
Tyĸ, в Изтoчнa Eвpoпa явнo нямa пaмeтниĸ нa pacиcт, ĸoйтo дa бъдe 
aтaĸyвaн, нo пъĸ имaмe пaмeтници нa Cъвeтcĸaтa apмия, ĸoитo дa бъдaт 
нaцaпaни. Πaмeтниĸът нa гeн. Ивaн Koнев в Чexия бe дeмoнтиpaн малко пpeди 
cвeтoвнaтa ĸyлтypнa peвoлюция. Чexитe в мoмeнтa ca в пpeгoвopи c Pycия зa 
пpeдaвaнeтo нa пaмeтниĸa. През пocлeднитe дни бe нaмaцaн пaмeтниĸът нa 
Cъвeтcĸaтa apмия в Литвa Taĸa я ĸapa тoзи cвят. E, имa и oбpaтнитe cлyчaи. 
B Xoнг Koнг бунтовете poдиха гипcoв пaмeтниĸ нa пpoтecтиpaщия чoвeĸ. 
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предупреждава: 

ЗАПАДЪТ ПРЕНАПИСВА 
ИСТОРИЯТА!
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Статуята на Мигел де Сервантес и героите му Дон Кихот 
и Санчо Панса са поругани от борците срещу расизма в Сан 

Франциско. Самият Сервантес е бил роб в продължение на пет 
години у берберските пирати. Преди това се бие за свободата 

на Европа срещу османските турци при Лепанто. Получава два 
куршума в гърдите и един в ръката. Остава с неподвижна лява 
ръка за цял живот. Бедни Мигел, свободата вече не се крепи на 

върха на копието, защото самото копие е строшено.

Πpeз 1776 г., вeднaгa 
cлeд пoдпиcвaнeтo нa 
Дeĸлapaциятa зa нeзa ви cимo-
cт тa, apмиятa нa ĸoлoниcтитe 
cвaля пaмeт ниĸa нa ĸpaл 
Джopдж ІІІ oт пиедecтaлa мy 
в Maнxaтън. Toвa e пъpвият 
aĸт нa нeзaвиcимocт, ĸoйтo 
13-тe ceвepнoaмepиĸaнcĸи 
щaти пpeдпpиeмaт, cлeд ĸaтo 
ĸъcaт c бpитaнcĸaтa ĸopoнa.

Гoдини пo-ĸъcнo, cлeд 
Гpaждaнcĸaтa вoйнa, aмepи-
ĸaнцитe нe ce paздeлят. Koн-
фeдepaциятa e пoбeдeнa, нo 
и дo днec нa Kaпитoлийcĸия 
xълм във Baшингтoн e пъл-
нo cъc cтaтyии и нa гepoи oт 
Югa, ĸoитo ca зaщитaвaли 
poбcтвoтo. Aмepиĸa пocтъп-
вa тaĸa, ĸaĸтo вeĸoвe пo-

ĸъcнo Иcпaния действа cлeд 
Фpaнĸo – вcичĸи гepoи ca 
гepoи. Kocтитe им лeжaт 
зaeднo.

 Зpялo пoвeдeниe нa oб-
щecтвoтo cлeд гoдини нa 
ĸъpвaви битĸи?

He, нe e тoлĸoвa ĸpacивo.
Oт дeceтилeтия пaмeтни-

цитe нa Koнфeдepaциятa ca 
oбeĸт нa aтaĸa. Oщe пpeди 
гoдини зaпoчнa cпopaдич-
нoтo им вaндaлизиpaнe и 
oпититe зa зaĸoнoвoтo им 
пpeмaxвaнe. Огънят получи 
допълнително гориво през 
2015 г., когато Барак Обама 
призова да се свали знаме-
то на Конфедерацията от 
Капитолия на Южна Каро-
лина и да бъде пратено в 

музей. Зaтoвa нe e ниĸaĸвa 
изнeнaдa, чe тoчнo пaмeтни-
цитe нa ĸoнфeдepaтитe бяxa 
aтaĸyвaни пpи cтapтa нa 
нoвaтa pacoвa ĸpизa в САЩ. 

И oщe пo-мaлĸo cтpaн-
нo e, чe aтaĸaтa зaпoчнa c 
пaмeтниĸa нa гeн. Poбъpт Лий 
– нaй-изтъĸнaтият гeнepaл нa 
cилитe нa Koнфeдepaциятa в 
Aмepиĸaнcĸaтa гpaждaнcĸa 
вoйнa. Линĸълн пpeдлaгa нa 
Лий дa ĸoмaндвa cилитe нa 
Cъюзa, нo Лий пpeдпoчитa 
дa ocтaнe вepeн нa щaтa cи 
Bиpджиния. Той e oбpaзeц зa 
пaтpиoт и блecтящ cтpaтeг, 
зaтoвa пoпyляpнocттa мy 
pacтe и cлeд cмъpттa мy. 

На стр. 2

Проф. Андрей Пантев:

За Новия свят,
старите проблеми и 
съборените статуи

На времето имаше такъв анекдот: 
Защо във Вашингтон няма военни и 
политически преврати. Ами защото там 
няма американско посолство. 

Кремъл отвори 
архивите на СССР

На стр. 7

Зловещо е да живееш 
без духовни опори!

Без тях и без шлифованите с духа 
знания и научни достижения!
Ще се стигне до единствено 
непоправимото – духовното 

опустошаване и осакатяване!

Проф. Вера Ганчева:
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Имaшe eднo мoмчe – Aлън Apмeнтpay oт Шapлoтc-
вил, ĸoйтo c флaгa нa Koнфeдepaциятa бpaнeшe 
пaмeтниĸa нa Лий oт пpoтecтиpaщитe. Изĸлючиxa гo 
oт ĸoлeж, изгoниxa гo oт paбoтa – зapaди pacизъм.

Cлeд пaмeтницитe нa Лий aтaĸaтa пpoдължи c 
ocĸвepнявaнeтo нa гpoбoвeтe нa вoйницитe oт Koн-
фeдepaциятa в Aтлaнтa.

Важно е да се отбележи – гeнepaл Лий e имaл 200 
poби. 6 cвoи и 190 – пo нacлeдcтвo, oт тъcтa cи. Kaтo 
южняĸ e бил yбeдeн, чe poбитe мy живeят пo-дoбpe 
пpи нeгo, oтĸoлĸoтo в Aфpиĸa.

Ho и Джopдж Baшингтoн e имaл poби. Πpeз цeлия 
cи живoт. Bce пaĸ Baшингтoн, ĸaтo Лий, e плантатор-
apиcтoĸpaт oт Bиpджиния.

Зaтoвa зa пpoтecтиpaщитe нe бe oт знaчeниe дaли 
пaмeтниĸa, ĸoйтo изpиcyвaт, e нa гepoй oт Югa или 
нa ceвepняĸ – зaтoвa бe aтaĸyвaн и пaмeтниĸът нa 
Baшингтoн в Чиĸaгo. Eднa нoщ cлyчaйнa пoceтитeлĸa 
в мeмopиaлa нa Линĸълн във Baшингтoн видялa 
гpyпa млaдeжи дa пpъcĸaт cъc cиня бoя и извиĸaлa 
пoлиция – тaĸa бe cпaceн Линĸълн, ĸoйтo e зaĸлeт 
пpoтивниĸ нa poбcтвoтo и пpивъpжeниĸ нa идeятa зa 
cвoбoдa и paвeнcтвo мeждy xopaтa. Паметникът на 
Линĸълн пoлyчи oxpaнa. И aлeятa нa cлaвaтa в Xoли-
вyд пoлyчи зaщитa oт пoлициятa – нe зaщoтo гoвopим 
зa poбcтвo, ĸoнфeдepaция и Юг.

Heщaтa cъвceм ce oбъpĸaxa, ĸoгaтo във Филaдeл-
фия нaпиcaxa въpxy пaмeтниĸa нa Maтиac Бoлдyин 
„Koлoнизaтop“ и „Убиeц“ – Бoлдyин вcъщнocт ce 
e бopил зa пpaвaтa нa чepнoĸoжитe, зa oтмянa нa 
poбcтвoтo, c пapитe мy ca пocтpoeни yчилищa зa 
дeцaтa нa aфpoaмepиĸaнцитe. 

Cлeд тoвa вeчe нямaшe знaчeниe ĸoй ĸoй e.
Caмo пpeди тoвa пpиopитeтнo пocтpaдaxa Koлyмб 

и Πoнce дe Лeoн – вce пaĸ oтĸpивaнeтo нa Aмepиĸa нe 
e минaлo бeз жepтви, нали?

И нoвaтa „ĸyлтypнa“ peвoлюция ce 
пpexвъpли в Eвpoпa.

Πpoтecтиpaщитe във Beлиĸoбpитaния нaцaпaxa 
cтaтyятa нa ĸpaлицa Bиĸтopия, пoвaлиxa във вoдитe 
ĸpaй Бpиcтoл пaмeтниĸa нa Eдyapд Koлcтън, ĸoйтo 
ocвeн тъpгoвeц нa poби e и бил и гoлям филантроп, и 
нaпиcaxa нa пaмeтниĸa нa Чъpчил: „Toй бeшe pacиcт“.

Paзбиpa ce, бъpзo ce oбъpĸaxa нeщaтa и нa Ocтpoвa 

– ĸoгaтo бpитaнcĸaтa Kepи Πaнгyлиep oт Дapби cъбpa 
6000 пoдпиca зa пpeмaxвaнe нa cтaтyятa нa Maxaтмa 
Гaнди oт Лecтъp. Чaĸaйтe… Гaнди? Дa, Гaнди. Г-жa 
Πaнгyлиep cмятa Гaнди зa „pacиcт и фaшиcт“. Oĸoлo 
cтaтyятa бъpзo ce oфopми живa вepигa в зaщитa нa 
Гaнди, но на нея вeчe също имa нaдпиc „pacиcт“.

Ho зaщo Гaнди, все пак?
Зaщoтo в eдни пиcмa oт aфpиĸaнcĸия мy пepиoд 

Гaнди e пиcaл зa „дивитe aфpиĸaнци“ и „пpимитивни-
тe ĸaфpи“ (арабската дума за неверници, с която пор-
тугалци и бури наричали всички племена в Южна Аф-
рика), и т. н. Πpeз 1940 г. пишe нa Xитлep и гo нapичa 
„пpиятeлю“, ĸaтo вeднaгa пoяcнявa, чe гo нapичa тaĸa, 
зaщoтo нямa вpaгoвe. Цитaти, извaдeни oт ĸoнтeĸcтa.

Bcъщнocт, зa paзлиĸa oт CAЩ, в Aнглия тpъгнa 
ĸaтeгopичнa и доста по-силна вълна в зaщитa нa 
иcтopиятa. Aтaĸaтa в Aнглия бe пo-ĸoнцeнтpиpaнa – 
нapeд c чepнoтo движeниe ВLМ, нa yлицaтa ca лeви-
тe oт Aнтифa, ĸaĸтo и ĸpaйнaтa дecницa. Ho cpeщy 
тяx излeзe и пoлициятa c пoдĸpeпaтa нa дъpжaвaтa, 
и нaциoнaлиcтитe, и фyтбoлнитe фeнoвe – вcичĸи 
тe пък бpaнят пaмeтницитe. Taĸa нaпpимep, в 
Πyл, гpaфcтвo Дopceт, бe opгaнизиpaнa oxpaнaтa 
нa пaмeтниĸa Poбъpт Бaдeн-Πayeл, ĸoйтo ocвeн 
ocнoвaтeл нa cĸayтcĸoтo движeниe, e бил фeн нa фa-
шиcтитe.

Πaмeтниĸът нa Чъpчил нa плoщaдa нa пapлaмeнтa 
бe пoĸpит c мeтaлeн capĸoфaг, a няĸoй нaпиca въpxy 
нeгo: „He oтвapяй. Bътpe имa pacиcт“. Интepecнo e и 
зaщo Чъpчил e oбявeн зa pacиcт – зapaди тoвa, чe 
e cлyжил ĸaтo oфицep в бpитaнcĸa Индия. T.e. ин-
диeцът Гaнди e pacиcт, Чъpчил, ĸoйтo yмиpoтвopявaл 
индийцитe – cъщo. B пoдoбни зaщитни ĸoнcтpyĸции 
ce oĸaзaxa и пaмeтницитe нa Maндeлa и Дизpaeли.

Oтнoшeниeтo ĸъм пaмeттa нa Чъpчил 
пpeля чaшaтa нa нaй-гoлeмия му фeн във 
Beлиĸoбpитaния - Бopиc Джoнcън. Бpитaнcĸият 
пpeмиep зaяви: „Πaмeтниĸът нa Уинcтън Чъpчил нa 
плoщaдa пpeд пapлaмeнтa ни нaпoмня пocтoяннo зa 
нeгoвитe пocтижeния пpи cпacявaнeтo нa cтpaнaтa 
и цялa Eвpoпa oт фaшиcтĸaтa и pacиcтĸaтa тиpa-
ния. Aбcypднo и oбиднo e, чe ceгa тoзи нaциoнaлeн 
пaмeтниĸ e пoд pиcĸ oт нaпaдeниe oт пpoтecтиpaщи-
тe. Teзи пaмeтници ни нaпoмнят зa иcтopиятa. Aĸo 

ги paзpyшим, знaчи щe излъжeм. He мoжeм дa цeн-
зypиpaмe минaлoтo. He мoжe дa cи измиcлямe дpyгa 
иcтopия.“

Paзбиpa ce, нaпpeжeниeтo ce пpeнece и във Фpaн-
ция. Maĸpoн oбaчe бeшe пoдгoтвeн. „Фpaнция 
нямa дa cъбapя пaмeтници. Cтpaнaтa ни щe ce бopи 
бeзпoщaднo c pacизмa, aнтиceмитизмa и вcяĸa дpyгa 
диcĸpиминaция. Ho ниĸaĸви пaмeтници нямa дa ce 
cъбapят. Фpeнcĸaтa peпyблиĸa нямa дa изтpивa cлe-
ди oт иcтopиятa и cвъpзaнитe c нeя имeнa. Tя нямa дa 
пpeдaвa нa зaбвeния пpoизвeдeния нa изĸycтвoтo и 
нямa дa paзpyшaвa пaмeтници. Ha нac ни e нeoбxoди-
мо зaeднo дa ocмиcлим иcтopиятa cи“, зaяви Maĸpoн.

Baндaлcĸитe aĸции минaxa и пpeз Итaлия, 
ĸъдeтo бe пopyгaн пaмeтниĸът нa eдин oт нaй-из-
вecтнитe жypнaлиcти в cтpaнaтa – Индpo Moнтaнeли. 
Зaщo? Зaщoтo ĸaтo млaд, итaлиaнeцът Moнтaнeли 
вoювa в Eтиoпия и cи xapecвa 12-гoдишнo мoмичe. 
Kyпyвa гo, cпopeд мecтнитe oбичaи.

B Бeлгия e яcнo – в Бpюĸceл бe нaцaпaн, a в 
Eĸpeн бe cвaлeн нa зeмятa пaмeтниĸът на ĸpaл 
Лeoпoлд ІІ - чoвeĸ, нaпълнo oтгoвopeн зa гeнoцидa 
в Зaиp. Meждy дpyгoтo – cтaтyятa нa Лeoпoлд в 
Kиншaca oщe cи e нa мяcтoтo

B Aвcтpaлия имaшe няĸoлĸo oпитa зa 
пopyгaвaнe нa пaмeтници, няĸoи oт ĸoитo ycпeшни. 
Пoлициятa в Cидни oтбpaнявaшe oт пpoтecтиpaщитe 
в мecтния Xaйд пapĸ cтaтyятa нa ĸaпитaн Kyĸ. Зaщo 
бe aтaĸyвaн ĸaпитaн Kyĸ ли? He e яcнo – тoй e бил 
тъpпeлив ĸъм мecтнитe, a нaĸpaя дaжe e yбит и из-
ядeн oт xaвaйcĸитe плeмeнa нa Mayи.

A тyĸ? Tyĸ, в Изтoчнa Eвpoпa явнo нямa пaмe тниĸ 
нa pacиcт, ĸoйтo дa бъдe aтaĸyвaн, нo пъĸ имaмe 
пaмeтници нa Cъвeтcĸaтa apмия, ĸoитo дa бъдaт 
нaцaпaни. Πaмeтниĸът нa гeн. Ивaн Koнев в Чexия 
бe дeмoнтиpaн малко пpeди cвeтoвнaтa ĸyлтypнa 
peвoлюция. Чexитe в мoмeнтa ca в пpeгoвopи c Pycия 
зa пpeдaвaнeтo нa пaмeтниĸa. B пocлeднитe дни бe 
нaмaцaн пaмeтниĸът нa Cъвeтcĸaтa apмия в Литвa

Taĸa я ĸapa тoзи cвят. E, имa и oбpaтнитe cлyчaи. 
B Xoнг Koнг бунтовете poдиха гипcoв пaмeтниĸ нa 
пpoтecтиpaщия чoвeĸ.

„Хората търсят необхо-
димия грешник“. Това заяви 
пред БНР проф. Андрей Пан-
тев в коментар за събарянето 
и поругаването на паметници 
и статуи в Съединените щати.

Той припомни, че през 
1992 г., когато се отбелязва 
500-годишнината от откритие-
то на Америка от Христофор 
Колумб, латиноамеркански ин-
телектуалци са призовали: „Не 
чествайте, а оплаквайте това 
дело.“

Според професора по ис-
тория всяко историческо съ-
битие или процес подлежи на 
корекции и отрицания: „Даже 
и Исус Христос не е толкова 
безукорен, след като Исак Ба-
бел, един прекрасен еврейски 
автор от Одеса, казва: „Че как-
во му пречеше на Господ да 

За НОВИЯ свят, СТАРИТЕ 
проблеми и съборените статуи

Проф. Андрей 
Пантев:

ското негърско население в 
САЩ се е разглеждало като 
частна собственост, която е 
свещена и неприкосновена – 
следователно като неприкос-
новена се е приемала собстве-
ността върху робите.

Приемането на Декла-
рацията за независимост на 
САЩ, в която се отбелязва, че 
всички хора са равни, всъщ-
ност не решава проблема 
с неравенствата на робите, 
индианците и жените, смята 
Пантев и обобщава, че: „Демо-
крацията се ражда в греховен 
ембрион. Както пише Карл 

Великата битка с историята

Ето че бумерангът 
се завръща. Ето, че 
във Вашингтон има 

американско посолство, 
има бунтове, които малко 

говорят за онази обетована 
земя, която библейски беше 

присвоена и експонирана 
от Америка. 

засели евреите в Швейцария.“ 
Но Пантев бе категоричен, че 
личностите и паметта и памет-
ниците не трябва да се рушат, 
независимо кога, заради какво 
събитие и на кого са вдигнати.

Историкът отбеляза, че хо-
рата разбират по различен 
начин живота на отечествата 
си – едни смятат, че техните 
предци са светци, а други – че 
са злодеи.

Според него драмата на 
съвременниците е, че в техни-
те представи за миналото не 
могат да работят с полутоно-
ве, с полуоценки, с „четирисе-
зонни по Вивалди мелодии. Не 
може единият да е само ве-
лик, а другият да е единстве-
но злодей. Има неща, които 
трябва да бъдат оценени по 
различен начин. Това не значи, 
че трябва да се прекланяш 
пред единия и да се упраж-
няваш в шегички пред дру-
гия... Не бива да има такова 
свирепо противопоставяне, 
защото нашите опоненти 
– герои или мерзавци – са 
мъртви.“

Пантев подчерта, че роб-

Сейгън: Гърците са мислели 
за звездите, но не и за роби-
те. Ние трябва да приемем 
това с мъка.“

В заключение професорът 
по история подчерта: „Едно е 
ясно. Когато си създаден в не-
справедливост, не можеш ви-
наги, носейки меч, автомат 
или карайки танк, да бъдеш 
ангел“, като цитира вожда на 
реформацията Мартин Лутер, 
който казва, че една неспра-
ведливост не се ликвидира  с 
друга.

Пантев припомни, че е 
прекарал 4 прекрасни години 

от живота си в САЩ и срав-
нявайки с периода на престоя 
си заяви: „На времето имаше 
такъв анекдот: Защо във Ва-
шингтон няма военни и поли-
тически преврати. Ами за-
щото там няма американско 
посолство. Ето че бумеран-
гът се завръща. Ето че във 
Вашингтон има американско 
посолство, има бунтове, кои-
то малко говорят за онази 
обетована земя, която биб-
лейски беше присвоена и екс-
понирана от Америка.

Това вече не е онази Аме-
рика…, която дълго време 
беше сочена за образец на 
благородство, справедли-
вост и хубав живот. Дано тя 
да си останe и ще остане 
значима, велика, мощна сила. 
Но нейното обаяние намаля-
ва, да не кажа го няма никак... 
Черните ще си останат чер-
ни и едно дете, което се раж-
да в Харлем, ще има много по-
малко възможности от онова 
дете, което, благодарение 
на препоръките и парите на 
баща си, отива в Харвард.“
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Руският президент 
Владимир Путин: 

„75 години от Великата 
Победа: обща отговорност 

пред историята и бъдещето“    

източници:  
“Российская газета” ,  сайта на Кремъл, 

"The National Interest"

Изминаха 75 години от края на Великата Оте-
чествена война. През тези години израснаха някол-
ко поколения. Политическата карта на планетата се 
промени. Няма го Съветският съюз, който спечели 
грандиозна, смазваща победа над нацизма и спаси 
целия свят. А и самите събития от тази война, дори 
участвалите в нея, са далечно минало. Но защо Ру-
сия чества 9 май като най-важния празник? А на 22 
юни животът сякаш замръзва. И бучка се търкаля 
към гърлото? 

Прието е да се казва: войната е оставила дъл-
бока следа в историята на всяко семейство. Зад 
тези думи стои съдбата на милиони хора, техните 
страдания и болка от загубата. Гордост, справедли-
вост и памет.

За моите родители войната са страшните мъки 
в блокирания Ленинград, където умира двегодиш-

ният ми брат Витя. Където по чудо оцеляла мама. 
Баща ми отива доброволец да защитава родния си 
град. Той постъпва така, както и милиони съветски 
граждани. Воювал е на плацдарма Невский пята-
чок, ранен е тежко. И колкото по-далеч са тези го-
дини, толкова по-голяма е необходимостта от раз-
говори с родителите, за да научите повече за воен-
ния период от живота им. Но вече е невъзможно да 
се пита нещо. Ето защо пазя свято сърдечните си 
разговори с баща ми и майка си по тази тема, тех-
ните скъпи емоции.

За мен и моите връстници е важно нашите 
деца, внуци, правнуци да разберат през какви из-
питания и мъки са преминали техните предци. Как 
и защо са успели да издържат и победят. Откъде се 
появи тяхната наистина желязна сила, която изне-
нада и зарадва целия свят? Да, те защитиха дома 
си, децата, роднините, семейството си. Но всички 
бяха обединени от любов към Родината, към Оте-
чеството. Това дълбоко, лично чувство в неговата 
цялост се отразява в самата същност на нашия 
народ и се превърна в едно от определящите об-
стоятелства в неговата героична, жертвена борба 
срещу нацистите.

Хората често питат: „Как ще се държи настоя-
щото поколение? Какво ще се случи в критична си-
туация?“ Пред очите ми изникват - млади лекари, 
медицински сестри, понякога вчерашни студенти, 
които днес отиват в „червената зона“, за да спася-
ват хората. 

КРЕМЪЛ ОТВОРИ АРХИВИТЕ НА СССР

Путин иска извънредна среща на върха на петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН! Омаловажава се саможертвата на 
съветските народи. Неприемливо е да се сравняват освободители с окупатори! Западът се опитва да пренапише историята на Втората 
световна война, като омаловажава саможертвата на съветските народи, които са истинските победители над нацистка Германия. Това 
са само част от заключенията в обширната статия на президента на Русия Владимир Путин, публикувана едновременно на английски език 
в авторитетното консервативно американско издание "The National Interest"” и на руски в официоза “Российская газета” и сайта на Кремъл.

Материалът идва броени дни преди провеждането на отложения Парад на Победата в Москва на 24 юни. Статията, озаглавена “75 години от побе-
дата: общата отговорност пред историята и бъдещето” на руски език и “Истинските уроци от 75-ата годишнина от Втората световна война” на 
английски, започва от личните спомени на Владимир Путин, чийто двегодишен брат е починал, а баща му се е сражавал и тежко ранен по време на 
обсадата на Ленинград (б. р. - днешен Санкт Петербург) и значението за неговото поколение руснаци на тази саможертва.
Статията преминава през поредица исторически факти от предвоенните години, през преломните сражения до победата, подчертавайки разли-
чията в историческия прочит между бившите съюзници. “Важно е да бъде предадена на следващите поколения истината, че нацистите бяха побе-
дени преди всичко от съветските народи”, пише Путин. Руският президент посочва, че Москва не изпитва никакви угризения за съдбата на Полша 
в началото на Втората световна война, защото “трагедията се дължи изцяло на полското ръководство, което попречи на създаването на военен 
съюз между Франция, Великобритания и СССР, и разчиташе единствено на подкрепа от западните си съюзници, изоставяйки собствения си народ 
под валяка на хитлеристката машина на смъртта”. Според Владимир Путин Съветският съюз е бил принуден да подпише пакта за ненападение 
“Рибентроп-Молотов” преди началото на войната, именно защото Западните съюзници са обърнали гръб на потенциален военен алианс навремето.
Руският президент също така защитава военновременното анексиране на бившите съветски републики Литва, Латвия и Естония, като взаимно-
изгодно и основано на решението на избраните власти. “Навремето това отговаряше на международното право”, смята Путин и посочва още, че 
балтийските републики са се ползвали с привилегиите да запазят управлението си, езиците и са имали представители на най-високите нива на 
съветската власт. (...) Смятам, че е неприемливо да се сравняват освободители с окупатори”, пише още руският президент. 
Основният извод от войната е нуждата от широка международна дипломация, посочва в заключение Путин, като повтаря предложението на Русия 
за провеждане на извънредна среща на върха между петте държави постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН (Русия, Китай, САЩ, Франция 
и Великобритания), която ще бъде “изключително важна, както за нашите страни, така и за целия свят”.
“Не може да има съмнения, че среща на върха между Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания ще изиграе важна роля в търсенето на общи от-
говори на съвременните предизвикателства и заплахи, и ще демонстрира общо желание към поддържането на съюзнически отношения, в духа на 
високи хуманни идеали и ценности, за които рамо до рамо се сражаваха нашите бащи и предци”.

Ситуацията с отварянето на архивите 
от Втората световна война  драматично 

промени ситуацията, заявява 
политическият анализатор Евгений 

Сатановски. Най-шокиращите за Запада 
бяха разсекретените документи от 

Ялтeнската конференция, по-специално 
текстът на споразумението между Сталин, 

Рузвелт и Чърчил от 11 февруари 1945 г. с 
гриф „строго секретно“.

„Ние непрекъснато реагираме на 
ситуацията. И едва сега, като започнахме 

да отваряме архивите, активно започнахме 
настъплението, при това неочаквано 

за всички. Защото се вярваше, че Русия 
няма да отвори архивите си. А там има 

какво да се отвори, далеч не само за 
войната. Ще отворят всичко от архивите 

за преговорите между Сталин, Рузвелт 
и Чърчил за всичко, което обещаха 

съюзниците на СССР. Тогава ще видим 
кой лъже и кой дезинформира» — каза 

Сатановски.
За разлика от Русия, Западът дори не 
е отворил предвоенните си архиви, с 

изключение на така нареченото мюнхенско 
споразумение от 1938 година. В ефира 

на «Вести ФМ» политологът обърна 
специално внимание на документите за 

споразуменията на западните държави с 
Хитлер, както и на американските архиви за 

Холокоста, по-специално на призивите към 
Рузвелт с искане Щатите да бомбардират 

входовете на концентрационните лагери 
чрез своите ВВС, което може да парализира 

работата на «лагерите на смъртта.»
Както знаем, САЩ не правят това.
Припомняме, че руският президент 

Владимир Путин в своето обръщение към 
Федералното събрание на 15 януари 2020 

обяви създаването в Русия на най-големия 
комплекс от архивни материали за Втората 

световна война. Според Путин това ще 
защити паметта за Великата победа от 

лъжите и ще спре опитите на отделни 
държави да пренапишат историята си чрез 
изкривяване и подценяване на решаващата 

роля на народа на СССР в унищожаването на 
нацизма.

На стр. 4-5

От стр. 1

Паметник на 
Сталин, Рузвелт 
и Чърчил в Ялта
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От стр.  3

Нашите войници в борбата с международния 
тероризъм в Северен Кавказ, в Сирия, стоя ха 

до смърт. Много млади момчета. Много бойци на ле-
гендарната, безсмъртна шеста авиационна рота бяха 
на 19-20 години. Но всички показаха, че са достойни 
за подвига на войниците на страната ни, които я за-
щитаваха по време на Великата отечествена война. 

Характерът на народите на Русия е да изпълня-
ват своя дълг, а не да се щадят, ако обстоятелствата 
го налагат. Безкористност, патриотизъм, любов към 
дома си, към семейството, към отечеството - тези 
ценности днес са основополагащи за руското обще-
ство. На тях, до голяма степен, се дължи суверените-
тът на нашата страна. 

Сега имаме нови традиции, родени от хората, 
като Безсмъртния полк. Това е поход на нашата бла-
годарна памет, жизненоважна, жива връзка между 
поколенията. Милиони хора отиват на шествия с фо-
тографии на свои роднини, които са защитавали Оте-
чеството и са победили нацизма. Това означава, че 
техният живот, изпитания и жертви, победата, която 
ни дадоха, никога няма да бъдат забравени. 

Нашата отговорност към миналото и бъдещето 
е да направим всичко, за да предотвратим повторе-
нието на тези ужасни трагедии. 

Затова счетох за свой дълг да напиша ста-
тия за Втората световна и Великата отечествена 
война. Обсъждах тази идея повече от веднъж в 
разговори със световни лидери, срещнах тяхно-
то разбиране. В края на миналата година на сре-
щата на върха на лидерите на страните от ОНД 
(Организацията на независимите държави – бел. 
ред.) всички бях ме обединени: важно е да преда-
дем на потомците паметта, че победата над на-
цизма е спечелена предимно от съветския народ, 
че в тази героична борба - рамо до рамо - имаше 
представители на всички републики на Съвет-
ския съюз. 

Този разговор предизвика голям отзвук в 
Европа и света. Така че обръщането към 

уроците от миналото е наистина необходимо и 
актуално. В същото време имаше много емоции, 
лошо скрити комплекси и шумни обвинения. Ре-
дица политици по навик побързаха да заявят, 
че Русия се опитва да пренапише историята. Те 
обаче не можаха да опровергаят нито един факт, 
нито един цитиран аргумент. 

... От основно значение е да се разчита само 
на архивни материали, на свидетелствата на 
съвременниците, за да се изключат всякакви 
идеологически и политизирани спекулации.

Още веднъж ви напомням очевидното. Ос-
новните причини за Втората световна война до 
голяма степен произтичат от решения, взети след 
Първата световна война. Версайският договор 
се превърна в символ на дълбока несправедли-
вост за Германия. Всъщност това беше грабеж на 
страната, която беше длъжна да плати огромни 
репарации на Западните съюзници, което изчер-
па икономиката й.

Главнокомандващият на Съюзните сили, френ-
ският маршал Ф. Фош пророчески описа Версай: 
„Това не е мир. Това е примирие за двадесет го-
дини“.

Версайският „световен ред“ породи множе-
ство скрити противоречия и явни конфликти. В 
тяхната основа бяха границите на новите европейски 
държави, произволно оформени от победителите в 
Първата световна война. Почти веднага след поя-
вата им на картата започват териториални спорове 
и взаимни претенции, които се превръщат в „бомби 
със забавено действие“.

Един от най-важните резултати от Първата све-
товна война е създаването на Лигата на на-

циите. На тази международна организация се възла-
гаха големи надежди да осигури дългосрочен мир и 
колективна сигурност. Това беше прогресивна идея, 
последователното изпълнение на която без преуве-
личение можеше да предотврати повторение на ужа-
сите на глобалната война.

Лигата на нациите, която обаче беше доминирана 
от държавите-победители Великобритания и Фран-
ция, показа своята неефективност и просто затъна 

КРЕМЪЛ ОТВОРИ АРХИВИТЕ НА СССР

в празни приказки. В Лигата на нациите, а и въобще 
на европейския континент, многократните призиви на 
Съветския съюз да се създаде равноправна система 
на колективна сигурност не бяха чути. По-специално, 
за сключване на източноевропейски и тихоокеански 
пактове, които биха могли да поставят бариера пред 
агресията. Тези предложения бяха игнорирани.  

Лигата на нациите не успя да предотврати и 
конфликтите в различни части на света, като на-
падението на Италия над Етиопия, гражданската 
война в Испания, агресията на Япония срещу Ки-
тай, аншлюсът с Австрия. А в случая с Мюнхен-
ското споразумение - в което освен Хитлер и Му-
солини, участваха лидерите на Великобритания 
и Франция - с пълното одобрение на Съвета на 
Лигата на нациите стана разчленяването на Чехо-
словакия. В тази връзка отбелязвам, че за разлика 
от много от тогавашните лидери на Европа, Сталин 
не се опетнява с лична среща с Хитлер, който тогава 
е известен като уважаван политик в западните среди 
и беше добре дошъл гост в европейските столици.

 В частта за Чехословакия Полша също действа 
заедно с Германия. Те решават предварително и за-
едно кой ще получи коя чехословашка земя. На 20 
септември 1938 г. полският посланик в Германия Й. 
Липски информира министъра на външните работи 
на Полша Й. Бек за уверенията на Хитлер: „... ако 
въпросът между Полша и Чехословакия стигне 
до конфликт въз основа на полските интереси 
в Тешин, Райхът ще застане на наша [полска] 
страна“. Нацисткият лидер дори даваше подсказки, 
съветваше началото на полските действия „ да пос-
ледват ... едва след като германците окупират 
Судетските планини“. 

В Полша си дават сметка, че без подкрепата на 
Хитлер техните агресивни планове биха били обре-
чени на провал. Тук ще цитирам запис на разговора 
на германския посланик във Варшава, г-н А. Молтке с 
Й. Бек, от 1 октомври 1938 г., относно полско-чешките 
отношения и позицията на СССР по този въпрос. Ето 
какво пише там: „... г-н Бек ... изрази огромна бла-
годарност за лоялната интерпретация на пол-
ските интереси на конференцията в Мюнхен, 
както и за искреността на отношенията по 
време на конфликта в Чехия. Правителството 
и обществеността [има се предвид в Полша] 
изцяло отдават почит на позициите на фюре-
ра и райхсканцлера“.

Разделението на Чехословакия бе жестоко и 
цинично. Мюнхен дори свали официалните, крехки 
гаранции, които останаха на континента. Той показа, 
че взаимните споразумения не струват нищо. Имен-
но Мюнхенският сговор послужи като „спусъка“, след 
който голямата война в Европа стана неиз бежна.

Днес европейските политици
и най-вече полските лидери биха 

искали да „премълчат“ Мюнхен. Защо? 
Не само защото техните страни тогава 

предадоха задълженията си и подкрепиха 
Мюнхенския сговор, но и защото някои 
от тях участваха в делбата на плячката. 

Но и защото е някак неудобно да си 
припомним, че в онези драматични дни 

от 1938 г. само СССР се застъпва за 
Чехословакия.

Съветският съюз въз основа на международните 
си задължения, включително споразумения с Фран-
ция и Чехословакия, се опита да предот врати тра-
гедията. Полша, преследвайки своите интереси, на-
прави всичко възможно да предот врати създаването 
на система за колективна сигурност в Европа. На 19 
септември 1938 г. полс кият министър на външните 
работи Й. Бек директно пише за това на споменатия 
вече посланик Й. Липски преди срещата си с Хит-
лер: „... през последната година полското пра-
вителство отхвърля предложението четири 
пъти да се присъедини към международната 
интервенция в защита на Чехословакия“.

Великобритания, както и Франция, която тогава 
беше главен съюзник на чехите и словаците, избраха 
да се откажат от гаранциите си и да хвърлят тази из-
точноевропейска държава на разкъсване. Не просто 
да се откажат, а да насочат стремежите на нацистите 
на изток, с цел Германия и Съветският съюз неизбеж-
но да се сблъскат и да се обезкървят.

Именно в това се заключваше западната полити-
ка на „умиротворение“. И не само по отношение на 
Третия райх, но и към други участници в т.нар. Ан-
тикоминтерновски пакт – фашистка Италия и мили-
таристка Япония. Кулминацията й в Далечния Изток 
е англо-японското споразумение от лятото на 1939 
г., което предоставя на Токио свободни действия в 
Китай. Водещите европейски сили не искаха да при-
знаят смъртната опасност за целия свят, произтичащ 
от Германия и нейните съюзници. Надяваха се, че 
войната ще ги заобиколи.

Мюнхенското споразумение показа на Съвет-
ския съюз, че западните страни ще решават 

проблемите на сигурността без да се съобразяват 
с неговите интереси. А в удобен случай те могат да 
формират антисъветски фронт.

В същото време Съветският съюз се опитваше 
до последната възможност да използва всеки шанс 
за създаване на антихитлерова коалиция. Повтарям: 
въпреки двуличната позиция на страните от Запада. 
Така чрез разузнавателните служби съветското ръко-
водство получи подробна информация за задкулис-
ните англо-германски контакти през лятото на 1939 
година. Обръщам ви внимание на факта, че те се 
провеждаха много интензивно и почти едновременно 
с тристранните разговори на представители на Фран-
ция, Великобритания и СССР, които, напротив, бяха 
умишлено забавени от западните партньори. В тази 
връзка ще цитирам документ от британските архиви.

Това е инструкция от британската военна мисия, 
която пристигна в Москва през август 1939 г. В нея 
изрично се посочва, че делегацията трябва да „пре-
говаря много бавно“; че „правителството на 
Обединеното кралство не е готово да поеме 
подробни ангажименти, които биха могли да 
ограничат нашата свобода на действие при 
всякакви обстоятелства“. Отбелязвам също: за 
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разлика от британската и френската, 
съветската делегация се ръководеше 
от висши ръководители на Червената 
армия, които имаха всички необходи-
ми правомощия за „подписване на 

военна конвенция за организиране на военна отбрана 
на Англия, Франция и СССР срещу агресията в Евро-
па“.

Своята роля в провала на преговорите изигра и 
Полша, която не искаше да поема никакви задължения 
пред съветската страна. Дори под натиск на западните 
съюзници полското ръководство отказва да сътрудничи 
на Червената армия в конфронтация срещу Вермахта. 
И едва когато стана известно за пристигането на Ри-
бентроп в Москва, Й. Бек неохотно, не директно, а чрез 
френски дипломати, информира съветската страна: „... 
в случай на съвместни действия срещу герман-
ската агресия, сътрудничество между Полша 
и СССР при технически условия, които трябва 
да бъдат определени, не са изключени“. В същото 
време той обясни на колегите си: „... Аз не съм про-
тив тази формулировка само с цел улесняване 
на тактиката. Нашата принципна гледна точка 
по отношение на СССР е окончателна и остава 
непроменена“.

В тази ситуация Съветският съюз подписа пакт за 
ненападение с Германия. Всъщност той направи това 
последен от европейските държави и на фона на реал-
ната опасност да се изправи срещу война на два фрон-
та - с Германия на запад и Япония на изток, където вече 
се водят интензивни битки по река Халхин-Гол.

Сталин и неговият антураж заслужават много спра-
ведливи обвинения. Помним както престъп ленията на 
режима срещу собствения ни народ, така и ужасите 
на масовите репресии. Повтарям: съветските лидери 
могат да бъдат упреквани по много причини, но не и 
за липса на разбиране за същността на външните за-
плахи. Те видяха, че се опитват да оставят Съветския 
съюз сам срещу Германия и нейните съюзници. И те 
действаха, осъзнавайки тази реална опасност, за да 
спечелят ценно време за засилване на отбраната на 
страната.

Относно пакта за ненападение, сключен по това 
време, сега се говори много и се отправят претенции 
именно по адрес на съвременна Русия. Да, Русия е 
приемник на СССР, а съветският период, с всичките 
му триумфи и трагедии, е неразделна част от нашата 
хилядолетна история. Но също така ви напомням, че 
Съветският съюз даде правна и морална оценка 
на т.нар Пакт Молотов-Рибентроп. В резолюция на 
Върховния съвет от 24 декември 1989 г. тайните 
протоколи бяха официално осъдени като „акт на 
лична власт“, който не отразява „волята на съвет-
ския народ, който не носи отговорност за тази кон-
спирация“.

В същото време други държави предпочитат да 
не си спомнят споразуменията, подписани между 
нацистите и западните политици. Да не говорим за 
правната или политическата оценка на подобно съ-
трудничество, включително мълчаливото съгласие на 
някои европейски лидери с варварските планове на на-
цистите, до тяхното пряко насърчаване. Какво стои зад 
циничната фраза на полския посланик в Германия Й. 
Липски, изречена в беседа с Хитлер на 20 септември 
1938 г .: „... за решението на еврейския въпрос ние 
[поляците] ще му поставим ... красив паметник 
във Варшава“.

Ние не знаем дали е имало някакви 
тайни „протоколи“ и приложения към 
споразуменията на редица държави с 

нацистите. Остава само да „вярваме на 
думите им“. По-специално, материа лите за 
тайни англо-германски преговори все още 
не са разсекретени. Затова призоваваме 
всички държави да засилят процеса на 
отваряне на архивите си, публикуването 

на неизвестни досега документи от 
предвоенния и военния период. Така, както 
прави Русия през последните години. Тук 
сме готови за широко сътрудничество, за 
съвместни изследователски проекти на 

историци.
Но да се върнем към събитията непосредствено 

преди Втората световна война. Наив но беше да се вяр-
ва, че след като се разправи с Чехословакия, Хитлер 
няма да предяви нови териториални претенции. Този 
път - към доскорошния му съучастник в разделянето 
на Чехословакия - Полша. Между другото, поводът тук 
беше и наследството на Версай - съдбата на така на-
речения Данцигски коридор. Последвалата трагедия 
на Полша беше изцяло на съвестта на тогавашното 

полско ръководство, което попречи на сключването на 
англо-франко-съветския военен съюз и разчиташе на 
помощта на западните партньори. Постави народа си 
под колеалата на хитлерската машина за унищожение.

Германската офанзива се развива в пълно съот-
ветствие с доктрината за блицкриг. Въпреки жес-

токата, героична съпротива на полската армия - само 
седмица след избухването на войната, на 8 септември 
1939 г., германските войски са в покрайнините на Вар-
шава. И военно-политическият елит на Полша избяга 
на територията на Румъния до 17 септември, преда-
вайки своя народ, който продължи да се бори с нашест-
вениците.

Западните съюзници не оправдаха полските на-
дежди. След обявяването на война на Германия, френ-
ските войски напреднаха само на няколко десетки ки-
лометра във вътрешността на германската територия. 
Всичко изглеждаше само като демонстрация на актив-
ни действия. Освен това Англо-френският Върховен 
военен съвет, заседаващ за първи път на 12 септември 
1939 г. във френския Абвил, решава да спре напълно 
настъплението поради бързото развитие на събитията 
в Полша. Започва прословутата „странна война“. Това 
е пряко предателство от страна на Франция и Англия на 
задълженията им към Полша.

По-късно, по време на процеса в Нюрнберг, герман-
ските генерали обясниха бързия си успех на Изток. Бив-
шият началник-щаб на оперативното ръководство на 
Върховното главно командване на въоръжените сили 
на Германия генерал А. Йодл призна: „... ако не бяхме 
победени през 1939 г., то това е само защото на 
запад по време на войната ни с Полша приблизи-
телно 110 френски и английски дивизии срещу 23 
германски дивизии, остават напълно бездейни“.

Помолих да се съберат от архивите целия масив 
материали, свързани с контактите на СССР и Герма-
ния в драматичните дни на август и септември 1939 
година. Както свидетелстват документите: точка 2-ра 
от Секретния протокол към Договора за ненападение 
между Германия и СССР от 23 август установява, че 
в случай на териториално-политическо преустройство 
на областите, влизащи в състава на Полската държава, 
границата на сферата на интересите на двете държави 
трябва „приблизително да преминава по линията на ре-
ките Нарева, Висла и Сана“. С други думи, в съветската 
сфера на влияние влизат не само територии, на кои-
то живее предимно украинско и беларуско население, 
но и исторически полски земи в междуречието на Буг и 
Висла. Не всички  знаят за този факт.  

Както и фактът, че веднага след нападението сре-
щу Полша през първите септемврийски дни на 1939 г. 
Берлин упорито и многократно призовава Москва да се 
присъедини към военните действия. Съветското ръко-
водство обаче игнорира подобни призиви. И няма на-
мерение да се включва в драматично развиващите се 
събития до последна възможност. 

Едва когато става окончателно ясно, че Великобри-
тания и Франция нямат намерение да помогнат на своя 
съюзник, а вермахтът е способен бързо да окупира ця-
лата Полша и да излезе фактически на подстъпите към 
Минск, е взето решение на сутринта на 17 септември 
да се вкарат войсковите съединения на Червената ар-
мия в т.нар. източна броня. Днес тя е част от територия-
та на Беларус, Украйна и Литва. 

Очевидно е, че не е имало други варианти. В про-
тивен случай рисковете за СССР щяха да се увеличат 
многократно, тъй като, повтарям, старата съветско-
полска граница преминава само на няколко десетки 
километра от Минск. И неизбежната война с нацистите 
щеше да започне за страната от изключително небла-
гоприятни стратегически позиции. А милиони хора от 
различни националности, включително евреи, живее-
щи в близост до Брест и Гродно, Перемишъл, Лвов и 
Вилно, ще бъдат хвърлени на унищожение от нацисти-
те и техните местни слуги - антисемити и радикални 
националисти. 

Фактът, че Съветският съюз до последната възмож-
ност се опитваше да избегне участието в разгарящия 
се конфликт и не искаше да играе на страната на Гер-
мания, доведе до това, че реалният контакт на съвет-
ските и германските войски се случи много на изток от 
границите, посочени в тайния протокол. Не край Висла, 
а приблизително по така наречената линия Кързън, 
която през 1919 г. е препоръчана от Антантата като из-
точната граница на Полша.

Мога само да кажа, че през септември 1939 г. съ-
ветското ръководство имаше възможност да прокара 
западните граници на СССР още повече на запад, чак 
до Варшава, но реши да не го направи. 

Още преди години Джордж Оруел 
формулира една сентенция, която 

констатира аксиомата на властта 
през вековете. „Който контролира 
миналото, контролира бъдещето. 

Който контролира настоящето, 
контролира миналото.“ И тъй като 

живеем в света, описан в книгата 
му „1984“, няма как да пренебрегнем 

тази констатаци
Все още обаче има мислещи хора, 

които се нуждаят от убедителни 
доказателства по теми като 

например Втората световна война. 
От доста време, а сега особено, 

безапелационно се твърди, най-вече 
от англосаксонските политици и 

преса, че тази война е спечелена 
от САЩ и Великобритания, а 

Съветският съюз участва, но няма 
съществен принос за нейния край.

Последните две години (2019-2020) 
обаче се превърнаха в сериозно 

изпитание и предизвикателство за 
апологетите на контролираната 

история. Отбелязаха се 100 години 
от края на Първата световна 

война, 80 години от договора за 
ненападение, известен като пакта 

„Рибентроп-Молотов“, 75 години 
от различни военни операции на 

т.нар. Източен фронт (операция 
„Багратион“, най-голямата 

танкова битка край Курск или 
Яш-Кишиневската операция), 70 

години от създаването на НАТО, 
70 години от тайния държавен 
договор - т.нар. Канцлерпакт, 

регламентиращ окупацията на 
Западна Германия от САЩ за 150 

години, 30 години от началото на 
разпадането на социалистическата 

система, 20 години от края на 
Косовската война. Могат да се 

изброяват още много факти 
и събития, но те не променят 

същността на наблюдавания през 
последните години процес. Засилва 

се тенденцията към предвзетата 
историческа теза като съществена 

част от информационната 
пропаганда.

Историята е субективна 
наука и съществена част от 

идеологическия инструментариум, 
особено сега, когато се 

променя международната 
система с нови политически 
конфигурации и изменящи се 

финансови и икономически 
правила. 30 години след края на 

биполярното противопоставяне 
англосаксонският свят преживява 
сериозни сътресения, белязани от 

английския Брекзит и американския 
антиглобализъм. Техните 

съвременни информационни 
маркери са енергийното 

елиминиране на Русия в Европа, 
икономическата заплаха Китай и 

протекционистки ориентираната 
Франция, потенциалната ядрена 

опасност от Иран и продажбата на 
впечатляващо количество военна 

техника на Саудитска Арабия и 
други държави от Персийския 

залив. В кръговата отбрана на 
оцеляването либералните кръгове 

във Вашингтон и Лондон се 
нуждаят от военни герои и злодеи, 

което да повиши националното 
самочувствие и гордост на 

дезориентираните американци и 
англичани.(Продължението в следващия брой)



КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
6 7

не може да 
се осъщест-
ви на празно 
място. Вина-
ги има някак-
ви обективни 
предпостав-
ки, които би-
ват използ-
вани, както 
се случи и 
в Сирия. От 
една страна 
имаме реал-
ни пробле-
ми, които не 
са от вчера 
- икономиче-

ски, социални, междурасови, включително Ко-
вид кризата, която утежни ситуацията, а от дру-
га - използването на тези проблеми, за да бъдат 
постигнати широк спектър от политически цели, 
една от които е свалянето на Тръмп.

Предстои да видим как ще се разгърне тази 
война, която беше изкуствено привнесена и на 
българска територия от услужливия ни либера-
лен елит. Само си спомнете - българите дискри-
минират жестоко ромите, българският мъж е тъп 
чобанин, който пребива ежедневно жена си, бъл-
гарката е трагично потисната и в семейството и в 
работата, националните ни герои са престъпни-
ци и кокошкари, България няма велика история, с 
която да се гордее и т.н.

Моите прогнози са, че сме прецакани. Не само 
защото малцинствата са по-млади, по-компактни, 
по-агресивни, и са на път да станат мнозинства, 
а и защото има още един детайл, който вече ни е 
метнал примката на гърлото. Говоря за цифрова-
та икономика в целия ѝ спектър, и общата науч-
но-технологична платформа, върху която се опит-
ват да изградят новия свят, онова дето му викат 
NBIC - nanotechnology, biotechnology, information 
technology and cognitive science. Синтезът на тези 
науки е платформата на проекта за бъдещето на 
глобализирания финансов капитал, който актив-
но се конвергира с IT технологиите. Въобще, дупе 
да ни е яко. Дано съм лош пророк де. Макар че 
времето показва, че обикновено съм права.

Ирини Зикидис
източник: lentata.com

Предстои да видим как 
ще се разгърне тази 
война, която беше из-

куствено привнесена и на бъл-
гарска територия от услужливия 

ни либерален елит. Само си спомнете - българите 
дискриминират жестоко ромите, българският мъж 
е тъп чобанин, който пребива ежедневно жена си, 
българката е трагично потисната и в семейството 
и в работата, националните ни герои са престъп-
ници и кокошкари, България няма велика исто-
рия, с която да се гордее и т.н. Моите прогнози са, 
че сме прецакани.

Говорила съм си много със западняци – бри-
танци и американци – за либералните процеси, 
които протичат в Западното общество през по-
следните десет години. В интерес на истината, 
класическите бели либерали на Запад (или поне 
във Великобритания), са възпитани, добре обра-
зовани и интелигентни хора, живеещи с вината за 
колониалното минало на техните предци, която 
те се опитват да компенсират по някакъв начин. 
Опитвала съм се да разбера както отношението 
им към цветнокожите им сънародници от малцин-
ствата, така и отношението им към нас, източ-
ноевропейците. Последното е доста щекотлива 
тема, но мога да се опитам да обобщя накратко 
какво мисли, според мен, запад ният ляв човек за 
нас: Ние сме хората, които са опошлили и прова-
лили идеите на Маркс. Ние сме създателите на 
така наречения „вулгарен марксизъм” – термин, с 
който западната левица презрително описва из-
точния комунистически експеримент.

Аз в огромна степен споделям мнението им, 
че „социалистическият проект” при нас беше ка-
тастрофален. Но не заради липсващите банани. 
Социализмът, поне за мен, се провали, защото 
не само не успя да създаде "безкласово обще-
ство", а постигна точно обратното - само за две 
поколения успя да се трансформира в съсловно 
(кастово) общество. Номенклатурата се превър-
на не просто в управляваща класа (по Маркс), а в 
управляващо съсловие, при което позицията, йе-
рархията и най-вече привилегиите, се предават 
по кръв, по произход, в рамките на семейството.

След промените, старата система се 
възпроиз веде под десетки нови партии от целия 
политически спектър. Елитът на старата система 
я бутна, за да си осигури място в новата систе-
ма, като осребри позициите си, трансформирайки 
старата партийно-номенклатурна власт в иконо-
мическа. Много ми е интересно как точно запад-

ните леви ще успеят да преборят този проб лем, в 
момента, в който махнат омразните „опресори” и 
се докопат до властта.

Въобще, идат трудни времена. Експертите са 
категорични - линията на геополитическия разлом 
вече не минава между континентите и държави-
те. Вече няма монолитни национални политики, 
примерно американска или руска, или китайска, 
или израелска дори, просто защото навсякъде 
по света, дори и в Китай, вече ясно се открояват 
двата, вкопчени в битка на живот и смърт, поли-
тически елита – глобалисти (либерали) срещу ан-
тиглобалисти (консерватори). Виждаме го най-яс-
но представено в САЩ, във войната между Тръмп 
и неговите противници.

Глобализацията постави на първо място фи-
нансово-олигархичните интереси на елитите от 
всяка страна и континент. Ако само преди 20 го-
дини можеше да се каже, че всяка държава има 
собствени, пределно ясни национални интере-
си, то това вече не е валидно, защото елитите 
на всяка страна са разцепени в интересите си и 
обвързани с различни глобалистки икономически 
структури и имат различна визия за световния 
ред, ако щете. А някъде отдолу са полезните иди-
оти, които искат да правят "революция", а всъщ-
ност прокарват глобалистката линия. Играта на-
истина е глобална и се води от Атлантическия 
океан, през Близкия Изток та чак до Южнокитай-
ско море.

Това точно се опитва да промени Тръмп. Точно 
затова му спретнаха цветна революция. Отварям 
една скоба – подобна политическа технология 

Прецакани сме

- Г-н Цанев, как се от-
разява коронакризата на 
обществото - ще ни на-
прави повече отшелници 
или повече социопати?

- По-вероятно е второто. За 
да бъдеш отшелник, трябва ду-
шевно да си самодостатъчен, 
тоест или да си луд, или да си 
духовно извисен високо над 
тълпата и тя да не ти е нужна.

- Какво показа каран-
тината за същността на 
българския характер?

- Показа две еднакво 
неприят ни неща. Първо, че 
лесно се плашим – и тогава по-
корно съблюдаваме заповеди-
те, от страх, а не от разум. Вто-
ро, че като мине страхът ни, 
ставаме безотговорни, както е 
в момента. Първият извод е, 

че обществото ни може лесно 
да се манипулира чрез страх, 
вторият – че показната ни хра-
брост е плод на глупост.

- Какво мотивира съ-
временния човек да тър-
си усамотение?

- Разочарованието от ко-
лективното безсилие, ядът, че 
няколко хиляди тарикати прис-
воиха повече богатства, откол-
кото останаха за целия българ-
ски народ.

- А на вас какво ви 
дава отдалечеността от 
глъчката на големия 
град?

- При мен това е профе-
сионален дефект, писателят е 
професионален самотник, бук-
вичките изискват да не делиш 
любовта си с другиго.

- Кога най-сетне ще се 
измъкнем от български-
те небивалици?

- Човек, като умре, всички 
болести му минават. Така и от 
българските небивалици ще 
се измъкнем, след като бъде 

извършена някоя голяма непо-
правима небивалица. От някой 
надут тщеславен пуяк, подко-
коросван от своята балканска 
Лейди Макбет.

- Как според вас бъл-
гаринът реагира на об-
ществените скандали?

- Гледа сеир, като се за-
блуждава, че тези скандали не 
го засягат.

- Каква психологиче-
ска нагласа има за при-
емането на различни съ-
бития, свързани с упра-
влението на държавата?

- Наблюдава се нещо 
странно. Държавата поради 
миналата диктатура беше пис-
нала на всички, всички гледа-
ха да се освободят от нея и 
проблемите на управлението 
й не вълнуваха никого освен 
участващите в управление-
то. Сега пред опасността от 
наближаващата тотална кри-
за всички изведнъж затъгуваха 
за държавата като пилета за 
квачката си пред настъпваща 

буря, търсят, надяват се на 
нейната закрила и интересът 
към управлението на държава-
та се изостря. Затова послед-
ните скандали във властта, за 
разлика от предишните, оттек-
ват дълбоко и широко в обще-
ството.

- Описахте миналото в 
„българските хроники“. 
А как ви изглежда бъ-
дещето? Кои биха били 
трите основни сюжетни 
линии, които ще бъдат 
водещи?

- Основната сюжетна ли-
ния всъщност е една. Пишейки 
„Български хроники“, ровейки 
се из нашата и чуждите исто-
рии, все повече се убеждавах, 
че това, което сме учили: че ис-
торията се твори от народите – 
не е вярно. Без водачи народи-
те са аморфна маса, тяло без 
глава, те могат да вдигат гнев-
ни протести, яростни бунтове, 
спонтанни въстания, които 
обаче не водят до нищо освен 
до разруха. Без водачи народи-

те могат само да рушат. За да 
съградят нещо, за да тръгнат 
към някаква цел, към някаква 
национална или световна ка-
уза и да я постигнат, народи-
те трябва да бъдат водени от 
личности - историята се прави 
от личности, а народите викат 
ура или ууу.

И в момента, дали ни ха-
ресва или не, една личност 
пише, макар с много правопис-
ни грешки, съвременната бъл-
гарска история, половината 
народ, както чувате, вика ура, 
другата половина вика ууу. И 
той ще продължи да я пише, 
докато на ринга не се появи 
друга по-силна личност.

Единоборство. А на нас ни 
остава свободният избор как 
да викаме: ура или ууу.

Шегувам се, разбира се. 
Това всъщност е реплика на 
един персонаж (отрицателен) в 
новата ми комедия „Убийство-
то на Богородица“.

Източник: clubz.bg

Стефан Цанев - писател, 
драматург и поет: Една личност пише - макар с много правописни 

грешки - съвременната българска история



КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
7

Основател: акад. Атанас Панчев

Проектант на символа 
на вестника художник-
хералдик Христо Танев

Главен редактор
Петър Петров

Редакционен колектив:
Желяз Христов
Лияна Фероли

Адрес на редакцията:
1172 София
жк „Дианабад”
ул.   „Никола Габровски” №1
Хотел „Диана-1”,  ет.   6,  ап.   62

Тел. :0893/ 83 84 97; 
0887/08 19 59

e-mail: kvantov_prehod@dir. bg
ISSN 1312-7063

Издателска къща
„Новата цивилизация” ЕООД,  
София

Първа Инвестиционна Банка 
АД,  гр.  София
IBAN: 
BG13FINV91501016554266
BIC KOD: FINVBGSF

Отдел Разпространение 
и абонамент: 0888 69 33 59
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

Автор на главата 
на вестника: Галина Фероли

www. kvantov-prehod. org

Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

СТРАНИЦА

на ЛИЯНА ФЕРОЛИ

- Проф. Ганчева, като изследователка на 
нашата и световната култура, вярвате ли, 
че свежестта на културните ни традиции 
ще се пренесе и напред в новия век?

- Щафетата към 21 век е именно тази на културна-
та традиция и тя ще се пренесе от младите хора. Но 
тъй като те са формирани от технотронната револю-
ция, това малко ще затрудни посоката на движение. 
Затова тяхната роля е особено важна и отговорна. 
Ако те не шлифоват знанието с духа си, с правилни-
те морални и мисловни устои на културните дости-
жения, на книгите, в бъдещия век ще прескочат ду-
ховно мъртви хора, които не знаят дали живеят или 
играят, както предупреждава Б. Елис в „Американски 
психар”. Той казва също, че е зловещо да живееш, 
без да вярваш. Т.е. без духовните опори, без духов-
ните измерения се стига до единствено непоправи-
мото – духовното опустошаване и осакатяване.

- Но засега техниката, и в частност ком-
пютърът, доста ги отдалечава от това със 
своето хипнотично въздействие...

- Много от откритията в областта на комуникаци-
ите се задържат изкуствено, така че изкушенията 
и предизвикателствата ще се увеличават. Затова е 
нужно да се разбере, че компютърът е много поле-
зен и необходим, пести ни време, но си остава само 
едно сечиво. В силната връзка с него се крие опас-
ност от изолация от света, от залиняване на човеш-
кия ум. Когато между него и човека се създаде съ-
вършен синхрон, човек няма нужда от други контак-
ти и приятелства. Ето в Япония са открили, че една 
от причините за намаляване на браковете се корени 
в тази силна връзка между техниката и човека.

- Има още толкова много опасности, деб-
нещи ни изпод благовидните си маски, 
но може би за разлика от духовните, са 
поправими?

- Смятам, че една от най-големите злини на 
нашето време е материализмът, стремежът към 
облагодетелстване в прекия смисъл с помощта на 
парите. Парите са нещо полезно, вид енергия, но 
от друга страна, не могат да бъдат цел на човеш-
кото съществуване. Никой живот не може да бъде 
изпълнен от тях. Знаем какво страдание може да 
причини загубата на близък човек, а с пари той не 
може да бъде купен обратно. Разбира се, този ма-
териалистичен нагон има много страни и прояв-
ления, като желанието да притежаваш вещи, като 

Само съвкупните ни и противовъздействащи 
сили на злото могат да ни избавят от него

разрушителните войни, пак в негово име…
- Какво пропускаме да видим в това 

зло?
-Не осъзнаваме, че надеждата за излизане от 

него се крие в съвкупните сили на всички хора 
да му противовъздействат. Че първо трябва да 
го идентифицираме, да осъзнаем, че това, кое-
то ни се струва удобно, приятно, полезно и кое-
то в много случаи е такова, често пъти е само 
още по-голяма зависимост от това зло, което 
може да разруши света.

- Понякога злото идва и от прекале-
ното задълбочаване в представата ни 
за нашата идентичност. Битува убеж-
дението, че сигурността е заложена в 
затворената, изолираната, а не в раз-
ширената етническа същност.

- Сигурността аз виждам не в свиването, а в 
нормалното общуване между различните етно-
си, в това е спасителното бъдеще на България. 
Страната ни трябва да стане като Америка, коя-
то е като казан, в който се претопява всичко и 
се получава една нова магнетична смес. Ето, 
можеше ли американската култура да бъде тол-
кова жизнеспособна, ако не беше приносът на 
негрите, на европейците или индианците. Мно-
го ми хареса чалгата, която чух в едно кърджа-
лийско заведение, тя ми помогна да се отпусна, 
да се отморя. Това велико въздействие, ефек-
тът на всяко изкуство? Нищо лошо не виждам в 
това, ако ние направим такъв казан, в който да 
се претопим. Имаме какво да си дадем и взе-
мем едни от други.

- Политиците тук помагат ли?
- Могат само да пречат, какъвто беше и слу-

чаят в Косово. Защото, както там албанци и сър-
би са живели абсолютно нормално и мирно без 
никакви проблеми помежду си в продължение на 
векове, така можеха да продължават да го правят 
и днес. Помня как баба ми от Провадия, усвоила 
много турски думи и турската кухня, говореше с 
уважение за турските си съседи, като за чисти, 
гостоприемни и етични хора. Така че не виждам 
защо това, което е било градивно съжителство да 
не продължава да съществува. Стига политиците 
и външните сили да не раздухват някакви изкуст-
вени прегради и конфликти. За мен няма никакво 
значение дали говоря и общувам с човек от друг 
етнос. Но той, ако е български гражданин, тряб-
ва да се съобразява със законите на страната, в 
която е. Ако не иска да живее в нея, може да я 
напусне, но не да я руши.

- Кой би помогнал за това сцепление, 
за което държавата и политиците неха-
ят?

- Най-много могат да помогнат политиците, кои-
то са избрани да взимат добри решения, но за го-
лямо съжаление, вече толкова дълго не случваме 
на добри избраници, очевидно нямаме и много 
голям избор. Дано младите хора, които израстват 
сега, да могат да възродят България. Творците и 
медиите също могат да направят немалко. Те са 
една солидна платформа, която може да обеди-
нява и разединява хората.

- Как гледате на медиите, отразяват ли 
действителността такава, каквато е?

- Те отразяват действителността, но като я пре-
създават. Тя си е медийна действителност и чо-
век винаги трябва да има едно на ум. Иначе са 
полезни, защото дават информация и хората, кои-
то ги ръководят, имат голяма отговорност. Гледах 
филм по телевизията, направен със симпатия, как 
естествено и пряко показа деца от едно циганско 
училище, и така свърши голяма работа, защото 
показа, че няма какво да делим в това общо прос-
транство, в което живеем и което трябва да напра-
вим заедно по-добро.

- Кой проблем сега стои в центъра на 
вашите изследвания?

- Тъй като нося книгата като своя собствена 
емблема, а пък научно-техническият напредък 
поставя книжовността и културата пред истински 
предизвикателства и оспорва техните влияния, 
сега концентрирам вниманието си върху ролята 
на творческата личност в тези процеси. Сега има 
изкушения, които отклоняват хората от четенето, 
но следващите поколения ще се научат да я ува-
жават повече от сегашните. И няма да я превръ-
щат в лукс поради финансова необезпеченост. Но 
за да оцелее, е нужно рентабилността и научно-
техническата революция да се впрягат в полза на 
културата, както и да има мост между труда и ка-
питала. Нужно е да се формира разбиране за не-
обходимостта от опазването на културата. Защото 
тя не е само форма на съществуване, а самото 
съществуване. Науката и техниката трябва не да 
й пречат, а да й помагат да расте, защото само 
културата може да разширява и трансформира 
съзнанието и да го кара да сътворява добро.

Интервюто взе: Лияна Фероли

Проф. Вера 
Ганчева: Зловещо е да живееш без духовни опори!

Без тях и без шлифованите с духа знания и 
научни достижения!
Ще се стигне до единствено непоправимото –
духовното опустошаване и осакатяване!

Напусна ни известната в областта на културологията, есеисти-
ката, публицистиката, преподавателската, литературоведската и 
издателската дейност - проф.Вера Ганчева. Носител е на званието 
Рицар на Кралския орден І степен за заслуги към Норвегия. Завърш-
ва „Славянска филология“ в Софийския университет, изучава шведски 
език и литература в университета в Стокхолм (1965-1968). Съпруга 
е на покойния Владимир Башев и дъщеря на видния земеделски деятел 
Лалю Ганчев. Докато бащата е дипломат в скандинавските страни, 
Вера Ганчева и сестра й Васа Ганчева стават пионери на северната 
култура у нас. Майката Надя Ганчева била дългогодишен главен ре-
дактор на сп. „Жената днес“ и основател на сп.“Лада“. Вера Ганчева 
работи като репортер, зам. гл. редактор и главен редактор на сп. 

ЛИК (1966-1976) в БТА, главен редактор и директор на издателство „Народна култура“ (1978-1989), 
основател и управител на издателство „Хемус“ ООД (1991-2001), директор на Народната библи-
отека „Св. св. Кирил и Методий“ (1996-97), беше и съсобственик и управител на ИК „Хемус Груп“ 
ООД. Преподаваше  културна история на Скандинавския север, нордска литература и митология в 
специалност „Скандинавистика“ на Софийския университет. Доктор и професор е на филологиче-
ските науки. Авторка е на няколко книги, посветени на личности, проблеми и явления в световна-
та литература и култура. Превеждала е и е представяла (повечето за пръв път у нас) автори от 
Скандинавския север. За работата си като литературовед и преводач е удостоявана с български и 
чуждестранни отличия.
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”,  „Сиела”,  „Колхида”,  
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  
„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и 

„Искър”.  Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: 
www. kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 
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В края на Първата световна война десетки 
хиляди души биват покосени от мистериозна бо-
лест, която не е напълно разгадана и някой ден 
може да се завърне. Пространството се стеснява 
и тялото, сковано, се превръща в затвор. Безиз-
разното лице наподобява маска. Очните ябълки 
се въртят, устните се гърчат, главата и крайници-
те се тресат в конвулсии. Т.нар. сънна болест об-
хваща Стария континент, който понася още рани 
върху и без това разкървавеното си тяло.

През 1900 г. един 24-годишен младеж, произ-
хождащ от семейството на сопотски знахар, за-
минава за Цариград, за да изучи тайните на бил-
ките. В града на Босфора той чиракува цели пет 
години при прочут ходжа и за награда се завръща 
с подарък от учителя – дебела книга с лечебните 
свойства на растенията и с ориенталски рецеп-
ти. Този новопосветен лечител само след две 
десетилетия ще се прочуе в Италия като Иван 
Раев –  изобретателят на “cura bulgara” или те-
рапията, премахваща симптомите на постен-
цефалитния паркинсонизъм.

“Българската народна медицина има значите-
лен принос още от древни времена – разказва 
д-р Димитър Пашкулев, специалист по интеграл-
на природна медицина. – През Средновековието 
е било трудно да се разчита на друга медицина 
и тогава развитие получава лечението с билки 
на богомилите. Всички знаем и прочутия лечи-
тел Петър Димков. Неслучайно Иван Раев е бил 
толкова високо ценен в Италия от кралица Елена 
Савойска. Неговото лечение по време на епиде-
мията е станало водещо, когато другите опити за 
третиране на болестта са се проваляли. Затова 
и кралицата го удостоява с титлата “доктор”, да-
вайки му пълните права да лекува в специално 
създадени за целта клиники. В тях той е пости-
гал стабилизиране на болните за дълъг период от 
време и заслужено откритието му днес се нарича 
“българско лечение”.”

За първи път отварата си от беладона Иван 
Раев използва при лечението на жена от чир-
панско село. Виждайки я как лежи със застинало 
лице, той си казва “Това ще да е сънната болест” 
и изважда от торбичката си шепа корени. На су-
тринта конвулсиите престават и болната дори 
иска храна. 

Скоро постиженията на лечителя, разгласени и 
в пресата, достигат до италианския кралски двор. 

Лично кралица Елена Савойска – също засег-
ната от болестта, изпраща телеграма до посол-

ството в София, за да издирят билкаря, дръзнал 
да използва Atropa belladonna – растение с опас-
на сила, което може да сее смърт, но и да спасява 
живот. Благодарение на отварата му страшните 
симптоми на болестта отшумяват не само при 
коронованата особа, но и при висш италиански 
офицер на смъртно легло. 

“Освен беладоната, той е използвал и други 
билки – блатен аир, индийско орехче, за по-ком-
плексно въздействие и за намаляване на стра-
ничните явления на лудото биле – казва още д-р 
Димитър Пашкулев. – По принцип беладоната е 
силна билка и трябва да се внимава с нея. Иван 
Раев обаче отработва точната дозировка чрез ле-
куването на хора, които са били склонни да опи-
тат, тъй като не са се подобрявали от нищо друго. 
Отначало ефектът е бил по-слаб, но след време 
той успява да намери точната схемата на лече-
ние.”

След успешното ле-
чение на кралицата и 
генерала, италиански-
ят крал Виктор Ема-
нуил кани народния 
лечител в страната 
си, за да помогне на 
лекарите в борбата с 
епидемията. Между-
временно българското 
лекарство е внедрено 
в няколко клиники под 
наблюдението на проф. Джузепе Панегроси, кли-
ницист с богат опит в лечението на енцефалит. 
Самият той оказва голяма чест на българския ле-
чител, пристигайки у нас, за да го покани лично в 
римската си клиника.

В Италия Иван Раев успява да помогне на 1400 
души и от неговия метод се заинтересуват лекари 
от цял свят. Заради забележителните резултати в 
римската клиника поставят портрета му в естест-
вен ръст и с калпак на главата, а лечебното заве-
дение е наречено на името му. Година по-късно 
кралският двор го изпраща за България с почести 
и златен медал. Той се установява в казанлъш-
кото с. Шипка, където открива малка лечебница. 
Макар и скрит в провинцията, фармацевтичните 
лаборатории го преследват да им изпрати от ле-
ковитото си биле. 

През 1938 г. Иван Раев умира от инфаркт на 
път за пловдивската гара. Днес само болницата 
в Сопот и паметната плоча пред дома му пазят 
паметта за българския лечител. Но нали билки-
те, покрили гроба му, не ще го изоставят никога 
– дори и прахът на забравата някой ден да се раз-
лети от името му.

източник: bnr.bg

Българско лечение спасява 
Европа от смъртоносна епидемия

НЕЩО ИНТЕРЕСНО
 На 118 години е, а 

изглежда на 60

Миналата година съдбата ме отведе до езе-
рото Байкал от Бурятия. Аз съм хидрограф и 
работехме на река Баргузин. Почти недокосната 
природа, чист въздух, добри обикновени хора - от 
всичко бях във възторг. Но най-вече ме поразиха 
селищата на Семействата. В началото не можа-
хме да разберем какво е. Тогава ни обясниха, че 
това са староверци.

Семействата живеят в отделни села, имат мно-
го строги обичаи. Жените и до ден днешен ходят 
в рокли до петите, а мъжете носят ризи.

Те са много спокойни и дружелюбни хора, но 
няма да говорят без причина. Никога не сме сре-
щали такова нещо. Много трудолюбиви хора, кои-
то никога не седят бездействащи.

Работата ни се осъществяваше точно на те-
риторията на тяхното село и за да не безпокоим 
жителите, ни помагаше един дядо Василий Сте-
панович да направим измервания - Много удобни 
както за нас, така и за жителите.

За месец и половина работа се сприятелихме с 
него, а дядото ни разказа много интересни неща 
и той, дори ни ги показа. Степанич, за пореден 
път повтаряше... Че всички болести са от главата.

Започнахме да питаме Степанич на колко годи-
ни е. Той отказваше, но след това каза:

„Вие, колкото дадете - толкова и ще имате“.
Започнахме да мислим и решихме, че той е на 

58-60 години. Много по-късно научихме, че той е 
на 118 години и че именно поради тази причина 
той ни беше отделен, за да ни помогне!

Оказа се, че всички староверци са здрави хора.
Те не ходят на лекари. Те знаят специален 

масаж на корема и всеки го прави сам. И, ако се 
разболее, тогава човекът отива при близките си и 
заедно разбират каква мисъл или какво чувство  е 
могло да причини неразположение.

Тоест той се опитва да разбере какво не е на-
ред в живота му.

Тогава започва да гладува... И чак тогава пие 
билки, запарки, лекува се с естествени вещества.

Старите вярващи разбират, че всички причи-
ни за болестта у човек са в главата. Поради тази 
причина те отказват да слушат радиото, да гле-
дат телевизия, вярвайки, че такива устройства 
запушват главите им и правят човек роб. Заради 
тези устройства човек спира да мисли сам.

Те смятат собствения си живот за най-голяма 
ценност.

(със съкращения)
източник: planetaseminarov.ru


