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Л Няма човечни войни, 
но има войни 
за спасяване 
на човечността

– Професор Пантев, тази година 
се навършват 70 години от края на 
Втората световна война. Гласовете 
на поколението, което е изпитало 
войната, започват да замлъкват, 
редиците на ветераните все повече 
оредяват. Променя ли този факт, 
както и все по-голямата времева 
дистанция, възприятието към нея?

– Времевата дистанция осмисля 
повече стойностите на определе-
но събитие, отколкото спомените 
на участниците в него. Календар-
ните чествания на войни са повод 
за тревожен размисъл – дали са си 
стрували жертвите, лишенията, мъ-
ченичеството, жестокостите. Нами-
рам, че в този случай, страданията 
са си стрували, колкото и безучаст-
но това да изглежда на далечните 
потомци. Ние можем само да гада-
ем, какъв щеше да бъде днешният 
свят, ако войната не беше завърши-
ла по този начин. 

– Смята се, че в историята на чо-
вечеството има над 15 000 войни. 
Според У. Чърчил историята на све-
та е история на войни. Защо според 
Вас тази война никога няма да оста-
не в паметта на поколенията просто 
като „още една война“?

– Самият Чърчил трудно ще назо-
вем миролюбец. Историята на чове-
чеството е история на войни, защото, 
за добро или зло, агресията е заложе-
на в самата природа на човека. Когато 
в тази агресия е вградена религиозна 
или идеологическа мотивация, тога-
ва наистина става страшно за всич-

ки… Няма човечни войни, но има 
войни за спасяване на човечността. 
Обикновено такава равносметка раз-
бираме твърде късно! 

– Професоре, преосмисли ли 
светът горчивия опит от войната? 
Не мислите ли, с оглед днешното 
състояние на международните от-
ношения, че трайното помирение 
изглежда далечно?

– Аз изпитвам здравословен пе-
симизъм и дори скепсис от роман-
тичната перспектива за свят без 
войни. В края на Първата световна 
война, британският премиер обявя-
ва, че Парижкият мирен договор от 
1919 г. е насочен да сложи край на 
всички войни. Е, това трая само 20 
години! Виждаме, че с рухването на 
комунизма не настъпи всеобща бла-
гост по планетата. 

– В една ваша книга казвате, че 
да признаеш провал се изисква по-
вече мъжество, отколкото да лику-
ваш при победа. Германия и Япо-
ния демонстрираха безпрецедентна 
степен на самокритика и разкая-
ние. Михаил Горбачов се извини 
за убийството на хилядите полски 
офицери в Катинската гора. Не ми-
слите ли, че въпреки това, обидата 
и унижението от войната не са пре-
минали? Възможно ли е емоционал-
ните травми от миналото да бъдат 
преодолени и как?

– Понякога да понесеш плесница 
се изисква повече мъжество, откол-
кото да я нанесеш. Ако има уроци на 
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историята, те следва да се откриват 
не толкова от победите, колкото от 
преживените поражения. Историкът 
не казва какво трябва да се прави – за 
това има политици, а какво не трябва 
да се прави. Намирам, че за разлика 
от японци и германци, ние още не 
сме извели един поучителен урок от 
нашата история. Вечно сме с времен-
ни съюзници на временно силните и 
после вечно губим. Така, от най-го-
лемия етнически масив в Източните 
Балкани, ние още изпитваме травма 
и психоза, относно размерите на на-
шата държава. Дано този рецидив 
да не се възпроизведе. Но вече една 
страна не се измерва по значимост 
само чрез територия, а нейната при-
влекателност пред собствените ни 
очи и през погледа на света. Не мо-
жем да се уповаваме на славно ми-
нало, дори и тогава, когато то е било 
такова, за да се утешаваме поради 
съвременната ни неспособност и 
воля за облик... 

– Някои историци твърдят, че 
Втората световна война е смисле-
на, за разлика от Първата светов-
на война, други я характеризират 
като „един благороден кръстоносен 
поход“, трети наричат конфликта, 
свършил на 9 май 1945 година „до-
брата война“. Има ли добри и благо-
родни войни, професоре?

– Няма красиви войни. Кръсто-
носните походи също не са били Бо-
жия промисъл или благотворителна 
акция. Когато държиш меч, автомати 
или бойна ракета, не можеш да бъ-
деш ангел. Кажете на потомците на 
убитите през войните, че има добра 
война! Но има съдбоносни войни, 
които определят живота на няколко 
поколения напред. Тогава смъртта 
на бойното поле може да е красива.
Такава е Освободителната руско-
турска война, двете ни Балкански 
войни, най-вече първата. Майките 
са пращали синовете си на война с 
китки и песни, все едно, че е сватба. 
Но после настъпва разрухата, а след 
войната някои генерали строят къщи 
в София, докато войнишките вдови-
ци орат с една крава! 

– Според Вас има ли за какво 
да упрекнем цар Борис ІІІ? Осно-

вателни ли са съображенията му 
за присъединяването на България 
към Тристранния пакт, защото, 
както знаем, те не се споделят от Ве-
ликобритания, която смята, че сме 
имали и друг избор. Може ли да се 
приеме като достатъчно обяснение-
то на българския монарх, че пове-
дението му се дължи „на пълната 
безпомощност пред огромната мощ 
на Германия“?

– Звучи като гузно извинение. 
Не, поне за мен това не е оправда-
ние. Особено в морален контекст. 
Ако така са мислели и постъпвали 
сърби, гърци, поляци, руснаци, хо-
ландци, чехи, кой щеше да спре Хит-
лер? Това е шушумишка философия. 
Добре е, че нашите войничета не са 
били убивани в тази война. Поне до 
излизането ни от Тристранния пакт. 
Величието на един народ не се гради 
само върху предпазливост, но и вър-
ху геройски кости. Понякога страда-
нието облагородява.

– Неведнъж сте заявявали, че 
ние, българите, не умеем да извле-
чем поуките от историята ни. На 
какво се дължи тази неспособност 
според Вас? 

– Ние сме комплексари. Повече-
то малки народи и държави са таки-
ва. Затова се напомпваме с всякакви 
успокоителни фантазии. Неотдавна 
чух от талантлив писател, че нашата 
цивилизация е по-стара от шумер-
ската. После, че поради победите 
на българското оръжие в Добруджа 
срещу руснаците през Първата све-
товна война, ние сме предизвикали 
Октомврийската революция. Приме-
ри такива колкото щеш. Нито един от 
маститите ни историци не е изяснил 
истинските причини за нашето исто-
рическо неудовлетворение. Не може 
всички други да са виновни, освен са-
мите нас. Дали загубим мач или вой-
на – все е така!

– Професор Пантев, съществува 
мнение, че трябва да се пренапи-
ше историята на Втората световна 
война, като се доближи максимално 
към истината и се раздели с пороч-
ното минало, че историята се пише 
от победителите. Вие как мислите?

– Един американски мислител 

казва, че понеже Бог не може да про-
мени историята, той позволява съ-
ществуването на историците. Какво 
пренаписване! Всичко е условно.

Чърчил нарече пръв Сталин 
„велик“. Кой през 1945 г. отричаше 
решителния принос на Червената 
армия за освободена Европа? Сега 
излиза, че Европа е воювала и сре-
щу болшевишка Русия. Питам срещу 
кого е воювала Европа. Нека напомня 
само, че помощта, оказвана на СССР 
през Иран и Мурманск беше неза-
бавно заплащана с икра, диаманти и 
злато. Самият президент Рузвелт на-
помняше, че тази помощ съживява 
американската икономика след кри-
зата от 1929 г. Докато се лееше смърт 
на Източния фронт, в САЩ възникна 
проблъмът за нездравословното пре-
яждане. Има разлика в приносите и 
жертвите. Едно е да дадеш пари, дру-
го е да пролееш кръв!

– Надали има война, която да 
е пресъздадена от толкова много 
писатели, поети, кинорежисьори. 
Има ли книги или филми, посвете-
ни на войната, които Вие намирате 
за особено интригуващи и поучи-
телни?

– Ако не влезе в литературата, 
едно събитие губи своята значимост 
или не си струва да бъде запомнено. 
Втората световна война е обект на 
всички литературни жанрове. Тук 
съотношението е пропорционално 
по драма и по художествено възпро-
извеждане. А и като историческо 
произшествие. В много отношения 
то е уникално по характер, мащаб 
и последствия. Стотици автори са 
пробвали перото си за това гранди-
озно време и вероятно ще продъл-
жат. То е съпоставено с библейското 
стълкновение между доброто и зло-
то, с идеологически сблъсъци, със 
стопански интереси, с геополитиче-
ски фактори и предопределености, с 
борбата за световно пространство и 
господство! Можем да допуснем днес 
и в бъдеще нови грешки, заблуди и 
дори престъпление, но не следва да 
възпроизведем атмосферата на онази 
жестока всесветска война!

– Благодаря Ви за интервюто, 
професор Пантев!  ◆


