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Част 1.

На 26 септември 2016 г. ни напусна колегата и приятелят проф. 
Христина Мирчева.

През последните години с колегите проф. А. Нейкова и проф. Хр. 
Мирчева бяхме си създали крехката, както се оказва, традиция да се 
събираме и приятелски да отбелязваме рождените си дни. Срещите ни 
бяха необходими, за да поддържаме усещането, че пенсионирането не ни 
е отдалечило и разделило безвъзвратно, а и за да обменяме мисли и 
виждания, които ни вълнуват в днешното сложно време.



 
16 септември 2013 г., ресторантът Алма матер, срещата ни по повод  75-
годишнината на Христина.

Около нейната рождена дата, 9 септември 2016 г., отново си 
разменихме редовните уговорки за бъдеща среща. Но уви, след  20 дни се 
срещнахме вече в ритуалната зала на Централните софийски гробища, 
където трябваше да се сбогуваме за последно с проф. Мирчева.

След шока и сълзите дойде времето на спомените, свързани с 
колегата, приятеля и човека Христинка Мирчева. Връщането към 
началото на моето познанство с нея се оказа много далеч във времето на 
50-те години на миналия век, когато 17-годишните десетокласници 
Христинка Мирчева и Йордан Пеев бяха мои отрядни ръководители на 
ведомствен летен лагер в с. Мала Църква, Самоковско. Респективно аз 
бях на 12 години и с Христинка се учехме в известната Първа гимназия, 
наследница на емблематичната Първа мъжка софийска гимназия, когато в 
началото на 20-те години на ХХ в. се строи новата й сграда и се налага 
прехвърлянето й от ул. Московска на ул. Стара планина в София. По 
време на лагерните дни се сприятелихме с Христина (Хихи) и Йордан 
(Данчо) и после се срещахме известно време, тъй като тогава тя живееше 
в близост до гимназията на ул. Стара планина. 

След  завършването на училище се срещахме инцидентно в 
Университета или в Народната библиотека. Близките ни контакти се 



възобновиха, след като постъпих като асистент в Историческия факултет 
на Софийския университет през 1975 г.
M Но най-ярките ми спомени с проф. Мирчева са свързани с периода 
1987–1989 г. – времето на 100-годишния юбилей на Софийския 
университет през 1988 г. и емблематичната за България 1989 година на 
радикални промени в края на епохата на социализма, когато тя е декан на 
Историческия факултет, а моя милост – партиен секретар на факултета. 
Ярък юбилей, своеобразен връх в развитието на Университета, множество 
и разнообразни прояви, грандиозно академично шествие и... прелели се в 
последвалото ни бурно време на протести, на т.нар. „възродителен 
процес”, на първите дисидетски прояви.

Организацията по подготовката на юбилея започна още от 1986 г. 
със създаването на организационен комитет и оперативно бюро за 
честванията. Дейността се осъществяваше в няколко основни насоки – 
рекламно -сувенирна , издателска , художествено -естетична , 
международна, връзки с обществеността, юбилейни отличия и 
тържествено честване. Изработени бяха запазеният знак на юбилея със 
стилизирания огън, музикалната емблема, юбилейните монети (по проект 
на худ. Стефан Ненов), копията на 50 броя икони с лика на св. Климент 
Охридски от XIV в. (худ. Йордан Шентов), цветните пластмасови значки в 
комплект по 3 бр. (в ДИ ”Септември” по проект на худ. Михаил Танев), 
малките метални значки (по проект на худ. Стефан Ненов), юбилейните 
марки и пр. 
     

Разпратени бяха покани до над  400 души видни учени-гости – за 
четене на лекции и за участие в международния симпозиум 
“Университетското образование през XXI в. – промени, проблеми, 
тенденции”. Организирани бяха юбилейните експедиции до Антарктида, 
Хималаите и Виетнам. Отпечатани бяха пълна и кратка История на 
Софийския университет, Алманах на СУ ”Климент Охридски”, Спомени за 
Университета, Климент Охридски – биографичен очерк, Албум на 
Софийския университет на български, английски, френски и руски език, 
цветна дипляна, Албум на загиналите антифашисти, възпитаници на 
Университета – “Верни на народа”, юбилеен брой на вестник “Софийски 
университет”. Заснети бяха документален филм за Софийския 
университет в две серии от студия “Екран”, филм на Интерпрограма за 
чужбина, видеофилм “За българската Алма Матер на пет езика на 
“Българско видео”, документалният филм “Вечният светилник” на БНТ и 
кинопреглед “100 години Софийски университет”. От 15 март 1988 г. 
започна работа пресцентър, който информираше обществеността за 



провежданите инициативи, посветени на юбилея. Основните прояви в хода 
на тържествата от 3 до 8 октомври 1988 г. се свеждаха до 
пресконференция на изпълнителното бюро на националния юбилеен 
комитет, тържествени събрания по страната, посветени на 100-
годишнината, тържествено откриване на стотната учебна година (1 
октомври, 272-ра аудитория), среща на Академичния съвет със 141 
ветерани на Университета (1 октомври) и 250 граждани със заслуги към 
Университета (3 октомври), поклонение на гробове на университетски 
преподаватели, тържествени сесии на факултетните и научните съвети (3 
октомври), среща с дарителите на Университета, награждавания с 
почетния знак със синя лента на 36 видни университетски учени, на 21 
чуждестранни гости, с юбилейния медал “100 години Софийски 
университет” на 141 ветерани на Университета, фотоизложба за 
историята на Университета, среща на гостите със студенти и млади учени, 
международен симпозиум, тържествено шествие, събрание и бал-концерт 
в залите на НДК. 

Като цяло обновеният академичен празничен ритуал намери своя 
завършен вид по време на юбилейните тържества . Особено 
представително и впечатляващо бе академичното юбилейно шествие на 7 
октомври 1988 г. Начело с Ректора на Университета проф. д-р Минчо 
Семов, с академиците Д. Косев, Г. Близнаков, Бл. Сендов и И. Димитров 
(ректори от предходни години) от двете му страни, следвани от 
Академичния съвет и чуждестранните гости, всички в тоги и огърлици, от 
университетската общност, шествието измина маршрута от Ректората 
покрай храм-паметника “Св. Александър Невски”, по бул. “Руски”, пл. “9-ти 
септември”, бул.”Витоша”, до Националния дворец на културата, където се 
проведе тържественото събрание и бал-концертът.

На 3 октомври се проведе тържествената сесия на Историческия 
факултет в 65-а аудитория на Южното крило на Ректората, където освен 
действащият състав на факултета присъстваха голям брой историци от 
различни институции и звена от столицата и провинцията, както и 
пенсионирани преподаватели и служители. Основен организатор и 
координатор на проявите по честването в Историческия факултет бе 
деканът проф. Хр. Мирчева1.

M Емоциите от изключително впечатляващия в историята на Алма 
матер юбилей се смесиха със ставащите все по-популярни „перестроечни 

1 Тодорова, Цв. Юбилеите на Алма матер. MUSEUM, № 7, 2009, 11–12.



събития”, заливащи ни настойчиво от СССР чрез огромното количество 
литература и периодика от средата на 80-те години на ХХ в. Повечето 
преподаватели бяхме абонирани за популярните по онова време издания 
като „Огоньок” (своеобразен символ на «перестройката»), „Новый мир”, 
„Октябрь”, „Знамя”, „Дружба народов”, „Аргументы и факты” и др. 

Един от основните дискутирани проблеми на техните страници бе 
наследството на Сталин и сталинизма. Поставеното през 1956 г. начало на 
развенчаването на култа към личността на Сталин по времето на Н. С. 
Хрущов бе задълбочено от средата на 80-те години, а през 1988 г. бе 
подета нова атака срещу сталинизма. Политиката на гласност и 
масираната критика на сталинизма се отразяват видимо върху тиража и 
абонамента на съответните издания. По тази причина по-внимателният в. 
„Правда” губи около 1 млн. абонати, докато малкият по обем „Аргументы и 
факты” драстично увеличава тиража си от 3 на 9 млн. Отпечатването на 
актуалния роман „Децата на Арбат” на А. Рибаков на страниците на сп. 
„Дружба народов” например, повишава тиража му от 150 на 800 хил. През 
същата 1988 г. сп. „Новый мир” започна публикуването на емблематичния 
роман на Б. Пастернак „Доктор Живаго” (самостоятелно романът беше 
публикуван на български през 1990 г.). Романът беше нашумял във връзка 
с отличаването му с Нобелова награда за литература през 1958 г. Издаден 
на много езици в чужбина, през 80-те години сложната съдба на главния 
му герой – младият лекар Юрий Живаго, някак се възприемаше вече без 
голямо вълнение и ентусиазъм.

Другото не по-малко популярно списание „Октябрь” ознаменува 
началото на 1988 г. с публикуването на откъси от книгата на Д. 
Волкогонов „Триумф  и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина в 
двух книгах” с пояснението на самия автор, че изборът на заглавието цели 
да покаже как триумфът на един човек се превръща в трагедия за 
великия народ2.

Авторът, разкрепостен от перестройката бивш „чекист” (генерал-
полковник, бивш заместник-началник на Главното политическо 
управление на Съветската армия и Военноморския флот, по-късно водещ 
съветник при Елцин по военните въпроси, син на разкулачен, който според 
Нина Андреева не се стеснява да се нарича и „сталинист”, и „ленинец”, 
„прозрял” изведнъж и станал антикомунист и жертва на разкулачването) 
кълне Ленин, Сталин, съветската власт и пледира за разгром на колхозите 
и совхозите. “Но именно такива „чекисти”, посочва Н. Андреева, разклащат 

2 Волкогонов, Дм. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. В 2-х книгах. 
Книга ІІ, часть 1, М. 1989.



махалото на репресиите, готови да служат, да търсят „шпиони и 
диверсанти”, да рекламират своите подвизи в разобличаването на 
„враговете на народа”... И колко деизинформация е постъпвала в 
ръководството на държавата от такива пребоядисали се „отмъстители”. 
Днес Елцин и Ко реабилитират беззаветните борци за социализъм в една 
компания с белогвардейските и фашистките палачи, с които някога 
водеха бой на живот и смърт... Остава само Хитлер да бъде качен на 
постамента на „жертвите на сталинските репресии”3.

В  аналогичен аспект един от малкото принципни историци – 
историкът-архивист, старши научният сътрудник, докторът на 
историческите науки в Института по история на Руската академия на 
науките Юрий Жуков, автор на книгата „Другият Сталин” (Иной Сталин, 
2007), споделя: „Фатазии от всякакъв род имаше и по-рано, има и сега, но 
особено обилно те се сипеха върху нас през епохата на „перестройката”, 
когато обществото беше изправено пред решаващ избор. През онова 
време съзнателно беше извършено едно черно дело, чийто последствия 
още дълго ще жънем. Реформаторите считаха, че е необходимо по 
всякакви начини да бъде опорочен съществуващият строй и използваха 
груба пропаганда, често опираща се на фалшификацията на историята. 
През онези години бе изпробвана печелившата схема: съществуващият 
строй избежно поражда ГУЛАГ, поради което следва да се избере 
„демокрацията”, която задължително ще донесе свобода. В резултат сред 
широките слоеве от населението се появи очакването за бързо чудо. Но 
то не се случи и на мястото на подема дойде разочарованието”4.
M В  професионален план все още пазя популярния сборник с 
безалтернативното заглавие «Иного не дано» или преведено на български 
«Друго не е дадено», под  редакцията на Юрий Афанасиев, издаден през 
1988 г. по повод  XIX-та Всесъюзна партийна конференция на КПСС. 
Изключителен за онези времена подбор на 34 имена на автори-
интелектуалци: от Сахаров (доказващ неизбежността на перестройката) 
до Гефтер и от Гавриил Попов до Заславская, с много силни и искрени 
послания – квинтесенцията на „перестроечната” обществена мисъл. И 
всички тези разсъждения, за да се обоснове необходимостта от търсене 

3 Андреева, Н. Антисталинизм – троянский конь в коммунистическом движении второй 
половины ХХ века. Доклад  на международном симпозиуме в Брюсселе „Победы и 
поражения в строителстве социализма”, 2 мая 1992 года. http://www.vkpb.ru/index.php/
ideologiya-ekonomika-politika/item/77-antistalinizm-troyanskij-kon-v-kommunisticheskom-
dvizhenii-nandreeva.

4  Жуков, Ю. Сталин: Иной взгляд. Наш современник, №  12, 2004; http://www.nash-
sovremennik.ru/p.php?y=2004&n=12&id=4
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на промяна –  в икономически и духовен аспект, назовавана с популярния 
термин „социализъм с човешко лице”, възникнал в края на 60-те години на 
ХХ в. по повод  събитията в Чехословакия през 1968 г., наречени „Пражка 
пролет”. Те придават нов живот на идеята за политическата конвергенция 
между двете системи на капитализма и социализма, страстен 
привърженик на която е съветският ядрен физик, един от създателите на 
водородната бомба, общественикът-дисидент А. Д. Сахаров, посветил й 
книгата си под  заглавие: „Размисли за прогреса, мирното съществуване и 
интелектуалната свобода” (1968).
M В  началото на 70-те години на ХХ в. следва и разграничението от 
съветския комунизъм от страна на италианските и френските комунисти 
чрез обосновката на другия термин „еврокомунизъм” с автор лидерът на 
ИКП Енрико Берлингуер. 

Но до падането на социалистическата система остават още 20 
години... А дотогава е в ход  „задкулисието” на Горбачовата перестройка, 
намерило основание в икономическата и политическата практика на 
теорията на конвергенцията.
M По своята същност това е учение, обосноваващо мирното съвместно 
съществуване на двете системи – капитализма и социализма, на 
възможността и необходимостта от изглаждане на икономическите, 
политическите и идеологическите противоречия между тях и на 
последвалия им синтез в някакво „смесено общество”. 

Появява се в годините на военното и идеологическото 
противопоставяне след  края на Втората световна война. Първи го 
обосновава П. Сорокин през 1944 г. в книгата си „Русия и Съединените 
щати”. Негова е и идеята за синтеза между двете противоположни 
социални системи – демокрацията по западен образец и руския 
(съветския) комунизъм/социализъм, развита в статията му “Взаимното 
сближаване на САЩ и СССР към смесения социокултурен тип”. В по-
нататъшната му разработка от средата на 50-те години на ХХ в. се 
включват редица западни социолози и политолози, икономисти и 
философи като Дж. Гълбрайт, У. Ростоу, Б. Ръсел, Я. Тинберген. Наричат 
го „третият път на развитието”. 

Идеята за конвергенцията се оказва в центъра на вниманието през 
1961 г. след  появата на статия на холандския учен Я. Тинберген, пръв 
Нобелов лауреат по икономика от 1969 г., обосноваваща „оптималния 
строй”.

Дори е съществувал вариант в началото на 60-те години на ХХ в. 
видният американски социолог и икономист Дж. Гълбрайт, като съветник 
на президента Дж. Кенеди, да бъде изпратен посланик в Москва, за да 



установи контакти с тогавашния съветски лидер Н. Хрущов. Попречват 
обстоятелствата – убийството на президента Кенеди през 1962 г. и 
свалянето на Хрущов през 1964 г.

Именно теорията на конвергенцията става теоретико-методологична 
основа на възродената концепция за социализма с човешко лице и 
социалдемократична идеология. Като пример се сочи Швеция, постигнала 
впечатляващи успехи както в областта на свободното предприемачество, 
така и в сферата на социалната защита на населението. Пълното 
запазване на частната собственост при водещата роля на държавата в 
преразпределянето на общественото богатство се разглежда от много 
западни социолози като въплъщение на истинския социализъм. В резултат 
на взаимното проникване на двете системи интелигенцията има 
намерение да придаде на социализма по-голяма ефективност, а на 
капитализма – хуманност. 

Като научна теория идеята загива, но като практическо ръководство 
оказва влияние върху европейците и през ХХІ в., тъй като либералният 
капитализъм в неговия първоначален вид вече не ги устройва. 

Но според  историка Ал. Елисеев конвергенцията има и друго лице. 
Той я обвързва с международната олигархия и учредяването на „световно 
правителство”. В  продължение на десетилетия международният финансов 
елит осъществява подривна дейност по ликвидирането на националните 
държави и налагането на откритото си господство под  прикритието на 
„демократична фасада”. Самият президент Рузвелт е протеже на 
олигарсите. Неговите прехвалени реформи са насочени преди всичко към 
световното укрепване на банковия капитал – по-точно на неговата 
елитарна върхушка, организирала „Великата депресия” в края на 20-те 
години на ХХ в., а след това транслилара (чрез Рузвелт) «спасителен» 
план за държавна подкрепа на банките. «Манхатънският кръг» на 
моргановци, рокфелеровци и пр. прекратява всички операции с ценни 
книжа, влага своите състояния в надеждно злато и го прехвърля в Европа 
и след това чрез финансови спекулации го изтегля от европейските 
резерви, като  реализира невиждани печалби.

През 40-те години на ХХ в. глобалният елит е вече готов за 
създаване на «световно» правителство, каквото замисляли да направят 
ООН. Сталин обаче решително се противопоставя на подобни планове. За 
подобен рязък завой до края не са готови и западните бюрократи. В 
резултат се поставя началото на «студената война», която налага 
засилване на държавното начало и за двете системи.

Независимо от очакванията обаче СССР издържа на челния натиск 
на Запада и дори се превръща в ядрено-космическа държава. Тогава 



транснационалите решават да заложат на конвергенцията, призвана да 
осъществи обединението. Планира се СССР да мине през пазарни 
реформи и да остане социалистически с целия набор от социални 
гаранции, но неговият суверенитет да бъде ограничен от «световното 
правителство». Съответно САЩ следва да се социализират до известна 
степен със същите последствия за националния суверенитет.

В  процеса на разработване на теорията за обединението на 
социализма и капитализма през 50-те години на ХХ в. изтъкнати 
политически дейци, считани за отчаяни антисъветчици, правят дълбоки 
реверанси по посока на марксизма, социализма и комунизма. Така 
например Хенри Кисинджър изразява увереност, че САЩ ще заприличат 
на СССР – и обратното.

А вездесъщият Збигнев Бжежински се разсипва да прави 
комплименти по адрес на „всесилното” учение на Маркс: „Марксизмът 
представлява най-дългият жив и творчески етап на съзряването на 
универсалното човешко виждане. Марксизмът едновременно се явява 
победа на външния над вътрешния, пасивния, човек, победа на разума 
над вярата”.

Съветското ръководство притежава информация за всичко това и я 
взема под внимание, но не и Сталин. Той за никакви конвергенции не иска 
да чуе, но затова пък хрушчовското обкръжение взема участие в много 
транснационални организации, като Пагуошката конференция и др. От 
своя страна брежневското ръководство осъществява близки контакти с 
глобалисткия „Римски клуб”, в които водеща роля играе Джермен 
Гвишиани – главен консултант на ръководителя на КГБ – Юрий Андропов.

Всичко върви към примирие, дори повече – към истинска съветско-
американска глобална революция, чиято идейна основа става 
конвергенцията. 

Предпоставките за нейната реализация са създадени отдавна в 
социално-пазарната Европа, а СССР и САЩ се устремяват към нея с 
пълна скорост, при което Щатите дори изпреварват бюрократите от ЦК на 
КПСС. Демократичната партия се социализира буквално пред  очите на 
всички, като се превръща в истинска лява партия, обединяваща 
социалдемокрацията и левичарството от троцкистко-маоистки тип. Но 
това е нищо в сравнение с републиканската партия, която стремително се 
понася към „светлото социалистическо бъдеще”. Самият президент 
Ричард Никсън активно се позиционира като убеден социал-реформатор. 
Според известния летописец на американските президентски кампании Т. 



Уайт предложението на Никсън за въвеждането на правителствен 
контрол над заплатите и цените означава не само разрив с традиционната 
републиканска философия и етика на бизнеса, че свободната пазарна 
философия в края на краищата  облагодетелства максимален брой хора. 
То означава скъсване на практика с цялото американско икономическо 
минало, сравнено по мащаби само с онова, което 30 години преди това 
извършва Рузвелт5. M Подобен поврат се наблюдава още при президента 
Айзенхауер през 50-те години (социалното крило възниква още по-рано – в 
навечерието на Втората световна война). Именно тогава се появява 
„новият републиканизъм”, силно различаващ  се от предишния пазарен 
фундаментализъм. Не е без значение и фактът, че в авангарда на този 
неорепубликанизъм стои Нелсън Рокфелер, провел редица социални 
реформи като губернатор на Ню Йорк. Очевидно е, че едрият капитал 
залага на социализацията на Америка и неговите протежета – и 
републиканците, и демократите – отиват доста далеч в тази посока. 
„Кейнсианецът” Никсън нормализира отношенията с комунистическия 
Китай, а също така посещава СССР – за пръв път след Рузвелт. От него 
започва „епопеята” на разведряването в международен план, което 
представлява своеобразна конвергенция във военно-политическата 
сфера. 

Неслучайно външната политика тогава се ръководи от Хенри 
Кисинджър, който предлага на Никсън многополюсния модел на света, 
означаващ отстъпление от американската хегемония. Никсън от своя 
страна одобрява подобно виждане и предлага проект за създаване на 
многополюсна система, опираща се на пет „ръководни центъра” – САЩ, 
СССР, Западна Европа, Япония и КНР/Китай. Основният акцент в 
системата се поставя на двете свръхдържави, при което САЩ следва да 
продължат да държат лидерското място, но вече в съвсем друг формат.

 
Кисинджър прави всячески опити за изграждане на мостове между 

американския и съветския елит. Той лично контактува с директора на 
Института за САЩ и Канада на СССР Георгий Арбатов, с когото се 
запознава още през 1967 г. на Пагоушката конференция в Москва. Тогава 
харвардският професор моли академика да предаде на съветското 
ръководство предложение за начало на преговори по Виетнам. Кисинджър 
не е обикновен професор. За него се разпространяват слухове, че е 
възпитаник на Рокфелер, а за разлика от останалите пофесори от 1957 г. 

5 Согрин, Вл. Политическая история США. XVII – XX вв. 2001.



той взема участие в заседанията на Билделбергския клуб6. Това означава, 
че контакти с Кремъл се опитват да установят не обикновени американски 
държавни дейци, а самите транснационали, които издигат Кисинджър за 
свой посланик в СССР. Всичко това дава основание да се предположи, че 
в края на 1967 г. чрез Г. А. Арбатов и Х. Кисинджър Вашингтон и Москва 
установяват неофициален канал за контакти. Сближението се извършва и 
във финансово-икономическата сфера. През 1973 г. в Москва открива 
свой филиал банката Чейз Манхатън – кредитно учреждение на Дейвид 
Рокфелер, непосредствено сътрудничащ със съветския премиер Алексей 
Косигин. Любопитно е да се отбележи, че зет на Косигин е „римлянинът” 
Гвишиани, което означава и негласна подкрепа на КГБ.

Що се отнася до СССР – там реформи в официалната идеология не 
се наблюдават, но в областта на икономиката определено имат място. 
През 1965 г. се поставя началото на „косигинската” стопанска реформа, 
наричана още реформата на „Косигин-Либерман”, която залага преди 
всичко на максималната печалба, както е при капиталистическата 
икономика7.

За сериозен тласък в осъществяването на съветско-американската 
революция се счита подписаният през 1972 г. договор за ограничаване на 
системите за противоракетна отбрана (ПРО). Не по-малко значение има и 
временното съглашение от същата година за някои мерки в областта на 
ограничаването на стратегическите настъпателни въоръжения (СНВ). По 
този повод  високопоставеният партиен функционер Алексей Черняев 
определя оптимистично в своя дневник майските събития от 1972 г. като 
преминат Рубикон на световната история и дата на конвергенцията.

6  Особен интерес, за да бъде разбрано случилото се през епохата на Горбачов, 
представлява докладът ЮНИДО №  339 от 1985 г. „Преустройството на световното 
промишлено производство и преместване на промишлените мощности в страните на 
Източна Европа”. Съгласно този доклад преустройството е пресметнато за срок от 20 
години: „1985–1987 – период  на първоначалното натрупване на капитала за сметка на 
разграбването на СССР”; „1987–1990 – завладяване на земята и производството”; 
„1991–1992 – срастване на ТНК и съветското производство”; „1992–1995 – окончателно 
поглъщане на Русия”; „1995–2005 – създаване на Световното правителство. Със 
смисъла и съдържанието на доклада си съперничи т.н. „Харвардски проект”. Според 
бившия съратник на Ю. В. Андропов в системата на КГБ А. Г. Сидоренко, 
последният вариант на този „проект”, отнесен към 1982 г. се състои от три 
раздела : „Преустройство”, „Реформи”, „Завършване” и предполага 
„ликвидирането на социалистическия строй в СССР”. Островский, А. Кто поставил 
Горбачева? 2010. http://bookz.ru/authors/ostrovskii-aleksandr/kto-post_217/1-kto-
post_217.html

7 Антонов, М. Капитализму в России не бывать. 2005.

http://bookz.ru/authors/ostrovskii-aleksandr/kto-post_217/1-kto-post_217.html
http://bookz.ru/authors/ostrovskii-aleksandr/kto-post_217/1-kto-post_217.html
http://bookz.ru/authors/ostrovskii-aleksandr/kto-post_217/1-kto-post_217.html
http://bookz.ru/authors/ostrovskii-aleksandr/kto-post_217/1-kto-post_217.html


През същата 1972 г. се създават научни и държавни звена за 
разработка и осъществяване на Комплексна програма за научно-
технически прогрес, изготвена от 270 водещи специалисти и обхващаща 90 
научни и проектантски институти. Сред ръководителите на проекта е и 
Председателят на Академията на науките на СССР М. Келдиш. Като 
резултат се получава продукт от 18 тома и възможност за осъществяване 
на конвертируемост на труда от средата на 70-те години на ХХ в.
M И когато всичко е подготвено, се прави рязък завой. Президентът 
Никсън е обвинен в машинации и подава оставка, за да предотврати 
импийчмънт. Особено силен натиск върху него оказва либералната 
общественост, макар той всячески да се стреми да я спечели.
M След напускането на Никсън в републиканската партия се засилва 
консервативната тенденция. Демократите задълбочават курса си от 50-те 
години по посока на неолиберализма. 

Застой настъпва и в съветските реформи. Разгледана е 
грандиозната научно-техническа програма, но тя не се превръща в основа 
на развитието на народното стопанство за периода 1976–1980 г. 
Стопанската реформа остава незавършена и това оказва съдбоносно 
влияние върху целия СССР. Косигин и Либерман разреждат социализма с 
капитализъм, но не са създадени условия за цивилизована конкуренция, 
което по-късно се тълкува като опит с реформите да се поставят основите 
на днешния бандитски капитализъм в Русия8. 

В  резултат се получава любопитно нещо – социализацията на 
американското политическо пространство протича в синхрон със 
съветските реформи и по същия синхронен начин завършва. Създава се 
логичното впечатление, че на елитарния връх е взето решение да се 
приключи с конвергенцията. Елисеев го обяснява с далеч по-
примамливата перспектива за САЩ – да си възвърне истинското 
господство. Оказва се, че националните бюрокрации лесно се поддават на 
различни манипулации. Те така се увличат от чудодейността на 
интеграцията и глобализацията, че практически напълно изключват 
всички защитни механизми. По същия начин днес на Запад  се отказват от 
социалните програми, съкращава се числеността на средната класа и пр.

Въодушевени от оптимистичните митове за конвергенцията, 
съветският и американският елит се оказват неспособни за адекватна 
оценка на ситуацията, счита Елисеев. В  същото време възниква опасност, 
че революционният експеримент може да излезе извън контрол. Във 
всички случаи обаче е очевидно, според  автора, че конвергенцията 

8 Пак той.



предполага по-нататъшното укрепване на транснационалните корпорации 
в ущърб на националните държави. Неслучайно един от основателите на 
Римския клуб индустриалецът Аурелио Печеи (Гълбрайт също е сред 
основателите) отбелязва, че нищо не може да бъде по-странно и диво за 
наблюдаващия Земята умен извънземен от този калейдоскоп от 
всевъзможни страни, разделил континентите на части (Качеството човек. 
Мемоари, преведена на български през 1987) и предлага да се заменят 
националните държави с транснационалните корпорации, критикувайки 
последните заради недостатъчния им интернационализъм.

В  СССР също се опасяват, че събитията могат да излязат от 
контрол. Във външно монолитната КПСС се създават не само либерално-
реформаторско крило, но и „руска партия” със своя орган списанието 
„Молодая гвардия”, където публикуват статии автори с национално-
патриотични възгледи. В  страната се създава мрежа от „руски клубове” 
при Всесъюзното общество за опазване на историческите и културните 
паметници. Самият Брежнев симпатизира на патриотичното направление и 
рязко реагира на статията на заместник-завеждащия отдел за пропаганда 
при ЦК на КПСС Александър Яковлев „Срещу антиисторизма”, в която се 
подлага на жестока критика „руското почвеничество”9. Следва снемането 
на Яковлев от високия пост и изпращането му зад  граница. Във всеки 
случай «руската партия» е не по-малко влиятелна от «партията» на 
привържениците на конвергенцията, поддържана от Юрий Андропов.
M През следващите години (1973–1980) съветско-американската 
революция е прекратена при водещата роля на «десния» демократ Джими 
Картър, превърнал се в лидер на неолибералите и избран за президент на 
САЩ през 1976 г. Неговата задача е да «погребе» конвергенцията, а 
следващият президент – десният републиканец Роналд  Рейгън – да 
започне масирано настъпление срещу СССР. Нарекъл СССР „империя на 
злото”, Рейгън на практика максимално вдига градуса на „студената 
война”. Той дори „символично” започва ядрена война с популярната си 
„шега” пред телевизионните камери, че е дал нареждане за бомбардиране 
на СССР, макар хора на такава позиция просто така не се шегуват. Това е 
мощен информационно-психологичен удар срещу съветския елит. 

9 Обществено течение от средата на ХІХ в., отстояващо своеобразна неутрална позиция 
в противоборството между славянофилството и западничеството около идеята за 
самобитния неповторим път на Русия, разобличаващо Запада, но признаващо западната 
култура, в частност по повод  утвърждаването идеала на човешката личност; от края на 
ХІХ в. терминът се използва от радикално-революционното крило на интелигенцията 
като синоним на консерватима и архаичността на възгледите при едно или друго 
политическо движение; в аналогично значение съществува до днес в политическата 
публицистика. Э. Г. Соловьев.



Неслучайно в началото на своето управление Горбачов твърди, че 
Рейгъновата администрация разбира само от езика на силата, поради 
което санкционира ръста на замразените до 1985 г. военни разходи, 
паралелно с рязкото увеличаване на капиталните вложения в 
промишлената и научно-техническата сфера под лозунга на 
„ускорението”10. Нещо повече Горбачов възлага надежди на това, че СССР 
ще започне да играе водеща роля в новата световна система11. 
M Този факт опровергава версията, че горбачовското ръководство се 
стреми към либерализация още от самото начало, тъй като е очевидно, че 
новото ръководство в началото е за паритет. Самата конвергенция се 
базира именно на неговата основа. От средата на 80-те години под 
влияние на външни и вътрешни фактори СССР се обръща с лице към 
конвергеницята. Още Андропов има намерение да реформира страната с 
акцент върху икономиката (такъв модел днес наричат «китайски»). На 
практика обаче съветската перестройка едновременно обхваща както 
икономиката, така и политиката. Съветските реформатори се втурват в 
преследването на два заека, но в резултат не хващат нито един. 
Желанието им колкото се може по-скоро да се примирят и обединят със 
Запада, ги води до много едностранни отстъпки. Какво се случва по-
нататък е известно – разпадането на СССР.
M Ликвидирането на СССР се извършва с учудваща лекота. Често я 
обясняват доста примитивно – или с „глупаци”, или с „шпиони”, или и с 
двете. Глупаци обаче не могат да достигнат върховете на властта – затова 
се изискват умения за преодоляване ударите на ожесточената 
вътрешнопартийна борба. Що се отнася до „шпионите” СССР е достатъчно 
силна структура, за да падне жертва на чуждата агентура (както звучи 
примитивно обяснението на Октомврийската революция с немското 
злато). Може би съветското ръководство искрено се е настроило на 
вълната на конвергенцията и „пропуска” кардиналната промяна в 
глобалната политика на световния елит, отказал се от конвергенцията? 
Възможно е и допускането, че на СССР са дадени твърди гаранции от 
страна на някои сериозни международни центрове, само че самите 
споменати центрове също се преориентират – в потвърждение на факта, 
че съветската перестройка е предшествана от „задкулисна” такава12.

10 „Фактор Горбачева” и конец холодной войны: материалы и дискуссии. – СГУ. Научные 
публикации факультета. 2005.

11 Горбачев, М. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. М., 1988

12  Елисеев, А. Советско-американская революция. Специально для Столетия http://
www.stoletie.ru/territoriya_istorii/sovetsko-amerikanskaja_revolucija_2011-04-21.htm.

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/sovetsko-amerikanskaja_revolucija_2011-04-21.htm
http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/sovetsko-amerikanskaja_revolucija_2011-04-21.htm
http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/sovetsko-amerikanskaja_revolucija_2011-04-21.htm
http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/sovetsko-amerikanskaja_revolucija_2011-04-21.htm


M Към анализа на Ал. Елисеев могат да бъдат прибавени аргументите 
на Елена Пономарьова, която разглежда механизмите за унищожаване на 
СССР отвън като принцип на доминото. Според нея нито икономическите 
трудности, нито засилената надпревара във въоръжаването биха могли да 
сломят съветската система, ако не е използвано умелото водене на 
психологична война от страна на „главния противник”, за която се говори в 
служебните документи на ЦРУ още от 1949 г. В  разработения по заповед 
на Белия дом план под кодовото название „Дропшот” за пръв път се 
поставя акцент не върху пряката агресия срещу държавата-противник 
(между другото се е предвиждало унищожаването на 85% от територията 
на СССР с ядрени и обикновени бомби), а върху търсенето на съюзници от 
другата страна на фронта. Психологичната война в документа се 
разглежда като «изключително важно оръжие за съдействие на 
дисидентството и предателството сред съветския народ, което ще 
подкопае морала му, ще сее смут и ще създава дезорганизация в 
страната...». Между другото, за особената роля на предателството в 
историята на Русия пише още изтъкнатият военен теоретик Карл 
Клаузевиц през ХІХ в.: «Русия не е такава страна, която може 
действително да бъде завоювана, т.е. окупирана... Такава страна може да 
бъде победена само чрез вътрешна слабост и действието на вътрешни 
раздори».
M На 7 април 1950 г. на президента Труман е представена директива 
на Съвета по национална сигурност на САЩ, превърнала се в основа на 
американската външна политика за много години напред  и действаща по 
принцип до днес: «Западът не следва да се задоволява със защитата на 
основните си ценности в живота само на своята територия. Западът е 
длъжен да си постави за цел да окаже влияние върху естествените 
процеси на промените, извършващи се в «третия» и комунистическия 
свят... по посока неблагоприятна на техните ценности». 

Конкретната дейност по създаване на «пета колона» започва още от 
Хрущовското «затопляне». Сформиран е екип от влиятелни лица на 
всички ключови места във висшия ешелон на управляващата власт. Без 
тази групировка, която контролира средствата за масова информация и 
влияе върху съзнанието на активната част на населението, «успехът» на 
Горбачовата перестройка би бил невъзможен. Заключителният етап на 
информационно-политическата психологична война против СССР започва 
с идването в Белия дом на 40-ия президент на САЩ – Роналд  Рейгън 
(1981) и с избирането за генерален секретар на ЦК на КПСС на Михаил 
Горбачов (1985).



M Психологична война за унищожаването на съветската държава се 
води против всичките й системи – от армията и стопанството, до 
образованието и здравоопазването – включително и детските градини. 13  
Подкрепа „отдолу” кампанията не получава, но за номенклатурната 
върхушка няма такова изискване. В  края на краищата главната цел е 
постигната – обществото е изпитало културен шок, съзнанието е в 
състояние на хаос, неспособно за идейна съпротива. Особена роля в 
психологичната война играят създадените от западните държави и 
техните сателити (Саудитска Арабия, Пакистан) сепаратистки структури.
M Мащабните психологични операции на Рейгъновската стратегия 
против СССР започват в средата на февруари 1981 г. и продължават с 
прекъсвания до 1983 г. Проникването в териториалните води на Норвежко 
и Баренцево море, а също и демонстрацията на сила в Балтийско и Черно 
море, е важно да демонстрират как лесно корабите на НАТО могат да се 
приближат до ключови съветски военноморски бази.
M В  рамките на психологичната война са реализирани десетки проекти, 
но най-пряко влияние върху съветското общество оказват т.нар. 
„Харвардски” и „Хюстънски” проекти.
M Информация за съществуването на втория Харвардски проект е 
получена в СССР в началото на 80-те години. Програмата включва три 
последователни етапа. На първия следва да бъде решена задачата за 
създаването на основа за прехода от социализма към капитализма. 

13  Сред  най-разпространените методи на психологичната война специалистите 
извеждат три основни:

- психологическият натиск – многократното повторение на един и същ лъжлив 
тезис, позоваване на авторитети в съчетание с различни спекулации (изкривяване на 
цитатите и завършване с  позоваване на несъществуващи източници); манипулации с 
цифри и факти за създаване на видима обективност  и точност; тенденциозен подбор на 
илюстративния материал с акцент върху ефекта на «драматизиращо въздействие»; 
плашещи «нагледни илюстрации» на пропагандистки възгледи и позиции и други 
аналогични методи, насочени към създаване на емоционален дискомфорт и 
неутрализиране на човешката способност рационално да оценява предоставената 
информация.

На второ място стои незабележимото проникване в съзнанието – реклама на 
своя начин на живот, разпространение на «пожелаеми» ценности и стандарти на 
масовата култура чрез музика, развлекателни телевизионни програми, кинофилми, 
мода и т.н.

Третият метод  представлява скрито нарушаване и изкривяване на законите на 
логиката – като подмяна на тезата, лъжлива аналогия, извод  бед  достатъчно 
основание, подмяна на причините със следствието, тавтология и т.н. Психологичната 
война от  подобен род е ефективна при слабообразованите слоеве на обществото, не 
винаги способни да вникват в рационалните аргументи и склонни много неща да 
приемат на вяра.



Реформаторският процес се предвижда да бъде ръководен от някой 
лидер, например от генералния секретар на комунистическата партия. 
Идеологически ориентир на този етап е изпробваната по времето на 
„Пражката пролет” от 1968 г. концепция за „социализма с човешко лице”.
M Задачите на втория етап носят вече ликвидационен по отношение на 
световния социализъм характер. Предназначени за ликвидиране са 
организацията на Варшавския договор, КПСС и накрая – СССР.
M Като заключителен акорд през третия „завършващ” етап, според  
логиката на Харвардския проект, следва да бъде осъществен демонтажът 
на последните атрибути на социалистическата система – безплатното 
образование и медицинското обслужване. Държавната и обществената 
собственост се предвижда да премине изцяло в частни ръце. Развитието 
на инфраструктурата на пристанищата и пътните комуникации предполага 
окончателната преориентация на Русия като суровинен придатък. 
Предотвратяването на възстановяването на „имперските амбиции” се 
вижда в ликвидацията на руската армия във вида й от съветските 
времена. Накрая на ликвидация подлежи и самата Русия като единна 
държава.
M Широка известност придобива и проектната разработка – 
Хюстънски проект.
G По същество в нея детайлно е разкрит завършващият етап на 
предишния Харвардски проект. Поставят се задачи по внедряването на 
дезинтеграционните механизми вече не по отношение на СССР, чийто 
разпад се очаква да е приключил, а по отношение на територията на 
Руската федерация. Този проект ориентира западните страни към 
отказване от възгледа относно бъдещето на Русия като единна държава. 

В  потвърждение е уместно да бъде цитирано изреченото от 
държавния секретар на САЩ (2001–2005) Колин Пауъл: „Русия трябва да 
забрави за това, че има каквито и да е интереси в бившите републики на 
СССР, тъй като възстановяването на СССР не влиза в стратегическите 
цели на правителството и държавата САЩ”. Още по-конкретно е 
обобщението на Бил Клинтън за геополитическата стратегия на САЩ в 
речта му от 25 октомври 1996 г.: „През последните десет години 
политиката по отношение на СССР и неговите съюзници убедително 
доказва правилността на поетия от нас курс на отстраняване на една от 
най-силните държави в света, а също и на най-силния военен блок. Като 
използвахме грешките на съветската дипломация, изключителната 
самонадеяност на Горбачов и неговото обкръжение, включително и на 
онези, които откровено заеха проамериканска позиция, ние постигнахме 
онова, което имаше намерение да направи президентът Труман със 



Съветския съюз чрез атомната бомба. Наистина, но с една съществена 
разлика. Ние получихме суровинен придатък, неразрушена от атома 
държава, която би било не така лесно да бъде създадена. За четири 
години ние и нашите съюзници получихме разнообразна стратегическа 
суровина за много милиарди долари, стотици тонова злато, скъпоценни 
камъни и т.н. В годините на т.нар. перестройка в СССР, ние съумяхме 
безкръвно да изведем от войната за световно господство държава, 
представляваща основна конкуренция на Америка”. 

Според Е. Пономарьова коментарите са излишни14.
По-късно в речта си пред Американския университет в Истанбул 

през 1999 г. вече екс партийният лидер Горбачов категорично заявява: 
“Целта на целия ми живот бе унищожаването на комунизма …” и 

14  Пономарева, Е. Механизмы уничтожения СССР и „принцип домино”. Фонд 
стратегической культуры. 4. 12. 2011. http://www.fondsk.ru/news/2011/12/04/mehanizmy-
unichtozhenija-sssr-i-princip-domino-ii-11668.html; ЦРУ рассекретило документы о 
Горбачеве. Его политика привела к катастрофе утверждает американская разведка. 
Комсомольская правда. 26. 03. 2016. http://www.balkans.kp.ru/daily/26509.7/3377753/

http://www.fondsk.ru/news/2011/12/04/mehanizmy-unichtozhenija-sssr-i-princip-domino-ii-11668.html
http://www.fondsk.ru/news/2011/12/04/mehanizmy-unichtozhenija-sssr-i-princip-domino-ii-11668.html
http://www.fondsk.ru/news/2011/12/04/mehanizmy-unichtozhenija-sssr-i-princip-domino-ii-11668.html
http://www.fondsk.ru/news/2011/12/04/mehanizmy-unichtozhenija-sssr-i-princip-domino-ii-11668.html
http://www.balkans.kp.ru/daily/26509.7/3377753/
http://www.balkans.kp.ru/daily/26509.7/3377753/


продължава упорито да отстоява необходимостта от изкореняването му в 
целия свят15. 

15  „Целта на целия ми живот бе унищожаването на комунизма, на непоносимата 
диктатура над хората. Напълно ме подкрепяше жена ми, която разбра необходимостта 
от това по-рано, отколкото аз. Именно за постигане на тази цел аз използвах 
положението си в партията и страната. През цялото време жена ми ме подтикваше към 
това – последователно да заемам все по-високо положение в страната. Когато лично се 
запознах със Запада, разбрах, че не мога да отстъпя от поставената цел. А за 
постигането й трябваше да сменя цялото ръкововодство на КПСС и СССР, а също и 
ръководствата във всички социалистически страни. Моят идеал по онова време бе 
пътят на социалдемократическите страни. Плановата икономика не позволява да 
бъде реализиран потенциалът на народите от социалистическия лагер. Единствено 
преходът към пазарна икономика може да създаде възможност на нашите страни да се 
развиват динамично.
Отдаде ми се да намеря съмишленици за реализирането на тези цели. Сред тях 
особено място заемат А. Н. Яковлев и  Е. А. Шеварнадзе, чиито заслуги в общото дело 
са просто неоценими.
Светът без комунизма ще изглежда по-добре. През  2000 година ще настъпи епохата на 
мира и всеобщото процъфтяване. Но в света още съществува сила, която ще спира 
нашето движение към мира и съзиданието. Имам предвид Китай. 
Аз посетих Китай по време на големите студентски демонстрации, когато ни се 
струваше, че комунизмът в Китай пада. Аз се канех да говоря пред демонстрантите на 
онзи голям площад, да им засвидетелствам своята симпатия и подкрепа и да ги убедя, 
че те трябва да продължат борбата си, за да започне преустройството и в тяхната 
страна. Китайското ръковдство не подкрепи студентското движение, жестоко потуши 
демонстрацията и ... извърши огромна грешка. Ако бе настъпил краят на комунизма в 
Китай, на света би му било по-лесно да върви по пътя на съгласието и 
справедливостта. Аз имах намерение да запазя СССР в съществуващите тогавашни 
граници, но под ново име, отразяващо същността на извършените демократични 
преобразования. Това не ми се удаде: Елцин страшно се стремеше към властта, без 
да има никаква представа за това, какво представлява демократичната държава. 
Именно той разтури СССР, което доведе до политически хаос и всички последвали 
след това трудности, които преживяват народите на всички бивши републики на 
Съветския съюз… Когато Елцин разруши СССР, аз напуснах Кремъл и някои 
журналисти изказваха предположение, че ще плача по този повод. Но аз не плаках, 
защото скъсах с комунизма в Европа. Но с него трябва да се скъса и в Азия, защото 
той представлява основно препятствие на пътя на постигане от човечеството на 
идеалите за всеобщ мир и съгласие. 



Такъв яростен антикомунизъм16  от човек, който само 11 години 
преди това, на ХІХ партийна конференция в Москва през 1988 г., като 
генерален секретар на КПСС, се кълне, че е комунист и партията за него е 
всичко. Демагог, глупак, идиот, предател, Юда, фурнаджийска лопата, 
марионетка, лицемерен приспособленец, Херострат № 3 (това са част от 
определенията за него в родната му Русия)17  – или герой, създател на 
перестройката, на гласността и демократичните промени, довели до 
разпадането на СССР е той? И до днес продължава величаенето му на 
Запад, въпреки че става ненужен на западните си покровители още през 
1990 г. и е заменен с Елцин, довършил „успешно” започнатото дело. 
Българският „грантаджия” Иван Кръстев в публикация за в. „Ню Йорк 
Таймс” титулува нобелистите Валенса (1983) и Горбачов (1990) като герои 
на 1989, „изтъргували мира за справедливост” с „благороден компромис”. 
Но днес, според него, М. Горбачов е обвиняван, че е предал страната си, а 
Лех Валенса, че е предал приятелите си антикомунисти като информатор 
на тайните служби.18 

16  Разпадът на СССР  не носи никаква изгода за САЩ. Те сега нямат съответстващ 
партньор в света, какъвто би могъл да бъде само демократичният СССР  (а за да се 
запази предишната абревиатура «СССР», под нея би следвало да се разбира Съюз на 
свободните суверенни републики – СССР). Но това аз не успях да направя.  При 
липсата на равноправен партньор у САЩ естествено възниква изкушението да си 
присвоят ролята на единствен световен лидер, който може да не се съобразява с 
интересите на другите (особено на малките държави). Тази грешка е пълна с много 
опасности, както за самите САЩ, така и за целия свят. Пътят на народите към истинска 
свобода е труден и дълъг, но задържително ще бъде успешен. Само заради това 
целият свят трябва да се освободи от комунизма». Превод Цв. Тодорова. 
Энциклопедия Кругосвет Универсальная научно-популярная онлайн- 
энциклопедия http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya....html?page=0,0.

17 Владимир Касьянов под  заглавието „Патриот или предатель” (31. 03. 2013) посочва, че 
в Русия Горбачов никога няма да има положителен имидж, а разликата между него и 
Сталин, когото той ненавижда заради репресирания си с обвинения в троцкизъм през 
1937 г. дядо, е в това, че Сталин се явява един от създателите на СССР и го прави 
могъща държава, а Горбачов осъжда същата тази могъща държава на гибел. http://
samlib.ru/w/wladimir_kasxjanow/gorbache.shtml

18 Кръстев, Ив. Валенса, Горбачов и краят  на свободата. Ню Йорк таймс, 15. 03. 2016, 
По БТА, http://www.mediapool.bg/valensa-gorbachov-i-krayat-na-svobodata-news246693.html
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