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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАТЕЛСТВО

Уважаеми читатели,
За онези, които познават добре историята на 

Русия, тази книга ще даде възможност да поспорят с 
автора по повод неговите изводи и интерпретации на 
историческите факти. За мнозина други това е стройна 
теория за историческото развитие на Русия, подкре
пена от интересни факти и действия на историческите 
персонажи. Освен това всички ще изпитат удовол
ствие от четенето -  книгата е написана увлекателно и 
забавно, на добър език.

Публикувайки я на български език, бих искал да 
насоча вашето внимание върху някои особености в 
излагането на историческия материал и авторовите 
теории. Олег Грейг се числи към привържениците на 
„теорията за заговорите“, или „конспиративните тео
рии“, в историческото развитие. В Уикипедия четем: 
„Теория за заговора -  приписване на скрити причини 
за някакво събитие или редица събития, или за цялата 
наблюдавана картина на действителността, или, об
ратно, прикриване на тези причини от широката пуб
лика от определена група влиятелни лица или органи
зации. Много конспиративни теории твърдят, че зна
чителните исторически събития са се ръководели от 
заговорници, които са определяли техния ход, оста
вайки зад кулисите.“ Според една от тези теории 
евреите, решавайки да завладеят света, създават хри
стиянството, после масонството. В днешно време пък
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съществува Световно правителство (Грейг го нарича 
Орден или Група), което определя хода на световната 
история. В книгата се цитира писмо на Канкрин до 
Сталин. В него се казва: „...Навасвечеса ви известни 
много неща, но аз съм длъжен да ви напомня, че рус
кият народ, подложен на геноцид и деградация с по
мощта на технически и биологични средства, в бук
валния смисъл губи способността си за свобода, само- 
усъвършенстване и себеуважение. Това е заложено 
от първия резидент на Ордена Мойсей Мардохей Леви, 
известния днес в Русия като създател на научния 
комунизъм Карл Маркс. Орденът и Групата могат да 
се гордеят, че този евреин е започнал, а сега евреинът 
Троцки завършва мисията по унищожаване на руския 
народ и Руската империя. Считам за свой дълг да до
бавя, че евреите, живеещи в Германия, Франция, САГЦ 
и особено в Русия, не са носители на идеите на Хрис
тос. Развихреният от резидентурата на Ордена 
атеизъм планомерно и системно се насажда от еврей
ския клан на съветското правителство. “ И по-ната- 
тък: „ Настъпилото изкуствено измиране на руския на
род, намаляването на раждаемостта на пълноценни 
деца, чудовищното разпространение на алкохолизма, 
на организираната и безнаказана престъпност -  
всичко това е резултат от надмощието на юдеите в 
цялата пирамида на' властта и наглата, открита 
проповед на безбожие, дело на юдейското иго в Русь. “

В книгата се прокарва мисълта, че Сталин се борел 
с Ордена, стараел се да му противодейства и да запази 
чистотата на руския народ, и тази мисъл се обосновава 
от много факти. Грейг пише: „С цялата тази книга аз 
заявявам ясно: Сталин е бил безсилен да промени онова,
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което е било създадено от Ордена чрез неговите рези- 
дентури. И за да спечели поне някакви позиции, Ста
лин прибягвадо усъвършенстване на вече създадения 
Трети Интернационал, наречен Коминтерн, с една 
единствена цел -  прикривайки се с наложените и нала
ганите правила на играта и маскирайки се като рези- 
дент, да се внедри в Ордена и Групата и в крайна сметка 
да разруши двете престъпни организации отвътре! 
Какво е можело да се случи впоследствие, е известно 
единствено на Създателя...“

Някои факти не са безспорни. Например това, че 
съветското правителство запазило живота на Николай 
II, че той бил заложник и живеел под името Николай 
Александрович Березовников. Грейг описва и среща 
на Сталин и Хитлер, за която няма доказателства.

Накрая бих искал да ви представя автора на кни
гата.

Писателят Олег Грейг не е публичен човек в общо
приетия смисъл на думата. Той е доктор на науките, 
военен морски офицер, заемал отговорен пост в орга
ните на съветската власт. През целия си живот се зани
мава с търсене на неизвестни страници от съветската 
история и историята на Втората световна война. След 
като излиза в оставка, получава възможност да пише 
за срещите си и съдбата на някои именити офицери, 
участници в Гражданската и Втората световна война. 
Някои от техните истории стават известни, други, укра
сени с небивали подробности, се превръщат в легенди. 
Такава е личната му среща с един от знаменитите пъл- 
ководци на XX век -  генерал-фелдмаршал Ерих фон 
Манщайн и трагичната съдба на репресирания флото- 
водец Александър Василевич Колчак. Грейг винаги си
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задава въпроса: Такава ли е историята, каквато ни я 
поднасят в училище, университета или по телеви
зията? И привежда убедителни факти за съществува
нето на друга, алтернативна история, разрушаваща 
установените догми. Например сензационната версия 
за раждането, живота и смъртта на Сталин, обясня
ваща загадката на неговата личност. Или борбата на 
Доброто и Злото в годините на така наречената Октом
врийска революция, борбата за новото общество „на 
свобода, равенство, братство“ -  съгласно мотото на 
масоните, взето на въоръжение от болшевиките.

Олег Грейг изважда на бял свят факти, които ста
рателно се крият. В тази книга чрез интригуващото си 
повествование той представя на читателите новото 
си изследване, което ще ги държи в напрежение и 
постоянна почуда

Фарит Хисамутдинов 
главен редактор
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ГЛАВА 1

ПАРТИЯТА НА БОЛШЕВИКИТЕ -  
ПАРТИЯ НА ЕВРЕИТЕ?

На 25 юли 1974 година по обяд ми позвъниха. 
Знаех защо се случва това, защото всяка година от 1970- 
та насам по същото време телефонът ми зазвъняваше 
и в слушалката, леко променен от мембраната, се чуваше 
кадифен баритон: „Идвай, чакам те.“ Така стана и този 
път; на кръглата си годишнина -  последната в живота 
му -  ме покани един уникален човек от миналия век, 
Александър Евгениевич Голованов.

По старото летоброене той е роден на 25 юли 1904 
година в третата руска столица -  Нижни Новгород, с 
което много се гордееше. В онзи ден отидох в под- 
московската му вила. И там, в отсъствието на члено
вете на семейството му, той за сетен път ми преподаде 
истините на битието. Когато отидох на верандата, 
където се беше разположил в плетено кресло, посре- 
брелият красавец ми кимна за поздрав и тутакси ми 
зададе неочакван и сякаш неуместен въпрос:

-  Не бързай да ми отговаряш, кажи ми знаеш ли 
какво е това... глава?

Като всеки здравомислещ човек можех да кажа, 
че главата е мислителният орган на Homo sapiens, че 
означава също и управленец... Познавайки характера 
на събеседника си обаче, предпочетох да го изслушам 
внимателно. А той така, както ме съзерцаваше от своето 
уютно кресло, с позата и Стойката си ми напомняше
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огромен сит лъв; и когато отваряше уста, се виждаха 
едрите му зъби, останали бели след толкова много го
дини...

-  „Глава“ в нашата Рус столетия наред означава 
военна и административна длъжност, а в началото на 
XVI век са известни воински длъжности: глава на сотня, 
тоест командир на стотица в дворянското опълчение; 
стрелецки глава -  този, който оглавява стрелецки 
приказ1, тоест полк; после идват казашки, топчийски, 
обозен, обсаден, засечен, станичен глава -  на тези 
длъжности по правило се назначавали хора от дворян
ското съсловие.

-  Но това са военни длъжности -  подчерта Алек
сандър Евгениевич след кратка пауза, -  администра
тивните звучали малко по-иначе: пътен глава, в чиито 
функции влизали задълженията на полицейски надзи
рател; митнически глава, който събирал митата. В сис
темата на държавното строителство на нашата Русъ 
имало изборни длъжности: градски глава, околийски 
глава, волостен, тоест общински глава.

Аз продължавах да мълча -  разбирах, че всеки мо
мент ще ми бъде разкрита някаква истина...

Александър Евгениевич замълча, отпи няколко 
глътки от вече изстиналия си чай и рече с неподпра
вена тъга:

#■

-  Струва ми се, че това, за което ти разказвам, и 
онова, което ти самият знаеш, един ден ще го избълваш 
като вулкан, и с това ще погребеш своя личен Помпей.

1 Прикази -  1. Органи на централното управление в Русия през 
XVI -  началото на XVIII век. 2. Местни органи на дворцовото 
управление през XVI -  XVII век. 3. Название на стрелецките полко
ве през XVI -  XVII век.
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Но истината се огласява с думи, и казаното от теб ще 
остави своя следа.

Той взе от масата една папка и извади няколко 
напечатани листа. Някога това са били свръхсекретни 
документи, бяха пожълтели от времето, поразръфани 
по ъглите, но от това цената им ставаше още по-голяма. 
Това бяха протоколи, които десетилетия са носели гриф 
„Строго секретно от особена държавна важност“ ; 
съдържаха само отделни редове: 1919-а:,, Решението 
на Политбюро да не се вписва в официалния прото
кол“. 1920-а: ,, Предишното решение на Политбюро 
се подтвърждава “ (следователно записите на изказ
ванията да не се включват). И, накрая, 1923 година: 
,,Дейността на ръководителите на партията и на 
сътрудниците на апарата на Централния Комитет 
да се смята за изключително закрита партийна рабо
т а“. Всичко по-нататък бе в същия дух.

*  *  *

Тези листа бяха докосвани от ръцете на най- 
славния грузинец през XX столетие -  Йосиф Висарио- 
нович Джугашвили, по-известен на света като другаря 
Сталин, Чичо Джо, руския тигър, деспота, диктатора.

А по времето, когато са се писали, Сталин, бидейки 
все още неизвестен политик, заемал поста нарком по 
делата на националностите, после нарком по държав
ния контрол, и, накрая, от 1922 година заел поста гене
рален секретар на ЦК на Руската комунистическа пар
тия (болшевики).

Можело е да се каже, че руската партия е била 
оглавена от грузинец; оттам и различните слухове и 
одумки. Достатъчно е обаче да се вгледаме кой е бил
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тогава в ръководството на партията на болшевиките, 
и става ясно, че там всъщност не е имало руснаци. 
Като се започне от реалния лидер на тази неруска пар
тия -  Лев Давидович Троцки, другите са: С. С. Каме
нее, Я. М. Свердлов, Е. М. Ярославски, О. А. Пятниц- 
ки, П. И. Стучка, А. Г. Шлихтер, М. Т. Елизаров, А. С. 
Бубнов, М. С. Урицки, Зиновиев, Радек, Риков, Ногин 
и др. Кой би посмял да нарече РКП(б) руска партия?!

А и всеизвестният В. И. Улянов произхожда от 
рода на еврейски търговци по фамилия Бланк; изпъл
нявайки далеч не руската и дори не волята на подани
ците на Руската империя, той твърди: „Зад нас е мно
зинството на класата, на авангарда на революцията, 
на авангарда на народа, способен да увлече масите. 
Зад нас е народното мнозинство... зад нас е сигурната 
победа...“ . Същият този Ленин счита за особено важно 
за победата на въоръженото въстание в решаващия 
момент и в решаващите пунктове да разполага с осезаем 
превес на силите. Той инструктира: „ 1. Никога да не 
се играе с въстанието, а започвайки го, да се знае 
твърдо, че трябва да се върви докрай... 2. Необходимо 
е да се осигури голям превес на силите на решаващото 
място, в решаващия момент, защото иначе неприя
телят, притежаващ по-добра подготовка и органи
зация, ще ни унищоз/си. 3. Щом въстанието е започ
нато, трябва да се действа с най-голяма решител
ност и непременно, безусловно да се мине в настъп
ление. А отбраната е смърт за въоръженото въс
тание. 4. Неприятелят трябва да се свари неподгот
вен, да се улови моментът, когато неговите войски 
са разпилени. 5. Всекидневно трябва да се постигат 
дори и малки успехи (може да се каже дори ежечасно,



ако става дума за един град), като се поддържа на 
всяка цена „морален превес“. И така нататък...

Няколко часа след като е утвърден в длъжността 
генерален секретар на партията на болш евиките, 
Сталин най-внимателно изучава ленинските инструк
ции за въоръженото въстание. Сред всички хора, които 
го обкръжават в Политбюро, ЦК на партията и в Сов- 
нарком, оглавяван от Ленин, той практически няма нито 
близки приятели, нито съмишленици. Понякога чува 
по свой адрес нелицеприятни отзиви, характеризи
ращи го като човек от кавказка националност и поради 
това глупав и некадърен. На подобни оценки обаче 
Сталин реагира най-малко, и за времето на участието 
си в така наречените революционни дела все повече 
осъзнава своята непотребност в това наглед „велико, 
грандиозно дело“. С някакъв особен усет той разбира, 
че „Съюзът за борба за освобождение на работническата 
класа в Русия“, създаден от Георги Валентинович Пле- 
ханов, представлява нечия поръчка отвън. И по ни
какъв начин не е потребност на поданиците на Руската 
империя!

Така той върви към голямата Истина.
Много години след смъртта на Йосиф Висарио- 

нович, най-вече след XX конгрес на КПСС, в съветс
ката историография, публицистика, лекции ще се го
вори, че Сталин е бил агент на царската охранка (тайна 
полиция), и като доказателство ще се привеждат при
мери, когато след извършени грабежи на каси и банки 
Джугашвили бил пускан, и това се обяснявало с липса 
на улики. В какви ли грехове няма да го обвинят; но 
какво е всичко това (наистина, измислица или клевети) 
в сравнение с Престъплението от Наистина Плане- 
тарен Мащаб, което се извършва пред неговите очи?!
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И продължава да се върши -  вече не без негово учас
тие...

И ако душата на великия грузинец периодично се 
връща на Земята, ако това наистина става, той навярно 
ни се присмива...

Сталин е знаел, че е чужд в чуждородната (по- 
правилно е да се каже практически еднородната) среда 
в началото на формирането на Руската социалдемо
кратическа работническа партия (РСДРП), станала 
впоследствие РКП(б), ВКП(б).

По времето, когато в Петроград, в Москва по во
лята на невидими поръчители върви ожесточено уни
щожение на поданиците на Руската империя и се води 
борба за власт след свалянето на императора, Йосиф 
Джугашвили все по-внимателно се е вглеждал в обста
новката и, изпълнявайки мълчаливо нарежданията на 
ЦК и Военно-революционния комитет (ВРК), задъл
бочено е анализирал събитията. Не знаейки към кого 
да се обърне в този хаос и кървав безпредел, ширещи 
се из просторите на великата империя, с любознател
ния си ум той се е опитвал да вникне в същността на 
случващото се. Какво го е движело? Смея да кажа след
ното: движело го е онова чувство, което някога е под
тикнало великата царица Тамар2 към сближаване с 
руската страна; царският клан на грузинците Багратиди 
служи на руския престол не по-малко вярно от другите, 
по-малко известни княжески кланове Кахети, Мцхета- 
Мтианети, Шида Картли, Имерети, РачаЛечхуми и 
Квемо Сванети, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети,

2 Тамара Велика е царица на Грузия от династията Багратиони. 
Периодът на нейното управление (1184-1213) се смята за „Златен 
век“ в историята на страната. Тя е първата жена, която управлява 
Грузия в собственото си право.

12 Олег Грейг
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Аджарии, Самегрело-Земо Сванети, Абхази. А някои 
пък дори предполагат, че го е движела руската кръв на 
дворянина Пржевалски (биологичен баща на Сталин) 
или еврейската кръв, течаща във вените му...

В разговорите си със съратници Джугашвили не 
споменавал името на прославения грузински княз и 
княз на Руската империя, героя от Отечествената война 
през 1812 година, генерала от инфантерията Пьотър 
Иванович Багратион, последователя на Суворов и Ку- 
тузов. Но образът на Багратион със сигурност е навявал 
определени патриотични мисли още на хлапака, а по- 
късно и на младежа от градчето Гори. И сега, нами
райки се в центъра на събитията, когато из цяла Русия 
бушува кървава оргия и въпросът живот или смърт е 
повече от реален -  всекидневно и всекичасно, той се 
опитва да открие източниците на това, което се случва. 
Защо са предадени на забрава имената на великите 
грузинци, служили на руския престол, какъв е този 
ужас в току-що започналия XX век? Къде да търси отго
ворите на тези нелесни въпроси?

Дали е във вагон на фронта на Гражданската вой
на, или се прибира в квартирата си след изнурителните 
заседания на ЦК, той все по-често се концентрира върху 
сведенията от няколко книги, които почти винаги са с 
него. И в главата на бъдещия свръхмастит аналитик се 
формира собствено мнение, свой поглед към истори
ческите събития. Сведенията, подтикнали го към стран
ния анализ, засягат САЩ и Великобритания.

Всичко това може да изглежда нелепост, а и не 
само това; колко много тайнствени явления се наблю
дават на Земята обаче; и няма пито един управник, 
дошъл от нищото...
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В минутите на размисъл Сталин е отварял стра
ница след страница, взирал се е в думите и термините, 
попивал е знания, които все още не са били подредени 
в логическа верига. „Великобритания -  оглавява 
Съдружие, в което влизат 31 държави, с население над 
800 млн. души, в това число бивши и настоящи доми- 
ниони3 и голяма част от бившите колонии, постигнали 
независимост...“

Той вече е знаел, че Великобритания през различ
ните исторически периоди е съществувала като Келтска 
Британия, като Римска Британия, после е настъпил 
англосаксонският период, когато е започнала да се фор
мира тази държава. С времето, както си му е редът, ще 
се създадат общество и характерна за него култура, ще 
настъпи промишлен разцвет; на тези острови ще бъде 
концентрирано огромно количество богатства, което 
ще бъде неразривно свързано със натрупването на мо
щен икономически потенциал на държавата. А липсата 
на природни богатства в земята на острова ще принуди 
предприемчивите англичани, валийците, ш отланд
ците, ирландците да търсят по-добра участ из целия 
свят. Така поданиците на монархията ще намерят своето 
щастие, слагайки ръка на полуостров Индостан4 в каче
ството на колониална добавка към своя остров; бук
вално за периода от XVIII до XLX век предприемчивите

3 Доминион (на английски: Dominion) -  полунезависима дър
жава, бивша колония на Британската империя, член на британската 
общност на нациите. Държавен глава е британският монарх, пред
ставляван от Генерал-губернатор. Сред първите доминиони са 
Канада (1867 г.), Австралия (1901 г.), Нова Зеландия (1907 г.), ЮАР 
(1910 г.), Нюфаундленд (1917 г.), Ирландия (1921 г.).

4 Индостан (буквален превод: Земя на река Инд), срещано по- 
рядко и като Индустан. Полуостров Индостан по площ заема една 
десета от Азия. Три четвърти от полуострова се падат на Индия.



поданици на короната трескаво изпомпват всички бо
гатства от недрата на земята, принадлежаща на наро
дите на благодатния полуостров. Тези несметни бо
гатства, разорили една страна за столетия и обога
тили друга, се превърнали в препъникамък между власт- 
имащите и средните слоеве от населението на остро
вите на Великобритания. Стремежът към нови и нови 
богатства тласкал британците към търсене на свежи 
източници на доходи.

Сред първите от европейската територия те про
никнали на Северноамериканския континент. Натам 
се устремили най-вече англичани и ирландци, нена
мерили свое място в новото общество. Почувствали 
вкуса на ограбването не на човека, а на цял народ, усе
тили безнаказаност, те възлюбили дързостта, жесто
костта и силата и именно с тези качества целенасочено 
се възцарявали на Северноамериканския континент. 
Резултатът от овладяването на Америка било пъл
ното унищожение на коренните жители на тази част 
на света, на тяхната уникална култура и присвоя
ването на всички природни богатства; остатъците 
от индианците, като подчовеци, като животни, били 
натикани в резервати. И светът не е трепнал пред 
подобно престъпление? Безусловно... ще минат десе
тилетия, и престъпниците ще станат ,, велика аме
риканска нация “, която ще продължи да безчинства 
без граници...

В момента, когато младият кавказец тепърва се за
познавал с подобни сведения, той все още не осмислял 
всичко това както трябва, слабо го интересувало каква 
точно е същността на така наречената Гражданска война 
между Севера и Юга в САЩ. Ясно било едно: бившите 
поданици на кралицата са успели здраво да се окопаят
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в Западното полукълбо и да създадат държавата, позната 
ни днес като Съединени американски щати. Тради
циите, историята, езикът на родината прародителка -  
всичко това нямало как да не свързва Великобритания 
с новообразуваната страна.

В крайна сметка това довело до следния резул
тат: в стремежа си към овладяване на нови и нови 
богатства тези две родствени страни стигнали до 
мисълта, че слабо овладяна, но най-богата е терито
рията, наречена Руска империя. След продължи
телно и подробно изучаване на Руската държава, 
заложена и основана от Петър Велики, Северно
американските съединени щати и Великобритания ре- 
шили, че с поданиците на руска корона могат да се 
справят лесно и просто, като посеят хаос, убият най- 
видните дейци на империята, включително Помаза- 
ника (в случая -  царя), а след това създадат зона на 
отчуждение и страх.

Всичко, което ставало в живота на Руската импе
рия, всички нюанси на управлението и реформите 
щателно се изучавали и анализирали на запад. Всичко 
това имало една цел -  нанасяне на съкрушителен удар!

След идването си на власт император Александър II 
(17.04.1818 -убит  наг 1.03.1881) започнал една от най- 
кардиналните промени в империята. Някои смятат, че 
косвената причина за това са реформите, подети в Пру
сия с цел освобождаване от абсолютната власт на краля. 
Така ли е обаче? По този въпрос има и други версии. 
Но е ясно, че императорът се е стремял към усъвършен
стване на управленския процес. Необходимостта от 
това станала съвсем очевидна след Кримската война 
през 1854-1855 година. По своите реформаторски дела
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Александър II може да бъде поставен редом с основа
теля на руската държавност Петър Велики. Качвайки 
се на престола на 19 февруари 1855 година, Алексан
дър II започнал либерализация на икономиката; съще
ствен фактор на реформите била отмяната на крепост
ното право, която ознаменувала скъсването с миналото, 
с установената система на управление, на съдебна и 
полицейска власт, с отношенията между обществото 
и държавата. Намеренията на Александър II и неговите 
съмишленици предвиждали дългосрочна индустриа
лизация и комерсиализация на страната; зараждане на 
нови обществени процеси, участващи в управлението 
на държавата; в някаква степен ограничаване на при
вилегиите и оспорване на принципа за неограничена 
власт на монарха.

Реформите започнали отгоре. Това не било грешка 
на императора, а най-важното условие за тяхното осъ
ществяване.

В същото време западът с мъка прикривал нега
тивното си отношение към Александър II заради него
вите нововъведения и планове.

Защото набелязаното позволявало на Руската им
перия да надскочи сумарната мощ на икономическия 
потенциал на европейските монархии, което никак не 
се вписвало в тяхната политика на ограбване на други 
народи.

В обкръжението на императора разбирали това; 
най-далновидните му привърженици и съмишленици 
виждали, че залогът за успеха, за бързия пробив на 
страната в бъдеще се заключава именно в усъвършен
стването на методите на управленските процеси. Какво 
участие са взели в това дейците от Александровата 
епоха, ще кажем малко по-късно. Трябва да се отбе
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лежи, че основата за реформите била положена не само 
от събитията около отминалата Кримска война -  това 
станало още по време на управлението на Николай I 
(25.06.1796 -  18.02.1855). Именно теоретическите 
възможности били осъщ ествени впоследствие на 
практика, например стабилизацията на финансовата 
система на Русия и същевременно укрепването на дър
жавността. Александър II бил благодарен на мнозина 
дейци от времето на своя баща Николай I, защото при 
него се формирала устойчивата идея за реализирането 
на най-новия етап на руската държавност.

А в това време западните страни разпространя
вали в печата мнението, че Русия... постоянно се мъчи 
да догони Европа. Вестник „Таймс“ писал в средата 
на XIX век: „Това, че Русия в своето развитие непре
къснато догонва Европа, убеждава всички в съществу
ването на изключителни опасности, преди всичко за 
монархиите на Европа.“.

Император Александър II растял в доста благо
приятни за развитието на разума и духа му условия. 
Негови учители били действителният таен съветник, 
литераторът Василий Жуковски, професор Константин 
Арсениев и знаменитият деец на Русия граф Михаил 
Сперански; на военно изкуство го обучавал полковник 
Карл Мердер. Жуковски например го учел, че общото 
благо на народа представлява сбор от индивидуалните 
блага и че целта не оправдава средствата! Великият 
княз споделял тези възгледи и, ставайки император, 
продължавал да мисли и действа по същия начин.

Александър II бил прилежен и способен ученик, 
получил блестящо образование в много сфери на обще
ствената и държавническата дейност; бил пословично
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интелигентен, владеел свободно немски, английски, 
френски, полски и, естествено, родния си руски език. 
Живо се интересувал от литература и театър.

Казват, че въпреки решението на родителите си 
Александър сам си избрал за съпруга принцесата на 
Хесен-Дармщат Мария. По-скоро -  както отсъжда ста
рият Жуковски -  това е било младежко увлечение. И 
впоследствие животът потвърждава думите на голе
мия поет... Качвайки се на престола по време на Крим
ската война, след загубата на Севастопол Александър II 
е бил принуден да се съгласи да подпише на 18 март 
1856 година Парижкия трактат5. Последвал първият 
манифест по случай коронацията на императора; били 
амнистирани политзатворниците и на първо място 
декабристите. Императорът отменил рекрутските набори, 
отслабил цензурата, разрешил неофициалните печатни 
органи, позволил на репортерите да отиват до зоната 
на военните действия на руската армия. Александър II 
разрешил публикуването на забранени литературни 
произведения. В обществото и в салоните се водели 
оживени политически дискусии, в пресата вървяло 
обсъждане на темата за освобождаването на селяните; 
свободата и свободомислието витаели във въздуха... 
Но им ператорът-с цел недопускане на посегателства 
срещу авторитета на властта -  смятал за крайно опасно

5 Парижкият мир от 1856 година е подписан на 18 март между 
Русия, Франция, Великобритания, Турция, Сардиния, Австрия и 
Прусия. След края на Кримската война през 1853-1856 година Русия 
връща на Турция Каре, отстъпва на Молдавското княжество устие
то на Дунав и част от Южна Бесарабия. Черно море се обявява за 
неутрално, Русия и Турция не могат да държат там военен флот. 
Подтвърждава се автономията на Сърбия, на Дунавските кня
жества.
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всяко открито обсъждане на дейността на правител
ствените учреждения.

В един момент императорът се обърнал към дво- 
рянството с предложение да бъдат обсъдени плановете 
за освобождаване на селячеството от крепостната 
зависимост. Бил създаден таен комитет под предсе
дателството на граф Орлов, който впоследствие се 
занимавал с тези проблеми. В това участвали активно 
известни по онова време хора на империята: княз В. 
А. Черкаски, професорът по география П. П. Семьонов- 
Тян-Шански, група чиновници начело с министъра на 
външните работи Лански и др. По-късно била създа
дена още една група, оглавена от началника на стати
стическия отдел на правителството М. Милютин. Двете 
групи се срещали в Императорското географско друже
ство, основано от К. И. Арсениев, който някога обуча
вал Александър II по история. По-рядко сбирките се 
провеждали в дома на великата княгиня Елена и вели
кия княз Константин Николаевич.

Всички тези либерални стъпки на императора, 
от една страна, силно безпокоели кръговете на крал
ския дом на Великобритания, а от друга -  позволявали 
подклаждането на смут в Русия и предизвиквали недо
волство сред разночинците (интелигентите от недво- 
рянски произход).

В Русия започнали да пристигат избягали от военна 
повинност при Николай I по време на Кримската вой
на младежи от еснафското и занаятчийското съсловие.

Намирайки се по островите и в Европа, повечето 
от тези хора били подложени на въздействието на 
мистици от Великобритания, чиято дейност се коорди
нирала от спецслужбите на кралството.



Предвиждало се от тези поданици на Русия да се 
създаде негативна, разлагаща среда в Първопрестол- 
ната и северна столица.

На тях се възлагала и задачата за създаване на под
разделения от бойци, бомбаджии, смутители на реда, 
организиращи брожения и внасящи тревожност в жи
вота на руското общество.

Например една от групите, пратени е мисия в 
северната столица, водела антиправителствена агита
ция, която внушавала, че провежданите реформи в сел
ското стопанство не са нищо друго освен хитра уловка 
на правителството и царя. И че рано или късно руските 
селяни ще се окажат в положението на чернокожите 
роби в Съединените щати. И че, според мнението на 
„прогресивната младеж“, реформата на царя натрапва 
земята на селяните във вид на мизерни парцели, а те 
няма да имат никаква възможност да откажат или да 
продадат въпросния сиромашки имот.

Подобни злонамерени твърдения оставяли нега
тивна следа в някои слоеве на обществото, будейки 
съмнения, недомислие, недоумение.

На тези изявления на разночинците противо- 
стоели съветниците на императора -  Милютин, Рос- 
товцев, Ланской, Замятин и други. Въпреки трудно
стите реформите продължавали. Реформирани били 
земската6 и съдебната власт; системата на просвеще
нието, на медицинското обслужване; създадени били 
Висши женски курсове; на жените било разрешено да 
преподават в гимназиите, открит бил медицински инсти
тут за жени, медицинска военна академия при Воен
ното министерство. В резултат на реформите жените
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6 Земство -  местно самоуправление в дореволюционна Русия.
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в Русия достигнали най-висок процент в държавното 
управление -  значително по-висок, отколкото в Герма
ния и другите европейски държави. Нещо, което 
новоизлюпените феминистки се стараят да премълча
ват до ден-днешен. Реформисткото движение обаче не 
можело да се състои без премерения подход към ново
въведенията на такива известни хора, като публициста 
Катков, оберпрокурора на Светейшия синод К. Побе- 
доносцев, министъра на просвещениено Д. Толстой.

През втората половина на 60-те години на XIX 
век Александър II се сблъскал със съществени проб
леми. През 1865 година от туберкулоза умира наслед
никът на престола Николай, и между Александър и 
императрица М аксимилиана Вилхелмина Августа 
София Мария фон Хесен-Дармщат (или Мария Алек- 
сандровна, както я наричат в Русия) се породило от
чуждение, което, достигайки своя апогей, се оказало 
непреодолимо. Императрицата, приела правосла
вието, се отдала на фанатична вяра; и заедно със своя 
духовник настойчиво създавала около себе си атмосфера 
на мрачна набожност. Освен това здравето й, отслабено 
от многото бременности и суровия петербургски кли
мат, изисквало непрекъснато лечение и почивка. 
Отношенията със съпруга й се изострили до крайност 
и поради нейната затвореност; заедно с великия княз 
наследник Александър тя се стремяла да поддържа във 
всичко единствено интересите на Църквата и Славян
ския благотворителен комитет. Заради непоносимия 
си характер, проявен от обстоятелствата, Мария си съз
дала консервативно обкръжение, в което били внедрени 
агенти от бреговете на Темза -  те постоянно инфор
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мирали кралския двор за състоянието на нещата на бре
говете на Нева.

Агент -  (от лат. agens, род. п. agentis -  действащ) 
-  доверено лице, извършващо в границите на получените 
пълномощия на действия по поръчение и в интерес на 
друго лице. Предоставя услуги срещу определено възна
граждение.

Съгласно по-нататъшните инструкции агентите 
разпространили в Петербург мълвата, че уж Алексан
дър II тайно от жена си посещава разни вертепи и други 
съмнителни места. Това обаче не отговаряло нито на 
характера на императора, нито на уравновесените му 
възгледи, нито на духовните му пориви. В тези обстоя
телства той намерил житейска опора в общуването с 
княжна Екатерина Долгорука -  пряка наследница на 
основателя на Москва княз Юрий Долгорукий, клонка 
от рода Рюрик.

С всяка поредна година на управление на Руската 
империя Александър II все по-добре осъзнава, че кръв
ната клонка на Романови, идваща от Рюрик, се е пре
къснала със смъртта на дъщерите на Петър Велики 
Анна и Елизавета. И че е съмнително роденият от сина 
на Анна Петровна Карл Петер Улрих Голщайн Готторп- 
ски (император Петър Фьодорович), който се жени за 
София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст (Екате
рина II), да е баща на бъдещия император Павел I. По 
кръв той не е никакъв правнук на Петър Велики (негов 
баща бил любовникът на Екатерина II граф С. В. Салти- 
ков)! Ето това знаел Александър II, и това знание, както 
сакралността на чистотата на властта, било важно за 
бъдещето на самата империя...
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Ето защо, изпитвайки страстна любов към младата 
княжна, вече понатрупалият години император виж
дал в тази връзка и свято деяние, резултат от което -  
след смъртта на императрицата -  било встъпването в 
морганатически (между аристократ и неаристократ) 
брак с Екатерина Михайловна Долгорука на 19 юли 
1880-а. Любимата жена му родила три деца; със свой 
указ царственият съпруг й присвоил титлата велика 
княгиня Юриевска.

Александър II искрено смятал, че с това деяние е 
възстановена клонката на Рюриковичи-Романови, 
които по Божие право са управлявали (и трябвало да 
управляват) святата Рус. Между другото импера
торът взел под лична опека и четиримата братя и сес
трата на новата си избраница.

За управниците на Великобритания всичко 
това ставало изключително опасно. Мнозина по 
бреговете на Темза си давали сметка какво озна
чава за руснаците възстановяването на клонката 
на Помазаника (православния цар). И тогава в сто
лицата на Руската империя били създадени няколко 
резидентури от подготвени хора, в чиято задача вли
зало физическото унищожаване на императора.

Една от тези групи била оглавена от небезизвест
ния Дмитрий Кара козов. Друга имала за цел да усложни 
и изостри отношенията между Александър II и децата 
му от първия брак; наследникът на престола великият 
княз Александър бил настроен срещу баща му и втората 
му съпруга.

М еждувременно Александровите пълководци 
Скобелев и Черняев завоювали цели региони от Цен
трална Азия и Кавказ; започнало строителството на 
Транскавказката железопътна линия; били получени



от Китай големи територии по Амур; заложен бил фор- 
постът на Русия в Далечния изток -  град Владивосток. 
Започнало пълното овладяване от руснаците на Саха- 
лин.

Всичко това също предизвиквало недовол
ството на някои европейски монархически дворове.

През 1877 година под знамето на така наречения 
панславизъм Русия била въвлечена във война срещу 
Турция, която руснаците водели на страната на сърбите. 
Войната завършила с победа и Александър II продик
тувал условията на Санстефанския мир. А Бисмарк -  
канцлерът на Германия -  влязъл в ролята на посредник 
на състоялия се в средата на лятото на 1878 година 
Берлински конгрес; изтъргуванияттам мир донесъл на 
руснаците горчиво разочарование; той бил тежък удар 
по престижа на Александър и руската великодържав- 
ност. След конгреса императорът бил дълбоко разоча
рован от Бисмарке, на когото неутралитетът на Русия 
помогнал при създаването на единна Германия. Алексан
дър II писал за това в писмо до императора на Герма
ния, своя чичо Вилхелм I, което било възприето от 
немците като оскърбление.

В съюза на тримата императори, образуван през 
1873 година, в който Александър II влиза неохотно 
заради присъствието на Австрия, оскърбила дълбоко 
царя и руската дипломация с поведението си по време 
на Кримската война, възникват изключително напрег
нати отношения.

Възползвайки се от този удар по престижа на 
императора, политиците от Темза дали допълнителен 
импулс на изкуствено създаденото в Русия недовол
ство; на цялата територия на страната били подкладени 
студентски брожения, преди всичко в университетите
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на Киев, Казан, Харков, Санкт Петербург, Москва. В 
резултат на това императорът бил принуден да осво
боди от длъжност министъра на просветата граф Тол- 
стой и някои генерал-губернатори.

Особена опасност за империята представлявала 
радикалната група „ Молодая Россия“. Тя открито при
зовавала към унищожаване на императорското семей
ство и обществените институти, а нейният ръково
дител -  агентът на британските спецслужби Зайончков- 
ски -  написал якобинско съчинение, е което внесъл 
разкол в агентурната мрежа на Запада, действаща в 
Русия. Той имал подкрепата на бившия офицер от арти
лерията Пьотър Лавров, който преподавал математика 
във Военната академия. Лавров призовал слушателите 
на академията да започнат акции на неподчинение. А 
когато ударил на камък, по заповед на британските 
спецслужби създал кръжок е името „Ад“ . Там бил вне
дрен бившият студент Ишутин, който дошъл от Англия 
е план за убийството на императора. С него си сътруд
ничел и изключеният от университета Каракозов, който 
на 16 април 1866 година извършил първото покушение 
над Александър II.

В периода след това покушение дейността на 
западните резидентури, намиращи се Русия, била пре- 
организирана. Новите инструкции изисквали създа
ване на абсолютно аморални терористи, на хора без 
чест и съвест; в това отношение „блеснали“ бомба
джиите Сергей Нечаев и Пьотър Ткачов, които про
пагандирали държавен преврат, говорейки, че в стра
ната трябва да бъде установена революционна дикта
тура (състояща се от подготвени в Англия и изобщо 
зад граница „специалисти“).
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За постигането на тази цел се залагало на всякакви 
средства. През септември 1869 година Сергей Нечаев 
основал в Петербург и Москва революционно „Дру
жество за народна разправа“. То и подобните му орга
низации напълно съзнателно провокирали имперското 
правителство към ожесточени репресии. Нечаев с 
четирима помощници собственоръчно убил членува
щия в неговата група студент Иван Иванов не само 
защото той възразявал на революционния лидер, но и 
с идеята извършеното заедно престъпление „да цимен- 
тира“ мръсното им съдружие. Това се случило през 
1869 година, а през 1871-ва се състоял съд -  първият 
в Русия гласен политически процес -  на „нечаевците“. 
Впрочем самият виновник се покрил в чужбина; 
делото засегнало 87 негови сподвижници. Обвине
ните в убийство били осъдени на каторга, други полу
чили по-меки наказания, трети били напълно оправ
дани. Както е известно, по материалите на нечаевското 
дело Фьодор Достоевски пише известното си проро
ческо произведение „Бесове“.

Нечаев събрал максимите на своите политически 
действия в „Катехизис на революционера“, който бил 
толкова откровено жесток, че правителството... решило 
да го публикува. Авторът пише, поучавайки: „ Ние не 
признаваме друга дейност освен работата по изтреб
ление, но допускаме формите, които ще приеме тая 
зейност, да бъдат най-различни -  отрова, нож, въже 
и така нататък. В тази борба революцията освещава 
еднакво всички форми на действие... Революционерът 
е човек обречен. Той няма свои интереси, нито дела, 
нито чувства, нито привързаности, нито собстве
ност, нито дори име. Всичко в него е погълнато от 
един-единствен изключителен интерес, от една ми
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съл, от една страст - революцията... Безпощаден за 
държавата и изобщо за цялото съсловно-образовано 
общество... между тях съществува тайна или явна, 
но непрекъсната и непримирима война на живот и 
смърт “.

Страхът пред нечаевщината предизвикал сред 
декласираните членове на опозицията временно връ
щане към така наречения класически руски популизъм. 
Заговорило се за откровенията на Лавров, който дори 
не криел, че в Лондон е създадена мрежа за подривна 
дейност в Русия, финансирана от най-богатите хора 
във Великобритания (така наречената Група).

Последователите на Лавров взели на въоръжение 
идеята за „ходене сред народа” с цел „превъзпитание“ 
и „просвещение“ на руските хора по време на акцията 
през „лудото лято“ на 1874 година; около 1500 хиляди 
студенти тръгнали по селата. Планираната от спец- 
службите на Групата акция обаче претърпяла явен не
успех, защото селяните издали на полицията агентите, 
носещи на руския човек чумата на нестабилността, 
безпорядъка и хаоса...

Повечето от тези 1500 студенти били задържани; 
300 били изправени пред съда. Делата на „народни
ците“ се изслушвали в Сената, после и в съда. Още в 
първия процес от 110 подсъдими 39 били оправдани; 
на следващия от 193 души 155 получили оправдателни 
присъди. При това Сенатът помолил императора... да 
смекчи наказанията на осъдените; няма що -  доста 
либерално общество!

Случило се обаче нещо ужасно -  на следващия ден 
след прочитането на присъдите агентът на Групата 
Вера Засулич стреляла в градоначалника на столицата 
Ф. Ф. Трепов (на 24 януари 1878 година). Във връзка с



това министърът на вътрешните работи на Русия с одо
брението на императора ожесточил присъдите, а пове- 
чето оправдани народници били интернирани по 
административен ред. Делото срещу Засулич било пре
дадено на съд със съдебни заседатели, които също... 
оправдали подсъдимата. След което за политическите 
дела правителството призовало нов състав от съдебни 
заседатели.

Вера Засулич и либералният съд, който я оправ
дал, подклали нова спирала от кървавите събития в 
Русия.

Под натиска на тези събития започнала и кадрова 
рокада в руското правителство. Новият министър на 
външните работи, защитавайки правото на земството, 
все пак предлагал на императора да се въздържа от 
по-нататъшни реформи. Министърът на финансите 
Самюел Алексеевич, пълен генерал, генерал-адютант 
на Негово Императорско Величество, оставил поста 
си и излязъл в оставка. На негово място през 1879 го
дина императорът назначил Абаза, който предлагал 
връщане към валуевската „Конституция“ от 60-те години. 
Военният министър генерал-фелдмаршал граф Д. А. 
Милютин настоявал за коренна реформа, предвиждаща 
избор на представители на земството в Госсъвета7. И 
самият император в разговор с брат си, великия княз 
Константин, заявил, че се замисля сериозно за 25- 
годишнината от своето качване на престола да направи
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7 Госсъвет (Государствешшй совет, или съкратено Госсовет) 
-  висш законосъвещателен орган на Руската империя през 1810- 
1906 година и горна палата на законодателното учреждение на 
Руската империя през 1906-1917 година.
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най-важната крачка към по-нататъшното преустрой
ство на държавата.

Тези намерения обаче не срещнали дължимата 
подкрепа от редица съветници на императора, начело 
на които стоял наследникът на престола, великият княз 
Александър.

Намиращите се в руската столица резиденти на 
Великобритания информирали за тази ситуация прави
телството на торите. А на 5 февруари 1880 година било 
разрушено с бомба цяло крило на Зимния дворец; теро
ристичният акт бил дело на агента на Групата Дружников.

Назначеният след това за генерал-губернатор граф 
Лорис-Меликов предложил всички полицейски органи 
и институти, призвани да водят борба е терористич
ното движение, да се обединят в състава на Върховна 
разпоредителна комисия под негово ръководство. 
Получавайки одобрение, Лорис-М еликов отслабил 
системата на полицейски терор, смекчил цензурата на 
печата и създал в МВД8 полицейски департамент, на 
който подчинил знаменитото Трето отделение на Лич
ната канцелария на Негово Императорско Величество, 
както и жандармерията. След което ликвидирали раз
поредителната комисия, а Лорис-М еликов оглавил 
вътрешното министерство, където дал ход на програ
мата на реформите.

За Групата тази ийовация била добре дошла! Но
вият вътрешен министър бил много близък приятел 
на императора, а мероприятията, които той осъще
ствявал е благословията на господаря, отговаряли на 
условията на Групата. Които... били предложени на 
Лорис-Меликов цели две години по-рано -  по време

8 МВД (Министерство внутренних дел) -  Министерство на вът
решните работи.



на неговото пребиваване в Швейцарии, а после и във 
Франция (естествено срещу голямо парично възна
граждение).

След изстрелите на Вера Засулич Групата взела 
решение за промяна на посоката на ударите. В Русия 
бил спуснат втори проект на програмата „Земя и воля“, 
която била формирана на базата на съществуващите 
бойни групи на резидентурите в края на 1876 година; 
предвиждали се терористични актове е цел дезоргани- 
зиране на дейността на правителството и държавните 
учреждения. Относителната неуспешност на „ходенето 
сред народа“ в определени сили извикала необходи
мостта от терористични актове. В Русия била създа
дена „Народна воля“. На среща в Липецк през юни 1879 
година нейните членове поискали активизиране на 
терористичната борба. За главна задача на организа
цията пък бил обявен „удар по центъра“ -  тоест лик
видиране на императора и неговото семейство, на 
приближените му и министрите. За целта бил създа
ден боен отряд, обучен от чуждестранни специалисти 
и оглавен от Андрей Желябов и София Перовска. Опе
рацията се увенчала е успех -  на 1 март 1881 година 
втората хвърлена бомба убила императора на Руската 
империя Александър II. (Всъщност това станало не на 
1 март, както е отбелязано във всички учебници и 
енциклопедии, а на 13 март. Датата е подменена умиш
лено, за да се замаскира скритата причина, тъй като 
числото 13 е символ на дявола и сатанистите. При
помням: опитът за убийство на Александър III, в който 
участвал Александър Улянов, е извършен на 13 март 
1887 година; на 13 март 1898 година била създадена 
РСДРП, като в това участвали 13 активисти; също 13 
души участвали и в основаването на НСДАП.)
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Първата бомба, хвърлена от руския психопат Риса- 
ков край Екатерининския канал, не улучила императора, 
но вместо да заповяда на кочияша да кара по-бързо, 
той излязъл от каретата, за да се погрижи за ранените. 
В този момент се пръснала втора бомба, хвърлена от 
полския евреин Гриневицки (истинската му фамилия 
е Апелбаум), ранявайки смъртоносно Александър II. 
Успели да закарат императора до двореца, където той 
издъхнал.

Неговата вдовица, великата княгиня Юриевска, 
защитена от имперските му укази, след погребението 
на съпруга си заминала за Европа и се установила в 
Ница. На това благословено място през 1922 година 
душата й напуснала земния свят, за да се срещне с въз
любения си в небесните селения...

А ние до ден-днешен не можем да разберем едно: 
къде са истинските потомци на Романови?!



ГЛАВА 2

ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА АМЕРИКА. 
СВЕЩЕНИЯТ СЪЮЗ

След откриването на Америка от Христофор Ко- 
лумб през 1492 година започнала колонизацията на 
Северна Америка от европейците, извършвана от 
Испания, Франция, Англия, Холандия, Швеция. Насе
лението на Северноамериканските съединени щати 
-  американците, представлява нация, сформирана в 
хода на смесване и етническа интеграция на потом
ците на преселниците от Европа. Сред имигрантите 
през XVII—XVIII век преобладавали англичаните, 
ненамерили място под слънцето във Великобритания 
и затова бягащи от нея; те представлявали ядрото на 
американската държава. След тях по низходящ ред 
идват шотландците, ирландците, холандците, нем
ците. От втората половина на XIX век започват да се 
преселват и италианци, хора от Скандинавските стра
ни и от Австро-Унгария; а след като Русия продала на 
Америка Аляска, към живеещите там руснаци се при
съединили и много жители от Сибир и Урал.

През XVII—XVIII век били докарани много негри 
роби от Африка. Африканците постепенно се асими
лирали, възприели английския език (в американския 
му вариант) и участвали в създаването на американ
ската култура, традиции и държавност, в чийто поста- 
мент залегнала частната собственост -  като единствено 
благо, над което бил единствено Господ Бог; и след



като Той позволявал на американците да имат огромни 
богатства, значи те били избрани от Него...

Въпреки различните изходни народи американ
ската нация съхранила най-важното: който живее на 
американския континент, е американец, друго тълкува
ние е невъзможно.

Онази част от населението, която живее в САЩ 
сравнително отскоро и която е запазила в значителна 
степен родните си езици, е малко повече от 16 %. Хавай
ските острови се обитават компактно от японци, във 
Филипините има китайци; налице е и голяма диаспора 
евреи -  около 4,8 млн. суши, които са отделени по 
вероизповедание. Остатъците от коренното население 
са малобройни. В началото на XX век те не са повече 
от половин милион; ескимосите например са едва около 
20 хиляди. Бързото увеличаване на населението през 
XIX и началото на XX век се обуславял от високия есте
ствен прираст (2,5 % в началото на XX век) и голямата 
имиграция. От 1820 до 1920 г. в САЩ имигрирали близо 
40 млн. души. След края на Първата световна война 
били приети редица закони, които съществено ограни
чили имиграцията.

През XVIII век руснаците открили и започнали 
да се заселват в Аляска. Там живеели основно етни-

0Г

чески ескимоси, чиито корени (и родствени връзки) 
произхождали от полуостровите Ямал и Таймир и района 
на река Подкаменна Тунгуска.

Един от първооткривателите на Аляска и Алеутс- 
ката верига е капитан-командор Алексей Илич Чириков. 
Той е роден в Москва през 1703 година, умира през 
1748 година също в Москва; в първите експедиции 
участвал в чин капитан трети ранг; бил помощник на
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руския капитан-командор Витус Беринг в Камчатските 
експедиции: първата се състояла през 1725-1730 годи
на, втората-през 1733-1743 година; а на 16 юли 1741 
година на пакетбота „Св. Павел“ руският офицер Чири- 
ков достигнал западното крайбрежие на Северна Аме
рика, открил Алеутските острови, описал ги, след което 
обследвал територията на днешна Аляска, заложил там 
няколко форпоста, провел геоложки изследвания и по
строил на форпостовете православни църкви, действащи 
и днес. Той разработил и съставил карта на руските 
открития в Тихия и Северния ледовит океан през 1746 
година.

За всичко това било доложено в Европейското гео- 
графиско дружество в Лондон. По този начин -  според 
правото на първооткривателството -  било закре
пено юридическото право на Алеутските острови и 
Аляска за Русия и устройството на тези територии 
като съставна част на Руската империя.

Докато основният поток към САЩ идвал от Вели
кобритания, Аляска била овладявана преди всичко от 
руските златокопачи, геолози, учители, лекари, търговци; 
последните потвърждавали своето частно право под 
егидата на Руската империя върху земята и върху оно
ва, което се намирало в нейните недра като полезни 
изкопаеми. След тази категория хора на територията 
на Аляска стъпили свещенослужители като проповед
ници на православието сред населението.

А междувременно на територията на Америка, 
като се започне от 1607 година, се водели войни между 
европейците, заселили се на Северноамериканския 
континент. С променлив успех връх вземали ту англи
чаните, ту холандците. В резултат на седемгодишна
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война през 1756-1763 година англичаните стъпили в 
Канада и Източна Луизиана, чиито земи вече били 
овладени от френските колонизатори.

През предишните векове, чак до началото на XX  
век, в САЩ бил придобит колосален опит в силовото 
завземане на земи. В земевладението имало елементи 
на феодализъм, а управляващите кланове се стремели 
да монополизират своите права върху земята, което 
предизвиквало стълкновения между фермерите и фео
далите. Социалната борба, по-точно война, приемала 
различни форми и стигала до жестоки кървави сблъсъ
ци; при това на територията на САЩ започнало да 
процъфтява робството. Робският труд на чернокожото 
население послужил за основа на плантационното сто
панство (дълги години на континента се отглеждал 
тютюн).

С икономическото развитие на северноамерикан
ските колонии се задълбочавали и жестоките про
тиворечия между колонистите и метрополията. Бан
керите от Лондон гледали на американските колонии 
като но източник на суровини и пласментен пазар за 
промишлеността на кралството. С тази цел прави
телството на Великобритания всячески се стремяло 
да пресече развитието на промишлеността в самите 
САЩ. Което довело до война за независимост и обра
зование на континента.

Войната за независимост в Северна Америка 
(1775-1783) била подготвена от цялото предшестващо 
развитие на колониите. Избягалите някога от цивили
зованата британска монархия хора, ненамерили там 
място под слънцето, в крайна сметка осъзнали, че сега 
са просто едни пълномощни представители на Северно
американския континент. Тоест служители, на които
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им дават скромна заплата, а основната печалба отива 
в джобовете на банкерите, на собствениците на пред
приятия, и на първо място -  в кралския дом на бре
говете на Темза. Единственият начин да се освободят 
от това „покровителство“ била войната. Защото било 
ясно: за да станеш собственик на богатствата, трябва 
да ги измъкнеш от някого!

С колониалното насилие било свършено и на 4 
юли 1776 година вторият Континентален конгрес 
приел Декларация за независимостта. А след края на 
войната през 1783 година Великобритания признала 
независимостта на САЩ и така се лишила от правото 
да бъде собственик на земите, реките, горите и езерата, 
както и на недрата на Северноамериканския конти
нент.

Конституцията от 1787 година официално офор
мила САЩ като федерална република, състояща се 
тогава от 13 щата. Първи президент на САЩ станал 
главнокомандващият на американските войски във вой
ната за независимост Джордж Вашингтон (неговото 
утвърждаване на този висок пост разглеждали най-със- 
тоятелните хора в Северноамериканските съединени 
щати, които в онези дни създали свой свещен съюз; за 
това ще стане дума по-долу).

Естествено, при подобно държавно устройство 
властта в САЩ ще има черти на васалност, тоест всяка 
крачка на всеки гражданин, станал държавен глава, така 
или иначе е подотчетна на силните в света, и друго 
разбиране на държавността ще се оценява като измяна 
на интересите на Нейно Величество Собствеността.

Важни фактори за напредък били обширните пло
дородни земи, намиращи се в благоприятна зона за 
селскостопанско развитие, което давало на населението
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възможност да разполага с евтини хранителни продукти. 
Други положителни обстоятелства били природните 
богатства, евтината работна ръка благодарение на 
имиграцията от Европа и Азия, както и притокът на 
чужди капитали, включително от Великобритания.

Първата половина на XIX век била ознаменувана 
от мощно промишлено превъоръжаване, от създава
нето на памуко- и вълнопреработвателна промишле
ност, на средства за комуникация, на параходни компа
нии и строителството през 1828-1830 година на железо
пътна линия, свързала град Балтимор с река Охайо. 
До средата на XIX век били построени около 30 хиляди 
километра железни пътища.

В интерес на финансовата система още през 1790 
година по предложение на свещения съюз в САЩ бил 
приет закон за изплащане от правителството на дър
жавните дългови вземания, натрупани основно от спе
куланти, измамници и различен род новобогаташи. 
През 1791 година била създадена Националната банка 
на САЩ. Министърът на финансите А. Хамилтън -  
протеже на свещения съюз, по волята на своите пове- 
лители провеждал политика на поощряване на нацио
налната промишленост и търговията и привличане на 
капитали в САЩ. Ориентацията към икономическо и 
политическо сближаване с Великобритания (със Ста
рия свят) намерила израз в неутралитета на САЩ във 
войната на коалициите на европейските държави срещу 
Франция в нейните колонии.

По същото време президентът на САЩ Джон Адаме 
(години на управление 1797-1801) прокарал закон „За 
чужденците“, насочен против имигрантите от Франция 
и Ирландия, закон „За подстрекателството“, предвиж
дащ съд за критикуване на действията на правител
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ството. Това обаче не се харесало на републиканците; 
в тази ситуация свещеният съюз финансирал на поред
ните избори не федералите, а републиканците. Те удър
жали победа и президент на САЩ станал Томас Дже- 
ферсън (1801-1809). Щом свещеният съюз предложил 
на лидера на републиканците финансиране, Джефер- 
сън, разбирайки добре какво стои зад това, поел задъл
жението всички закони, приети от федералите, да 
функционират и занапред, бидейки дори още по-регу- 
лирани, в интерес на свещения съюз. Това негласно 
обещание не е спирало да действа; до ден-днешен... 
Така е -  който плаща, той поръчва музиката.

Свещеният съюз няма как да не е разбирал, че из
точниците на обогатяване в пределите на Съедине
ните щати рано или късно ще започнат да се изчерпват. 
А във връзка е това европейските банки ще се откажат 
да финансират нови проекти -  кой би разговарял е 
банкрутирали? Ето защо лидерите на съюза предло
жили на правителството на Джеферсън да прокара в 
страната редица реформи с цел отвличане на внима
нието на световните банки, да им внуши, че финан
совата дейност на САЩ е жива и функционира на 
високо ниво.

По отношение на външната политика на прези
дента било възложено да установи тесни връзки е 
Русия. През 1808-1809 година Държавният департа
мент на САЩ, изпълнявайки волята на свещения съюз, 
установил дипломатически отношения е Руската импе
рия. В салоните на Петербург и Москва и сред обще
ствеността служителите на посолството в деликатна 
форма разпространявали мълвата, че отношенията е 
Великобритания биха могли да бъдат много по-добри, 
но Старият свят не разбирал миролюбивите стъпки



на САЩ и желанието им да постигнат благоденствие 
от двете страни на земното полукълбо...

Всъщност кралският дом на Великобритания се 
стремял да не допусне по-нататъшни загуби на своите 
колонии като източник на обогатяване. В частност, 
имало заплахи за прекратяване на финансирането на 
проектите, дори за закриване на цели инвестиционни 
потоци, насочени към вече действащи предприятия. 
На свой ред свещеният съюз възложил на американ
ския президент по всякакъв начин да разшири терито
рията на САЩ; и резултатът дошъл -  завземането на 
Канада. По времето, когато Франция, губейки Канада 
и ред други свои колонии, извършила акт на агресия 
срещу Руската империя начело с император Наполеон, 
САЩ (юни 1812 година) обявили война на Велико
британия. Резултатът от нея било сключването през 
1814 година на Гентския договор, който подтвърдил 
съществувалите преди войната граници.

Но нека направим една любопитна аналогия. И 
да уточним.

С цел обогатяване под предводителството на 
свещения съюз и по въоръжен път САЩ „измъкнали“ 
от Великобритания, а още по-рано -  от Франция, коло
ниалните земи в северната част на континента -  
Канада. А по същото време руската армия под команд
ването на светлейш ия княз генерал-ф елдмарш ал 
Михаил Иларионович Кутузов, а след неговата смърт 
-  под командването на княз генерал-фелдмарш ал 
Михаил Богданович Барклай дьо Толи, завършила 
освободителния си поход и победоносно влязла в 
Париж. След което в най-кратки срокове, без да ограби 
французите с нито едно с у -  в съответствие със заповедта 
на император Александър I -  се върнала в своите зимни
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квартири в Русия. Е, руската армия все пак оставила 
по някой и друг спомен във Франция -  в резултат на 
фееричните похождения на хусарите и кавалергардите 
сред местните красавици по градове и села се появили 
русокоси мъничета -  момченца и момиченца със сла
вянска външност!

Ето я разликата въм воденето и целите на вой
ната, в манталитета на хората: у едни -  жестокост и 
жажда за плячкосване, у други -  благородство и чест. 
Което било отбелязано от алчния свещен съюз.

Забелязано било и друго: няколко години по-късно 
победителят във войната от 1812 година император 
Александър I, смятайки себе си за виновен за сполетя
лата руския народ трагедия (нашествието на Напо
леон) и дадените големи човешки жертви, сметнал за 
целесъобразно да се оттегли от светските дела и заедно 
с това да инсценира своето физическо излизане от жи
вота в Таганрог, като се превърне в... тоболски старец, 
измолващ опрощение на греховете си пред велика 
Русия и нейния народ.

Но да се върнем на американските дела.
Още през 1803 година свещеният съюз препоръчал 

за 15 милиона долара да се купи от Франция Луизиана -  
територия на запад от Мисисипи, почти равна по раз
мери на територията на САЩ по онова време. Сдел
ката се състояла, макар и трудно.

А през 1819 година, в резултат на твърд натиск от 
същите тези лица, САЩ принудили Испания да им 
отстъпи Флорида, където свещеният съюз фактически 
господарувал още по-отрано.

През 1823 година президентът на САЩ Джеймс 
Монро в съответствие с исканията на влиятелния
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съюз провъзгласил доктрина (впоследствие получила 
неговото име), насочена срещу намесата на европей
ските страни в делата на Западното полукълбо; самото 
название на тази доктрина обаче не било нищо друго 
освен коварно прикритие. От самото начало в нея 
получили отражение експанзионистичните тенденции 
в САЩ по отношение на страните от Латинска Аме
рика, претенциите за единолична власт на двата аме
рикански континента.

Междувременно на посолството на САЩ в Петер
бург съгласно въпросната доктрина било възложено 
да намери подход към учените, включително към гео
лозите, да спечели доверието на изследователите на 
сибирските и далекоизточните земи, както и да създаде 
резидентури в най-значимите министерства на Русия 
и обкръжението на императора. Всичко се правело с 
една цел: да се установи с какви богатства разполага 
Русия.

В случай на провал на тези мероприятия свеще
ният съюз се застраховал с решението подобни външно
политически ходове и акции да минават под „етикета“ 
на инициатива на партията на федералистите (а не на 
своя лична; за какво им е съприпричастност към разни 
негативни събития...?), която след 1814 година, тоест 
след завземането на Канада, прекратила своето съще
ствуване. След това на базата на тази партия била съз
дадена републиканската партия; скоро нейният лидер 
Джеймс Мадисън станал президент на САЩ.

През 1836 година същият съюз чрез ръцете на пра
вителството ще изкопчи от Мексико територията на 
Тексас; а девет години по-късно с едностранен акт Тек- 
сас ще бъде включен в състава на САЩ. Свещеният 
съюз, владеейки напълно всяко свое марионетно пра
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вителство, пожелало да започнат военни действия 
срещу Мексико; в резултат на агресията срещу тази цен- 
тралноамериканска страна и бойните действия от 1846 
до 1848 година САЩ анексирали почти половината 
от нейната територия. А през 1853-та по метода на 
силовия натиск подписали Американо-мексикански 
договор, известен още като договор на Гадсден, и сло
жили ръка на още близо 120 000 квадратни километра 
от Мексико.

А през 1846 година придобили за смешна цена от 
Великобритания голяма част от Орегон -  огромна 
територия на крайбрежието на Тихия океан.

Усетили вкуса на лесната печалба, властта и без
наказаността, американците продължили експан
зията.

През 40-те години на XIX век започнало проник
ването на САЩ в страните от Далечния изток; нало
жени били неравноправни договори на Китай (1844, 
1858) и Япония (1854).

Най-любопитното събитие в края на първата по
ловина на XIX век (1848-1849) -  ситуация с трагични 
последствия за историята, едно тласкане на светов
ното махало в нужната на някого страна -  било това, 
че от свещения съюз в Германия били вербувани ня
колко хиляди имигранти, сред които и бъдещите осно
ватели на Съюза на комунистите Йосиф Вайдемайер, 
Фридрих Якоби, Фридрих Зорге. През 1852 година све
щеният съюз инициирал създаването на бъдещите 
комунистически клубове и наченал обширното им 
финансиране!

Нещо повече -  през 1852-1857 година в САЩ съз
дали бойни центрове за подготовка на бъдещите ударни 
сили на комунистите в Европа и, естествено, не на
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последно място -  в Русия. В състава на центровете 
били формирани специални служби за подбор на най- 
одиозните, най-омразните хора и, естествено, отново 
преди всичко идващи от Русия.

През 1866 година съюзът на най-могъщите финан
сови главатари назначил свой представител за екс
перт по комунистическото движение; У. Силвис ста
нал ръководител на оргкомитета на така наречения 
Национален работнически съюз, който съвместно със 
своите привърженици във Великобритания положил 
основите на Първия Интернационал.

„Благодарение“ на неговите старания и действията 
на Фридрих Зорге и Фридрих Якоби през първите 
десет години от втората половина на XIX век в САЩ 
били организирани основните центрове за подготовка 
на терористи и бойци (бомбаджии) с цел унищожение 
на лидерите на Руската империя и на руския импера
тор.

Тяхната задача включвала също вербуване на най- 
агресивно настроените против империята хора, жела
телно с университетско образование (или студенти), 
както и с дворянски произход -  с цел по-нататъшното 
им обучение зад граница и в САЩ и връщането им в 
Русия за подривна дейност.

Цялата външна политика на САЩ през този 
период се градяла на стремежа да укрепят своето 
влияние в Европа и Великобритания, за да създадат 
смут в Руската империя с общи усилия.

Руското правителство начело с император Алексан
дър II, разбирайки, че държавното устройство, съще
ствувало в страната с нейния крепостнически строй, 
предизвиква негативна реакция на монархиите в Европа
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и презокеанските Щати, взело решение за отмяна на 
крепостното право; нещо, което според руските поли
тици, трябвало за повлияе благотворно не само на 
обстановката в самата Русия, но и далече отвъд ней
ните предели.

Благодарение на усилията на САЩ обаче и на съз
дадените от тях под шапката на посолства, консулства 
и други представителства агентурни подразделения, 
които, за съжаление, влияели небезуспешно на обкръ
жението на императора и руското правителство, в сре
дата около Александър II била създадена илюзията, че... 
уж е невъзможно да се следят всички територии на 
огромната Руска империя. Императорът дълго време 
не се поддавал на този угнетяващ натиск отвън; огромна 
подкрепа в това му оказвала княжна Екатерина Долго- 
рукова, която имала голямо лично влияние върху импе
ратора.

През 1867 година обаче Аляска и Алеутските остро
ви били дадени на САЩ за временно владение -  „във 
връзка с това, че Русия не е способна да отбранява 
отдалечените руски поселения“ -  за строго уговорен 
срок от 90 години!

Как са повлияли за подобно решение личностните 
отношения на императора с жените от обкръжениято 
му?

В редица изследвания на историци, както на 
съветски, така и на руски, американски и европейски, 
като червена нишка минава фактът, че императорът се 
разочаровал от съпругата си императрица Мария Фьо- 
доровна, защото се влюбил в младата княжна Екате
рина Долгорукова. Но при това въпросните историци 
се стараят да не отбелязват, че не само чувствата на
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императора към княжната са били причина за неговото 
изстиване към императрицата (впрочем към такова 
мнение се придържал, в частност, известният руски 
професор С. Ф. Платонов). За императора е било 
изключително важно неговата съпруга -  и като майка 
на децата му, и като жена, родила наследника, и като 
императрица -  да споделя собствените му възгледи за 
държавното устройство на империята. В даденото 
определение, според неговото разбиране, влизали та
кива понятия като териториална цялост, независимост, 
икономическа и политическа мощ. Императрицата 
обаче се оказала под влияние на най-одиозната част 
от религиозните сили на руското общество (сектантство- 
то), в която преобладавали агенти на свещения съюз, 
прикриващи се често не само зад дипломатически иму
нитет, но и зад благотворителни цели във вид на ми
сии за помощ и пожертвования. Наред с това спрямо 
императрицата се прилагали най-новите за времето 
си постижения по психофизиологично въздействие, 
което нямало как да не се изрази в негативно отноше
ние към съпруга й, всеруския император.

Именно с нейните старания била формирана група 
държавни чиновници, които фатално уверявали в 
необходимостта от продажба на Аляска и Алеутските 
острови.

На психиката на монарха действало негативно, из
пивайки силите му, и това, че той постоянно бил под
лаган на унизителни разпити от жена си и на сцени 
на ревност; а за капак апологетите на императрицата 
и агентите на свещения съюз „подхвърляли“ разголени 
жени в императорските покои. От нервните сривове 
го спасявала княжна Екатерина Долгорукова.
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И все пак след поредния нервен срив, предизвикан 
от създалите се обстоятелства и негативното въздейст
вие на съпругата му, Александър II дал устно съгласие 
да се отдадат на САЩ части от територията на Руската 
империя, но с твърда уговорка: за не повече от 90 години...

В същия момент Александър II поставил условие 
САЩ, развивайки някаква дейност на тези руски земи -  
независимо дали в недрата им, на повърхността или 
в прилежащата част на океана, да изплащат на руския 
император 25% от годишните приходи (в документа, 
подготвен от Лорис-Меликов, с ръката на господаря е 
написано „25%“). След прочитането на документа, 
изготвен под натиска на „доброжелателите“, господа
рят тъжно казал на своя генерал-адютант, че е ужасно 
уморен и че го боли сърцето, а след няколко минути се 
оплакал и от силно главоболие. Императорът започнал 
да си разтрива слепоочията с дългите си тънки пръсти, 
после наредил на Лорис-Меликов: „Извикай Катя, аз 
не мога...“ .

От историята знаем, че през следващите седмици 
и дори месеци руският император бил практически 
като в сомнамбуличен сън; имал натрапчиви видения, 
започнал да чува разговори на отсъстващи и дори на 
отдавна отишли си от живота хора, имащи отношение 
към организирането на Руската държава. В един от тези 
случаи му се явил призракът на Петър Велики, който 
хвърлил в лицето на императора дръзко обвинение: 
„Аз събирах Русия, аз създадох империята, направих 
Руската държава най-силната в света, а ти разпрода
ваш... защото ти не си руснак и не си мой потомък... 
Имай поне честта да паднеш в отбранителен бой за 
Руското Отечество!“
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След този случай Александър II не можел да си 
намери място. Императорът започнал да търси смърт
та...

Величаели го като „цар освободител“, но сам той 
не се смятал за такъв. И веднъж, вече женен за княжна 
Екатерина Долгорука, станала велика княгиня Юлия 
Юриевска, казал, че той „не е цар освободител, а цар 
христопродавец, губещ светата Руска земя...“ .

Така че не е чудно защо Александър II се отнасял 
съвсем непукистки към покушенията, които подготвял 
срещу него коварният и жесток таен враг -  така нарече
ният свещен съюз.
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ГЛАВА 3

„ЧЕРЕП И КОСТИ“,
ИЛИ ОРДЕНЪТ НА ДЖОН МОРГАН

През 70-те години на XIX век САЩ представлявали 
твърде мощна индустриална държава. Аналитиците 
на едрия нефтен тръст „Стандард ойл ъф Ню Джърси“ 
обаче съвместно е аналитиците на стоманения тръст 
на Карнеги, на захарния тръст „Американ шугар рифай- 
нинг къмпани“, на „Дженерал електрик къмпани“, на 
„Консолидейтед тобако“, на медоплавилната „Амал- 
гамейтед къмпани“ стигнали до извод, който давал 
неутешителни прогнози за бъдещия ръст на производ
ството. Всички тези компании достигнали пределни 
показатели и произвеждали почти 70% от цялата про
мишлена продукция. Процесът на концентрация на 
производството и финансите се съпровождал от 
усилване на натиска върху политическата власт.

Финансовата олигархия, състояща се от членове 
на свещения съюз, разбирала, че ако така продължи и 
занапред, банкрутирането на финансовата система и 
пазарната икономика е неизбежно. А резултатът от това 
ще бъде хаос в американската държава.

Поради всичко това остро застанал въпросът 
за търсене на нови територии за добив на суровини; 
най-добрият източник, според аналитиците на горе
посочените компании, била Русия.

Но за да се привлече вниманието и да се създаде 
степен на доверие в руската общественост към така



50 Олег Грейг

наречените тогава „напредничави хора“ от руската 
интелигенция, пребивавали на запад, било необходимо 
в САЩ (понеже оттам идвала идеята) да се осъществи 
нещо компрометиращо. Так бил измислен условният 
враг на прогреса -  „империализмът“, и в частност „аме
риканският империализъм“.

С други думи, назрелите по естествен начин стаг
нация на икономиката и срив на финансовия пазар в 
САЩ трябвало да се изпреварят, и този процес да се 
направи управляем. А това означавало от създалата се 
ситуация да се извлече максимална изгода и в същото 
време да се привлекат за помощници... намиращите 
се зад граница и в Америка представители на руската 
интелигенция.

Играта била завъртяна храбро, с прицел в доста 
далечното бъдеще; дръзновена идея за предначерта- 
ване на господство на отделни родови кланове над 
цялата планета...

Така през 1874—1875 година по изкуствен начин 
била предизвикана стачка на пенсилванските миньо
ри, жестоко потушена от властите. През 1877-а по съ
щия начин постъпили с разбунтувалите се железни
чари. Накрая бил разигран разгром на демонстрацията, 
последван от съдебен процес и екзекуция на работни
ческите лидери в Чикаго през 1886 година; разстреляни 
били и работници от стоманодобивните заводи в 
Хоумстед, а през 1894-та били убити и железопътните 
работници в Пулман.

Лумпен-пролетарии участвали в провокацията по 
време на тези демонстрации като представители на 
Ордена на рицарите на труда (съществувал от 1869 го
дина). Целта на този изкуствено създаден свещен съюз 
било отвличане на интересите на американското (и
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световното) общество, на журналистите и публицис
тите от реалното влияние на самия финансов съюз към 
формиране на стратегически тезис: унищожение на 
държавността в Русия и разрушаване на руското обще
ство.

Най-простата истина, на която се гради историята, 
е: нищо не се поражда отникъде... Преди един циклон 
да донесе дъжд, гръмотевици или смерч, той трябва 
някъде при стечение на определени обстоятелства да 
се зароди...

Следва да обърнем внимание: Орденът на рица
рите на труда бил основан с пари на свещения съюз 
през 1869-а; лидерите на съюза, тоест собствениците 
на горепосочените компании, си давали сметка, че съз
давайки новата политическа и финансова структура 
на базата на своя съюз, е нужно -  за отвличане на вни
манието и запазване на най-пълна секретност и чистота 
на въплъщението на замислите -  да създадат нещо 
паралелно, такава структура, на която световната обще
ственост да реагира като на епицентър на злото и наси
лието. А истинските играчи, лидерите на световните 
процеси, да остават невидими и затова недосегаеми!

На 28 май 1882 година членовете на свещения 
съюз се събрали в Кливланд, в района на Големите 
американски езера. Разговори за пари, за производство 
и за други важни дела нямало. Това по-скоро прили
чало на уикенд в обикновена мъжка компания, отда
дена на наскоро излязлата на мода игра голф. Прият
ното прекарване на времето продължило две седмици, 
след което всички участници в проточилия се уикенд 
се върнали в Ню Йорк. Там, усамотявайки се в един 
от скъпите хотели, те продължавали, както казвали по 
онова време руснаците, да сибаритстват (от древно
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гръцката колония Сибарис, прославила се с богатство 
и разкош; човек, обичащ разкоша и удоволствията). На 
свечеряване целият този елит се отправял в един район 
на града, за който се носела мълва, че именно тук след 
полунощ се събират поклонници на дявола и всякакви 
нечисти сили.

Месец по-късно -  на 28 юни 1882 година -  све
щеният съюз прекратил своето съществуване, превръ
щайки се в новата организация „Череп и кости“ . Неин 
лидер станал Дж. П. Морган (Джон Пирпонт Морган), 
който в средата на 50-те години на XIX век се обучавал 
в Гьотингенския университет в Германия, център на 
идеите на Хегел. Първите си уроци в университета 
Морган получил в тайното студентско дружество „Кон- 
кнейпантен“, където се запознал с Хегеловото учение. 
С годините в съзнанието на Морган тези идеи се транс
формирали, добили друга, реална значимост и възмож
ност за свързване с напълно прогнозируеми събития 
(припомням: преди един циклон да донесе дъжд, гръ
мотевици или смерч, той трябва...). Морган използвал 
своето трансформирано знание по отношение на двете 
най-силни и най-добре финансирани партии, членове 
на свещения съюз (демократическата и републиканската).

Било решено заради любопитните хитреци -  защото 
такива непременно ще се намерят, например журна
листи и публицисти -  „Череп и кости“ да се нарича по 
друг начин: Орден. Тогава иди рзбери какво е това -  
Орденът на рицарите на труда или Орденът, зад който 
се крие „Череп и кости“?! Още повече, че съгласно Кон
ституцията на САЩ наименованите структури не са 
никаква част от държавата. А някакви си „любители“ 
кой ще ги закача? Върви доказвай тяхното съществу
ване... и истински намерения...
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Задачата на Ордена включвала финансиране и съз
даване на леви центрове на територията на САЩ е 
цел подготовка на „борци за народното щастие“, на 
първо място за богатата Русия.

За Морган двете политически партии в страната, 
както и всички други партийни и профсъюзни образу
вания били просто организации, които следвало да се 
използват единство е користни цели.

Ето защо чрез подставени лица Орденът поддър
жал контакти и с левите, и с десните партии, и е най- 
реакционните кръгове във всяка държава -  не само в 
Америка, но и в Европа и Азия...

В момента, когато се формирал Орденът, колегата 
на Морган Д. Мороу бил в тесни отношения с репуб
ликанците, а членът на тази организация Ръсел Лефин- 
гуел си сътрудничел е демократите; Грейсън Мърфи 
пък -  с крайно левите, а Томъс Ламонт -  с левите, той, 
впрочем, координирал разработването на идеите, наре
чени впоследствие „научен комунизъм“.

Така се разпределяли пристрастията на членовете 
на Ордена; всичко приличало на шахматна партия на 
планетарна дъска: играе се с различни фигури, но с 
предварително прогнозиран печеливш резултат.

Самият Морган пък координирал дейността на 
библиотеките, музеите и изкуството като цяло. Благо
родно, нали? И при това показвал пълна „неспособ
ност“ да различи лоялността към Съединените щати 
от лоялността към Великобритания. Той се занимавал 
с благотворителност сред бедните; той подкрепял раз
лични, понякога взаимоизключващи се политически 
начинания. Тази странна на пръв поглед идея му вну
шил един от основателите на свещения съю з-Д ж ордж  
Пибоди, син на еврейка. Именно благодарение на него,
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като на първа и главна фигура на този съюз, в ланси
рането на идеите се използвали културни центрове, 
освободени от данъци. И тогава, и в бъдеще тези цен
трове се използвали за контрол над политическите 
игри и играчи. Впоследствие те ще започнат да се 
наричат музеи и библиотеки Пибоди; каква е тяхната 
същност обаче: под формата на меценатство, оказване 
на помощ с книги, с театрален реквизит, с технически 
средства, с грантове да се осъществява интервенция 
с цел разрушаване на съществуващите традиции и 
нравствени ценности в една или друга страна.

В конкретния случай нравствена интервенция се 
готвела срещу Русия, за унищожаване на нейния елит 
-  аристокрацията, дворянството, учените, дейците на 
изкуството и литературата, еснафското и търговското 
съсловие, селячеството, както и наемните работници 
в руските индустриални центрове -  инженери и спе
циалисти, земски учители и лекари. Изобщо целта 
била да се унищожи елитният слой на Русия и така 
да се разрушат основите на уникалното държавно 
управление, създадено от Петър Велики.

Морган съвместно с финансовите акули на Ню 
Йорк пуснал в световния печат „чудовищно разобли
чение“ на английския естаблишмънт, известен под 
наименованието Груна -  на предшествениците, друга
рите и колегите на американския Орден.

Това разобличение обаче не било най-важното за 
американския елит. В така нареченото разобличаване 
с названието „Англо-американски естаблишмънт“, ма
кар да става дума за това, ги няма имената на основа
телите на Ордена, затова статията би следвало да се 
разглежда по-скоро като опит да се замъгли съзнанието 
на обществеността и на представителите на пресата,
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лека-полека да се даде да се разбере, че между амери
канския Орден и британската Група няма нищо общо. 
С други думи, това било сондиране -  какво знаят в 
обществото за тези структури, познати ли са те, какъв 
ще бъде резонансът, когато все пак научат, няма ли да 
го приемат за измислица и т.н. И после... в нито един 
официален източник на Ордена няма потвърждение, 
че самият Морган е член на тази организация.

Още по време на дейността на свещения съюз 
идейният вдъхновител и учител на Морган Джордж 
Пибоди му препоръчвал: за да се управляват проце
сите в Русия, е необходимо да се създадат между
народни политически обединения или партии с ляв 
уклон. А за тази цел следва да се привлекат достатъчно 
философи, социолози, юристи, специализирани в рус
ката действителност. На което Морган умерено отвър
нал, че такива хора трябва да се търсят по-скоро не 
толкова в САЩ, колкото в Германия или други евро
пейски страни. Пибоди реагирал, заявявайки, че е 
съгласен с това, тъй като съпругите на руските импера
тори по правило са от средите на немските принцеси. 
И добавил: „Но забележете: въпреки че философията 
на немците е уникална и в нея преобладават сякаш 
създадените за нас идеи на Хегел, самите немци може 
да бъдат използвани във великата борба за нашите пла
нове само теоретично. Практически е нужно да се 
използват прерожденци с еврейска кръв, за да не се 
дискредитират юдеите и за да може при случай всички 
да ги смятат за немци...“ .

Можем да възприемаме както искаме (или изобщо 
да не приемаме) тази мисъл, но световните процеси 
се предизвикват от хората; а колкото до това, ог кого
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и от какви  -  това има своето съкровено и сакрално 
значение...

Морган прекрасно усвоил идеите на своя духовен 
наставник Пибоди.

Резултат от осъщ ествяването на замислите на 
Пибоди било създаването на първото „международно 
другарство на работниците“, получило названието 
П ърви И нтернационал. Официално той възникнал 
още приживе на Пибоди, през 1864-та, и съществувал 
до 1876 година. Негов основател станал Карл, син на 
трирския евреин Маркс.

Карл Маркс (в действителност Мардохей Леви, 
1818- 1883) произхожда от древен род на равини и 
талмудисти. Мнозина съвременни изследователи на
ричат Талмуд „източник на невежество, фанатизъм и 
безнравственост“ и твърдят, че Талмуд „развива не ума, 
а усъвършенства хитростта и шмекерството, учи на 
лъжи, възгордяване, извъртливост, убива всякакво уваже
ние към библейския Мойсей“. Заповедите на Мойсей 
като общоприети ценности на човечеството (макар и 
заимствани от други, по-древни култури) звучат така: 
„Не убивай. Не кради. Не прелюбодействай“. Талму- 
дистите повтарят, че всички тези заповеди са верни, 
но... само по отношение на избрания народ: „Не уби
вай! -евреин. Но най-добрия от гоите9 убий. Не кради! 
-  евреин от евреин. А собствеността на гоя е твоя. Не

9 Гой, в мн. ч. -  гои, е еврейската дума за народ. В старите 
еврейски писания се употребява стотици пъти (както за еврейския, 
така и за другите народи). В техния стар елински превод (известен 
като превод на седемдесетте, а днес съставна част на Библията) се 
превежда е „етнос“. Смята се за наименование на неевреите с 
оскърбителен оттенък.
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прелюбодействай! -  нос гойка евреинът може да пре- 
любодейства, понеже това е равно на скотоложство10 
и не е нарушение на заповедта. Защото гоите -  всички 
неевреи -  са двуноги скотове, а не хора“.

Пристъпвайки към създаването на Първия Интер
национал, в писмата си до Морган Мардохей Леви, 
или Карл Маркс, неведнъж цитирал Талмуда. По това 
време Морган просто не е можел да си представи по- 
добра кандадатура за развихряне на своите замисли!

Сякаш Дяволът, по Божие попущение, пратил на 
Морган този „откъслек“ от най-добрите представители 
на древния юдейски народ, представящ се пред всички 
като немец.

Доста надарен човек, Карл Маркс сметнал, че най- 
важният етап „в борбата за щастието на народа“ е 
създаването на системата на научния комунизъм, тоест 
на теоретична обосновка, на базата на която следва да 
се изгради бойна организация под името Съюз на кому
нистите.

И така, Първият Интернационал зап очн ал  да 
ф ункционира през втората половина на 60-те години 
на XIX век благодарение на обилните финансови вли
вания на Морган и неговите съмишленици.

По същото време в Западна Европа са създадени 
мощни центрове за подготовка на лумпен-пролетарии, 
школи за бойци, конспиратори, пропагандисти и ора
тори. И тази нечистотия попада в девствената почва

10 Скотоложство -  противоестествено съвокупление на мъж 
или жена с животно. Законът на Мойсей категорично осъжда таки
ва извратени действия, повелявайки да се убива и виновният човек,
и животното.
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на наивния интерес на неизкушените и хорската довер- 
чивост...

Официалната дата на основаването на Първия 
Интернационал е 28 септември 1864 година; този ден 
по задание на Морган членовете на британската Група 
провели среща в Сент Мартине хол в Лондон, на която 
присъствали привърженици на създаването на Интер
национала от Британия и Франция.

От агентите на Ордена бил разпространен, както 
бихме казали днес, пресрелийз (прессъобщение), в който 
се казвало, че делегатите на срещата са възмутени от 
потушаването на полското националноосвободително 
въстание през 1863-1864 година от имперските власти 
на Русия. Според лъжливото мнение на авторите на 
този документ поляците се стремели да създадат „между
народно работническо обединение за защита на общите 
класови интереси“.

Агентите на Ордена обаче, беенуващи на истори
ческата среща, някак „забравили“, че провокативните 
заявления по адрес на суверенна държава, каквато 
представлявала Руската империя, чиято съставна част 
по онова време била Полската държава, противоре
чат... на американската Конституция и Бил за правата 
(Декларация за гражданските права на човека)".

Защото тези заявления били намеса във вътреш
ните работи на друга държава!

В тази среща в един от най-богатите зали на Лон
дон (в който входът за работниците в същата тази Анг
лия бил забранен; а на нас после ще ни кажат, че тук 
са си блъскали главите за дереджето на обикновените

11 Бил за правата -  създаден в САЩ от Томас Джеферсън през 
1776 година, по време на Американската революция. Приет на 15 
декември.
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работници!!!) участвали италианци, немци, поляци; 
в президиума седял Карл Маркс, по-късно се при
съединил неговият близък приятел и съмишленик Фриц 
Енгелс (в Британия той станалл Фред, Фридрих).

Енгелс, много състоятелен човек не само в Герма
ния, но и във Великобритания, пише: „...между всички 
участници имаше само един човек, който ясно разби
раше какво се случва и какво трябва да бъде основано. 
Това беше човекът, който още през 1848 година хвърли 
на света призива: ,,Пролетарии от всички страни, 
съединявайте се! “

Ф риц бил прав относно това, че Карл Маркс 
наистина е знаел за какво се създава Първият Интер
национал.

Приятелят му Енгелс не е бил посветен в това; 
той е можел само да предполага и да гадае! А Маркс е 
знаел и е разбирал добре какво има предвид, пишейки 
през 1848 година брошура под лозунга „Пролетарии 
от всички страни, съединяйвайте се!“ Това следва 
да се разбира така и единствено така: буржоа от цяла 
Америка, забогатявайте и добивайте богатството 
си чрез милионите обезправени, и най-добре от без
крайните простори на Русия!

Години по-късно Маркс ще каже: „Социалисти
ческата революция днес е възможна в редица страни 
на Европа“. А след неговата смърт Енгелс ще ни пояс
ни: е да, наистина, революцията тогава беше възможна 
в повечето страни на Европа, защото капитализмът 
бе едва в началото на своето развитие... И така да ни 
отвлече вниманието от истината.

Енгелс умира през 1895 година. В интерес на 
истината съветските доктори на историческите науки 
със своите високи степени нищо по-разумно не са мо-
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жели да измислят освен да заявят в мащабните си 
„исторически трудове“, че през 1895-а „основателят 
на Комунистическата партия на Съветската държава 
В. И. Ленин“... бързал за среща с Енгелс, но той взел, 
че умрял, без да дочака „великия Илич“.

„Великият Илич“, този генетичен продължител на 
делото на Маркс, бунел умовете на наивните роман
тици и дегенерати, възвестявайки, че в своята истори
ческа епоха Маркс е бил прав, защото смятал за пра
вилно осъществяването на социалистическата рево
люция едновременно в цяла Европа; но при него, при 
Ленин, капитализмът (?!) бил преминал във втори ста
дий (?!) на империализъм (?!) -  ловко замъгляване на 
мозъците с измислени термини за нещо, което не съще
ствува в природата...; а революционна ситуация се съз
давала само тогава, когато „върховете не могат да 
управляват поновому, а низините не могат да живеят 
постарому“ . И, значи, властта трябвало да се вземе в 
отделно взета страна -  в Русия, защото, според Влади
мир Илич Ленин, Русия е „най-грохналата държава“ 
(?!) в стана на империалистическите държави. Добро 
оправдание за свръхнаглия терор...

Но да се върнем към по-сериозните неща.
Въоръжен с ясни инструкции и насоки, Маркс 

внесъл на срещата на делегатите предложение за необ
ходимостта от избиране на ръководен комитет. При
състващите в залата агенти на Ордена дружно зави
кали, че такъв комитет трябва да бъде генералният 
съвет, и той трябва да бъде оглавен, естествено, от 
Карл Маркс. Маркс спрял с жест шума в залата и с 
властен глас незабавно поискал от състава на генерал
ния съвет да се излъчи още по-тесен постоянен коми
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тет, който, според него, трябва да сплоти около себе 
си най-съзнателните (!) членове на съвета.

Тогава разпространили ново прессъобщение, че 
Първият Интернационал, оглавен от основателя на 
научния комунизъм, е сложил край на опитите на 
буржоазията, в частност на небезизвестния американ
ски предприемач от италиански произход Джовани 
Мадзини (член на Ордена), да застане начело на работ
ническото движение. (Внушението било следното: 
геният на човечеството Маркс е разобличил опита за 
присламчване към пролетариите на един богаташ, па 
макар и идващ от работническите среди...; отсега ната
тък Интернационалът няма да допусне никакви прово
кации; с проблемите на обикновените работници ще се 
занимават само онези, на които им се полага; избра
ните... Свръхцинизъм на свръхосигурени хора!)

На поредното заседание Маркс огласил разрабо
тените от него (а всъщност от Ордена под ръковод
ството на Морган) „Учредителен манифест“ и „Устав 
на Международното другарство на работниците“, които 
били единодушно утвърдени от генералния съвет на 
1 ноември 1864 година.

Не бива да забравяме, че това бил първият кому
нистически форум, на който се използвал стар като 
света трик: за да получиш подкрепа и да постигнеш 
единство, едни трябва да подкупиш, а други да унищо
жиш физически.

Всички участници в срещата още в самото начало 
били щедро възнаградени със солидни суми, така че 
нямало основания за съмнения в единството при прие
мането на едни или други документи. Впоследствие 
този способ — големите пари -  ще стане единстве
ният и най-съществен коз в решаването на едни или



други проблеми на международното комунистическо 
и работническо движение.

В програмните документи, прецизно разработени 
от аналитиците на американските компании, съставна 
част на свещения съюз (на „Череп и кости“, на Ордена), 
са формулирани целите и задачите на така нареченото 
пролетарско движение: ,,събаряне на капитализма и 
установяване на властта на работническата класа ", 
провъзгласен е неговият основен принцип: „освобож
дението на работническата класа трябва да бъде 
завоювано от самата работническа класа А за да 
се слеят в едно разпокъсаните отряди на европейската 
работническа класа, било необходимо да се приеме та
кава програма, която „...да не затваря вратата пред 
английските трейдюниони, френските, белгийските, 
италианските и испанските прудонисти и немските 
ласалианци “. Предвиждало се също „ съвместно учас
тие в класовите битки, единство на действията на 
международния пролетариат". И още: „Обмяната 
на опит в печата и на конгресите трябва постепенно 
да доведат работническите маси до приемане на 
идеите на марксизма като учение, разкриващо обек
тивните закони на общественото развитие и отгова
рящо на коренните интереси на работническата кла
са от всички страни.г “

Подтекстът: глупаците ще свикнат, защото глупа
ците ще повярват, така ще осеем с труповете на глупа
ците собствената им родна земя...

В Устава фигурира съчетаването на „ демократич
ните права на националните организации с центра
лизацията, гарантираща единство на действията на 
пролетариата в международен мащаб".

62 Олег Грейг
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Ръководството се осъщ ествявало от генерален 
съвет, избиран всяка  година от общ конгрес и до 
1872-ра базиран в Лондон.

А О рденът от САЩ  чрез Групата уп равл явал  
И нтернационала.

Случва се обаче непредвиденото...

В началото на 1872 година шефът на имперското 
разузнаване, великият княз М ихаил Николаевич 
(13.10.1832-5.12.1909), предоставил на император 
Александър II информация от своите агенти от САЩ 
и Великобритания. От донесенията било очевидно 
какво реално се крие зад действията на генералния 
съвет, и в частност на Карл Маркс, заявил в едно 
интервю, че той като учен се занимава единствено с 
работа... в Националната библиотека на Британския 
музей, живеейки единствено от това, че публикува ня
кои свои политически памфлети в лондонските и брюк
селските вестници; в Германия пък не може да живее, 
понеже властите са недоволни от него, и те, по думите 
му, си позволяват произвол в угода на руския цар, и 
той е принуден с жена си Жени Маркс и децата си да 
пребивава във влажния Лондон; което, впрочем, не е 
добре за здравето му, и често боледува от фурункулоза 
и т.н., и т.н. Колкото до старателната му партийна дей
ност в генералния съвет, тя се финансирала от неговия 
приятел и съмишленик Фред Енгелс, който имал малка 
тъкачна фабрика, където, впрочем, работниците рабо
тели на принципа на комунистическото отношение 
към труда (е, ние вече изпитахме върху себе си що е то 
„комунистически труц“).

Към агентурните сведения шефът на разузнаването 
приложил и аналитична справка, от която ставали ясни
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действителните цели и задачи, осъществяващи се от 
Групата чрез генералния съвет, както и това, че всъщ
ност дейността на генсъвета се ръководи от американ
ския свещен съюз.

Именно тогава Александър II, получавайки редица 
сериозни доказателства от други иточници и изхож
дайки от анализа на международните отношения, смет
нал за целесъобразно да напомни на монарха на Велико- 
британия за некоректното отношение към руската 
корона.

Министърът на външните работи на Русия княз 
Горчаков и имперското разузнаване провели редица 
акции в чужбина, в резултат на които Орденът бил при
нуден да премести практическата работа на генсъвета 
на Първия Интернационал в Ню Йорк под свое пряко 
покровителство.

Карл Маркс бил оставен в столицата на крал
ството и на 14 март 1883 година починал в Лондон.

За много хора в света този човек станал „осново
положник на научния комунизъм, учител и вожд на 
международния пролетариат“.

Да внесем яснота.
О сновоположник на научния комунизъм е аме

риканската организация „Череп и кости“, по-известна 
като Ордена.

Колкото до Маркс, той наистина бил учител на 
пролетариата, но негов вожд така и не станал.

Той старателно се мъчел да измами народите на 
Британия, Франция, Германия, Дания, Белгия и други 
европейски държави.

Неговото въздействие върху пролетариите в Европа 
имало значение, но не дало желания от Ордена и Гру
пата ефект.
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Западноевропейските народи успели да съхранят 
своите езици, култура и традиции.

Случвало се е да се чува мнението, че марксизмът- 
ленинизм ът е не учение, а наука... По-често обаче 
казваха друго: това е учение на Маркс, Енгелс, Ленин. 
Учение, чийто гръбнак бил създаден в Ордена, а от 
Маркс и неговите последователи само оформен на хар
тия. Според съветските историци и техните съмишле
ници Маркс „разкрил законите на общественото разви
тие и посочил на човечеството пътя към комунисти
ческото обновление“.

До ден-днешен мнозина наивно вярват, че у Маркс 
се слели чертите на гениален мислител, осъществил 
революционен преврат в обществените науки, и чер
тите на непоклатим революционер борец, способ
стващ превръщането на работническото движение в 
могъща сила на обществения прогрес.

Е да, Групата оценила по достойнство талантите 
на Маркс; неговият бюст, издигащ се на постамент на 
Хайгейтското гробище в Лондон, символизира повече 
от едно обикновено погребение, той е паметник на 
сбъдналите се надежди на Групата и нейните госпо
дари -  Ордена.

Колкото до всевъзможните енциклопедии и други 
научни източници, в тях се твърди, че благодарение 
на влиянието на баща си, трирския адвокат Хайнрих 
Маркс (тук се преплита и „приятелят на семейството“ 
Л. фон Вестфален), Маркс-младши още като ученик 
усвоил идеите на френското и немското Просвещение. 
Като студент в Бонския, а после в Берлинския уни
верситет, където изучавал право, история, философия, 
теория на изкуството, той станал привърженик на 
философията на Хегел и неговата диалектика. След
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завършването си Маркс ще защити своето съчинение 
„Разликата между натурфилософията на Демокрит и 
натурфилософията на Епикур“; ще му присвоят научна 
степен доктор по философия. В това изследване той 
уж се показва независим от възгледите на Хегел. Така 
твърдят съветските историци.

Това твърдение обаче е пълна глупост -  отначало 
докрай.

Защото Маркс, бидейкирезидент на Ордена, не е 
можел да мисли другояче и да постъпва по различен 
начин от този, който повелявал Орденът -  защото 
Орденът плащал луди пари и на него, и на членовете 
на генералния съвет. Орденът взел на въоръжение 
идеята на Хегел за създаване на стратегически тезис и 
стратегически антитезис (когато богатството не може 
да се отнеме с мошеничеств -  то се отнема със сила, 
по въоръжен път, тоест с война!).

Известен е ръкописът на Маркс „Към критиката 
на Хегеловата философия на правото“; той действи
телно има място в историята, но в него Маркс не 
изказва никаква критика. Той е изложил тази „критика“ 
като ръководство за действие на Първия Интерна
ционал.

Впрочем през 1927 година „Критиката...“ била 
публикувана в СССР, но... в съвършено различен вид, 
в който нито една дума не принадлежала на самия 
Маркс!

По този начин съветските историци дават още 
един повод да се твърди, че те са не само фалшифи
катори, но и доброволно наети агенти на Ордена. С 
което се занимават и в момента..., без да подозират за
това...
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Човекът е сляп: да имаш очи още не значи да виж
даш.

С цел отвличане на общественото внимание от 
истинската му дейност Карл Маркс, намирайки се от 
юни 1848 година в Германия, започнал да издава 
всекидневника „Нов Рейнски вестник“. Много бързо 
той успял да създаде резидентура от най-агресивните 
хора, които работели в редакцията: Ф. Енгелс, В. Волф, 
Г. Веерт, Ф. Фрайлиграт и др.

Тяхната главна задача било въвличане на работ
ниците и селяните в терористична дейност под фор
мата на класова борба за своите интереси. Самият 
Маркс пък, изобличавайки така наречените „коварства 
на феодално-монархическите сили“, смятал за необхо
димо да се приключи и с монархията в Германия, и с 
родствената й руска монархия.

В Германия по същото време обаче твърде ефек
тивно функционирало имперското разузнаване на 
Александър II. Провеждайки стриктно разработени 
операции, през лятото на 1850 година то провокирало 
разногласия в Съюза на комунистите, което довело до 
неговия разкол. Но това отслабило дейността на рези- 
дентурата на Ордена само за кратко време.

За да се говори подробно за Маркс, трябва да се 
подготви съвсем друга книга, и то нямаща нищо общо 
с онези, които са излизали в Русия. Засега ще се спрем 
само на някои съществени факти, където дейността на 
Маркс е пряко свързана с терористични актове в Рус
ката империя.

Покрай основната си подривна дейност Маркс, 
както се твърди, се занимавал с теория на икономи
ческите науки, издавайки известния труд „Капиталът“, 
основан на изследванията на английските икономисти
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Д. Рикардо и А. Смит за „принадената стойност...“ . 
Маркс обаче бил разностранен уникален учен, зани
мавал се и с математика. Само че тази „математика“ 
не била нищо друго освен разработена в недрата на 
Ордена насока к ак  да се действа занапред. Така в края 
на 70-те години той получил редица публикувани в 
САЩ материали по естествени науки -  биология, 
геология, химия, както и брошурата „Математически 
ръкописи“, която представлявала... инструкция за бойни 
действия срещу руския престол.

Резултатите от изучаването на еволюцията на 
общината Маркс описал през 1881 година в обширно 
писмо до Вера Ивановна Засулич. В него той дал ука
зания да се започне подготовка за унищожаване на 
императора; това се изразявало в разговор относно 
възможността за „некапиталистически път на разви
тие на изостаналите народи“, каквито, според него, са 
поданиците на Руската империя. Целият този „уни
кален“ труд, получен от Засулич, представлявал ръко
водство за действие.

Вера Ивановна Засулич, конспиративни имена и 
прозвища: Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, 
Иванов В., Карелин Н., Старшата сестра, Лелята, В. 
И. и редица други. Родена е на 8 август 1849 година 
(по нов стил) в село Михайловка (където било име
нието на родителите й), Смоленска губерния, в дво- 
рянско семейство. Починала на 8 май 1919 година в 
Петроград. Завършила Московския пансион и издър
жала изпити за учителка, но не й се наложило да пре
подава, тъй като по време на едно от пътуванията й в 
Германия била вербувана. След завръщането й през 
1868 година в Санкт Петербург започнала да работи 
по създаване на агентура на свещения съюз в Русия.
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Както е известно, първите опити за създаване на 
агентура завърш или неуспешно. Година по-късно 
Засулич била арестувана заедно с Нечаев и други аген
ти; след произнасяне на присъдата била пратена на 
заточение за осем години. През 1875 година обаче 
избягала и, променяйки името си и сдобивайки се с 
нов, изготвен в Лондон паспорт, продължила участието 
си в създаването на агентурната мрежа на Ордена в 
Петербург. А после и в Киев, където отново претърпяла 
неуспех и била принудена да бяга в столицата на 
империята.

След създаването на резидентура на терористите 
в Петербург на 24 януари 1878 година бил извършен 
първият терористичен акт -  Вера Засулич лично стре
ляла в петербургския градоначалник Ф. Ф. Трепов. В 
историята обаче се посочва, че въпреки оправдател
ната й присъда, произнесена на 31 март 1878 година 
от съд със съдебни заседатели, на който председател
ствал известния руски юрист А. Ф. Кони, а адвокат 
бил П. А. Александров, тя била принудена да емигрира 
в Европа. А в действителност тази присъда била 
произнесена не във връзка с „искането на обществе
ността“ (както си измислили болшевиките), а във връзка 
с това, че... шефът на руското разузнаване с цел дискре
дитиране на престъпничката убедил императора да й 
даде оправдателна присъда и да я прати зад граница, 
като същевременно агентите на имперското разузна
ване пуснат из Европа слух, че оправдателната при
съда е произнесена само защото Засулич сътрудничи с 
Трето отделение на Министерството на вътрешните 
работи.

След известно време, когато тази информация 
стигнала до Съюза на комунистите -  резидентурата
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на Ордена в Европа, й било предявено обвинение в 
сътрудничество е руското МВД. Естествено Засулич 
започнала да се оправдава; и тогава й било предложено 
като доказателство да се върне обратно в Русия и да 
продължи укрепването на създадената по-рано рези- 
дентура, което тя направила...

Под нейното пряко ръководство била формирана 
още една резидентура, наречена „ Черньш передел“.

„Да знаеш предварително намеренията на про
тивника, означава всъщност да действаш като Бог! ", 
казвал древният китайски философ СунДзъ. И с това 
се занимава резидентът. Резидеитът е ръководител 
на резидентура (разузнавателно подразделение), 
добиваща закрита информация, която в същото време 
дезинформира противника, извършва акции по от
страняване на политически и военни лидери, учени и 
стопански дейци....

Заслугите на Засулич били оценени високо. През 
1880 година й заповядали да се яви в Лондон, при
видно като имигрантка; там тя получила инструкции 
как уж под представителството на Червен кръст да съз
даде по-ефективна резидентура.

Именно тогава Старшата сестра получила писмо 
от Карл Маркс, в което черно на бяло се посочвало, че 
е време нейните бойци да започнат решителни дей
ствия.

И така, в резултат от дейността на главния рези- 
дент на Ордена в Европа Карл Маркс и неговите кървави 
изпълнители начело е Вера Засулич бил убит Всерус- 
кият император Александър II. След което се очаквало 
империята да рухне.
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Но... след гибелта на императора „ Народная воля ", 
също създадена от Засулич заедно с „Черньш передел“ 
още през 1880-1883 година, минала в нелегалност и... 
се прекръстила на група „Освобождение на труда“ . 
Участниците в групата превеждали инструкциите на 
Маркс за по-нататъшния разгром на Руската империя. 
След качването на престола на Александър III обаче 
действията на Трето отделение на МВД били толкова 
активни, че Засулич била принудена да напусне Русия 
и се връщала само периодично, и то нелегално, под 
различни руски имена. През 1900 година тя участвала 
в създаването на редакциите на вестник „Искра“ и 
списание „ Заря ", отново изпълнявайки решенията на 
конгресите, но вече на Втория Интернационал.

През последните години от живота си Маркс 
успял да повлияе съществено на публицистичната дей
ност на свои съвременници, станали впоследствие из
вестни -  Н. Г. Чернишевски, Н. А. Добролюбов, В. В. 
Берви-Флеровски; последният с цел сътрудничество 
на първите двама със Съюза на комунистите на Маркс 
финансирал не само техните публикации, но и личния 
им живот. По-късно, вече при червената власт, Черни
шевски и Д обролю бов ще придобият в очите на 
съветските хора статуса на „велики руски революцио
нери“. А ние ще ги наречем дребни агенти на резидента 
на Ордена на Маркс; към този списък ще причислим 
и редакторите на списание „ Колокол“ А. Херцен и Н. 
Огарьов, издаван в Лондон със средства на Групата 
(съжители, придобили по време на СССР статуса на 
„руски революционери“).

Главният организатор на убийството на руския 
император Карл Маркс надживява убития с 2 години 
и 16 дни и умира на 17 март 1883 година. В края на
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земните му дни тялото му представлявало огромен 
гноен цирей; навярно Господ е виждал кои са слугите 
на дявола на Земята... Затова пък Енгелс, по думите 
на очевидци, по-точно -  според лъжите на съветските 
историци, уж казал: „И името му, и делото му ще над
живеят вековете“ . Впрочем те ще живеят дотогава, до- 
като е жив дори един човек от „ общността на съветс
ките хора“, създадена на територията на бившата на
истина Велика Руска империя.

На територията на Европа и в Русия след смъртта 
на Маркс останали редица резидентури, функциони
ращи както на Стария континент, така и в империята. 
Оглавявали ги: в Германия -  А. Бебел, В. Либкнехт, в 
Швейцария -  И. Ф. Бекер, в Испания -  X. Меса, П. 
Иглесиас.

В състава на генералния съвет (резидентурата) 
влизали: от Германия -  Ф. Леснер, И. Г. Екариус, от 
Франция -  Е. Дюпон, О. Серайе, П. Лафарг (зет на 
Карл Маркс; малко време той ръководел резиденту
рата), от Швейцария -  Г. Юнг, от Великобритания -  Р. 
Шо, от Ирландия -  Дж. П. МакДонъл, от Унгария -  Л. 
Френкел, от Полша -  В. Врублевски.

Дейността на резидентурите в Русия координи
рали, поддържайки стриктно законспирираната връзка, 
теоретиците и практиците на терора П. И. Уткин, П. 
Л. Лавров, Е. Л. Дмитриева, Г. А. Лопатин.

Общата дейност на главната резидентура пък 
координирал и направлявал от Ордена Ф. А. Зорге, 
който непрекъснато циркулирал между САЩ и Брита
ния.

За времето на дейността на Първия Интернацио
нал били проведени редица конгреси:
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П ърви ят  конгрес се състоял в Женева от 3 до 8 
септември 1866 година; присъствали 60 души, полу
чили статут на резиденти по места. За обществеността 
се наричали „секция“, „работническо дружество“ ; 
всички те се намирали в Британия, Германия, Фран
ция, Швейцария.

На първия конгрес Маркс отсъствал, но на участ
ниците били доставени инструкции по работата на 
конгреса. Наред с общите фрази, разписани в проекто
резолюциите, се предвиждало създаване на коопера
ции на резидентурите, които били длъжни впослед
ствие да подемат широкомащабна операция по унищо
жаване на монархическите режими в Европа.

В торият конгрес се състоял в Лозана (Ш вейца
рия) от 2 до 8 септември 1867 година; присъствали 
същите 60 резиденти, но те вече представлявали инте
ресите не само на своите резидентури в посочените 
по-горе страни, но и на Белгия и Италия, които още 
нямали свои резиденти.

Т ретият конгрес се състоял в Брюксел от 6 до 13 
септември 1868 година; присъствали повече от 100 
резиденти. За да придаде тежест на (уж) загрижеността 
си за пролетариата, Орденът подготвил и разпратил 
тайни инструкции, в които се казвало, че на заседа
нията не бива всичко да минава прекадено гладко, иначе 
те ще изглеждат изкуствени. Получавайки тази насока, 
ръководителите на конгреса разиграли противоречия, 
сблъсквайки две групи делегати. Първата оглавявал А. 
Толен, когото обвинили в привързаност към Прудон, 
докато втората група (мнозинството) се обявила про
тив прудонизма.

Задачата на този конгрес било утвърждаване на 
идейните принципи на марксизма (чети: на замислите
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на Ордена) в „Международното работническо движе
ние“ (а там нямало нито един работник!). Обявили се 
и против руския анархист М. А. Бакунин, който бил 
агент на Ордена. Целта -  да се създаде видимост на 
противостоянието на Интернационала; с това обаче 
обществеността в Русия само се въвеждала в заблуж
дение.

Ч етвъ р ти ят  конгрес се провел в Базел (Ш вей
цария) от 6 до 11 септември 1869 година. Под името 
Е. К. Камерън в неговата работа взел активно участие 
„представител на американския пролетариат“, който 
всъщност бил един от аналитиците на Ордена. След 
края на конгреса той трябвало да предаде инструкции 
на Бакунин, в които се казвало, че Бакунин със свои 
поддръжници е длъжен да подеме кампания против... 
генералния съвет на Интернационала и по този начин 
да даде храна за пресата, че уж единствено в резултат 
на спорове, в горещи словесни схватки се ражда исти
ната (и същевременно да се направи мощна между
народна реклама на движението).

Изобщо целта била подготвеният кървав план да 
се впише, да се заложи в канавата на историята, за да 
бъдат оправдани всички бъдещи многомилионни 
жертви с веянията на времето, а не вменени във вина 
на конкретни хора.

А междувременно емисарите на Маркс в Русия, 
оглавяващи така наречената Руска секция (резиден- 
тура), заявили пълната си подкрепа на Маркс. Именно 
по тяхно предложение той отново станал ръководител 
на генсъвета.

П етият конгрес се състоял в Хага от 2 до 7 септем
ври 1872 година. Работата му ръководил лично Маркс. 
Под негова режисура се разиграла схватка -  и бакунис-
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тите претърпели поражение. И нищо чудно, тъй като 
Маркс активно подкрепял свързания е Ордена Ф. А. 
Зорге, след което се включили и Лафарг, Бекер, Дмит- 
риева, Домбровски.

В състава на генералния съвет били избрани нови 
хора, а ядрото му този път образували северноамери
канските федерации, представлявани от Ф. А. Зорге, 
Ф. Болте, Д. Велт. С една дума, генсъветът напълно и 
окончателно се превърнал в резидентура на Ордена в 
Европа.

Така Хагският конгрес ознаменувал победата на 
Ордена в Европа.

Задачата на Първия Интернационал била из
пълнена: открит бил първият фронт по унищожава
нето на Руската империя, осъществил редица теро
ристични акции срещу Романови и техните сановници.

А съветските доктори на историческите науки и 
активистите от отдела за пропаганда нарекли Първия 
Интернационал „предтеча на комунистическите пар
тии, възникнали през XX век под знамето на марксизма- 
ленинизма“. Неговото значение е огромно. „Той е неза
бравим, той е вечен в историята на борбата на работ
ниците за тяхното освобождение. Той заложи фунда
мента на онова здание на всемирната социалистическа 
република, което ние имаме щастието да строим“, пише 
В. И. Ленин.

Кой днес още иска да изпита това „щастие“ върху 
себе си?!
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ГЛАВА 4

РУСКАТА ДЪРЖАВА -  ЗАПЛАХА 
ЗА ОРДЕНА

От средата на 80-те години на XIX век в резултат 
на постоянния ръст на икономиката и усъвърш ен
стването на системата на държавното управление Рус
ката империя се нарежда сред най-напредничавите и 
развити страни не само в Европа, но и в света.

Въпреки редицата неуспехи, сполетели правител
ството на Александър III, установената система била 
толкова добра, че давала широка възможност за раз
витие на науката и за подготовката на кадри в универ
ситетите, които по ниво на преподаване стоели много 
над аналогичните вузове в Европа и Америка. В края 
на XIX век по своя научен потенциал руските универ
ситети -  Санктпетербургският, Московският, Харков
ският, Казанският и др. -  значително превъзхождали 
Оксфордския, Кеймбриджкия, Иейлския. Това давало 
всички шансове да се разчита, че руската страна ще 
влезе в XX век висококултурна, с мощен научно-иконо
мически потенциал, жоето и занапред ще се отразява 
положително на всички отрасли от дейноста на рус
кото общество.

Подобно развитие на Руската държава пред
ставлявало изключителна опасност за отвъд- 
океанските замисли. Ето защо Орденът сметнал за 
целесъобразно да прекрати съществуването на Първия 
Интернационал и да създаде Втория Интернационал
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-  оръдие за унищожаване на науката, икономиката и 
културата на Русия.

В началния стадий се планирало той да бъде огла
вен от Фред Енгелс, който... подпомагал развитието 
на болестта на Маркс и неговата тежка и мъчителна 
смърт; по указание на Енгелс домашната прислужница 
на Маркс Елена Демут (съжителка на двамата) доба
вяла в предписаните от медиците лекарства билки, 
предизвикващи гниене на тялото.

Енгелс бил приет за член на Групата и, използ
вайки богатия си опит по създаване на резидентури, 
взел под свое крило останалите сили на Първия Интер
национал и започнал подготовка за първия конгрес 
на новата структура. Той се провел в Париж от 14 до 
21 юли 1889 година, на него присъствали 400 рези- 
денти на Ордена. Формално конгресът се смятал за 
учредителен и очертал възможностите за своите по
нататъшни действия.

Вторият конгрес се състоял от 16 до 22 август 
1891 година в Брюксел. На него присъствал Вилхелм 
Либкнехт с цел да отвлече общественото мнение от 
реалната дейност на Интернационала. Той убеждавал, 
че войните са неизбежен резултат от капиталисти
ческия строй и че само социалистическото общество 
ще донесе мир на народите и ще сложи край на мили- 
таризма. Лъжа и чиста проба демагогия...

Именно на този конгрес започнали да се формират 
интересни замисли: за да се реализира казаното от 
Либкнехт (неизбежността на войната...), е необходимо 
да се подготви обществено мнение сред работничес
ката класа, селячеството и интелигенцията, че монар
сите и техните придворни са душегубци и богатеят от



тежкия труд на работниците и селяните (ето кой трябва 
да започне война уж за своите интереси...).

По този начин идеята на конгреса обосновавала 
необходимостта от съчетаване на икономическата и 
политическата борба на пролетариата.

Третият конгрес се провел от 6 до 12 август 1893 
година в Цюрих. В съответствие с исканията на истин
ските му инициатори било прието решение, че в реди
ците на Втория Интернационал могат да бъдат само 
онези работнически партии, които признават полити
ческата борба и я водят с всички позволени и непозво
лени методи, разработени от лидерите на И нтер
национала. Специално се подчертавало, че полити
ческата борба за сваляне на монархиите не бива да 
служи като повод за каквито и да било компромиси, 
заплашващи главната и основна задача на Интерна
ционала.

Назначеният отново за представител на Ордена в 
Русия Георги Валентинович Плеханов изнесъл подро
бен доклад за работата на бойните дружини в случай 
на война.

Георги Валентинович Плеханов -  псевдоним Н. 
Белтов и други. Роден на 11 декември 1856 година (по 
нов стил) в родово имение в село Гудаловка, Липецка 
област. Починал на 30 май 1918 година на вилата си в 
Териоки край Петербург, където бил съсед на големия 
художник И. Е. Репин. Погребан е в града, вече наречен 
Петроград. Бил женен за еврейка, дълго живял в чуж
бина, признавал, че дъщерите му не знаят руски език.

Комунистическите професори го наричат така: 
„руски теоретик и пропагандатор на марксизма, деец 
на руското и международното работническо и социа
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листическо движение“. А ние ще кажем: щом е пропа
гандатор на марксизма, значи е агент и резидент на 
Ордена, създавал бойни организации в Русия с цел 
физическо отстраняване на съществуващата власт 
на Романови.

Плеханов учил в Минния институт, от който бил 
изгонен поради отсъствие от занятия и неизпълняване 
на учебната програма. И кога да учи, след като от 1875- 
та бил вербуван от агентите на Интернационала? И 
още същата година бил издигнат като един от лидерите 
на ,,Народная воля“. След това по указание на Вера 
Засулич оглавявал група „ Черньш передел през януари 
1880 година заминал за Швейцария, после се преме
стил във Франция и накрая в Британия, където изкарал 
пълен курс на обучение по създаване на бойни органи
зации в Русия е цел събаряне на монархията.

Намирайки се в Женева, през 1883 година по 
задание на Ордена Плеханов създал руската организа
ция „ Освобождение труда“, хората в чието ръковод
ство далеч не били руснаци по националност: Г1. Б. 
Акселрод, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, В. Н. Игнатов 
(Рабин). Членовете на организацията подготвили ре
дица инструктивни материали, направили преводи на 
„Манифест на Комунистическата партия“, разпростра
нявали инструкции за бойците и терористите, вил
неещи промишлените центрове на Русия. По този по
вод В. И. Ленин пише: „...възпитаваше се цяло поколе
ние руски марксисти...“ . Ще добавим правдивото: 
поколение руски марксисти -  агитатори и бойци на 
Ордена, които трябвало да разлагат най-слабите в 
морално отношение жители на селата и работни
ческите покрайнини.
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В задачата на Плеханов влизало нанасяне на мо
щен удар по... народничеството като изпълнило своята 
мисия. И още -  да отработи строга система на връзка с 
резидентурите на Ордена в Европа с цел координация 
на широки действия по разложение на руския народ, 
унищожаване на интелигенцията и деградация на на
учните сили на Русия, обвинявани във вземане-даване 
с... „нечистата сила“ (тоест със социалистите и болше- 
виките).

Под формата на създаване на марксистки друже
ства ръководената от Плеханов организация ,, Осво
бождение труда“ изградила из цялата европейска част 
на Руската империя цяла мрежа от малки резидентури, 
отговорни за състоянието на нещата по места, демо
рализиращи обстановката в заводи и фабрики, провеж
дащи клеветническа кампания срещу собствениците 
на предприятия и земи.

През пролетта на 1895 година, когато бил в Швей
цария, Георги Валентинович научил, че среща с него 
търси Владимир Улянов. Именно на него Плеханов 
възложил да се заеме с разширяване на съществуващата 
мрежа от резидентури в Русия и създаване на нова мрежа.

Дейността на Плеханов била толкова ефективна, 
че самите лидери на Ордена решили да му създадат 
противовес; и, както вече се било случвало неведнъж, 
с цел отвличане на общественото мнение от дейността 
на организацията „Освобождение труда

Един от агентите на Ордена -  Едуард Бернщайн, 
публикувал няколко статии, в които оправдавал „легал
ния марксизъм“, хвърляйки упрека, че Плеханов забравя 
за Маркс като основател на Интернационала. Впослед
ствие комунистите ще пренесат този метод на критика
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на своите „опоненти“ в борбата с елементите на опортю- 
низъм.

Както виждаме, Вторият Интернационал до голяма 
степен повтаря Първия. Този тактически ход говори, 
че не следва повече да се изобретява нищо неорди- 
нарно, а и на определен процент от населението на 
Русия вече се въздейства така, както се планира в Ню 
Йорк.

Така през 1900 година в светлината на завърши
лата неотдавна Англо-бурска война (1899-1902), ста
нала отправна точка в промяната на собственността 
върху земята, Плеханов пристъпил към изпълнение на 
поръчението на Ордена и създал общоруския марк
систки вестник „Искра“, в който за отговорен редак
тор бил назначен Улянов. Същевременно започнало 
да излиза и списание „Заря“.

С това на практика приключила реалната дейност 
на резидента на Ордена в Русия Г. В. Плеханов.

Защото той бил сменен от по-подкования за тази 
ипостас, миналия подготовка в САЩ, Британия и 
Швейцария Лейба Бронщайн (Лев Давидович Троцки, 
1879-1940).

След това в историята на марксизма започнал нов 
етап -  етапът на троцкизма. Човекът, на когото било 
заложено, ще поеме управлението на създадените в 
Русия резидентури на Ордена, ще унищожи монар
хията, ще издигне на власт марионетно правителство. 
В състава на това правителство ще влязат резиденти 
и агенти на Ордена и Групата и от тяхно име и по тяхна 
воля ще започне да действа новоизобретено оръжие 
за деградация на раждащото се ново население и унищо
жаване на по-възрастните поколения.
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И във всичко това Лейба Бронщайн ще има много- 
бройни помощници...

Междувременно от 23 до 27 септември 1900 година 
в Париж се провел петият конгрес на Втория Интер
национал. За сетен път под ръководството на същите 
режисьори се разиграл спектакъл, който може да се 
оцени така: дискусионен клуб на нищо незначещи 
политици -  А. Милеран, К. Каутски, Ж. Гед.

Шестият конгрес се състоял от 14 до 20 август 
1904 година в Амстердам. На него била приета резолю
ция, осъждаща руско-японската война от 1904—1905-та 
като завоевателна от двете страни. По въпроса какво 
представлява тази война и следващата -  Първата све
товна, ще се говори по-нататък...

Съществен е фактът, че на конгреса било засвиде
телствано признание на японския социалист Сен 
Катаяма, който изиграл чудовищна роля (като резидент 
на Ордена в Япония) в отношенията между Япония и 
Русия, в частност, в проблемите на Курилската верига, 
Сахалин и целия Далечен изток. За това също ще стане 
дума по-долу.

На конгреса на Интернационала изкуствено били 
формирани три течения, или, като било отбелязано в 
аналитичния център на Ордена -  били създадени про
тивовеси: дясно крцло начело с Е. Бернщайн, Г. М. 
Хайндман, центрнсти с техните лидери Карл Каутски, 
Е. Вандервилд и ляво крило, впоследствие наречено 
болшевишко, в което влизали В. И. Улянов, от Австрия 
-  Франц Меринг, от Германия -  Роза Люксембург, Карл 
Либкнехт, от България -  Димитър Благоев, Васил 
Коларов.

В задачите на седмия конгрес (18-24 август 1907 
година в Щутгарт) и осмия конгрес (28 август-30 сеп

Олег Грейг
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тември 1810 година в Копенхаген) на първо място 
била подготовката за наближаващата Първа световна 
война.

Казано накратко, с подготовката си за тази война 
Вторият Интернационал изпълнил своята мисия -  
буквално като осигурил нейното разпалване.

След което болшевиките Троцки и Ленин заявили 
на всеослушание, че войната има... империалисти
чески характер и задачата на Втория Интернационал 
се състои в следното:

1. Да превърне тази война от империалистическа 
в гражданска (уникален способ за превръщане на 
словоблудството в дела; единствената цел на подобно 
„превръщане“ е да се насъскат хората един срещу друг, 
като при това се организира геноцид на руския и други 
народи на територията на Руската империя);

2. Чрез болшевиките да се призове обществото 
към предизвикване на вълна за поражение на „своето“ 
правителство в тази война;

3. Да се обяви Вторият Интернационал (тъй като 
вече бил изпълнил мисията си)... за претърпял крах. И 
да се създаде нов -  Трети Комунистически Интерна
ционал, свободен от опортюнизма.

И така, постановили: за разпалването на Първата 
световна война са виновни опортюнистите от Втория 
И нтернационала. Впрочем болшевиките винаги 
постъпвали така: възлагали на своите партийни дру
гари да изпълнят нещо, те добросъвестно го изпъл
нявали, а после... ги разстрелвали, като изпълнили 
поставената задача. Защото мъртвите, разбира се, 
мълчат...

И над всичко това тогава вече стоял „великият 
гений“ Бронщайн-Троцки.
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За когото комунистите в Съветския съюз в своята 
следсталинска страна предпочитали изобщо да не си 
спомнят! Те дори не искат да си признаят, че създател 
на Червената армия не е някой друг, а Лев Давидович 
Троцки. По този начин, в съответствие с изискванията 
на Ордена го „освобождават“ от цялата отговорност 
за унищожаването на руския народ и руската държав
ност.
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ГЛАВА 5

КАРАТЕЛНИТЕ ОТРЯДИ НА 
ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

Практически в нито един източник на съветската 
историография не се говори за реалния принос на Вто
рия Интернационал в свалянето на руския император, 
за превземането на властта по въоръжен път, а също и 
за това, как и с какви сили се е планирало извършва
нето на това престъпление.

Ще назовем някои от реалните организатори на 
унищожаването на Руската империя. Един от тях е Сун 
Ятсен, на китайски Сун Исян, Сун Чжуншан, Сун Вен; 
роден на 12 януари 1866 година в Сяншан, починал в 
Пекин на 12 март 1925 година, погребан в Нанкин. 
През 1892-ра завършил медицински институт в Сянган 
(днешния Хонконг); бил твърде агресивен, нетолеран- 
тен, имал лош характер, вследствие на което неедно
кратно бил задържан от полицията. Не се застоявал 
обаче дълго в затвора; веднъж, при поредното му хвър
ляне зад решетките, при него се явил някакъв европеец 
и се представил за дипломат от Британското посол
ство. Непознатият му предложил да практикува меди
цина в Европа и Сун без колебания приел.

Когато обаче параходът напуснал китайското при
станище, Сун разбрал, че вместо в дълго чаканата Европа 
ще трябва да акостира в Сан Франциско. В САЩ той 
преминал професионална подготовка в учебните цен
трове на Ордена, където като лекар изучавал бактерио-



86 Олег Грейг

логия и въздействието й върху хората. Обучен бил също 
и в изкуството да се прилагат химически газове. След 
това затвърдил наученото в редица страни на Западна 
Европа, пребивавайки в местата, където имало рези- 
дентури на Ордена, трупал опит в събарянето на 
неудобните правителства и налагането на жестоки 
диктатури.

След завръщането си в Китай Сун Ятсен създал 
въстанически отряди против манчжурското правител
ство. През 1905-а се преместил в Токио, където под 
негово ръководство била създадена общокитайската 
организация „Тунменхой“, която станала и нелегална 
резидентура, и център за подготовка на терористи в 
Китай.

В задачата на организацията влизало сваляне на 
Манджуро-Цинската династия и даване на властта в 
ръцете на Сун Ятсен. През 1905-1914 година съвместно 
със съпругата си Сун Цинлин той създал школа за под
готовка на войници и офицери за карателните (наказа
телните) отряди. Около 500 хиляди души от тези отряди 
били изпратени в европейската част на Руската импе
рия.

Именно от тях след свалянето от власт на царя 
били създадени така наречените интернационални 
части на Червената ррмия. Те се сражавали в състава 
на Червената армия на Троцки и на карателните отряди 
на Съветската страна на фронтовете на Гражданската 
война през 1918-1920 година.

Орденът подготвил общо 5-6 милиона чужде
странни граждани, които през периода 1905-1914 
година напълно се установили на територията на 
русия!
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Подготовка в тези центрове на Ордена преми
нали още не по-малко от 300хиляди поданици на самата 
Руска империя. Макар че не всички се върнали в роди
ната си.

От всичките 5-6  милиона чужденци, останали в 
Русия, най-много били немците, австрийците, унгар
ците, българите и турците -  около четири милиона. 
Близо 1,5 милиона били преселниците от Иран, Хър- 
ватия, Сърбия, Китай, Корея.

Високопрофесионална подготовка в центровете на 
Ордена получили китайци, унгарци, чехи и словаци. В 
периода на войната -  под прикритието на бойните 
действия -  в Русия се преместили подготвени карателни 
латишки части, на които впоследствие болшевиките 
присвоили названието латишки червени стрелци.

А от съветските историци тези милиони чужден
ци бяха представени като... работници и селяни, които 
уж от чувство за интернационален дълг дошли в цар
ска Русия да помогнат на угнетените народи.

От ноември 1917-та до януари 1918 година съветс
ката власт създала в Петроград два финландски и три 
латишки полка, наречени Червена гвардия. В Минск 
била формирана така наречената Революционна армия 
в състава на стрелкови полк на името на Минския 
съвет на работническите и войнишките депутати. В 
Одеса -  още един полк от румънци.

В състава на Червената гвардия (под това гръмко 
словосъчетание трябва да се разбират престъпни кара- 
телни отряди) били създадени части и съединения в 
Екатеринослав, Томск, Ташкент, Симбирск, Царицино 
и други руски градове. Те били под прякото ръковод
ство на Бронщайн-Троцки. Ю ридическата страна и 
осигуряването на тази „гвардия“ обаче се осъществя



вало от Совнарком12 начело с другаря Ленин (Улянов- 
Бланк).

Буквално от всички чужденци се създавали нацио
нални части и съединения, които после били включвани 
в състава на Червената армия. През лятото на 1918 
година в десетки градове на страната били образувани 
комисии по формиране на интернационални съедине
ния на Червената армия.

При това в състава на главния щаб на РККА13 било 
създадено управление по формирането на тези интер
национални части.

В отделни периоди действали специални органи 
по формиране и комплектоване на полски, финланд
ски, чехословашки, китайски, ирански и други карател- 
ни части под контрола на председателя на ВЧК14, 
полско-белоруския евреин Феликс Дзержински.

Главорезите и наказателите, подготвени в учеб
ните центрове на Ордена, получавали от своите „роди
тели“ баснословни за времето пари. В същото време 
отделът по пропаганда на ЦК на ВКП(б) им оказвал 
всякаква подкрепа, възхвалявайки ги за военната по
мощ „в името на справедливото бъдеще на цялата 
работническа класа и селячеството“ на съсипаната,

12 Совнарком (Совет н^роднмх комиссаров, СНК) —  наимено
вание на съветското правителство в Съветска Русия, СССР и репуб
ликите на СССР, използвано през периода от 1918 до 1946 година.

13 РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) -  Работническо- 
селска червена армия.

14 ВЧК (Всероссийская чрезвьшайная комиссия) -  Общоруска 
извънредна комисия за борба с контрареволюцията и саботажа 
при правителството на Съветска Русия. Тя става и предшественик 
на всички съветски служби за сигурност -  ОГПУ, НКВД, КГБ и 
техния руски наследник ФСБ.
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разграбена огромна страна. При превземането на насе
лените пунктове всички тези „помощници“ можели 
да правят каквото си искат и се отдавали на безчин- 
ства, грабежи и насилие. Особено старание в това 
проявили китайските части, намиращи се на подчи
нение на Уборевич, Якир, Федко, Тухачевски и други 
командващи армиите и фронтовете на РККА.

Формирането и боевата дейност на всички кара- 
телни части на Ордена, намиращи се на въоръжение 
в РККА, се контролирали в ЦК на РКП(б) и лично от 
резидентите на Ордена Троцки и Ленин, от агентите 
на Ордена Свердлов, Дзержински, Киров, Стасова, 
Склянски, Подвойски, Фрунзе и др.

Немалка лепта в унищожаването на руския народ 
внесли командирите на карателните отряди Бела Кун 
(уж унгарец), Бобински (уж поляк), Маркович (уж чер
ногорец), Частек (уж чех) и много други евреи, пред
ставляващи различни националности.

По време на Гражданската война в боевете против 
Бялото движение участвали общо над 480 части и 
съединения от наказатели, минали професионална 
подготовка в международни бойни центрове!

Сред тях особена, буквално нечовешка жестокост 
проявили на Източния фронт 216-и интернационален 
полк на 24-та стрелкова дивизия; 222-ри интерполк 
на 25-а Чапаевска дивизия; 225-и китайски карателен 
полк на 29-а стрелкова дивизия; полското съединение 
„Победа“; финландският карателен полк; 2-ри кара
телен стрелкови полк; Варшавският и Люблинският 
полк; 1-ви Астрахански карателен полк; 519-и кара
телен полк; 6-и финландски карателен полк; в Турке- 
стан -  2-ри карателен полк „Карл Либкнехт“.
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За унищожаването на стотици хиляди хора всич
ки тези части били наградени с орден „ Ч ер вен о зн а м е“ 
-  първия съветски орден. Заслужена награда, няма що!

Съветските источници твърдят, че тези части след 
войната били разформировани, което не отговаря на 
истината. Дори само поради тази причина, че Третият 
Интернационал едва започвал своята мисия; а него
ват а главна  задача  било унищ ож аванет о на  бивш ит е  
поданици  на бивш ат а царска Русия.

Самите комунистически учени, обществоведи, 
историци признават, че дейността на чужденците по 
полетата на Гражданската война била не само „действена 
форма на помощ за унищожаване на царизма и строи
телства на първата в света социалистическа държава“, 
но и „забележителна школа по революционна теория 
и практика за многото хиляди чуждестранни трудещи 
се, които се върнаха в своите страни, обогатени с 
опита на прякото участие във Великата Октомврийска 
Социалистическа революция“.

Карателните части не били разпуснати, само 
незначителна част от тях била изпратена в родината 
им, където те се занимавали с наказателна дейност, 
но вече сред своите сънародници (както продължа
вали да правят същото техните „колеги“, оставени в

г

Съветската република).
Това се доказва лесно дори само с факта, че след 

доста време -  във връзка с 50-годишнината на Октом
врийска социалистическа революция -  с ордени „Ле
нин“ и други отличия на СССР били наградени 3409 
участници в революцията и Гражданската война на 
страната на съветската власт; всички те са граждани 
на КНР, Италия, ГФР, Индия, Австрия, Финландия,
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Франция, Демократична република Виетнам, Монго
лия, Югославия, Чехословакия, Полша, Румъния, ГДР, 
Унгария, България.

Нима това не е списък на достойни продължители 
на делото на Ордена цели 50 години след кървавия 
преврат в Русия?

Именно създаването на карателните части в РККА 
(наименованието на Червената армия до 1946 година) 
и придобиването на ужасяващ опит от тях позволило 
да се формират интернационалните бригади и съеди
нения, които се сражавали срещу правителството на 
Франко през 1936-1939 година; те се състоели изцяло 
от комунисти и социалисти, преминали подготовка в 
школите и центровете на Третия Коминтерн. Който 
по приемственост приел в себе си всички школи и 
центрове, създадени от Ордена в цял свят.

В гражданската война в Испания участвали близо 
300 хиляди интернационалисти, представители на по
вече от 50 страни. Техните бригади носели имената 
на Линкълн, Димитров, Анри Барбюс, Телман, Дом- 
бровски, Гарибалди, Мицкевич и др. В боевете вою
вали ръководители и представители на компартиите: 
на италианската -  Л. Лонго (псевдоним Гало), Ф. де 
Роза, П. Нени; на полската -  К. Сверчевски (Валтер); 
на унгарската -  Мате Залке (генерал Лукач) и Ференц 
Мюних (бъдещият глава на правителството на Унгар
ската народна република); на югославската -  Б. Паро- 
вич; а също англичанинът Р. Фокс и австрийците Ю. 
Дейч, М. Щерн (Клебер).

Общото ръководство от Коминтерна осъществя
вал лидерът на италианските комунисти Палмиро 
Толиати.
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Гражданската война в Испания била практи
ческа проверка на силите на И. В. Сталин в навече
рието на Втората световна война. И все по същата 
причина: съветският генсек усвоил добре теорията на 
Хегел -  идейното оръжие на Ордена. Интербригадите 
били предвождани от евреи: от съветския военачалник 
Щерн и Долорес Ибарури (която Сталин наричал 
„астурийската к...“) -  от една страна, от генерал Франко 
-  от друга страна. Но и едните, и другите били... бойни 
отряди на другаря Сталин. Какво пък -  ако ще играят, 
да играят по правилата на врага (а общо взето, вече 
дори... приятел). И като най-важен резултат от войната 
Сталин взел всичкото злато на испанците!

В подготовката на карателните отряди, събрани в 
Русия преди Първата световна война, участвал извест
ният деец на XIX-XX век Сен Катаяма. Той е роден 
на 3 декември 1859 година в село Хадеги (Япония). 
Умира на 5 ноември 1933-та в Москва, погребан е до 
Кремълската стена.

През 1883-та бил вербуван от резидентурата на 
Ордена, а година по-късно заминал за САЩ, където 
се обучавал в терористична, агентурна и бойна дей
ност и после зачислен в Иейлския университет.

А сега е време да кажем няколко думи за това 
учебно заведение, изиграло далеч не най-маловажна 
роля във формирането на психологията и на членовете 
на Ордена, и на хората, въплъщавали техните идеи. 
Може дори да се каже следното: без това заведение 
болшевишкатареволюция в Русия би била немислима...

Първоначално Йейлският университет се нари
чал колеж на Негово Величество в колонията Кънек-
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тикът. Той бил създаден като крепост на конгрега- 
ционализма (английския клон на калвинизма, тоест на 
реформаторското направление в протестанството) в 
противовес на презвитерианството, което по онова 
време доминирало в Нова Англия. Заведението осно
вал докторът по богословие Инкриз Мезър, президент 
на единствения по онова време новоанглийски колеж 
-  Харвардския. Иейл трябвало да покрие недостига на 
випускници на Харвард. Излизайки в оставка, Мезър 
призовал съмишлениците си да създадат всички усло
вия за развитие на университета „за съхранение на 
истинската вяра в идващите поколения“, по собстве
ния му израз.

Колежът е кръстен в чест на Илайхю Иейл, богат 
английски бизнесмен и търговец, впрочем нямащ ни
какво отношение към образованието и науките. През 
1718 година в отговор на молба на попечителите на 
колежа той изпратил от Стария свят сандък с книги, 
портрет на крал Джордж I и партида индийски стоки, 
от чиято продажба колежът спечелил огромната за 
онова време сума от 562 фунта и 12 пенса. Колежът 
имал своя църква, службата в която студентите били 
длъжни да посещават два пъти на ден. На територията 
на заведението и в корпусите било позволено да се 
говори само на латински език; на всички студенти се 
внушавало чувство на изключително морално превъз
ходство и обособеност. Сред неписаните правила имало 
и такова: старшите курсисти са длъжни да обучават 
новаците в традициите и порядките на учебното заве
дението през първата седмица, наричана „адска“ . 
Всички студенти се подлагали на подразделяне в зависи
мост от социалния статус на родителите им. Студентско



94 Олег Гоейг

самоуправление в пределите на заведението се из
ключвало.

През 1776 година в САЩ за първи път било обра
зувано академично братство във Вирджинския колеж. 
А три години по-късно то било копирано в Иейл. Брат
ството на студентите в Иейл се различавало от всички 
останали по особената си секретност: нечленовете „не 
могат да знаят устройството и целите на братството“. 
Първият лидер на тайната организация бил Уилям 
Ръсел, доста състоятелен младеж; смятало се, че той е 
донесъл идеята за създаване на новото общество от 
Германия, където учел за кратко. Ръсел се върнал в Аме
рика в разгара на антимасонската кампания, която за
почвала след изчезването през 1826 година на Уилям 
Морган. Казват, че той се канел да публикува книга за 
масонските тайни. Ето на такава вълна се родила 
Антимасонската партия. На изборите през 1832 година 
тя издигнала свой кандидат срещу двама масони -  
демократа Андрю Джаксън и лидера на американските 
виги Хенри Клей.

По същото време борбата с тайните общества 
засегнала и студентските братства. От йейлското брат
ство „Фи-бета-каппа“ поискали отказ от принципа за 
секретност. Тогава Ръсел и съмишлениците му взели 
решение да се организира ново тайно братство по подо
бие на едно от немските -  Ордена на илюминатите. 
То било основано през 1776 година в Инголщат от про
фесора по право Адам Вайсхаупт.

Учението на професора включвало проект за 
социална реформа в егалитарна посока. Както е известно, 
илю минатите („просветените“) отстъпват първен
ството на масонството. Няма съмнения, че илюми- 
низмът е предтеча на всички (спомнете си истината:
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нищо не се поражда отникъде...) тайни общества, 
поставили си за цел революционно преустройство на 
света. Да, да -  на всички общества, включително на 
болшевиките в съветска Русия, както и на всички оста
нали, усвоили от илюминатите принципа на „двой
ната доктрина“ (една -  за вождовете, друга -  за редо
вите членове), както и суперстрогата централизирана 
йерархия (не е ли такъв уставът на КПСС?!).

Към Ордена на илюминатите причисляват Хер- 
дер, Моцарт, Гьоте, генерал-фелдмаршал Фердинанд 
Брауншвайски и др. И макар илюминатите да не са 
масони, Вайсхаупт обучавал адептите да се възползват 
от всички възможности за разпространение на своето 
влияние. И илю минатите започнали да влизат в 
масонските ложи именно с подобна задача: разпро
странение на влияние с всички средства. През 1785 
година курфюрстът на Бавария Карл Теодор забранил 
Ордена, и професорът напуснал страната. Но неговата 
теория и практика вече били овладели масите, доби
вайки характер на световен заговор. Под тяхно влия
ние, половин век след забраняването на този Орден, 
се оказал и американският студент.

Колкото до Русия, в нея идеите на илюминатите 
пресичала строго императрица Екатерина II; известен 
е фактът на разправа с членовете на московския клуб 
на мартинистите, ръководени от Н. Новиков. Импера
трицата не различавала илюминатите от мартинис
тите (последователите на философа Луи-Клод дьо Сен 
Мартена). Но тайните общества се разпространявали 
като зараза...

Няма да осветлявам подробно такава важна тема, 
като масонските ложи в Русия, ще спомена само А. С. 
Пушкин, който през 1821 година бил посветен в масон.



96 Олег Грейг

В писмо до В. А. Жуковски на 20 януари 1826-а поетът 
пише: „Аз бях м а со н  в К иш иневскат а лож а, т оест  в 
онази, зар а д и  коят о са ун и щ о ж ен и  в Р усия всички  
ло ж и“. Пушкин се отдръпнал от масонството, впрочем 
той повече не принадлежал към никакво друго тайно 
общество. Самият поет казва по този повод: „Това все 
пак е вследст вие предсказаниет о за белия кон... Всички  
т ези ф илант ропични и хум анит арни т айни общества, 
даж е и сам от о м асонст во, са получили от  А дам  Вайс- 
ха уп т  п о д о зр и т елн о  и вра ж д еб н о  на съ щ ест вува 
щ ит е държ авни  порядки  направление. К ак м о ж ех  да  
се присъединя към  т ях? Вайскопф , В айсхаупт  е едно  
и същ о...“. За какво говори П уш кин?-А м и за гадател
ката немкиня, предсказала му смърт от бял („вайс...“) 
кон, бяла глава или бял човек...

Не само тези и други изявления на Пушкин, но и 
неговото задълбочено познаване на архивите на рус
ката история говорят, че тайните общества са можели 
да интересуват великия национален поет само като 
историк и литератор, не повече. Той си падал по инте
лекта на опонентите, блясъка на салоните и очарова
нието на светските дами...

Повечето членове на тайното общество „Череп и 
кости“ са склонни да смятат, че техният Орден има 
немски произход. В тяхната щабквартира има документи 
на немски език, кактб и химн, чиято музика е написана 
от масона Йозеф Хайдн през 1797 година. Явно още в 
Иейлския университет организацията, създадена по 
инициатива на Ръсел, била наричана „Братство на 
Смъртта“, а нейното число символ станало 322, включ
ващо годината на основаването -  1832-ра, и указание, 
че това е втората -  след немската -  клетка на същото 
общество. Според други членове пък това е датата на
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смъртта на Демостен -  322 година преди Рождество 
Христово. Между другото членът на Ордена Аверил 
Хариман, работейки в Москва, съхранявал секретни 
документи в портфейл, чиято закопчалка била кодирана 
с числото „322“.

Ц ели т е и за д а ч и т е  на  И ейлския  ун и вер си т ет  
били определени  и залож ени  заедно  със създаванет о  
на т айнот о брат ст во: подгот овка  какт о на специа
лист и  от  висок клас за осигуряване с кадри на Ордена, 
т ака и на видни  полит ически  дейци  в САЩ , коит о  
били длъж ни да изпълняват  волят а на т ози Орден. 
Е ст ест вено  наред с други  видни  специалист и.

С ъщ ност т а и т радициит е на т ова  елит но за ве 
дение са се запазили  до наш и дни.

Но да се върнем към нашия герой Сен Катаяма.
След завършването на Иейлския университет през 

1895 година той се върнал в Япония и се включил в 
организирането на социалистическото движение. За 
активната му дейност по създаването на резидентура 
в Страната на изгряващото слънце през 1900 година 
бил избран за член на бюрото на изпълкома на Втория 
Интернационал. И изпълнявайки волята на висше
стоящите, се обявил против започналата Руско-япон
ска война, чийто организатор естествено бил отново 
вездесъщият Орден.

През 1921 година Сен Катаяма заминал за Мексико, 
оттам -  за САЩ; получил от отвъдокеанските си госпо
дари нови инструкции, той пристигнал в Русия, където 
през 1922-ра бил избран за член на Изпълнителния 
комитет на Комунистическия Интернационал (ИККИ) 
и бил натоварен с отговорността за подготовката и 
създаването на компартия в Япония.
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Значимата роля на Сен Катаяма е неизвестна и 
неразбираема за мнозина до ден-днешен, въпреки че 
нейната същност не е толкова сложна. Създадените 
от него бойни отряди на комунистите в Япония се 
готвели като ударна сила за унищожаване на Бялото 
движение в Далечния изток. Те провели там не повече 
от десетина, но много съществени операции, повече 
от осезателни за белогвардейските части, воюващи сре
щу чекистите. От карателите на Катаяма през 1945 
година бил заловен и предаден на съветските власти 
руският патриот атаман Семьонов, предводител на 
въстанието в Забайкалието и Далечния изток против 
съветската власт. След присъда от трибунала на Черве
ната армия той бил обесен.

След преврата в Петроград и вземането на властта 
от болшевиките били създадени всички условия на ба
зата на интернационалните групи в редица страни да 
се основат комунистически партии. Което се оказало 
благодатна почва за създаването през март 1919 година 
на чудовищния октопод -  Комунистическия Интер
национал (Коминтерна).
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ГЛАВА 6

НА ПРИЦЕЛ -  ПРИРОДНИТЕ 
БОГАТСТВА НА РУСИЯ. 

УНИЩОЖАВАНЕТО 
НА РУСКАТА НАЦИЯ

В края на XVII -  началото на XVIII век шведите 
господствали в Бяло море. Началото на XVIII век обаче 
било ознаменувано от силното въздействие върху този 
регион на Русия от мощната съзидателна енергия на 
Петър I, който, посещавайки мястото лично, дал много 
висока оценка на жилищните сгради на обитателите 
на крайбрежието. Напълно резонно господарят решил, 
че тези хора са способни да устроят северния край 
така, че да го превърнат в морска -  здрава, стабилна -  
врата на държавата.

На поредната асамблея в Санкт Петербург Петър 
I поискал от Сената да вземе под личен контрол жилищ
ните условия на селяните и трудещите се хора в Русия. 
И този проблем, изглеждащ на пръв поглед сложен, се 
решил доста лесно; по стара традиция жилищното 
строителство в Русия се правело качествено и стабилно. 
Руснаците са научени на това от естествените природни 
условия -  сурови зими, дъждовна есен, късна пролет.

Народната архитектура била наистина уникална, 
което не останало незабелязано от господаря. Обик
новено долният етаж на каменната или дървена къща 
бил нежилищен (наричал се подклет), служел за килер, 
понякога там зимувал добитъкът.
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В Русия от края на XVII век обикновено строели 
дървени къщи е каменни подклети. Впрочем още през 
XIV век подклети се правели и в някои руски църкви. 
Те служели не само за склад, а и за съхраняване на 
имуществото, понякога приютявали поклонници и 
самотни възрастни хора. Случвало се в тях да бъдат 
направени гробници или пък печки за затопляне на 
църквите.

Именно в такива хубави домове живеели семей
ствата на селяните и работниците из цялата необятна 
матушка Русия. В края на XIX век в страната практи
чески нямало бедняци и просяци.

Ако става въпрос за последствията от войните, 
тоест за инвалидите, трябва да кажем, че още от вре
мето на Петър Велики за тях били били създадени спе
циални домове, издържани с пожертвования на офи
цери от армията и флота. Подчертаваме, че от времето 
на Петър Велики чак до 1917 година офицерите били 
не само интелектуалната военна сила на империята, 
но и доста състоятелни хора. Съществувало неписано 
правило: ако офицерът имал земи, имение, като правило 
за него било въпрос на чест да се откаже от полагащата 
му се заплата в полза на домовете за инвалиди. И понеже 
в редовете на офицерския корпус повечето били дворя- 
ни от богати семейства, от само себе си се решавал 
въпросът за съдбата на останалите сами на стари години 
офицери и унтерофицери и грижата за тях.

За Ордена тази грижовност на империята към 
нейните поданици -  и не само за войниците, но и за 
всички хора без изключение -  изглеждала много-много
опасна.
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Защото психологията на хората, строящи такива 
домове и грижещи се така за ближните си, била такава, 
че те умеели да градят, създавайки блага в регионите, 
в които са се родили, в които живеели и в които бил 
прахът на предците им. Те не молели за царска милост 
или помощ, те работели за себе си и същевременно за 
благото и процъфтяването на цялата страна. На една 
страна, която с гигантски крачки изпреварвала другите 
страни и всеки момент щяла да стане недосегаема -  в 
науката, изкуството, медицината, селското стопанство, 
в останалите отрасли. А да не говорим, че тя и бездруго 
притежавала несметни природни богатства. Следова
телно би могла да диктува условия на целия останал 
свят.

Къщи... Някой ще попита защо изобщо трябва да 
обръщаме внимание на това? Защо да повтаряме, че 
цялото население на Русия живеело в здрави и хубави 
домове? Ами защото именно Орденът поставил зада
чата да бъдат унищожени и тези домове. Изглежда 
невероятно, дребно? Да, ама не е!

В една от инструкциите до Втория Интерна
ционал се казва следното: след свалянето на царя и 
вземането на властта подлежат на унищожение 
дървените къщи -  чрез опожаряване, и каменните 
къщи -  с амонал. А за да се заличат от паметта на 
потомците спомените за достойния живот на пред
ците им и за уникалния им бит, пропагандистите ще 
провеждат „просветителска“ кампания, набивайки в 
съзнанието на поколение след поколение, че населе
нието на Русия е живеело в колиби без отопление и 
удобства, че цялата страна е тънела в сиромашия, наро
дът е бил гол-голеничък и буквално е умирал от глад...
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Тази инструкция се изпълнявала в продължение 
на 70-те години съществуване на съветската власт; дей
ства и днес...

Като доказателство мога да приведа следния про
стичък пример: в учебника „Родна реч“ за началните 
класове през 50-те години на XX век (може би и по- 
късно) били поместени две картинки. На лявата били 
изобразени няколко жалки къщурки и разбит от талиги 
черен път; кой знае защо тези порутени постройки не 
стигали и до половин човешки ръст. А редом до тия 
съборетини греела верандата на помешчическа къща, 
на която седяла дебела госпожа, гледаща с презрение 
през пенсне обгрижващите я слугини. На картинката 
отдясно била същата богаташка къща, но на верандата 
стоели щастливи пионери с хорни и барабани, а между 
колоните празнично се червенеели знаменца. На мяс
тото на колибките се извисявали къщички с по два про
зореца и кокетни дървени оградки, а пред тях -  асфал
тов път. Под първата картинка пишело: така живеели 
в Русия преди революцията. Под втората: така живеем 
ние при съветската власт.

Те постигнали каквото искали: психологията на 
самостоятелния, свободния руски човек загинала, по
бедила психологията на иждивенеца -  нищ и зависим.

Орденът си направил сметката грамотно: преди 
да се измъкнат от недрата на Русия природните 
богатства, трябвало да се унищожат елитните слоеве 
на обществото.

Ясно е, че с офицерския корпус и войниците ще 
бъде свършено в Руско-японската и в Първата световна 
война. Остатъците ще се доизтребят в горнилото на 
Гражданската война. После ще бъдат унищожени след
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ващите жертви -  търговците и еснафите, разбира се, 
основно руснаци по националност.

Но и това още не решавало проблемите. В неле
ката задача за прекрояването на света имало такива 
тънкости, за които трябвало да се помисли предва
рително.

Необходимо било да се създаде някаква струк
тура начело с много надарен човек и прекрасен управ- 
ленец организатор, който да събере най-талантливите 
учени на Русия, да ги осигури с високо заплащане, с 
луксозни имения за живеене, с отбрана храна (на фона 
на изкуствено предизвикания град!), а тяхната задача 
да бъде създаване или усъвършенстване на вече създа
дените в края на XIX-  началото на XX век нови техно
логии.

И така, тази страна също била обмислена, нуж
ните хора се подбирали...

След преврата под ръководството на Лейба Троцки 
създали правителство, което по решение на Полит
бюро на РКП(б) било оглавено от В. И. Улянов-Ленин. 
По това време действен лидер на партията бил Троцки, 
но в Ордена сметнали за целесъобразна такава разста- 
новка на силите, при която да не стане той глава на 
новосъздадената държава или номинален ръководител 
на законодателния орган -  ЦИК (начело на него поста
вили Яков Михайлович Свердлов).

И тогава в съветска Русия било създадено нужното 
подразделение начело с много надарен човек и пре
красен управленец организатор -  Специален отдел на 
ВЧК; всъщност това било структурно подразделение 
на ЦК на партията.

За тази структура е написано достатъчно много и 
подробно (макар и не всичко) в книгата на Олег Шиш-
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кин „Битката за Хималаите“ ; и трябва да кажем, че 
неговият писателски труд заслужава уважение.

Още през 70-те години на XIX век някои учени в 
САЩ и Русия стиганли до извода, че около нас съще
ствуват не само електрически вълни, но съществува и 
явление, което не може да се нарече другояче освен 
невидима енергия. И тази тайнствена енергия се намира 
в самия човек. А след като енергията се излъчва от 
индивидуума, трябва да се предполага, че човек може 
да я управлява сам, размишлявали учените. Но ако е 
така, то тази енергия може да се управлява... от друг 
човек посредством електромагнитно излъчване или от 
по-силна енергия на друго индивид.

В онези години това било сериозно откритие.
През 1887-а в Оксфорд било основано дружество 

за психически изследвания, в което влезли редица видни 
учени. Групата осъзнала много бързо необходимостта 
от това подразделение и започнала да го финансира 
щедро.

В Русия с идентични разработки малко по-рано 
се бил заел професор Бехтерев. Той изучавал пробле
мите на телепатичното общуване и през 1901 година 
оглавил Руското дружество по нормална и патологична 
психология. Покрай изследванията си професорът за
почнал да издава „Вебтник за психология, криминална 
антропология и хипнотизъм“. Негов последовател бил 
известният професор Александър Василиевич Барченко. 
А в навечерието на Първата световна война в лабо
раторията, ръководена от учения, се появил завърши
лият наскоро съвсем млад доктор по медицина Алексей 
Алексеевич Грейг. През 1905 година той завършил 
медицинския факултет на Дерптския университет, а
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през 1907-а защитил дисертация за присъждане на 
научна степен доктор. Още в началото на обучението 
си в университета той стажувал в катедрата по физио
логия в Московския университет, чийто завеждащ бил 
основоположникът на руската физиологическа школа 
и на научното направление в психологията професор 
Иван Михайлович Сеченов (1829-1905). Между дру
гото, той заявил, че ако този младеж не зареже медици
ната, го очаква голямо бъдеще като учен.

Алексей Алексеевич Грейг (псевдоними Дитрих, 
Куминг, Линг) е роден през 1883 година (според някои 
други сведения -  през 1882-ра). Негови предци били 
прославените руски адмирали от шотландски род Самуел 
Карлович Грейг и синът му Алексей, който имал шест 
деца в брака си с Юлия Сталенска. Единият му син -  
Василий, роден през 1832 година, се оженил за Мария- 
Елен Куминг. Василий Алексеевич Г рей г-дядото  на 
нашия герой -  имал военен чин капитан и бил предсе
дател на Наказателната палата в Рига. За вярна служба 
на императора и Руската държава бил удостоен със зва
нието действителен статски съветник (което съответ
ствало на генерал-майор), както и с придворното зва
ние камерхер на Негово Императорско Величество.

В семейството му се родили четири деца -  двама 
сина и две дъщери. Големият му син Алексей-Якоб, 
дошъл на бял свят на 6 ноември 1859 година, ще стане 
баща на Алексей Алексеевич Грейг. В навечерието на 
Първата световна война той работел като мирови съдия 
във Фридрихщадски уезд, на няколко километра от 
Рига.

Учейки в университета, през 1904 година Алексей 
положил изпити и бил зачислен в Имперското разузна
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ване, в началото като агент, после като слушател, кан
дидат, стажант и накрая като агент за влияние. Участ
вал в командировки за симпозиуми в Европа и САЩ.

През март 1914 година бил командирован от 
Имперското разузнаване в Германия, където по-рано 
го канели в качеството на приват-професор в един от 
институтите на немското дружество „Бланк“ . Там по 
поръчение на граф Канкрин създал мрежа на оглавя
ваната от него резидентура. Имал свръзка в лицето на 
ръководителя на направление в Имперското разузна
ване В. Г. Забрежнев.

Владимир Георгиевич Забрежнев (Владимир Вла- 
димирович, Владимир Николаевич) произхожда от 
семейство на дребен дворянин -  подполковника в 
оставка от руската армия Георги Забрежнев, женен за 
една от братовите внучки на екатеринбургския губер
натор.

Бащата на Владимир положил максимални усилия 
синът му да постъпи в Александровското военно учи
лище, което някога завършил и самият той. Младежът 
станал кадет, но не му се наложило да учи там; по време 
на приемните изпити той се срещнал е генерал-адютанта 
на Негово Императорско Величество Клайнмихел, 
който харесал хлапака. Генералът поговорил с него и 
му обещал да го уреди в Пажеския корпус на Негово 
Императорско Величество. И наистина спазил обеща
нието си. А Владимир не само завършил корпуса бле
стящо, но и в последния курс станал кандидат за длъж
ност, която му предложили в Имперското разузнаване.

От съвсем млад Владимир владеел свободно три 
езика -  френски, немски и италиански. В корпуса не 
само усъвършенствал езиците си, но и доста сносно
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усвоил английски. Той бил взет на служба с чин под
поручик и зачислен като слушател на специални кур
сове, след което работил като агент на разузнаването 
в редица страни. В частност първо в Италия, после -  
във Франция.

По задание на разузнаването създавал групи анар
хисти; влязъл в редовете на италианската и френската 
компартия.

Дълго време бил в специална връзка с агентите 
на Имперското разузнаване в Ордена.

Ръководителят на Имперското разузнаване граф 
Александър Георгиевич Канкрин оценявал доста високо 
неговата служба.

През 1911 година по нареждане на графа Забреж
нев влиза в масонската ложа La Grand Orient. После 
се появява в Италия, където създава много близки 
отношения с главния редактор на вестника на италиан
ските социалисти „Аванти“ Бенито Мусолини. Из
вестно е, че по това време Мусолини нееднократно 
заявявал официално за изгонването на франкомасоните 
от редиците на италианските социалисти. След уста
новяването на топли отношения със Забрежнев обаче 
Бенито сякаш забравил за съществуването на франко
масоните.

Всички научни изследвания през втората поло
вина на XIX и първото десетилетие на XX век били 
държани под бдителното око на Имперското разузна
ване, което системно информирало императора за 
всичко. Включително за това, което се случва в науката 
не само в Европа, но и в САЩ и Югоизточна Азия.

След преврата в Русия началникът на Имперското 
разузнаване генерал-адютантът на Негово Импера
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торско Величеств, вицеадмирал граф Александър 
Георгиевич Канкрин бил принуден да напусне стра
ната, но не загубил връзките си е нея благодарение на 
добре законспирираната мрежа на своята агентура.

Един от неговите информатори си оставал Вла
димир Забрежнев, който получил от графа препоръки 
за следене на дейността на създадения във ВЧК Спец- 
отдел, оглавяван от Глеб Иванович Бокий. В частност, 
на учените, които Бокий привлякъл; преди време част 
от тях си сътрудничели тясно с апарата на Имперското 
разузнаване, а някои и лично е граф Канкрин. Ето защо 
за Забрежнев не представлявало проблем да следи 
работата на Спецотдела.

На територията на научен обект в Красков про
дължавала да функционира биофизична лаборатория, 
в която работели А. В. Барченко, физикът и математик 
от Петроградския университет професор Б. Л. Розинг, 
специалистът в областта на електромагнитните вълни 
професор А. Михайловски, специалистът в областта 
на генетиката професор К. Шварц.

От тях били съставени списъци на акушерските 
пунктове и родилните домове в бившата Руска импе
рия, а попадналата в ръцете им картотека на Трето от
деление на МВД им предоставила възможност да научат 
практически за всички баби акушерки в страната.

Спецотделът и началникът му Бокий получили 
от Троцки лична заповед за... подключване на всички 
родилни домове и акушерски пунктове към место
нахожденията на електрическите станции, а ако та
кива няма в близост до медицинските заведения за родил
на помощ, тези заведения... подлежат на ликвидиране! 
Естествено с помощта на органите на ВЧК по места.
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В районите с най-плътно население и висока раж
даемост в Русия били съсредоточени:

-  в Далекоизточния и Забайкалския регион по про
тежение на Транссибирската магистрала -  подразде
ления на каратели китайци;

-  в Източен и Западен Сибир -  карателни части 
от чехословашкия корпус;

-  в Средна Азия -  китайски и унгарски каратели;
-  в европейската част -  основно китайски карателни 

части.
В Тамбовщина те се оглавявали от Уборевич и 

Якир; в Белорусия операциите се осъществявали под 
командването на Тухачевски от поляци, латиши и час
тично финландци.

В Далечния изток спецоперациите на Първа Чер- 
венознаменна Далекоизточна армия (Червената армия 
на Далекоизточната република) ръководел Василий 
Константинович Блюхер; в Средна Азия карателните 
части се подчинявали на командващия Туркестанския 
фронт Михаил Василиевич Фрунзе.

Главната задача на посочените военачалници на 
Съветската република или на техните доверени при
ближени било с помощта на подготвените т. нар. интер
национални бригади и сътрудници на Спецотдела по 
места да подлагат родилките и бременните жени на 
електромагнитно облъчване с цел поразяване на 
мозъчната и психическата дейност на бебетата.

Тази работа се вършела като по мед и масло -  тол
кова високопрофесионално, че не будела у никого 
никакви съмнения. И какви съмнения можело да има, 
когато местната ЧК разпореждала в района на някоя 
болница да се инсталира подстанция за осветление, 
„необходимо за ражданията и операциите“?
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А там се намирал мощен излъчвател електро
двигател е насочено действие.

С помощта на инженери електротехници Спец- 
отделът и неговите подразделения в страната монти
рали подвижни електростанции на железопътен ход. 
С участието на възможно най-малко хора електростан
циите се произвеждали само за месец и половина -  
два в ремонтните работилници на депото. В качеството 
на електростанции при необходимост се използвали 
и парни локомотиви, които работели е местно гориво 
-  дърва, въглища, мазут. Парният котел се използвал 
подобно парна машина, като на върха му монтирали 
генератор, произвеждащ електроенергия.

В задачата на Тухачевски например но време 
на целия рейд на неговата армия -  наред с химиче
ското и газовото отравяне на населението -  вли
зало и подлагане на хората в регионите на бактерио
логично отравяне.

Днес е добре известно, че е достатъчно да се про
мени или да се бръкне в генетиката на растенията или 
животните, и в резултат на започналата мутация се 
нарушава дейността на целия вид. А нарушаването на 
дейността макар и на един-единствен вид нарушава 
стройната система на естественото съществуване на 
природното равновесие.

В Русия това божествено природно равновесие 
било нарушено за първи път с интервенция на биоло
гично ниво от Ордена, и негови изпълнители били 
Троцки, Ленин и горепосочените ръководители на 
военни (карателни) формирования.

В буквален смисъл цялата територия на бившата 
Руска империя била подложена на жестока биологи
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ческа обработка от началото на Първата световна война 
-  от 1914 чак до 1927 година, времето на фактическото 
управление на страната от Троцки като резидент на 
Ордена в Русия.

И изгонването на Троцки от страната вече не мо- 
жело да спре задействания страшен механизъм -  био
логическото разрушаване на руското общество.

Само за времето на бойните действия от 1914 до 
1921 година в Русия загинали десетки милиони...

Загубите на практика нямало с какво да бъдат ком
пенсирани -  за този период настъпила физиологическа 
пауза; а от 1919 година започнали да се раждат хора 
с явни физиологични и генетични отклонения.

През целия XX век възрастното население на 
СССР, намирайки се под влияние на многомилионната 
агентура на Ордена (за тази своя роля подозирали мал
цина) в съветската страна, съществувало в стресово 
състояние, в постоянен страх за семейството си, за 
бъдещето си. Най-вежният проблем се оказвало еле
ментарното оцеляване в свят на лъжа и подвеждаща 
пропаганда...

Нервните стресове разрушават здравия обществен 
климат и способстват за съкращаването на пълноцен
ния живот на всеки индивид.

А тъкмо такава била целта на заинтересованите 
сили.

Резултатът от Гражданската война може да се 
характеризира като съкрушителен удар по физиоло
гията и генетиката на руския и другите народи на 
територията на неотдавнашната Руска империя.
Останалите здрави, здравомислещи хора били прину
дени да бягат на Балканите, във Франция, в Австралия;



коренно, изконно руско население останало може би 
само в руска Аляска.

Хората, бягащи от геноцида в окупираната Русия, 
обаче, попадали не където трябва! Не бива да забра
вяме, че Европа, в която се установили последните 
представители на руския елит, бъкала от центрове и 
резидентури на Ордена.

И в този момент последвало разпореждане на Тре
тия Интернационал да се започне широкомащабна кам
пания по ликвидиране на лидерите на руската емигра
ция зад граница със силите на ВЧК-ОГПУ.

Останалата част оцелели руски емигранти просто 
се асимилирали през следващите десетилетия.

Така се унищожавала нацията.

Разказаното накратко в тази глава било най-важната 
задача на Спецотдела на ВЧК, оглавяван от Глеб Бокий. 
Всичко останало, описано в родната и чуждата лите
ратура, не представлява нищо друго освен информа
ция, отвличаща общественото мнение от реалната 
действителност, за което самите автори и не подозират, 
понеже такава е била първоначалната цел на появата 
на загадъчния проект. Още веднъж отдавайки дължи
мото на господин Шишкин, искам да кажа, че изслед
ваната блестящо от него тема за Шамбала на практикаг
била отвличаща операция, проведена уж под шапката 
на Коминтерна, а всъщност от партийното разузна
ване, създадено от Сталин, официално известно като 
Отдел за международни връзки, или Секретариат на 
другаря Сталин.

За дата на основаването на партийното разузна
ване би могло да се посочи септември 1920 година, 
но в това има известно преувеличение и то се дължи
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на факта, че точно по това време най-активно започнал 
да действа бившият сътрудник на Имперското разузна
ване, а след това сътрудник на Отдела за между
народни връзки В. Забрежнев.

По-скоро за време на създаването на тази свръх- 
секретна организация трябва да се смята годината на 
назначаването на И. В. Сталин (април 1922-ра) на 
поста Генерален секретар на ВКП(б).

Времето от април до юли 1922 година Сталин 
посветил на изучаване на всички материали от Първия 
и Втория Интернационал, както и на многото инфор
мационни и аналитични материали на Имперското 
разузнаване, които му предоставил (тогава още не на
пълно) В. Забрежнев.

След като се запознал с материалите, откриващи 
истината, Йосиф Сталин стигнал до извода, че в със
тава на ръководството на партията трябва да създаде 
свое собствено, независимо от когото и да било освен 
от самия него лично разузнаване.

Един от компетентните специалисти, когото Сталин 
виждал на поста куратор на новата структура, бил 
Забрежнев.

Скоро пък Владимир Забрежнев лично му пред
ставил двама съвсем млади хора, които през следва
щите години щели да създадат една от най-мощните в 
света секретни организации. Това били Александър 
Евгениевич Голованов и Борис Николаевич Поно- 
марьов.

Така че именно този момент -  юли 1922 година, 
следва да се приеме за реален старт на партийното 
разузнаване, в което направили първите си стъпки две 
уникални личности.
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ГЛАВА 7

ГРАФ АЛЕКСАНДЪР КАНКРИН -  
КОРИФЕЯТ НА ИМПЕРСКОТО 

РАЗУЗНАВАНЕ

Време е да представим един от героите на онази 
епоха, човек, съпричастен към историята на великата 
държава. По-точно да представим не една личност, а 
цял един род, който по волята на другаря Сталин впо
следствие бил практически дискредитиран, зачеркнат 
от съветските историци, изтрит от паметта на народа.

Така -  от човек към човек -  ние размотаваме къл
бото на тайните, върху които се гради съвременна 
Русия. За да разберем какви сме били, какви сме ста
нали и кои сме ние всъщност...

Александър Георгиевич Канкрин (1871-1929), граф, 
вицеадмирал, генерал-адютант на Негово Импера
торско Величество. Пряк потомък на известния в Русия 
министър на финансите, доктор по право, генерал от 
инфантерията граф Егор Францевич Канкрин.

Смята се, че родоначалник на Канкрини е Иохан 
Хенрих Канкрин, който бил берхмайстер, създател на 
заводи в две немски квазидържави -  Хесен-Дармщат 
и Х есен-Касел. Синът му Франц-Лудвиг, роден в 
Брайтенбах, след навършване на пълнолетие се уста
новил в град Ханау, служел като асесор в княжеското 
ковчежничество и станал известен като минералог. Той 
съчетал науката с ръководството на финансовата служба
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на ковчежничеството, бил избран за член на академията 
на науките на Хесен. После станал директор на канце
ларията на монарха, вестта за неговата начетеност 
стигнала до Санкт Петербург, откъдето получил офи
циална покана да мине на служба в Руската империя 
със съществена добавка към предишната си заплата. 
Онова време било благоприятно за много чужденци, 
донесли впоследствие немалка полза на Русия.

През 1783 година Канкрин пресякъл границата на 
империята и отишъл в северната столица, където бил 
приет топло, и скоро бил удостиен с чин колежки 
съветник15.

Франц-Лудвиг се преместил в Русия без семей
ството си, в град Ханау оставил съпругата си и трина- 
десетгодишния си син. Георг-Лудвиг трябвало да про
дължи обучението си в гимназията, а баща му скоро 
станал началник на Държавния староруски солодоби- 
вен завод. Направили го почетен член на Минния 
департамент и, прекръствайки го по руски, започнали 
да го наричат Франц Иванович. През 1801 година го 
удостоили с чин действителен статски съветник, което 
според „Руската таблица за ранговете“ съответства на 
първи генералски чин. След 15 години първият руски 
Канкрин -  Франц Иванович, напуснал земния свят.

Синът му Георг-Лудвиг по това време нямал ни
каква представа, че съдбата, която се пише на небето, 
му е подготвила невероятно блестяща кариера в Рус
ката империя. Още приживе неговата фигура ще стане

|5Монометализъм -  парична система, при която за сечене на 
пари се използва един метал. Бива сребърен монометализъм и 
златен монометализъм (златен стандарт); в древността съществува 
и меден монометализъм. Разпространява се през XIX век, докогато 
се прилага биметализмът.
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символична и легендарна. Той ще бъде генерал-интен
дант на руската армия, победила Наполеон, министър 
на финансите в правителството на император Нико
лай I, ще стане велик държавен мъж, учен, писател- 
драматург; ще бъде удостоен с титлата граф на Руската 
империя; ще формира основите на Имперското раз
узнаване, ще създаде специална финансова система, 
която и досега се смята за уникално явление в исто
рията на руското държавно финансово управление.

Георг-Лудвиг Канкрин, който в Русия станал Егор 
Францевич, винаги помнел думите на баща си: ,,Георг- 
Лудвиг, никога не забравяй, че твоята родина е Герма
ния. И че тя не може да съществува без съседните 
си страни. Но помни и друго: ако Русия стане зле, на 
много страни няма да им се размине, а Германия ще 
види десет пъти повече нещастие. Служи на Русия 
като на своя родина, като на ново Отечество, от 
което няма по-висше в Бож ия свят. “

Георг-Лудвиг Канкрин е роден на 26 ноември 1774 
година в град Ханау, херцогство Хесен-Касел. След 
като завършил гимназия с отличие, учил в Хесенския 
и в Магдебургския университет, в юридическия факул
тет, през 1794 година защитил дисертация и бил удо
стоен със степен „доктор по право“.

Три години по-късно баща му го взел при себе си 
в Русия; Канкрин-мл"адши постъпил на държавна 
служба, под началството на баща си, удостоен бил с 
чин надворен съветник. Любознателен по природа и 
дори даващ надежди като учен, той започнал да изучава 
икономическото състояние на Руската държава. И тази 
жажда, това познание впоследствие предопределили 
по-нататъшната му кариера. Скоро го назначили за 
началник на солодобивниците в град Старая Русса в



Граф  Александър Канкрин -  корифеят на Имперското разузнаване  /  / 7

Новгородска губерния. Там надворният съветник Егор 
Францевич Канкрин започнал своя възход по стълби
цата на кариерата.

Не след дълго той представил на вицеканцлера 
на руското правителство граф И. А Остерман (пряк 
потомък на един от най-влиятелните чиновници от 
времето на Петър I) докладна записка за подобряване 
на... овцевъдството в Руската държава. Докторът по 
право виждал в развитието на овцевъдството важен 
източник на доходи за държавата. Записката му била 
приета за сведение, а скоро той оставил предишната 
си длъжност и с протекция на Остерман отишъл на 
служба в... Министерството на вътрешните работи на 
Руската империя на поста съветник по експедицията 
на държавната икономия.

Проницателният граф Остерман виждал в лицето 
на този младеж бъдещ държавен деец. И не грешал...

Наред с многото други задължения длъжността 
съветник в МВД предполагала и надзор върху произ
водството на сол в страната. Във връзка с това Егор 
Францевич участвал в изследване на солните запаси 
в Оренбургска губерния, в известната Соль Илецкая.

През октомври 1809 година той получил ново на
значение в качеството на инспектор на немските коло
нии в Ингерманландска (Санктпетербургска) губерния. 
Тази длъжност повлияла по невероятен начин на съд
бата на Егор Францевич. Доктор по право и иконо
мист, граждански чиновник -  кой би могъл да си по
мисли -  изведнъж се захваща... с проблемите на воен
ното изкуство. Но всичко било точно така!

През 1809-1810 година Канкрин написал научна 
работа „За военното изкуство“. По-късно този труд бил 
разширен и наречен „Фрагменти за военното изкуство
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от гледна точка на военната философия“ . Егор Фран- 
цевич написал тази фундаментална разработка на род
ния си немски език; тя била издадена за първи път 
през 1809 година и още веднъж -  през 1815-та. Послед
вал нов труд -  „За продоволствените средства на голе
мите армии“ . В историята на тила на руската армия 
това било първото фундаментално системно изслед
ване по проблемите на осигуряването на войските в 
различните периоди -  в мирно време, в предвоенния 
период и в периода на войната и веднага след нейния 
край.

Научните трудове на Егор Францевич във воен
ното изкуство получили позитивна оценка от военния 
министър на Русия, генерала от инфантерията княз 
Михаил Богданович Барклай де Толи, и съветника на 
императора барон генерал Фул, който препоръчал своя 
сънародник на император Александър I.

През 1811 година княз Барклай де Толи му пред
ложил да мине на служба във военното министерство; 
Канкрин взел активно участие в работата на мини
стерската комисия по съставяне на воинските устави 
и правилник в качеството на помощник на генерал- 
провиантмайстера в чин действителен статски съвет
ник. Ученият юрист и талантлив икономист се пред
ставил блестящо на та;ш длъжност и със започването 
на Отечествената война през 1812 година заел поста 
генерал-интендант на първа руска Западна армия, 
командвана от княз Барклай де Толи. Егор Францевич 
се справил прекрасно с трудната, особено в условията 
на война, работа на тила -  осигуряването на руската 
армия било толкова богато и икономично, че генерал 
Барклай докладвал за това на императора лично.
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През април 1813 година Егор Францевич Кан
крин бил утвърден от императора на длъжността 
генерал-интендант на всички действащи въоръжени 
сили на страната. По време на задграничния си поход 
руската армия не знаела проблеми в осигуряването; 
заедно с действащ ата армия генерал-интендантът 
участвал в похода в Европа през 1813-1814 година.

Благодарение на професионалната работа на гене
рал Канкрин в условията на Отечествената война през 
1812 година и в задграничните походи руската армия 
излязла на имперската хазна (по продоволствената 
част) 400 милиона рубли и от тази сума били иконо
мисани още 26 милиона рубли, които били асигнирани 
за военни разноски. При разплащането със западните 
съюзници за продоволствието генерал Канкрин про
вел виртуозна операция, в резултат на която от страна 
на Прусия към руския император не била предявена 
нито една претенция, и вместо 360 милиона рубли 
императорът заплатил на чуждите доставчици на про
доволствие само... 60 милиона. Икономията била неве
роятна; при това качеството и количеството на продо
волствието отговаряли на нормите.

Тези резултати направили силно впечатление не 
само в руската столица, но и в европейските управля
ващи домове.

На 1 декември 1812 година на Егор Францевич 
било присвоено военно звание генерал-майор, а на 
30 август 1815-а го удостоили с чин генерал-лейтенант. 
По това време той изложил своята дейност в обстойна 
записка, която била представена на Александър I и по
лучила одобрението на монарха. От 1816 до 1820 година 
генерал-лейтенант Канкрин служил при главната



квартира на руската полева армия в Могилевска губер
ния.

По същото време подготвил обширен научен труд 
за стопанството на руската армия -  тритомно съчине
ние „За военната икономика по време на война и мир 
и нейните връзки с военните операции“. Този уникален 
труд бил публикуван на немски език през 1820-1823 
година в две издания. Едното -  за императора, второто 
-  за висшето военно и статско ръководство. Фунда
менталното научно изследване донесло на доктора по 
право и генерал от руската армия широка известност.

През август 1816 година животът на Егор Фран- 
цевич е белязан от много важно събитие: той сключва 
брак с Екатерина Захаровна Муравьова (1795-1849). 
И става далечен роднина на генерал-фелдмаршал княз 
М. Б. Барклай де Толи. Този външно суров мъж из
питал щастието на семейния живот -  съпругата му го 
дарила с четирима синове и две дъщери. Впослед
ствие, когато правнукът на граф Егор Францевич -  
Александър Георгиевич Канкрин -  оглавил Имперското 
разузнаване, той привлякъл в качеството на нещатни 
аналитици, съветници и информатори своите много- 
бройни роднини, потомци на децата на граф Егор 
Францевич Канкрин, живеещи по това време в Ита
лия, Франция и Русия. Именно родствената връзка 
способствала разкриването и уточняването на дан
ните за местонахождението и дейността на учеб
ните центрове и бойните плацдарми на Ордена в Европа 
и САЩ.

И тук трябва да акцентираме върху това, каква е 
била в действителност политиката на Русия през XIX 
век, формирана в резултат на победоносния край на 
войната от 1812 година.

120 Олег Грейг
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Руската армия се върнала в своите зимни жилища. 
Вътрешните усещания на много от участниците в по
хода -  пълководци, политически дейци, офицерски 
корпус -  до голяма степен сякаш се преобразили. От 
една страна, руските хора дълбоко уважавали францу
зите и историята на тази европейска държава, от друга 
страна, по силата на създалите се обстоятелства тази 
прекрасна страна за известен период станала враждебна 
на Руската държава.

Дивотията на войната, за която пише граф Лев 
Николаевич Толстой, будела чувство на горест и недоу
мение у руския народ. И този народ, предвождан от 
император Александър I, не проявил жестокост към 
агресора. Разбира се, не бива да вадим от сметките кръво- 
пролитните битки край Смоленск, Бородино, Мал- 
оярославец, станали символи на героизма на руския 
народ в боевете за Отечеството. Но в похода до Париж 
освен в преките бойни действия руските воини проя
вявали своя страстен темперамент единствено в... неж
ното отношение към дамите, които им засвидетел
ствали внимание по целия им път.

Мнозина от завърналите се от полесраженията 
погледнали с други очи живота на своето Отечество; 
сред тях бил и армейски генерал Егор Францевич 
Канкрин. През 1818 година по волята на император 
Александър 1 той представя за височайше разглеждане 
„Записка за освобождаването на селяните...“ с програма 
за последователна отмяна на крепостното право в 
продължение на 30 години. В обкръжението на импе
ратора обаче „Записката“ не срещнала адекватно раз
биране и не била осъществена в годините на управле
нието на Александър I.
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За съжаление, тази идея била реализирана едва 
през 1861 година от император Александър II; загубата 
на скъпоценно време станала косвена, но важна пред
поставка Русия да бъде сметната за държава, управ
лявана от глупаци; и че ще е достатъчно да се проведе 
серия от превантивни акции,за да се разклати тронът 
и империята да рухне! А Руската държава всъщност 
спокойно е можела да завърши поетапната отмяна на 
крепостничеството още през 1848 година!

Именно заради този тринадесетгодишен „луфт“ 
било загубено важно време в укрепването на държав
ната мощ и нравствения климат в руското Отечество. 
От което се възползвали отвъдокеанските любители 
на печалбарството чрез „аванта“.

През 1820 година генерал-лейтенант Канкрин бил 
утвърден за член на Военния съвет на Военното мини
стерство; след няколко месеца обаче той подал молба 
до монарха да го освободи от заеманата длъжност 
генерал-провиантмайстер и да приеме оставката му. 
Отговорът не закъснял -  императорът удовлетворил 
желанието му.

Година и половина Егор Ф ранцевич живял в 
Петербург със семейството си като частно лице, надя
вайки се да се премести в някое от своите села, да се 
заеме с помощно стопанство и да проведе там отдавна 
замислената реформа.

През 1822 година обаче императорът го назначил 
за член на Държавния съвет по Департамента за дър
жавна икономия. И Канкрин отново се проявил като 
талантлив учен икономист, спечелвайки още по-голям 
авторитет във финансовите кръгове и правителството. 
Междувременно публикувал на немски език поредната 
си научна работа със заглавие „Световното богатство,
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националното богатство и държавното стопанство“, 
отново в два варианта -  за императора и за държав
ните чиновници. Тази нучна разработка се оценява 
като едно от фундаменталните изследвания в областта 
на финансите, икономиката, управлението, организа
цията на производството и създаването на структури 
на финансовото разузнаване, чиито резидентури следва 
да се базират във финансовите и икономическите цен
трове на Европа и САЩ във вид на търговски предста
вителства, редакционни отдели на вестници и списа
ния, както и в университетите под формата на обмяна 
на научноизследователски подразделения в продълже
ние на опеделени времеви отрязъци. (Позната раз- 
становка на силите, нали?! Впоследствие тези изслед
вания ще станат за много специалисти и пособие, и 
ръководство за действие...)

Същевременно Е. Ф. Канкрин участва в разработ
ването на законодателни актове в сферата на иконо
миката и финансите на Руската империя.

С неговото пряко участие била съставена митни
ческата тарифа от 1822 година, защитила интересите 
на родните производители на стоки за широко потреб
ление; категорично се изключвала възможността за 
несанкционирано проникване на нежелателни „еле
менти“ в страната под формата на агентури на Европа 
и САЩ.

Осъзнавайки важността на работата на Канкрин, 
Александър I издига Министерството на финансите 
на Руската империя в статус на първо държавно учреж
дение. И със свой височайши указ от 27 април 1823 
година утвърждава генерал-лейтенант Егор Францевич 
Канкрин за министър на финансите; същевременно в 
частен разговор с императора Канкрин получава поръ
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чение да сформира структурно подразделение за финан
сово разузнаване, което Александър I нарекъл Имперско. 
Новата структура съсредоточила опита не само на 
Тайната канцелария на Петър Велики, но и дълбоките 
научни изследвания на Канкрин, положил теоретич
ните основи на този най-нов свръхпотаен орган на 
политическата дейност на Руската държава.

Егор Францевич работи като министър на финан
сите на империята и координатор на разузнаването до 
1 май 1844-та, тоест повече от 21 години! От тях 19 
години той оглавява Министерството на финансите и 
разузнаването в правителството на следващия импе
ратор Николай I.

Познаването на международните дела в сферата 
на финансите и икономиката позволили на Канкрин 
да провежда политика на гъвкаво и в същото време 
твърдо покровителство на промишлеността на импе
рията; повечето промишлени предприятия били частна 
собственост на най-могъщите елитни семейства в Рус
ката империя.

За времето на пребиваването си на поста Егор 
Францевич нееднократно преразглеждал митата -  през 
1823, 1826,1831, 1834, 1836, 1843 година. Именно тази 
митническа политика подпомагала големия ръст на 
руския експорт при рязко намаляване на импорта на 
стоки, които би могло да се произвеждат без напре
жение в страната. По този начин се осигурявала 
финансово-икономическа независимост на Руската 
държава на световния пазар.

Стабилността на системата, създадена от Кан
крин, практически гарантирала безопасността на Рус
ката империя от всякакво външно посегателство, което
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било разбрано добре в редица монархии в Европа, както 
и отвъд океана. Всеки опит да се посегне на терито
риалната цялост на Русия, на нейния царстващ дом и 
поданиците на короната щял да бъде повече от нелеп 
абсурд, и всяка подобна мисъл -  благодарение на Им
перското разузнаване -  щяла веднага да стане известна 
на императора.

Министърът контролирал изкъсо субсидирането 
на промишлените предприятия за сметка на средства 
на държавните кредитни учреждения. Той наложил 
строг ред, според който всеки дългосрочен заем можел 
да се дава от държавните банки само с... негово лично 
разрешение. Това пресякло пътя на изтичането на 
огромни средства от империята и завинаги охладило 
мераците на всякакъв вид лихвари и рушветчии, на
стървени за руски пари, включително от джоба на 
императорските поданици. Всякакви хитри опити от 
страна на недобросъвестни партньори от Европа, Юго
източна Азия и САЩ се осуетявали незабавно.

Работейки в правителствата на двама импера
тори, грижовният министър се противопоставял кате
горично на неоправданите от стопанска гледна точка 
харчове. Той държал за това, държавните бюджетни 
пера за строителство да станат по-реални и практи
чески необременителни за финансовата система на 
Русия. Владеейки отлично ситуацията на световните 
финансови пазари, Канкрин създал условия, които не 
допускали организации на емисионни акционерни 
банки, отпускащи частни заеми с банкови банкноти. 
През 1829 година Егор Францевич настоял за намаля
ване на процента, изплащан от държавните кредитни 
учреждения по влоговете, от 5% на 4% и на вземанията 
по кредитите от 6% на 5%.
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Руският финансов министър не забравял и своя 
немски произход и, припомняйки си наставленията 
на баща си, смятал, че Русия и Германия могат да осъ
ществят нещо грандиозно, а именно -  да положат 
основите на световен финансов пазар, който да оси
гури стабилно жизнено равнище на европейския кон
тинент и да отвори пътища за сътрудничество с регио
ните на Ю гоизточна Азия.

Граф Канкрин имал и свое съждение за Северно
американските съединени щати. Той излага следните 
мисли: „Рано или късно всички ние ще започнем да 
разбираме, че превземането на други територии и тях
ното подчинение не е нищо друго освен експлоатация 
на тези територии и техните хора в наша полза. Така 
постъпиха в Америка, в Британия, така постъпват 
мнозина. И Русия не прави изключение. Но Русия е 
откривала земи за укрепване на своето могъщество, 
без да поробва съседните народи и без да ги унищо
жава.“

В един момент Канкрин внесъл записка в Госсъвета, 
в която развивал мисълта, че същ ествуващ ата на 
Северноамериканския континент държава няма право 
на това съществуване де юре и де факто, защото се е 
родила в резултат на разкол между колонистите на Бри
тания заради заграбените богатства на полуостров 
Индостан. Ето защо загубилата страна представлява 
неправомерно действащи групировки, които са окупи
рали Северноамериканския континент, свели са до 
минимум живота на местните аборигени, наложили 
са жестоки робовладелски порядки, започнали са да 
доставят чернокожи от Африка като роби, което неиз
бежно -  рано или късно -  ще доведе до яростен сблъ
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сък между местните жители, обединени с чернокожите, 
и всички останали бели...

Тези думи на Канкрин се оправдали след години, 
когато в САЩ започнала жестока война между Севера 
и Юга. Ако теорията на Хегел гласи, че всяка война 
задължително е предтеча на заграбване на богатствата 
на едни хора от други, то в горепосочената записка до 
Госсъвет руският министър на финансите Егор Франце- 
вич Канкрин много по-рано е посочил черно на бяло 
същите истини. Следователно той е разгадал тайната 
на световната история -  толкова проста и толкова 
немилосърдна в своята античовешка същност...

Решителното укрепване на финансовата система 
на Руската империя, на нейната икономика и на 
нравствено-духовното ниво на обществото било оче
видно. Очевидна била и основната роля в това на 
министъра на финансите на Русия и неговия апарат-  
в столицата, по места и в чужбина. Оценката на труда 
на Егор Францевич не закъсняла -  през 1824 година 
той е избран за член на Санктпетербургската академия 
на науките, а през 1829-а император Николай I с висо- 
чайши указ му дарява потомствена титла граф на Рус
ката империя.

През 1842 година Канкрин въвежда в действие 
разработения от него план за организиране на спестов
ните каси, приемащи влогове от 50 копейки до 750 
рубли. Това осигурило финансова и икономическа 
защитеност на всеки поданик на Руската империя и 
лишило от възможност финансистите на свещения 
съюз да влияят по какъвто и да било начин на дей
ствията на руския император.
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И тогава  в недрата на тази тай н а  структура се 
родили зам исли за подпалване на агресивна война 
срещу Русия и нейните поданици.

Първите опити за организиране на агресия срещу 
Русия обаче не се увенчали с успех. Гъстата мрежа на 
стратегическото финансово разузнаване зад граница, 
старателно законспирирана под шапката на различни 
представителства на империята и обществените орга
низации в чужбина, лишила от възможност лидерите 
на свещения съюз дори да се опитат да формират явна 
противоправна дейност, насочена срещу Русия и воде
ща към война.

Отвъд океана временно се притаили...
Едва след оттеглянето на граф Канклин от полити

ческата авансцена и физическата му смърт тези замисли 
отново получили тласък.

Водела се интензивна подготовка за агресия срещу 
Руската империя, която започнала през 1854 година с 
щурмуване на Севастопол -  южния форпост на руските 
граници. Това било само началото...

Трудно е да се съберат на няколко страници живо
тът и дейността на такъв титан, като граф Егор Фран- 
цевич Канкрин; неговото значение за процъфтяването 
на страната е невероятно голямо, то е повече от огром
но, като предаността му към новата му родина -  Русия.

Бихме искали да отбележим, че много, много на
истина велики синове е имала Русия, грижели се за 
нея както подобава на държавни дейци, служели искрено 
на Отечеството си, а не на Мамона (езическо божество 
на богатството).
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Граф Канкрин, основавайки кардинално нова 
финансова система, продължавал поетапно да осъще
ствява своите замисли.

Той създава първите застрахователни дружества 
в Русия (и първите в света!): през 1827 година-огнево 
(срещу пожари) застраховане, през 1835-а -  лично 
застраховане. Следващият етап била организацията на 
руската търговия и усъвършенстване на дейността на 
руското търговско съсловие. През 1832 година от него 
са разработени и въведени в действие уставите за 
полиците, за търговската несъстоятелност, за търгов
ските плавателни съдове, както и устав на най-голямата 
не само в страната Санктпетербургска борса.

През 1834 година министърът на финансите раз
работил закон, приет от императора, който забранявал 
борсовата игра с акции. Този закон обаче бил отменен 
през 1893-та, което имало своите негативни послед
ствия.

Още през 1824 година Канкрин провел уникална 
реформа, благодарение на която били определени нови 
цени на занаятчийските свидетелства, даващи право 
на водене на търговия на търговците от първа, втора, 
трета гилдия и търгуващите занаятчии. Тази реформа 
давала  практически неограничени права на селяните, 
занимаващи се с търговия, те се облагали с минимален 
налог, и вече нямало нужда руските селяни да бъдат 
гонени с полиция за получаване на лицензи за търго
вия. Всеки селянин, желаещ да търгува, се обръщал 
към властите за получаване на лицензи. И за нейното 
получаване официално плащал сума от... 2 копейки!

Впрочем този проект по отношение на селяните 
способствал продукцията, която продават селяните, да 
може да бъде предлагана на търгове чрез конкуренция;
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така цената се определяла не от държавата, а от купу
вача, тоест осъществявало се естествено формиране 
на пазарни цени.

Руската империя постепенно ставала все по- 
уникална държава, отличаваща се от всички други 
страни на първо място по отношението към своите 
граждани от всички слоеве на обществото.

През 1827 година на дворяните, притежателите 
на заводи, фабрикантите и останалите категории соб
ственици било разрешено да влизат в търговски гил
дии. Причината -  финансовият министър се стремял 
към намиране на нови пътища за увеличаване на дохо
дите за империята и към засилване на нейната защита 
на световния финансов пазар от всякакви посегателства.

Използвайки опита си на военен стопанин, граф 
Канкрин решително и с изумителен краен резултат 
постигал успехи в замисленото от него държавно дело 
за укрепване мощта на държавата и на целия руски 
народ.

Доходът само от преките налози например се уве
личил на огромна за времето сума -  над 10 милиона 
сребърни рубли.

Един от наболелите проблеми за министъра била 
издръжката на мощната армия, която гълтала големи 
суми по време на Руско-турската война през 1828-1829 
година. За две десетилетия и половина на поста финан
сов министър граф Канкрин успял да намали съществено 
дефицита на държавния бюджет -  от над 280 милиона 
сребърни рубли той бил съкратен на 160 милиона.

За поддържане на руския държавен кредит графът 
настоявал за съблюдаване на най-строга секретност 
по отношение на данните, отнасящи се до финансите 
на страната.
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Във всичко това се отразявали не само теоретич
ните възгледи на министъра, но и придобитият опит 
и познания по разкриване на тайните на свещения съюз 
в сферата на финансите и икономиката. Където на тези 
проблеми тогава, меко казано, не се обръщало никакво 
внимание.

С цел въвеждане в заблуждение на лидерите на 
свещения съюз (че Русия не е толкова богата!) графът 
взел решение, санкционирано от императора, че за по
криване на бюджетния дефицит трябва да се прибегне 
до използване на средства от кредитни държавни учреж
дения и до държавни заеми. В същата сфера била раз
работена нова форма на държавен дълг. Държавният 
дълг на Русия при Канкрин скочил на 116 %. Въпреки 
това положителното салдо на търговско-разчетния 
баланс способствало поддържането на устойчив курс 
на рублата и напълването на каналите на паричното 
обръщение със златни, платинени и сребърни монети.

Графът разбирал - и  в това успял да убеди импе
ратора, -  че без грамотно и премислено устройство 
на финансовата система ще бъде невъзможно импе
рията да се противостои на натиска на другите дър
жави на световните финансови пазари. Импера
торът възложил провеждането на желаната реформа, 
и тя била осъществена през 1839-1843 година -  за 
първи път в Руската империя се установил сребърен 
монометализъм15.

15 Монометализъм -  парична система, при която за сечене на 
пари се използва един метал. Бива сребърен монометализъм и 
златен монометализъм (златен стандарт); в древността съществува 
и меден монометализъм. Разпространява се през XIX век, докогато 
се прилага биметализмът.
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От висотата на времето историята на тази реформа 
на Канкрин изглежда така: през 1837-1839 година в 
Госсъвет били представени няколко записки по пре
образуване на паричната система на Русия. Техни автори 
били известни руски държавни и военни дейци, в част
ност, членът на Госсъвета адмирал Алексей Самуилович 
Грейг, княз Константин Фьодорович Друцкой-Любецки, 
граф Михаил Михайлович Сперански и самият граф 
Канкрин. След обсъждане на записките бил изработен 
план на реформата. В резултат главна платежна монета 
станала сребърната монета с руска чеканка (монетос- 
ечене), а монетна единица -  сребърната рубла. Дър
жавните асигнации (хартиените пари) станали спома
гателен паричен знак. Фиксирал се също така курс на 
златната и сребърната монета: 1 сребърна рубла се рав
нявала на 0,097 златни империала и 16 (след това -  32) 
рубли в медни монети. Това било толкова съществено 
оздравяване на финансите на страната, че задълго ста
нало непреодолимо препятствие за всякакви опити на 
свещения съюз да посегне на икономическата мощ на 
Руската империя.

Именно в изграждането на структурите на финан
совото разузнаване и неговите резидентури зад гра
ница се проявил уникалният талант на граф Канкрин, 
тъй като той успял да скрие всичко това под общата 
политическа и културна насоченост на действията си.

Като министър на финансите той разбирал, че 
следва по всякакъв начин да се поощряват родните 
науки, техническият прогрес и народното образование, 
които трябвало активно да се пропагандират не само 
в собствената страна, но и в чужбина (още повече, че 
научният обмен, работата с чужди учени върху съв
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местни научни проекти и така нататък били полезни 
в разузнавателните дела).

С прякото участие на Канкрин в Русия били осно
вани и започнали да излизат „ Коммерческая газета ", 
„Журналмануфактур и торговли“, „Лесной журнал ", 
„ Горньш журнал ", „ Земледельческая газета ", „ Ману- 
фактурние и горно-заводские известия“. Тези изда
телства и редакции, финансирани от министерството, 
открили свои постоянни представителства в редица 
водещи страни. Естествено, покрай основната си дей
ност техните служители събирали сведения (включи
телно и от секретен характер) според своята конкретна 
насоченост.

Същевременно министър Канкрин издал около 50 
научни фундаментални и приложни труда в различни 
отрасли на науката и техниката (което предполага и 
финансиране на проекти).

Съставена била много важна за руския промишлен 
елит карта на разпределението на манифактурната 
промишленост в Русия.

В Берлин под непосредственото ръководство на 
Канкрин започнало да излиза списание „Архив на 
научните сведения за Русия“ .

И ето че вече реално започнал да се осъществява 
стремежът на графа, свързан с Русия и първата му ро
дина -  Германия; той видял с очите си как тези две 
страни полагат основите на образцова държавност и 
на образцови отношения на общ ествените сили в 
Европа.

Министерството на финансите на Русия финан
сирало и насочвало в чужбина високопрофесионални 
специални агенти с цел събиране на информация за 
най-новите научни открития и постижения в различни



отрасли в европейските страни, Югоизточна Азия и 
Северноамериканския континент.

В описанието на дейността на граф Канкрин биха 
останали празноти, ако не кажем и това, че в областта 
на професионално-техническото образование по негово 
време и по негова инициатива били учредени М ани
фактурният и Търговският съвет, Санктпетербургският 
Технологичен институт, редица промишлени и тър
говски школи и училища, в които се подготвял елитът 
на Русия за стопанския и обществения живот от раз
лични слоеве на обществото.

Трябва да отбележим, че набитата в главите ни 
мисъл, че обществото се състои от класи, меко казано, 
не издържа на критика, защото в Русия не съществу
вали онези класи, за които така яростно твърдяла поли
тическата пропаганда, основавайки се на измишльоти
ните на резидентите на Ордена Маркс, Енгелс, Троцки, 
Ленин, Семашко, Подвойски, Дзержински и много 
други.

Защото нивото на професионалната подго
товка, целите и задачите, които се поставяли пред 
представителите на всички слоеве на обществото в 
процеса на развитие на Руската империя и издига
нето на ново качествено ниво на самото общество 
под предводителството на помазаника Божий, били 
толкова високи, толкова уникални, че просто не могат 
да се намерят аналози в историята на нито една дър
жава в света!

Руският народ затова е бил в правото си да смя
та, че Създателят справедливо му е дал наистина 
велика земя, най-богатата земя...

134 Олег Грейг
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В създадените образователни учреждения, вузове 
и средни специални учебни заведения се обучавали 
не само аристократи и дворяни, но и хора от занаят
чийското и търговското съсловие, селяни и наемни 
работници; единствените условия били способности 
за изучаване на науки и усърдие.

Много от тези заведения се финансирали от Мини
стерството на финансите; под прякото ръководство на 
граф Канкрин се организирали първите промишлени 
изложения: през 1829 година -  в северната столица, 
през 1831-ва- в Първопрестолната.

През 1829 година граф Е. Ф. Канкрин предприел 
преобразуване на Горския институт; преобразуване 
претърпяло и горското стопанство, в страната се поя
вили горските окръзи. Тези нововъведения създали 
условия не само за грижовно опазване на руските гори, 
но и за основаване на руския горски отрасъл, който 
включвал и научни изследвания, и строителство на 
предприятия от мебелната промишленост. Което впро
чем позволило да се вземе палмата на първенството в 
производството на мебели и други стоки от карелска 
бреза, далекоизточна лиственица, сибирска бяла ела 
и от много други най-добри в света (и до ден-днешен) 
видове дървесина. За съжаление, впоследствие и в 
този отрасъл Орденът постигнал забележителни успехи. 
Предавайки по насилствен път властта в Русия на 
правителството на Троцки -  Ленин, той унищожил 
развитата наука за гората, горската промишленост и 
най-доброто в света мебелно производство. А руските 
мебели от родните гори, произвеждани от местни май
стори, както и руският хляб от нижегородските пазари 
били лидери на световния стоков пазар...
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През 1834 година граф Канкрин реорганизирал 
минното дело, по негов проект в цялата империя се 
създавал уникален и нямащ равен в света и до днес 
Корпус на минните инж енери. Научната база на 
геолого-проучвателните работи в Русия била толкова 
високоразвита, че благодарение на нея били устано
вени буквално всички запаси от неизброимите богат
ства (налични в таблицата на Менделеев) в недрата 
на руската земя -  от Москва до най-източния край на 
Аляска. И тези богатства се оказали толкова огромни, 
че количеството им не се побирало в ума дори науче
ните от Минния институт по онова време!

И това забележително начинание -  подкрепата на 
руските учени, развитието на заложбите и уменията 
на минните инженери, на работниците, на златотър- 
сачите, на миньорите -  било ликвидирано от Ордена 
и неговите резиденти (правя уговорка: по никакъв на
чин авторът няма предвид дейността на бившия мини
стър на геологията на СССР, доктора на геолого-мине- 
ралогичните науки Е. А. Козловски, неговите колеги 
учени и геолози, работили в продължение на десети
летия заедно с този изключителен организатор на нау
ката и отрасъла).

...Очевидно е, че съвършена система за анализ и 
разузнавателна дейност, като разработената от граф 
Канкрин, действа изключително ефективно само тогава, 
когато я формира човек от класата на Егор Францевич. 
Учен, философ, аналитик, човек, мислещ с някакви 
свръхкатегории, комуто е дадено божествено позволе
ние да съзидава за благото на Русия...

И явно съдбата решава още нещо: последният 
ръководител на Имперското разузнаване-истинска
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рожба на графа -  да бъде неговият правнук Алексан
дър Георгиевич К анкрин!

Неговата логика, аналитичен ум и безспорно красно
речие обаче така и не успели да убедят Николай II в 
сериозната опасност, застрашаваща империята. За 
съжаление, императорът постоянно се уповавал на во
лята свише. „Над всичко е волята Божия“ -  това обичал 
да повтаря той, докато в този момент били нужни не 
думи, а конкретни и много решителни действия...

Граф Егор Францевич Канкрин бил толкова разно
странен и уникален човек, че се прочул и като способен 
писател. Още докато учел в Хесенския университет, 
той написал популярното по онова време произведе
ние „Дагобер, роман от истинска война за освобож
дение“. Романът излязъл през 1797-1798 година. Кан
крин пишел и стихове, подготвил и публикувал редица 
статии за немския театър; през 1827-а руското спи
сание „Отечествените записки“ публикувало неговата 
статия „Монограми или род гербови знаци на стените 
на замъка Изборск“. През 1836 година била издадена 
неговата книга „Елементите на прекрасното строител
ство“, която е полезна и на днешните архитекти.

През март 1843 година графът направил свое
образна равносметка на своята държавническа дей
ност на руското поприще в името на империята и за 
благото на нейните поданици. Той изложил мислите 
си в „Обзор на важните действия по финансовата част 
през последните 20 години“ и го предоставил на импе
ратор Николай I. Този изключително отговорен доку
мент на талантливия държавен мъж и учен бил публи
куван 22 години по-късно с някои съкращения в частта,
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засягаща анализа на действията на свещения съюз, в 
„Сборник сведения и материали от Министерството 
на ф инансите“ . Естествено публикацията станала 
достояние на свещения съюз, който реагирал с някои 
свои по-нататъшни погрешни действия. Но това сякаш 
било подарък от оня свят за неприятелите на Русия от 
граф Канкрин, защото той самият помолил императора 
да публикува съкратен вариант на неговия обзор в 
известията на финансовото министерство.

Според Егор Францевич тази публикация (по 
същество криеща много тайни и водеща по лъжлив 
път, както и отделни други негови работи) в някаква 
степен трябвало да компенсира неуспеха във връзка с 
неосъществяването на проекта му за премахване на 
крепостничеството в Русия. При това той ни най-малко не 
се съмнявал, че аналитиците на свещения съюз ще из
учават обстойно публикувания обзор, затова заложил 
в него такива мисли, че те неволно да стигнат до изво
да, че с Русия трябва да са нащрек. Успял ли е Канкрин 
задълго да отвлече вниманието, да забави нещата, като 
накара опонентите отново и отново да премислят 
своите ходове -  и по този начин да отложи непосред
ствената атака срещу Руската империя? На тези въп
роси няма отговор...

Научните изследвания на графа, посветени на рус
ките финанси, са писани на немски език. Някои смятат, 
че той просто не бил усвоил достатъчно добре писме
ния руски език. И по тази причина изследванията му 
не видели бял свят. Трябвало ли е обаче всичко, което 
пишел Канкрин, да бъде четено и познавано от всички? 
Все пак много неща от неговите открития не са нищо 
друго освен ръководство за действие, за финансова и 
икономическа безопасност на Руската държава и рус
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кия народ, които така се стремял да унищожи Орденът 
(и се стреми до ден-днешен, все още стоейки в сянка, 
изкарвайки на светло единствено марионетни държавни 
дейци).

Като обобщение на държавническата дейност на 
графа трябва да се приема и неговият научен труд „Ико
номия на човешкото общество и финансите“, завършен 
през 1845-а, а на следващата година издаден в руски 
превод в „Библиотека за четене“. В него авторът е из
ложил своите икономически възгледи за управлението 
на финансовата система.

И така, животът, дейността и трудовете за благото 
на Русия на граф Егор Францевич Канкрин и като генерал 
от инфантерията, и на попрището генерал-провиантмай- 
стер, и като министър на финансите се оценявали 
максимално високо от императорите Александър I и 
Николай I. Граф Канкрин бил удостоен с почти всички 
руски ордени висша степен.

Освен руските той получил и шест чуждестранни 
ордена. По време на войната с Наполеон Егор Франце
вич бил един от прославените чужденци на руска 
служба, които получили графска титла в самата Русия. 
Той станал и почетен член на Парижката академия на 
науките, което безспорно означавало европейско при
знание в науката.

Граф Канкрин си отишъл от този свят на 9 септем
ври 1845 година в град Павловск, Санктпетербургска 
губерния. Погребали го с полагащите му се почести в 
Смоленското евангелистко гробище в северната сто
лица, с която била свързана голяма част от живота му, 
прекаран в непрестанни трудове.

Може да се каже, че забележителната дейност на 
този хесенски немец (когото някои неприятели биха
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искали да изкарат евреин, което не отговаря на исти
ната) представлява цяла епоха в развитието и стаби
лизирането на руската икономика. Необикновена лич
ност! Той се числи към онези руски генерали, с чиито 
имена са свързани поражението на армията на френ
ския император в Отечествената война през 1812 година 
и победните походи на руското войнство в Европа през 
1813-1814-та.

Историята, руският народ и помазаникът Божий 
са отдали дължимото на граф Е. Ф. Канкрин -  в Ерми- 
тажа, в Зимния дворец, неговото име е внесено в пантео- 
на на Славата на победителите на френската армия на 
Наполеон Бонапарт, признат като един от най-големите 
пълководци завоеватели в света.

Егор Францевич наистина е титан, с когото се е 
гордяла някога Велика Русия...
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ГЛАВА 8

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОРДЕНА В 
РУСИЯ -  ТРОЦКИ, ЛЕНИН...

На 2(15) март 1917 година император Николай II 
бил принуден да се отрече от престола, а всички при
казки за достоен приемник не били нищо друго освен 
измишльотина на троцкистко-ленинската пропаганда. 
Защото това отричане (лиш аване от власт) всъщност 
било главната задача, която Троцки и неговата рези- 
дентура изпълнили блестящ о с цел унищ ожаване на 
имперския дом на Романови и продължаване на започ
натата още от Първия Интернационал деградация на 
руския народ.

Следващ ият етап бил вече конкретното завземане 
на властта от най-одиозната структура в Русия -  пар
тията на болшевиките, оглавявана от същия този Троцки. 
Но както стана дума по-горе, след завземането на власт
та трябвало да бъде приет „законен“ акт за физическото 
ликвидиране на Николай II и членовете на сем ей
ството му. Във връзка с това на Троцки било препо
ръчано, оставайки вожд на преврата и на страната, да 
създаде „условни“ органи на властта: такива станали 
Ц И К 16 начело с Я. М. Свердлов, С Н К 17 начело с В. И.

16 ЦИК (Центральньш исполнительньш комитет) -  Централен 
изпълнителен комитет. Върховен орган на държавната власт в СССР 
(1922-1936 година), а също на съюзните и автономните републики в 
състава на СССР (1917-1938 година) между конгресите на Съветите.

17 СНК -  Съвет на народните комисари.



Улянов-Ленин и други институти, необходими за по
нататъш ното същ ествуване на квазидържавата.

Троцки оставал над държ авата, над п рави тел
ството, над партията и над всички народи, населяващ и 
бивш ата империя. За него може да се говори какво ли 
не, някои го смятат за гений, други, изпадайки в край
ност, го наричат диктатор и палач, но във всеки случай 
той бил единственият сред политическите дейци в на
чалото на XX век реален вожд на случващ ите се чудо
вищ ни събития. При това доста умело манипулиращ  
общ ественото мнение в Русия и Европа.

На другия ден след преврата -  пред Втория конгрес 
на Съветите, той заявил:

-  Ние възлагаме цялата си надежда на това, че 
нашата революция ще подпали европейска революция. 
Ако въстаналите народи в Европа не смачкат империа
лизма, ние ще бъдем смачкани, в това няма съмнение. 
Или руската револю ция ще раздуха вихъра на войната 
на запад, или капиталистите от всички страни ще заду
шат наш ата револю ция.

А междувременно агентът на Имперското разузна
ване на граф Канкрин княгиня Е. А. М ещерска, съпруга 
на един от членовете на Ордена, представител на го
лям клан -  Дж ордж  Д енис Уитни, копирала приетата 
за О рдена информация от Троцки.

К няж на Екатерина Владимировна Мещерска 
(1 8 8 9 ?- 1960) след склю чване на брак с граф Пьотър 
Петрович Александруполис през юли 1914 година ста
нала графиня Александруполис; през септември 1917-та 
родила дъщеря -  Александра-София. Скоро обаче, оста
вяйки мъжа си и детето си, заминала за САЩ  с името 
княгиня Екатерина Мещерска.



От съобщ ението следвало, че О рденът може да 
бъде удовлетворен. В Русия всичко тече по начертания 
план. Обект 17/17 е определен за ж ителство в Сухуми 
в качеството на гражданин на новата република. За 
началник на службата за охрана на обект 17/17 е назна
чен бивш ият полковник Валери Николаевич Ремизов. 
А общ ото ръководство е възложено на бивш ия сътруд
ник на Имперското разузнаване Владимир Георгиевич 
Забрежнев, който е в постоянна връзка със самия Троцки, 
докладващ  за това на тайните отвъдокеански работо
датели.

От записката, която княгиня М ещерска-Уитни по
сле предала на граф Канкрин, за първи път се разбира 
за някакъв загадъчен и добре охраняван обект със 
странния номер 17/17. Но онези, които приели шиф- 
ровката на Лейба, знаели прекрасно за кого става дума.

Оказало се, че за десетилетията на своето същ е
ствуване Първият и Вторият И нтернационал са изпъл
нили главната си мисия: император Н. А. Романов е 
свален, руският народ и руската държава са разложени, 
деградирани, и изобщ о не може да се разчита на въз
становяване на империята и нейното някогаш но вели
чие.

С тратегическият тезис и антитезис на Хегел на
мерил ярко въплъщ ение в настъпилите в Русия съби
тия.

П о -н ататъ к  би ло  н еобходи м о  да се завърш и 
окончателно процесът на пълна деградация и унищ о
жаване на руската нация, като се създаде тоталитарна 
квазидържава, нужна на О рдена в качеството на спо
магателен, на суровинен придатък, чиито жители да 
вадят богатствата от недрата на 1/6 от земната суша.
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В страната се развила масова психоза въз основа 
на това, че комунистическата революция (както сочел 
резидентът и идеолог на Ордена Маркс) трябва да стане 
световна. Пропагандният и карателният апарат на но
вото правителство, състоящ  се от членове на резиден- 
турата на отвъдокеанската секретна структура, разгър
нали обш ирна дейност по ликвидиране интелиген
цията, дворянството, занаятчиите и офицерите в кул
турните и държавните центрове на На Русия. Армията 
била разпусната, а офицерите, които не успели да избя
гат, -  разстреляни; не съществували повече полковете, 
създадени от Петър Велики като символи на руското 
войнство, готово да даде живота си в името на Руското 
Отечество: Семьоновски, Преображенски, Ингерман- 
ландски, Кавалергардски, Казаш ки, други части на 
Негово Императорско Величество.

От затворите били пуснати криминални автори
тети и терористи, част от които скоро оглавили струк
турни подразделения на ВЧК, друга част били изпра
тени в задграничните отделения на Н КИ Д 18. Някои от 
тях били назначени за комисари... на банки и на сфор
мираните части на Червената армия, основател и ръко
водител на която бил вездесъщ ият Троцки.

Главата на правителството Ленин също бил убе
ден привърженик на световната революция. И той като

#■

Троцки „маркирал“ всичките си речи и публикации с 
една кратка фраза: „Или те нас, или ние тях, трети път 
няма!“ . Резултат от този принцип били масовите раз
стрели и геноцидът над руския народ.

„Уникалността“ на ленинската мисъл довела да 
това, че разпалената Гражданска война в Русия през

ls НКИД (Н ародньж комиссариат иностранннх дел СССР) -  
Народен комисариат на външните работи на СССР.
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1921 година практически напълно изтребила елитните 
слоеве на обществото.

Изпълнявайки волята на Ордена, Троцки нала
гал с кървави ръце затворнически комунизъм на 
1/6 от сушата. А за да може да съществува това 
неестествено новообразувание, трябвало да се лик
видира здравомислещото, натуралното, читавото 
руско общество, формирано в Руската империя.

Дош лото на власт правителство трябвало да осъ
ществи фактически две функции: 1. Да унищожи всички 
добри представители на руското общество; 2. Така да 
организира съществуването на останалото население, 
че то да изпълнява безропотно наложените порядки.

Идеолозите на болшевишката партия разработвали 
неуморно нови и нови чудовищни инструкции за фор
миране на „комунистически морал“ и на „нов облик 
на съветския човек“ .

Бързо се разраствал апаратът на съветското пра
вителство по цялата вертикала. Ръстът на бю рокра
цията станал неотменна част от вътрешната политика; 
неграмотни в управленските дела, полудели от неочак
вано получената безгранична власт нови пишманчинов- 
ници нахлули като диво стадо във високоразвитата 
икономика на Русия, утвърждавайки своята власт и 
политика с корупция, подкупи, кражби и разхищ ение 
на природните ресурси на страната. Осъществено било 
концентриране на властта и всички богатства в ръцете 
на Совнаркома. С едната ръка съветската власт се гри
жела за някаква законност, а с другата давала на пуснати 
от затвора доскорош ни бандити възможност да се за
нимават с насилие в страната.



146 Олег Грейг

...В края на декември 1917 година Забрежнев се 
срещ нал с бившия си шеф граф Канкрин, който бил в 
емиграция; двамата обсъдили тягостната ситуация в 
страната.

Н ай-силно обаче ги ин тересувала съдбата на 
Николай II; реш или, че най-вероятно детронираният 
император засега не е застраш ен от нищо от страна на 
Троцки.

О собена загриж еност предизвиквал фактът, че 
О рденът и Групата са подписали разходни пера за 
финансиране на организация за въоръжена интервен
ция в Русия с цел подклаждане на Гражданска война.

За целта част от емисарите на тези финансово- 
промиш лени заговорници от Британия и А мерика 
трябвало да бъдат внедрени в средите на висшето руско 
офицерство и да станат провокатори. За Червената ар
мия, чийто пълновластен господар бил Троцки, нямало 
безпокойства, тъй като техният резидент укрепвал 
своята болш евиш ко-бандитска армия с безпощ адни 
решения. Той провеждал мобилизацията за нея просто 
и примитивно: вземали мъжа под арест, заплашвайки 
го, че ако не отиде да служи, семейството му ще бъде 
избито докрак, а после и него го чака куршумът. Всеки 
опит за дезертиране се пресичал с разстрел... Този 
страх от смъртта създавал не армия, защ итаващ а стра
ната, а въоръжена до зъби карателна банда от разярени, 
психично болни хора.

Канкрин и Забрежнев обсъдили и важния въпрос 
за запазване на координацията на резидентурите на 
бившото Имперско разузнаване зад граница, и за него
вото влияние върху банките, в които били акциите на 
резидентите. О тбелязали, че сигурни съю зници за 
Русия си остават единствено Германия, Италия, Испания
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и Франция. Коментирали и това, че е необходимо да 
се вземат мерки в случай на евентуален натиск от страна 
на Ордена (след завземането на властта в Русия от 
Ордена това било напълно възможно), като се осигурят 
нови бази за отстъпление. За такива места били избрани 
Ю жна Америка (Аржентина, Парагвай), в Ю гоизточна 
Азия -  Тайланд, както и Нова Зеландия. За целта Кан
крин и Забрежнев решили да привлекат сили, които 
продължавали да бъдат надеждни в Европа. (Обръщам 
внимание на списъка на страните, за които става дума: 
впоследствие именно тук ще продължи играта на Ста- 
линовото партийно разузнаване, което ще получи поч
ти всички тайни на Имперското разузнаване.)

И така, в Германия трябвало да бъдат изпратени 
агенти, завършили пълен подготвителен курс в Импер
ското разузнаване. А именно: княз Николай Николаевич 
Гагарин, барон Еберхард фон Есен (родственик на бив
шия командващ Балтийския флот адмирал Есен), княз 
Николай К онстантинович М ещ ерски. Те щ ели да 
постъпят в разпореждане на резидента на Имперското 
разузнаване, работещ в Германия от 2 май 1914 година 
под името граф Ото-Вилхелм дер фон Дитрих, про
фесор по медицина в Дружеството на научноизследо
вателските институти, по-късно наречено ,, Аненербе “ 
(който бил надворният съветник Алексей Алексеевич 
Грейг). П осле щели да влязат в контакт със същ е
ствуващата там резидентура, за да подготвят съвместно 
базата за някои вербувани в периода на Първата све
товна война и намиращи се в плен немци. В частност 
за Мартин Борман. И някои други...

На срещ ата си Канкрин и Забрежнев обсъдили и 
въпроса какво да правят със списъка с условно име 
„П ирамида“, който включвал хора, преминали профе



148 Олег Грейг

сионална подготовка в Имперското разузнаване и пре
биваващи не само в Русия, но и в Европа, и в други 
части на света... Важно било да се обмисли на кого в 
Русия може да се предяви този списък частично; за- 
щото въпреки че я нямало предишната власт, страната 
си оставала, а за тях било въпрос на чест да служат на 
Русия! И така, кой можел да бъде реален последовател 
и в същото време достатъчно надежден в кръговете 
на сегаш ната власт, с кого би могло да се разговаря за 
възможността да се даде друга посока на развитие на рус
ката държавност... Канкрин отбелязал, че такъв може 
да бъде руснак или човек от друга националност, но 
само не евреин, макар че в новото съветско правител
ство било почти невъзможно са се намери неевреин.

Забрежнев отговорил на Александър Георгиевич, 
че според него такива кандидатури в съветското пра
вителство просто няма. Той съдел и по това, че гено
цидът срещу руския народ „се завеж дал“ от ръково
дителя на Спецотдела на ВЧК, а фактически подразде
ление на ЦК на болш евиките Глеб Иванович Бокий. 
Това бил много талантлив и изключително работоспо
собен човек; дейността му била засекретена, но те 
успели да научат, че той се занимава не само с под
слушване на чуждестранните представители в Съветс
ката страна, а и с кодиране и деш ифриране и подбира 
в своите подразделения учени от различни направ
ления. Но най-важната му задача била спецразра- 
ботка на средства за геноцид над руския народ. 
М нението на Забрежнев било, че това е най-опасният 
болш евик евреин в сегаш ното ръководство на стра
ната. Друг от най-опасните бил народният комисар 
на здравеопазването, евреинът Николай Александрович 
Семашко, който сложил ръка на секретните изследва
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ния на руските физиолози И. М. Сеченов, И. И. Меч- 
ников, К. Ш варц и други; тези изследвания в ръцете 
на хора като Семашко били опасни за съществуването 
на човечеството.

След обсъждането на многобройните проблеми 
двамата се разделили и Забрежнев се върнал в Петро- 
град.

Тогава граф Канкрин не споделил тягостните мне
ния, че в ръцете на Троцки Николай II става разменна 
монета, но мислел за това.

Графът не бил далече от истината.
Това, което, вървейки по стъпките на Троцки, вър

шели сега Свердлов, Ленин и техните помощ ници, 
давало на Лейба увереност, че няма защо да се безпокои 
за състоянието на нещата по ликвидирането на руския 
народ и руската държавност.

Него го тревожело нещо много по-важно: какво 
ще стане с него самия, след като изпълни искането 
на Ордена и разстреля Николай II, семейството му и 
всички останали членове на фамилията Романови.

Познавайки коварството и жестокостта на Ордена, 
той трезво си давал сметка, че след като бъде ликви
диран Николай II -  от него, следващата фигура за физи
ческо унищожение ще бъде той самият!

Да, кандидатите да седнат на опразнения трон с 
лопата да ги ринеш в сегаш ната болш евиш ка банда, 
разм и ш лявал  Т роцки. И У лянов, и Яшка-ж ид, и 
Дзержински, и Подвойски, и Зиновиев; и кой ли още 
не... И не е изключено Орденът да се опре на някого 
от тях, макар и временно. А за Лейба Давидович това 
никак не било добре, той изобщ о не бързал да се пре
селва на небето...
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И тогава Троцки прозрял, че най-напред трябва 
да замени охраната на Николай II. А после с ръцете на 
Свердлов да организира убийството на двойниците, 
а сред тях -  за правдоподобност -  и на истинския личен 
лекар на императора професор Боткин.

П рестъпният му мозък трескаво съобразявал: и 
така, за тази цел трябва да се организира извозване на 
двойниците някъде в затънтената руска провинция. 
Тогава всички, целият свят ще знае къде са те; и ако с 
тях стане нещо, никой няма да се усъмни... Единстве
ната мъчнотия в тази игра за Троцки бил фактът, че от 
ш естте царски семейства той имал налични само пет 
двойници! И изобщо не можел да открие къде и у кого 
се намира ш естото семейство. О, скъпо щял да плати, 
за да разбере, че това семейство е в ръцете на бившия 
ръководител на Имперското разузнаване Александър 
Георгиевич Канкрин.

Впрочем за това не знаел и Владимир Забрежнев.

С лед срещ ата е К анкрин и завръщ ането  си в 
Петроград Забрежнев се заел най-напред е подсилване 
на резидентурите в Германия под ръководството на 
Алексей Грейг, в Италия -  под ръководството на Мария 
Балабанова\ в И спани я -  на кн яж н а Елизавета  
Лобанова-Ростовска; във Франция -  на графиня Юлия 
Канкрина (по рож дение княж на Б елоселска-Бело- 
зерска), съпруга на граф Александър Георгиевич Кан
крин. Всички те станали негови агенти за влияние.

Същ евременно Забрежнев задвижил и другата си 
задача -  да уточни възможни бази за оттегляне в Л а
тинска Америка, Ю гоизточна Азия и Нова Зеландия.



За самия Забрежнев трябва да знаем, че още в края 
на 1909 година по задание на граф Канкрин влязъл 
в... РСДРП19(!), участвал в редица терористични ак
ции, а малко преди началото на Първата световна война 
встъпил и в масонски орден.

Известно време Забрежнев пребивавал в Париж, 
където получил широки познания в областта на физио
логията, анатомията, занимавал се с хипноза. Бил 
допуснат в ръководните кръгове на една от франк- 
масонските ложи в Париж.

След преврата в Русия той започнал да участва 
активно в дейността на РКП(б), бързо спечелил авто
ритет и уважение от ръководството и скоро станал 
доверено лице не само на Троцки, но и на Ленин. В 
обкръжението на Ленин работел небезизвестният в 
ЦК на партията и СНК Л . М. Карахан, чрез когото -  
по поръчение на Владимир Улянов -  Забрежнев изпъл
нил редица секретни задания, свързани с продажбата 
на диаманти, злато и картини на Третяковската галерия 
и Ермитажа.

Оказал се свързан с подобна операция по про
дажба на ценности на бившата Руска империя в Берлин, 
той неочаквано и благодарение на същия този Карахан 
бил задържан от германската полиция и изпратен в 
затвора. Успял да се измъкне оттам с помощта на връз
ките на граф Канкрин.

След завръщ ането си Забрежнев се заел отново 
със своята работа, протичаща в няколко направления. 
Но той вече работел в Коминтерна. Точно тогава го

19 РСДРП (Российская соц иал-дем ократическая  рабочая  
партия) -  Руска социалдемократическа работническа партия. 
Марксистка партия, основана през март 1898 г. в Минск, Руската 
империя. Основател -  Владимир Ленин.
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осенила мисълта, че на един от резидентите на Импер
ското разузнаване, работещ съвместно с Грейг в Герма
ния, а именно на княз Николай Николаевич Гагарин, 
следва да се присвои оперативното име... Карахан. 
Така се появил Карахан-2.

За съществуването на двамата Карахановци през 
20-те години на XX век, в периода на установяване 
на съветската власт, знаят някои особено доверени 
историци, но още никой не е успял да разгадае тази 
тайна... И много от нещата, които редица историци 
приписват на Л. М. Карахан, не са негови заслуги!

О, колко чудни открития се крият във фалш иф и
цираната световна история...

Николай Николаевич Гагарин -  пряк потомък на 
княз Павел Павлович Гагарин (4( 15 ).3 .1789, М осква -  
21.2(4.3). 1872, Санкт Петербург), държ авния деец, 
член на Госсъвет, който в състава на Секретната коми
сия разследвал през 1849 година делото срещ у теро
ристите, агенти на свещения съюз -  петрашевци. От 
1864 г. -  председател на руското правителство; през 
1866 година председателствал във Върховния углавен 
съд по делото на агента на Ордена Д. В. Каракозов. 
Годината на раждане на Н. Н. Гагарин е 1898-а (според 
други сведения -  1897-та).

По време на Гражданската война Карахан (княз 
Гагарин) бил не само в Германия, но и нееднократно 
се появявал в европейската част на Съветската репуб
лика, където съвм естно с редица свои опричници 
(опричник -  телохранител от личната гвардия на Иван 
Грозни) ограбвал банки, богати евреи, цигани или про
сто се занимавал с терор против новата власт.

Тогава в съответствие с плана на граф Канкрин 
Забреж нев започнал да търси най-сигурния човек,
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когото можел да запознае със списъка „Пирамида“, по
точно с част от него...

След избирането на И. В. Сталин за генерален 
секретар на партията през април 1922 година Забреж- 
нев, вече като сътрудник на апарата на Коминтерна, 
имал служебното задължение да се срещ не с него.

След създаването на СНК (Съвет на народните 
комисари) Сталин -  по предложение на Ленин -  огла
вил народния комисариат по делата на национал
ностите. Там той издал редица декрети, които били 
утвърдени от Ленин и одобрени от Троцки. Най-важ
ният от тези декрети била „Декларацията за правата 
на народите на Русия“, в която на всички се гаранти
рало право на самоопределение. Троцки сам иниции
рал този декрет, тъй като в плановете му като резидент 
на Ордена влизало разчленяването на бившата огромна 
сплотена страна. В резултат в Закавказието получили 
самостоятелност Армения, Грузия и Азербайджан. На 
„ незалежшсть“20 го ударила Украйна. Сдобили се е 
независимост Литва и Латвия. И съвсем се откъснали 
от Русия бивш ето „Полско царство“ и бивш ето Ф ин
ландско Велико княжество (единствената територия 
на Руската империя, която, разбирайки катастрофал
ната опасност от завзем ане на властта в Русия от 
неруснаци, е цел съхраняване на своя етнос напълно 
се отделила от бивш ата си метрополия и така спасила 
чистотата на кръвта на м ъж ествения ф инландски 
народ).

Русия останала в пределите на границите си от 
XVII век.

Планът на Ордена се осъщ ествявал от Троцки и 
Ленин без никакви препятствия под известните лозунги

20 Незалежш сть (от украински) -  независимост.



154 Олег Грейг

„Цялата власт -  на Съветите!“ , „М ир -  на народите!“, 
„Земята -  на селяните!“ -  но това била само тактическа 
измама, фалшификат, криещ в себе си други истини: 
„Цялата власт -  на марионетките... война -  на наро
дите... земята (богатствата) -  на Ордена!“ . Все още 
предстояло създаването на квазидържава, управлявана 
от Ордена чрез неговите протежета. И трябвало -  спо
ред М аркс -  да се разруш ава и унищ ожава „старият 
свят“, който кръстили еднозначно „свят на насилие“, 
и да се пее навсякъде с благ глас партийният химн 
„Интернационалът“ .

В края на 1919 година Йосиф Сталин още е по 
фронтовете на Гражданската война в качеството на 
член на РВС2'.

Той неведнъж телеграфира на Ленин молбата си 
да го отзове и да прати друг на неговото място. Причи
ната: не можел да се сработи с вожда на Червената 
армия Троцки и не желаел да бъде „специалист по 
чистене на конюшните на военното ведомство“ . Откро
вено го отвращ ават масовите разстрели на руски офи
цери. Войната вече върви към победен край. Сталин 
бърза да се прибере в Москва. Но изглежда се случва 
нещо непредвидено.

През 1920 годин^П олш а предприема настъпление 
срещу Съветска Русия. 21

21 РВС (Реввоенсоветь1, Революционнью военнью советь]) -  
Революционни военни съвети. Висши колегиални органи на воен
ната власт и политическото ръководство на фронтовете, в армиите, 
флотовете и флотилиите в Съветска Русия през 1918-1921 година. 
В състава на РВС влизали командващите и от двама до  четирима 
партийни дейци.
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По същото време -  през пролетта на 1920-та -  
намиращият се в Берлин Грейг (Дитрих) взема участие 
в пуча на офицерите от Райхсвера (въоръжените сили 
на Германия). В страната се планира поредният пре
врат, подобен на октомврийския в Петроград.

През лятото на същата година 50-хилядна армия 
под командването на съвсем младия М. Н. Тухачевски, 
събрана от Смоленска, Орловска, Тверска и Тулска 
губернии (по насилствения начин, за който стана 
дума), била хвърлена в настъпление срещ у столицата 
на Полша Варшава. Озверелите, гладни и полуголи 
червеноармейци скоро стигнали бреговете на Висла. 
Но не им било писано нищо добро! Полските жолнежи 
(наемници) нанесли толкова съкруш ителен удар на 
нестабилната армия, чиито тилове останали далече в 
Русия, че от нея не останало почти нищо. Но какво 
друго можело да се очаква, след като събраните насила 
под куршумите озлобени мъже не знаели да правят нищо 
дрго освен да грабят украинските, белоруските и полските 
села...

А Сталин в това време бил на Ю жния фронт като 
член на РВС в армията, командвана от Александър 
Егоров; в състава на фронта се намирала и Първа конна 
армия на Будьони. Троцки, решавайки да помогне на 
Тухачевски, заповядал конницата на Будьони да се 
изтегли в Западното направление. Сталин категорично 
отказал да направи това.

Плановете на Револю ционния военен съвет на 
фронта били следните: да се превземе Западна Украйна, 
оттам да се нанесе удар по Варшава, която не можела 
да бъде превзета от Тухачевски. После -  през Чехия и 
Австрия -  да се нахлуе в Германия, за да се подкрепи



156 Олег Грейг

тамош ната революция. Този план устройвал напълно 
командира на фронта Егоров, макар че оставал недо
статъчно разбираем за члена на РВС, фронтовия комисар 
Сталин.

...Изпреварвайки времето, ще се спрем на това, 
как със Сталин, вече генерален секретар на партията, 
се срещнал за първи път -  като представител на Комин- 
терна -  с Владимир Забрежнев.

Срещ ата започнала е храбър ход на Владимир 
Георгиевич. Още неуспял да поздрави домакина, той 
се взрял в отрупаното му е всевъзможни бумаги бюро, 
и отбелязал, че явно Сталин не се справя е докумен
тацията, въпреки че работи по осемнадесет-двадесет 
часа в денонощ ието.

-  За текущ ата си дейност вие, Йосиф Висарионо- 
вич, би трябвало да имате втори секретар на партията 
и няколко секретари, четирима-ш естима души да ре
чем, и те да движ ат различните направления на пар
тийната дейност.

Лицето на Сталин останало мрачно, генсекът нищо 
не отговорил, само посочил мълчаливо стола на госта 
си и попитал:

-  П одготвихте ли ми справка за мероприятията 
на Коминтерна и участието в него на нашата партия?

-  Да -  отговорил кратко Забрежнев.
-  Тогава ще ви задам още един въпрос. Какво мис

лите по повод револю цията в Германия?
След срещ ата си с граф Канкрин Забрежнев често 

обмислял поставените от него задачи. Подсъзнателно 
усещал, че рано или късно решение ще бъде намерено, 
и буквално предния ден, подготвяйки се за срещ ата с 
генсека на партията... бил подготвил няколко листчета
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с част от фамилиите от списъка „П ирамида“ . И сега, 
като чул въпроса, той -  практически интуитивно -  мъл
чаливо подал тези листчета на Сталин, който също така 
безмълвно, без нищо да пита, без нищо да уточнява, 
ги взел и започнал да ги чете внимателно. После рязко 
станал иззад бюрото си, прекосил кабинета замислен 
и погледнал събеседника си съсредоточено.

-  Какви са тези хора -  съпричастни към револю
цията в Германия? Или са някакви други хора?

-  Другарю Сталин, когато казах, че вие сте пре
трупан с работа и трябва да имате няколко секретари 
на ЦК, включително и втори секретар, бях прав. Мисля, 
че за тази работа сам ще си подберете хора. Изобщо 
кадровата работа на партията и на всяка държава -  и 
на съветската също, е най-важната.

След това, сякаш не се решавайки да каже нещо 
важно направо, попитал генсека:

-  Вие чели ли сте книгите на Троцки, „Тероризъм 
и комунизъм“ да речем? Това е теоретичен труд по 
идейната обосновка на тероризма и практиката на 
заложничеството, но в него се говори за ръководството 
на партията в държавния апарат и за това, как партията 
постига изпълнение на своите задачи.

Сталин дълго мълчал, после отклю чил чекме
джето на бюрото си и извадил въпросната книжка.

-  Не само съм я чел, но и съм си направил бележки 
върху нея.

Йосиф Висарионович отворил брошурата и зачел: 
„Да осъжда „морално “ държавния терор на револю
ционната класа може единствено оня, който прин
ципно отхвърля (на думи) изобщо всякакво насилие -  
сиреч всяка война и всяко въстание... “.
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После се обърнал към събеседника си:
-  Аз смятам, че партията трябва да има пълно гос

подство в апарата на държавната власт. А самият дър
жавен апарат трябва да бъде добре смазан и безупре
чен механизъм и в него да работят изклю чително 
изпълнителни хора. А ние, назначавайки на ръководни 
длъжности нужните ни другари, ще провеждаме строг 
контрол.

Забрежнев слушал Сталин, знаейки вече много за 
него, включително онези тайни сведения, че някога 
той бил... вербуван от Имперското разузнаване в каче
ството на агент за консервация. За да се изключи как- 
вото и да е изтичане на информация за това, в някои 
структурни подразделения на Трето отделение на МВД 
в Кавказ в картотеките за дезинформация били поме
стени данни за уж секретния сътрудник на същото 
отделение Джугаш вили от Гори.

Впрочем именно информацията, че Сталин е бил 
агент на царската охранка22 (както я наричали болше- 
виките), след смъртта на вожда ще започне да шества 
по дисертации, статии и изследвания. Нещо повече -  
нееднократно ще се заявява, че Сталин, грижейки се 
за своето минало, като се започне от ранните му години 
в Гори, бил премахнал (убил) свидетелите на младостта 
му и други подобни..

22 Охранка -  от охрана на общ ествения ред и сигурност (на 
руски: Охрана -  Отделение по охранению общ ественной безопас- 
ности и порядка). Често се нарича охранное отделение или се из
ползва разговорната форма охрана или също охранка (популярна 
в съветската литература). Това е тайна полиция към полицейския 
департамент на Министерството на вътрешните работи на Руската 
империя, която се занимава с политически разследвания.
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Впрочем подобни случаи на изчезване на неудобни 
хора можело да са съвсем реални. И не бива да виж
даме нищо свръхординарно в това, че изчезвали хора, 
които можели да компрометират вожда на партията и 
съветския народ. И обикновено това правел не НКВД 
(Народен комисариат на вътреш ните работи), а по- 
скоро оня, който в действителност направлявал дей
ността на НКВД. Никога обаче лично самият Сталин.

Просто някои любители на интригите и клюките 
около това име трябва да се замислят: как биха постъ
пили те самите на мястото на ръководителя на такава 
държава? И то в същия този злополучен XX век? При 
това знаейки истината?!

Освен това не е излишно да припомним, че немалка 
част от съветските хора с кой знае откъде взел се енту
сиазъм се затривали един друг... Не Сталин е вилнеел 
из безкрайната страна с прословутия си наган, а те, 
нашите предни са служили в районните, областните, 
републиканските и съюзните отдели на НКВД. Не Ста
лин, а те са участвали в „тройките“ (органи за издаване 
на извънсъдебни присъди), заемайки длъжности на 
първи секретари, прокурори, началници на НКВД в 
райони и области. Ф амилиите им били Иванов, Пет
ров, Козлов, Ковалчук (макар че, както става ясно, зад 
Ковалчуковци и прочие И вановци обикновено  се 
криели Янкеловичи, Апщайновци, Блейхмани, Якиро- 
вци и други наричащи себе си руснаци)... И все пак те 
са оглавявали карателните органи и са изпълнявали 
безпрекословно постановленията на ЦК на ВКП(б). А 
когато Сталин си отишъл от този свят, те, измивайки 
си ръцете от кръвта на братята си, са му приписали 
всички свои кървави престъпления...
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След срещ ата със Забрежнев и запознаването със 
списъка „П ирамида“ Сталин изпитал силна потреб
ност да разбере кой стои над всичко, което се случва, 
кой е истинският поръчител на революцията в Руската 
империя, кой иска да упавлява света.

И тогава Йосиф Висарионович започнал да изу
чава подробно материалите на Първия и Втория Интер
национал. Забрежнев пък скоро (със съгласието на граф 
Канкрин) предоставил на Сталин редица много важни 
документи на Имперското разузнаване, събрани от 
епицентъра на всички революции -  от Ордена, бази
ран на адрес САЩ, Ню Йорк, Бродуей 120. Там бил 
главният щаб на практическото реализиране на фило
софските идеи на Хегел под формата на революции и 
световни войни.
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ГЛАВА 9

ТРОЦКИ -  РЕЗИДЕНТЪТ НА 
ОРДЕНА В РУСИЯ. 

ХИТЛЕР ИЗЛИЗА НА СЦЕНАТА

В периода между Руско-японската и началото на 
Първата световна война Имперското разузнаване на 
територията на Германия успяло да вербува неколцина 
немци от различни ордени с дълга предистория от вре
мето на ордена на М ечоносците и на Тевтонския 
орден; и притежаващи не само рицарски традиции от 
Средновековието, но и борещи се против мистиката 
и сексуалните извращения, на първо място против 
хомосексуализма.

Един от вербуваните се казвал Теодор Хаген, 
монах, после манастирски настоятел; друг (него вербу
вали по-късно) -  барон фон Либенфелс.

Установено е категорично, че още в края на XIX 
век в манастира Хаген, недалече от град Линц в Австрия, 
ходел често един хилав хлапак с блуждаещ поглед. 
Майка му искала да го направи свещеник, а той много 
обичал да участва в хоровите песнопения. Хлапакът 
се казвал Адик, Адолф. Баща му Алоиз Хитлер бил 
митнически чиновник.

Алоиз Хит лер , бащ ата на бъдещ ия вож д на 
Националсоциалистическата германска работническа 
партия, е роден на 7 юни 1837 година в градчето Щронес, 
Долна Австрия. Според някои твърдения той бил 
извънбрачен син на местен обущар, евреина Йохан
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Хидлер, и селянката Анна Мария Шикелгрубер. Като 
извънбрачно дете Алоиз дълго време носел фамилията 
на майка си. Но когато родителите му сключили брак 
и се венчали през май 1842 година в градчето Дьолерс- 
хайм, стигнали до извода, че отношенията със сина 
им някак не вървят. Ето защо почти до 14-годишна възраст 
Алоиз живял при чичо си Йохан Непомук Хидлер, който 
осиновил вече порасналия Алоиз. И през 1877 година 
Алоиз взел фамилията на баща си и чичо си, като про
менил буквата „д“ на „т“ и станал Хитлер.

От осемнадесетгодишен се хванал на служба в 
императорската митница, където работил почти до 
излизането си в пенсия. Оженил се за Анна Гласл, но 
тя била с крехко здраве и скоро починала. Още преди 
да си отиде първата му съпруга, Алоиз имал интимна 
връзка с Франциска Матцелбер, която му родила извън
брачно дете. Когато овдовял, Алоиз се оженил за 
Франциска, но и тя скоро се разболяла и починала. 
Тогава Алоиз Хитлер обърнал поглед към далечната 
си роднина Клара Пелцл, която му помагала в дома
кинството. Тя била двадесет и три години по-млада 
от него и скоро му родила син -  Адолф. Тъй като Клара 
се падала втора братовчедка на Алоиз Хитлер, той 
трябвало да получи разрешение за брак от пастора; но 
на 7 януари 1885 година той се оженил за трети път; и 
станало кръвосмешение.

През 1895-а, когато Адолф навършил шест години, 
Алоиз се пенсионирал, и семейството се установило 
в околностите на град Линц. Тогава близките на Адик 
забелязали, че той често съзерцава като омагьосан 
живописните околности; и скоро го видели да държи 
статив, четки и бои. Още първите му живописни платна 
били талантливи, но когато ги видял, баща му избухнал:
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„Докато съм жив, няма ди ти позволя да се занимаваш 
с тия мацаници. Ти ще бъдеш чиновник!“. Адик, хилав 
хлапак с остър нос и голяма адамова ябълка, изхлипал, 
скрил се в стаята си и горчиво и искрено заплакал.

Бащата на бъдещия фюрер на Германия обаче не 
живял дълго -  отишъл си на 3 януари 1903 година.

След края на Втората световна война редица 
историци изказват предположението, че Хитлер е пар
тиен псевдоним и че неговият дядо бил евреин. Това 
за дядото може да е истина, може да е измислица, а 
колкото до псевдонима, нещата стоят така...

Работата е там, че предците на Адолф били австрий
ци, или както ги наричали още, бохемски немци. Него
вата фамилия била Хитлер, а на предците му -  Хидлер. 
Третата съпруга и втора братовчедка на Алоиз Хитлер 
Клара Пелцл, майката на бъдещия фюрер на герман
ския националсоциализъм, се родила на 20 август 
1860 година в градчето Шпитал. Падала се внучка на 
Иохан фон Непомук Хидлер (Хютлер). Според някои 
учени такива вариации на едно фамилно име обик
новено се срещали при селяните и малоимотните граждани 
на Германия. Както се знае, по онова време на точното 
изписване на фамилиите си държели единствено дво- 
ряните и свещениците.

Иохан фон Непомук Хидлер, който имал древен 
германски дворянски произход, още в началото на 
XVIII век оказвал частни услуги на руските дипломати, 
пребиваващи по служебни дела в Германия. Сферата 
на дейност на Хидлер била толкова широка, че му позво
лявала да има връзки с различни слоеве не само на 
германското общество, но и на повечето европейски 
страни.
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Хидлер се занимавал с търговия, но поради отслаб
ването на търговските връзки семейството му търпяло 
известни загуби. И той упорито търсел нови източ
ници на доходи. Такъв живителен източник се оказало 
сътрудничеството с руските дипломати, по-точно -  с 
разузнавачите, чиито интереси Хидлер можел да задо
воли. Почти тридесет години по-късно ръководството 
на Имперското разузнаване научило за неговото 
сътрудничество от архивните документи. Връзките с 
него, както и с роднините му, обаче не получили по
нататъшно развитие...

Дъщерята на Хидлер (бъдещата майка на Клара) 
се омъжила за човек от простолюдието, загубвайки 
дворянската си титла. Така до петнадесетгодишна въз
раст Клара била принудена да живее в доста трудни 
условия и едва след като попаднала в дома на Алоиз 
като икономка, битовото й положение станало малко 
по-сносно.

След като се омъжила за много по-възрастния си 
родственик, Клара родила шест деца: Густав, Ида, Ото, 
Едмунд, Адолф и Паула. Три от тях почти веднага почи
нали, останали живи само Адолф, роден на 20 април 
1889 година, и сестра му Паула, родена през 1896-та 
(починала през 1960-та.). Едмунд, дошъл на бял свят 
през 1894-та, живял само шест години. Впоследствие 
през цялото време найело на Третия райх Адолф бил 
много грижовен към сестра си, но многобройните 
историци незнайно защо се стараят да не говорят за 
това, лишавайки го напълно от човешки качества...

След смъртта на съпруга си Клара се преместила 
с децата в градчето Урфар, където починала на 21 
декември 1907 година. Смъртта на майка му потресла 
Адолф, известно е, че той я боготворял, и често, оста
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вайки сам, сякаш изпадайки в транс, шепнел: „Мут- 
ти, мут-ти...“

След като останал кръгъл сирак, Адик се върнал в 
Линц. Там върху него известно време оказвал влияние 
Теодор Хаген, монах от манастира, в който ходел още 
като малък. Монахът се смятал за голям специалист 
по Изтока, култовете и етнографията. Ще съобщим 
един интересен факт: използвайки това страстно увле
чение на Хаген, сътрудниците на Имперското разузна
ване, срещайки се нееднократно с него, го навели на 
мисълта за необходимостта от създаване на тайнствен 
орден. Същевременно му разкрили, че в манастира 
има древни манускрипти (или наистина някога съхра
нени там от някого, или подхвърлени от „доброжела- 
тели“ от имперските спецслужби). Запален от новата 
идея, Хаген наредил да се наемат работници строи
тели, за да украсят стените на манастира. Това станало 
по чертежи на Хаген, а сред различните символи се 
виждал древният знак на слънцето -  свастика.

От момента, когато Хаген се върнал от поредното 
си пътуване на изток, той фактически прекратил 
сътрудничеството с Имперското разузнаване на Рома- 
нови. Което в интерес на истината по това време 
разполагало е невероятно богат, уникален опит и древни 
знания, събирани капка по капка от различни страни 
и места -  например за древноегипетското лечение на 
различни заболявания, за лечебните технологии на 
будистките монаси и др. От Хаген, който започнал да 
представлява опасност, трябвало да се отърват. Скоро 
монахът издъхнал от неустановено заболяване. А в 
манастира на длъжността настоятел се появил монах 
на име Иорг Ланс фон Либенфелс. Както посочихме 
по-горе, той също бил вербуван като агент за влияние.
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Всичко това може да изглежда странно само за неосве
домените, но сътрудниците на спецслужбите разбират, 
че планетата, омотана от световните разведки, при
лича на плътно кълбо.

Юношата Адолф, който продължил да посещава 
манастира, се запознал с новия настоятел. А той се 
интересувал къде се намират манускриптите на Хаген. 
С помощта на един от монасите успял да ги открие, 
проучил ги внимателно и скоро основал тайно духовно 
общество с името „ Орден на Новия Храм “. В него мла
дият Адик започнал да изучава окултните тайни на 
Изтока. Там се формирал светогледът на човека, който 
след десетилетия щял да бъде прокълнат от „цивилизо
вания свят“ (от някои -  искрено, от други -  не).

Със започването на Първата световна война тайн
ственият монах фон Либенфелс получил от своя рези- 
дент разпореждане агентурният пункт с името „Орден на 
Новия Храм“ да се консервира до специално нареждане.

Същевременно резидентът на Имперското раз
узнаване Дитрих възложил на друг агент -  барон Рудолф 
фон Зеботендорф -  да формира още една резидентура, 
изграждаща дейността си според устава на масонските 
ложи. Идеята за този нов Орден обаче предполагала 
подготовка и изграждане на кадрови структури, необ
ходими за създаване на специална управленска система 
в Германия. Това се предвиждало във връзка с факта, 
че Имперското разузнаване на Николай II работело -  
като всяко силно разузнаване в света -  и за близкото, 
и за далечното бъдеще. Аналитиците на Имперското 
разузнаване разбрали, че Англо-бурската война през 
1899-1902 година била предшественичка на промяна 
на собствеността в света и на първо място в Руската 
империя. Било изчислено и това, че до окончателния
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разгром на империята и деградацията на населението 
на Русия могат да се проведат поне няколко войни вътре 
и извън пределите на империята... Следователно те 
трябвало да бъдат предотвратени или по възможност 
да бъде отслабено влиянието на негативните елементи 
в периода на разпалване на враждата, и в същото време 
да не се излиза от самия център на събитията.

Във връзка е това ръководството на Имперското 
разузнаване, без да уведомява особено стриктно импе
ратора за своите стратегически планове, сметнало за 
целесъобразно да увеличи броя на резидентурите в 
редица европейски държави под прикритието на тайни 
общества или други структури от рода на масонските 
ложи. По разбираеми причини най-важният регион в 
Европа за Имперското разузнаване била Германия.

Натоварен е поръчение от резидента, фон Зебо- 
тендорф създал свой Орден, прикривайки формира
нето му с „трудове за легендарната земя Туле“. Впо
следствие тази структура получила названието общество 
Туле. Скоро мюнхенската структура на Туле станала 
филиал на Тевтонския рицарски орден. Ръководството 
на Тевтонския рицарски орден се намирало в столи
цата на Германия. Девиз на неговите членове (включи
телно в структурните подразделения) станали крила
тите за всеки немец думи: „ Gedenke, daji Du ein Deutscher 
hist. Haltedein Blul rein! ” („Помни, че си германец! Пази 
кръвта си чиста!“) Емблемата на ордена представлява 
старинен кинжал върху извити дъбови клонки и готи
чески надпис: „Моята чест е верността“23.

23 Meine Ehre heiGt Treue (на немски: „Моята чест се нарича 
вярност“) е девизът на СС. Изразът е популярна перифраза на 
обръщението на Курт Далюге към Адолф Хитлер като фюрер от 
1931 г. като отговор на призива на Хитлер към Далюге -  „Есссовец,
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Твърде наситено първо десетилетие на XX век, а 
тепърва предстоят 20-те години, ознаменували реши
телен превес на определени сили не само на европей
ския континент, но и в цял свят...

И докато в Германия вършат своите тайни дела, в 
Русия всичко върви по начертания отвъд океана план.

И така, Първата световна война свършва на 11 
ноември 1918 година. А два дни след съгласуване с 
Троцки Ленин взема решение за едностранно разва
ляне на Бресткия договор (от 3 март 1918 г. между 
Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България 
и Османската империя) и Русия, слага край на руското 
участие в Първата световна война. Претърпяла пора
жение, Русия е принудена да сключи мир с цената на 
значителни териториални, демографски и стопански 
загуби). След което Троцки издава заповед на Червената 
армия да започне боен поход на Запад с цел осъществя
ване на световна революция.

Още в началото на септември 1918-а намиращият 
се в емиграция бивш шеф на Имперското разузнаване 
граф Канкрин получил от няколко свои източника 
(включително от княгиня Мещерска от САЩ) уведомле
ния, че Орденът възлага на Троцки във връзка с края 
на войната да прекрати отношенията с Германия и 
да започне в планов порядък установяване на болше- 
вишки правителства в редица европейски държави. 
Чрез своята агентурна мрежа, в частност чрез княз Гагарин, 
известен повече като Карахан-2, Канкрин незабавно

твоята чест се нарича вярност“ (SS-Mann, deine Ehre heiRt Treue). 
Изразът става популярен в Германия в началото на XX век и е 
препратка към средновековната клетва на васала към сюзерена. 
През 1903 г. Феликс Дан пише: Auch der Gasinde hat seine Ehre -  
sie heiRt die Treue. („И васалът има чест -  тя се казва вярност.“)
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уведомява за това Забрежнев, а той на свой ред чрез 
Ремизов информира сваления император Николай II.

...Наложеният в империята ред още продължавал 
да функционира -  редът, създаден от Имперското раз
узнаване; уж всичко било рухнало, и за тези дейни хора 
трябвало да се възцари мир... но те продължавали да 
действат, мислейки през цялото време за Русия... Навярно 
мнозина може да възприемат това като напразна загуба 
на сили и време; кой знае! -  XX век показа обратното...

А тогава, получавайки заповедта на Ордена, Троцки 
обявява похода на Червената армия в Европа: „Ние 
носим комунизъм и освобождаваме народите на Европа 
от капитализма. Нашата цел е да създадем съветски 
републики, които да влязат в състава на нашата про
летарска страна “.

В края на ноември били създадени болшевишки 
правителства на трите балтийски републики, после 
дошъл редът на съседна Германия.

Червената армия обаче не успяла да стигне дотам. 
Въпреки че на базата, оставена от Втория Интерна
ционал, успели да създадат няколко болшевишки пра
вителства. В частност, в Германия под ръководството 
на Евгени Левине -  именно това правителство било 
смазано от резидентурата на фон Зеботендорф, тоест 
от създаденото от него общество Туле.

През август 1919 година Троцки заявява: „Рево
люционният път към Париж и Лондон минава през 
градовете на Афганистан, Бенгалия, Индия... “.

И заповядва на Червената армия да се подготви 
за нанасяне на удар по Индия, обяснявайки на червено- 
армейците и на трудовия народ, че трябва да се при
текат на помощ на... индуската революция.
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С тази цел той предлага да се създаде в Туркестан 
„политически, военен щаб на азиатската революция и 
революционна академия“. Започва да се формира спе
циална конна армия, състояща се от три корпуса с по 
50 хиляди ездачи. Те трябвало да бъдат хвърлени в Индия 
на помощ на революционерите. Индийски револю
ционери, каквито и в природата никога не е имало...

За Троцки 1920 година се свързва с нов опит да 
сбъдне страстното си желание -  да започне настъп
ление през Полша към Германия.

Той издава заповед на войските на Западния фронт 
за начало на похода. Същевременно командването на 
Западния фронт -  Тухачевски, Уншлихт, Шварц -  издава 
заповед, в която се казва: „На Запад се решава съдбата 
на световната революция. През трупа на бяла Полша 
минава пътят към световния пожар. На щиковете си 
ще донесем щастие и мир на трудещото се човечество. 
На Запад!“

Именно тогава Троцки бил уведомен от британ
ската Група, че Тухачевски... е включен в състава на 
Групата в качеството на военен резидент по ръковод
ството на щаба на РККА.

На Троцки обаче не се понравила формулировката 
„в качеството на военен резидент“. Тогава представи
тел на Групата му съобщил, че тези думи може да се 
махнат, но Михаил Николаевич Тухачевски трябва да 
бъде поздравен с високото доверие, което му оказва 
такъв влиятелен синдикат на Великобритания, като 
Групата.

Научавайки за „доверието“, Тухачевски реагирал 
с думите: „За мен няма по-висока чест от това, да 
изпълнявам свещената мисия на Групата в редовете
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на Червената армия, проправяйки пътя към световната 
революция и щастието на всички народи на земята!“ .

...В онези дни, когато армията на Тухачевски без- 
чинствала в Полша, от Всеруската извънредна комисия 
(ВЧК) бил формиран управленски състав и провъзгла
сена Полската съветска република. В нейния ръководен 
състав влезли Ф. Е. Дзержински и заместникът му И. 
С. Уншлихт.

Маршал Юзеф Пилсудски обаче, застанал начело 
на полската държава и армия, организирал позорен 
разгром за Западния фронт.

В своите изводи за гибелта на армията на Туха- 
чески Пилсудски подчертава, че разгромът на Западния 
фронт на червените е свързан с неспособността на Туха
чевски да управлява толкова крупни групировки войски, 
с неумението му „да свързва своите мисли с всекидне
вието на войските“, подчертава полският маршал. 
Впрочем трябвали да се учудваме? Все пак Тухачевски 
далеч не бил най-добрият поручик от бившата руска 
армия и не можел да командва повече от взвод. Между 
другото през Първата световна война той и с това се 
справял от зле по-зле.

И така, войските на маршал Пилсудски успели да 
спасят Европа от червеното нашествие.

У Троцки обаче така и не изстинало желанието да 
разпали война, която да доведе до световна револю
ция.

Такъв опит бил направен на Балканите, когато 
било организирано покушение срещу българския цар 
Борис III.

Организирали се и опити да се провокира рево
люция в Индия, Китай и други региони на Азия.
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По време на втората си среща със Сталин Забреж- 
нев предложил на генсека да отидат в манастира, 
където било разположено едно от секретните подраз
деления на Коминтерна.

Когато слезли от автомобила в добре поддържа
ната градина и направили няколко крачки, Сталин по
питал:

-  Троцки бил ли е тук?
-  Не, Йосиф Висарионович. Той дори не знае за 

съществуването на наше подразделение тук. Ако позво
лите, това е... моя вотчина24. Преди да влезем в поме
щението, бих искал да ви посветя в плана, който аз не 
споделям, но вече е начертан и дори утвърден от Троцки. 
Това е план за революционно завземане на властта в 
Германия, началото е определено на 9 ноември 1923 
година -  точно за годишнината от преврата в Русия... 
Планът е твърде прост: на 7 ноември немските проле
тарии ще излязат на демонстрация за солидарност е 
нашата революция, а добре подготвени в Москва, 
Петроград и други места подразделения от провока
тори проф есионалисти от ГПУ (Государственное 
политическое управление -  Държавно политическо 
управление, което се появява през 1922 на мястото на 
ЧК. ГПУ е един от най-могъщите инструменти и орга
ни на масови убийства в историята на човечеството) 
и военното разузнаване на щаба на РККА под ръко
водството на Уншлихт ще провокират конфликти е 
полицията, кървави сблъсъци, а след това и репресии 
против пролетариите, е което ще предизвикат нужното 
негодувание на трудещите се. На следващия ден стълк
новенията с полицията ще прераснат в улични боеве,

24 Вотчина -  наследствен имот в стара Русия.
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а през нощта на 9 ноември бойците на Уншлихт ще 
завземат най-важните държавни учреждения -  теле
графа, гарите, военните щабове и министерствата. С 
всичко това ще имитират стихийна реакция на нем
ските пролетарии срещу жестокото потушаване на 
мирната демонстрация. Такъв сценарий бе осъществен 
на 7 ноември 1917 година в Петроград, след това бе 
проверен с опита в балтийските републики през следва
щата 1918 година.

Планът, разработен от Троцки за провеждане 
на революция в Германия, ще стане класически.

Впоследствие той ще бъде усъвършенстван и 
доведен практически до идеалност.

Именно този план за смяна на собственика на 
страната ще се прилага в страните от Източна Евро
па, в Африка, в Латинска Америка по време на 
цялото съществуване на съветската власт на тери
торията на бившата Руска империя.

Сталин дълго пушил мълчаливо, без да реагира 
на казаното и без да задава въпроси, после най-неочак- 
вано предложил:

-  Имате ли чай тук? Искам да пия.
Забрежнев имал таланта винаги да предвижда

всичко; за кратко време успял да проучи много от нави
ците на генсека. И тук, в манастира, имало чай, при 
това прекрасно запарен и не друг, а именно грузински, 
какъвто обичал Сталин. Не забравили да сервират на 
масата и лимони.

Отпивайки, Сталин благодарил и се усмихнал под 
мустак:

-  Вие може би знаете всичко, което обичам?
-  Бих искал, Йосиф Висарионович. Но сега най- 

важно ми се струва друго: в Германия е създаден мощен
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апарат от резидентури. Както разбирате, с нас си 
сътрудничи няй-тясно бившият шеф на Имперското 
разузнаване граф Канкрин. За съжаление, бяхме прину
дени да се подчиним на волята на Троцки и да създа- 
дем у Ордена и Групата илюзията за ликвидиране на 
всички родственици на Николай Романов и на самия 
император.

Забрежнев замълчал за миг, поглеждайки изпита
телно събеседника си.

-  Вие знаете, че всички велики князе и членове 
на техните семейства са ликвидирани... Благодарение 
на граф Канкрин обаче ние успяхме да влезем във 
връзка и да установим доверителни отношения с май
ката на Николай II. И получихме нейното съгласие, ако 
бъде спасен животът на сина й, тя никога и при никакви 
обстоятелства да не проговори за това, че той е жив, 
и за това, че Троцки е унищожил всички останали 
Романови... Повтарям, всичко това е с цел да се създаде 
илюзия у Ордена, че Николай II вече не е между живите... 
Оттогава майката на Николай II нееднократно се среща 
с него в Кавказ. Идването й от запад се осигурява от 
граф Канкрин, а престоят й тук -  от мен и началника 
на охраната на Николай II полковник Ремизов. Троцки, 
естествено, не знае за тези свиждания.

В един момент на Забрежнев му се сторило, че 
Сталин не го слуша и'си мисли за нещо свое.

Той още не бил опознал добре генсека и не знаел 
как реагира събеседникът му на казаното от него. А 
Сталин в това време делово попитал:

-  Добре. На кого смятате да се опрете по герман
ския въпрос? Имате ли там подходящ немец? И ако 
имате, бих искал да се срещна с него.



Троцки -  резидентът на Ордена в Русия 1 7 5

-  Имаме няколко кандидатури за поста лидер на 
революцията...

-  Никаква революция! На Троцки са му притряб
вали тия кървави войни, а на нашата партия такова 
безобразие не й е нужно. Вижте какво правят те: създа
доха поста генерален секретар, утвърдиха мен на тоя 
пост и веднага реформираха ЧК в ГПУ, като му възло
жиха разузнаването, но неговото ръководство си 
позволява масови разстрели на всички граждани на 
Русия, навсякъде „тройки“, навсякъде произвол... И ще 
ми казват те на мен, че членовете на колегията на ГПУ 
са номенклатура на ЦК на нашата партия! Може ли да 
се работи така, питам аз?!

Задавайки този въпрос по-скоро на себе си, а не 
на Забрежнев, Сталин изведнъж поразил събеседника 
си с липса на познатия гърлен говор със силен кавказки 
акцент, произнасяйки на чист руски език:

-  Ще ви извикам, другарю Забрежнев. И няма да 
отлагам това дълго. Вървете.
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ГЛАВА 10

ГЕНОЦИДЪТ С ПСИХОТРОННО 
ОРЪЖИЕ В РУСИЯ

Не се наложило обаче Сталин да вика при себе си 
Забрежнев. Не минало и денонощие, и Владимир Геор- 
гиевич сам поискал среща е генсека. Сталин го приел 
необичайно радушно, подобно поведение не се виж
дало всеки ден в началото на дейността му на този 
държавен пост. Преди да преминат към деловите въп
роси, той поканил госта си на чай. И именно на тази 
маса между тях започнал разговар, който повлиял до 
голяма степен върху формирането на по-нататъшните 
постъпки на вожда.

-  Вие ми дадохте списъка „Пирамида“ и прило
жение към него. Много хора от него ме заинтригуваха. 
Особено зрелите, опитни хора. Но ме учуди, че в спи
съка ви фигурират Голованов, Пономарьов и Мален- 
ков. Та те са прекалено млади. Голованов и Маленков 
са родени през хиляда деветстотин и четвърта, а Поно
марьов дори е по-млад с една година. Какво може да 
се прави е такива младоци?

Сталин не толкова питал, колкото разсъждавал и, 
правейки пауза, погледнал внимателно госта си в 
очите. Владимир Георгиевич издържал на паузата.

-  Аз точно за това исках да ви осветля днес. Когато 
се запознаете е материалите, които съм ви донесъл, 
ще се убедите, че ни трябват именно тези млади хора 
в списъка.
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Забрежнев извадил от чантата си папка с доку
менти, поставил я внимателно пред Сталин, а той я 
отворил и започнал да чете, без да бърза.

Александър Евгениевнч Голованов, роден на 25.07. 
(стар стил), 1904 година, потомък на древен руски род, 
родословието му тръгва от времето на Рюрик. Най- 
известният човек в неговия род бил близкият сподвижник 
на Петър Велики Фьодор Алексеевич Головин, който 
след смъртта на Лефорт станал адмирал, а през 1699 
година -  първия в Русия кавалер на току-що учредения 
орден на Свети Андрей Първозвани.

Известно е, че по времето на Николай I един пред
ставител на рода Головин изпратил двамата си не
връстни сина на обучение в шляхетския корпус в Санкт 
Петербург. При зачисляването по традиция двете мом
чета били представени на господаря император. Той 
обърнал внимание на братята и любезно попитал: 
„Кои сте вие?“ Едното момче, Иван, се запънало и 
объркало, а другото, Кирил, бойко отговорило: „Ние 
сме Головини, ваше императорско величество, и произ
хождаме от рода на верния сподвижник на вашия пра
родител Петър I“ . Императорът го потупал по бузата с 
два пръста и замислено подхвърлил: „Еха, какви Голо- 
ванови сте вие!“ Те се опитали да възразят, но госпо
дарят се обърнал рязко и тръгнал по протежение на 
строя, съпроводен от началника на корпуса. А той, след 
като Николай I си заминал, извикал братята и наредил: 
„По повеление на господаря император, помазаника 
Божий Николай I Павлович, отсега нататък вие сте 
Голованови Кирил и Иван. Така ще се казва и целият 
ви род. Волята на господаря е воля на Всевишния“.
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След завършване на кадетския корпус Иван се 
оженил, дълго време бил на служба в едно от импер
ските управления в северната столица. Нито двамата 
братя, нито децата им постигнали някакви особени 
чинове, звания и заслуги. Един от внуците на Иван 
след завършване на Санктпетербургския университет 
бил в състава на промишлената комисия и пратен като 
съветник в третата руска столица -  Нижни Новгород. 
Командировката му се проточила и той се сближил с 
овдовялата княгиня Трубепкая, с моминско име гра
финя Апраксина. Евдокия Апраксина произхождала от 
рода на известния при Петър Велики първи генерал- 
адмирал граф Фьодор Апраксин. На ш естнадесет
годишна възраст тя се омъжила за стария княз С. С. 
Трубецкой, чийто прадядо Ю. Трубецкой също бил 
сподвижник на Петър Велики. Когато Евдокия минала 
под венчило, съпругът й бил на шестдесет. Четири 
години по-късно той починал, а след още година и 
половина в Нижни Новгород се появил правнукът на 
Иван Голованов Никита Голованов. Скоро той се оже
нил за младата вдовица.

Техният единствен син не смятал за нужно да 
получи университетско или военно образование и 
останал в бащиния си дом. Когато навършил тридесет 
години, един след друг родителите му си отишли отг
този свят, а той, без много да му мисли, се оженил за 
учителка от женската гимназия. Бил пристрастен карто- 
играч и прекарвал по цели нощи по игралните домове 
в Нижни Новгород.

Наследеното от родителите му състояние било 
проиграно, а неудачникът Голованов намерил изход 
от това положение в безпаметно пиянство. Младата 
му съпруга не можела да търпи такъв начин на живот
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и заедно с малкия си син зарязала мъжа си и се уста
новила в селце близо до губернския град. Тя треперела 
над своя Женечка и отпращала новите си кандидати 
за женитба. Момченцето обаче растяло и имало нужда 
и от мъжко внимание. Скоро майка му решила да си 
вземе половинка, а избраникът й -  чудна работа! -  
носел... същата фамилия като нейната и на сина й -  
Голованов. Какво ли не се случва в живота!

Родили се още три деца, две от които оцелели. А 
порасналият Евгени завърш ил П олитехническия 
институт и скоро се задомил. В неговото семейство 
през 1904 година дошъл на бял свят Александър Евге- 
ниевич Голованов (да, именно той през 1944 година 
ще стане Главен маршал на авиацията).

...Дочитайки поредната страница, Сталин пре
минал към досието на човек, чието рождение и съдба 
били още по-уникални.

Ние обаче засега ще посочим само това, че Борис 
Николаевич Пономарьов е роден през 1905 година в 
спокойно, благополучно семейство. В родителския му 
дом обаче съпружеската любов отдавна си била отишла. 
Още в началото на XX век майка му срещнала много 
по-възрастния княз Гагарин, който се влюбил безумно 
в нея. Резултат от пламенните им взаимни чувства бил 
малкият Боря (човек, който си остава загадка и в нача
лото на XXI век!). Всички останали подробности за 
тази семейна тайна ще намерите по-нататък в книгата.

В папката имало подробни сведения и за Георги 
Максимилианович Маленков. На неговата биография 
няма да се спираме подробно, тъй като той далеч не е 
главен герой в този наш разказ.
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Още докато Сталин е жив, Маленков ще се сдобие 
е практически неограничена власт над карателните 
органи на СССР. Ще стане секретар на ЦК на ВКП(б). 
А след смъртта на вожда ще оглави съветското пра
вителство; съветските хора (особено селяните) ще го 
запомнят с известната отмяна на данъците в средата 
на 50-те години.

Всички, които са се интересували от биографиите 
на съветските политици, знаят, че това бил един
ственият човек с виеше образование в сталинското 
политическо ръководство. Маленков произхождал от 
дворянско семейство, което впрочем не притежавало 
никакви богатства, но имало дълго и голямо родосло
вие. В историята на Русия Маленкови не стигнали осо
бени висоти, и толкова по-невероятен е фактът, че 
Георги Максимилианович станал известен човек, когото 
историята и съветските хора познават от официални 
източници, но при това... не знаейки и не подозирайки 
много от онова, с който той се занимавал с попадането 
си в полезрението на Сталин.

След като се запознал с представените му сведе
ния за тримата младежи, Сталин запушил, замълчал, 
после кратко казал:

-  Дайте втората папка.
Забрежнев услужливо му подал подготвените 

документи, които се отнасяли за дейността на Спе
циалния отдел, оглавяван от Глеб Иванович Бокий.

Генсекът отворил на първата страница, но събе
седникът му, прекъсвайки четенето, обяснил, че ще 
стане дума за създаване на апарати, работещи от гене
ратори с ниска честота. Руските учени започнали раз
работката им още в началото на века, а сега, събрани 
под началството на Бокий, просто изобретили чудо на
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техниката, което влияе на човешкия мозък и особено 
на бременните жени. Всички разработки били наистина 
уникални, но приложението им било чудовищно.

-  С помощта на вербуван от нас в Спецотдела 
инженер проведохме изпитание на въздействието на 
апарата върху хора. Експериментът показа следното: 
човек изпада в състояние на паника, обзема го страх, 
получава световъртеж и силна сърдечна аритмия. След 
това подопитните се оплакват от гадене. Няколко часа 
по-късно настъпват психични разстройства и човекът 
става практически неуправляем.

Сталин го спрял с жест и се заловил да чете. 
„...електродвигатели, в които електромагнитният 
лъч има ясно зададено направление, създаващо звуково 
въздействие в главата на човека. Двигателят, с който 
се въздейства на мозъка, е способен по невероятен 
начин да променя психичното състояние.

За времето от 1918 до 1921 година бяха проведени 
редица изпитания, които ярко показаха ефектив
ността на апарата в действие. От 1919 година по 
разпореждане на Троцки за производството на тези 
електродвигатели бяха привлечени повечето специа
лизирани предприятия. Част от апаратите, направени 
по специална поръчка, бяха доставени от САЩ и 
Великобритания. След това Бокий и неговите сътруд
ници с помощта на частите със специално предназ
начение към ГПУ монтираха това оборудване прак
тически във всички губернски, а по-късно и районни 
градове в близост до родилни домове, военни части и 
военни учебни заведения. Подобни изпитания бяха 
проведени в Твер, Ростов на Дон, Ярославъл, Саратов, 
Вологда, както и е някои губернски градове в Украйна. 
Малко по-късно тези двигатели бяха тествани върху
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човешки материал в редица големи населени места в 
Северен Кавказ, Урал, Сибир и Далечния Изток.

Към този проблем бяха привлечени не само инже
нери, но и известни руски психиатри и физиолози, про
веждащи опити върху човешки материал. Резулта
тът от техните опити може да се смята за най- 
великото откритие на XX век: психиката и физиоло
гията на всички хора, масово подложени на насочено 
излъчване, изпадат в състояние на разрушение, наблю
дава се увреждане и самоунищожаване на мозъчните 
клетки. За резултатите от това въздействие Троцки 
докладва в Ордена, откъдето му препоръчаха да се 
благодари с щедри възнаграждения на всички участва
щи в операцията инженери и учени, а на някои от тях
дори да бъдат открити „зад кордона“ лични смет-

((ки...
Забрежнев, присъстващ при четенето на тези сек

ретни документи от Сталин, се отпуснал и се вглъбил 
в себе си. Той знаел, че четенето ще бъде дълго.

В документите се казвало, че...

В процеса на опитите с големи групи хора в горе
посочените градове било отбелязано, че след въздей
ствие върху психиката на човека могат да се управляват 
свободно неговото поведение, емоции и мисли. За 
целта се използват дразнители с малка мощност на 
много нисък праг, които не се възприемат от човешкия 
мозък, но за сметка на това пък се внедряват дълбоко 
в подкоровото съзнание. И по този начин насочват в 
нужния ракурс мислите и поведението на индивида. 
Въздействието върху човека се осъществява чрез слуха -  
с възприемане на специална музика и текстове, както
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и чрез зрението -  с възприемане на определени кар
тинки.

Например някакво музикално произведение, 
познато и приемано позитивно от хората, се обработва 
посредством наслагване на словесни текстове с необ
ходимото внушение; след това приготвената по този 
начин музика се забавя 8-17 пъти. При включване на 
подобно произведение човешкото ухо го възприема 
като вой, при което наслагването на текст става абсо
лютно незабележимо. Премахвайки звука напълно, 
специалистите оставят само диапазона на честотите, 
долавян от човешкото ухо и въздействащ на подсъзна
нието (при това човек не чува никакви звукове, никава 
музика; в интерес на истината този метод действа 
успешно и днес, през XXI век -  когато гледаме телеви
зия, когато слушаме радио...).

По-нататък в документите се посочвало как съв
местно с народния комисар на здравеопазването дру
гаря Николай Александрович Семашко било взето 
решение за рязко увеличение на финансирането, необ
ходимо уж за медицинското обслужване на населе
нието, особено се подчертавало вниманието към родил
ните и детските домове. Съветът на народните комисари 
под ръководството на Ленин утвърдил представения 
проект за финансиране и задачите в областта на здраве
опазването. Двама души -  В. И. Ленин и Н. А. Семашко, 
реално знаели откъде идват парите по проекта.

При това ЦК на ВКП(б) чрез партийните и дър
жавните печатни органи, както и с помощта на мест
ните органи на властта непрекъснато внушавал на 
хората, че съветската власт се грижи постоянно за граж
даните на страната и на първо място за подрастващото 
поколение; при това всячески се подчертавало, че
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съветските хора оценяват високо грижовността на пар
тията и съветското правителство и лично на другарите 
Троцки и Ленин...

В документите се привеждали доказателства, че 
съвместно със Спецотдела тази невидима грандиозна 
изследователска работа се вършела от редица мисии 
на САЩ и страните от Европа, оказващи „помощ според 
силите си“ на съветския народ за повишаване на него
вото благосъстояние, включително и в грижата за 
здравето му. Тези организации имали официална акре- 
дитация в съветската страна. Например Асоциацията 
за американска помощ (АРА), една от тайните задачи 
на която била... стерилизацията на хората -  задача, во
деща до унищожаване на руснаците, която не довел 
докрай през първите две десетилетия на XX век Лейба 
Троцки с помощта на своите единокръвни „колеги“ 
Семашко и Бокий. Тогава изчезнали много деца; под 
формата уж на оказване на материална помощ вземали 
децата на съветски граждани и ги отвеждали в САЩ 
или Европа (в центровете на Ордена), където орга- 
низмът им се подлагал на специална обработка, казано 
просто -  с тях се правели опити. Резултатът ще оставим 
извън страниците на книгата... Между другото през 
30-те и 40-те години имало масово завръщане на такива 
деца със съгласието на сталинската власт. Съществу-«г
вали и други такива „хуманитарни“ организации, 
действали на територията на СССР чак до края на 40- 
те години на XX век.

За периода на дейността на Спецотдела с учас
тието на чуждестранни благотворителни друже
ства и частите със специално предназначение на ГПУ 
до началото на 1922 година над 85% от населението 
на Съветската република било обработено по новите
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методи на въздействие върху психиката и физио
логията, особено, повтаряме, при бременните жени 
и децата.

Не по-малко важни се оказали и сведенията за 
това, как по поръчение на Лейба Троцки Глеб Бокий 
създал лекарско подразделение от няколко хиляди 
души (справка: през втората половина на 30-те години 
всички те ще бъдат разстреляни след ареста на Бокий; 
за кого да жалим тогава?!). Тези лекари били разпреде
лени в регионите с най-силна популация на здраво руско 
население. Всеки от тях бил задължен под формата 
на оказване на медицинска помощ да провежда стери
лизация на мъжете и жените. Според авторите на 
този престъпен план руското население трябвало да 
изчезне след 50-60 години.

Много от лекарите на Бокий се специализирали 
в принудителни аборти. Освен това те още тогава при
лагали специални препарати за превръщане на руските 
хора в хронични алкохолици и наркомани. В резултат 
на такова медицинско въздействие катастрофално 
нараснала раждаемостта на деца е чудовищни наслед
ствени дефекти, а техните наследници се раждали още 
по-уродливи не само външно, но преди всичко умствено.

Този процес вече е невъзможно да се спре, както 
и процесът на дегенерация.

Именно тогава, през 1919-1920 година, били 
положени, така да се каже, основите на епидемичните 
масови заболявания в СССР -  сибирска язва, чума, 
холера, проказа и други, които променят генетиката 
на хората, и те стават бионегативни. Вирусните забо
лявания станали обичайна норма в страната на Съве
тите.
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В края на 20-те години кажи-речи във всяко учи
лище в страната, във всеки клас буквално половината 
деца били дегенерати (това не бива да се възприема 
като оскърбление, а само като показател за физиоло
гичното развитие). От тях в същата пропорция ще 
израснат зрели хора, част от които ще станат учители, 
лекари, инженери, сътрудници на карателни и други 
органи; тези хора ще стоят на всички социални стъпала 
на новото общество на „ строителите на комунизма

Дължимото място в секретните документи било 
отредено на дейността на специалното подразделение 
и влизащите в него воински части под командването 
на преданите другари Тухачевски, Якир, Уборевич, 
Путна, Дибенко и други.

Те активно провеждали изпитания на отровни 
газове в регионите, изначално враждебни на съветс
ката власт. На газови атаки били подложени редица 
губернии в европейската част на Русия, Урал, Сибир 
и Далечния Изток. Както и голяма част от Украйна, 
Белорусия и Прибалтийските републики. От газовите 
атаки пострадало повече от една четвърт от населе
нието на съветската страна!

Ще добавим, че с тайните на прилагането на хими
ческо оръжие Сталин се запознал доста по-късно; а 
понякога имал и пряко отношение към него...

След края на Гражданската война в Кубан и Дон, 
например, била създадена Кубанско-Донската армия 
на бялото казачество (действала от 1927 до 1929 годи
на, била напълно унищожена по горепосочения начин 
заедно с паметта за нея през 1930-а), за която съветс
ката историография премълчава. Писателят Михаил 
Шолохов, говорейки за формированието, което напус
нал Григорий Мелехов, квалифицира тази армия като
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„малки банди“ от по десет-дванадесет човека. А исти
ната е, че казашките формирования наброявали малко 
над 100 хиляди добре въоръжени и подготвени бойци. 
Дейно участие в създаването на Кубанско-Донската 
казашка армия взел нейният военен следовател граф 
Иван Канкрин. Той е единственият от останалите живи, 
който описва това явление, намирайки се вече в еми
грация през 40-те години. За ликвидирането на Кубанско- 
Донската казашка армия били мобилизирани съеди
нения на Червената армия, които имали на въоръжение 
хлор. С него те отровили казаците заедно с конете, 
домочадието им по чифлиците, както и останалото 
население в зоната на действията на казашката армия.

Средства за електрическо и химическо въздей
ствие се използвали и от командващия Туркестанския 
фронт М. В. Фрунзе в Средна Азия.

По разпореждане на другаря Троцки от финансо
вите средства, заделени от Ордена за участниците в 
разработването на тези чудовищни проекти, на горе
посочените съветски военачалници били изплатени 
значителни парични премии, които се изчислявали на 
суми от... десетки хиляди до милиони долари! И още: 
били им предоставени за живеене експроприирани от 
богатите в полза на бедните луксозни къщи и дър
жавни вили, а членовете на семействата им били при
крепени към специално продоволствено, вещно, сана
ториално и медицинско обслужване... В наши дни 
всички тези привилегии за гореизброените категории 
другари продължават да са в сила...

Сталин дочел документите и изпаднал в дълго и 
тягостно мълчание. После казал:
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-  Аз не се съмнявам, че това може да е напълно 
достоверна информация, другарю Забрежнев. Кажете 
ми подобни средства били ли са прилагани в Грузия, 
Армения, сред другите народи в Кавказ?

-  Според наличните сведения по отношение на 
народите в Кавказ тези средства, както казахте вие, не 
са прилагани, другарю Сталин. Но това не намалява 
опасността от нещата, които се вършат от Троцки в 
нашата страна и от неговите опричници.

-  Кажете какво може да се направи, за да се спре 
това?

-  Другарю Сталин, планомерното унищожаване 
на руския народ е започнало още от времето на убий
ството на Александър II. Да се спре тази вълна на пре
стъпност е практически невъзможно. Вие нали се запо
знахте с материалите на Първия и Втория Интернацио
нал, както и с много документи и информационен 
материал на Имперското разузнаване, оглавявано от 
граф Канкрин. Според графа най-добрият изход от тази 
ситуация е неутрализирането на Троцки и извеждането 
от негово влияние на Николай II и семейството му. Аз 
съм склонен да мисля, че графът вижда във ваше лице 
реална фигура, способна да спре геноцида над руския 
народ.

-  Кажете ми, другарю Забрежнев, какъв е по 
националност граф Канкрин?

-  Той е православен, другарю Сталин, а произ
хожда от два клона -  немски и шотландски.

-  Има ли семейство?
-  Да, има семейство -  съпруга и син.
-  Коя е жена му?
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-  Малко преди да започне Първата световна война, 
негова съпруга стана една от княжните Белоселски- 
Белозерски.

-  Странна работа -  за руснаците се безпокоят 
неруснаци. Излиза, че аз, грузинецът, трябва да се тре
вожа за руснаците повече, отколкото те самите за себе 
си!

-  Другарю Сталин, позволете да не се съглася е 
вас. Руснаците, както казахте, вече не могат да се по
грижат за себе си, защото голяма част от тях просто 
деградира. Унищожават се селячеството, наемните 
работници, занаятчиите и търговците, особено в Омска, 
Сибирска, Костромска, Рязанска губерния, в Забайка- 
лието, в Приамур, казачеството на Дон и Кубан, Велико- 
новгородска и Нижегородска губерния... И ако позво
лите, другарю Сталин, истински руснаци са останали 
единствено сред казаците на Кубан и Даурия, и още -  
в Галиполи и на Аляска, те не признаха държавния 
преврат в Русия... Трябва да се отбележи, другарю Ста
лин, че Орденът е консервирал недрата на Аляска и 
Алеутските острови и не се меси в живота на право
славните, които живеят там... Последната възможност 
да се съхрани чистотата на руската нация и руската 
държавност беше създаването на Кримското правител
ство начело е барон генерал-лейтенант Пьотър Нико- 
лаевич Врангел. Но тази възможност не можа да се 
осъществи по редица причини. Една от тях беше унищо
жаването на гърци, арменци и руснаци в Крим и 
Таврия, безмилостно осъществено от еврейските коми
сари на ЧК Бела Кун и Розалия Землянка.

Сталин, който слушал внимателно, неочаквано
попитал:
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-  Защо подчертахте, че са унищожавали гърци и 
арменци и едва след това казахте „и руснаци“?

-  Може би защото украинската рада и хетман граф 
Скоропадски смятат тази територия за своя, за това се 
водеха преговори между Совнарком и украинската 
страна още през 1918 година. Тогава Киев настояваше, 
че Крим е територия на Малорусия, тоест на Украйна. 
Но това не може да отговаря на действителността. Ако 
се ръководим от замислите на Петър Велики, този из
лаз на Черно море е важен за Русия така, както и на 
Балтика, Северния ледовит и Тихия океан. Императрица 
Екатерина II -  руската царица, другарю Сталин, осъще
ствила замисъла на Петър. Но ако на украинската страна 
й е угодно да не се съгласява с такава позиция, следва 
да им се припомни историята, че Крим -  и Таврида -  
е открит от древните гърци, които нарекли Черно море 
Евксински понт, а впоследствие Руско море. Така че, 
изхождайки от правото на първооткривателството, 
гърците са родоначалници на полуостров Таврида. 
Киев заявява, че Русь е била територия под Киев. Не 
можем да не се съгласим. Известно е, че киевският княз 
Владимир Красно Солнмшко прие кръщение от Визан
тийската империя именно в Херсонес, което е в района 
на днешния Севастопол. И тогава там наистина е била 
Русь, а не Украйна. И названието й идва от думата 
,,окраина“25, именно покрайнина на Киевская Русь е 
била днешната територия на Лвов, Станислав, Терно- 
пол, с две думи -  Западна Украйна. А всичко на изток 
от тези области било Малорусия, тоест територия на 
Киевская Русь.

25 О краина- покрайнина, отдалечена област на държава, край, 
периферия.
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Сталин, който до този момент спокойно пушел 
лулата си, изведнъж я оставил в кристалния пепелник 
и, свивайки вежди, казал:

-  Добре... Значи вие сериозно смятате, че само 
белите са били способни да съхранят чистотата на рус
ката кръв?

-  Да, наистина смятам така, другарю Сталин...
Генсекът не реагирал на тези думи.
-  Вие май имате още една папка?
-  Прав сте, исках да ви предложа да се запознаете 

с нея.
-  Хубаво -  гърлено казал Сталин, приключвайки 

разговора, -  оставете ми я, ще я прегледам. Можете ли 
да ми доведете двама от тези младежи?.. Засега ме 
интересуват Голованов и Пономарьов...
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ГЛАВА 11

СТАЛИН ПРЕВЗЕМА ВЛАСТТА 
НА ОРДЕНА В РУСИЯ

Третият Комунистически Интернационал 
(Коминтерн) е създаден през 1919 година; главните 
му съставки са чуждестранните комунистически пар
тии, школувани още от Втория Интернационал. От този 
момент започва „летоброенето“ на новата резидентура 
на Ордена -  вече в съветска Русия.

Троцки така и записал в подготвения от него Мани
фест: ,, Международният пролетариат няма да при
бере меча в ножницата, докато не създадем Феде
рация на съветските републики в цял свят... Комин- 
тернът е партия на революционното въстание на 
международния пролетариат “. А към Ордена поле
тяла шифрограма, че резидентурата е сформирана и че 
предаността си към нея са потвърдили Ленин, Под- 
войски, Риков, Зиновиев, Каменее, както и военните 
Тухачевски, Якир, Уборевич, Фрунзе и други.

Ръководният състав на Коминтерна се настанил 
на Манежния площад. Тогава били създадени три 
комунистически университета, няколко партийни и 
разузнавателни школи, които трябвало да подготвят 
кадри за световната революция. В тях преподавали 
агентите на Ордена -  Радек, Бухарин, Зиновиев, Каменее. 
Почти всички слушатели се обучавали за подривна 
дейност. По предложение на Ленин тук започнал да 
идва и Сталин.
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С Коминтерна и неговите учебни заведения си 
сътрудничели тясно водещите специалисти и ръковод
ството на ГПУ.

Генсекът, който бързо се ориентирал за истинската 
дейност на ръководния състав на Коминтерна, с 
помощта на Забрежнев създавал свои отношения с 
неговите лидери. Сталин неочаквано ясно осъзнал какви 
огромни, направо фантастични суми и ценности, при
своени от болшевишката върхушка, се използват за 
финансиране на световната революция.

В качеството си на генсек Йосиф Висарионович 
Сталин започнал умело да контролира разходите и 
доходите на Коминтерна. Той назначил няколко коми
сии, които разкрили разхищения на огромни средства 
от лидери на Коминтерна за лични цели. В най-кратки 
срокове Сталин овладял цялата каса, задграничната 
недвижима собственост на Коминтерна, неговите банки 
и установил над тях личен контрол. В това му помагали 
активно граф Канкрин със своята международна рези- 
дентура, Забрежнев, както и доста бързо трупащите 
опит талантливи младежи, назначени от него на работа 
в Коминтерна -  Голованов и Пономарьов.

Това било първото голямо постижение на Сталин 
по пътя към върха на неограничената Власт -  превзе
мането на властта над Ордена.

По това време Сталин още осмислял дейността 
на Ордена и неговите резидентури -  Първия и Втория 
Интернационал и новия Трети, тоест Коминтерна. Той 
разполагал с поток от информация, имал определени 
познания, а личностния си, постепенно формиращ се 
възглед за случилото се и случващото се изграждал през 
призмата на диалектиката наХегел. Докато най-накрая 
стигнал до логичния извод: историята на човече
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ството се създава от войните, като при това контро- 
лируемият конфликт е способен не просто да движи, 
но и да управлява историята!

Според Хегел тезисът предизвиква противо
действие -  антитезис. А конфликтът между тези две 
величини води до синтез -  до раждане на нов свето
вен ред.

Но могат ли да се подпалват войни без финанси? 
Не! С ледователно ф инансистите, по-точно дори 
свръхфинансистите, винаги са заинтересовани да под
крепят всякакви военни заговори, при това давайки 
рамо на които и да е противоборстващи страни. В 
Англо-бурската война например Орденът подкрепял 
и двете страни; бурите -  чрез свои подставени лица, а 
англичаните чрез Групата (доказателствата били на
лице: Сталин изхождал от отдавнашните съобщения 
на резидента ча Имперското разузнаване в Кейптаун 
генерал-лейтенант Гурко, син на последния руски 
генерал-фелдмаршал).

Сблъсъкът на враждуващи една с друга страни 
носи не само близка изгода...

Ден след ден, час след час Сталин се запознавал 
със секретните документи, предоставяни му от граф 
Канкрин чрез Забрежнев. Притежавайки мощен ана
литичен ум, този човек събирал не само знания, но и 
сили, за да влезе в един важен момент в схватка със 
самия Орден.

Сред предоставените му документи имало фото
копия, направени от агента на граф Канкрин графиня 
М ещерска (М еморандум „Патриарх“ , преписка на 
лидерите на Ордена и Групата с техните резиденти, 
както и редица инструктивни документи, адресирани 
до Карл Маркс, Пол Лафарг (зетя на Маркс) и други
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лидери на Интернационала). Така, получавайки нови 
и нови доказателства, Сталин осъзнавал, че САЩ са 
организатор и създател на елитно тайно общество, 
известно му под името Орден. Имперското раз
узнаване успяло да се сдобие с достатъчно количество 
документи н а ,, Тръста Ръсел “ (така Орденът нарича, 
себе си във въпросните документи).

Философствайки и издигайки се в разсъжденията 
си над някои приземени истини, Сталин проумял, че 
същността на Ордена може да бъде разбрана само от 
позициите на Хегеловата философия. Орденът не 
може да бъде отнесен нито към левите, десните, рели
гиозните, светските, марксистките или капиталисти
ческите организации, защото силните финансови акули 
на Америка са и едните, и другите едновременно. Ана
литиците, наети от генсека на служба, успели да дока
жат, че единствената приемлива философия за дей
ствията на Ордена и осъществяването на всичките му 
замисли е учението на Хегел.

Не всички, но мнозина от лидерите на тази струк
тура успели да усвоят мислите на големия немски 
философ, където конфликтът на политическото „дясно“ 
и политическото „ляво“, тоест на тезиса и антитезиса, 
е основополагащ за системното постъпателно движе
ние на историята и за самите исторически събития и 
промени. Защото самият конфликт между тезиса и 
антитезиса води до синтез, тоест до нова историческа 
ситуация, до нови обществени сили.

Просто е? Безусловно. Най-важното обаче е едно: 
манипулирането. Не е достатъчно да се каже: прави 
така и така -  трябва всичко да пресметнеш и да го 
направиш...
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Ще мине време, и съветските историци ще изпи
шат стотици тонове хартия, но всички техни „велики“ 
трудове ще бъдат пропуснати през призмата на мис
лите на Маркс и Ленин.

И нито един от тях няма да направи историческия 
анализ, който по своето време ще направи Сталин: е 
помощта на Хегеловата логика да определи ползват 
ли се финансовите елити, контролиращи страните, от 
диалектическия процес за създаване на предварително 
сформиран исторически синтез?

Вниквайки все повече в същността на събитията, 
обхванали Русия през втората половина на XIX и пър
вите две десетилетия на XX век, Сталин все повече се 
убеждава, че ситуацията в световната общност е пред
намерено създадена от Ордена по пътя на манипу
лиране на „десните“ и „левите“, на лидерите и вождо
вете е цел създаване на нов световен ред.

И ако се изхожда от това, което Сталин е научил в 
началния период на своето управление на Коминтерна, 
може да се предполага, че именно тогава той е стигнал 
до извода, че Орденът използва революциите и вой
ните за своите цели, и именно тогава е разкрил Троцки 
като вожд на революцията в Русия, извършил акт на 
унищожаване на руската нация -  разбирайки чие про
теже е той всъщност и за чии интереси работи.

«г

В продължение на 200 години германската нация 
давала на света изтъкнати философи, а с появата на 
Кант в немската философия в нея могат да се определят 
две постоянно конфликтуващи направления.

В САЩ, Британия, Франция философията се осно
вава на личността и нейните права. А Германия от 
времето на Кант -  през Хегел и Фихте -  признава за
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фундамент на философията всеобщото братство, отри
цанието на индивидуализма и неприемането на запад
ната класическа либерална мисъл във всичките й про
явления.

Немският идеализъм е бил философска основа за 
всички трудове на Маркс, както и на Бисмарк и левите 
хегелианци. Именно този фактор аналитиците на Ор
дена, а още по-рано -  на свещения съюз, препоръчвали 
на неговите лидери да използват в борбата срещу Русия 
и руснаците.

Ще минат години, и в навечерието на Втората све
товна война Сталин ще осъзнае, че и резидентът на 
Ордена Маркс, и Хитлер, и управляващите сили в 
САЩ... имат едни и същи философски корени. И те се 
заключават във философските мисли на Георг Вилхелм 
Фридрих Хегел!

От неговата система на политическа мисъл въз
никват понякога необясними понятия; например гле
дането на държавата като на „движение на Бога чрез 
историята“ . Дори се твърди, че държавата също е Бог 
и че единственият дълг на всеки човек е служенето на 
Бога чрез служене на държавата, че държавата, по
точно властта в нея, представляват абсолютен разум, 
че индивидът може да придобие свобода единствено 
като се прекланя пред властта на държавата и й се под
чинява безпрекословно.

Преследвайки подобни цели, Орденът винаги е 
смятал за свой дълг да контролира строго образова
нието и да го направлява (тоест да подготвя резиденти; 
за това вече стана дума по-подробно, когато говорехме 
за университетите и учебните центрове, отворени в



САЩ и Европа за лидерите и професионалистите на 
Интернационала).

Още в средата на XIX век свещеният съюз поло
жил основите на Национална асоциация по образо
вание и култура и именно прародителката на тази асо
циация прокарвала сред слуш ателите на Първия 
Интернационал мисълта, че американският начин на 
познание на света и неговите преобразования е един
ствено правилният.

Системата на хегелианската философия тук се ока
зала повече от добре дошла, тъй като от нея произ
тичало, че всички исторически колизии и събития са 
резултат от конфликти (войни) в средата на противо- 
борстващите сили. И при това всяка идея и дори след
ване на идея може да се обоснове като... тезис, който 
неизбежно ще предизвика противоположна сила, или 
антитезис.

Естественият исторически процес е фраза 
оправдание; кой би съгрешил в мислите си на тема 
организирана предрешеност, щом може да бъде убеден, 
че всичко тече, всичко се променя по естествен начин?!

А пък окончателният резултат няма да е нито ед
ното, нито другото -  нито тезисът, нито антитезисът, 
а синтезът на двете конфликтуващи сили! Именно 
това е обосновал Карл Маркс в „Капиталът“, където 
разглежда капитализма като тезис, а комунизма като 
антитезис.

...Но тези прости истини били напълно игно
рирани от историците. В това число и от повечето 
съветски доктори на историческите науки, така оби
чащи да разсъждават по хегелевски. Слона дори не съм 
го забелязал... Едно стълкновение между враждуващи 
сили не може да доведе нито до капитализъм, нито до
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комунизъм, то ще доведе до синтез на воюващите стра
ни! _ в това е логиката на Хегел. Този синтез наистина 
ще отразява разбирането за държава като за Бог, където 
индивидите, тоест хората ще й бъдат напълно подчи
нени.

А властта, изразяваща се във вид на законодателни 
и изпълнителни органи, трябва да съществува най- 
малкото за това, хората да могат да чувстват, че тяхното 
мнение има някаква ценност. Защото правителството 
може да се възползва от спонтанните прояви на ня
каква „мъдрост“ на оказали се парламентаристи „селя
нин“, „работник“, „служител“, които огласяват онова, 
което им дават, и имат такива мисли, каквито „са набити“ 
в главите им от системата. По този повод Хегел пише: 
„Благодарение на това участие, на личната свобода и 
суетата личностите със своето обществено мнение 
могат да се окажат доста ефективни и могат да чувстват 
удовлетворение от това, че значат нещо“. Но какво 
значат те, тези обобществени, систематизирани „лич
ности“?!

В процеса на изучаване на Хегел Сталин невед
нъж се спирал на неговите мисли за парламентаризма, 
най-малкото за да разбере по-ясно използването на 
същите идеи от Ордена.

В главата му все още смътно се въртяла интересна 
идея, която нямало да му е лесно да осъществи; същ- 
носта й се заключавала в това, че, използвайки аген- 
турната мрежа на бившето Имперско разузнаване, 
най-вече в САЩ, трябва да се влияе върху формира
нето на правителствените учреждения и законода
телните органи на тази страна.

Сталин си давал сметка, че за такава сериозна и 
отговорна работа ще са нужни хора с едва ли не свръх
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естествени възможности, с уникални дарби, с анали
тична проницателност и чудовищна работоспособ
ност. „В правителството на Ленин такива няма, там 
всички са боклуци, които отдавна видяха сметката на 
Русия и нейните богатства -  ядно отсъдил вождът. -  
Явно остава само един вариант -  да си послужа със 
списъка „Пирамида“.

Той ще стане достоен играч, ще дойде време, и те 
ще почувстват силата му, и за целта той е готов да се 
съгласи с много от съществуващото сега около него, и 
провеждайки революционни преобразования, по силата 
на служебния си пост ще влияе на събитията. Само 
дано никой не усети колко много знае той; дано никой 
не разбере за каква игра се готви...

А войната като организиран конфликт, според 
Хегел, съдейки по всичко, е само видим изход от сблъ
съка на идеи и политически течения (но и тази мисъл 
за войната е регистрирана от мозъка на Йосиф Джу- 
гашвили! -  впоследствие той ще се върне към нея, 
непременно ще се върне вече не само теоретично...). 
По-скоро същността на доктрината на Хегел все пак е 
божественото право на държавите, което е по-важно 
от божественото право на кралете, защото държавата 
за Хегел -  това е Бог на земята. Той така и пише в своята 
„Философия на правото“: „Движението на Бога в исто
рията е въпрос на съществуването на държавите. В тях
ната основа стои силата на разума, проявяваща се като 
воля. Всяка държава, каквато и да е тя, участва в 
утвърждаването на божествената същност. Държавата 
не е дело на човешките ръце. Нея само разумът може 
да я създаде.“
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Прочитайки това, Сталин се замислил, излиза, че 
човекът е нищожен, той няма никакви права, неговият 
дълг е само в едно -  да върви подир вожда.

Е, щом е така -  нека така да бъде...
На заседание на Политбюро на ЦК през лятото 

на 1922 година Сталин дал думата на Троцки и той 
започнал със злословия по адрес на Ленин, Зиновиев 
и някои други членове на Политбюро. Генсекът стара
телно регистрирал това, за него било много важно да 
пламне раздор, който да прерасне в разрастващ се кон
фликт (ето ви ги тезиса и антитезиса, които ще породят 
синтез, изгоден на Сталин, защото това ще му позволи 
да отстрани физически кървавия палач Улянов-Ленин 
и да лиши от реална власт в страната и в партията 
престъпника Троцки).

Явно поради политическата си неопитност по 
това време обаче Сталин прибързал, което поставило 
Ленин нащрек и той започнал да търси удобен повод 
да го освободи от поста на генерален секретар. За такъв 
повод Ленин сметнал създаването на СССР (материа
лите и документите, легитимиращи юридически това 
новообразувание, били подготвени в края на декември 
1922 година), когато се разгоряла фракционна борба. 
Борбата за власт обаче се контролирала строго не само 
от Сталин, а и от завеждащия международния отдел 
на ЦК на ВКП(б) и куриращ международния сектор в 
ИККИ Владимир Забрежнев; те успели не само да кон
тролират ситуацията, но и да я управляват с методите 
на интригите и компромисите.

Тук няма да се спираме на въпросните интриги, 
защото за тази неблагочестива работа е писано много 
и то в различни интерпретации и с разни интонации.
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След тежкото заболяване на Ленин, причинено 
не само от раняването му, в Кремъл започнала под- 
молна борба за власт. По това време Сталин безпорно 
имал надмощие. Да, той не бил толкова известен и 
нямал славата на Троцки, впрочем слава на него не му 
трябвала, а власт вече имал достатъчно. Това била 
власт над партията и над правителството, както и над 
местните органи, в които работели повече от 25 хиляди 
партийни функционери, провеждащи сталинската 
политика.

Между другото, не може да се твърди със стопро
центова сигурност, че политиката по места наистина 
е била именно сталинска -  но и той едва ли се е нуж
даел от политика, различна от провежданата.

Сталин приел не само Хегел, но и позицията на 
Забрежнев, който го убедил (а и той сам бил убеден), 
че не си струва да се опитва да прави нещо с народа, 
който е деградиран от Интернационалите и особено 
от миналата Гражданска война, когато вилнеели кара- 
телните команди на Бокий и спомогателните подраз
деления на ЧК. А преди това Русия преживяла още 
две кръвопролитни войни, подкладени от Ордена -  
Руско-японската и Първата световна. Тогава на оръжие 
били призовани милиони млади хора от най-здравите 
във физиологичен смисъл региони на страната и 
милиони от тях загинали.

Какво здраво общество?! Какви руснаци?! За как
во става дума?! Военните загуби винаги трябва да се 
умножават няколко пъти. В Русия били традиция 
многодетните семейства... И какво излиза, ако на фронта 
са загубили живота си, да речем, един милион млади, 
здрави, репродуктивни мъже? Излиза, че Русия ще се 
лиши от 12-14 момчета и момичета практически от
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всяко несъстояло се семейство. Това означава, че Русия 
ще загуби само вследствие на гибелта на един милион 
мъже около 12-14 милиона руснаци.

Всяка война носи със себе си не само гибел за хо
рата, но и разрушения на съществуващия социум.

И Сталин проумял това.
Да се противостои сега на съществуващия режим 

е безсмислено, няма да му стигнат силите, и за да 
повлияе изобщо по някакъв начин на по-нататъшния 
ход на историята, трябва да върви в крак с наложилия 
се (наложения) режим... с цел проникване в сърцето 
на Ордена...

За завземане на властта освен Сталин „се броели“ 
заместник-председателят на Совнаркома Зиновиев и 
главата на Моссъвет Каменев. Зиновиев бил и глава 
на Петросъвет, както и официален ръководител на 
Коминтерна. И, разбира се, Троцки, ръководещ създа
дената от него Червена армия. Не бива да се забравя, 
че той бил вожд на революцията и имал огромен опит 
в партийните интриги.

Троцки не се съмнявал, че ще грабне победата.
На XII конгрес на партията привържениците на 

Троцки пуснали слух за уж съществуващо завещание 
на Ленина. От трибуната на конгреса Троцки заявил, 
че Ленин му е завещал партията и държавата. След 
неговата самоуверена страстна реч била обявена 
почивка.

Сталин се върнал в кабинета си, където в прием
ната вече го чакал Забрежнев. Той му съобщил една 
желана новина, новина, която променяла хода на съби
тията, новина, решаваща много не само тук и сега, но 
и за много години напред:
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-  Другарю Сталин, цялата охрана на обекта в 
Сухуми е сменена, обектът е преведен в манастир под 
Москва заедно със семейството си. За началник на 
охраната е назначен Голованов.

Сталин кръстосал кабинета няколко пъти, след 
което доволно подхвърлил:

-  Сега ще поставим Троцки на място. Да го видим 
ще отърчи ли в Ордена да каже, че не е разстрелял 
император Николай Втори... ще хукне ли да обяснява, 
че са му го... откраднали?
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ГЛАВА 12

„МОЯТА БОРБА“ НА ХИТЛЕР. 
ПОРАЖЕНИЕТО НА ОРДЕНА

Още през ранната есен на 1922 година Забрежнев 
информирал Сталин за състоянието на нещата в Гер
мания, където вървяла подготовка за революция. Троцки 
се стремял да я осъществи, опирайки се на остатъците 
от немски комунисти.

През 1918-а и 1919-а в това направление настъп
вал Тухачевски, но походите му се провалили. По- 
късно, през ноември 1923 година, бил предприет още 
един опит, но и той не успял...

По това време германската работническа партия 
получила наименованието Националсоциалистическа 
германска работническа партия (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). В страната успоредно 
с резидентурата на Дитрих работели и дипломати от 
съветското посолство в Берлин, в частност, резидентът 
на Чуждестранния отдел на ОГПУ26 И. С. Уншлихт 
(впоследствие той ще бъде преведен в РЕГИСТРУ П27,

26 ОГПУ (Объединенное государственное иолитическое управ
ление) -  Обединено държавно политическо управление. В него 
била съсредоточена дейността по борба с контрареволюцията, 
шпионажа, по осигуряването на държавната сигурност и борбата 
е чуждите на съветската власт елементи.

27 РЕГИСТРУП (Регистрационное управление Реввоенсовега) 
-  Регистрационно управление на Революционния военен съвет. 
Занимавало се е регистриране на сведения, включително агентурни 
за враговете и техните престъпления -  за последващо наказание.
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който дал на лидерите на НСДАП инструкции и пари, 
необходими за преврата. От Уншлихт били вербувани 
съратникът, впоследствие станал опонент на фюрера 
Ернст Рьом и лидерът на Социалистическата партия 
на Германия Юлиус Щрайхер.

Нещата се развили така, че към 8 ноември 1923 
година в резултат на стихийните процеси в Германия 
и активните действия на резидентурата на ИНО на 
ГПУ (Чуждестранния отдел на Главно политическо 
управление, или външното разузнаване на съветската 
република), работеща под прикритието на съветското 
посолство, както и е помощта на вербуваните агенти 
влиянието на Дитрих върху Хитлер значително отслаб
нало. Но само за известно време...

Подтикван от съратниците си, Адолф Хитлер 
заявил, че правителството на Бавария и Германия е 
свалено, защото е започнала социалистическа револю
ция.

По негово нареждане било сформирано ново пра
вителство начело е Ернст Рьом, който успял да завземе 
щаба на Мюнхенския гарнизон. За превземане на други 
учреждения и обекти обаче не му стигнали силите; 
армията и полицията, верни на правителството на 
Германия, отблъснали въоръжените подразделения на 
Хитлер и Рьом. А на следващия ден, 9 ноември, Хитлер 
и привържениците му организирали демонстрация на 
трудещите се в Мюнхен. При сблъсъците е полицията 
демонстрантите дали жертви, пострадали и полицаи.

Така Хитлер и съратниците му не успели да събо
рят съществуващия режим.

Уточнявам: не успял всъщност ИНО на ГПУ на 
Съветската република. Нещо, за което учените исто
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рици на Съветския съюз никога не са писали и не са 
говорили, а и едва ли ще го направят някога...

Тогава Дитрих, осъзнаващ своя провал като профе
сионалист, във връзка с арестуването на Хитлер и него
вите другари, заплашени от съд, предложил на Забреж- 
нев да измъкне Адолф от затвора „Ландсберг“. Обмис
ляйки ситуацията и имайки предвид отдавна формира
ните от него и колегите му възгледи на Хитлер относно 
състоянието на нещата в Германия, той предложил 
също да представи работен вариант на някакво теоре
тично изследване под формата на написване на автор
ски труд.

Забрежнев разбрал, че Дитрих вече има готова 
рецепта, изработена от него в процеса на подготовка 
на агентурната мрежа, в която влизали и членове на 
работническата партия начело с Хитлер. И съгласието 
си за подготовка на такова научно изследване.

Скоро от Дитрих пристигнал проект; Забрежнев 
прочел труда и запознал е него своя осемнадесет
годишен сътрудник Борис Пономарьов, свободно вла
деещ немски (и много други езици), след което този 
вариант е поправките бил представен на Йосиф Ста
лин. Гевсекът се запознал с руския вариант и без да 
направи нито една бележка, дал съгласието си изслед
ването да се предаде на Хитлер в затворническата му 
килия. След което казал на Забрежнев:

-  Бих искал най-напред да видя вашия резидент 
Дитрих, а след това да се запозная лично е Хитлер. 
Помислете как е най-добре да се подготви това.

...След като получил от Москва разрешения ва
риант, Дитрих го предал на Хитлер, който, развивайки 
го максимално и внасяйки свои поправки, създал на



негова основа текста, станал известен като „Mein 
Kampf ‘ („Моята борба“).

На близо 600-те страници на книгата „Моята борба“ 
авторът разказва за историята, за себе си, за създаде
ната партия и нейните действия в Бавария. Изхож
дайки от съдържанието, можем да разберем, че създа
ването на партията и нейните първи стъпки са били 
единственият „трудов подвиг“ на Адолф Хитлер.

...Авторът не казва нито дума за това, че партията, 
както и той самият, нейният вожд, няма как да са се 
появили от нищото... Защото само в наивните при
казки се случва да долети някоя фея, да замахне с въл
шебна пръчица, и за героите всичко да потече гладко 
като по мед и масло. Впрочем така става и при съветс
ките доктори на историческите и военните науки -  
гладко и сякаш от нищото: приискало му се Хитлер и 
взел, че дошъл на власт през 1933 година, накарал бед
ните немци да повярват, че най-големият им враг са 
съветските комунисти, а на 22 юни 1941 година точно 
в 4 часа без обявяване на война започнал да бомбар
дира съветските градове, нарушавайки вероломно 
Договора за ненападение... Още веднъж ще позлорад- 
ствам: върху тези фрази са написани десетки, ако не 
стотици тонове макулатура, наречени кандидатски и 
докторски дисертации, а техните автори са станали 
видни съветски историци, лауреати на Ленински и 
прочие премии, Герои на социалистическия труд, гор
деливо носещи и златни медали „Сърп и чук“ , и 
платинено-златни ордени „Ленин“.

Но да се върнем към „Майн кампф“.
На страниците на книгата се акцентира специално 

на Версайския мирен договор, позорен и унизителен 
за Германия. И според версията на автора виновни за
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това били банкерите и политиците евреи от Франция 
и Британия.

За никаква заплаха към Съветската република и 
„поход на Изток“ не става дума! А онези съветски исто
рици, които, позовавайки се на „Майн кампф“, уверено 
твърдят, че Хитлер се готвел да покори СССР чак до 
Урал, никога не са чели тази книга, а и не са можели 
да я четат най-малкото поради това, че издадените в 
Съветския съюз за служебно ползване преводи абсо
лютно не отговарят на варианта, подписан от Хитлер.

Ще разкажа един забавен епизод от живота. Вед
нъж на една от популярните и задължителни в онези 
времена лекции за международното положение, чиято 
тема бе свързана с поредната годишнина от нападе
нието на СССР от фашистка Германия, зададох въпрос 
на лектора, който в изказването си се позова на агре
сивността на намеренията на Хитлер спрямо СССР, 
описани от него в книгата „Майн кампф“: „А вие чели 
ли сте книгата на Хитлер, другарю професор?“ И като 
се почна една!.. Професорът взе да разпитва откъде 
идва фамилията ми и в каква организация работя, 
заплаши ме публично с КГБ за това, че умишлено съм 
задавал провокативни въпроси. Изслбушах тирадата 
му и отново го попитах: „А вие, другарю генерал, чели 
ли сте книгата на Хитлер „Моята борба“?“ Посочвам 
името на лектора: член-кореспондент на Академията 
на науките на СССР, доктор на историческите науки, 
професор, генерал-лейтенант П. А. Жилин, началник 
на Института за военна история към Министерството 
на отбраната на СССР.

Какво да говорим повече?!
Същия въпрос задавах и на началника на управ

лението за спецпропаганда на Главното политическо
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управление на Съветската армия и ВМФ, доктора на 
историческите науки, доктора на философските науки, 
професор генерал-полковник Д. А. Волкогонов. Резул
татът беше идентичен...

Какво да кажем... и за този съветски генерал, два 
пъти доктор, който предпочел да си направи операция 
на сърцето в САЩ при прочутия професор Дебейки и 
там се възнесъл при Бога... Може ли човек, който сам 
живее в лъжа и в обкръжението на постоянна измама, 
да се довери на лекарите в своята лъжлива страна?! 
Защото онези, които били успели да се издигнат, да се 
докопат поне до малко власт, били наясно, че вече ги 
няма в страната земския лекар Антон Чехов и много- 
бройните му колеги труженици, спасявали живота на 
руснаците; нямало го академик И. П. Павлов, който 
крещи на Сталин, посетил съветския Ленинград и уче
ния в село Колтуши, и се мъчи да му отвори очите: къде 
гледате вие, когато в Балтийско море давят на параходи 
руски професори?!.. Нямало ги вече професора, физио- 
лога И. М. Сеченов и неговата уникална школа... Затова 
пък ги имало онези, които коварно и методично унищо
жавали руската медицина и нейните талантливи пред
ставители.

А онези-т о в а  бил Спецотделът на Бокий, където 
работели различни спецове, включително и специа
листът в областта на паразитологията, бъдещият ака
демик Константин Иванович Скрябин. След „обра
ботка“ от Голованов този учен хелминтолог прекратил 
сътрудничеството с Бокий, „преподковал се“, както каз
вали по онова време. Той бил форсирал искането на 
Бокий за разпространение сред изконно руските региони 
на Русия на чудовищните заболявания сибирска язва, 
чума, холера и скарлатина (сред децата). За времето



на функциониране на подразделението на Бокий бил 
практически унищожен репродуктивният фонд на рус
кия народ.

„Преподковалият се“ Скрябин ще съдейства за 
прекратяване на дейността на Спецотдела и последва
лото физическо отстраняване на своя началник Бокий. 
„Преподковалият се“ Скрябин ще разкрие много тайни, 
свързани със създаването на електромагнитно въздей
ствие върху бременни жени и деца. Той ще посочи 
имената на замесените. Сред тях ще бъдат електро
инженерът и учен Владимир Бонч-Бруевич, контро
лиралият известно време дейността на подразделе
нията (ел ек тр о ч асти те ) бивш  п редседател  на 
Центробалт28 П. Е. Дибенко и жена му А. М. Колонтай 
(между другото не е ясно хермафродит ли е била тя, 
лесбийка ли, но сама пише в биографията си, че на 5- 
годишна възраст изобщо не можели да определят момче 
ли е, или момиче, а на 16 против волята на баща си се 
омъжила за свой втори братовчед).

През септември 1926 година Сталин бил на по
чивка в Кавказ.

След три безгрижни дни в Сочи на есминец на 
Черноморския флот той тайно от моряците на екипажа 
отивал на външния рейд на град Ялта. Оттам, съпро
воден от А. Голованов и Б. Пономарьов, се отправял с 
катер къмурочище Магарач край града, където спирал 
в двореца на император Александър III.

И тук Забрежнев представил на Сталин работе
щият в Германия резидент Дитрих. Тяхната среща про
дължила около два часа. Двадесет минути преди при

28 Центробалт (ЦКБФ, Центральньш комитет Балтийското флота) 
-  Централен комитет на Балтийския флот.
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ключването й Сталин и Дитрих се преместили в съсед
ната зала, където към разговора им се присъединили 
Голованов и Пономарьов. Резюмирайки резултатите 
от запознанството и беседата си с госта, генсекът казал 
на своите помощници по Коминтерн:

-  Необходимо е с цялата отговорност да се под
готвим за среща с нашия германски приятел, която ще 
стане в определено от нас време, най-вероятно или в 
Кавказ, или тук, в Ялта...

Така приключило личното запознанство на Сталин 
с Дитрих.

След връщането си в Сочи -  на 23 срещу 24 сеп
тември 1926 година -  Сталин изпратил телеграма на 
Молотов в Москва със следното съдържание: „Ако 
Троцки откачи и реши да играе открито ва банк, толкова 
по-зле за него... Винаги ще можем да се оправим с 
него.“.

Сталин явно е бил наясно на кого телеграфира.
Вячеслав Михайлович Скрябин (партиен псевдо

ним Молотов) знаел какво трябва да се прави, той бил 
надежден секретар на ЦК в отсъствието на генсека. 
Веднага след получаване на телеграмата той подгот
вил проекти за изключване от състава на Политбюро 
на всички вождове и ръководители на Октомврийския 
преврат през 1917 година, в това число на Троцки, 
Зиновиев и др. Така Зиновиев е напълно отстранен 
от ръководството на Коминтерна, и Сталин засега сам 
(чрез Молотов) управлява тази мощна бойна органи
зация. Същевременно готвейки за това важно дело още 
съвсем младия, но упорит и талантлив работник Борис 
Пономарьов.



Именно по това време започва борбата на опози
цията против Сталин; жестока, безпощадна война, в 
която противниците на Сталин са обречени на смърт...

Резултатите от Сталиновото указание до Молотов 
са отразени в „Решения на XV конгрес на партията“.

На 14 ноември Троцки и Зиновиев били изклю
чени от редовете на ВКП(б).

Те не играли повече никаква роля в историята на 
страната, начело на която застанал Йосиф Висарио- 
нович Сталин.

Това бил съществен удар по Ордена в името на 
завземането на Ордена.

Съкрушителният удар обезглавил Коминтерна 
като резидентура на финансово-монополистичните 
групи.

Реален -  юридически и фактически -  ръководител 
на Коминтерна станал Сталин.

И сега под егидата на Коминтерна може да се съз
даде мощен въоръжен юмрук в Германия, където на 
власт трябва да се качат подготвените от Дитрих Хит
лер и членовете на неговата резидентура.

А в САЩ -  с помощта на намиращия се в еми
грация граф Канкрин и неговата резидентура в Ордена 
- д а  се подготви назначението на бъдещия президент 
на щатите в лицето на агента на Коминтерна Франк- 
лин Делано Рузвелт. И тази задача Сталин възлага на 
двамата си млади помощници Александър Голованов 
и Борис Пономарьов.

При това първият трябва да работи основно с аген- 
турната мрежа на княгиня Мещерска, а вторият -  пара
лелно да създава нова мрежа в състава на Ордена с 
цел изкуствено сваляне на цените на нефта на финан
совите пазари и световните борси, за да се създаде
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хаос в икономиката на САЩ, благодарение на който в 
развилите се тезис и антитезис непременно ще се обра
зува синтез -  и тогава на власт да бъде качен агент 
Рузвелт.

Обръщам внимание на следния детайл: Рузвелт и 
Хитлер практически по едно и също време оглавяват 
„своите“ държави.

След разговора със Сталин в Магарач Дитрих се 
върнал в Германия и в една вила край Мюнхен предал 
на Адолф Хитлер предложението да се срещне с ген- 
сека на ЦК на ВКП(б) Йосиф Висарионович Сталин.

Хитлер отначало уж се съгласил, но после бързо 
се отказал. Обяснил решението си с това, че не раз
бирал новия руски вожд и особено неговото отноше
ние към Първата световна война, в резултат на която 
Франция и Англия принудили победената Германия 
да плати огромни репарации, закрепяйки тези положе
ния с Версайския договор. И по този начин започнали 
без грам съвест да ограбват и унижават немците.

Хитлер заявил пред Дитрих, че Версайският дого
вор е мина със забавено действие, заложена не само 
срещу Германия, но и срещу Европа. Ето защо той като 
един от вождовете на партията не може да се примири 
с тази въпиеща несправедливост и вярва, че сред нем
ците ще се намерят сили, които ще се обявят против 
Версайския договор и ще поискат преразглеждане на 
резултатите от Първата световна война.
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ГЛАВА 13

УНИЩОЖАВАНЕТО 
НА РУСКАТА ДЪРЖАВНОСТ, 
ФИНАНСИРАНО ОТ ОРДЕНА

Да се върнем към времето, когато Сталин току- 
що е станал генерален секретар и когато започнали да 
се реализират решенията на състоялата се наскоро -  
от 10 април до 19 май 1922 година -  Генуезка конфе
ренция.

Защото ние вървим не по правата линия на Вре
мето -  иначе е невъзможно да съединим множеството 
важни моменти, влияещи на следващите събития, -  
тъй като правият отрязък е, условно казано, тесен отря
зък. Ние се приближаваме към върха на събитията 
вълнообразно, ту издигайки се, ту слизайки, обхващайки 
по този начин все по-голям диапазон от събитията, 
водещи към следващи деяния -  и така разширяваме 
тесния времеви отрязък до световни мащаби...

Като ръководител на делегацията за участие в 
Генуезката конференция от Съветската република 
Троцки изпратил Г. В. Чичерин. Там той, казано на 
езика на съветските историци и идеолози, „...отхвър
лил домогванията на империалистическите държави, 
опитващи се да постигнат икономически и полити
чески отстъпки, които биха довели до реставрация 
на капитализма в Русия. Същевременно Чичерин изра
зил готовност да обсъди въпроса за формата на компен
сация на бившите чуждестранни собственици при
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условие на признаване на Съветската държава де юре 
и за предоставянето и на кредити. В същото време 
делегацията заявила контрапретенции за възмездя
ване на Съветската република за загубите, причинени 
от интервенцията и блокадата. “.

В процеса на работа на конференцията Троцки 
получил допълнителна директива от Ордена за делега
цията, водена от Чичерин. И той оповестил, че напра
вените предлож ения на съветската делегация са 
неприемливи и следва работата на конференцията да 
се отложи. След което същата година се състояла 
Хагската конференция и бил сключен Рапалският дого
вор от 1922 година с Германия.

В инструкциите до Троцки Орденът предписвал 
да продължи разиграването на спектакъла, участници 
в който били членовете на делегацията на Чичерин. 
Те играели талантливо, особено в моментите, когато 
се отхвърляли домогванията на Запада, уж водещи към 
реставрация на капитализма, и когато ставало дума за 
компенсиране на вредите и предоставяне на кредити.

По този начин Орденът изключвал всякаква въз
можност за руснаците поне да се опитат да възкресят 
съсипаната икономика на Русия, да не говорим за 
реставрация ча властта.

Освен това инвестициите, които се правели в ико
номиката на С ъветската република, позволявали с по
мощта на агентите на Ордена -  Риков, Томски и други 
членове на Совнарком -  да се завземат контролните 
пакети на производствата, изпомпващи богатствата от 
недрата на Русия. Както и да се сложи ръка на остан
ките от разрушените или полуразрушени икономически 
центрове.
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Броени дни след преврата в Русия първият при
стигнал в страната с мисия на Ордена бил известният 
милиардер Арманд Хамър, който открил свои конце
сии (предприятия) в Московска губерния и в Грузия.

През 1917 година Орденът оказвал съществена по
мощ на болшевишкия преврат не само с пари, оръжие, 
екипировка, но и с дипломатическа подкрепа във 
Вашингтон и Лондон.

Използвал се финансов капитал на Морган и ре
дица други членове на Ордена, които плащали за 
функционирането на всички леви партии, а същевре
менно и на десните, оказвайки по този начин влияние 
на дейността на самите партии. Успоредно с това се 
осъществявала финансова подкрепа на левите и дес
ните партии в Германия.

Орденът влияел на всички банки и предприятия, 
които от средата на XIX век до 1917 година активно 
финансирали разрушаването на руската държавност и 
унищожаването на руснаците.

Повечето от тези фирми били базирани в сграда 
на Бродуей 120 в Ню Йорк. В списъка са:

Бродуей 120-„С инклер Галф Корпорейшън“;
Бродуей 120 -  „Дженерал Илектрик“ (тази фирма 

участвала в осигуряването на Спецотдела на Г. И. 
Бокий с необходимите електрогенератори, с които въз
действали на психиката на бременните жени и децата 
до една година);

Бродуей 120 -  „Стоун и Уебстър“;
Бродуей 60 -  офис на „Амос Пинчът“;
40-а Стрийт 110 -  Съветско бюро (основно място 

на дейност по време на неофициалните визити на А. 
Е. Голованов в САЩ);
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Бродуей 120 -  „Мартенс оф Вайнберг и Познер“ 
(това бил един от адресите на съветското търговско 
представителство; както и място на пребиваване на 
А. Е. Голованов);

Бродуей 15 -  „Стентсън, Дженинингс и Ръсел“ 
(тук „работела" съпругата на съуправителя на тази 
фирма, един от членовете на Ордена, а след неговата 
смърт -  член на управата на фирмата княгиня Е. В. 
Мещерска, резидент на бившия шеф на Имперското 
разузнаване граф Канкрин);

Бродуей 120 -  „Г угенхайм експлорейшън“;
Уолстрийт 14 -  „Уилям Бойс Томпсън“;
Бродуей 120 -  Томас Д. Тачър („Симпсън, Тачър и 

Барлет“);
Бродуей 120 -  клуб на банкерите на горния етаж;
Бродуей 120 -  Федерална резервна банка на Ню 

Йорк;
Уолстрийт 23 -  фирмата на Дж. П. Морган (член 

на управата на фирмата е княгиня Е. В. Мещерска, 
или Кейт Уитни);

Бродуей 120 -  Американска международна корпо
рация;

Бродуей 59 -  „У. А. Хариман Къмпани“ (Хариман е 
бъдещ агент на партийното разузнаване на Сталин);

Бродуей 120 -  Едуард X. Хариман (малко преди 
кончината си);

Бродуей 120 -  „Гаранти секюритиз“;
Бродуей 120 -  „Гаранти Тръст Къмпъни“;
Бродуей 233 -  Англо-руска търговска палата; 

Индивидуални членове на Ордена, работещи в сградата 
на Бродуей 120:

-  Джордж Уебстър Адаме (член на Ордена от 1904 
година);
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-  Филип Линдън Додж (член на Ордена от 1907 
година).

Информацията за членовете на Ордена още преди 
така наречената Октомврийска революция в Русия 
била предоставена от граф Канкрин на император 
Николай II, а впоследствие със съгласието на графа 
Владимир Забрежнев я предоставил на Сталин като 
ръководител на ВКП(б).

В края на август 1918 година резидентът Мещерска 
съобщила на граф Канкрин, че в средата на годината в 
Ордена е приет Алън Уолъс Еймс.

Сред срещата на Сталин и Дитрих в Магарач 
Забрежнев уведомил генсека, че бившият шеф на 
Имперското разузнаване е готов да предостави на Сталин 
всички материали, натрупани за времето на неговото 
ръководство -  от 1898-а до февруари 1917 година 
включително. Както и останалите материали, събрани 
от разузнаването от февруари 1917-а до 1923-та.

Най-важното е единствено условие, което поста
вил намиращият се в емиграция Александър Геор- 
гиевич, било запазването на живота на детронирания 
император Николай II и на членовете на семейството 
му, както и възможност за постоянни срещи на вдов
стващата императрица -  майката на Николай II -  е ней
ния син. Организирането на тези срещи графът поел 
върху себе си. Графът предал също своето съжаление, 
че обстоятелствата са го лишили от възможност още 
по-рано да се отнесе с цялата сериозност към Сталин, 
защото така вероятно е щяло да могат да се предприе
мат определени стъпки за спасяване на живота на род
ствениците на Николай II -  великите князе, екзекути
рани преди това.
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С всичко това и при тези обстоятелства граф 
Канкрин фактически дал съгласието си за сътрудни
чество с И. В. Сталин.

Сделката се състояла, и Забрежнев по разпореж
дане на бившия си шеф предал множество уникални 
сведения, оказали се необходими за по-нататъшната 
дейност на Сталин.

В частност, били предоставени документи, доказ
ващи, че цялата подготовка за сваляне на Николай II и 
установяване на диктатурата на Троцки, Ленин, Сверд- 
лов и друг ите ръководители на еврейско-болшевишката 
власт в Русия като членове на резидентурата на Ордена 
начело с резидента Троцки, се осъществявала от Ню 
Йорк, от Бродуей 120. На първо място от фирма „Екави- 
тайбъл Тръст Билдинг“ . На този адрес работел членът 
на Ордена Е. X. Хариман. Там се намирала и Амери
канската международна корпорация. Клубът, в който 
членовете на Ордена и банкерите от Уолстрийт оби
чайно се срещали на обяд, се намирала на последния 
етаж на сградата. Тъкмо в този клуб членът на Ордена 
Уилям Бойс Томпсън предоставил стратегическия план 
за участието на Уолстрийт в свалянето на император 
Николай II и последвалото завземане на властта от 
резидента на Ордена Троцки и членовете на неговата 
резидентура-Ленин, Зиновиев, Бухарин, Риков, Томски, 
Семашко, Бокий, Тухачевски, Егоров, Путна и други.

В същата сграда имало и други компании, огла
вявани от членове на Ордена. В частност „Гаранти 
Секюритиз“, която според плана на Томпсън трябвало 
да финансира осигуряването на безопасността на аген
тите при свалянето на Николай II, както и при устано
вяването на съветското правителство на Троцки. С тези 
средства впоследствие се финансирала ВЧК, оглавя
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вана от Дзержински. Значителна част от парите на 
въпросната компания постъпвала за подкупване на 
бивши агенти на Трети отдел на МВД, на бивши военни 
специалисти измежду царските офицери, излезли в 
оставка, но здрави и способни да служат в създаваната 
болшевишка армия на Лейба Троцки.

На същия адрес се намирала и фирма „Гаранти 
Тръст“, вземала най-активно участие в оказването на 
помощ по създаването на бандитската Червена армия 
от Троцки.

Сред документите, предоставени от граф Алек
сандър Георгиевич Канкрин, а доста по-късно (в края 
на 20-те -  средата на 30-те години) подтвърдени с други 
документи от А. Е. Голованов, бил подготвеният и 
издаден от член на Ордена „Меморандум“, в който се 
излагал планът и действията на Ордена по отношение 
на болшевишкия преврат през 1917 година. Автор на 
този „М еморандум“ бил Томас Д. Тачър, член на 
Ордена от 1904 година. Негови съавтори били адво
катите, събрани в базираната на Уолстрийт фирма 
„Симпсън, Тачър и Барлет“. Дейността на тази адво
катска фирма се състояла в това, да се дискредитират 
редица руски юристи, напуснали болшевишка Русия. 
Сред онези, които се опитвали да призоват към осъзна
ване, които се мъчели да събудят здравия разум, били 
Л . И. Петражицки (1867-1931), бивш завеждащ катед
рата по философия и право на Санктпетербургския 
университет, имигрирал във Варшава и оглавил създа
дената от него катедра по социология на Варшавския 
университет, П. И. Новгородцев (1866-1924), продъл
жител на школата на руската юриспруденция и фило
софия на правото на Б. Н. Чичерин (1829-1904). Отчаяно 
се борели за правата на Русия известните руски юристи
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И. В. Михайловски, княз Е. Н. Трубецкой... И много- 
много други руски юристи и философи на правото, 
които се намирали в емиграция и представлявали пра
вова опасност за престъпните замисли на Ордена на 
територията на бившата Руска империя.

Ще добавя за размисъл: в новия анклав на Ордена 
-  болшевишка Русия -  били създадени нови, така да 
се каже, юридически школи: извратените, изопачени 
школи на правовата наука били натрапени на дегради
раните руски и други народи от агентите на Ордена. 
Един от тях бил Д. И. Курски (първият Генерален про
курор на Съветската република, едновременно оглавя
ващ Института по съветско „право“, а от 1928 по 1932 
година съветски посланик в Италия). Заедно с тях в 
създаването на концепцията на „ пролетарското 
право“ участвали П. И. Стучка, М. Ю. Козловски, Н. 
В. Криленко, Е. Б. Пашуканис, А. Я. Вишински (Гене
рален прокурор на СССР и директор на Института по 
съветско „право“). С помощта на адвокатската фирма 
„Симпсън, Тачър и Барлет“ те създали система, гаран
тираща сигурността на Съветската република, в която 
господствал тоталитарен „нормативизъм“ -„п равото“ 
като съвкупност от заповеди на властта.

По-късно тази адвокатска кантора се преместила 
на „Бътъри Плаза“ в Ню Йорк.

Какви други сведения се съдържали в наистина 
безценните документи?

През 1917 година адвокатът на Ордена Тачър 
посетил Русия в състава на мисията (под шапката на 
мисията) на Червения кръст на Уилям Бойс Томпс. 
Той... направил ревизия на извършения преврат! После, 
след проведени от него разговори и консултации в 
Ордена, Тачър отишъл в Лондон на преговори с члена
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на Групата лорд Нортклиф, където говорили за стана
лата в Русия болшевишка революция и за своите по
нататъшни действия. След това подобни преговори 
били проведени с банкери в Париж. Разбира се, Тачър 
имал срещи и с членове на кабинета на министрите.

След неговото завръщане в Ордена започнало 
чертаене на нови планове: интервенция срещу Русия 
-  не само въоръжена, но преди всичко финансова.

А в по-далечна перспектива се предвиждало... 
признаване на чудовищно новообразувание на 1/6 от 
сушата. След приключване на интервенцията и окон
чателното унищожаване на руския народ и създаване 
на новия в и д т и о  съветикус следвало в някоя от евро
пейските страни да се проведе международна конфе
ренция за признаване на Съветската република.

Такава станала Генуезката конференция, послед
вана от сключването на Рапалския договор.

Когато много страни в Европа признали съветска 
Русия обаче, САЩ отказали да направят това. Защото 
Орденът поставил условие на правителството и пре
зидента; ние ще почакаме там да бъдат прекратени 
античовешките безобразия и ще си помислим трябва 
ли изобщо да се признава чудовищният болшевишки 
режим... Те искали да останат чистички в очите на све
товната общност. САЩ ще постъпват точно така винаги 
и изглежда ще продължават да го правят, докато съще
ствуват на планетата...

В същото време „М еморандумът“ на Тачър по 
същество не само настоявал за признаване на неста
билното, клатещо се (все още всичко можело да се по
прави и върне! -  стига „демократичният“ свят да по
желаел!) съветско правителство, което през 1918 годи
на контролирало съвсем незначителна част от Русия,
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но и предвиждал оказване на военна помощ на Черве
ната армия и осъществяване на интервенция, за да не 
се допусне проникване на Япония в Сибир, докато 
болшевиките не го завземат напълно, включително 
Далечния изток, Курилите, Сахалин и, разбира се, Кам
чатка и Чукотка. (Твърдо и завинаги отрязвайки при 
това руска Аляска! -  за нея и не става дума...) На болше
виките, смятал Тачър, трябвало да се даде пълна сво
бода на действията по завземане на властта на посоче
ните територии. (...С други думи, нека руснаците си 
строшат главите и оставят костите си там, а ние после 
ще сложим ръка на богатствата на тези простори... 
Обръщам внимание на следния важен детайл: през 
1945 година Сталин използвал този фактор, разигра
вайки партията така, че Орденът наредил на прези
дента на САЩ Труман да бомбардира японските гра
дове Хирошима и Нагасаки. Явно Сталин си откраднал 
от чуждия опит: той бил чист пред световната обще
ственост...)

Из „Меморандума“: „ ...първо, ...съюзницитетрябва 
предотвратят японска интервенция в Сибир. Второ, 
трябва да бъде оказана всестранна помощ на съветс
кото правителство, оглавявано от Ленин и намиращо 
се под общото ръководство на Троцки, в опитите му 
да организира доброволна революционна армия. Трето, 
съюзните правителства трябва да окажат морална 
подкрепа на съветския народ в неговите усилия да 
изгради собствена политическа система, свободна 
от влиянието на която и да било чужда държава... 
Четвърто, ще има възможност за мирно търговско 
проникване на немски фирми в съветска Русия; тъй 
като няма разрив в отношенията между Германия и 
Русия, вероятно ще бъде невъзможно да се предот
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врати напълно такава търговска дейност. Ето защо 
трябва да се предприемат стъпки за възпрепятстване, 
доколкото това е възможно, на износа на зърно и суро
вини от Русия за Германия“.

Какво да кажем повече?!
Изпреварвайки събитията, напомням на читателя: 

именно това било съществена спънка за Ордена, когато 
създаденият от Кремъл Трети райх на Адолф Хитлер 
получавал от Съветския съюз огромни количества зърно 
и суровини като... съюзник по борба против Ордена и 
Групата.

Тук, в „М еморандума“, има една много важна 
мисъл, която гласи: ,,второ, трябва да бъде оказана 
всестранна помощ на съветското правителство... в 
опитите му да организира доброволна революционна 
армия “ . Ето тази всестранна помощ -  след като раз
громява резидентурата на Троцки и ликвидира нейните 
агенти (включително така наречената ленинска гвар
дия) -  И. В. Сталин започнал да използва за индустриа
лизацията на Съветския съюз, за създаване на най- 
мощните въоръжени сили в света с цел завземане на 
Европа, откъдето се стремял да запрати в Атлантика 
всички центрове на Ордена и Групата, които от вре
мето на създаването и функционирането на Първия и 
Втория Интернационал методично и планомерно съсип
вали руския народ и неговата държавност.

Невероятен е фактът, че това дело е оглавено не 
от руснак, и съвсем не е виновен Сталин, че не го до
вежда до логичния му край. Защото още преди Йосиф 
Джугашвили да дойде на този свят, основите на рус
ката държавност и нравственото здраве на руския на
род вече били разклатени до голяма степен. И не било 
по силите дори на този свръхординарен грузинец да
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промени нещо в името на спасението на народа и рус
ката държавност! Защото избягалите някога от Брита
ния бандити и голтаци, „бащи“ на свещения съюз -  
Ордена, напълнили света с хора, които създали свое
образен синтез на евреите от много страни. И които 
направили всичко възможно да разрушат руското дър
жавно управление и руския начин на разбиране и въз
приемане на висшия Вселенски разум. Осъществили 
своя грандиозен нечовешки план, те постепенно се 
прикрили под нова маска -  като руснаци, чийто народ, 
психика, гени и физиология методично съсипвали...

В „Меморандума“, приет във висшите финансови 
ешелони, Орденът разписал своя политика, която 
осъществявал в абсолютна тайна. Чрез манипулиране 
на събитията и хората се провеждала нужната поли
тика от Съединените щати като държава. Така действала 
и Групата във Великобритания, особено нейният член 
Милнър.

Според анализа на граф Канкрин мисията на 
Тачър в Лондон се увенчала с успех. В Париж обаче не 
му се удало да постигне такъв резултат.

В изпълнение на постулатите на „Меморандума“ 
тогавашният президент на САЩ Удроу Уилсън изпра
тил американската армия да завземе и установи кон
трол над Транссибирската железница на Русия и лично 
инструктирал командващия експедиционния корпус 
генерал Уилям С. Грейвс.

Тези инструкции наред с оснаналите материали 
също станали известни на Сталин.

От тях е видно, че военната интервенция на аме
риканците няма нищо общо с антиболшевишка дей
ност, както твърдели Ленин и членовете на неговия
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кабинет, баламосвайки света и обикновените съветски 
граждани.

Впоследствие правителството на Съветите се 
отблагодарило на Ордена за американската помощ в 
революцията; когато през 1920 година войниците от 
американския корпус напускали Владивосток, мест
ното болшевишко ръководство им организирало тър
жествено, приятелско изпращане. По този повод вест
ник „Ню Йорк таймс“ от 15 февруари 1920 година пише: 
„Владивосток, 1 февруари (Асошиейтед Прес). Днес 
втори ден градът отбелязва пълното освобождаване 
от властта на Колчак с паради, улични митинги и 
речи. Над правителствените сгради, на много делови 
учреждения и домове се веят червени знамена.

Усещат се ярко изразени проамерикански настрое
ния. Пред американската щабквартира революцион
ните лидери са бяха качили на стъпалата на отсрещ
ната сграда и в речите си наричаха американците 
истински приятели, които в критичен момент са спа
сили съществуващото движение. Хората настояват 
за провеждане на съвместна политика на ненамеса 
по време на окупацията на града и благодарят за 
помощта в мирното разрешаване на ситуацията“.

По нареждане на Ордена САЩ завземат Транс- 
сибирската магистрала с оръжие и я управляват, докато 
местните органи на съветската власт и чекистите не 
укрепват дотолкова, че да поемат управлението на 
железопътната линия.

По отношение на помощта за Червената армия 
Държавният департамент на САЩ доставял на болше- 
виките оръжие и снаряжение. По указание на същата 
организация по това време, през 1919 година, Троцки, 
държал антиамерикански речи и същ евременно...
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молел посланика на САЩ Франсис да предостави 
американски военни инспекционни части за обучение 
на новата Червена армия!

Орденът правел всичко, за да изключи евентуални 
военни акции срещу болшевишкия режим от страна 
на други държави. Но най-важното, направено от него 
в международните дела и политиката, било това, че 
той практически успял да зомбира общественото мне
ние в Европа, Ю гоизточна Азия, Близкия изток и в 
собствената си страна, САЩ.

Въпреки оф ициалната забрана, прокарана от 
самия него в конгреса на САЩ, Орденът направил въз
можно доставянето от САЩ в съветска Русия на стра
тегически суровини, стоки, както и немалка финансова 
помощ и заеми за налагане и укрепване на бандитския 
режим.

Политиката на поддържане на изкусно създавани 
противоречия продължавала: членовете на Ордена 
подкрепяли амбициозните намерения на съветското 
ръководство в самите САЩ, но възложили на Департа
мента на юстицията да прати в Русия така наречените 
„червени“. Вътре в правителството на САЩ функцио
нирала мощна сила, поддържаща едва стоящата на кра
ката си Съветска република.

Дошлите в партийната разведка на Сталин млади 
и талантливи хора, постепенно развили в себе си 
свръхуникални възможности (и това е не просто ком
плимент за тяхната неординарност), Александър Голо- 
ванов и Борис Пономарьов препоръчали на генсека с 
помощта на събрания от Имперското разузнаване мате
риал да разшири сферата си на влияние в самия Орден 
под формата на мрежа на своята резидентура. Като при 
това не забравя за политиците на САЩ, а освен вече
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вербувания Франклин Делано Рузвелт да избере и други 
американски граждани с цел по-нататъшна разработка 
в качеството на свои агенти.

В процеса на непрестанната си работа младите 
помощници на съветския вожд трябвало много да ана
лизират, да сравняват, да добиват сведения и доказа
телства на вече наличните материали...

Наред с останалите документи заедно със Забреж- 
нев Пономарьов анализирал обстойно едно писмо на 
Амос Пинчът, член на Ордена от 1897 година, копие 
от което било предадено от граф Канкрин на генсека 
Сталин. Амос бил въведен в елитарната финансово- 
промишлена организация от брат си Джордж, който 
бил в редиците на Ордена от 1889 година и имал богат 
о п и т-то й  координирал действията на Втория Интер
национал.

Във въпросното писмо Амос Пинчът разказвал как 
е основал Съюз за американски граждански свободи 
и описвал участието си в създаването и утвърждава
нето на съветската власт в първите дни на болшевиш- 
ката революция.

Това писмо било пратено на Сантъри Нуортева 
на 22 ноември 1918 година; в текста Пинчът заявява, 
че „сърдечно съчувства на възгледите на Сантъри 
Нуортева за ситуацията и на работата, която той 
има честта да изпълнява

По каналите, предоставени от граф Канкрин, 
Забрежнев и Пономарьов установили, че под името 
Нуортева действа... съветският представител в САЩ 
Александър Нюберг, който работел в Съветското бюро 
на адрес: 40-та стрийт 110. Изначално това била струк
тура, прикриваща се с табела „Финландско информа
ционно бюро“, чийто офис се намирал на Бродуей 120.
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Там сътрудничели заедно с Лудвиг С. А. К. Мартенс 
съветският представител и ексвицепрезидентът на 
компания „Вайнберг и Познер“ . Дясна ръка на пълно
мощния представител на СССР Нюберг бил Кенет 
Дюран, кореспондент на американски вестник, впо
следствие кореспондент на вестниците „Правда“ и 
„Известия“ в САЩ. Същевременно той бил помощ
ник на Уилям Хаус -  един от водещите и добре засекре
тени сътрудници на администрацията на президента 
Уилсън.

Интересни били и други сведения. Например 
това, че търговският департамент в Съветското бюро 
се оглавявал от Евънс Кларк, впоследствие станал 
изпълнителен директор на компания „XX век фаун- 
дейшън“, където бил на служба (а фактически ръко
водел компанията!) членът на Ордена от 1918 година 
Чарлз Фелпс Тафт. При това Тафт бил племенник на 
президента и съдия Уилям Хауърд Тафт... Ще мине из
вестно време, и ще стане ясно каква роля в „хегелиза- 
цията на американското образование“ са играли фирма 
„XX век фаундейшън“ и господин Евънс Кларк, по пря
кор Другаря, появил във връзка с това, че той работел 
в Съветското бюро.

Не по-малко интересен бил документът, съдържащ 
информация за сътрудничеството на двете универ
ситетски обединения „Принстън“ и „Харвард“. Доку
ментът гласял: „Информационно бюро за съветска 
Русия“, Бродуей 299, стая 1812

Заявление от 19 април
Другарят Евънс Кларк напусна поста си на 

директор на изследователското бюро на социалисти
ческата Елдерсаническа делегация в Ню Йорк и бе 
назначен за помощник-директор на търговския депар
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тамент на Бюрото на представителя на Руската 
социалистическа федеративна съветска република с 
щабквартира в ,, Уърлдз тауабилдинг на адрес Уест 
110, 40-а улица.

Другарят Кларк е член на социалистическата 
партия от 1911 година и е вземал активно участие в 
работническото движение в Съединените щати. Той 
е завършил колеж в Амхерст, университета в Харвард 
и Колумбийската юридическа школа. Бил е инструк
тор по политическите въпроси в Принстънския 
университет и един от организаторите на между- 
университетското социалистическо дружество, на 
което е първият президент. Другарят Кларк ще 
оказва помощ на другаря Хелер в създаването на тър
говски отношения между Съединените щати и 
съветска Русия

Този суперважен документ свидетелствал, че 
Орденът си е поставял сериозната и важна в своята 
престъпна мисия задача да унищожи професионалното 
университетско образование в Русия, чиято основа 
положил Петър Велики, а на дело реално осъществили 
руският учен Михайло Ломоносов и президентът на 
Руската академия на науките княгиня Екатерина Даш- 
кова. Благодарение на техните дарби впоследствие 
университетското образование на Руската империя 
достигнало такива висоти в своето развитие и усъвър
шенстване, до каквито не било способно да се издигне 
европейското образование, а да не говорим за амери
канското.

Степента на подготовка в университетите на Русия 
била уникална, а получаваните професии, специал
ности и специализации били толкова значими в исто
рията на руската държавност и нейните отрасли в сто-



ланската и обществената сфера, че нямали равни в 
света.

Орденът си поставил за цел не само да заличи рус
кото образование, но и да не остави камък върху камък 
на мястото на университетите в Москва, Санкт Петер
бург, Харков, Киев, Нижни Новгород, Казан и другите 
вузове в империята. Заместването на длъжностите на 
професорско-преподавателския състав на университе
тите, както и на средните специални учебни заведения, 
реалните училища и гимназиите трябвало да стане за 
сметка на деградирани елементи, подложени на психо
логическа и друга обработка от агентите на Ордена, 
наречени революционери.

Един от тези „славни специалисти“, оказали влия
ние на институтите с медицински профил, а и на меди
цината в страната като цяло, бил първият народен 
комисар на здравеопазването в правителството на 
Ленин, споменатият вече Николай Александрович 
Семашко (20.09.1874, село Ливенское, Орловска губер
ния -  18.5.1949, Москва). Той бил организатор на 
съветското здравеопазване, тоест на здравеопазване, 
зачеркващо и изопачаващо школите на Сеченов, Пав
лов, Пирогов и много други руски учени, с чиито ста
рания била създадена уникална лечебна система в помощ 
на руските семейства и отделните болни.

През 1893 година Н. А. Семашко бил приет за член 
на РСДРП. По време на следването си в медицинския 
факултет на Московския университет той бил вербуван 
за агент на Ордена. И още същата година преминал 
щателна подготовка в марксистко структурно подраз
деление, захванал се да замъглява мозъците с небива
лици за справедлива борба за щастието на работни
ците, за което две години по-късно бил арестуван и
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интерниран в родното си село Ливенское под надзора 
на местната полиция.

От 1904 година Семашко бил пратен от резиден- 
турата на Ордена в Нижегородския комитет на РСДРП. 
След сблъсъци е местната полиция през следващата 
1905 година бил арестуван отново като организатор 
на стачката в Сормовския завод. Скоро обаче бил пуснат 
„на честна дума“ (колко „жестока“ била тази страна! 
-  нима такъв мек режим можел да устои пред напора 
на гнусните лъжци и жестоките разбойници?!). След 
известните събития през 1905 година, организирани 
отвъд океана, Семашко бил пратен в Швейцария за 
обучение в методите на медицинско въздействие за 
разрушаване на физиологията и психиката на Homo 
sapiens. Там се запознал най-напред с единокръвния 
си Троцки, а по-късно и с Ленин.

През август 1907 година като активен агент Се
машко участвал в Щ утгартския конгрес на Втория 
Интернационал като делегат от Женевския медицин
ски център за преподготовка на Ордена, маскиран е 
табелата „Болшевишки задграничен център“.

Година по-късно от този център се родила дъщерна 
структура -  зад същата табела -  център за препод
готовка на медицински персонал в Париж, който бил 
оглавен от Н. А. Семашко. Той разработил и курс по 
домедицинска подготовка на бъдещи партийни ръко
водители в известния учебен задграничен център за 
РСДРП под наименованието „партийна школа в Лон- 
жюмо“; водел и лекционен курс, привличайки мно
жество слушатели.

Семашко бил активен участник в 6-та Пражка кон
ференция на РСДРП през 1912 година, изпълнявал 
задачи и през 1913-а в Сърбия и България. След избух
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ването на Първата световна война бил интерниран. 
Всъщност така той избягнал мобилизацията в руската 
армия като военен лекар, с други думи -  дезертирал.

След държавния преврат през 1917 година за 
Семашко започнал особен житейски период. Самият 
той обаче смятал, че на този етап новата власт го оце
нява прекалено ниско, назначавайки го само за завеж
дащ медико-санитарния отдел на Моссъвет.

Далече отвъд океана обаче не смятали така. Оттам 
внимателно следели подготвените лекари садисти, 
какъвто бил и Семашко (...След Втората световна война 
в руския печат и литература започва да шества името 
на фашисткия лекар Иозеф Менгеле, извършил ужася
ващи опити върху хора в концлагерите. Съдейки по 
всичко, тези неща наистина са се случили. Менгеле 
обаче е имало от кого да се учи -  школата на фашизма 
била внедрена сред руските хора, правейки от тях са
дисти, още през втората половина на XIX -  първото 
десетилетие на XX век; а те успешно прилагали своя 
чудовищен опит през второто десетилетие на XX век; 
ръководител и основател на това направление в съветс
ката медицина бил Семашко. За което съветските исто
рици, както винаги, не подозират...).

През юли 1918 година Троцки извикал Николай 
Александрович и веднага му заявил:

-  Вие ще правите това, което ще ви заповядва да 
правите нашата партия. Идете при Ленин и се запо
знайте с постановлението на СНК за назначаването 
ви за народен комисар на здравеопазването.

Н. А. Семашко работил на тази длъжност до 1930 
година.

Под негово ръководство били положени основите 
на съветското здравеопазване, създадени били системи
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за опазване (разрушаване!) на майчинството и родил
ната помощ, за опазване (унищожаване!) на здравето 
на децата и подрастващите.

С инвестирани от Ордена средства били открити 
редица специални научноизследователски институти, 
занимаващи се със създаване на бактериологично, 
генетично оръжие; изведени били нови форми на чума, 
сибирска язва и прочие чудовищни заболявания, които 
разрушили психиката и физиологията на руския човек.

Самият Семашко пък се занимавал с професорско- 
преподавателска работа в тези нститути. Съвместно с 
органите на НКВД и О П  1У той участвал в така нарече
ната борба с безпризорността. Да, в началото тези почти 
деца били разплождани като опитни зайци, а после 
ги пращали по горските сечища и рудниците в каче
ството на затворници; и на това му викали борба с 
безпризорността!

Немалка част от тези подрастващи, изоставени в 
резултат на подкладената от Ордена Гражданска война, 
не без помощта на Семашко попаднали под влиянието 
на АРА -  филиал на Ордена на територията на съветска 
Русия.

След което изчезвали завинаги. Върху някои от тях 
в закритите центрове за подготовка на международни 
терористи се провеждали садистични опити, от други 
готвели убийци. (А за лекар садист, плашило в очите 
на световната общественост, бил обявен само един хит
лерист -  Менгеле...)

След края на Втората световна вайна Семашко, 
вече на преклонна възраст, като комунист, заслужил 
персонална пенсия и други привилегии, изобщо не го 
свъртало на подмосковската му дача. 11родължавал да 
се бута към предните редици -  и постигнал своето:
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назначили го за директор на Института по училищна 
хигиена към Академията на педагогическите науки на 
РСФСР, където прилагал знанията си с цел по-ната
тъшно разрушаване на психиката на младежите. Там, 
както твърдели, се занимавал с формиране на подраст
ващото поколение на бъдещите строители на кому
низма; нима това не е престъпно извращаване на пси
хиката на младите хора?!

Същевременно от 1947 до 1949 година той кури- 
рал работата на Института по организация на съветс
кото здравеопазване (Струва си да се замислим: в СССР 
съществували първа, втора, трета и т.н. съветски 
болници, подразбираме -  медицински филиали на 
Ордена за разрушаване на физиологията и психиката, 
на първо място, на руския човек. Нима медицината 
като наука за здравето на човека може да бъде съветска 
или някаква друга?). През 1965 година този институт 
започнал да се нарича ВНИИ по социална хигиена и 
организация на здравеопазването „Семашко“ .

Като деен и верен агент на Ордена, той до края 
на дните си смятал за важно за себе си да се занимава 
е обществена работа. Семашко инициирал създаването 
на Централната медицинска библиотека (1918), Дома 
на учените (1922, Москва); в продължение на девет 
години, от 1927-ма до 1936-та, оглавявал редакцията 
на „ Большая медицинская знциклопедия бил първият 
председател на Висшия съвет по физическа култура и 
спорт. Негова заслуга е съсипването на здравето на 
съветските спортисти и невъзможността то не само 
да бъде възстановено, но и поне да бъде поддържано, 
и като резултат -  бедността на тези хора. На него трябва 
да бъдат „благодарни“ известните съветски спортисти, 
на чийто гръб богатеели шефовете на съветския спорт
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и разни правителствени чиновници. Спортистите 
загубили здравето си, но донесли слава на съветския 
спорт и баснословни състояния на онези, които вър
тели неговото кормило.

За своите наистина грамадни заслуги (а кой би 
казал, че неговите цели звучели неблагородно?) Н. А. 
Семашко бил удостоен със заслужени дяволски награди 
-  орден „Ленин“ и орден „Червено знаме на труда“.
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ГЛАВА 14

ПИСМОТО НА АЛЕКСАНДЪР 
КАНКРИН ДО СТАЛИН

В навечерието на поредната си среща със Забреж- 
нев (обикновено двамата разговаряли в манастира) 
Сталин седял замислен в кремълския си кабинет. В 
един момент извадил от бюрото си белоснежен лист 
и написал машинално: Хитлер. А после, все още потъ
нал в размисъл, започнал да рисува до тази дума лъв.

И макар някои изследователи да твърдят, че Ста
лин обичал да рисува единствено вълци, този път над 
името на Хитлер съветският генсек нарисувал животно 
е озъбена паст и буйна грива. Може би в този момент 
в паметта му са се въртели думите от проекта „Майн 
кампф“: „Ние трябваше да вземем всяка отделна точка 
от Версайския договор и систематично да я разясня
ваме на най-широките слоеве на народа. Ние трябваше 
да направим така, че 60 милиона немци -  мъже и жени, 
възрастни и деца -  всички до един да почувстват в 
сърцата си срам заради този договор. Ние трябваше 
да направим така, че всичките 60 милиона да намразят 
този грабителски договор до дън душа, за да може тази 
гореща омраза да закали волята на народа, и всичко 
това да се излее в един общ вик: дайте ни отново оръ
жие! “

Сталин отдавна бил наясно, че внедряването (от 
Забрежнев) на Дитрих в Германия като резидент било 
паралелна игра на резидентурата на Троцки, която от
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ИНО на ОГПУ оглавявал Уншлихт, информиращ вожда 
на революцията за секретната помощ от Германия.

В тази страна се създавали нелегални бази за 
въоръжаване и, според възможността, скришно функ
ционирали заводи за производство на оръжие. А на 
територията на СССР било предвидено създаването 
на учебни центрове за подготовка на германски офи
цери, също така били отворени редица заводи на воен
ната промишленост за въоръжаване на бъдещата гер
манска армия.

Цялата тази работа се вършела по най-интензивен 
начин, при което изначално всичко ставало скришом 
от генсека на партията (така, както и тайната дейност 
на Троцки, Ленин и другите дейци на СНК по унищо
жаване на руснаците и останалите народи на бившата 
империя). Троцки и последователите му буквално про
глушавали ушите на бившите поданици на империята 
с лозунги, заявявайки, че в името на световната рево
люция трудещите се в Съветската република няма да 
пожалят и живота си; съпровождайки за убедителност 
празните думи и кръвожадните призиви с жесток гено
цид.

Сталин, разбирайки всички тези цели и задачи, 
засега можел единствено да се съгласява, защото за 
основните изпълнители и инициатори той бил фор
малният ръководител на партията. Преструвайки се и 
съгласявайки се обаче, той можел да обмисля своите 
по-нататъшни ходове, още повече, че бил получил 
неопровержим коз, висшата доскорошна ценност на 
Троцки -  сваления император Николай II.

След това Сталин също започнал да действа -  
хитро, умно, пресметливо. Като съсредоточавал и 
криел замислите си не само под мощните сводове на
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манастира, но и зад железните грифове за секрет
ност. Тук, зад стените на обителта, започнали да се 
раждат невероятни замисли за сътворяване на цели 
отрасли, дори свръхотрасли -  в тях се използвали 
свръхпознанията и свръхвъзможностите на индивида, 
които впоследствие ще решават проблема за създа
ване на действен противовес на Ордена.

Сталин си погледнал часовника за пореден път, 
облякъл си шинела, взел си фуражката и тръгнал към 
вратата. След няколко минути служебният му автомо
бил потеглил от центъра на Москва в югоизточна посока.

Пред входа на манастира го посрещнал Голованов 
и го съпроводил до кабинета, където на работната маса 
седели Забрежнев и Пономарьов. Сталин мълчаливо 
кимнал за поздрав, а Пономарьов му подал листа с 
написан на ръка текст. После всички предпазливо, ста- 
райки се да не вдигат шум, напуснали кабинета, и ген- 
секът, останал сам, се заловил да чете.

Автор на написаното с изящен калиграфски почерк 
писмо бил намиращият се в емиграция граф Алексан
дър Георгиевич Канкрин.

В горния десен ъгъл пишело: до Йосиф Сталин, 
по-долу: Александър Канкрин.

„...За щастие аз не съм човек, за когото може да 
се каже, че е сантиментален и проявява емоции в 
работата си. След толкова много десетилетия не бих 
се наел да говоря за времето, през което живеех и 
работех в името на Русия и руските поданици на 
Император Николай II. За Помазаника Божий (царя) 
най-вероятно ще говорят нелицеприятни неща, смя
тайки го за слаб и неприспособен за държавническа 
работа. Аз, който познавам добре Господаря лично 
от детските му години и, бидейки в близки отношения
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с неговите родители, особено с майка му, вдовства
щата сега Императрица, заявявам, че като поданик 
и слуга на Императора, се оказах неподготвен да го 
убедя в целесъобразността на разрушаването на 
замислите на Ордена и Гоупата.

Пиша ви, знаейки, че Император Николай II в на
стоящия момент е измъкнат от ръцете на резидента 
на Ордена в Русия и се намира под охраната на мои 
доверени лица, които по силата на създалите се 
обстоятелства и в името на бъдещето на Русия по 
мое решение са насочени на служба при болшевишкия 
режим. Както ви е известно, аз възложих на Вла
димир Георгиевич да потърси най-реалната за бъде
щето на Русия фигура -  за такава фигура той смята 
Вас. Друг избор, за съжаление, нямам, но съм длъжен 
да отбележа, че през първото десетилетие на XX  
века Русия имаше уникален шанс да се измъкне от влия
нието на Ордена и Групата и да стане държава, спо
собна да влияе на световните събития. А впослед
ствие да придобие такова огромно могъщество, за 
каквото не могат да претендират и най-силните дър
жави в света.

Това обаче не се случи, и аз, оглавявайки Импер
ското разузнаване, не успях да разкрия всички замисли 
на Ордена и Групата, организирали убийството на 
главата на руското правителство Столипин. В 
сътрудничество с когото, предполагам, щеше да ми 
се удаде до голяма степен да убедя Императора, и 
днес Русия нямаше да бъде заложница.

На вас вече са ви известни много неща, но аз съм 
длъжен да ви напомня, че руският народ, подложен 
на геноцид и деградация с помощта на технически и 
биологични средства, в буквалния смисъл губи способ
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ността си за свобода, самоусъвьршенстване и себе- 
уважение. Това е заложено от първия резидент на 
Ордена Мойсей Мардохей Леви, известния днес в Русия 
като създател на научния комунизъм Карл Маркс. Орде
нът и Гоупата могат да се гордеят, че този евреин е 
започнал, а сега евреинът Троцки завършва мисията 
по унищожаване на руския народ и Руската империя.

Смятам за свой дълг да добавя, че евреите, жи
веещи в Германия, Франция, САЩ и особено в Русия, 
не са носители на идеите на Христос. Развихреният 
от резидентурата на Ордена атеизъм планомерно и 
системно се насажда от еврейския клан на съветс
кото правителство.

Най-силно е възлюбил Иисуса Христа руският на
род. И затова Господ му дарил най-щедрите и богати 
земни недра. Именно заради това юдеите възненави- 
дели руснаците и ги ненавиждат вече повече от хиляда 
години.

Настъпилото изкуствено измиране на руския на
род, намаляването на раждаемостта на пълноценни 
деца, чудовищното разпространение на алкохолизма, 
на организираната и безнаказана престъпност — 
всичко това е резултат от надмощието на юдеите в 
цялата пирамида на властта и наглата, открита 
проповед на безбожие, дело на юдейското иго в Русь.

Православният народ на Русия, всецяло приел 
Иисуса Христа и станал „Дом на Пресвета Богоро
дица ", остана единственият в света форпост, стоящ 
на пътя към еврейско световно господство. Оттук 
идва и главната цел на юдаизма -  да унищожи Русия 
и руския народ.

Именно в това се коренят сегашното зло и всички 
нещастия на Русия.
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Мнозина се опитваха да защитят руснаците и 
останапите славяни от това гнусно и престъпно посе
гателство.

Тук не мога да не отбележа един от прославе
ните руски пълководци, генерала от инфантерията, 
генерал-адютанта на Негово Императорско Вели
чество Скобелев, който след завръщането си от зад
гранична експедиция бе определен от Господаря Импе
ратор Александър II за високия пост глава на Импер
ското разузнаване, но не успя да встъпи в реално ръко
водство на това толкова отговорно подразделение, 
тъй като скоропостижно почина. И аз разполагам с 
достатъчно материали, доказващи, че той е бил убит 
от агенти на Ордена в лицето на терористите, кои
то впоследствие убиха и Господаря Император.

Още по времето на Александър III, а после три 
години след като Император стана Николай II, някои 
сановници и особено приближени на дома Романови 
лица предлагаха на Самодържеца да бъде организи
рана среща на всички монарси на планетата, на която 
да се обсъдят текущите задачи и да се изработи по
нататъшна стратегия на съвместни действия във 
връзка с явната заплаха към монархиите от страна 
на Ордена и Гоупата. Предвиждаше се на този съвет 
да бъде избран комитет от най-влиятелните монарси, 
който да бъде оглавен от представителя на най-ста
рата монархическа династия в света -  краля на Тай
ланд. Тази идея обаче не получи дължимото развитие 
по силата на различни причини и обстоятелства.

Същата тема за запазване на властта на Монарха 
в Русия бе повдигната в края на 1919 година — нача
лото на 20-те години от главнокомандващия войските 
на Юга генерал-лейтенант барон Пъотър Николаевич



Врангел при създаването на Кримското правителство 
от него.

Предоставено Ви е доста голямо количество до
кументи за създаването на резидентурите на Ордена 
и Групата в Русия, които се стремят към ликвидиране 
на Руската империя и нейните руски поданици. Отче
тен бе опитът от миналите столетия, в частност, 
от агресията срещу Русь на монголо-татарските 
завоеватели и другите войни, които е водила Русия, 
отстоявайки своята чест, достойнство и терито
риална цязост. Под предводителството на августей- 
ьиите особи от рода Романови руският народ се е 
стремял да създаде най-мощната държава в света, 
която уверено и твърдо е защитавала Благоден
ствието, Доброто и почитането на Господа Бога, 
нашия Създател.

За времето на своето действие на територията 
на Империята силите на Ордена, за наше дълбоко 
съжаление, докараха нашия неизкушен и чист народ 
до състояние на безсилно затъпяване, при което може 
не само да се плюе в лицето на руснака, но и да се уби
ват пред очите му неговите роднини и близки, а после 
и него самия. XX век започна с това, че ние почти 
окончателно започнахме да губим националното си 
чувство -  патриотизма и заедно с него достойното 
отношение към нас на нашите съседи. Известен е 
фактът, когато Император Николай II предложи 
разоръжаване на всички страни в света, но по на
стояване на Ордена и Групата европейските държави 
възприеха това като прищявка на руския цар и отвър
наха с неразбиране.

Не ние породихме геноцида и концентрационните 
лагери -  породиха ги Орденът и Групата през 1901
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година в Англо-бурската война. Това ми съобщи рези- 
дентът на Имперското разузнаване, намиращият се 
в района на бойните действия генерал-лейтенант 
Гурко, доказвайки с документални свидетелства пре
стъпната политика, провеждана там от Групата, 
тоест от хората, които движат делата на Велико
британия. Именно по решение на Групата, одобрено 
от Ордена, тази страна създаде първите в света 
концлагери. По онова време било направено фото
графиране на изтезаваните от тях хора, тези снимки 
попаднаха и в нашите архиви.

Много исторически подробности са съществени 
и неизразимо важни. Британските завоевания в 
Африка били осъществени с помощта на търговия с 
роби още през Средновековието на територията на 
днешна Гамбия. Британската търговия с роби оста
вала един от основните източници на национално 
богатство чак до XIX век. Британското знаме било 
издигнато за първи път в южна Африка през 1620 го
дина. На това място бил основан град Кейптаун. 
Датската Ост-Индска компания през 1652 година 
основала там колония. В началото на XIX век това 
селище прераснало в обединение. Междувременно Бри
тания, завоювала Канада, през 1795 година пратила 
флота си срещу това обединение. А след десет години 
Кейптаун станал съставна част на метрополия. Хо
рата, изселени от метрополията, скоро се изтеглили 
на север заедно с бурите. Това преселение ставало от 
1835 до 1848 година. Така те се избавили от британ
ските завоеватели. Това били единствените бели, съз
дали селища в Африка и основали държави, наречени 
Трансваал и Свободна Оранжева република -  в чест 
на херцог Орански.
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Но в това време британската корона продължа
вала своята експанзия в друга част на Африка -  в 
Нигерия, в Лагос, Басутоленд, Гоикваленд и сред други 
племена, които били присъединени към короната. През 
1888 година Сесил Родс присъединил голяма тери
тория, която впоследствие нарекли с неговото име. 
Но всичко това било направено единствено с цел унищо
жаване на бурите, тъй като по тези земи имало 
огромни запаси диаманти, злато, олово и други полезни 
изкопаеми.

В Англо-бурската война през 1899-1902 година 
от страна на британците била проявена чудовищна 
жестокост, и то напълно съзнателно, против циви
лизованите бели, живеещи там, против белите пришъл
ци от Великобритания. Почти половинмилионна 
армия британски войници продължително време гро
мяла 70-хилядната армия на бурските воини. Резул
татът бил предрешен, но с какви методи! Бурските 
жени и деца били хвърлени в концлагери, а на мъжете 
било съобщено за тежкото и безнадеждно положение 
на близките им. След което съпротивляващите се 
бури се предали. Около 30 хиляди жени и деца загинали 
в британските лагери от жестоки изтезания и глад.

Пиша Ви всичко това, за да сте наясно, че поли
тиката на завземане на чужди земи отдавна е стана
ла основа на съществуването на Групата и и Ордена, 
които, мамейки своя народ, са водели войни и са при
своявали нови и нови територии.

На страната на бурите воюваха и подразделения 
на руски войници и офицери. Тази война служеше за 
своеобразно разсейване на първо място за руския Гос- 
подар, който уверяваше, че заплаха за неговата страна 
няма и че делото на САЩ и Великобритания е извън
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интересите на Русия. Нашите опити да променим 
това убеждение на Гзсподаря, за съжаление, не се 
увенчаха с успех.

А след пет години започналата война с Япония 
показа обратното: за войната бяха мобилизирани 
най-ефективните във физиологично и наследствено 
отношение руски мъже, повечето от които загинаха 
в сраженията. Ние имахме възможност да избегнем 
тази война. Уви, Господарят отговаряше с типич
ното: „ Над всичко е волята Божия! “.

След Англо-бурската война Групата обърна взор 
към богатствата на Сибир и Далечния изток на 
Русия. Този ход обаче не бил възприет позитивно от 
Ордена, който все повече уверявал, че богатствата 
могат да се заграбват с чужди ръце. При това самият 
Орден под прикритието на Първия и Втория Интер
национал отдавна работеше за съсипването на 
Руската Империя и налагаше геноцид над нейните на
роди... Орденът само вземаше пример от Британ
ската империя, чиято мощ се градеше върху милиони 
убити от нея хора в Индия и Африка, върху ограбването 
на тези народи и природните ресурси на техните 
земи. В резултат на действията на Групата и Ордена 
цели народи на Земята бяха ограбени за столетия 
напред, загубвайки способност да се радват на жи
вота, защото гладът стана тяхно всекидневие.

Британските завоевания започнали през XI век, 
но продължават и днес. И това се подпомага от Гру
пата и Ордена. Завземането на чужди територии 
се прави от тях единствено заради собственото им 
благо.

Към края на XIX век на Германия не й останала 
нито една територия зад граница. С Италия положе
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нието било същото с изключение на остров Малта. 
А онези владения на Италия, които се намирали в 
Африка, скоро минали под владичеството на Британ
ската корона.

Смятам за свой дълг в потвърждение на думите 
си да ви представя всички материали относно вой
ните, започвайки от XVIII век.

И така, 1688-1815 година -  Трета Стогодишна 
война срещу Франция (Първата Стогодишна война 
била през 1100-1216 година; Втората -  през 1337- 
1453 година, съпротивата на окупаторите била пред
вождана от Орлеанската дева Жана д Арк);

1701-1713 година -  война на короната за Испан
ското наследство, завършила с Утрехтския договор.

1745-1760 -  война срещу французите в Северна 
Америка.

1756- 1763 -  7-годишна война с Франция, в резул
тат на която били завзети Канада и Индия.

1757- 1859 -  Стогодишна война за завземане на 
Индия.

А през 1817-1818 -  Махратска война в самата 
Индия. След това война срещу Китай, в резултат на 
която присъединили Хонконг.

1848-1849 -  Втора Сикхска война в Индия.
А след осем години -  война срещу сипаите.
Още? -  афганистанска война... бирманска война... 

1788 година -  завземане на Австралия, след седем го
дини -  на Цейлон, след девет години -  на Тасмания, а 
след десет години -  на Нова Зеландия.

После настъпил периодът на революционните и 
Наполеоновите войни, които били пет. А от 1795 го
дина започнали войни за Африка. Завземане на провин
циите Натал, Абисиния, война със зулусите...
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И, накрая, не толкова отдавна, завършилата 
Първа световна война, където специално трябва да 
се наблегне на войната на Короната срещу Германия, 
резултат от която е крайно неизгодният за Германия 
Версайски договор.

Мисля, че ви е ясно: Британската корона, като 
се започне от XII век, е водела завоевателни войни 
срещу Европа, Северна Америка и Азия. От 1907 година 
югът и изтокът на Руската Империя станали сфера 
на британските интереси. А междувременно след 
Англо-бурската война Орденът определено заявил със 
своите действия, че за връщане на руска Аляска на 
руския Император не може и дума да става и че инте
ресите на Ордена отсега нататък се целят в цялото 
пространство на 1/6 от сушата, тоест там, където 
се простира Руската Империя.

Като завършек на писмото си смятам за свой 
дълг да Ви докладвам, че във връзка с падението на 
Руската Империя не намирам за целесъобразно да 
осъществявам някаква дейност за днешна Русия или 
против нея. Моят човешки ресурс е практически 
изчерпан, но фактът, че Вие успяхте да вземете под 
своя защита с помощта на моите бивши колеги сва
ления Император Николай II, ми дава моралното право 
да предам почти всички налични материали относно 
действията на Имперското разузнаване за времето 
на моето ръководство, както и неговите архиви, свър
зани с дейността му преди моето назначение.

От господин Забрежнев ще Ви бъдат предадени 
всички резидентури, които се намират както в ръко
водния орган на Ордена, така и в структурите, където 
съществува сфера на влияние на Ордена и Гоупата. 
При правилен и лоялен подход към резидентите и аген
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тите на бившето Имперско разузнаване е възможен 
благополучен изход на вашите действия за сътруд
ничество.

В настоящия момент смятам за полезно да Ви 
обърна внимание на резидентурата в Германия, огла
вявана от Дитрих и имаща влияние върху национал- 
работническата партия. В Италия -  на оглавяваната 
от Кирсанов и Балабанова, които имат особено влия
ние върху обкръжението на Бенито Мусолини. В 
Испания -  резидентурата начело с граф Орлов, в чието 
полезрение са сегашните проправителствени кръгове. 
За най-перспективни за вашата по-нататъшна дей
ност следва да се смятат -  след разработване на 
обекти за бъдещи резидентури -  страните в Южна 
Америка. При това за най-благоприятни, от моя гледна 
точка, трябва да се смятат Парагвай, Аржентина, 
както и районът на Патагония.

Надявам се, че Вие ще съумеете да създадете в 
бившата Руска Империя достатъчно мощна органи
зация, която да успее, ако не да разгроми, поне да лик
видира дейността на резидентурата на Ордена, гос
подстваща в болшевишкото правителство.

Склонен съм да смятам, че сте избрали посоката 
правилно, привличайки за своята работа хора със 
здрав родов произход и дълбоки родови корени незави
симо от това, от какъв кръг произхождат: селяни, 
занаятчии, служители, търговци, дворяни или аристо
крация. Подтвърждавам факта, че одобрените от 
Вас за специална работа двама младежи Голованов и 
Пономарьов произхождат от древни родове. Родо
словието на първия тръгва от един от съратниците 
на Петър Велики. Пономарьов е извънбрачен син на 
родственик на князете Гагарини. Имайте предвид, че
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резидентът на Ордена Троцки също използва подобни 
методи на подготовка за специална работа на хора 
с родословие.

Надявам се Вие, имайки грузински произход, ще 
помните, че още грузинската царица Тамар е смятала 
за важно да се живее в тесен, исторически формиращ 
се съюз с руския народ.

Бог да ви помага “.

В заключение, в контекста на писмото на граф 
Канкрин до Сталин бих искал да кажа още веднъж 
следното. Орденът не спирал да разширява плановете 
си за интервенция срещу Русия -  въоръжена, но най- 
вече финансова. В по-далечна перспектива планирал 
чудовищно преобразувание на огромната руска тери
тория, възлизаща на 1/6 от сушата. След приключване 
на интервенцията и окончателното унищожаване на 
руския народ той възнамерявал на специална между
народна конференция да признае съветска Русия. Както 
е известно, когато много страни в Европа я признали, 
САЩ отказали да направят това. Защото Орденът 
поставил условие на правителството и президента: ние 
ще почакаме там да бъдат прекратени вътрешните 
междуособици, и ще си помислим нужно ли е изобщо 
да признаваме ненавистния болшевишки режим...

Свещеният американски съююз искал да остане 
чистичък в очите на световната общност. И изглежда 
ще продължава да го прави, докато съществува на пла
нетата...


