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Поредица

„Без памет няма култура. Без памет не би имало 
нито цивилизация, нито общество, нито бъдеще.“
~ Ели Визел
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Краят на 1995 година. За стария президент е много 
сложно да се откаже от властта – особено когато негово-
то обкръжение го уверява, че никой освен него няма да 
се справи. Дори на болнично легло след инфаркт Борис 
Елцин решава да се кандидатира отново. Тези избори ще 
станат преломни в историята на Русия. Привържениците 
на президента ще положат всички възможни и невъзмож-
ни усилия за запазването на свободата и уж ще удържат 
победа. Но в крайна сметка ще получат точно противопо-
ложното на това, за което са се борили.
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ПРЕДГОВОР

1.
„Прекалено рано започна да пишеш тази книга. Много 

от хората са още живи и докато са живи, могат да лъжат“ – 
казва ми един от моите събеседници. И е прав. В книгата 
наистина много се лъже. Това е неизбежно.

Много свидетели ще казват, че всичко е било другоя-
че – и ще бъдат прави. В спомените на всеки версиите за 
случилото се се различават. Почти няма съвпадения. Все-
ки има своята 1996 година, своя Елцин, своя Зюганов.

Сигурен съм, че много от събеседниците ми ме лъже-
ха съвършено искрено, като смятаха, че казват чистата ис-
тина. А ако някои са си измисляли съзнателно – какво да 
се прави. Техните митове също са част от историята. Тази 
книга е за миналото, но същевременно и за бъдещето. 
Един възрастен владетел не може да се раздели с власт та, 
а неговото обкръжение с всички сили го убеждава, че той 
е единственият – никой освен него няма да се справи.

Сюжетът около изборите през 1996 година стана вече 
класика. Той принадлежи не само на участниците, той 
принадлежи на всички нас. Нашият живот е такъв, какъв-
то е: събитията от 1996-а, описани в тази книга, са завръз-
ката на нашия днешен сюжет, онова, от което започнаха 
нашите дни.

Може да се каже, че това е Русия една секунда преди 
Путин.
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2.
Понякога ми се струва, че цялата описана в книгата 

история не може да се е случила в действителност – пре-
калено измислена изглежда. На места тя напомня Шекс-
пирова трагедия. Не е ли Борис Елцин същински крал 
Лир? На мен обаче ми се прииска да я представя във вид 
на фарсов приключенски роман. Нека това да е „Трима-
та мускетари“ и тогава президентът Елцин ще е крал Луи 
XIII, генерал Александър Коржаков – кардинал Ришельо, 
а първият помощник Виктор Илюшин – капитанът на мус-
кетарите Дьо Тревил. Участниците в предизборния щаб 
ще са смелите мускетари. Нека Анатолий Чубайс изиграе 
ролята на Атос, Игор Малашенко – на Арамис, Сергей Зве-
рев ще бъде Портос, а Валентин Юмашев – Д’Артанян. На 
Генадий Зюганов, главния антипод на президента, се пада, 
разбира се, ролята на Бъкингамския херцог. С героините в 
този роман имаме проблем. Единствена от всички Татяна 
Дяченко изминава пътя от скромната Констанс до само-
уверената Ана Австрийска – докато нейният Д’Артанян 
се превръща в кардинал Мазарини. Коя е милейди, ще по-
питате. Излиза, че тази роля ще получи Борис Березовски, 
който вечно омотава всички с обаянието си.

Защо е тази странна аналогия? За какво ми е тази 
шега?

„Тримата мускетари“, разбира се, е книга за деца. 
Младите читатели виждат в нея безразсъдно героично 
приключение. Възрастният обаче, като се позамисли над 
текста на Александър Дюма, ще се изненада – колко много 
безсмислено насилие и лъжа, колко ирационални са от-
ношенията между героите, колко нелогични и нетрайни 
алиансите и как благородните цели скоро се оказват не-
актуални и се забравят. Историческите фигури в романа 
са не повече от статисти, страната пък е чиста декорация. 
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Героите много говорят за чест, дълг и отговорност – и ние 
им вярваме. Но я по-честно. Отговорност? Вие сериозно 
ли?

Интересно е да се погледнат с други очи и събитията, 
които описвам. Например да се опитаме да разберем: как 
стана така, че героите се сражаваха за всичко най-добро и 
победиха – а в крайна сметка постигнаха точно противо-
положното на онова, за което се бориха.

Представете си, че като проследим приключенията на 
нашите герои, успеем да разберем какво се е объркало. В 
кой момент са сгрешили? Или са се заблуждавали от само-
то начало? Или обратното, били са прави във всичко?

3.
За да напиша тази книга, аз взех повече от сто интер-

вюта, като всеки път обещавах на събеседниците непре-
менно да сверим заедно цитатите и да не се позовавам на 
тях без съгласието им. Имаше и такива, които обещаваха 
„жив да ме заровят“, ако ги спомена в книгата (все пак 
през 90-те хората понякога са били брутални). 

Някои главни герои се оказаха недостъпни. Никога не 
съм вземал интервю от Борис Елцин – макар че започнах 
работа като журналист по време на неговото президент-
стване. Никога не съм се срещал с Александър Лебед и 
колкото и да е странно – с Борис Березовски, макар че съм 
разговарял с него по телефона в качеството си на сътруд-
ник на принадлежащия му вестник „Коммерсантъ“.

Не успях да взема интервю за тази книга от Игор Ма-
лашенко. Но успях, малко по-рано, още преди да започна 
да я пиша, да си поговоря с Павел Грачов, Юрий Лужков и 
Виктор Черномирдин.

Благодаря на всички герои на книгата, които ми по-
могнаха, като ми разказаха каквото помнят: Пьотър Авен, 
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Тимур Бекмамбетов, Олег Бойко, Пилар Бонет, Павел Бо-
родин, Александър Вайнщейн, Андрей Василиев, Алексей 
Волин, Марк Гарбер, Елена Горбунова, Владимир Григо-
риев, Юлий Дубов, Сергей Зверев, Дмитрий Зеленин, Ге-
надий Зюганов, Константин Кагаловски, Григорий Казан-
ков, Михаил Касянов, Евгений Кисельов, Михаил Кози-
рев, Джеймс Колинс, Демян Кудрявцев, Александър Кор-
жаков, Наташа Корольова, Алфред Кох, Сергей Лисовски, 
Александър Любимов, Андрей Макаревич, Борис Мака-
ренко, Майкъл Макфол, Татяна Малкина, Сергей Медве-
дев, Андраник Мигранян, Лолита Милявская, Александър 
Минкин, Игор Минтусов, Даря Митина, Денис Молчанов, 
Дмитрий Муратов, Стас Намин, Ана Наринская, Людми-
ла Нарусова, Глеб Павловски, Сергей Пархоменко, Томас 
Пикеринг, Алексей Подберьозкин, Владимир Потанин, 
Сергей Пугачов, Иван Рибкин, Юрий Ридник, Едуард 
Сагалаев, Георгий Сатаров, Николай Сванидзе, Алексей 
Ситников, Олга Слуцкер, Светлана Сорокина, Гарик Су-
качов, Олег Сисуев, Василий Титов, Николай Травкин, 
Артемий Троицки, Михаил Фридман, Ирина Хакамада, 
Михаил Ходорковски, Олег Цодиков, Анатолий Чубайс, 
Павел Чухрай, Игор Шабдурасулов, Василий Шахновски, 
Сергей Шпилкин, Игор Шулински, Валентин Юмашев, 
Татяна Юмашева, Константин Ернст, Григорий Явлински, 
Леонид Ярмолник и още много събеседници, които ме по-
молиха да не споменавам нашата среща.
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ПЪРВА ГЛАВА, В КОЯТО КАРДИНАЛ РИШЕЛЬО УБЕЖДАВА 
КРАЛЯ ДА ВЗЕМЕ ВАЖНО РЕШЕНИЕ

Президент с една обувка

„Борис, хайде да свалим саката, все пак това не е про-
токолна среща“ – казва президентът на САЩ Бил Клин-
тън. Влиза сервитьор с количка за сервиране. Руският 
президент Борис Елцин си взема голяма чаша с минерал-
на вода.

„Журналистите очакват от нашата среща голям про-
вал. Да ги разочароваме ли? Заедно постигнахме много. 
Все пак унищожихме вероятността от ядрена война...“ – 
започва Клинтън. „Сложихме край на Студената война“ – 
добавя Елцин.

Клинтън започва да се оплаква: „В нашия Конгрес има 
екстремисти, които са много разстроени, задето с края на 
Студената война изгубиха главния си враг, с когото тряб-
ваше да се борят. Те чисто емоционално много се нуждаят 
от враг – за да посвещават живота си на борбата с него“. 
Елцин кима.

Срещата се осъществява на 23 октомври 1995 година 
недалеч от Ню Йорк, в имението на покойния президент на 
САЩ Франклин Делано Рузвелт. Току-що са развели два-
мата президенти из къщата – Елцин внимателно е слушал 
как Рузвелт през по-голямата част от президентстването 
си е бил тежко болен и прикован към инвалидна количка, 
но е бил избиран четири пъти. Едва след неговата смърт 
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американският Конгрес е приел поправката, забраняваща 
на президента да заема поста повече от два мандата.

Вчера Елцин е говорил в ООН. Днес всички вестници 
са написали, че преговорите между двамата президенти са 
обречени на провал.

„Нещо ми подсказва – продължава Клинтън, – че в 
твоята страна има хора, които смятат, че ние искаме да 
ви лишим от вашето законно място в света, да ви лишим 
от достъп до пазарите, като цяло да ви лишим от ролята, 
която заслужавате. В това подозрение няма нито капка ис-
тина. Аз не искам нищо подобно.“

„Прав си. И дори нещо повече. Като цяло хората гово-
рят: „Елцин се е продал на американците и на Клинтън“!“ – 
възмущава се президентът на Русия. И се оплаква, че Русия 
и САЩ „през последните два месеца са объркали пътя“. 
„Това не е проблем между нас лично – между нас няма вза-
имно недоверие, но нашите страни, нашите правителства 
имат сблъсъци по твърде много въпроси.“ А и в Русия, и в 
САЩ през следващата година ще има президентски избо-
ри, ето защо президентите „трябва да действат в унисон, за 
да си помагат в предизборните си кампании“.

Клинтън е съгласен и обещава в началото на следваща-
та година да отпусне кредит на Русия. Елцин се оплак ва, 
че американците са започнали бомбардировки над Босна, 
без да се посъветват: „Ти не можеш да кажеш, че съм на-
правил нещо, без да се консултирам с теб. Поне нещо, ко-
ето би било важно за теб“.

Клинтън казва, че бомбардировките са започнати 
в съответствие с резолюцията на ООН, за която Русия е 
гласувала – „Затова и не се обадих, макар че вероятно е 
трябвало“.

Те обсъждат миротворците в Босна – Елцин казва, че 
руските военни може да бъдат подчинени на американ-
ските генерали – но само не и в рамките на НАТО.
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В стаята влиза сервитьор с напитки. Елцин пита има 
ли бира. Клинтън изпраща сервитьора за бира.

Клинтън пита какъв е проблемът с НАТО – според него 
в обратния случай Конгресът няма да разреши да се из-
пратят американски войски на Балканите: „В Сомалия ние 
бяхме под егидата на ООН и изгубихме много хора – това 
беше най-лошият момент от моето президентстване“.

„Само не и НАТО, моля те – моли Елцин, – руснаците 
са алергични към НАТО.“ Клинтън настоява. „Е, тогава аз 
ще изгубя. Лично аз. През 1996 година – защото Русия ще 
е подчинена на НАТО“ – обяснява Елцин.

Клинтън предлага да помислят още. И моли Елцин да 
изпрати на Балканите поне два батальона: въздушноде-
сантен и инженерносапьорен.

Президентите прекъсват разговора си за работен обяд. 
По време на обяда е сервирано калифорнийско вино от 
региона Russian River Valley. „Това е в твоя чест“ – казва 
Клинтън. Прессекретарят на Елцин Сергей Медведев си 
спомня, че сякаш нарочно постоянно доливат чашата на 
Елцин – така му се струва. По думите на Строуб Талбот, 
помощника на Клинтън, Елцин изпива около пет чаши и 
сериозно се напива. В своите спомени Талбот ще напише, 
че на Клинтън винаги му е било по-лесно да си има работа 
с пийнал Елцин.

След обяда преговорите продължават. Донасят десерт-
но вино – Елцин отказва („прекалено е сладко“) и пита 
има ли коняк. Клинтън изпраща Талбот да търси коняк, но 
той не намира.

Клинтън и Елцин започват да говорят за Иран, но ско-
ро президентът на САЩ предлага да оставят тази тема – 
нека я обсъдят министър-председателят на Русия Виктор 
Черномирдин и вицепрезидентът на САЩ Ал Гор. Елцин 
се намръщва. „Хубаво е, че Виктор и Ал имат възмож-
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ност да вникват във всички подробности и същевременно 
да вземат решения на високо политическо ниво“ – казва 
Клинтън. „Да, а и те имат повече време да пият водка и 
вино от нас“ – отговаря Елцин.

В края на разговора Елцин прави равносметка: „На-
шето партньорство е най-ценното за нас. Ти и аз можем да 
слезем от сцената; но онова, което постигнахме заедно, ще 
ни надживее и ще стане наше наследство. Това е най-важно-
то, което трябва да развиваме. Ние двамата, Бил и Борис“. 
Клинтън казва, че това е като в семейния живот – изисква 
се много търпение, за да се преодоляват трудностите.

Президентите стават, за да отидат на пресконферен-
цията. Но още на вратата Клинтън си спомня, че по време 
на обяда Елцин е говорил за подаръка, който преди някол-
ко години му е направил предишният американски лидер 
Джордж Буш-старши – каубойски ботуши. Но се оказало, 
че са му малки. Клинтън моли Елцин да се събуе, за да 
проверят кой номер носи. Елцин събува дясната си обувка, 
Клинтън също – разменят си ги. Оказва се, че носят един 
и същ номер. Елцин започва да се шегува, че трябва така 
да отидат на пресконференцията – с разменените обувки. 
Шефът на протокола на Елцин Владимир Шевченко едва 
ли не на колене започва да умолява президента: „Борис 
Николаевич, моля ви, пресата ще реагира зле“. Клинтън 
изпитва облекчение – той не иска да излезе пред журнали-
стите с обувките на Елцин.

Президентите се появяват пред пресата. Елцин под-
зема: „Уважаеми журналисти... Аз пътувах насам не с 
оптимизма, който ме владее сега. И то само заради вас. 
Защото... вие предрекохте, че нашата днешна среща ще се 
провали... Е, казвам ви, че се провалихте вие“.

След тази фраза Клинтън избухва в смях. След него 
се разсмиват журналистите. Усмихва се и Елцин. Клин-
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тън се залива от смях: хлипа, превива се, бърше сълзите 
си, прегръща Елцин. Нямата сцена продължава около 40 
секунди.

„Клинтън се преструва, че му е много смешно – спом-
ня си Сергей Медведев, – и явно преиграва. Превива се 
така, че ние си мислим: ей сега ще падне. Струва ми се, 
че го прави от страх да не би Елцин, пази боже, да изтър-
си още нещо, което би могло да усложни отношенията на 
Клинтън с пресата. Та това е светая светих – всички аме-
рикански президенти разбираха, че с пресата трябва да си 
в приятелски отношения.“

В този момент Клинтън е в прекрасни отношения с 
журналистите. Още никой не знае за връзката му със ста-
жантката Моника Люински, която продължава вече някол-
ко месеца.

След паузата Елцин казва: „Нашето партньорство е 
твърде стабилно. Нашето партньорство е не за година, не 
за десетилетия, а за столетия. За векове!“.

Пресконференцията приключва, Елцин се връща в 
Москва. Обикновено рано сутрин Елцин тръгва за Кре-
мъл – няма навик да работи извън града. Но на 25 октом-
ври той отива в Завидово да си почине след дългия полет. 
Това е ловно стопанство, принадлежащо на администра-
цията на президента, където е обичал да ходи на лов съ-
ветският лидер Леонид Брежнев, а сега е любимо място 
за почивка на Елцин. Той отива в руската баня. На след-
ващия ден, 26 октомври, го очакват на Червения площад – 
там е завършило строителството на Иверския параклис и 
президентът трябва да присъства на освещаването му. Но 
той не се появява.

Елцин е закаран с хеликоптер в Централната клинич-
на болница. Получил е инфаркт. Това е вече втори инфаркт 
тази година – първият е бил през юли.
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