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КАРЛ БУМИБОЛ И ЛЕГИТИМНОСТТА НА ТАЙСКИЯ МОНАРХ

До 13 октомври 2016 г. светът знаеше, че крал Бумибол Адулядет 
беше най-дълго управлявалият жив монарх в света и олицетворяваше 
истинността на тайландската политика. Коронасян през 1946 г. след 
мистериозното убийство на неговия брат крал Ананда Махидол, точно 70 
години по-късно Рама ІХ остава завинаги легенда в тайландската история. 
Има личности, които бележат историята на своя народ и на света, и 
колкото и противоречия да има около живота и дейността на краля, не 
може да се отрече, че крал Бумибол е един от тях. Въпреки дългото 
управление на крал Бумибол неговият живот – личен и на политическата 
сцена, остава скрит не само за света, но и за тайския народ. Единствените 
„проблясъци“ от живота на тайската монархия са предоставяни 
внимателно от тайската пропагандна машина за специални поводи1. Все 

1  Kershaw, Roger. Elusive truths: British media and the Thai monarchy. In: Asian Affairs, 32:3, 
pp. 287–294.



пак дългогодишните мистика на монархическата династия се замества от 
по-голяма откритост поради нарасналия интерес на западното общество 
към личността на крал Бумибол и неговото семейство. Кершоу2 обяснява 
този феномен като „управление, което познава своите трагедии, но винаги 
насочвайки стратегически политиката към демокрацията срещу 
милитаризма, привлекателната сила на монархията става все по-силна“.

 
Тайската монархия

Тайските монарси внимателно запазват образа си на будистки 
дхамараджа (праведни владетели), които олицетворяват изобилието от 
смирение, ритуалност и добротворчество. Освен това „митовете за 
божественото начало винаги са лежали в основата на монархическата 
власт, но са и обозначавали очакванията на хората, че свещеният 
владетел ще управлява по справедлив и неопетнен начин. Харизмата не е 
автоматична, дори и в пряка наследставена линия, но се заслужава чрез 
действия, които напомнят на хората за религиозната санкция на трона“3. 
Юналди припомня, че тайската монархическа власт комбинира идеите на 
праведния владетел с магическата божественост4.

Съвременната концепция за тайската монархия е създадена въз 
основа на 800-годишно развитие на абсолютната власт. Първият крал на 
обединен Тайланд  и основател на кралството Сухотай е крал Шри 
Индрадития, който се възкачва на престола през 1238 г. Смята се, че тази 
ранна форма на кралска власт е базирана на две концепции, които 
произлизат от вярванията на будизма Теравада и на хиндуизма. Първата 
концепция идва от хиндуизма и се отнася до „шастрия“, или до воина-
владетел, при която кралят черпи властта си от военната си мощ. Втората 
произлиза от будистката концепция за „дхамараджа“, според която кралят 
трябва да управлява поданиците си в съответствие с дхарма и ученията 
на Буда. 

Това, което важи с пълна сила за управляващата династия Чакри в 
Тайланд, е, че тя никога не загубва легитимността си в очите на народа и 

2 Kershaw, Roger. Op. cit., p. 287.

3  Ünaldi, Serhat. Modern Monarchs and Democracy: Thailandʼs Bhumibol Adulyadej and Juan 
Carlos of Spain. In: Journal of Current Southeast Asian Affairs, 31, 2, 5–34, p. 23.

4 Op. cit.



се радва на т.нар. легитимност от народа5, което означава, че го почитат 
като „баща на нацията“, който „винаги знае най-добре какво е добро за 
неговите поданици, следователно създавайки патерналистична версия на 
тайския обществен ред, който насърчава взаимната зависимост и засилва 
лоялността на всички равнища – от семейството до политиката“6. 
Историческото дълголетие на управляващата династия Чакри по думите 
на Кершоу7  е символ на „институционална приемственост, разпростряна 
във вековете и по този начин препредаваща „индианизираната“ форма 
чрез съответстващата политическа култура по пряк начин чак до 
двадесети век“.

Тайланд винаги е бил държава на владетели и традиции. Историята 
му датира от над две хиляди години, но първото истинско тайско кралство 
е основано през 1238 г. под  наименованието Сиам. Смята се, че в 
основата на новото кралство лежат два водещи фактора – будизмът и 
абсолютната монархия. Това означава, че от зората на Древен Сиам 
владетелят е божественият център на волята и властта и единствен 
източник на право и справедливост, като само справедливостта 
ограничава действието на волята на владетеля. Като комбинират 
елементи от будизма и хиндуизма, тайците вярват, че столицата на 
тяхното кралство е центърът на вселената и че владетелят олицетворява 
връзката между земния свят и външният космичен свят. 

Основата на будистко-индуската трактовка за легитимността на 
тайските монарси се заражда още по времето на Кралството Аютʻая 
( A y u t t h a y a ) . По т о в а в р еме с е с ъ зд а в а и т и п и ч н а т а з а 
югоизточноазиатските монархии системи на „княжества”, които са 
държаво-подобно образувание, което се управлява от раджа, в чиито ръце 
е съсредоточена цялата икономическа, политическа, религиозна, културна 
и всякакъв друг вид власт. Тези „княжества“ произлизат от уникалния 
синкретизъм на индуска, будистка религия и местни културни елементи8.

5  Di Palma, Giuseppe. Founding Coalitions in Southern Europe: Legitimacy and Hegemony. In: 
Government and Opposition, 15, 2, pp. 162–189, p. 170

6 Ünaldi, Serhat. Op. cit., p. 10.

7 Kershaw, Roger. Op. cit., p. 11.

8  Friend, Theodore. Indonesian Destinies. Harvard: Belknap Press of Harvard University  press, 
2003., p. 18; Wolters, O. History, Culture and Religion in Southeast Asian Perspective. Cornell 
University Press, rev.ed. 1999, p. 29.



Харвардският проф. Теодор Френд споделя, че „мандала”9  е най-
точното наименование на всичките княжества, възникнали по това време 
в Югоизточна Азия. Това определение е заимствано от санскритската 
дума, която означава „свещена геометрия”. Причината за използването на 
това определение е много ясно обяснена от Оливър Уолтърс, според който 
„мандала” изразява „особена и често нестабилна ситуация с мъгляво 
очертана географска област без фиксирани граници, при която по-малките 
центрове проявяват склонност да търсят сигурност във всички посоки”10. 
„Мандалът” се отличава най-вече със съществуващите клики, фракции, 
личности, клиентелизъм, но не и с продължителна родословна линия на 
династиите. Въпреки че съществуват развити търговски, а в някои случаи 
и дипломатически отношения, не може да се говори за центрове от типа 
на европейските градове Венеция или Генуа, които да представляват 
истински политически или икономически фактор или да търсят търговска 
или друг вид експанзия. Това, което се запазва като политическа 
характеристика от времената на „мандала“, е единният център на властта 
(в случая монархът на Тайланд) и свързаните с кралския двор влиятелни 
семейства с незимерно икономическо и политическо влияние (пример 
може да се даде с влиятелното семейство Шинаватра, което през 
последното десетилетие на два пъти излъчва министър-председател). 

Управлението на Рама ІХ

Управляващата династия Чакри идва на власт през 1782 г. и един от 
най-големите й политически успехи е, че успява да запази Сиам от 
попадането под  пряко колониално владичество. Най-почитаните и до днес 
тайски монарси са Рама ІV11 и Рама V, като първият от тях е бил будистки 
монах преди да поеме престола, което създава допълнителна легитимност 

9 Friend, Theodore. Op. cit., 18−19.

10 Wolters, O. Op. cit., p. 29.

11  Забележителна особеност е, че кралските регалии на тайската монархия са 
създадени постепенно по време на управлението на кралете между Рама І и Рама ІV. 
Тези символи на висшата власт се използват основно в началото на царстването на 
всеки нов крал  – по време на церемонията за коронация, а през останалото време са 
изложени за публиката в Главния дворец в Банкок. Най-важните регалии са 
деветстъпният чадър-купол, който се поставя върху трона, голямата корона (или 
короната на победата), мечът на победата, който олицетворява военната мощ  на 
държавата, мухобойка от опашката на бял слон и обувки, изработени от злато, с които 
кралят се явява на официалните церемонии. 



в очите на поданиците му. Наследникът му Рама V (1868–1910) печели 
доверието и привързаността на тайския народ с широкомащабните 
реформи, които провежда. Той забранява робството, отваря нови 
училища, създава пощата и пощенските клонове из цял Тайланд и други. 

Въпреки че наследниците на Рама V продължават реформите, през 
1932 г. е извършен безкръвен държавен преврат с две много важни 
последствия. Първото е, че монархията от абсолютна се превръща (поне 
номинално) в конституционна. Второто последствие, чието влияние се 
усеща в тайския политически живот дори и през първото десетилетие на 
двадесети и първи век, е, че този преврат дава началото на безкрайна 
поредица от държавни преврати. Превратът през 1932 г. е извършен със 
знанието и активното съдействие на тогавашния владетел Рама VІІ, който 
дори е автор на първата конституция. Това участие маркира още една 
знакова закономерност на тайските държавни преврати от втората 
половина на двадесети век – те никога не са насочени срещу личността на 
владетеля. 

Въпреки участието си в преврата и подкрепата за провежданите 
реформи, три години по-късно, разочарован от положението в Тайланд, 
кралят Рама VІІ абдикира в полза на своя племенник Рама VIII (принц 
Ананда Махидон), който по това време е десетгодишен ученик в 
Швейцария. След  размирните години на Втората световна война кралят 
Рама VIII е убит при неизяснени обстоятелства. По този начин на власт 
идва принц Бумибол Адулядет и началото на ерата на Рама ІХ започва. 
Началото на управлението е белязано от поредния преврат, след  който 
през 1948 г. държавата окончателно получава съвременното си 
наименование Тайланд. 

След  възкачването на престола Рама ІХ се превръща в най-
влиятелната фигура в обществения и политическия живот на Тайланд. Той 
е смятан за красноречивото олицетворение на религията, културата и 
историята, като едновременно с това е живото превъплъщение на 
обединената нация. Кершоу12  описва първите години от управлението на 
крал Бумибол като „дилемата на владетеля“, като я обяснява по следния 
начин: „за да освободи тайското общество от оковите на историята, той 
трябва да се опре точно на исторически наложената харизма, чиито 
корени може да се проследят [...] далеч отвъд началото на династия Чакри 
до Аютʻая с идеологията за абсолютисткия владетел-Бог“.

След като идва на власт през 1946 г., новоизбраният крал има съвсем 
незначителна реална власт. В  действителност Тайланд  се управлява от 

12 Kershaw, Roger. Op. cit., p. 153.



военен диктатор до 1957 г., кото след серия от преврати е свален от 
власт. По време на превратите крал Бумибол се възползва от правото си 
да обяви военно положение и да назначи приближения до него Сарит 
Дханараджата за министър-председател. През следващите няколко 
години крал Бумибол ще възстанови много от забравените традиции на 
династията Чакри и ще успее да възвърне загубения престиж на тайската 
монархия. 

През 50-те и 60-те години на миналия век една от задачите с 
първостепенно значение за младия тайски монарх е да изгради доверие 
към личността си сред  тайското общество и да подобри икономическото 
положение чрез мащабни реформи в селскостопанския и военния сектор. 
Въпреки проведените реформи, реалностите на Студената война все 
повече увеличават ролята на военните в тайската политика. През същия 
този период монархът трябва да разчита на военните, за да премахне 
левите партии в Тайланд, както и тези републиканци, които изглежда, че 
споделят комунистическата идеология (последното дори довежда до 
поредния преврат през 1971 г.).

Наложената роля на военните като гарант за оцеляването на режима 
довежда до неочакван от краля и съветниците му резултат – многобройни 
и понякога изключително кървави преврати. Това, което е от значение за 
настоящото изследване, е, че военните действат срещу управления, които 
заплашват, от тяхна гледна точка, властта на монарха и единството на 
тайското общество. Един от най-известните слогани на военните преврати 
и последващи военни хунти е „нация, религия, крал“.

Успехите на Рама ІХ

За 70 години на престола крал Бумибол преживява над  20 държавни 
преврата – планирани или реализирани. През всичките тези години Рама 
ІХ е държавникът, който символизира единството на нацията и успява да 
„оцелее“ при седем конституции, десетки избори и над  30 правителства. 
През тези години и по време на политическите кризи кралят натрупва 
огромен политически опит, като едновременно действа като посредник 
между противоборстващите си политически кръгове, развива социалната 
си политика и защитава парламентарната демокрация. Постоянните 
усилия на краля да въведе ново разбиране за политическия процес в 
Тайланд дори води до това генерали да организират и да участват в 
предизборни кампании преди парламентарни избори. Анализаторите от 
„западния“ свят определят тази форма на политическа система като 



„тайски стил демокрация“13, което означава, че тайците предпочитат 
традицията на праведните владетели, съчетана с основните идеи на 
западноевропейската демократична система.

Преходът към демокрация започва реално през 1992 г., когато след 
поредния военен преврат като министър-председател е назначен 
организаторът на преврата. Това предизвикива огромни протести в 
големите тайландски градове, които скоро прерастват в бунтове. По 
същото това време полицейските и военните части са разделени в 
конфликтуващи помежду си фракции. Опасявайки се от гражданска 
война, крал Бумибол свиква военния и опозиционния лидер на среща в 
двореца, на която успява да убеди военните да се откажат от властта и да 
бъдат свикани избори. Тези избори водят до създаването на цивилно 
правителство, като тази форма на демократично избрано управление 
продължава и до наши дни с малки прекъсвания. Друго важно 
последствие от този процес, е, че кралят успява да затвърди образа си на 
защитник на народа си, който винаги е готов да се намеси в политическия 
процес, за да защити правата на поданиците си. 

Друг ключов момент от историята на Тайланд, в която ролята на 
краля се оказва от решаващо значение е икономическата криза от 
1997-1999 г. През 1997 г. в най-бързо развиващата се част на света – 
Източна и Югоизточна Азия14, избухва невиждана до този момент 
икономическа и финансова криза, чиито привидни преки причини са 
борсовите спекулации с местната валута, която е изкупена в огромни 
количества и заменяна с долари. Кризата избухва в Тайланд, 
разпространява се изключително бързо в Малайзия, Хонг Конг и Южна 
Корея, Индонезия15. 

П. Кругман представя задълбочен анализ за причините, поради които 
кризата започва в Тайланд: „Тайланд  е една от дьржавите, които 

13  Kevin Hewson and Kengkji Kitrianglarp “ʼThai-Style Democracyʼ: The Royalist Struggle for 
Thailandʼs Politics”, in: Ivarsson, S. and Lotte Isager (eds), Saying the Unsayable: Monarchy 
and Democracy in Thailand (Copenhagen, 2010), pp. 179–202.

14 Camdessus, Michel. Globalization and Asia: the challenges for regional cooperation and the 
implications for Hong Kong, обръщения на конференцията на тема: Financial Integration in 
Asia and the Role of Hong Kong, Hong Kong, 7 March 1997, на адрес: http://www.imf.org/
external/np/sec/mds/1997/MDS9703.htm, прегледана на 3 декември 2009 година.

15  Според повечето икономисти и изследователи бързото разпространение на кризата 
от една азиатска държава в друга се дължи най-вече на голямата взаимозависимост на 
азиатските икономики и най-вече на икономиките в Югоизточна Азия, които въпреки 
глобалния си характер са обвързани от регионалната си насоченост.

http://www.imf.org/external/np/sec/mds/1997/MDS9703.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/mds/1997/MDS9703.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/mds/1997/MDS9703.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/mds/1997/MDS9703.htm


сравнително кьсно се доближават до азиатското чудо”16, тъй като се 
превръща в индустриална сила едва през 80-те години на миналия век. 
Причината за такава бърза индустриализация (8 на сто и повече 
икономически растеж на година) са чуждестранните компании, които са 
изградили свои подразделения в Тайланд и предизвикат огромна 
трансформация на селскостопанското по своя характер общество в 
градско население. До 90-те години на ХХ век Тайланд  е финансово 
самостоятелен, но през 90-те години този факт се променя в резултат на 
значителни политически и икономически изменения в световния ред след 
края на Студената война. „Единственият начин, по който централната 
банка би могла да предотврати нарастването на кредитите, е да се 
прекрати практиката на фиксиране на обменния курс. В  онзи момент 
обаче това изглежда като лоша идея: по-силен бат би направил износа на 
Тайланд по-малко конкурентоспособен на световните пазари”17.

На 2 юли 1997 г. правителството Тайланд предприема защитни 
действия, но е твърде късно, за да се предотврати кризата. От този 
момент нататък светът става свидетел на най-голямата криза в Източна 
Азия, която според П. Кругман се корени в паниката, причинена от 
намаляването на стойността на тайландската валута бат. Той предполага, 
че в икономическата област най-съществените причини се коренят в 
паниката, която „се утвърждава сама, защото самата паника прави 
паниката обоснована”18. 

В  този хаос тайландският монарх решава да въведе икономическа 
политика, която цели не превръщането на Тайланд  отново в „азиатски 
тигър“, а създаването на условия за стабилна и устойчива икономика. 
Целта на икономическата политика на краля, известна като Философия на 
достатъчната икономика (Sufficiency Economy Philosophy)19, е да се 
премахне крайната бедност и тежките условия за труд.  Това, което тази 
политика постига, се измерва в краткосрочен и в дългосрочен план. В 
краткосрочен тя слага край на паниката, която е обзела тайландската 
банкова сфера, и по този начин допринася за стабилизирането на 

16 Krugman, P. The Return of…, 77−100.

17 Krugman, P. The Return of…, p. 81.

18 Krugman, P. The Return of…, р. 82.

19  Въпреки че според  всички биографи крал Бумибол започва да говори за устойчиво 
земеделие още от началните години на управлението си, смята се, че за пръв път 
идеята за „самодостатъчната икономика“ се появява за първи път в речи на краля от 
70-те години на миналия век.



икономиката. В дългосрочен тя довежда до трайно намаляване на 
процента на крайно бедно население в Тайланд от 67 % през 1997 г. до 10 
% през 2017 година.

Легитимността на краля като обединител на тайското общество е 
поставена отново на изпитание в началото на ХХІ век, когато 
политическото положение в Тайланд  се усложнява. През месеците март, 
април и октомври 2004 г. се разиграват кървави събития, в следствие от 
които над 200 тайци от мюсюлманското малцинство от южните части на 
страната20  са жестоко убити. Напрежението продължава над  година до 
април 2005 г., като след това има спорадични сблъсъци. Въпреки че 
подобно насилие е типично за мултиетническа нация с неразрешени 
социални проблеми, то показва две основни състояния на обществения 
живот в Тайланд  – крехкостта на политическата система и затвърдената 
роля на монарха като фактор на относителна стабилност. Необходимо е 
да се отбележи, че разликата между Тайланд и други мултиетнически 
държави от региона на Югоизточна Азия е, че в Тайланд  никога не е имало 
политика на асимилация или извършван геноцид спрямо мюсюлманското 
малцинство от малайски произход. 

2006 г. изглежда като върхова в управлението на крал Рама ІХ. 
Тържествата по случай 60-та годишнина от управлението му привличат в 
Банкок милиони тайски граждани, които искат да участват в тях. Кралски 
семейства и държавни ръководители от цял свят идват, за да отбележат 
церемониите21. Повечето анализатори и тайското общество искрено 
вярват, че монархът вече е осигурил наследството си. Но няколко месеца 
по-късно, през септември 2006 г., нов военен преврат сваля от власт 
демократично избраното правителство на Таксин Шинаватра, което се 
радва на огромна популярност сред народа. По време на преврата 
министър-председателят Таксин е на посещение в САЩ  и незабавно 

20  В южната част на Тайланд, в три съседни провинции по границата с Малайзия – 
Патани, Яла и Наративат, е съсредоточено мюсюлманското малцинство в Тайланд. 
Освен това то е и с малайска етническа принадлежност за разлика от  голяма част  от 
управляващите семейства и клики в Тайланд, които са от китайски етнически произход. 
Конфликтът между  столицата и трите провинции възниква в началото на ХХ век в 
резултат от присъединяването на тези територии от Малая към Сиам (по силата на 
договор с Великобритания от 1909 г.). Въпреки че конфликтът преминава през различни 
етапи на интензивност, крайната цел  на местните сепаратистки организации е 
получаването на автономия или дори независимост. От началото на ХХІ век се засилва 
тенденция противоречията да придобият религиозен характер (противопоставяне 
между представителите на будизма и исляма).

21 Streckfuss, David. The Future of Monarchy  in Thailand. In: Kyoto Reviews of Southeast Asia, 
Issue 13, 2013.



обявява извънредно положение. Въпреки това превратът е успешен с 
това, че военните успяват да отхвърлят трайно правителството на Таксин, 
което те смятат, че заплашва популярността на военните и на краля сред 
най-бедните слоеве на тайското общество.

Причината за подобни опасения се крие в предприетите мерки, 
голяма част от които се определят като демагогски...

Друг преврат, тясно свързан със семейство Шинаватра, е осъществен 
през май 2014 г . , когато Конституционният съд постановява 
прекратяването на управлението на Инглук Шинаватра (сестра на Таксин 
Шинаватра) поради съмнения в корупция. Всъщност, съдът изразява 
мнението на военните и на опозицията, които смятат, че правителството 
на Инглук се ръководи в сянка от брат й Таксин, който живее в изгнание. 
Решението на съда очаквано довежда до масови протести в Банкок, което 
провокира военните да обяват военно положение на 22 май 2014 г. 
Основната разлика между обявеното военно положение и опитите за 
държавен преврат в миналото, когато военното положение е било 
прикритие за по-лесно завземане и упражняване на властта от военните, 
е, че в този случай те категорично отхвърлят идеята за подобен 
сценарий22.

Постоянният хаос в политическия и икономическия живот на Тайланд 
превръщат краля в единствената институция, която е гарант за 
установяването на стабилен модел на тайска демокрация. Според някои 
изследователи това е модел на полу-демокрация, тъй като парламентът 
не разполага с основната власт поради продължаващото силно влияние на 
военните в обществения живот. Въпреки критиките системата се оказва 
учудващо стабилна в сравнение с повечето такива в Югоизточна Азия23. 
Тонгчай24 дори твърди, че „монархията и монархистите [...] най-вероятно са 
изиграли най-значимата роля в създаването и оформянето на тайската 
демокрация от 1932 г. насам“, като определя наложилата се система като 
„демократичен монархизъм“25.

Бъдещето на тайската монархия след смъртта на Рама ІХ

22 AlJazeera 2014

23 Mircheva, Hristina. Southeast Asia. Traditions and contemporaneity. Sofia: Riva, p. 105.

24 Thongchai Winichakul. “Toppling Democracy”, Journal of Contemporary Asia, vol. 38, no. 1 
(February 2008), p. 11

25 Thongchai Winichakul..., p. 22.



Въпреки положителното влияние на монархията в обществената и 
политическата сфера на обществото нейното бъдеще е обект на много 
дискусии през последните десет години26. Безкопокойството на редица 
анализатори се засилва след  смъртта на краля Рама IX въпреки за 
момента безконфликтното възкачаване на престола на наследника му 
Маха Ваджиралонкорн. 

За устойчивостта на монархиите в Югоизточна Азия говори проф. 
Майкъл Лейфер, който в увода си към книгата на друг известен 
изследовател на Тайланд и Югоизточна Азия Роджър Кършоу заявява, че 
макар за много анализатори монархията да принадлежи към отминал вече 
исторически период и дори може да се нарече „аномалия“, в Югоизточна 
Азия все още има примери за обратното – Бруней с типична форма на 
монархия и „три варианта на конституционна монархия (Камбоджа, 
Тайланд и Малайзия)“27. 

В  подобна посока са и разсъжденията на Срийрам Чаулия, който в 
коментара си от 2008 г. сравнява западащата сила на монархиите в Южна 
и Югоизточна Азия (съответно Бутан и Непал и Тайланд и Бруней). Той 
твърди, че съдбата на непалската монархия28  е подтикнала към реформи 
в Бутан, но въпреки това единствените две монархии в тези два региона, 
които са способни да се справят със съвременните предизвикателства и 
преходи и да оцелеят, са тези в Тайланд и Бруней. Според  Чалия общото 
между двата монархически режима е използването на военните за 
консолидиране на властта в миналото и създадената в следствие от това 
зависимост в настоящето, която гарантира оцеляването на режима29. 

В  месеците преди смъртта на краля Рама IX една от често 
дискутираните теми беше въпросът за наследството на трона, особено с 
оглед  на намалената му политическа активност през последните години от 
живота му. Основно безпокойство предизвикваха два ключови фактора. 
Единият е типичният мистицизъм и секретност, с които се обграждат 
живота и дейността на кралското семейство. Вторият е самата личност на 
официалния наследник на трона. Според изследванията на Стрекфус30 

26 Chaulia, Sreeram. Monarchies in Asia: Crowns Die Hard. In: Opinion Asia, June 11th, 2008; 
Ivarsson 2010; Kershaw, Roger. Op. cit.; Streckfuss, David. Op. cit.

27 Kershaw, Roger. Op. cit., p. ix.

28 Отхвърлена след  гласуване през 2008 г. от представителите на Маоистката партия в 
Непал.

29 Chaulia, Sreeram. Monarchies in Asia..., p. 2.

30 Streckfuss, David. Op. cit.



„личната популярност [на Бумибол – Б. а.] не означава автоматично 
прехвърляне на легитимност към институцията. В действителност, точно 
обратното се случва. За много тайци „лоялността към трона“ не отива 
отвъд настоящото [на Бумибол – Б. а.] управление.“

Едно от опасенията, които са широко разпространени преди 
встъпването в длъжност на настоящия крал, тогава престолонаследник 
Маха Ваджиралонкорн (Maha Vajiralongkorn), е, че той ще благоприятства 
връщането на власт на семейство Шинаватра, което ще позволи на 
бившия министър-председател Таксин да поеме премиерския пост и да 
доминира политическия живот на Тайланд през следващите години. 
Подобно развитие би създало напрежение в общество, което е 
разпокъсвано от дихотомни противоречия – Банкок и селски райони, 
червени ризи и жълти ризи. Рама IX винаги е бил способен да поддържа 
баланса между всички сили в тайското общество. 

Вместо заключение ще цитираме думите на известния писател и 
блогър от Банкок Код Сатрусаянг, който въпреки критиките си към някои 
от съвременните проявления на тайската монархия заявява: „Не е 
разумно, когато хората повдигат въпроса за [бъдещето – Б. а.] на 
монархията, когато въобще това не е въпрос. Ние създадохме държава, в 
която е необходимо да има крал, защото без него ние сме обречение на 
произвола на военната арогантност, политическата корупция и моралния 
упадък. Дори и в наши дни Тайланд се нуждае от своя Крал“31.

31  Satrusayang, Cod. Why  Thailand needs its king: http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/
2013/04/08/why-thailand-needs-its-king/, accessed 5 November 2014.

http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2013/04/08/why-thailand-needs-its-king/
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