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„Сделката“ между Чърчил и Сталин от 9 октомври 1944 г. в Кремъл

На 9 октомври 1944 година на среща в Кремъл между Сталин и Чърчил английският
премиер показва на съветския лидер листче с изписани срещу няколко държави
проценти. Сталин поглежда листчето и слага знак на съгласие. Написаното гласи
следното:

„Румъния - 90% на руснаците, 10% на “други”

Гърция – 90% Великобритания, в договор със САЩ”, 10% за Русия

Югославия - 50 на 50%

Унгария - 50 на 50 %

България – 75% за Русия, 25% за “други”.“

След няколко месеца трябва да се състои срещата на „големите“ в Ялта (тя се провежда
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от 4 до 11 февруари 1945 г.), на която ще се обсъжда следвоенното разделение на
Европа между победителите. Английската дипломация и самият Чърчил бързат да
подготвят нейните решения, които ще отворят и гарантират за десетилетия

новото бъдеще на света.

Петте балкански държави, които в една или друга степен са воювали или помагали и
съдействали на хитлеристка Германия, е трябвало да се завърнат в традиционните за
тях зони на влияние. И двамата лидери конкретизират тази необходимост.

В мемоарите си Чърчил определя документа като „циничен“. И поради това е настоявал
да бъде унищожен. Сталин обаче е държал да бъде запазен. Не защото е циничен, а
понеже е изключително важен.

Защо е важен?

Дори да приемем, че става дума за сделка между две държави, към която ще се
присъедини трета, документът прави важно уточнение на съществени подробности в
световния ред, които ще положат, така да се каже, материалната основа на бъдещето
споразумение между победителите във войната. Това уточнение се отнася до т. нар.
„зони на влияние“, чиито граници сега именно е необходимо да бъдат потвърдени или
оспорени. Вижда се, че победителите не се канят да вземат нищо повече от онова,
което е в техните зони на влияние и което по традиция им принадлежи. И Чърчил, и
Сталин, а заедно с тях и Рузвелт, за разлика от историците, социолозите и
политолозите, отлично знаят, че правата на държавите, които ръководят, не се
разпростират извън тяхната зона на влияние. И по същество декларират, че и в бъдеще
няма да имат претенции за повече от съгласуваното. След една такава война не е
възможно да не се направят подобни уточнения, защото именно войната ги накара да си
припомнят как е разделен светът от край време. И какво е щяло да се случи, ако
Германия бе победила.

Хитлер искаше да разруши този ред и да промени границите на зоните на влияние, за да
установи своето собствено господство над целия свят. Това застраши целостта на света,
неговата извечна геополитическа хармония и условията за нормалното му

2/4

ЦИНИЧНИЯТ ДОКУМЕНТ
Автор: Панко АНЧЕВ

съществуване. Този ред не изключва конфликтите между т. нар. „велики държави“, ала
позволява те бързо да бъдат преодоляване с общо съгласие за ненакърнимостта на
геополитическото статукво. С това трябва да си обясним защо, след като открито или
тайно, САЩ, Англия и Франция поощряват Хитлер и му помагат материално, се отказват
от него и му обявяват война и преминават на страната на СССР. Съветският съюз не
посяга на границите на зоните на влияние и няма намерение да установява нов световен
ред чрез завоюване на територии или разширяване на влиянието си. Нищо че лидерите
на западните държави публично говорят друго.

Но този „циничен“ документ показва още, че самите зони на влияние, колкото и да са
недосегаеми, все пак допускат до определена мяра физическо присъствие и най-вече
влияние чрез различни пропагандни средства на друга велика сила. Така практически
всяка велика сила оказва въздействие и дори извършва подривна дейност в чужда зона
на влияние. Понякога, когато „титулярът“ отслабне значително, настъпва реална
промяна на съотношенията в съответната зона и на местните политици и държавници
им се струва, че е започнала нова ера и е възможен „нов цивилизационен избор“. Така
стана в последните десетилетия в държавите от Източна Европа, респективно в
България. Това е най-измамното чувство у един държавник; то го подвежда в
действията му, разлага общественото съзнание и нанася тежки щети на собствената му
държава. Защото много скоро влиянието на „титуляра“ бива възстановено с
възстановяване на неговата предишна сила и позволилият си да влезе в „чуждата
собственост“ доброволно се изтегля, като непременно оставя след себе си разрушения,
икономическа пустош, объркан политически елит, безпомощна армия. И нехае за
съдбата на своите слуги и сателити.

След Първата световна война настъпват сериозни изменения в геополитическото
разположение на редица държави. Разпада се Австро - Унгария, създава се
Югославия, приключва процесът на обособяването на националните държави в рамките
на Османската империя. Затова се получава парадоксът през една държава да
преминават разделителните линии на различни зони на влияние. Както е в Югославия.

Процентите, които Чърчил е изписал в бележката, говорят доколко силна ще е намесата
на великите сили в разрешаването на политическите въпроси в посочената държава.
Там, където паритетът е установен, те ще се решават от всички велики сили. Това би
трябвало да означава, че тази държава ще е неутрална, но на практика не става така.
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Но пък, примерно в Австрия и Унгария се позволява многопартийна система, в която
съответно левите и десните партии да имат еднакво важно място в живота й. За
Гърция пък, където комунистическата партия и оглавяваната от нея съпротива срещу
окупацията, бива позволено да се намали знаително влиянието й. Знае се на каква
жестока разправа са подложени след края на войната антифашистите в Гърция.

Казано накратко, Чърчил и Сталин, а с тях и Рузвелт се съгласяват да запазят
световния ред с установените от историята зони на влияние във вида и в границите, в
който ги сварва авантюрата на Хитлер.

„Циничният документ“ е валиден и днес – поне за държавите, записани в него. Това е
без съмнение. И поради това в тях се очакват в най-скоро време значителни
сътресения. Процентите влияние не са променени, макар че съответните титуляри
малко ги поизоставиха, след като преживяха трусове и икономически и политически
кризи. Нещата се връщат на обичайното си място. Тогава тежко на техните политически
елити и за почти цялата им „политическа класа“. Няма как да не се повтори
възмездието, което заслужиха след края на Втората световна война.

Нека тогава неолибералните историци и политолози да крещят, че отново са ни предали
и продали. Казвам това на шега, защото дори няма да имат смелост да си го помислят,
камо ли да го изрекат.

Урокът на въпросната среща между Чърчил и Сталин и съгласувания от тях „циничен
документ“ е изключително важен и е безценен урок по геополитика.

Този документ формулира един от най-важните и с трайно значение резултати от
Втората световна война: възстановяване на действащия до нея световен ред.
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