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Предговор

Ис то ри я та е ка то го ля ма ре ка, ко я то лъ ка ту ши 
през епо хи те. Повъ рхно ст та ѝ е раз каз за да ти, бит
ки и до го во ри, кра ле, пре зи ден ти и ге не ра ли – то ва е 
офи ци ал на та вер сия,  ко я то ни пре по да ват в учи ли ще. 
Но го ля ма част от ис ти нс ка та ис то рия ос та ва не ви ди
ма: мрач ни те дъл би ни, в ко и то се кри ят ис ти нс ки те  
ав то ри, ини ци а то ри и дви га те ли на съ би ти я та, из ма
ми те и пре да те л ства та, за бу ле ни те те че ния на тай на та 
дип ло ма ция и тъм ни те за го во ри, ко и то оп ре де лят по
со ки те на ис то ри я та.

Тай на та ис то рия, раз казът за скри ти те си ли зад 
яв ни те съ би тия, хвър ля свет ли на там, къ де то пре ди е 
има ло мрак. То ва изс лед ва не по каз ва как по со ки те на 
ис то ри я та ви на ги са би ли оп ре де ля ни от не ви ди ми си
ли – от мис те ри оз ни те кул то ве на древ ния свят, до тай
ни те об ще ст ва на ре во лю ци он на Ев ро па; от за раж да
щи те се сек рет ни служ би през ХVІІ век, до пъл зя щи те 
шпи о нс ки им пе рии от вре ме то на Сту де на та вой на; от 
уе ди не ния ге ний на Ар хи мед, до ог ром ния во ен но
ин ду ст ри а лен комп лекс на про ек та „Ман хатън“. Кои 
са би ли си ли те, скри ти зад прес то ли те? Кол ко бит ки 
са би ли ре ше ни, пре ди да бъ де из ва де на са бя или да 
гръм не пуш ка? До как ва сте пен найваж ни те мо мен ти 
в ис то ри я та са след ва ли пред ва ри тел но на пи сан сце
на рий и са би ли ръ ко во де ни от фи гу ри, ко и то ни ко га 
не са се по я вя ва ли на сце на та?

Ро ля та на ис то ри я та ви на ги е би ла да ни по мог не 
да раз бе рем нас то я ще то и да мис лим ин те ли ге нт но за 
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бъ де ще то. Днес точ но тол ко ва, кол ко то и в ми на ло то, 
ис ти нс ки те си ли, ко и то нап рав ля ват съ би ти я та, са не
ви ди ми. Да ли стра ни те вли зат във вой ни за ра ди мо рал
ни те и по ли ти чес ките ка у зи, ко и то обя вя ват, или за да 
пос тиг нат тай на пле те ни ца от ико но ми чес ки и стра те
ги чес ки це ли? Как ви са ис ти нс ки те от но ше ния меж ду 
Аме ри ка и реп ре сив ни те ре жи ми, ко и то се предс та вят 
за ней ни съ юз ни ци във вой на та сре щу те ро риз ма? До 
как ва сте пен за пад ни те де мок ра ции всъщ ност се конт
ро ли рат от го ле мия биз нес и от спе ци ал ни ин те ре си?

Ве ро ят но ня кой ис то рик в бъ де ще ще да де окон
ча тел ни те от го во ри на те зи въп ро си. То ва, ко е то мо
жем да нап ра вим ние се га, е да се вгле да ме в уро ци те 
на ми на ло то, ко и то ни да ват ключ за нас то я ще то. Та зи 
кни га ви пред ла га точ но то ва: епи зо ди и ин ци ден ти от 
ис то ри я та, ко и то хвър лят свет ли на вър ху скри ти те си
ли, фор ми ра ли на ше то ми на ло. Ве ро ят но те мо гат да 
хвър лят и мал ко свет ли на вър ху ис то ри я та, ко я то се 
съз да ва днес. 
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Конс пи ра тив на та те о рия за ис то ри я та оп ре де ле но е 
за бав на и инт ри гу ва ща и об що взе то е повъл ну ва що 
че ти во от тра ди ци он ни те про по ве ди за ико но ми чес ки 
си ли, со ци ал ни тен ден ции и по ли ти чес ки дви же ния, 
ко и то са в ос но ва та на оби чай на та вер сия. Но та зи 
ат рак тив ност на конс пи ра ци я та и мно го то при каз ки, 
ко и то се го во рят за нея, по раж дат съм не ния да ли то
ва е ис ти нс ка та ис то рия. Та зи гла ва предс та вя по ре
ди ца от случ ки, съ би тия и епи зо ди, ко и то илюст ри рат 
вли я ни е то на скри та та ръ ка на за го во ри те, кул то ве те 
и тай ни те об ще ст ва вър ху хо да на ис то рията. Тъй ка
то ста ва ду ма за тай ни, спе ку ла ци я та в ня как ва сте пен 
е не из беж на, но всич ки при ме ри имат сво е то ос но ва
ние. Те ми те се прос ти рат от опи ти те за кул тур но вли
я ние чрез тай ни те религиозни практики в ан тич но ст та 
(мис те ри ите в Древ на Гър ция), до слож на та мре жа, 
изг ра де на от пре дим но кон сер ва тив ни па ра по ли ти ци, 
ко и то нап рав ля ват го ля ма част от след во ен на та ис то
рия. Гла ва та прик люч ва с прег лед на от дел ни гру пи и 
пра ви те л ства, ко и то са из по лз ва ли ин фор ма ци я та за 
тай ни за го во ри и съ зак ля тия за свои лич ни це ли и до
ри са зло у пот ре бя ва ли с нея.
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Ре ли ги оз ни те мис те рии – 
древ ни тай ни об ще ст ва

Елев си нс ки те мис те рии, на ри ча ни още елев си нии или 
прос то мис те рии*, би ли ре ли ги оз ни ри ту а ли на древ
ни те гър ци, ко и то покъс но би ли изпъл ня ва ни и от 
дру ги предс та ви те ли на ели ни зи ра ния свят. Те се от
ли ча ва ли от обик но ве ни те пуб лич ни ре ли ги оз ни об ре
ди. Пра во да участ ват в тях има ли са мо пос ве те ни те, 
пре ми на ли през спе ци а лен ри ту ал за ини ци а ция. По
ве че то от мис те ри ите си при ли ча ли по съдър жа ние. 
Те разк ри ва ли на пос ве те ни те тай но зна ние. Смя та ло 
се, че то ги ос во бож да ва от стра ха от смъртта, за що то 
съдър жа ло обе ща ние за щаст лив задг ро бен жи вот (за 
раз ли ка от мрач ния жре бий, кой то очак вал не пос ве те
ни те). Мно го уче ни раз ви ват хи по те за та, че ре ли ги оз
ни те мис те рии са пос лу жи ли ка то ос но ва за хрис ти я
н ство то. Но въз мож но ли е те да са предс тав ля ва ли и 
не що ка то древ но ма со н ство, тай но об ще ст во, в ко е то 
при до би ва не то на окулт ни зна ния е оси гу ря ва ло со ци
ал но из ди га не?

Ед ни от найдрев ни те и зна чи ми мис те рии би ли 
Елев си нс ки те, ко и то въз ник на ли око ло кул то вия град 
Елев син, не да леч от Ати на. Елев си нс ки те мис те рии са 
изг ра де ни око ло ис то ри я та за Де мет ра и ней на та дъ ще
ря Пер се фо на, бо ги ни на зе ме де ли е то и пло до ро ди е то, 
ко и то отиш ли в под зем ния свят, но сет не се вър на ли и 
до нес ли пло до ро дие на зе мя та и зе ме де лс ки поз на ния 
за хо ра та. Ре ли ги оз ни те об ре ди на пос ве те ни те включ
ва ли про це сии към хра ма, къ де то те има ли при ви ле
ги я та да ви дят све ще ни пред ме ти и би ли удос то я ва ни 
с въз ви ся ва щи отк ро ве ния, точ на та при ро да на ко и то 
би ла стро го па зе на тай на и ос та ва мис те рия и до днес. 
Ве ро ят но ко ре ни те на та зи ре ли ги оз на прак ти ка би ли 

* Названието мистерии идва от гръцкия израз „мнименос сто 
мистико“ – посветен в тайната. – Б. пр.
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да леч на зад във вре ме то и тя про из ли за ла от пра ис то
ри чес ки ри ту а ли, свър за ни с пло до ро ди е то. Мис те ри
ите би ли чест ва ни в Елев син вся ка го ди на в продъл же
ние на бли зо две хи ля до ле тия – от око ло 1500 г. пр.н.е., 
до 393 г. сл.н.е., ко га то римс ки ят им пе ра тор Те о до сий 
окон ча тел но се разп ра вил с кул та. Три го ди ни покъс но 
све ще ни ят град Елев син бил сри нат до ос но ви при на
ше ст ви е то на го ти и вест го ти, пред вож да ни от Ала рих. 

През то зи пе ри од  Елев си нс ки те мис те рии се раз
ви ли от мес тен култ до тай но об ще ст во в рам ки те на 
им пе ри я та. В на ча ло то член мо жел да ста не все ки 
ати ня нин, с изк лю че ние на хо ра та с „не чис ти ръ це“ 
(убий ци те) и те зи, ко и то не го во ре ли гръц ки (вар ва
ри те). С на ра ст ва не то на гръц ко то вли я ние в древ ния 
свят член ство то се раз ши ри ло и в об ще ст во то ве че 
мо жел да вле зе все ки „ци ви ли зо ван“ чо век. Мис те
ри ите ста на ли по пу ляр ни сред раз ви ти те кла си на съ
се ди те на гър ци те, и найве че сред рим ля ни те. За тях 
пос ве ща ва не то се превър на ло в знак за со ци ал но по
ло же ние. Към кул та се присъ е ди ни ли и ня кол ко им пе
ра то ри, вклю чи тел но ве ли ки ят Ок та ви ан Ав густ, Не
рон и др. При ини ци а ци я та пос ве те ни те пре жи вя ва ли 
лич на транс фор ма ция и пос ле от тях се очак ва ло да 
се придър жат към оп ре де лен по ве ден чес ки ко декс, из
вес тен ка то „пра ви ло то на жи во та“. 

При ли ки те със съв ре мен но то ма со н ство са мно
гоб рой ни. Пос ве те ни те при те жа ва ли тай ни, всъщ ност 
цял све тог лед, кой то бил не достъ пен за не пос ве те
ни те ма си. Всич ки за поч ва ли ка то рав ни не за ви си мо 
от светс кия си ста тус, пос ле тряб ва ло да нап ред ват, 
ов ла дя вай ки раз лич ни сте пе ни на поз на ние. Мис те ри
ите ста на ли тол ко ва по пу ляр ни сред римс кия елит, че 
за поч на ли да изпъл ня ват со ци ал на функ ция по доб на 
на ма со н ство то, поз во ля ва ща зад ку лис но пле те не на 
мре жи от кон так ти и из кач ва не по со ци ал на та стъл би
ца. Бла го да ре ние на тях се раз ши рил и пе ри метърът 
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на вли я ние на гръц ка та кул ту ра. Нак рая Рим ста нал 
да леч помогъщ от Гър ция, но мно го ас пек ти от не
го ва та кул ту ра, и осо бе но та зи на римс кия елит, би ли 
ели нис тич ни по ха рак тер. Чрез си ла та на Рим гръц
ко то вли я ние прев зе ло го ля ма част от древ ния свят. 
Гръц ки те цен нос ти и кул ту ра се разп ро ст ра ни ли от 
Се вер на Бри та ния до Сред ния из ток. Да ли то ва не би
ло пос тиг на то и бла го да ре ние на учас ти е то на  римс
кия елит в тай ни те гръц ки кул то ве?

За мис те ри ите се твър ди, че са фор ми ра ли ос но ва
та на хрис ти я н ство то. И на ис ти на, при ли ки те са мно
го. Мис те ри ите ка то те зи на Елев син, Бак хус, Ор фей 
и дру ги сход ни из точ ни ре ли гии, нап ри мер култът към 
Мит ра, се ос но ва ват на ми та за уми ра щия и възкръс
ващ бог: бо же ст ва та уми рат и оти ват в отвъд но то, но 
след то ва възкръс ват, за да до не сат спа се ние за чо
ве че ст во то. Ве ро ят но мис те ри ите до го ля ма сте пен са 
мо де ли ра ли кул ту ра та на Рим и в ези чес ко то, и в хрис
ти я нс ко то му превъплъ ще ние.

Им пе ра то ри и убий ци – мръс ни те сдел ки, 
ко и то превър на ли Рим в им пе рия

Найзна чи ми ят пе ри од от ис то ри я та на Рим е превръ
ща не то му от ре пуб ли ка в им пе рия. Конт ролът над 
Ев ро па бил из зет от ръ це те на Се на та и бил по ве рен 
на единедин ствен чо век – им пе ра то ра. Клю чо ви те съ
би тия в та зи дра ма не би ли ни то по ли ти чес ки де ба ти 
в Се на та, ни то кър ва ви конф лик ти на бой но то по ле, а 
тъм ни де я ния – ост рие в ръ це те на уби ец и за го вор
ни чес ко шу шу ка не; тай на сре ща и тъм на сдел ка. Те зи 
пох ва ти, скри ти в сян ка, про ме ни ли за ве ко ве на чи на, 
по кой то се уп рав ля ва ла Ев ро па.


