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През 2016 г., няколко месеца 

след като британците гласуваха за 
излизането на страната от Евро-
пейския съюз, на книжния пазар се 
появи монографията на проф. Ни-
кола Аврейски „Великобритания и 
Европа. Обединеното кралство и 
европейската интеграция” на изда-
телство „Фабер”. Появата на тази 
книга е изключително навременна 
и полезна за читателите днес, кога-
то целият свят очаква дали Брекзи-
тът официално ще стане факт. 
Въпреки че в нея не е включена 
информация за проведения през 
юни 2016 г. референдум, тя много 
професионално представя истори-
ята на взаимоотношенията между 

Англия и Стария континент от 
Средновековието до наши дни и за-
дава очакване за предстоящо отде-
ляне на Великобритания от Евро-
пейския съюз (ЕС). 

Изследването се състои от въ-
веждаща част, пет глави, заключе-
ние, списък на използваните източ-
ници и списък на съкращенията.  

В увода, озаглавен „Закъсня-
лото начало на приобщаването на 
Британия към Европа (Вместо въ-
ведение)”, се прави преглед на ис-
торическото развитие на Британс-
ките острови от заселването им от 
келтите между VІІІ и І в. пр. Хр., ко-
ито заедно с оцелялото автохтонно 
население образуват нова етничес-
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ка категория – брити, до края на 
Стогодишната война, когато Анг-
лия губи континенталните си вла-
дения (с изключение на областта 
Кале до 1558 г.) и се превръща в ос-
тровна държава. Обръща се внима-
ние на завладяването на острова от 
северногерманските племена от 
средата на V до началото на VІІ в. и 
формирането на англосаксите, кои-
то наричат родината си Англия, 
както и на норманското завоевание 
през ХІ в., оказало силно влияние 
върху английската култура. Пери-
ферното положение на Англия се 
изтъква като причина за закъсня-
лото ѝ приобщаване към европейс-
кото географско и културно прост-
ранство. 

Историческите корени на анг-
лийско-европейското (не) разбира-
телство са проследени в първа гла-
ва на монографията. Авторът разг-
лежда факторите, които обуславят 
изолирането и самоизолирането на 
Англия от Средновековието до 
Първата световна война. Наред с 
естествените географски предпос-
тавки – векове наред Ламаншът е 
възприеман от англичаните като 
„крепостен ров, защитаващ Острова 
от Европа”, авторът посочва и фак-
та, че през Средновековието стра-
ната остава привързана към оби-
чайното право, докато в континен-
талните държави римското право 
намира по-широко разпростране-
ние. Изключително важно за бъде-
щото развитие на отношенията 
между Острова и Европа е дистан-
цирането на Англия от „Континен-
та” след нейното поражение в Сто-
годишната война. Същността на 
новата европейска политика на 
Лондон изкристализира към среда-

та на ХVІ в. и представлява проти-
вопоставяне на най-силната и до-
минираща сила на континента. 
Според тезата на английския исто-
рик Уилям Камдън (1551–1623) са-
мата Англия се вижда преди всичко 
в ролята на арбитър във вътреш-
ноевропейските отношения. 

Авторът разглежда в хроноло-
гическа последователност етапите 
на отчуждаването на Острова от 
Европа. Върху засилването на това 
отчуждаване оказват влияние фор-
мирането на модерната британска 
националност, започнало с основа-
ването на Обединеното кралство 
Великобритания (Англия и Шот-
ландия) през 1707 г. и ускорено с 
насилственото присъединяване на 
Ирландия, в резултат на което се 
създава Обединено кралство Вели-
кобритания и Ирландия през 1801 
г. Никола Аврейски акцентира вър-
ху значението на външната коло-
низация (от 1583 г.) върху този 
процес, в резултат на която Англия 
овладява голяма част от света, 
включително и някои европейски 
територии – Гибралтар, Малта, Ки-
пър. Това води до естествената ѝ 
геополитическа преориентация 
към морските владения.  

В епохата на Просвещението 
огромната Британска империя по-
лучава „уникален имунитет от де-
лата на континента”, според мне-
нието на Норман Дейвис, поради 
което привържениците на евро-
пейското обединение на Острова са 
много малко. Тази евроскептична 
тенденция продължава и в следва-
щото столетие, за което доприна-
сят и фактори от политическо ес-
тество – организираната от Напо-
леон континентална блокада на 
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Великобритания (1806–1814), как-
то и изолирането на страната от 
създадения на Виенския конгрес по 
инициатива на руския император 
„Свещен съюз на християнските 
монарси”.   

В средата на ХІХ в. се налага 
сентенцията на премиера лорд 
Хенри Палмерстън, че Великобри-
тания няма приятели, а само инте-
реси, въз основа на която страната 
не се колебае да сключва съюзи с 
бивши свои неприятели. По това 
време особено значение придобива 
и британската политика на „блес-
тяща изолация” (до сключването на 
Антантата с Франция през 1904 г.), 
която се основава на идеята, че ос-
тровното положение на страната, 
огромните колониални владения, 
най-силният морски флот в света, 
промишленото и финансовото ѝ 
превъзходство осигуряват на Лон-
дон свобода на действие на между-
народната арена.  

Въпреки че през междувоен-
ния период Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирлан-
дия се ангажира с ръководството 
на Обществото на народите, стра-
ната остава встрани от получилите 
разпространение идеи за полити-
ческо обединение на Европа, най-
популярната от които е паневро-
пейската концепция на австрийс-
кия граф Рихард Кудендорф-
Калерги. 

Авторът разглежда опитите 
на У. Чърчил по време на Втората 
световна война да наложи страната 
си като водещ външнолопитически 
фактор в следвоенната организа-
ция на Стария континент и добре 
изяснява причините, които не поз-
воляват това да се случи. Изтоще-

ната от войната империя губи мяс-
тото си на първостепенна велика 
сила, свидетелство за което е ней-
ният отказ от дадената ѝ в Ялта 
сфера на влияние, довел до обявя-
ването на доктрината „Труман” на 
12 март 1947 г. 

Втората глава на монография-
та е озаглавена „Обединеното крал-
ство и създаването на първите ев-
ропейски общности”. В нея изсле-
дователят изяснява причините, по-
ради които Великобритания не се 
включва в Европейската общност 
за въглища и стомана (ЕОВС) и не 
подписва Римските договори през 
1957 г. Управляващият елит на 
страната я възприема като глобал-
на сила, която в политическо отно-
шение трябва да поддържа „специ-
алните отношения” със САЩ, в ико-
номическо – със страните от Бри-
танската общност, а укрепването на 
НАТО се възприема като единстве-
но надеждно средство за защита по 
време на Студената война.  

В противовес на ограничения 
национален суверенитет, заложен 
при изграждането на Европейската 
общност, през 1960 г. Великобри-
тания инициира създаването на 
Европейската асоциация за свобод-
на търговия (ЕАСТ), в която се 
включват още Австрия, Норвегия, 
Дания, Португалия, Швейцария и 
Швеция (наречени са „Голямата 
Европа” като контрапункт на „Мал-
ката Европа – шестте държави, 
подписали Римските договори). 
Въпреки първоначалните добри 
постижения на новата организа-
ция, постепенно Великобритания 
осъзнава, че географската компак-
тност на държавите, по-големият 
им пазар и интеграционният прин-
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цип на функциониране на Общ-
ността ѝ осигуряват предимство в 
съперничеството между двата ико-
номически блока на западноевро-
пейските държави.  

В третата част на изследване-
то – „Пред прага на европейските 
общности”, авторът резглежда два-
та неуспешни опита за присъеди-
няване на Обединеното кралство 
към Европейската икономическа 
общност. Той добре изяснява при-
чините, наложили промяна във 
външнополитическата концепция 
на страната особено след провале-
ния ѝ опит да контролира Суецката 
криза. От една страна това е разпа-
дането на колониалната империя, а 
от друга – успешно развиващата се 
европейска интеграция, която крие 
риска от изолирането на Великоб-
ритания от континенталния пазар.  

Първото заявление за присъе-
диняването на Великобритания 
към Европейската икономическа 
общност (ЕИО) с настояване за 
преразглеждане на договорната ѝ 
основа е подадено от правителст-
вото на консерватора Харолд Мак-
милън на 31 юли 1961 г., броени 
дни след решението на Шестте от 
Бад–Годесберг за изграждането на 
Европейски политически съюз като 
структура, различна от създадени-
те по силата на Римските договори 
общности. Лондон прави този 
„неприятен избор”, както го опре-
деля самият Макмилън, въпреки 
осъзнатия удар върху неговото 
влияние в Британската общност и 
върху ЕАСТ. Не случайно две от 
държавите от „Голямата Европа” – 
Дания и Норвегия, последват при-
мера на своя лидер и също подават 
молби за членство в ЕИО. Швеция и 

Швейцария, от своя страна, декла-
рират, че тяхното присъединяване 
към Общия пазар зависи от прие-
мането на Великобритания и през 
октомври 1961 г. заедно с Австрия 
решават да подадат молби за полу-
чаване на статут на асоциирани 
членове. Готовност за включване в 
ЕИО обявяват и държави, които са 
извън двете конкурентни западно-
европейски икономически органи-
зации като Ирландия (1961 г.) и 
Лихтенщайн (1962 г.).  

Макар че среща одобрението 
на САЩ, преориентацията на „Го-
лямата Европа” към „Малката Ев-
ропа” се натъква на съпротивата на 
Шарл дьо Гол, който безкомпро-
мисно отстоява конфедерални въз-
гледи в противовес на последова-
телните федералистки убеждения 
на останалите пет държави от 
„Малка Европа”.  

Резерви към присъединяване-
то на Великобритания изразява и 
канцлерът на ФРГ Конрад Аденау-
ер, според когото, нейният евенту-
ален прием в ЕИО може да замени 
френскозападногерманката „ос” в 
европейската интеграция с френс-
ко-британска. Докато Бон се стреми 
по-деликатно да изрази своите 
опасения от присъединяването на 
Лондон към Общността, то в Париж 
действат директно и Дьо Гол срав-
нява евентуалното приемане на 
Обединеното кралство с ролята на 
троянски кон в полза на САЩ. „Ве-
тото” на френския президент про-
валя първия опит на Великобрита-
ния да стане член на ЕИО. 

Вторият неуспех, този път на 
лейбъристкото правителство на 
Харолд Уилсън, подало молба за 
членство на 11 май 1967 г., също е 
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свързан с отрицателната позиция-
та на Франция. Авторът прави из-
вода, че едва след новия провал 
Лондон осъзнава ограничените си 
възможности на международната 
политическа сцена. 

Напълно логично четвъртата 
глава е посветена на включването 
на Великобритания в европейската 
интеграция, станало възможно 
след оттеглянето от власт на Шарл 
дьо Гол през април 1969 г. Проме-
нената позиция на Франция относ-
но присъединяването на Обедине-
ното кралство позволява на 1 януа-
ри 1973 г. да се осъществи първото 
разширяване на ЕИО с включването 
на Великобритания, Дания и Ир-
ландия.  

Авторът много добре форму-
лира сериозните последици за ев-
ропейската интеграция от т.нар. 
Северно разширяване на Общност-
та, една от които е откритото 
признание за по-голямата ефек-
тивност на ЕИО в сравнение с ЕАСТ. 
Наред с предимствата обаче той 
посочва и немалкото проблеми, ко-
ито създава включването на Вели-
кобритания в европейските общ-
ности. Нейната неизживяна „алер-
гия към Европа”, съчетана с небла-
гоприятното стечение на обстоя-
телствата непосредствено след 
нейното приемане – първата пет-
ролна криза (1973–1974), превръ-
щат страната в „опърничавия” член 
на Обединена Европа, което важи в 
особена степен за периода на уп-
равление на Маргарет Тачър 
(1979–1990). Евроскептицизмът 
сред британците дори дава основа-
ние на Лейбъристката партия да 
участва на изборите през 1983 г. с 
искането  страната да излезе от 

Общността. Макар политиката на 
Желязната лейди спрямо евро-
пейската интеграция да претърпя-
ва неуспех, признат впоследствие и 
от самата нея, тя се противопоставя 
на редица инициативи на ЕИО, 
влючително и на присъединяване-
то на бившите съветски сателити 
след 1989 г. Приемниците на Тачър 
също продължават резервираната 
политика на Лондон към Обедине-
на Европа – страната не се включва 
в Еврозоната, а поради силните ан-
тиевропейски обществени настро-
ения лейбъристкият премиер Гор-
дън Браун не участва на тържест-
веното подписване на Лисабонския 
договор (13 декември 2007 г.).     

В последната част Никола Ав-
рейски определя Великобритания 
като най-голямото вътрешно пре-
дизвикателство пред Обединена 
Европа. Като се позовава на изс-
ледване на оксфордския професор 
Тимъти-Гартън Аш, той посочва 
причините за драматизма на след-
военната британска външна поли-
тика. Това е нейното лутане между 
четири стратегии – 1) основаният 
на убеждението за „уникалността” 
на британците стремеж да се възс-
танови независимостта ѝ както от 
САЩ, така и от Европейския съюз; 
2) отстояваната от Тачър политика 
да се заложи на Америка, тъй като 
проблемите идват от Европа, а ре-
шенията – от Америка; 3) споделя-
ната от лявата преса (главно „Гар-
диън” и „Обзървър”) идея да се из-
бере Европа, с която общото е мно-
го повече, околкото с Америка; 4) 
да се извлече максимална полза от 
мостовото положение между Евро-
па и САЩ, привърженици на което 
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са премиерите Харълд Макмилън и 
Тони Блеър. 

Като нарича Великобритания 
„прът в колелото” на европейската 
интеграция, авторът посочва реди-
ца примери за случаи, в които Лон-
дон възпрепятства различни евро-
пейски инициативи – опитът Евро-
па да поеме в свои ръце отговор-
ността за сигурността на конти-
нента след падането на Берлинска-
та стена, обединението на Герма-
ния и разпадането на СССР; сама да 
разреши балканските проблеми 
след разпадането на Югославия, 
както и на Косовския проблем и др. 
Според Аврейски негативно влия-
ние върху европейската интегра-
ция оказва приносът на Лондон в 
пропадането на опита на ЕС за при-
емане на конституция за Европа, 
тъй като не полага достатъчно уси-
лия в ролята си на ротационен 
председател; упоритото настояване 
за приемането на Турция в ЕС; ис-
кането за въвеждане на ограниче-
ния на свободното движение на хо-
ра за всички следващи членки на 
ЕС (края на 2013 г.); отказът да се 
включи в най-важните мерки на ЕС 
за преодоляване на привнесената 
от САЩ финансова и икономическа 
криза и т.н.  

Като прави подробен преглед 
на действията на британските уп-
равляващи през последния четвърт 
век, авторът стига до извода, че 
„бракът по сметка” на Обединеното 
кралство с Обединена Европа е не-
възможен. В контекста на неговите 
разсъждения не случайно заключе-
нието е озаглавено „По дяволите 
Европа!?”. Без да дава категоричен 
отговор на въпроса дали Великоб-
ритания ще напусне ЕС, Никола Ав-

рейски очертава настроенията на 
Острова, както и негативите от 
евентуално излизане на страната 
от ЕС. Той споделя и мнението, че 
САЩ не биха допуснали това да се 
случи, тъй като те са силно заинте-
ресувани от оставането на Вели-
кобритания в Обединена Европа 
като най-верен техен съюзник. 

След като детайлно разглежда 
перспективите от евенуалното на-
пускане на Великобритания както 
за самата държава, така и за Общ-
ността, авторът изказва мнението, 
че подобно развитие е малко веро-
ятно, тъй като характерните за 
британците прагматизъм, здрав 
политически разум и ловка дипло-
мация ще им подскажат, че основ-
ният губещ от евентуално излизане 
от ЕС ще бъде самата Великобри-
тания. Развитието на отношенията 
между Острова и континента в ис-
торически план, представени много 
професионално в изследването, 
обаче показват, че подобен изход 
не е невъзможен, в подкрепа на ко-
ето са и резултатите от референду-
ма през юни 2016. 

С оглед обективността на изс-
ледването може да се направят и 
някои критични бележки, относно 
абсолютизирането на английския 
евроизолационизъм най-вече през 
ХІХ в. Авторът споменава участието 
на Обединеното кралство в работа-
та на Виенския конгрес (1814–
1815) и липсата на подкрепа от 
британския политически елит за 
опита на външния министър Ро-
бърт Касълрей да въвлече страната 
в постоянен ангажимент към Евро-
па. Не се взема предвид обаче фак-
тът, че именно през ноември 1815 
г. в резултат на споразумение меж-
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ду Великобритания, от една страна, 
и трите държави от Свещения съюз 
– Русия, Австрия и Прусия, от друга, 
стратегически важните Йонийски 
острови стават британски протек-
торат (до 1864 г.).   

През ХІХ в. Лондон се намесва 
още няколко пъти в делата на кон-
тинента главно, за да не бъде на-
рушен установеният във Виена 
принцип за баланс на силите, като 
във всички случаи извлича ползи 
за себе си. Именно Великобритания 
признава независимостта на Гър-
ция (3 януари 1830 г.), която ня-
колко месеца по-рано получава ав-
тономия след руско-турската война 
от 1828–1829 г., и по този начин 
увеличава своето влияние в Източ-
ното Средиземноморие. При реша-
ването на въпроса с белгийската 
независимост през 1830 г. Обеди-
неното кралство застава на страна-
та на Франция (при условие, че не 
анексира Белгия) и подкрепя създ-
ването на независима Белгия, като 
на престола е поставен вдовецът на 
английската принцеса принц Лео-
полд І. Не бива да се пропуска и 
подкрепата на Великобритания 
оказана на Османската империя в 
Кримската война (1853–1856), в 
резултат на което е нанесен серио-

зен удар върху позициите на Русия 
по Източния въпрос.  

Отново срещу засилването на 
руското влияние в балканските 
владения на Османската империя е 
позицията на Лондон по време на 
Цариградската посланическа кон-
ференция след потушаването на 
Априлското въстание през 1876 г., 
както и на Берлинския конгрес 
през 1878 г., а благодарение на ан-
тируската политика на Обединено-
то кралство Съединението на Бъл-
гария получава международно приз-
нание.  

Тези примери не отричат ос-
новния принцип на британската 
външна политика през ХІХ в., но 
показват, че изолацонизмът е 
принципен, а не абсолютен. Разби-
ра се, отправените критични бе-
лежки не намаляват стойността на 
представеното изследване, което 
запълва една празнота в научната 
ни литература, като предлага ця-
лостен анализ на британската по-
литика към евроинтеграционния 
проект, а очакването на окончател-
ното решение на Великобритания 
относно нейната евроинтеграция 
потвърждава неговата изключи-
телна политическа актуалност.       

  


