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Джуна предсказва, че Ясер Арафат ще умре след три
дни. Предсказва аварията в Чернобил, а после спасява по-
страдалите… С дарбата си да лекува и пророкува тя се про-
чува в цял свят. При нея са търсили изцеление Брежнев и
Андрей Тарковски, Джулиета Мазина и Робърт де Ниро, Мар-
чело Мастрояни и Федерико Фелини, дори папа Йоан Павел
Втори.

Феноменът Джуна много пъти е изследвана и облъчвана.
Веднъж опитът със смъртоносна радиоактивна доза завърш-
ва с петчасова смърт. През осемдесетте години на миналия
век тя се бори да бъде призната. Което º струва нечовешки
усилия и многобройни експерименти в Академията на науките
на СССР. Тя смело се противопоставя на тези, които по онова
време не само ръководят науката, но и управляват държавата.

В живота на прочутата Джуна реалността се преплита с
мистика и загадъчни слухове, върху които нейният близък
приятел, авторът на тази книга Лев Колодни, се опитва да
хвърли светлина и който предостави за това издание уникални
снимки от личния си архив.

© Печатается с разрешения правообладателя –
издательства «Algorithm Trading House».
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Тази книга е посветена на Евгения Давиташвили,
която се прочу през ХХ в. с псевдонима си Джуна. Тя
провокира физиците да се заемат с изучаването на ней-
ното необикновено умение да поставя диагнози и да
лекува. През 1990 г. то бе признато от вицепрезидента
на Академията на науките на СССР Евгений Велихов:
„Имам пръст в организирането на изучаването на „ефекта
на Джуна“ в сериозни научни лаборатории. Това се на-
прави по искане на покойния генерален секретар Бреж-
нев“.

Друго откровено изказване за Леонид Брежнев про-
звуча в думите на Юрий Гуляев, директор на Института
по радиотехника и електроника „В. А. Котелников“ (ИРЕ)
към Руската академия на науките:

„Извикаха ни с Велихов при Гурий Иванович Мар-
чук. Тогава той беше председател на Комитета по наука
и техника и заместник-председател на Министерския съ-
вет. Каза ни, че е разговарял с Брежнев и той го е помолил
да изясни случая с Джуна: лекува ли тя генералния секре-
тар, или го осакатява.

Покани ни Кириленко1, на когото Брежнев много
вярваше. Попита: „Какво ви трябва?“.

Женя Велихов добре познаваше ситуацията в ЦК и
затова веднага каза: „Трябват ни по един милион долара
и десет милиона рубли“. Учудващо, веднага ни отпуснаха
парите и ние започнахме да се занимаваме с този въпрос
много сериозно“.

1 Секретар на ЦК на КПСС, стар съратник на Брежнев. – Бел. авт.
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Ръководителите на съветската наука дълги години
пазеха тази информация в тайна; аз разбрах за нея, когато
стана възможно да се говори и пише за много засекре-
тени неща. Една от тайните през 80-те години беше
изучаването на „ефекта на Джуна“. То започна в създа-
дената благодарение на нейните неуморни усилия лабо-
ратория на ИРЕ. Тихомълком назначиха Евгения Дави-
ташвили като щатен старши научен сътрудник без защита
на дисертация със заплата 180 рубли на месец.

С какво са се занимавали физиците, какво са от-
крили, докато през 1981-1985 г. тайно са изучавали фено-
мена „Д“, както беше кръстен накратко в доклада до пра-
вителството от началника на секретната лаборатория
Едуард Годик, читателите ще научат от тази книга. Ще
разберат и какво учените не успяха да изяснят. Ще отго-
воря на въпросите, които не дават мира на телевизион-
ните канали – лекувала ли е Джуна Брежнев, чие протеже
е била във висшите ешелони на властта, кой º е помагал
в борбата за истината, кого е лекувала, с кого от про-
чутите съвременници се е срещала и е била близка.

Трагичният разпад на Съветския съюз прекрати дей-
ността на лабораторията. Нейните бивши сътрудници ра-
ботят в Калифорния, в Силициевата долина. През 1993 г.
отвъд океана се озова и началникът на лабораторията,
докторът на физико-математическите науки Едуард Го-
дик. През 2010 г. той издаде в Москва „Загадката на
екстрасенсите: какво видяха физиците“, посветена на
сътрудниците, с които е изучавал човека в „собствената
му светлина“. Книгата беше представена във ФИАН,
Института по физика към Руската академия на науките,
където преди половин век физиците не се осмелиха да
проверят загадъчната телекинеза на Нинел Кулагина –
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Евгения Давиташвили, която се прочу през ХХ в.
с псевдонима Джуна

Предговор
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„феномена К“, също изучаван в лабораторията на ИРЕ
към АН на СССР.

Никой от вече възрастните физици днес не съжалява,
че на младини се е занимавал с неща, които мнозина в
залеза на съветската власт смятаха за прищявка на преста-
релите ръководители от Кремъл, които са искали да се
подмладят. Както призна физикът Александър Тараторин,
направил успешна кариера в САЩ, „дълбоко в душата си
се надявам, че науката някой ден ще се върне към изслед-
вания, подобни на тези, които бяха започнати в Москва
през 1982 г.“.

Първата ми книга „Феноменът „Д“ и други“ беше
публикувана през 1992 г. в СССР от издателство „Поли-
тическа литература“ с тираж 200 000 екземпляра. Днес
тя е допълнена с неизвестни досега снимки и текст, който
отразява събитията от последните години на живота на
Джуна.
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ÃËÀÂÀ ÏÚÐÂÀ,

â êîÿòî ñå ðàçêàçâà êàê è çàùî Äæóíà ñå îçîâà â
Ìîñêâà: çà ñòèõîòâîðåíèÿòà º, ïúðâèòå îïèòè â
ìîñêîâñêè ïîëèêëèíèêè, îòçèâèòå íà ëåêàðèòå. Ùå
öèòèðàì ïúðâàòà ñè ñòàòèÿ çà Äæóíà âúâ âåñòíèê
„Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà“, êîÿòî ïðåäèçâèêà áóðíàòà
ðåàêöèÿ íà ÀÍ íà ÑÑÑÐ è ÀÌÍ íà ÑÑÑÐ; ùå
ðàçêàæà çà ïîäêðåïàòà íà Àðêàäèé Ðàéêèí – çà
òåëåôîííèÿ ðàçãîâîð íà àðòèñòà ñ Áðåæíåâ, èçèãðàë
êëþ÷îâà ðîëÿ â ñúäáàòà º; è çà ìíîãî äðóãè åïèçîäè
è ñúáèòèÿ, âñëåäñòâèå íà êîèòî, ÷å íàñåëåíèåòî íà
Ìîñêâà ñå óâåëè÷è ñ äâàìà ïîñòîÿííè æèòåëè,
ìàêàð ÷å ìíîçèíà ñå îïèòàõà äà ãî âúçïðåïÿòñòâàò.

С Джуна се запознах по времето, когато за нея съчи-
няваха стихове. Според нея началото положил поетът
Александър Межиров още докато живеела в Тбилиси.
Тя живее в този град дълго време, омъжва се за сътрудник
от администрацията на президента на Грузия Едуард Ше-
варнадзе, отглежда сина си. Там тя се прославя с чудо-
дейните си ръце и успешно лекува много граждани на
тази благоденстваща република. Познават я влиятелни
личности в Тбилиси, артисти, художници, поети. Авто-
рът на научна фантастика Иван Ефремов също се е срещал
с нея. Джуна нямала намерение да напуска това място,
но съдбата се намесва.

Съпругата на началника на Държавния план на
СССР и заместник-председателя на правителството
Николай Байбаков се разболяла, а лекарите пет години
не можели да º помогнат. След като научил за ситуа-
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цията, председателят на Министерския съвет на Грузия
посъветвал уважаемия Николай Байбаков да се допита
до Джуна. През април 1980 г. синът на Байбаков отишъл
в Тбилиси, за да я вземе, и така лечителката се озовала в
Москва заедно с петгодишния си син. Настанили гостен-
ката в хотел „Москва“, където никой не можел да отседне
просто така, направо от улицата, дори и да разполагал с
много пари.

„След ден-два я поканих у дома – пише в мемоарите
си „Четиридесет години в правителството“ Байбаков. –
Тогава започна лечението на жена ми и трябва да кажа,
че тя още след първите сеанси се почувства много по-
добре, макар че не успя да се оправи напълно.“

Председателят на Държавния план използвал власт-
та, с която разполагал, и назначил Джуна за експерт във
ведомствената поликлиника, където тя лекувала болните
и сприятелилите се с нея лекари.

Никое печатно издание в Москва не отразило по оно-
ва време историята, съветските журналисти недоумявали
как една обикновена жена с дете е успяла да се настани
в елитния хотел, никой не знаел къде отивала със спе-
циално поръчаната кола с правителствени номера... За
странната гостенка на хотел „Москва“ първо съобщили
чуждестранните журналисти. Свободните от цензура
кореспонденти разпространили слуха, че Джуна е при-
стигнала в Москва, за да лекува болнавия Брежнев.

В измислиците особено се отличил един американ-
ски журналист. Той съобщил, че първо на него са раз-
решили да вземе интервю от Джуна и са го предупредили
да не я пита дали лекува Брежнев и Косигин2. Освен то-
ва писал, че за целите на конспирацията я наричат „дру-

2 Алексей Косигин – председател на Съвета на министрите на
СССР в периода 1964–1980 г.
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гарката Д“, че е настанена със сина си в луксозен апар-
тамент, съпровождат я шестима охранители, има два
апартамента – в Москва и Тбилиси, и взема по 250 рубли
на сеанс3.

Заедно със сина си Джуна се преместила от хотела
в апартамента на роднини на Байбаков, които заминали
на вилата за лятото. При нея започнали отвсякъде да при-
стигат страдащи. Адресът º станал известен на москов-
ските писатели и артисти и те си го предавали взаимно.
Джуна често я посещавал класикът на съветската лите-
ратура Леонид Леонов4. Йосиф Кобзон5 дошъл заедно с
приятеля си Владимир Висоцки. Лично съм засичал при
нея Роберт Рождественски6 с дъщеря си.

Най-известните поети започват да възпяват ръцете
на Джуна: Андрей Вознесенски, Евгений Евтушенко,
Андрей Дементиев... Чувал съм как се изказва за нея Бела
Ахмадулина7. Иля Глазунов8 изложи в „Манеж“9 портрет
на Джуна.

3 По онова време 250 рубли е била месечната заплата на универ-
ситетски преподавател, кандидат на науките.

4 Руски писател. Основните теми в произведенията му са драма-
тичният конфликт между буржоазния и социалния морал и психо-
логия, промените в съзнанието на руската интелигенция, героизма
на руските хора през Великата отечествена война.

5 Съветски поппевец, често наричан „Гласа на СССР“ и „съветския
Франк Синатра“.

6 Съветски поет. Автор на десетки поетични книги, на много пое-
тични текстове в руски филми и на стотици текстове за песни.

7 Руска поетеса, една от водещите фигури в руската литература
от втората половина на ХХ в.

8 Народен художник на СССР, академик на Руската художествена
академия, основател и постоянен ректор на Руската академия за
живопис и скулптура, създател на хиляди платна.

9 Главната изложбена зала в Москва.

Глава първа
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Човечеството отдавна познава необяснимата спо-
собност на някои хора да разбират без помощта на вся-
какви средства за комуникация какво се случва с техни
роднини и близки, които се намират на стотици кило-
метри, да усещат и намират дълбоко в земните недра вода
и полезни изкопаеми, да преместват предмети, без да ги
докосват, и дори да ги вдигат във въздуха... Срещат се и
хора, които без никакво медицинско или каквото и да е
образование могат да диагностицират и да лекуват, въз-
действайки на болното място с ръце, подобно на лока-
тори и източници на благотворна енергия.

Ïúïêàòà óçðÿâà è ðàçöúôâà êàòî êðàñèâà ðîçà
íà ÿñíîâèäñòâîòî íà ÷åòèðèãîäèøíà âúçðàñò. Áðàòúò
íà Äæóíà êàðàë êîëåëî è ïàäíàë â êëàäåíåö. Áåç äà
ñå çàìèñëÿ, Äæóíà ñå õâúðëèëà ñëåä íåãî. Èçâàäèëè
ìîì÷åòî, íî çàáðàâèëè ìîìè÷åòî.

Ïúðâî Äæóíà âèäÿëà ïðåç îòâîðà íà êëàäåíåöà
áÿëî íåáå. Ñëåä òîâà ñèíüî. Ñëåä òîâà îùå ïî-òúìíî-
ñèíüî. À ïîñëå ÷åðíèÿ Êîñìîñ. Çâåçäè.

– Ìåí ìå ñïàñèõòå, íî Æåíÿ îùå å òàì! – ñåòèë
ñå áðàò º.

Êîãàòî ÿ èçâàäèëè îò ëåäåíàòà âîäà, çàïî÷íàë íîâ
ïåðèîä îò æèâîòà íà Åâãåíèÿ – íà øèääà, èëè àñèðèéñêà
âåùèöà.

Òÿ ïðåäñêàçàëà çåìåòðåñåíèå. Ñúñåëÿíèòå íå º
ïîâÿðâàëè è ïëàòèëè æåñòîêà öåíà çà íåäîâåðèåòî ñè.

Âåäíúæ â ó÷èëèùåòî åäíà ñòåíà ïàäíàëà âúðõó
Æåíÿ. Äóõîâåòå èçîáùî íå èñêàëè äà ðàçêðèâàò òàéíèòå
ñè.

Õîðàòà â ñåëîòî íå ïðèåìàëè íåéíàòà ñòðàííîñò.
Ðîäíèíèòå íå ÿ îáè÷àëè. À Æåíÿ óïîðèòî ïîëó÷àâàëà
èíôîðìàöèÿ è èì êàçâàëà èñòèíàòà çà ìèíàëîòî è
áúäåùåòî â î÷èòå:
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