
Софийски университет „Св. Кл. Охридски” 

Философски факултет 

Катедра Политология 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

На дисертация за присъждане на образователна и  

научна степен „доктор”  

Професионално направление 3.3.Политически науки 

Научна специалност Политология, шифър 05.11.02 

 

на тема „Републиканската теория за разделяне на властта в 

първите американски конституции (1776-1787г.)” 

 

Докторант: Елка Иванова Златева 

Научен ръководител: Проф. Георги Карасимеонов 

София, 2011 

 



 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

ТЕМА   

Републиканската теория за разделение на властта в първите американски 

конституции (1776 - 1787 г.) 

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Настоящето изследване акцентира върху един не толкова атрактивен за 

изследователите период от втората половина на XVIII век, останал в аналите на 

историята като периода на Конфедерацията (1776 – 1787г.). Предимно омаловажаван 

и считан за незрял етап в развитието на американската политическа мисъл, този 

период дълго време е пренебрегван. Дисертацията доказва, че именно този уникален 

период представлява една своеобразна политическа лаборатория, в която 

независимите колонии тестват повече от десет щатски конституции и пишат първата 

национална конституция. 

ТЕЗА    

Американската политическа мисъл през втората половина на XVIII век е един 

своеобразен езиков и идеен синтез между тезите на класическия републиканизъм и 

евангелското протестанство, зародило се в колониите в средата на века. На този език 

се аргументира и обговаря проблема с разделянето на властта. Този евангелско-

републикански синтез е нетипичен, както за останалите протестантски страни в 

Европа, така и за географски и исторически близката Канада. Примесен с традицията 

на английското общо право и тезите на либерализма, той е водещата съставка в 

идейната амалгама не само в революционната епоха, но и в годините на ранното 

конституционно строителство.  

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Целта на настоящето изследване е да проследи формирането, развитието и промените 

в републиканката теория, които характеризират ранния етап от развитието на 



американката политическа мисъл и в частност обуславят проблема с разделянето на 

властта като част от конституционния дебат след извоюването на независимостта.  

За постигането на тази цел си поставяме пет основни задачи:  

1. Да се проследи формирането на идейния контекст;  

2. Да се разгледа влиянието на политическите идеи на републиканизма на щатско и на 

федерално ниво, като се изследват текстовете на първите конституции; 

3. Да се анализират ключовите идейни дебати от тази епоха;  

5. Да се изследват документи и първични източници (есета, памфлети, проповеди, 

конституционни проекти, конституции); 

4. Да са проследят промените, които настъпват в американската политическа мисъл в 

годините на Конфедерацията.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ  

Дисертацията е научно изследване в областта на историята на политическите идеи. 

Използваната методология е изключително актуална в изследванията на 

политическите идеи през последното десетилетие. Тя е разработена от 

Кеймбриджката школа, а ключови автори са Куентин Скинър, Антъни Пагден, Д. А. 

Поукок и др. Опитвайки се да поставят изследванията на политическите идеи във 

времеви и езиков контекст, те оспорват традиционното разбиране за тяхната 

своеобразна трансцеденталност и еволюционно развитие. Кеймбриджката школа 

налага един нов прочит на класическите текстове, проследявайки развитието на 

идеите в техния конкретен контекст.1 Изведени са четири езика, на които се обговаря 

политическата теория в модерна Европа: езикът на естественото право, известен още 

като политически аристотелизъм, езикът на класическия републиканизъм, езикът на 

политическата икономия и езикът на политическата наука (science of politics).2 

През последните няколко десетилетия изследователите са изключително 

чувствителни към ролята на езика в разбирането на социалния и политически живот. 

                                                 
1 See books in the series IDEAS IN CONTEXT, edited by Richard Rorty, J.B. Schneewind, Quentin Skinner 
and Wolf Lepenies, published with the support of the Exxon Education Foundation.  
2 Pagden, A., ed., The Languages of Political Theory in Early-modern Europe. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1987. 
 



Вдъхновители на този подход са текстовете на Витгенщайн, Хайдегер, Райли, Фуко, 

Дерида и др. И макар да е невъзможно да поставим изброените в обща теоретична 

рамка, всеки един от тях по различен начин и от различна гледна точка настоява за 

съществуващата взаимозависимост между всяка изказана теза и езика или дискурса, 

на който тя е изказана. И ако на едно по-фундаментално ниво определяме езика като 

съвкупност от думи, термини, метафори или топоси, и дори властови модели, които са 

разпознаваеми и лесно се предават, то на едно друго ниво, можем да твърдим, че 

даден автор говори с езика на „хуманизма”, на „схоластиката” и пр. За разлика от 

първото чисто лингвистично ниво, второто е трудно за дефиниране и научните дебати 

продължават. 

Използвайки метафората за езика, можем да проследим как различните сфери на 

социалния живот, в случая религията и политиката, се преплитат като същевременно 

запазват своето същностно и различно звучене. Тази близост често е подвеждала 

изследователите да интерпретират политиката през призмата на религията и обратно, 

или да свеждат и религията, и политиката, до съдържателни проявления на по-

фундаментални реалности. Методологичната рамка на настоящето изследване изисква 

влиянието на определени религиозни практики и вярвания  върху даден контекст и 

обратно, влиянието на контекста върху развитието на тези вярвания да се разглежда 

винаги двустранно. Считаме, че именно подобна структура на интерпретациите ще 

преодолее доминиращия материалистичен подход към тази проблематика.  

Въпреки характерните за всеки научен подход ограничения, методът на 

Кеймбриджката школа е изключително подходящ при анализи на второстепенни от 

гледна точка на канона на политическата мисъл автори и текстове. Развитието на 

политическата мисъл през определени исторически периоди не може да бъде 

изследвано с класическите похвати, с които се анализира идейното наследство на 

даден автор, особено що се касае до класиците на политическата мисъл. Периодът на 

Конфедерацията в историята на Съединените щати е именно такава плодотворна 

почва за тестване на избраната методология.  

В изследването широко е застъпен и анализ на документи и първични източници 

(есета, памфлети, проповеди, конституционни проекти, конституции). Специално 

внимание е отделено на три ключови политически дебата – между Джон Адамс и 

Даниел Леонард, между Адамс и Томас Пейн и между федералистите и 

антифедералистите по време на конституционния конвент.  



ПРИНОС В НАУЧНИЯ ДЕБАТ 

Дисертацията е част от един нестихващ дебат за историята на политическите идеи в 

ранните години на американската република, от един изследователски дискурс 

търсещ “американската идеология”, залегнала в основите на американската държава. 

До 80-те години на XX век доминира либерално-републиканската интерпретация. 

Ключовият въпрос в академичния спор между либералната и републиканската школа 

можем да синтезираме така: дали Съединените щати са създадени, за да култивират 

граждански добродетели или за да защитават граждански права? Но еклектиката в 

американските текстове е фрапираща, а либерално-републиканската парадигма се 

оказва неспособна да я обхване. По-новите изследвания акцентират върху 

многообразието на политически идеи и показват своеобразното им съжителство в 

ранните години на Америка. Това насърчава търсенията и в други извори на 

познанието, като например религията. Забележително е, че автори и от двете школи 

тръгват в тази посока. Паралелно с изследванията на религията, в американската 

наука се утвърждава и друга школа, следваща един по-фрагментарен подход, 

отличаващ локални, културни и социални сегменти. Именно този подход въвежда и 

широко експлоатира идеята за политическата култура като извор на динамично 

идейно противопоставяне, предизвиквало и предизвикващо развитието на 

американската политическа теория. 

Според запазените от тази епоха многобройни текстове, революционерите не са били 

изправени пред дилемата да избират между Макиавели и Лок, между Цицерон и 

Сидни. Тази дилема се появява едно столетие по-късно в научните интерпретации. 

Революционното поколение нарича себе си – републиканци, а класически 

републикански тези и протестантски доктрини са съдържанието на политическия език 

на който то говори. Използването на контекстуален и езиков анализ позволява 

възстановяването на идейната обстановка и аргументирано отстояване на тезата за 

многопластовия характер на ранната американска политическа теория.  

Американската политическа мисъл е слабо позната у нас, и се надяваме това  

изследване да допринесе поне малко за нейното по-задълбочено разбиране. Първият 

запазен и до днес текст за Америка е посветен на живота на Джордж Вашингтон и е 

публикуван в Пловдив през 1888 г.3 Следващите научни текстове, изследващи 

                                                 
3 Иванов, Д. Х., и Паламидов, З. Живота на Георг Вашингтон, първият председател на Съединените 
щати, героя на американската война за освобождение. Пловдив, 1888.  



американската политическа система са на Георги Т. Дерманчев от 1910 г.4 и на д-р 

Любомир Владикин.5 През 90-те години преобладават текстове или преводи, касаещи 

външната политика на САЩ след края на студената война, което разбира се е 

оправдано предвид водещата роля на страната в глобалната политика. Особен принос 

за познаването на американската политическа история имат проф. Андрей Пантев, 

който следва чисто историческата гледна точка и проф. Георги Карасимеонов,6 който 

заедно с проф. Димитър Иванов7 анализира политическите идеи и институционалната 

рамка.  

 

ОБЕМ, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ  

Изследването е с общ обем 207 стандартни страници и има три части, въведение и 

заключение. Приложена е библиография от 204 заглавия на български, руски и 

английски език. Поради тематичната област на изследването преобладава 

литературата на английски език, като са разграничени използваните документи, 

текстове в оригинал, книги и статии. Използвани са ресурсите на няколко електронни 

библиотеки, каталози на научно-изследователски институти и бази данни.  

I ЧАСТ Политическият език на Америка през втората половина на XVIII век.  

1. Език и контекст - методология на изследването и развитие на научния дебат. 

2. Тезите на класическия републиканизъм в Америка.  

3. Калвинизъм, евангелизъм и заветно богословие.  

4. Евангелско-републиканският синтез.  

В първата част е проследено формирането на тезите на класическия републиканизъм в 

Америка, на калвинизма и заветното богословие и тяхното преплитане в евенгелско-

републиканския синтез, доминиращ политическата мисъл в навечерието на войната за 

независимост.  

Американците намират вдъхновение за своите републикански възгледи в собствените 

                                                 
4 Дерманчев, Г. Политическите партии: История на политическите партии в демократичните държави 
Франция, Съединените щати и Швейцария и История на парламентаризма и на партиите в Англия. С., 
1910. 
5 Владикин, Л. Държавното устройство на Съединените щати: Произход, развитие и правна същност на 
първата модерна демокрация. С., 1934. 
6 Карасимеонов, Г. Политическите партии в САЩ. С., 1991.  
7 Иванов, Д. Американското понятие за власт. УнИ Св. Климент Охридски, С., 1999. 



си интерпретации за живота на гръцките републики Атина и Спарта, за 

републиканския период на Рим, за Калвиновата Женева, за ранните нашествия на 

саксонците в Англия, за Флорентинската република. Политическите памфлети 

изобилстват с цитати от спартанските законите на Ликург, позовават се на Тацид и 

неговите хроники за атинската история, обръщат се към Полибий и Цицерон. 

Историята на класическата античност е смесена с по-близкия опит от Славната 

революция и идеите на английските виги. Колонистите четат и разпространяват 

текстовете на Ричард Хукър, Джон Милтън, Деймс Харингтон, Джон Тренчард, 

Алгернон Сидни и Джон Лок. Взимат назаем идеите на френския политически 

философ барон дьо Монтескьо, от холандските и германски теоретици на 

естественото право като Хуго Гроций и Самуел Пуфендорф. Разнообразните и дори 

противоречиви политически теории на този многообразен спектър от политически 

мислители са претопени в една сложна амалгама от идеи, чиято основна сплав е 

републиканизма, а негови основни елементи са републиканското управление, 

органичната теория за обществото и вярата в републиканските добродетели. Най-

доброто управление, е това което гарантира общото благо. Единствено 

републиканската форма на управление, тъй като почива на общото съгласие на 

хората, гарантира спазването на свободата на всички. Споделеният икономически 

интерес, а именно опазването на земята, е в основата на усещането за общото благо. 

Тази предлиберална, класическа традиция поставя публичните интереси и общото 

благо над индивидуалните права и частните интереси. През втората половина на 

XVIII век в новите земи свободата се тълкува като колективна свобода на гражданите 

от тиранията на управниците. 

Пламенният ентусиазъм на американците от републиканската форма на управление е 

постоянно охлаждан от многобройните исторически факти за нейната неустойчивост. 

Републиките съдържат в себе си и семената на разрушението. Те умират, защото 

стават жертва на собствените си разрушителни сили. И Атина, и Спарта, губят своето 

републиканско управление. Рим е покорен от деспотичен цезаризъм, а управлението 

на Флоренция е поето от демагози и деспоти. Самата Англия, въпреки вековните 

опити да наложи ограничения на монархията, все повече се привижда като тирания. 

„Учебниците” по републиканско управление са изпълнени с много тъга по неговата 

преходност. Тацид пише историята на Атина, когато тя е вече част от великата 

македонска империя, Полибий, Цицерон и дори Макиавели пишат в период на упадък 



на римската и флорентинската републики. Радикалната традиция на английските виги 

също е набор от изгубени битки в опита да се отхвърли монархията. Затова и 

американската републиканска теория съдържа в себе този предмодерен смисъл за 

цикличност на историята, развиваща се през периоди на разцвет, следвани от периоди 

на поквара и упадък. Единственото нещо, което може ако не да предотврати, то поне 

да забави упадъка на републиканското управление са републиканските добродетели. 

Никой критик на английската монархия не допуска съществуването на алтернативно 

управление без наличието на специфичен набор от ценности, които да го легитимират 

и поддържат. Именно тук републиканските ценности се преплитат с пуританското 

наследство в колониите.  

Изследването на религиозния контекст през XVIII век неизбежно ни връща към 

самото начало на американската история. Бащите-поклонници (the Pilgrim Fathers), 

които през 1620 г. пристигат в Плимонт с легендарния кораб Мейфлауър, са 

разколници. Те принадлежат към религиозни общности, вече отделени от 

Англиканската църква и още в родината си функциониращи по съборен или 

конгрегационалистки модел. В този смисъл те не са били пуритани, което през XVII 

век носи смисъла на реформирани англикани. В останалите колонии, наред с 

наемните работници, трайно се заселват разколнически общности, бягащи от 

триумфиращия католицизъм в Европа. Заселниците обаче съвсем не търсят 

изграждането на нов свят на религиозна толерантност и свобода. Чрез бързи съдебни 

производства в сформираните църковни съдилища, са отлъчвани, преселвани и много 

рядко, но дори екзекутирани квакери, баптисти и други инакомислещи, които 

заплашват социалната кохезия. По ирония на историята триумфът на Кромуел през 

1649 г. и последвалата декада на религиозна толерантност в Англия, съвпада с 

годините на нетолерантната теокрация в колониите на Нова Англия.   

Протестантските общности в колониите имат два типа църковна структура, които 

наследяват от Англия – йерархията на англиканската църква или типичните за 

разколническите движения съборни или конгрегационалистки структури, в които 

миряните сами избират своите духовни водачи, и които са сравнявани, особено от 

англиканските свещеници, с републиканското политическо устройство. По-голямата 

част от църквите в Америка възприемат  различни модификации на втората 

структура. Почти всички религиозни общности, независимо от църковната им 

предисторията, започват от религиозни събрания, които сами налагат своите 



религиозни практики и избират свои наставници. Тази масово практикувана 

самоорганизация е наложена от обективната липса на свещеници в колониите, но и от 

разпространената „ доктрина за свещенство на всички вярващи” , проповядвана от 

реформираните протестантски групи.8 

В богословско отношение, реформаторското течение в протестанството не се 

отличава много от идеите на Мартин Лутер. В един по-широк смисъл обаче, касаещ 

приложението на това богословие в реалния социално-политически контекст, има 

ключови разлики. Последователите на Лутер вярват, че Божията намеса в света се 

реализира по различни направления – чрез църквата, която проповядва спасение, но и 

чрез държавата, икономиката и семейството, които също са сътворени от Бога, но 

като значително автономни структури. Ключово за тях е разбирането за двете царства, 

чрез които Бог управлява света.9 Реформаторското течение в протестанството, 

известно още като швейцарско или калвинистко протестанство, съчетава 

средновековния универсализъм с по-модерни богословски възгледи. Неговите 

представители вярват в органичната цялост на света, но внасят в нея един по-

индивидуалистичен оттенък. Бог е избрал определени хора за спасение и ги е 

призовал в църквата, за да упражнява чрез тях своя суверенитет над всемира, и в 

частност над всяка социална сфера. Така от всеки член на църквата се изисква да бъде 

богослов и проповедник, независимо от неговото социално положение и сферата, в 

която е ангажиран – политика, икономика или изкуство. Значимостта на ежедневния 

живот оценностява приложението на вярата повече, отколкото нейната богословска 

или доктринална интерпретация. Многобройните реформаторски течения поставят 

различни индикатори за доказване на благочестието в ежедневието на своите 

последователи.  

Заветното богословие е граматическата ос в религиозния език на колониите до 

средата на XVIII век. С него се изговаря религиозното преживяване на всеки мирянин, 

аргументира се църковната дисциплина, но и зараждащата се национална 

                                                 
8 Тази протестанска доктрина преодолява опосредстващата  роля на свещеника между човека и Бога. 
Обосновава се обикновено с един текст от посланието на св. Апостол Петър (1 Петрово 2:9), който 
гласи: „ Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите 
съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина.” (Библия, 
Нов завет. СИ). Реформаторите тълкуват това като разобличаващо статута на Епископата или на 
Римската курия и даващо право на всеки вярващ, ползващ се с одобрението на своята общност да 
извършва църковните обреди и тайнства. (бел. на авт.) 
9 Luther, M., On the freedom of a Christian, In: Dillnberger, J., Martin Luther, selections from his writings, 
Garden City, N.Y., Doubleday, 1961. 



идентичност, обобщена в идеята за „ новия Израел” , избран да опази както благата 

вест, така и свободата от мащабния заговор на Англиканската църква и английския 

парламент срещу нея. След 1740 г. религиозната картина в Америка се променя 

драстично. Причина за това са двете вълни от религиозни съживления, залели 

колониите през XVIII век, както и постигнатата политическа независимост Англия. 

Съживителните движения в протестантството през XVIII век не са изолирано явление. 

Независимо дали се наричат квиетизъм във Франция, пиетизъм в Германия, 

методизъм в Англия или Велико пробуждане в Америка, и макар в същността си да са 

доста индиферентни към социалния контекст, и да отстояват индивидуалното духовно 

преживяване като път към истинското благочестие, тези движения оказват 

изключително голямо влияние и върху църковното статукво, и върху контекста. 

Безспорен лидер на Великото пробуждане в американските колонии е Джонатан 

Едуардс. Макар да остава в историята като един от най-големите защитници на 

калвинизма, той пръв отстъпва от ортодоксията на пуританското заветно богословие, 

свеждайки структуриращата рамка на завета, обхващаща човека, църквата и 

обществото, до една по-опростена връзка само между отделния вярващ и църквата. 

Евангелското движение провокира статуквото със своя заряд за социална 

трансформация и егалитаризъм. Религиозните събрания за първи път събират на едно 

място представители на всички социални групи в колониите, включително и 

чернокожи, до амвоните са допуснати и жени. Евангелистите дават на 

предреволюционна Америка една радикална, дори демократична социална и 

политическа идеология, върху която идеите на патриотите лесно раждат плодове. 

Преди републиканският речник да артикулира новите социални светове, се появява 

една религиозна реторика, в която републиканските термини са използвани макар и за 

да изразят съвсем различни мисли. И това се случвало именно на масовите 

религиозни събрания, организирани от проповедници като Уайтфилд, Едуардс и 

други. Въпреки същностната разлика между пробуждането и въстанието, тези явления 

демонстрират силна езикова близост, в която се смесват религиозни и политически 

идеи с голямо социално значение и идеологическа стойност. Сакрализацията на 

политическия език, която се наблюдава в революционната епоха, е съпроводена и със 

секуларизация на религиозния език и предефиниране на божествения суверенитет. 

Макар и производна на един силен идеен еклектизъм, интелектуалната среда в 

Америка се оказва доста различна от тази в Европа. Особеностите на ранния етап от 



американската история, липсата да доминираща църковна структура, последиците от 

вътрешноимперската криза и не на последно място различния житейски опит на 

заселниците, свързват в един идеен синтез тези, които другаде остават чужди и дори 

враждебни една на друга. Религията, заедно със собствеността стават гарант за 

опазването на републиканските добродетели и ценности. Джон Адамс обобщава това 

в писмо до Мърси Уорън: „ Републиканските принципи са продукт на величието и 

съвършенството на човешката мисъл, но тези принципи се разрушават толкова 

лесно, колкото лесно се покварява и човешката природа.... републиканското 

управление може да просъществува ако е подкрепено от чиста религия и строг 

морал. Гражданските добродетели не могат да просъществуват в един народ без 

лични добродетели, а гражданската добродетел е единствената основа на 

републиката.” 10 

ІI ЧАСТ Проблемът за властта в американската конституционна традиция. 

Първите щатски конституции (1776 - 1787). 

1. Колониалното наследство. 

1.1. Развитие на федералната традиция в Америка.  

1.2. Колониалните харти и политическите завети.  

1.3. Американският прочит на кризата в британската конституционна система. 

2. Конституционното строителство на щатско ниво.   

3. Републиканските идеи в конституциите.  

4. Общи черти на първите щатски конституции.   

5. Американската доктрина за властта. Разделяне на властта на щатско ниво.  

Втората част извежда проблема с разделението на властта на щатско ниво. 

Проследено е развитието на федералната традиция в Америка, анализирана е 

доктрина за властта и неделимостта на суверенитета в контекста на дебата за кризата 

в британската конституционна система и нейния американки прочит, изведени са 

републиканските идеи в първите конституции.  

Независимостта свежда проблема за властта до две различни нива – централното 

правителство и щатските правителства. Основния проблем е субординацията между 

централното и местното ниво и на второ място локацията на суверенитета – в 

                                                 
10 John Adams to Mercy Warren, - In: McDonald, F., Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the 
Constitution, University Press of Kansas, 1985, p. 72. 



отделните щати и в централното правителство. Този проблем е бил толкова важен за 

американските щати през XVIII век, колкото и за Съединените щати през XXI век. 

Казусът за разделянето на властта не загубва своята актуалност, но бива 

преформулиран в хода на променящия се исторически и социално-икономически 

контекст.  

Разграничените две линии на развитие на американския конституционализъм, от 

гледна точка на съотношението на властите, имат своя собствена история и развитие. 

Първата започва от времето на кралските харти за учредяване на колониите и минава 

през първите протоконституционни текстове, стигайки до щатските конституции, 

писани след 1776 г. Тази линия следва логиката на заветната традиция, утвърдена от 

американските протестанти, смесва се с републиканизма и идеите на класическия 

либерализъм, и става основен ресурс на утвърденото от Федералната конституция 

през 1787 г. административно деление на властта на законодателна, изпълнителна и 

съдебна. Нейното изследване ни отвежда назад в историята до времето на първите 

колониални документи, някои от които са по същество конституиращи. 

Политическите завети, написани от колонистите, от своя страна ни препращат до 

църковните завети на радикалните протестантски движения през XVI и XVII век и 

така навлизаме в полето на заветното богословие и юдео-християнската традиция. В 

следващите години тази традиция е модифицирана от идеите на европейското 

просвещение, английското обичайно право, английските виги и неизбежно от прекия 

опит на самите колонисти.  

Втората линия на развитие датира от времето на първите планове за обединение на 

колониите срещу набезите на индианските племена и може да бъде проследена в 

съвсем различен набор от документи. Тя отразява логиката на развитие на 

централното управление, която по-късно е развита в Устава на конфедерацията и 

Федералната конституция от 1787 г. Една от основните тези на американския 

конституционализъм е федерализма. Първите конституции са на отделните щати. В 

последствие Устава на конфедерацията конституира именно съюз между 

независимите щати. Макар и да наричаме Конституцията от 1787 г. „федерална”, тя 

всъщност създава национално правителство. Терминът „федерален” има много 

позитивно звучене в пост- революционна Америка и описва лига от суверенни щати, 

обединени във военен и търговски съюз. Общоприето е разбирането, че революцията 

дава началото на федерална република, и самото определяне на някой като 



антифедералист, го превръща в опонент на великите достижения на американската 

политическа мисъл. Двете линии, макар и да следват различна политическа логика, се 

развиват паралелно в продължение на повече от едно столетие, оставяйки в архивите 

много протоконституционни текстове и над 20 плана за съюзяване на колониите под 

различна форма. Те се срещат и взаимно преплитат именно в двете конституции от 

1781 и 1787г. 

На щатско ниво - В текстовете на първите щатски конституции доминира френската 

идея за разделение на властите, а не английската за checks and balances. Вероятно тя 

не идва от Монтескьо, а от самия колониален опит на американците и  особеностите в 

социалната структура на заселническите общности. Основният политически дебат, 

който отразява развитието на тази теза, е между Джон Адамс и Томас Пейн. 

(Размисли за управлението и За здравия разум). Тоталното редуциране на 

правомощията на изпълнителната власт е сърцевината на конституционните промени 

в годините непосредствено след независимостта. Новите американски губернатори са 

лишени от всякакви правомощия. Освен поука от поведението на Джордж III, това е 

отражение и на протестантската морална реторика. Толкова податливо на корупция е 

човешкото сърце, че избираните управници са не по-малка заплаха за 

републиканското управление от наследствените.  

Заедно с охладняването на революционния ентусиазъм се проявяват и първите 

недостатъци на революционните конституции. Големите правомощия на 

законодателните събрания лесно се деформират в „ тирания на мнозинството” . 

Духът на свободата се оказва неспособен да преодолее слабостите на човешката 

природа. Половината от щатите променят конституциите си до влизането в сила на 

Устава на конфедерацията. Засилването на правомощията на изпълнителна власт 

(въвежда се вето) е основната стъпка за балансиране на управлението. Дебатите около 

приемането на Федералната конституции през 1787 г. са последвани от нова вълна 

ревизии на щатските конституции. 

Републиканската доктрина доминира и в годините на ранното конституционно 

строителство. Републиканската форма на управление не е дискутирана, а ревностно 

отстоявана във всеки един конституционен текст, написан след провъзгласяване на 

независимостта. Американците споделят водещата цел на конституционализма през 

XVIII век, а именно идеята за контрол на властта. В годините преди войната те 

критикуват властта на краля като произволна, а злоупотребите на британския 



парламент като заплаха за свободата и търсят в новите конституции, подобно на 

колониалните харти в миналото, писмена гаранция срещу всякакви бъдещи 

злоупотреби с властта. Новите устройствени документи съдържат декларация или бил 

за правата, като допълнителна бариера срещу заплахите за свободата и тиранията. 

„ Всичката власт, пише в била за правата към конституцията на Вирджиния, 

принадлежи на хората и е делегирана от тях на магистратите, които са техни 

настойници и служители, и по всяко време отговорни пред своите избиратели.” 11 

Този текст резюмира американското разбиране за републиканизма, което заляга в 

конституциите.  

III ЧАСТ Уставът на конфедерацията – второто ниво на властта.  

1. Основни казуси при учредяването на конфедерацията........................................  

2. Структуриране на властта в конфедерацията........................................................  

3. Политическата теория в годините на конфедерацията. ......................................  

4. Промени в политическия език. .............................................................................. 

 

Третата част разглежда първата национална конституция – Уставът на 

конфедерацията. Освен проблемът за структурирането на властта в Конфедерацията, 

се акцентира върху промените, които настъпват в американката политическа теория 

през този период, отново през призмата на промените в политическия език.  

Основният дебат през пролетта на 1776 г. е не е дали да има обединение на 

колониите, а дали то да се осъществи преди обявяването на независимостта. Общо 

споделено е мнението за необходимостта от някаква форма на централно 

правителство, което да се занимава с общите проблеми като индианските набези, 

войните, корабоплаването и търговията. Заплахата за вътрешния мир е толкова силна, 

колкото и заплахата от Великобритания. Изграждането на междуколониален съюз се 

налага като гарант за самата независимост.  

Анализът на в тази част е доста затруднен поради липсата на първични източници. 

Акцентът е поставен върху планът на Джон Дикинсън и основните казуси, 

възникнали при неговото обсъждане. В гласувания от делегатите окончателен вариант 

на текста конфедерацията е политически съюз между тринадесет независими и 

                                                 
11 Constitution of Virginia, 1776, In: National Humanities Institute, The Story of American Constitution, 
http://www.nhinet.org/  



суверени щати, които се съгласяват доброволно да делегират определени правомощия 

с конкретни цели на централното правителство. Всичката власт, която не е изрично 

делегирана на Конгреса, остава в прерогативите на местните събрания.  

В процеса на изработване и приемане на Устава на конфедерацията се оформят две 

отделни и ясно разграничени сфери в управлението. На Конгреса е предоставена 

пълната власт по отношение на воденето на война и дипломацията. На щатите са 

оставени вътрешните политики с цялата условност и широта на понятието. Изцяло на 

тяхната добра воля е оставено решението да изпълнят препоръките на Конгреса и така 

да подържат съществуването на конфедерацията. Така се стига до една значително 

опростена схема на разделение на властта на две нива – външна политика и вътрешна 

политика. А ефективността на сътрудничество между Конгреса и щатите в областите, 

в които се изисква това, тепърва предстояло да се докаже. На този етап и по логиката 

на Монтескьо, републиканското управление изглежда възможно и осъществимо 

единствено в малките републики.  

През 80-те години обаче, тази теза е разклатена от повсеместната практика да се 

свикват конвенти с власт, паралелна на властта на законодателните събрания. 

Политическите памфлети критикуват идеята за императивния мандат и настояват за 

независимост на народните представители. Подновява се дебата за суверенитета. В 

основата на този дебат, прераснал в мащабна дискусия за засилване ролята на 

централното управление в конфедерацията, стои именно делегитимирането на 

институцията на представителството. Оспорването на доктрината за суверенитета, 

такава каквато е позната на политическата теория на XVIII век, е ключов момент в 

развитието на американския конституционализъм. Противно на доминиращото 

схващане, най-значимото политическо развитие в тези години, не се дължи на 

усилията на неколцина националисти да разклатят суверенитета на щатите от горе, 

като увеличат правомощията на Конгреса; напротив то се случва поради мащабните 

атаки към идеята за суверенитета отдолу, каквито са широко разпространените и все 

по-често повтарящи се опити на различни социални групи да оспорят легитимността 

на решенията на законодателните събрания.  

Уставът на конфедерацията има кратък живот като конституция на американската 

република, но конфедерацията като форма на управление го надживява значително. 

Все повече съвременни изследвания доказват, че политическата система в Америка 

почти до гражданската война, не съответства на регламентираната във втората 



конституция силна национална държава. Централното правителство е малка и слаба 

институция във все по-разрастващата се по територия страна. Неговите функции се 

свеждат до управление на пощенските услуги, паричната политика и централната 

банка, до регулация на новите поселения и продажба на земя в западните територии. 

Скромните приходи от мита и продажба на земя достигат единствено за покриване на 

разходите на централната администрация. В тази политическа система щатите 

запазват своята икономическа самостоятелност, като правят директни инвестиции на 

публични средства в прокопаването на канали, тунели или железопътна 

инфраструктура. От своя страна щатските съдилища се противопоставят на 

инициативите на върховния съд за централизация и запазват ролята си в повечето 

граждански дела. Идеята на Мадисън за силно и активно централно правителство не 

се осъществява през първите няколко десетилетия на XIX век. Краткият период на 

формалната конфедерация е последван от почти половин век конфедеративно 

управление дори след победата на федералистите и приемането на  Конституцията от 

1787 г.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ  

Американската политическа теория не е оригинална, но е различна. Тя се заражда в 

един период от човешката история, в който принципите и практиките на 

управлението са поставени на мащабна дискусия в Европа. Активното участие и на 

американците в него става двигател на турбулентните събития, обхванали новите 

земи през втората половина на XVIII век. В американската революция не можем да 

открием следите на онези легендарни тирани, възпявани в античните текстове, нито 

пък ясно изразен социален или класов конфликт. Тя е „дело на разума”, провокирано, 

по думите на Едмънд Бърг, от интензивното изучаване на правото и политиката. 

Необичайно за революционната ситуация е че малцина американци искат драстично 

скъсване с английското наследство. Основните принципи в политиката не са 

абстракции, които разума следва да открие или да сътвори, а са вече въплътени в 

английската конституция, успешно издържала изпитанията на историята. Гръбнакът 

на политическия дебат между колониите и метрополията е различната интерпретация 

на кризата в английската конституционна система. 

Но основната различност на американската политическа мисъл се съдържа в 

необичайния синтез, който се случва през втората половина на XVIII век, още преди 



да бъде създадена американската държава и преди да бъдат изковани основите на 

американската конституционна система. И ако в Европа, по думите на Токвил, 

„ първото нещо, за което човек употребява своята независимост, е да напада 

религията..., то в Америка религиозният дух и духът на свободата царуват 

едновременно.” 12 

През последните две десетилетия на XVIII век евангелско- републиканската реторика 

отстъпва на засилващия се либерален индивидуализъм, който засяга както 

политическия, така и религиозен контекст. В Америка се появява един друг подход 

към властта и управлението, който е институционален. Според неговите 

привърженици, личните добродетели на хората не са необходими за изграждането на 

републиканското управление. Джон Тейлър от Каролина пише: „ Колкото повече 

свободата на народа зависи от качествата на отделните хора, толкова по-лесно би 

било да я загубим. Ако очакваме общото благо да дойде от личните добродетели, ние 

ще понесем и общите злини, произтичащи от личните пороци.” 13 Политическият 

език се променя. Преди конституционния конвент във Филаделфия, а и по време на 

дебатите там, интересът към религията е слаб. В някакъв смисъл той е подновен в 

дискусиите за Била за правата и първата поправка в Конституцията, но в доста 

ограничен смисъл, касаещ единствено гарантирането на религиозната свобода.  

Краят на декадата на Конфедерацията е и край на доминиращото схващане за 

моралното, духовно и образователно реформиране на човека като основа за успеха на 

републиканското управление. По-добри хора или по-добри институции, това е 

вътрешната дилема, около която се случват промените в републиканската идеология. 

Започва едно ново десетилетие, в което разделението е между „просветени” и 

„непросветени”, между калвинисти и либерали, и най-вече между федералисти и 

антифедералисти, е водещо. Историческият дебат между федералистите и 

антифедералистите придобива плътност именно в контекста на „битката” между 

стария републикански ethos и новата либерална доктрина, обобщаваща в себе си 

промените в социално-икономическата сфера и най-вече развитието на 

международните пазари. Освен идеята за голямата република, федералистите дават 

нова дефиниция и ново съдържание на републиканското управление, изпълвайки го с 

много по-индивидуалистична и водена от частния интерес аргументация. 

                                                 
12 Токвил, А. Демокрацията в Америка. С., Изток-запад, стр. 500 и 507.  
13 Quoted in: McDonald, p.75. 



Новата конституция очертава силно централно правителство и двукамерно 

законодателно събрание. Във Федералистът №10 и 51 Мадисън излага своята визия за 

бъдещото републиканско управление, като рисува картина на една голяма република, 

която да обезоръжи конфликтите, като неутрализира противостоящите интереси чрез 

социален и икономически плурализъм, в противовес с малката относително 

хомогенна република от античността. Разделеното на многобройни фракции 

население на новата република, ще пази само себе си от възникването на тиранична 

власт. Конкуриращите се интереси ще се неутрализират взаимно в стремежа им към 

властта, по същият начин по който принципа за разделение на властите функционира 

в институционалната рамка на правителството. В новата концепция на Мадисън 

конкуриращите се интереси изпълняват ролята на добродетелта като основна бариера 

срещу деспотизма и упадъка. И докато според антифедералистите присъщата на 

частните интереси агресивност води до разруха и до контрол на една от фракциите, то 

според авторите на Федералните записки, мултиплицирането на фракционните 

интереси прави самите фракции слаби и неспособни за надмощие. Тази предпоставка 

само по себе си налага създаването на голяма република и силно централно 

правителство, което да споява отделните фрагменти, което да има широки 

правомощия, но да остане дистанцирано от фракционните противоборства. 

Федералистите дават нова дефиниция и ново съдържание на републиканското 

управление, изпълвайки го с много по-индивидуалистична и водена от частния 

интерес аргументация.  

От перспективите на 1787 година „ републиканския лек”  на Мадисън е 

радикална промяна в американката политическа теория. Не случайно неговата теза 

среща повсеместна съпротива, както в конвента, така и в последствие при 

ратификацията на новата конституция. Антифедералистите остават верни на 

републиканката доктрина от революционната епоха, като настояват за реформиране 

на Конфедерацията с цел запазване на малките републики и утвърждаване на 

републиканките добродетели. С дебата между федералистите и антифедералистите не 

се изчерпва теоретичния спор за характера на американската политическа система. 

Дебатите за правомощията на централното правителство, на изпълнителната власт и 

ролята на щатите е гръбнака на американската политическа дискусия до наши дни.  
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