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„Русия е страна със сигурно бъдеще; 
само миналото ѝ е непредвидимо.“ 

Съветска поговорка
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ВЪВЕДЕНИЕ

Най-старата книга в Русия не говори с един глас. Тя 
реве и скимти, мърмори и пъшка, смее се и шепне все по-
сподавено. През юли 2000 г. археолози, правещи разкоп-
ки в един от най-старите квартали на един от най-старите 
градове в Русия, Велики Новгород, откриват три дървени 
дъски, покрити с восък, които някога са били захванати една 
за друга като книга. Според радиовъглеродното датиране и 
други оценки те са от времето между 988 г. и 1030 г. сл. Хр. 
Върху восъка на дървените дъски са написани два псалма. 
Това е палимпсест – документ, който е бил използван отно-
во и отново през десетилетията и на който са почти видими 
по-стари писания. Усърдната работа на руския лингвист Ан-
дрей Зализняк разкрива изумителен брой различни писмени 
документи, които някога са били гравирани на восъка. Те 
са хиляди – от „Духовни насоки за сина от бащата и майка-
та“ до началото на Откровението на Свети Йоан Богослов, 
таблица с църковнославянската азбука и дори трактат „За 
непорочието“.

Това напълно пасва.
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Многообразен народ

Русия е страна без естествени граници, там няма едно-
единствено племе или народ, няма действителна централна 
идентичност. Страната е много обширна – простира се върху 
11 часови зони, от европейската област крепост Калинин-
град, днес откъсната от родината, чак до Беринговия проток, 
само на 82 километра от Аляска. В комбинация с недостъп-
ността на много от регионите ѝ и разпръснатото население 
това помага да се обясни защо поддържането на централен 
контрол винаги е било такова предизвикателство и защо 
загубата на този контрол върху страната ужасява толкова 
много нейните владетели. Веднъж се запознах с (пенсиони-
ран) офицер от КГБ, който призна, че „Ние винаги сме мис-
лили, че е всичко или нищо: или държим страната в стиснат 
юмрук, или иначе всичко ще се разпадне“. Подозирам, че не-
говите предшественици, от царските служители до ранните 
средновековни князе, са имали почти същите притеснения – 
а служителите на Путин, дори при целия напредък на съвре-
менните комуникации, със сигурност изпитват същото днес.

Нейното разположение на кръстопът между Европа 
и Азия също така прави Русия винаги да бъде смятана от 
всеки за „другия“ – европейците я възприемат като азиат-
ска държава, а азиатците като европейска. Историята ѝ е 
била повлиявана отвън – от викинги, монголи, тръгнали на 
кръстоносен поход тевтонски ордени, поляци до французи 
по времето на Наполеон и германци по времето на Хитлер. 
Дори когато не е обсаждана физически, тя е оформяна от 
външни културни сили. Винаги се оглежда отвъд границите 
си в търсене на всичко – от културен капитал до техноло-
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гични иновации. Тя отвръща на липсата на ясни граници с 
постоянен процес на експанзия, прибавяйки нови етнически, 
културни и религиозни идентичности към своя микс. 

Руснаците следователно са многообразен народ, граж-
дани на страна, съставена от различни парчета, в която 
тези външни влияния са видими във всеки аспект на живо-
та. Езикът им е свидетелство за това. Железопътна гара на 
руски е вокзал. Думата идва от името на лондонската гара 
„Воксхол“ и е резултат от несполучлив превод, направен, 
когато изпълнена с благоговение руска делегация посещава 
Англия през XIX век. Навремето обаче руският елит е гово-
рил френски, така че руснаците качват своя багаж в кушет-
вагон. В южния град Одеса улиците носели италиански име-
на, защото това е бил езикът на търговията в Черно море. За 
разлика от това в Биробиджан, на китайската граница, мест-
ният език и до ден днешен е идиш, откакто Сталин опитва 
да насърчи съветските евреи да се заселят там през 30-те 
години на XX в. В укрепения кремъл* на Казан има както из-
точноправославна катедрала, така и мюсюлманска джамия, 
а в Далечния север шамани благославят петролопроводите.

Разбира се, всички народи са повече или по-малко сме-
сица от различни вероизповедания, култури и идентичности. 
В епоха, в която кърито е любимото ястие във Великобри-
тания, Френската академия продължава да води обречената 
битка срещу чуждиците, а над една осма от гражданите на 
САЩ са родени в чужбина, това със сигурност е така. Но има 
три изумителни неща, свързани с опита на Русия. Първо-
то е самата дълбочина и разнообразие на това динамично 

* Архитектурен ансамбъл, характерен за руското градско средновековно 
градоустройство, включващ в себе си дворци, църкви и други сгради, заградени 
с крепостна стена с кули – речник на Института за български език. – Бел. прев.
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присвояване на външни влияния. Второто е специфичните 
начини, по които поредни пластове са се наслагвали, за да 
създадат точно тази страна и култура. Всички нации може 
да имат съставни части, но начините, по които те се смесват, 
варират много. Третото е руският отговор на този процес.

Осъзнавайки и често чувствайки се неловко от тази 
разнородна, кръстосана идентичност, руснаците отговарят, 
като създават серия от национални митове, за да я отрекат 
или да я издигнат в почит. Всъщност самите основи на това, 
което днес наричаме Русия, са под булото на такива нацио-
нални легенди, както ще обясня в първа глава. Например за-
воеванията на викингите са пренаписани така, че сякаш хо-
рата, живеещи в завладените територии, сами са поканили 
завоевателите. Тъй като има поток от такива легенди – от 
начина, по който Москва става „Трети Рим“, люлка на ис-
тинското християнство (след като първият пада в ръцете на 
варварите, а „Вторият Рим“, Византия, пада под ислямска 
власт), до днешните опити на Кремъл да представи Русия 
като бастион на традиционните социални ценности и като 
крепост срещу доминирания от Америка световен ред.

Обратно в бъдещето

Монголите завладяват Русия през XIII в. и когато сили-
те им намаляват, техните най-ефикасни колаборационисти и 
съюзници, князете на Москва, се превръщат в най-отявлени 
защитници на страната си. Отново и отново владетелите на 
Русия внасят корекции в миналото с надеждата да изградят 
бъдещето, което искат. Обикновено го правят, като изтуп-
ват от прахта културните или политическите митове и сим-
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воли, от които се нуждаят. Руските царе взимат символите 
на славната Византия, но в този случай двуглавият орел на 
империята гледа на запад, а също така и на юг. През веко-
вете сложните отношения на Русия със Запада стават все 
по-важни. Понякога това означава приемане на идеи и при-
емане на ценности, които да паснат, от цар Петър Велики, 
който нарежда на руснаците да бръснат брадите си по ев-
ропейски стил (или да платят в противен случай специален 
„данък брада“), до Съветския съюз, изградил цяло общество 
според своите разбирания за идеология, която Карл Маркс 
е предвидил да бъде приложена в Германия и Великобрита-
ния. Понякога това означава решимост да бъде отхвърлено 
западното влияние дори чрез предефиниране на миналото, 
например чрез незачитане на всички археологически дока-
зателства, че произходът на тази земя идва с викингите на-
шественици. Но никога не е значело игнориране на Запада.

Днес, надявайки се, че ще може да намери наратив, поз-
воляващ му да избере аспекти от Запада, които харесва – ай-
фони и мезонети в Лондон, но без прогресивен данък върху 
доходите и върховенство на закона – нов елит отново е за-
почнал да опитва да определи себе си и страната си, както му 
е изгодно. Невинаги успешно и не както е удобно на когото 
и да било друг обаче: с времето тези хора започват да си 
задават въпроса не толкова къде е тяхното място в света, а 
по-скоро как светът се отнася към тях.

Това е в основата на този процес, довел до възхода на 
Владимир Путин и еволюцията му от широко скроен праг-
матик до националистки военачалник, който анексира Крим 
през 2014 г. и подклажда необявен конфликт в Югоизточна 
Украйна. Това се превърна в страна, в която пренаписването 
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на историята  е не само национално хоби, но и индустрия. 
На изложби са очертани хронологии и родословни дървета 
от модерната политика до Средновековието и те изглеждат 
така, сякаш са преминали през една-единствена и непрекъс-
ната еволюция. Рафтовете в книжарниците са отрупани с 
ревизионистки истории и учебници, преработени съгласно 
новите ортодоксалности. Статуи на Ленин са рамо до рамо с 
тези на царе и светци, сякаш няма противоречия във визиите 
за Русия, които те са въплъщавали.

Основната тема в тази книга е изследването на исто-
рията на тази впечатляваща, странна, величествена, безна-
деждна, отчайваща, кървава и героична страна особено през 
призмата на два преплетени въпроса. Единият е начинът, 
по който влиянията отвъд границите са оформили Русия, 
многообразната страна и начините, по които руснаците са 
възприели това чрез серия от угодни на тях културни кон-
струкции, по които са написали и пренаписали миналото си, 
за да разберат своето настояще и да опитат да повлияят на 
бъдещето си. И как в замяна това е повлияло не само върху 
техния постоянен проект за утвърждаване като нация, но и 
върху отношенията им със света. Тя е написана не за специ-
алиста, а за всеки, който се интересува от предисторията на 
страна, която може да бъде отхвърлена като хаотична релик-
ва на стара империя и същевременно да бъде  описана като 
екзистенциална заплаха за Запада.

Събирайки хиляда години изпълнена със събития и 
често пъти кървава история в тази книга, неминуемо съм 
рисувал с голяма четка. В края на всяка глава предоставям 
наръчник за по-задълбочено четене с доста по-научни книги, 
които могат да помогнат за възстановяване на равновеси-
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ето. Въпреки това целта на тази книга е не да претендира, 
че е задълбочено разглеждане на всеки детайл. Тя цели да 
изследва периодичните възходи и падения на тази необикно-
вена нация и как самите руснаци са разбирали, обяснявали, 
митологизирали и пренаписвали тази история.

Допълнителна литература: За по-задълбочен прочит на хиля-
долетната история на Русия има много добри книги, които бих 
могъл да препоръчам заради особено елегантния подход и чудат 
стил, в който са написани, но нека посоча няколко. „Руска исто-
рия: много кратко въведение“ на Джефри Хоскинг (Оксфордско 
университетско издателство, 2012 г.) е точно това, което твърди, 
че е. По-скоро журналистическа, отколкото научна книга, „Ру-
сия: 1000-годишна хроника на Дивия изток“ на Мартин Сиксмит 
(Би Би Си, 2012 г.) е жив и увлекателен общ преглед. „Танцът 
на Наташа: Културна история на Русия“ от Орландо Фигес (изд. 
„Пингуин“, 2003 г.) се фокусира повече върху изминалите две 
столетия, но е брилянтна. Ако една снимка говори колкото хиляда 
думи, една карта е поне също толкова важна и „Атлас на руската 
история“ на Мартин Гилбърт (изд. „Рутлидж“, 2007 г.) е много 
полезна компилация. Великолепното произведение на Катрин 
Меридейл  „Червена крепост: Тайното сърце на руската история“ 
(„Пингуин“, 2014 г.) прави самия московски Кремъл герой в исто-
рията на Русия. 


