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                 НЯКОЛКО ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ 

В ТОМ VIII (1982/1986 г.) от моите спомени (или в III том от Четвър-
тата част на “Емигрантските”) описвам живота ни в Париж, агонията 
на Империята на Москва и наченалата подмяна “у дома”. В задунай-
ската губерния – “Н”РБ властваше, като истински ориенталски деспот 
от “Хиляда и една нощ”, Тодор Живков. (Неговите денонощия бяха над 
10 010 или десетократно повече от тези на Шехерезада). Той беше жал-
ко нищожество и уродливо посмешище, но несмущаваното му и сякаш 
вечно присъствие в най-новата БГ-история свидетелстваше най-добре 
за състоянието на “народностния дух” през тази епоха. За вярното си и 
безропотно слугинство на сменилите се пет генерални секретари в “Тре-
тия Рим”, Живков бе получил карт бланш и абсолютна власт за безна-
казаното изнасилване, гавра и ограбване на поверените му поданници, 
които в замяна с умиление го наричаха... “Тато”. Той живееше разточи-
телно и развратно, а от “законно установения ред” се облажиха цялото 
му семселе с Малеевите роднини и “обкръжението”, за което “светът 
беше най-добрия от всички възможни”, но когато се разбра, че краят на 
вечния празник е близък, Тодор изрече неблагодарно: “социализЪма е 
недоносче”. 
Впрочем, Живков далеч не беше единствения: нито един от колегите му 
в “лагера на мира, социализЪма и демокрацията” или някои от техни-
те господари в Кремъл, нямаха достойнството или себеуважението на 
японските или нацистки военнопрестъпници. Никой от тях не си напра-
ви харакири, не се отрови, нито си тегли куршума. Напротив, всички 
смениха чорбаджиите си и им служиха с още по-голяма сервилност и 
настървеност, с което дадоха траен пример на своите преториянци и но-
менклатурчици. 
Това са съждения пост-фактум, но, както ще се види от различни доку-
менти, статии и спорове и от наченатата моя “Антиистория славянобъл-
гарска”, аз никога не съм мислил, че ще оставя костите си в чужбина 
и колкото повече се приближавахме към края на 80-те години, с толко-
ва по-голяма прецизност датирах финала. Достатъчно е да спомена, че 
преждевременното приключване на “трудовите ми ангажименти” към 
френския филиал РУСЕЛ-ЮКЛАФ на Мулти-националната компания 
“Хьохст”, се състоя на 31 октомври 1989 г., тоест само десет дни пре-
ди да подадат оставката на най-дълголетно властвалото перекенде в но-
вата и най-нова българска история, откри епохата на “мирния преход 
към пазарна демокрация”. Моето “пророчество” за края на системата би 
прозвучало претенциозно, ако в емиграция не бях записвал и отпечатил 
анализите и прогнозите си, на които посвещавах всяка свободна минута 
и напразно и отчаяно “биех камбаната”. 
Още през 1969 г. беше излязла брошурата на покойния съветски “футуро-
лог” Андрей Амалрик, озаглавена многозначително “Ще доживее ли 
СССР 1984-а” (до годината на Оруел). След малко повече от петилетка 

(през 1975 г.) зам-държавният секретар на САЩ Хелмут Зоненфелд, от-
говарящ за “източната им политика”, предупреди в един свой секретен 
доклад, че колониалната империя на СССР навлиза във финалната си и 
най-тежка криза от началото на своето съществувание, която заплашва и 
Запада със Социална революция, можеща да им струва по-скъпо от една 
“Трета световна война”, ако не бъдат взети спешно колективни мерки 
за реформирането й. Десет години преди него, тогавашният военен ми-
нистър на САЩ и по-сетнешен президент на Световната банка Робърт 
Макнамара, беше заявил: “Днес, ние отделяме 10 % от националния си 
доход за въоръжения. За да компенсира, нашият противник трябва да 
затяга коланите, отделяйки 30 % от своя БВП. Но ние можем да за-
тегнем своите и тогава противникът няма да може да диша и трябва 
да престане да яде.” 
Към външните проблеми на империята, се прибавяха вътрешните и 
ред други, които вещаеха края. Наред с афганистанската авантюра на 
Кремъл, в Полша, се появи “Солидарност”, която вещаеше най-теж-
ка социална криза в страните от “предния източноевропейски двор на 
Московската метрополия” и създаването на революционна ситуация 
там. Сбъдваше се предсказанието на Зоненфелд от 1975 г. И, като капак, 
започна генералното изоставане на СССР и сателитите му в най-реши-
телните области, от които зависеше икономическия и военен потенциал 
на “двете системи с различен обществен строй”. Най-ярко и лаконично 
това, което предстоеше, бе изразено от военният министър в първия ка-
бинет на Рейгън. В своето интервю пред германското списание “Шпи-
гел”, Уайнбъргър каза: “СССР скоро ще слезе от сцената, при това не 
с гръм и трясък, а със скимтене...” За тази си откровеност той беше... 
мъмрен, защото издаваше “тайната на века”, която всъщност беше “тай-
на на Полишинел”. Тя разобличаваше лъжите за “съветската заплаха” 
- оправдание на растящите военни бюджети на САЩ и техния курс към 
милитаризация на икономиката - старо и изпитано средство за преодоля-
ване на собствената им, макар и от друго естество, криза.  
Десетилетието 1982-1991 г. изобилстваше с толкова събития и симпто-
ми, че само заслепени фанатици или ненадминати политически тъпа-
ци не можеха да “предскажат” приближаващия крах на диктатурите в 
“съветския” блок. Както съм казвал, нашите противници от партията 
(БКП) и нейната ДС не бяха от фанатиците. Те се оказаха най-пресмет-
ливи бакали и плъхове, които напуснаха потъващия кораб без капка свян 
и съжаление, за да се предложат на пазара на “жива плът” на новите 
собственици на “контролния пакет от акции” в бившата “съветска зона 
на влияние”, срещу такси, определени от законите на търсенето и пред-
лагането.
На този политически, военен и социал-икономически фон, всички “пла-
нове”, “мероприятия”, “компромати”, “комбинации”, “игри”, “справки”, 
“аналитични доклади”, “паметни бележки”, “стенограми от заседанията 
на Щаба за борба с тероризма”, с цялата създадена от копоите и техните 
доносници богата “книжовност”, мостри, резюмета и цитати от която 
съм представил досадно-широко в последните ми емигрантски спомени 
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за това последно десетилетие, през което се разрази най-голямата соци-
ална криза на ХХ-ти век, изглеждат смешни и жалки. И едновременно 
с това са неоспоримо опровержение на мита за “професионализма и ус-
пехите” на полицейско-доносническата опора на диктатурата с нейните 
авакум-заховци, емил-боевци, нощни инспектори - имитации и реплики 
на Джеймс-Бондовци - и прочее “положителни герои” на Гуляшки, Бо-
гомил Райнов, Кюлюмов и тем подобни съчинители на жълта криминал-
но-шпионска соц-литература и на апологиите на дойновци, лукановци и 
всевъзможните, преквалифицирали се в мемоаристи, палачи и шпиони, 
които от години запълват лавиците на книжарниците и щандовете по 
“Славейковия площад”. 
Ако е живот и здраве, в следващата Пета част от мемоарите ми, за вре-
мето след завръщането ни от Франция (която мисля да кръстя скромно... 
“Завръщането на Гъливер в страната на лилипут(к)ите”), ще про-
следя, как съвместно, победители и победени в “Студената война”, пре-
одоляха локалната (източна) революционна ситуация от миналия век, за 
да се изправят в ХХI-ви век пред започналата ГЛОБАЛНА КРИЗА НА 
НЕСЪСТОЯЛАТА СЕ СВЕТОВНА ИМПЕРИЯ НА ТРАНС-НАЦИО-
НАЛНИЯ КАПИТАЛ, от която едва ли ще се избавят, но която вещае 
най-реална опасност всички да загинем под развалините на стария свят, 
откривайки с това една нова ера на ВАРВАРСТВОТО и на повторе-
нието на всички изживяни и неподозирани ДРАМИ и ТРАГЕДИИ НА 
ЧОВЕШКИЯ РОД. Една неизбежна опасност, ако не проявим необхо-
димите кураж, интелигентност, далновидност и жертвоготовност, и ако 
не положим гигантски усилия за създаване навсякъде на групи, ядра, 
мрежи, федерации и конфедерации на един действителен и действащ 
РЕВОЛЮЦИОНЕН  ИНТЕРНАЦИОНАЛ. 
Вместо разделени на глави и параграфи, тези ми спомени са за всяка 
една от годините, които оставаха до завръщането на 19 май 1991 г. в 
изменилата ни “родина”. 

                                                        1982

Арестите на работници-активисти в Полша след “военния преврат” на 
Ярузелски продължи и като че ли различните служби и власти в “стра-
ните с различен обществен строй”, координирано с опортюнистите и ка-
толическата църква  провеждаха планомерно и системно отстраняване 
от движението на всякакви революционни елементи. В отговор на ре-
пресиите, във Франция се организираха манифестации срещу забраната 
на “Солидарост”, които по-скоро приличаха на протестантски процесии. 
Най-голямата от тях, която се проведе с около 100 000 участници се дви-
жеше по определен от полицията маршрут. В нея бяха представени всич-
ки цветове на политическата палитра, без компартията, която въпреки 
своя “еврокомунизъм”, в отношението си спрямо социалните борби на 
полските работници, се равняваше по Москва.
Ние вървим с ФАФ (френската анархистическа федерация). С нас са 
Ценко и Фреди Фосколо, а отпред - троцкисти-ламбертисти със своите 
огромни червени знамена в челната група, за да се виждат отдалече със 
стилизираните “сърп, чук и IV-ти интернационал” - един от няколкото. 
Едва-едва се влачим. Ставаме нетърпеливи. Фреди взема едно от чер-
но-червените знамена и с Ценко се откъсваме от нашия блок и потегляме 
напред. Едно от момчетата на ФАФ притичва уплашено и ни вика да 
се върнем в колоната, защото “он ва ву касе ла гьоль” (ще ви разбият 
муцуните). А аз си представях, че когато видят анархисти, другите ще 
се държат като плъхове пред невестулка. Все още имам илюзии. Мани-
фестацията завършва пред посолството на Полша в Париж, в градина, 
където след това ще поставят плоча със скромен надпис, около която 
някои ще оставят цветя за избитите полски работници, а други ще палят 
свещи и кандила. След като “изпълнихме интернационалния си дълг”, 
можем да се навечеряме, да полеем за разстреляните и да пием по чаша 
алкохол за здравето на полския пролетариат. И смешно, и тъжно. Мислех 
си, че поне ще запалим посолството им, както стана с Чилийското след 
убийството на Алиенде от превратаджиите на генерал Пиночет, които 
бяха подкрепяни от американските служби и пропаганда. Но Хаджията 
не е съгласен с моя “екстремизъм”. Времената били други... 
С него бяхме единодушни поне по един пункт, че педерастията е една 
противоестествена сексуална перверзия, която приема по-широки раз-
мери във времена на декаданс, който почти всякога в историята е пред-
шествал поредния ренесанс. И още, че ангажирането на някои наши 
“съидейници” в тази форма на “сексуалната революция” и в “борбите за 
защита на различията”, е бягство от действителните социални проблеми 
и оскръбление за паметта на падналите в борбата за Хляб и Свобода. Той 
беше разказвал, че “нашият анархо-марксист” Даниел Герен се хвалил, 
че го онождали над 300 души от всякакви народности. По този повод се 
смяхме, когато рекох:
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- Ами, че то гъзът му е цял “интернационал” бе Хаджи...
Иначе схватките ни на събранията и споровете извън тях продължаваха 
по най-различни поводи, които, като че ли се търсеха (пък и без пово-
ди). Напр., бях подписвал някои от статиите си в “Наш път” с “Васил 
Икономов”, без да срещам възраженията му, но един ден той ми направи 
забележка и аз му отвърнах: 
- Добре бе, Хаджи, аз мислех, че по този начин изразяваме уважението 
си към гибелта на този наш боец, но щом това те смущава, подписвай ги 
с “Иконом” ВАСИЛЕВ!
                                                          ***
Няма да кажа, като Яворов “аз не живея, аз горя”, защото звучи претенци-
озно и смешно, но понеже пиша мемоари, някои лични пояснения, като 
че ли се налагат. Така се сложи животът ми от самото му начало и моето 
идейно самоопределяне, че от там-нататък, преобладаващата част от мо-
ите дни и нощи бяха заети с мисълта за интересите на “нисшите класи” 
и с реализацията на социалната революция. И когато делата в името на 
тези интереси биваха ограничени или невъзможни, поради липсата на 
подходящи другари или неподходящи “обективни предпоставки”, както 
е прието да се казва, аз четях, размишлявах, разговарях, спорех и вместо 
“гроба скъп на мойта мила Сулико-о-о”, търсех “архимедовата опорна 
точка и лоста” или по-конкретно - теорията и организацията, с които 
можем да взривим и изпратим в “екарисажа на историята” конструкци-
ята на днешния свят, опираща се върху трите “кита” на държавността, 
капитала и измамата (идеологическа, политическа, “научна”, журналис-
тическа или попска). Обектите на тези ми мисли и дела, можеха и се про-
меняха, но тяхната същност и насока оставаха неизменни. Така беше и с 
“полските събития”, както неясно обозначават, това което от две години 
и много пъти преди това ставаше в Полша и вълнуваше толкова умове. 
Събития, които дълги години, подобно “унгарските” от 1956 г., поглъ-
щаха почти изцяло времето ми за информиране, размисъл, разговори 
и дискусии. След като всички сили на Изтока и на Запада (в “нашият” 
престарял, но нежелаещ да слезе сам в гроба си свят) заедно с марксиче-
ската и религиозна реакция и опортюнистите в “Солидарност” намериха 
подходящото оръдие в лицето на генерал Войчех Ярузелски и подпо-
могнаха, по-скоро тайно, отколкото явно, неговият “Сoup d’Etat” от 13 
декември 1981 г., беше интересно да се наблюдават различните реакции 
на всички активни и пасивни съучастници. Не бях свидетел, но не можех 
да забравя мръсната роля на “Свободния свят” във всички класови сра-
жения на Изток (ГДР, Унгария, Полша), нито “Доктрината Зоненфелд” за 
американската политика спрямо “съветската” империя или изпитващото 
задоволство от такъв финал световно филистерство, което по никакъв 
начин, не искаше разни полски “хулигани” и “чапкъни” да развалят спо-
койствието му в този “най-добър от всички възможни светове”. Дори се 
появиха клоуни-“теоретици”, които твърдяха, че Ярузелски е патриот, 
който със своята решимост е спасил Полша от съдбата на Чехословакия 
от 1968 г. или, още по-зле, от тази на Унгария от преди други 12 години. 
Имаше и такива, които бяха “изпаднали в шок” и се питаха как е възмож-

но това, тоест “военното положение” и почти безкръвното обезглавяване 
на “Солидарност”?
При свършения факт на “преврата”, който не бе трудно да се предвиди, 
поради колебанията на полската работническа класа, година след закъс-
нялата поява в Ценковото “Бъдеще” (в априлския му брой на 1981 г.) на 
статията ми от ноември 1980 г. “Полша пред своята Кървава неделя” 
(виж страници 354-358 в том II на емигрантските ми спомени), която Ха-
джията бе отказал да публикува, трябваше отново, в новата обстановка 
на арести в условията на “военен режим”, да спорим с него на събрани-
ята ни, за да го принуди организацията да пусне в “Наш път” (в бр. 4 от 
април 82 г.)  друга моя статия за “Социалната революция и войната на 
класите” (в Полша), която също трябваше да се изпраща там в превод. 
Вместо  да я преразказвам, ще си позволя отново нейното публикуване 
в настоящия III-и том, макар и с някои съкрашения. Тя е характерна за 
начина ми на мислене и за търсенето на революционен изход, въпреки 
тържествуващата контрареволюция:
                                         
                                   “С.Р. и войната на класите
Историческият опит - от Парижката Комуна до гражданските вой-
ни на ХХ век в Русия, Испания и Китай или по време на Унгарската 
революция - доказва недвусмислено, че всяка дълбока социална промяна 
е съпътствана от война между класите в обществото, превърнало се 
в обект на промяната. Класовата война обикновено е придружавана 
от интервенцията на чужди империалистически армии. Пред такива 
факти, привържениците на революцията не могат да заравят главите 
си в розовите облаци на пацифистките мечти, нито да пренебрегват 
необходимостта от военна подготовка преди и по време на социалните 
експлозии, защото, както казват французите a la guerre comme a la 
guerre!
Възможностите за подготовка на революционерите за тези граждан-
ски войни не са много. За собствени “частни” школи за гражданска 
война ни липсват средства, необходимите познания, техническа база 
на модерните военни конфликти и време за обучение. Остава да се на-
сочим към казармите. Този извод ще скандализира всички пацифисти 
и антимилитаристи, но за сега можем да оставим благородното им 
възмущение без отговор. Тук се обръщаме към онези, за които антими-
литаризмът не е самоцел, а част от отрицанието на днешния свят и 
волята той да бъде променен из основи.
Ние анархистите сме безусловни противници на казармата – тази 
школа за убийства и грабежи, за окупация и поробване на други народи, 
за война срещу работниците, когато силите на полицията са недоста-
тъчни. Ние сме врагове не на живот, а на смърт на армията – редов-
на, задължителна или наемна. Тя е гръбнака на държавната машина. 
Институцията в която всяко поколение се подготвя психологически и 
технически за империалистическа експанзия навън от страната и за 
полицейски репресии вътре в нея – срещу “вътрешния враг”, тоест сре-
щу борещите се за хляб и свобода работници. Ние  сме против паразит-
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ната каста на офицерството, която превръща масовите убийства и 
разрушения в свой занаят, както и против оскотяващата дисциплина, 
която с помощта на дресурата и на заплахата от военни съдилища 
може да превърне всеки мирен еснаф в потисник и палач. Ние сме про-
тивници на откъсването на войниците от тяхната естествена тру-
дова и социална среда и превръщането им в инструмент на различни 
хунти и партийни клики или на изборни парламенти и президенти.
Всичко това е част от азбуката на анархизма. Но ние сме противници 
и на наемното робство. От това обаче, не следва изводът, че работ-
ниците трябва да дезертират от заводите, мините и пр., ако мислим 
сериозно за стоящите пред нас задачи на революцията.
Събитията в Полша през изтеклите близо две години, доказаха още 
веднъж, че който иска да извърши не на думи, а в действителност дъл-
боки социални промени в обществото, които ще засегнат смъртоносно 
интересите на властници и капиталисти, и не е спечелил войнишките 
маси за революционната кауза, е или кретен, или предател, който не 
заслужава по-добра съдба от тая на поп Гапон...
Каква ще бъде формата на проникване, пропагандният ни подход и на-
чин на действие, както и организаторската ни работа в казармите, 
зависи от конкретния момент и страна. През 18-те месеца, преди хун-
тата на Ярузелски да извземе инициативата от полските работници, 
като че ли най-подходящият начин за изтръгване на войниците от вли-
янието и подчинението им на командването и на генералните щабове, 
беше разширението на синдикалната акция и в армията! Аналогии в 
положението на работника и войника има колкото искаме. Често по-
следният, който е парий сред обезправените, живее в условия, в сравне-
ние с които работническият живот е празник.
След поемането на властта от хунтата, положението е промене-
но съществено. Срещу откритата военна диктатура, забраната на 
“Солидарност”, обсадното положение и съдебно-полицейските репре-
сии, остана само един път – този на конспирацията и нелегални-
те действия. В тези условия, конспиративните ядра, включая и тези 
в армията, трябва да се изграждат в акции. Саботажите, обирите 
на складове с оръжия и елиминирането на военнополицейските шефове 
(които с думите и с делата си са предизвикали най-силно недоволство и 
омраза сред населението и войниците), са преките акции, от които ще 
се раждат доверието и спойката между революционерите и народа. 
Анархист, който не е готов да конспирира в армията с цената на всич-
ки последици и удари от страна на спец-частите “за борба с терори-
зма” и на военните трибунали, който не е готов от днешния човешки 
“материал” в казармите да създава ядра за утрешните военни атаки 
срещу държавните институции, няма право да спекулира с анархисти-
ческия идеал. И само, ако в резултат на подобна дейност, революционе-
рът стане жертва на предателство или провокация, само в този слу-
чай е оправдано дезертьорството и преминаването му в нелегалност. 
Такива ядра не струват пукнат грош, ако не станат квас за създаване 
на колоните на въстанническата армия, чиито групи и отряди трябва 

да се изграждат навсякъде. И то още сега, а не след като се създаде 
“благоприятна международна обстановка”. Вътрешна или междуна-
родна, когато тя възникне, революцията трябва да има своя брониран 
юмрук, така както класовият враг е създал своите военнополицейски 
корпуси без да чака “благоприятни времена”, защото тогава ще бъде 
фатално късно. Само така дезертьорството и преминаването в неле-
галност престават да бъдат самоцел, а са следствие и продължение 
на революционната тактика спрямо институцията армия. В тези не-
легални ядра или отряди предаденият или разкрит революционер може 
да намери спасение от затворите, концлагерите или от скотобойните 
на империалистическата война. Освен тази второстепенна задача – да 
бъдат убежище срещу терора на реакцията, нелегалните “ембриони” 
на въстаническата армия имат още едно, далеч по-важно предназна-
чение – те са инструменти/оръдия на бъдещата победа на революци-
ята над държавата.
В период на социална революция, до реализиране на нейната програма 
върху петте континента, ние сме и ще настояваме за поголовното въ-
оръжаване на народа, т.е. на всички труженици, годни да носят оръ-
жие, за военното им обучение, без откъсване от труда и обществения 
живот. С изборност и сменяемост на комитетите в бойните единици 
и съединения, както и на контрол над техничекия и преподавателски 
персонал от необходими военни специалисти. Тоест, ние сме за една 
генерализирана “милитаризация” на обществото, с ликвидиране на 
отношенията на подчиненост и командване, както и на паразити-
зма на военната каста, чрез нейното премахване.
Въоръжаването на народа, организирането на тружениците, тяхно-
то идейно израстване и психологическа подготовка за съпротива, са 
единствените реални гаранции срещу всяко посегателство на свобода-
та, равенството и правата им. Само милионната организация на въ-
оръжената работническа класа може да се противопостави на заго-
ворите на политици властогонци. Само тя е в състояние да попречи на 
завоевателните планове и апетити на империалистическите армии и 
да се превърне в непреодолима бариера срещу агресията на “свещенния 
съюз” на властници и буржоа от всички страни, обединили се срещу 
“хидрата на революцията”. Ако въоръжението на полския народ беше 
станало реалност, работниците можеха, без особени затруднения да 
парализират хунтата и отрежат нейните военно-полицейски пипа-
ла за по-малко часове, отколкото на нея й бяха нужни, за да измъкне 
от леглата им клерикалните и социалдемократически дърдорковци от 
“Солидарност”. И тогава, пред стоящия зад гърба й руски империали-
зъм, щеше да застане алтернативата или да приеме полската револю-
ция като свършен факт и като началото на края на последната коло-
ниална империя, или да избере пътя на тоталната война срещу един 
въоръжен революционен народ в центъра на Европа.
На филистерството, което приема “социалния мир” в робство, на ди-
сидентите, които не виждат отвъд Хелзинки с неговите “кошници 
за правата на човека” и за които “конвергенцията” между частния 
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и държавен капитализъм и “мирното съвместно съществувание” е 
последния предел, на “идеалите” на капитулантите за които “нацио-
налното помирение” с палачите е политическо кредо, на синдикални-
те и политически шарлатани, които правят пазарлъци и са готови на 
всяко предателство и сътрудничество с диктатурата на туземните 
слуги на Кремъл срещу някакъв процент от трохите, привилегиите или 
властта, трябва да се каже открито и недвусмислено, че на тяхната 
“програма-минимум” за колаборация, ние противопоставяме лозунга 
за тотална социална революционна война. И когато я подготвим, ако 
склерозиралите мамути от Москва “изпратят обезумяли армиите си 
срещу нас” (както се пее в “Интернационала”), така както са го пра-
вили и правят досега те и техните американски колеги, ние ще пре-
върнем всеки град в една въставаща Варшава, всяка паланка и всеки 
квартал в едно съпротивляващо се не на живот, а на смърт ГЕТО, 
ще направим от всеки дом бункер и от всеки труженик – терорист.  
Защото огънят, трясъкът на бомбите, куршумите и ножовете са 
единствения език, който разбират и от който ще изтръпнат и са-
мопоканилите се окупатори, и буржоазните им съучастници, на-
блюдаващи благосклонно убийствата и мародерство на диктатор-
ския режим. Тогава ще разпалим революционния пожар навсякъде 
– на Изток и на Запад, на Юг и на Север, докато, макар и след десе-
тилетни граждански войни, над стария свят на власт и грабеж се 
разнесат звуците на погребалния му реквием.
Комуто тази азбука на революцията остава непонятна, можем да му 
пожелаем “Лека нощ!”, до утрото на страшното пробуждане...”

Няколко години по-късно, този мой “невъздържан език” беше предизви-
кал у гостуващия ми в Париж и може би искрено самозоблуждаващ се 
д-р Дертлиев, плашещото и целящо възспиренето ми питане: 
- Ти виждал ли си кръв? 
Отговорих му с въпрос: 
- Докторе, помниш ли, че в килия № 11 на пазарджишкия затвор, ти ци-
тираше Любен Каравелов: “Касапите колят кротките крави, живите въл-
ци все са живи здрави!” Какво се е променило от онова време?
- Много кръв се проля в нашата история Гошо, трябва да спрем братоу-
бийствата и всички заедно да създадем един по-свободен и по-справед-
лив свят! А ако другите не са съгласни, аз имам намерение да създам 
една тристахилядна партия, която ще им наложи нашата идея с бюлети-
ната...
Гледах със съжаление социалдемократическия лидер и си мислех – въз-
можно ли е до такава степен да е заслепен, или...? 
                                                          ***
Иначе, работата ми в РУСЕЛ ЮКЛАФ беше започнала да се поуспокоява 
и аз намирах време да се занимавам по-сериозно с проучването и анали-
за на текущите събития, както и с някои стратегически проблеми от тео-
рията на Социалната революция, без да изоставям моите “изследвания” 
на българската история. Отношенията с колегите ми бяха нормални, но 

бидейки (за сега) сред добре заплащаните наемници на капитала, те, 
забили носове в работата, кариерата и семейно-битовите си проблеми, 
избягваха “политическите разговори” и не бяха между най-подходящите 
слушатели на революционното слово. Някои ме изслушваха с внимание, 
други от куртоазия, а трети влизаха в спорове, сочейки ми състоянието 
на френските работници и ителигенти, които, общо взето, не отиваха 
по-далече от това да гласуват за Митеран-Марше и в по-“екстремни” 
случаи - да организират едночасови стачки. В РУСЕЛ ЮКЛАФ се под-
визаваше и една троцкистка от организацията “Работническа борба” на 
Арлет Лагюие - многократната кандидатка за президентския пост в Ели-
сейския дворец. “Нашата” беше активистка на синдиката “Форс Уври-
ер”, тя разнасяше своите позивчета сред работниците, техниците и някои 
от кадрите във филиала на РУСЕЛ в Романвил, където бяхме около 2 500 
души и често се спираше да говори с някой по текущите политически 
въпроси. Още след първия ни разговор тя започна да ме избягва, след 
като атакувах троцкисткото й верую и най-вече “безусловната защита на 
СССР”. Доколкото ми е известно, тя не бе успяла да привлече нито един 
за каузата на тяхната “перманентна революция”, която беше чужда на 
идеята за УНИЩОЖЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА във всичките й форми, 
включително временните и преходните и не отиваше по-далече от “дик-
татурата на пролетариата” и нейното “отмиране”. 
Не бяха в по-добра кондиция и нашите анархисти, които се занимаваха 
с влошена дори в сравнение с миналия (ХIХ-ти век) пропаганда и агита-
ция или се опитваха да възкресят някакво подобие на Равашоловите ак-
тове, като например групата на Жан-Марк Ройян – “ACTION DIRECTE” 
(“Пряка акция”), която беше нашумяла от няколко години с процесите и 
амнистиите, и която до тази и през следващите години извърши няколко 
терористични акта, чиито “обекти” бяха видни фигури от патроната на 
френския капитал, в това число и генералният директор на държавната 
автомобилна фирма “Рено”. 
Жан-Марк Ройян се декларираше привърженик на въоръжената борба, 
но като че ли я смесваше с терора, докато според мен тя е характерна за 
гражданските войни. Терорът е насочен срещу индивидуални цели и е 
оръжие с две остриета. Без да бъде “безмотивен”, както някои анархисти 
го квалифицираха, той е резултатен, само когато съответният тер-акт 
среща одобрението на масите и съдейства за разширението на въз-
произвеждащата се революционна организация. Употребата му чес-
то е давала обратни на очакваните резултати и се е заплащала с висока 
цена. Последното пребиваване на Ройян в затвора продължава повече от 
четвърт век (от 1987 г.), от който срок той е прекарал в пълна изолация 
7 и ½ години. Само, който е изпитал на гърба си тази “Филаделфийска 
система” на наказания, може да разбере какво означава това. В това от-
ношение буржоазната “правова държава” не отстъпва в безчовечността 
си на сталинската или царската и третирането на френския терорист едва 
ли би довело до нещо по-различно от унищожението на Нечаев в Петро-
павловската тюрма преди 130 години. Дори синдикатът на магистратите 
призна през 1989 г., че наказанието на Ройян е нечовешко (което значи, 
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че взелите това решение са извършили престъпление срещу човечност-
та, за което няма давност). Но в крайна сметка, властниците и капита-
ла имат право да се защитават с такива жестоки средства. Иначе, какво 
би станало, ако народната любов начене да се излива безпрепятствено 
върху тях и всеки потиснат, ограбен, унизен и оскърбен започне да ги 
отстрелва, като пернат дивеч? Затова, по морални съображения, нашите 
солунски атентатори бяха взели решение да загинат заедно с жертвите 
си през 1903 г.. Нормално е да бъде живот за живот, а който не мисли 
така и позволи на заптиетата да го заловят, означава че той не заслужава 
друга съдба. Днес Жан-Марк е тежко болен старец, който е имал дълго 
време в самотата на килията да размишлява и да направи баланс на свои-
те дела и живот. Въпреки всичко, той е “убеден, че в определен момент 
на революционния процес, въоръжената борба става необходимост и 
че тя трябва да бъде водена в условия, които са исторически детерми-
нирани.” 
По това време, коалиционното правителство на Пиер Мороа (съставено 
от министри социалисти и комунисти), което пое изпълнителната власт 
след победата на Митеран в президентските избори през 1981 г., прокара 
редица “реформи”, каквито буржоазните политици от “десницата” не си 
позволяваха. Много от тях засегнаха интересите на по-бедните слоеве 
и “за компенсация” гласуваха разни разпоредби и закони, целящи “раз-
ширяването на работническите права в предприятията”, като така наре-
чената “Expression directe” (директно изразяване) на групови събрания 
през работно време, на които работници, техници и служащи изказваха 
своите критики и препоръки с оглед по-добрата организация на трудо-
вия процес или на трудовите условия в “шантиетата”. За нашата група от 
около 15 човека, събранията се ръководеха от колегата Шартие – кадър 
с либерални възгледи и поведение, който доколкото разбирах симпати-
зираше на голистката партия, водена по това време от Жак Ширак. На 
събранията за “експресион директ” отивахме в една от залите на при-
земния етаж, настанявахме се около нещо като кръгла маса и Шартие 
даваше думата на всеки един или го подканяше да вземе участие в раз-
искванията. Още на първото събрание, когато стигна до мен, му казах:
- Mon cher Chartier, moi, je suis pour l’ACTION DIRECTE, donc... (Скъпи 
Шартие, аз съм за пряката акция, следователно....)
Настъпи всеобщ смях или смущение, и повече не ме канеха да вземам 
участие в подобни “прогресивни мероприятия”...
Същевременно, макар и със скромни резултати, продължих да разпрос-
транявам сред чуждестранните ни приятели инструкцията за експеди-
рането на “Наш път” в БГ и на руската “Анархокомунистическая ре-
волюция” на Изток. Но Хаджията не беше съгласен да вдигнем тона и 
изострим словесната битка с диктатурата все със същите аргументи – да 
не бъдат ударени другарите от вътрешността. По тази причина, когато 
ми се удаваше случай, освен вестника със скопената ни от вътрешната 
цензура пропаганда, изпращах чрез транзитно преминаващи туристи, 
отделни броеве от фалшивото “Работническо дело”, от малката брошур-
ка с “Размишленията на един революционер...” или някои отхвърлени от 

“отговорния редактор” статии, които имали “провокационен характер”. 
Когато след години можах да прочета “литерните дела” на ДС срещу 
“Анархистическия център” в Париж, установих от полицейската статис-
тика, че поне половината от изпратените материали са достигали до ад-
ресатите. Малцина от тях, като номенклатурната тъща на атомния про-
фесор д-р Георги-“Генади” Василев, са бързали да отнесат пратките на 
копоите, които са ги подлагали на своя анален “анализ” и са докладвали 
на йерархията си за “идеологическата диверсия на външния враг”. Ос-
таналите получатели, поради страх от репресиите, възцарилия се дух на 
пораженство или налегналото ги отчаяние, навярно са бързали да уни-
щожат опасната книжнина. Друго и едва ли и би могло да се очаква, след 
като не успяхме да създадем права и обратна връзка с приятелите в така 
нар. НРБ, с оглед размножението и целевото разпространение на нашите 
нелегални пропагандни материали. Печалният резултат от тази “щра-
усова политика” щеше да стане очевиден само след няколко години, 
когато часовникът на историята удари часът на Горбачов и придру-
жаващото го “слизане на СССР от сцената... със скимтене”. 
                                                           ***
През май, когато току-що бях навършил 49 години, получих хабер от 
вуйчо ми Тошо, че през юли можел да ми гостува – копоите му разре-
шавали да излезе от концлагера на “мира, социализма и демокрацията”, 
като турист. Зарадвах се истински на възможността да се видим, да раз-
говаряме и да поспорим след една тъй дълга раздяла... Предишните опи-
ти да го докараме във Франция с помощта на една официална покана от 
страна на френската гражданка Ме, връзката с която създаде Хаджията, 
бяха завършили неуспешно. Ме или Мари-Жан Пикерей, или още Мay la 
Refractaire (Бунтовницата) беше една от изтъкнатите фигури на френско-
то анархистическо движение през последните 60 години след Първата 
световна война. Още по време на нея, тя бе станала една от активните де-
ятелки на анархистическото антимилитаристично движение, оглавявано 
от Луй льо Куан. Оттогава, до своя край през 1983 г., тя вземаше участие 
във всички по-важни акции на френските анархисти. Като делегат на 
синдиката на металиците, е била изпратена на II-рия конгрес на Черве-
ния профсъюзен Интернационал в Москва, където при една бурна свада 
с Троцки, успява да издейства освобождението на двама млади амери-
кански анархисти от руски произход, изпратени от Че-Ка-та в открити-
те още при Ленин концлагери на Соловецките острови, където мнозина 
наши приятели намират смъртта си от болшевишките куршуми. Наско-
ро, след като синдикатът на металиците е превзет от френската компар-
тия, тя го напуска, но не преустановява своята революционна синдикал-
на дейност и е една от активните създателки на профсъюза на френските 
печатарски работници и същевременно, заедно с други наши приятели 
карикатуристи, работи като журналистка в големия френски сатиричен 
седмичник “Канар аншене” (вестник “Окованата във вериги патица”). 
В края на Испанската гражданска война, веднага след пристигането им 
от Испания, тя подпомага с фалшиви документи бягството на мнозина 
приятели от концлагерите, където те са били изпращани от френските 
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власти. По време на Втората световна война Ме - Бунтовницата про-
дължава нелегално своята антимилитаристична дейност. На почтенна 
възраст тя взема участие в Майските събития през 1968-а в Париж, а от 
1974 г до смъртта си издава и разпространява вестник “Le Refractaire” 
(“Огнеупорният”). 
След кремацията, Ме бе погребана в Пер Лашез. 
Както можеше да се очаква, нейната покана за гостуването на вуйчо ми 
във Франция срещна отказа на ДС и той й писа, че виждането им ще 
трябва да се отложи за по-добри времена, “поради технически причини”. 
По телефона му казах, че “техническите причини ще отпаднат” и него-
вите копои ще го пуснат да се видим, когато забрави името си и започне 
да се... посира. Сега, през ранното лято на 1982 г., изглежда този момент 
беше настъпил и той ми съобщи датата и часа на своето пристигане на 
разположеното на юг от Париж летище “Орли”.  За целта аз си взех част 
от годишната отпуска. С колата на Теменуга отидохме да го посрещнем 
и доведем в апартамента, където малко преди него бе пристигнала и се-
стра й – съпругата на софийския професор по гинекология д-р Киров.
За 9-те години, откакто бях избягал от “родината” Тодор Пенков се беше 
изменил до неузнаваемост. Килограмите му бяха станали около 130, хо-
деше бавно, подпирайки се с бастуна, само лицето му, макар и затлъс-
тяло, беше запазило чертите си, а смалените му очи бяха все така живи 
и иронични, но през тях прозираше тъгата. Настаних куфара му в моята 
стая, след което седнахме да обядваме. “Балдъзата”, която беше също 
добра готвачка, се беше постарала. Следобеда, двете сестри излязоха, 
оставяйки ни тактично да се наговорим. Първата работа на Пенков беше 
да извини миналогодишното държание на син си Митко. Казах му, че та-
кова поведение, чиято медицинска диагноза е “страхова психоза”, беше 
нормалното за малцината почтени хора, на които копоите разрешаваха 
да напускат пределите на заобиколената с минни полета и телени мрежи 
“родина”. А братовчедът все пак беше набрал необходимия кураж, за 
да ми разкаже истини, за които можеше да заплати скъпо. В дългия ни 
разговор вуйчо ме осведоми за мама, за Огнян и останалите близки и 
приятели и за това, че “органите” са окачили по стените на всички про-
пусквателни гранични пунктове портрета ми като “опасен терорист”, 
който трябвало веднага да бъде арестуван, ако се покажел там, дегизи-
ран с чужд паспорт. Засмях се и му казах, че при това положение май 
друго решение няма, освен скопяване на “органите” и допълних, че за-
връщането ми ще стане по същия начин, по който си бях излязъл преди 
девет години, тоест с револвер, вместо с документи. След уморителната 
обмяна на новини, с която запълвахме дългата ни раздяла, го настаних в 
моята стая, а аз щях да си лягам вечерта на пода в хола. Теменуга и сес-
тра й спяха в другата стая върху широкото двойно легло. 
Може би, беше трудно да се събере по-шарена и по-несъвместима ком-
пания от нашата, чиито членове нямаха какво да си кажат, макар вуйчо 
да беше отворен и общителен човек, който намираше думи за разговори 
и с най-ограничените еснафи. Общуването се усложняваше още повече, 
поради напълно развалените отношения със съквартирантката ми, чиито 

край беше предрешен, но за да не оставяме лоши впечатления и за да не 
си помислят гостите, че те са станали причина за мрачните ни настро-
ения, се мобилизирахме и се опитахме да изиграем последния акт от 
нашата “семейна” комедия.
Тъй като нашето съжителство беше напълно деградирало, аз разказах 
на Пенков за решението ми да се разделим. И той, както и Хаджиевата 
Мадлен, ми каза, че едва ли някога ще мога да намеря по-хубава жена, а 
когато посетихме Дръндов и Дръндовица, чиято ръка Пенков се наведе 
да целува, както се е правило в една друга епоха, се оказа, че и те бяха 
взели изцяло страната й. Очевидно Теменуга имаше способността да 
влиза под кожата на сантименталните духом, събирайки съчувствията и 
съжаленията им.
Когато излизахме двамата да се поразходим из Париж, трябваше да по-
чиваме често, защото вуйчо се задъхваше, а и сърцето му не издържаше. 
Това налагаше да се отбиваме в някое от многобройните столични кафе-
нета и “бистра” по пътя ни, за да пийнем нещо разхладително. Най-сил-
но впечатление му правеше изобилието и разнообразието в супер-заре-
дените със стоки супермаркети на самообслужване, с техните дълги ре-
дици от касови апарати на изхода, където обикновено плащах сметките 
с моята карта “Виза”. На него му се струваше, че вижда реализирана 
комунистическата мечта на своята младост. Две от разменените реплики 
съм запомнил. Първата беше:
- Вие от какво недоволствате бе? Какво искате? – И тука ли да стане като 
у нас?
А по повод “синята” карта VISA, с която теглех банкноти от банкоматите 
и която му приличаше на приказното магаре, което акало алтъни, той ме 
питаше шеговито:
- Не можеш ли да ме снабдиш с една такава карта? Тогава няма и да по-
мисля за завръщането си в “реалния социализъм”.
Теменуга скоро си показа рогата и правейки се на заета, отказа да го раз-
вежда с нейния “фолксваген” и трябваше да моля приятели да помогнат 
в разглеждането на Париж, който вуйчо намираше напълно променен от 
времето на неговата младост преди половин век. С колите си ни услуж-
ваха Георги Илиев – шивача и Антон, и веднъж или два пъти Фреди. По-
ради трудното му придвижване, по-често канех приятели да ни навестя-
ват и да разговаряме. Интересът на Тодор Пенков към хората, събитията 
и политиката не беше намалял, въпреки болестите и възрастта.
Първи дойдоха Ценко Барев и Благо Славенов. Ценко водеше последни-
ят, като “разведчик” и “магнетофон”, за да запомни и запише детайлите 
на чутите разговори. Те преминаваха в несериозен тон, защото смятаха, 
че в лицето на вуйчо ми няма да намерят равностоен опонент. Кой знае 
защо, Барев намери за подходящо да отправи заканите си срещу мене за 
времето, “когато ще вземат властта”. Вуйчо ми реагира остро, неприят-
но изненадан от тона и отношението на гостенина, но аз влязох в “шеги-
те” му, казвайки на вуйчо, че шансовете на БЗНС да вземе някога властта 
са станали нулеви. Разбира се, добавях, макар и невероятно, в случай на 
евентуално завземане на властта от такива, като трънския барон Мюн-
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хаузен, дори неговият “съидейник” Асен Йорданов ми беше казвал, че 
трябва да го изпреварим на всяка цена, ако не искаме той да ни изпрати в 
царството на сенките. Изглежда бях попрекалил с шегите, защото лице-
то на Ценко се изкриви от злоба, която той не можеше да прикрие. След 
като двамата си заминаха, вуйчо ми ме запита:
- А бе, какви са тези твой приятели, които още от сега ти се канят?
- Политически “приятели” бе вуйчо, каквито бяхте вие с нас и с техния 
Никола Петков и още хиляди негови последователи, с една разлика - в 
бъдеще въпросът: “Кой – Кого?”, мисля ще бъде поставен в различен 
контекст...   
С Хаджията, разговорите бяха доста по-смислени. Той искаше да подло-
жи на критика системата и да предизвика вуйчо на спор, но последния 
му каза, че бие в отворени врата, защото е наясно с “другарите” си, че 
повече никой не може да го излъже и добави, че единственото, което го 
интересува е опазването на мира и спасението на човешкия род от уни-
щожение. Тук се намесих и му повторих това, което казвах от години на 
всеки, който искаше да го чуе, дори и да не го проумее:
- Другарю Пенков, няма да има мир, нито война. Алтернативата, коя-
то стои пред Москва е УСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ или СОЦИАЛНА 
РЕВОЛЮЦИЯ! За първата, частнокапиталистическият Запад работи от 
дълго време. Той предлага на вашите вождове да изберат реформиране-
то на Империята, за да избегнат революцията. Предложените реформи 
засягат нейния международен статут, както и вътрешната й структура. 
Държавният департамент съветва от доста време “съветските” ръко-
водители да постъпят с империята си, така както британските консер-
ватори и лейбъристи постъпиха със своята – да я превърнат в някакво 
“Общежитие на народите”, като разхлабят примката около шията на ко-
лониалните народи...
- Това от къде го знаете?
- Имаше секретни доклади на тази тема още през 1975-а на Кисинджър и 
заместника му Зоненфелд. Освен това, миналата година в свое интервю 
пред “Шпигел”, военният министър на САЩ Уайнбъргър заяви: “Скоро 
СССР ще слезе от световната сцена, но не с гръм и трясък, а със ским-
тене.” Това изявление му струваше едно предупреждение за уволнение 
от Рейгън...
-Защо?
- Защото издаде “най-големия секрет” в световната политика – за близ-
кия крах на “Империята на злото”, което беше в пълен разрез с нараства-
щите военни бюджети на Вашингтон. В потвърждение, както виждаш, 
империята започна да се пука по шевовете си, най-напред в Полша, а 
вашите склеротици я заглавиха и в безнадеждната Афганистанска война, 
която едва ли ще завърши по начин, различен от края на Виетнамската. 
Но нека да завърша. Границите на офертата за реформи във вътрешен 
план, се очертават от титова Югославия: смесена икономика с държавен, 
частен и “самоуправляващ се” сектори и отваряне към световния пазар в 
духа на Хелзинки с неговата “трета кошница” за размяна на стоки, хора 
и идеи. Ако вашите не я приемат, не ги очаква друго, освен Революцията, 

която и Западът иска да избегне на всяка цена, защото примера й може да 
се окаже заразителен и смъртоносен и за “Първия свят”...
- Това ми се струва невероятно, нашата система е достатъчно солидна 
и мощна, за да се противопостави на всякакъв външен натиск, а за въ-
трешния КГБ, милицията и доброволните отряди на трудещите са пре-
достатъчни.
- Тодоре, както знаеш, всичко, което изброи не стигна за спасяването 
на диктатурата на номенклатурата в Унгария през 1956 година. Ако си 
спомняш, там армията премина на страната на народа и го въоръжи...
- В Русия, това е невъзможно...
- Слушайте внимателно това, което Ви казва Георги, то е много важно 
– намеси се отново Хаджията. Разликата ни с него е само в едно - аз не 
мисля, че днес революцията е единствената алтернатива. При сегашното 
съотношение на силите между контрареволюцията и революцията в све-
товен мащаб, шансовете на последната са нищожни...
- Хаджи, защо искаш да възобновяваме спорове, които сме водили сто-
тици пъти. Ако шансовете ни са малки, причината не е в съотношението 
на силите, а в липсата на организация и волята и куража да я създадем... 
- Кажете му на Вашия племенник, че е склонен да приема желанията си 
за действителност... После, той забравя, че ако над днешния свят над-
висне опасността от Социалната революция, неговите разновидности 
ще се обединят в световен свещен съюз срещу нея. Що се отнася до 
мене, аз считам, че след краха на Москва в света ще настъпи епоха на 
най-мрачна реакция...
- Повече от 30 години спорим по тия въпроси – каза вуйчо ми - едно вре-
ме той разчиташе на войната.
- Тодоре, аз разчитах и разчитам на Третата световна война, като на ка-
тализатор на революционната криза. Що се отнася до твоята забележ-
ка Хаджи, ти знаеш много добре, че когато говоря за организация, аз 
имам предвид интернационална революционна анархокомунистическа 
организация. За създаването й, освен воля и кураж, се нуждаем от ясно 
очертана революционна перспектива и изградена върху нея интернацио-
нална стратегия на нашето движение, всичко друго е капитулация, преди 
още да е започнал двубоя. И още нещо искам да кажа, което се отнася до 
евентуалните възражения на двама ви: Ако сведем нещата до диктатура-
та у нас, аз неведнъж съм твърдял, че на нея ще й стигнат “хилядата на 
Гарибалди”. Въпросът е може ли нашият народ да извади тия хиляда от 
утробата си или тя е мъртва?
- Гошо, наближаваш 50-те и продължаваш да живееш с мечтите и илюзи-
ите на юноша. Ти знаеш ли какъв е репресивния апарат на нашата власт?
- Тодоре, мисля че го зная, приблизително с грешка до плюс-минус пет, 
само че ти забравяш, че целият този апарат не можа в течение на една 
година да се справи с един ненормален глухоням, който парализира ед-
номилионната столица. Помислил ли си какво биха могли да сторят 1000 
“павета”, които са с всичкия си, действат в синхрон по план срещу ва-
шата репресивна машина? Защото другите са лесни, след като тя бъде 
деморализирана, парализирана и разбита...
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Подобни разговори водихме и когато оставахме сами... Освен това, изли-
захме, сядахме пред кафене “Джордж V”, вуйчо гледаше шарения свят, 
който се разхождаше по парижкото “стъргало” – Шан-з-Елизе, а после 
влязохме в един от магазините “Гигант” откъдето той си избра хубав 
летен костюм. Преди да си тръгне, поиска да му дам моите “маркови 
кецове” № 45, които не знаех за какво са му – едва ли щеше да прави 
“джогинг” в “Борисовата градина... на свободата”?
Така се изнизаха трите седмици на неговото гостуване и да си призная, 
разделих се с давеща гърлото ми мъка – имах предчувствието, че повече 
няма да се видим.
Продължихме да се чуваме по телефона и ми направи впечатление си-
лата на манипулацията: освобождаването му от илюзията за мощта на 
СССР беше краткотрайно. Навярно скоро се беше виждал със своя при-
ятел Александър – Сашо Тодоров, член на Централната Ревизионна Ко-
мисия към ЦК на БКП, който имаше достъп до свръхсекретните бюлети-
ни, предназначени за партийната върхушка и го “информираше”, защото 
още в първия ни разговор ми рече:
- Гошо-о-о-о, не живей с надежди голи, ние властта си няма да дадем и 
никой не е в състояние да ни я вземе...
Не намерих нищо по-подходящо в отговор, освен да го запитам:
- Тодоре, как я карате там в Средновековието?
Вуйчо Тошо се засмя, което поне свидетелстваше, че не бе загубил чув-
ството си за хумор. Той почина през 1987 година, само две години от-
както Горбачов беше станал поредният “класик на марксленинизма” и 
последният генерален секретар на КПСС. До края на “лагера на мира и 
социализЪма” оставаха още други “цели” две години. Ако бе доживял да 
го види, не зная дали щеше да съжалява... 
На фона на развиващите се събития се засилваше страхът ми, че болше-
виките ще откажат единствената услуга, която биха могли да направят 
на революцията преди да си заминат – да се съпротивляват военно на 
частния Капитал преди да потънат в небитието! 
                                                          ***
Лятото беше сезона през който пристигаха, като туристи и “маршру-
тираните” от копоите доносници. Не бе трудно да се досетим защо ги 
“пускаха”, още повече, че мнозинството от тях се държаха и разговаряха 
по начин, който не оставяше никакво съмнение за “мисията” им. Някои 
приемах, за да разбера къде чепикът стяга вербовчиците им, а и те все 
изпускаха или бяха оторизирани да кажат по някоя истина, за да спече-
лят доверието ни.
Наскоро след отпътуването на вуйчо, в началото на юли се обади Хад-
жията от Еус, за да ми съобщи, че е пристигнал пратеник от България, 
който е писател, интелигентен и интересен събеседник, съгласен да ни 
сътрудничи с “новини отвътре” за списването на “Наш път”, което било 
много важно, тъй като точно от липсата на живи и достоверни допис-
ки страдал “негласният орган на СББЧ”. Било добре да се запозная с 
човека, който скоро щял да си отпътува обратно. Дръндов, който бил в 
течение, щял да ме свърже и да ми уреди среща навън, в някое кафене 

с “писателя” Михаил Тошков (така се казвал кандидат-сътрудникът ни), 
за да разговарям с него, тъй като той не можел да дойде в Париж! Значи 
– рекох си – Хаджията, който ми беше поверил работата с приятелите от 
България, държеше в тайна своите конспиративни връзки с “родината”. 
Бях повече от любопитен да видя тоя смелчак, който въпреки опасности-
те, е готов да работи за каузата на свободата. 
След като Дръндов го доведе в кафенето и ни представи, той си тръгна, 
оставяйки ни двамата с агент “Греков” (това беше псевдонима му както 
се разбра при повторното му посещение през 1984 г., когато разследва-
хме неговия случай). Логиката ми не ме излъга и този път, макар Хаджи-
ята да го беше “привлякъл като сътрудник” и да му бе издействал покана 
от “Института по социална История”. 
Още външният вид и “връзките” му с нашите анархисти (като Борис Ге-
оргиев) и с писателите от казионния съюз на живковите литературни 
ибрикчии ме отблъсна. От разказа му не разбрах дали и той е в тяхната 
творческа клозетна яма. Докато Мишо, както бил известен сред другари-
те, разказваше своята легенда, наблюдавах новия “рекрут” на Хаджията. 
Беше висок колкото мен, със зачервено от слънцето или от ичкията по-
затлъстяло лице, с малки, шарещи очички и излъчваше нечистоплътност 
от всичките си пори. Поръчах му една голяма бира, той поиска втора 
и трета – бил много жаден и загрят от летните горещини. След това го 
запитах направо на какви теми желае да пише във вестника ни и прак-
тически как ще получаваме материалите му. Отговори, че предпочита да 
описва ежедневието на обикновените хора в социалистическото обще-
ство, което не изключвало и някои статии по принципни въпроси на на-
шата идеология. Получаването на написаното нямало да бъде проблем, 
тъй като напоследък непрекъснато пътували и сигурни хора, по които 
можело да се изпращат статии, а и той се надявал, щом веднъж са го 
пуснали, едва ли ще му попречат и занапред да работи по темата, която 
щял да съгласува с тукашния Институт, стига да се спазват правилата на 
конспирацията и да не разкрием неволно кой се крие зад псевдонимите, 
с които ще ги подписва. Попитах го има ли да ни остави някоя своя ста-
тия за октомврийския брой, тъй като през лятото редактора ни си почива 
в “имението” край испанската граница. Тошков каза, че за него няма да 
бъде проблем, още сега, докато е в Париж да напише нещо “свежо и 
истинско”, като направи общи бележки за публикациите в “Наш път”, 
с чийто броеве Хаджията го беше снабдил. Не му харесвал приповдиг-
натия тон на някои материали, които “биели на кухо” и в пълен разрез с 
днешното състояние на духовете в България. Този род пропаганда, която 
на моменти му напомняла “Работническо дело”, не се котирала сред на-
шите интелектуалци, които повече използвали “езоповския език”, за да 
кажат иносказателно своите истини. 
След това продължихме разговора за приятели и писатели, с които под-
държал връзки. Излезе, че познанствата му с нашите се ограничават с 
хора около Борис Георгиев и жена му, които отдавна бяха отпаднали от 
кръга на активните и преследвани анархисти. Не познаваше и дори не 
беше чувал за тези, с които бяхме в затворите и концлагерите. Сред пи-
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сателите бил в най-близки отношения с Радой Ралин, Христо Радевски и 
някои други, по-малко известни автори от провинцията, а самия той на-
писал монография за Ламар. (Лальо Маринов, който веднага “след деве-
ти” се беше преориентирал и записал в БКП.) Приказвахме до среднощ 
и колкото повече навлизахме в детайлите, толкова повече разбирах, че 
копоите са ни изпратили поредния си доносник, разчитайки на това, че 
Хаджията е напуснал “родината” преди 35 години и няма никаква пред-
става за настъпилите от тогава дълбоки промени в манталитета, разби-
ранията и поведението на нашите съотечественици, особено на тези от 
тях, които бяха допуснати до торбата със зоб, в замяна на продажбата на 
талантеца си и чиито литературни произведения изцяло следваха пар-
тийната гледна точка и начупената линия на БКП. След като го изслушах 
търпеливо, всичко ми стана ясно. Сбогувахме се, като му пожелах пло-
дотворно сътрудничество за каузата на Свободата. Тошков беше гаврът-
нал доста халби бира и като че ли не схващаше подигравателния ми тон, 
нито забелязваше отвращението ми, което трудно прикривах...
След това писах на Х. и в писмото споделих впечатленията и заключе-
нията ми за “пратеника”, който очевидно ме вземаше за емигрант “от 
преди 9-и септември” или пристигнал непосредствено след “освобожде-
нието” през 1944 г., поради което беше абсолютно несъобразителен при 
разтягането на десЕдентските си локуми, декларираната готовност да ни 
сътрудничи, както и в обясненията за разрешеното му пътуване.
                                                          ***
През лятото на 1982 г. от Кения телефонира бившата ми балдъза Таня 
- майка на малкия Илия, когото не бях виждал цели пет години от посе-
щението ми в Есен, когато отидох да видя моята екс-бельмер и негова 
баба, която им бе дошла на гости. Таня ме запита дали мога да приема 
син им за два месеца, за да изучава френски в Париж, който бил втори 
език в учебната му програма. Не само, че нямах нищо против, но и се 
зарадвах на възможността да видя как се развива младото поколение. 
При посрещането на аеропорта в първия момент не можах да го позная. 
Той ми се обади. Хубаво младо момче, извисило се на ръст колкото мене. 
Прегърнахме се, поех единия от куфарите му, на което той се съпроти-
вляваше и ги качихме в таксито. Съобщи ми, че братчето му Алекс, десе-
тина години по-малък от него, роден в чужбина, с когото не се познавах, 
бил симпатяга и се разбирали добре. Илия ми каза, че му оставала още 
една година, за да завърши средното си образование в английския ли-
цей, след което щял да се запише в някой от германските университети, 
най-вероятно в Мюнхен, където техните възнамерявали да си купят ма-
лък апартамент.
Въведох го в шатийонското ми жилище и седнахме веднага на софрата. 
Теменуга се беше постарала да приготви вкусно обедно меню, нещо кое-
то не бе се случвало от гостуването на вуйчо ми. Тя любопитстваше и 
го разпитваше, а аз ги оставих без да се намесвам в разговора им. Само 
казах, че той ще спи в моята стая, където внесох багажа му. Малкият 
не беше претенциозен и отказа категорично да му отстъпя леглото си. 
Постлахме един дюшек на пода и понеже още беше горещо, поиска само 

чаршаф за завивка. Започна да разглежда книгите от библиотеката ми и 
прояви интерес към българската поезия, сред чиито автори имах Христо 
Ботев, Стоян Михайловски, Пею Яворов, Димчо Дебелянов и Гео Ми-
лев. Повери ми, че сам пишел стихове, за които не можех да си съставя 
мнение, защото бяха на немски и английски. Изглежда езиците му се 
отдаваха, българският му беше беден, на нивото на родителите му, пра-
веше много грешки, защото пишеше и произнасяше думите, така както 
ги чуваше, но все пак беше отрадно, че сам е поискал да научи родния си 
език. Иначе щяхме да разговаряме трудно, нали съм “полиглот”.
Обясних му, че нашата семейна клетка, в която се бяхме свряли с Теме-
нуга, е пред разпад и го посъветвах да се съобразява с това обстоятелство 
в разговорите си с моята съквартирантка. Той ми разказа подробности от 
живота им в Африка, където разполагали с голяма къща и прислуга – 
местните жители приемали с радост възможността да заработят стотина 
марки месечно, като слуги при белите богаташи, а всички чуждестранни 
гастарбайтери там принадлежали към вносния хайлайф и водели живот 
в своя затворен кръг. Учел в интернат, където преподаването се извърш-
вало на английски. В началото този език му бил чужд, но още в края на 
първата учебна година настигнал и задминал другарчетата си. У дома се 
връщал през уикендите, а делничните дни и нощи прекарвал в пансиона, 
където се и хранели с другите му питомци. 
В началните няколко дни го въведох в системата на движение в Париж с 
метрото и автобусите. Той се оказа много бързо схващащ ученик и още 
в края на първата седмица беше вече напълно самостоятелен. Тъй като 
другите българи емигранти отсъстваха поради летния сезон, можах да 
го запозная само с Дръндов, с когото направихме много снимки. Илия 
си създаде бързо връзки в “Алианса” и след като му дадох един чифт 
ключове от външната врата на блока, от апартамента и от моята стая, 
повече нямах никакви проблеми с него. Оставих го без всякакъв надзор, 
при пълна свобода, което му допадаше, защото този стил на живот беше 
различен от казармения режим в пансионите и от домашното “спартан-
ско” възпитание на родителите му. 
Макар и сравнително млад, Илия беше изпреварил в интелектуално 
отношение връстниците и родителите си, имаше широки интереси в 
най-различни области, като доминиращи бяха литературните и общува-
нето с него представляваше удоволствие, защото в днешно време не се 
срещаха толкова често юноши, които излизаха вън от очертаното пето-
линие от семейството, живота и училището. Обичаше споровете, дори 
понякога сам поемаше инициативата, така че и в това отношение си до-
паднахме. По него време “зелените” бяха на мода в Европа, особенно 
германските, които минаваха за радикални (“нашият” Даниел Конбенди 
се беше присъединил към тях след изгонването му от Франция, заради 
участието си в събитията през 1968 г. и в своето ново отечество се бе 
“издигнал” до заместник-кмет на Кьолн). Зелената мода не бе отминала 
и Илия. В нашите спорове и разговори аз споделях моето мнение за по-
литическите партии и за ментараджийската и корумпирана професия на 
техните активисти. Моето “пророчество”, че само след няколкогодишно 
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въртене във “висшите сфери на политиката”, неговите “зелени съмиш-
леници” ще станат неразличими от всички останали политици, най-вече 
социалдемократическите, които Илия презираше заради опортюнизма 
им и с които зелените се опитваха да делят мегдан, той не възприемаше 
на доверие и защитаваше със страст “зелената кауза”, щеше да се сбъдне 
скоро. На екс-племенника, му трябваше много малко време, след като 
започна студентстването си в Германия, за да се разочарова от първата 
си политическа любов и сам от лични наблюдения да се убеди, че съм 
бил прав. 
Друг повод за споровете ни дадоха нашите разговори за Африка. Без осо-
бенна тактичност, аз му завирах колонизаторския, да не кажа робовла-
делски статут на белите гастарбайтери в “Черния континент”, въпреки 
“краха на колониализма и извоюваната независимост”. Тези ми твърде-
ния в началото той преглъщаше по-трудно, защото засягаха и родители-
те му, които “по силата на обстоятелствата” се бяха наредили на страната 
на имотните класи в Кения и съжителстваха мирно, невъзмутимо и пол-
зотворно с диктатурата на Даниел Арап Мой. По-късно и тази ни разли-
ка в оценките отпадна, въпреки предупрежденията, с които баща му го 
бил изпратил при чичото анархист. След завръщането му от Париж, това 
мое влияние той бе демонстрирал в домашните спорове. От само себе си 
се разбира, че родителите му не били във възторг от идейната метамор-
фоза, която търпи първородният им син и която, общо взето, те оценили, 
като “от трън та на глог”. Особено недоволна от нея останала майка му, 
която и до днес не можа да ми прости и за всяко отклонение на син си 
от “общоприетата етикеция”, обвинявала “чичото”, при когото го бяха 
изпратили, за да не се охарчат с хотели и ресторанти в Париж, който по 
него време беше един от най-скъпите градове на планетата.
От тогава, вместо проваленото роднинство, започна нашето приятелство 
с Илия, което тази година (2012) навърши своята тридесетгодишнина 
и от което се родиха не малко радостни и приятни мигове в живота ми. 
Мисля, че и самият той не е недоволен от времето, което прекарахме за-
едно през 1982 г. и още няколко пъти през следващите години в една от 
столиците на света, а после и в “родината” след промяната на... фасадата 
й.
По време на първото му гостуване го запознах с “Книга за българския 
народ” на Стоян Михайловски, от която Илия остана във възторг и има-
ше желанието да я преведе на немски. Изказах му своите опасения, че 
няма да може да се справи с тази задача – защото едва ли щеше да наме-
ри немските еквиваленти на архайчния език, запазвайки ударната сила 
на сатиричната поема. Послуша ме или сам се убеди, но от тогава в на-
шата кореспонденция той се подписва с Галиб ефенди, а аз с името на 
стария везир – Абдулрахман паша. 
Друго приятно наше занимание, бяха литературни четения на Гео Ми-
лев, чиито поеми и стихове бяха мое амплоа и мисля, че му предадох 
любовта си към най-интелигентния и като че ли най-голям наш поет. 
Особено го впечатлиха “Ад” и “Септември”, заради които поеми “на-
шите” фашизирани буржоазни свине от III-то българско царство го бяха 

удушили в казармите на Първи и Шести полк в София (на мястото на 
така нар. НДК), където се е подвизавала през 1925 г., ръководената от ге-
нерал Иван Вълков, “Поркова шпиц-команда” от убийци, които познавах 
лично от... затвора.
Двата месеца се изтърколиха незабелязано и Илия трябваше да се при-
бере в Кения за новата учебна година. С енергията, с пламенността и 
таланта си, той внесе радостната надежда, че каузата на революцията 
е спечелила в негово лице още един интелигентен боец. Нашето прия-
телство укрепна още повече през следващите години, когато в Мюнхен 
започна неговата университетска “одисея” и продължаващите до днес 
и след завръщането ми от емиграция наши взаимни гостувания и общи 
дела, за които ще стане дума по-нататък. 
                                                           ***
Късно през лятото на същата 1982 г. по телефона се обади моят съуче-
ник от любимецката гимназия Стефан Бангиев. Той бил пристигнал на 
екскурзия със жена си и отседнали в хотел, откъдето ми телефонираше. 
Каза, че номерът ми е взел от Павел Каръков. Имах едно на ум още от 
времето на “терористическите ми подвизи” и от по-късна дата, след из-
лизането ми от затвора, когато той ме намери през есента на 1964 г. в 
студентската ми квартира-кочина, в “колхоза” на дядо Пенко Кръчмара, 
в Подуене. Тогава Стефан ми каза, че сред любимчани се разпростра-
нявал слуха, че през 1953 г. ме е предал на копоите за взривяването на 
статуята на Сталин, поради което искаше да ми стане съквартирант, за да 
се “реабилитирал” пред съселяните ни и да се разсеят подозренията им... 
Независимо от всичко, аз ги поканих в апартамента и той ми разказа, че 
е станал член на казионния БЗНС, “за да живеел по-спокойно”, но иначе 
не бил променил убежденията си и в доказателство измъкна от багажни-
ка на колата си една папка с листа, върху които бе написал “книгата на 
живота си”. По негово желание, тя бе предадена на Ценко Барев, в чието 
издателство получи заглавието си - “Мизерия на социализма”.
Ценко се беше прибрал от Корсика и аз ги запознах, като преди това му 
разказах историята на моя съученик. Стефан предаде своя ръкопис, и 
понеже по това време западните политически “дизайнери” бяха въве-
ли дисидентската мода в СССР и другите соц-страни, председателят на 
БОД видя удобен случай да извади полу-наяве на политическия пазар 
тъй дълголипсващото българско дисидентство. Взе се решение книгата 
да бъде издадена, но за да бъде “и вълкът сит, и дисидента цял”, тя бе от-
печатана, като “колективен труд на учени-дисиденти под ръководство-
то на ст.н.с. Венцеслав Иванов”. (Венцеслав, каза Ценко, значело на 
гръцки Стефан). Наборът направи Райна Аръшева – съпругата на Алф-
ред Фосколо и книгата беше издадена от името на “Бъдеще”. 
На изпроводяк Павел бил казал на Стефан Иванов Бангиев, че позицията 
на Ценко на Запад е равна на тази на Георги Димитров в Коминтерна, 
в Москва през десетилетието след лайпцигския процес в Третия райх. 
След няколкото разговора, които двамата имаха, мнението на Стефан за 
съвременния “шеф на международния антикомунизъм” не беше така ви-
соко и уважително, за да не кажа пренебрежително, но post factum аз не 



26 27

изключих това пренебрежение да му е било внушено от “маршрутира-
лите” го в Париж копои... 
Що се отнася до моето мнение за книгата му, за която изобщо не стана 
дума между нас, след като се завърнах в БГ с голямата емигрантска гру-
па през май 1991 г., то също не беше блестящо. Езикът й беше дървен, в 
нея имаше безброй таблици с икономически данни за дълги периоди от 
съществуването на “Третата българска държава”, начиная от годините 
след руско-турската война през 1877 – 1978 г. до началото на 80-те на ХХ 
век, но опитите ми да ги използвам за един сериозен анализ на еволю-
цията и резултатите от това стогодишно развитие, се оказаха неудачни и 
ялови, защото при внимателния им преглед, констатирах, че жилото им 
беше извадено, липсваше база за сравнение между “вчера” и “днес”, а на 
места данните бяха направени напълно неизползваеми и неразбираеми. 
Може би и тук работата си бе свършила, коригиращата ръка на стар-
шите-научни доносници на ДС, преди вербовчиците да командироват в 
Париж “Венцеслав” с неговия капитален труд за “социализма”, в кой-
то, както той ме уверяваше, бил доказал стопанския крах на “развитото 
соц-общество”. При прочита на “Мизерията...”, след отпечатването й, 
такова доказателство не намерих, но независимо от това, след 7 (седем) 
гладни години, своеобразният крах на държавния капитализъм настъпи 
на 10 ноември 1989 г., с една “дребна особеност”: “системата бе смене-
на” при съхранение на приемствеността между “първата и втора репу-
блики” и най-важното – на господстващата класа, която се зае този път 
със... “строителството на капитализма” (чунким голяма работа). Тя 
съхрани напълно своите доминиращи позиции във всички сфери, вклю-
чително и в политическата, с помощта на създаденото от нея българско 
дисидентство, на което, с подкрепата на “свободния свят”, бе отредена 
ролята на “антикомунистическа опозиция на нейно величество Номен-
клатурата”. Нещо, което трябва да си призная, ума ми тогава не го допус-
каше, нито побираше, макар миналата (1981) година, щатският минис-
тър на отбраната от първата администрация на Рейгън – Уайнбъргър - да 
бе казал, че “СССР скоро ще слезе от сцената, но не с гръм и трясък, а 
със... СКИМТЕНЕ”, но за всичко това ще разкажа най-подробно в V-тата 
част на спомените ми...
                                                          ***
През есента на 1982 година отново ми телефонира Таня от Кения. С ня-
каква загадъчност тя съобщи, че от Рим й се обадила Бечи (Клименти-
на), но гласът й съвсем не приличал на нейния, и затова била безкрайно 
предпазлива. Бечи й поискала някаква сума, но допускайки, че насреща 
може да е някаква измамница, Таня й отговорила, че са в голями финан-
сови затруднения и тогава Климентина я попитала за моя телефон. Тя 
й го дала, но сега бързала да ми съобщи, за да бъда внимателен. Беше 
повече от ясно, че причина за тези компликации е известното скъпер-
ничество на балдъзата, която е решила за по-лесно да отпрати сестра си 
към бившия й съпруг. Не намирах последното за ненормално. Вечерта 
се състоя телефонният разговор между Рим и Париж. С известно неу-
добство, но без излишни словоизлияния и заобикалки, Климентина ме 

попита мога ли да й изпратя телеграфически пари. Попитах от колко се 
нуждае. Каза ми, че няма представа за цените, но тъй като е на квартира 
у нейния колега, италиянец-славист или българист, Джузепе Дел Агата, 
пари са й нужни за около седмица, за да не му бъдела в тежест, а и искала 
да купи някаква книга по специалността и да направи малки подаръци 
за двете си деца. Поисках й телефонния номер, за да я набера, да не на-
товарва сметката на колегата си и след като го записах, й телефонирах. 
Казах, че още утре ще изпратя телеграфически запис, но тя трябваше 
да продиктува адреса на който да го получи. След този къс и делови 
разговор, си пожелахме лека нощ и с това приключи прекъснатата преди 
девет години по изричното й желание наша телефонна и каквато и да 
било връзка. Обаждането, като че ли не предизвика особени вълнения у 
двете страни. Аз се поколебах само дали да телефонирам отново, за един 
по-обстоен разговор, но после реших, че и това е излишно. Май нямаше 
какво да си кажем. Може би си струваше да й прочета моя отговор на 
писмото й от 1979 г. – един обвинителен акт, който тя ми изпрати от Гър-
ция по време на своята командировка там, но после махнах с ръка. Стру-
ваше ли си да влизам в обяснения по въпроси, които изглежда тя вече бе 
забравила, след като се обръщаше към мен за помощ, а и аз не знаех дали 
Таня не е намерила начин да й препрати писмото ми. Рано сутринта на 
следващия ден отидох до пощата в Шатийон и попълних един запис за 2 
000 франка, с които трябваше да покрие седмичните си разходи в итали-
анската столица. Пощенската чиновничка ми каза, че адресатът ще по-
лучи парите още в следобедните часове. Успокоен, заминах за работата 
си в Романвил. Когато се прибрах в петъчната вечер, Теменуга още не се 
беше върнала от своя бутик. Докато се разсъбличах, телефонът иззвъня. 
Беше отново Климентина. След като ми благодари, тя ме попита:
- Батко, а ти не можеш ли да дойдеш и се видим, толкова много неща 
имам да ти разкажа за това, което се случи след бягството ти…
- Но, аз съм на работа…
- Не можеш ли да си вземеш ден-два отпуск? Аз се връщам в България 
във вторник…
Мислех на бързи обороти и й казах, че ще опитам да уредя нещо, но за 
резултата мога да й телефонирам след половин час. Емигрантският ми 
паспорт беше в ред. Поисках справка от Лионската гара и ми казаха, че 
за Рим има експрес в 22,30 часа, който пристига в 16 часа на другия ден. 
Обадих се на Рику, извиних се, че го безпокоя в дома му и съобщих, че 
ми се налага да замина по спешност за Германия, откъдето ще се върна 
във вторник, направо за работа. Каза ми, че няма никакъв проблем и 
ми пожела добър път. Телефонирах отново в Рим, за да съобща часа на 
пристигането утре следобед на гара Термини, след което написах една 
бележка за Теменуга, в която излъгах, че заминавам за Германия, за да не 
започне да ме издирва с полицията по моргите и я оставих на леглото й. 
После взех със себе си моята 30-томна енциклопедия “ЛАРУС”, за да я 
подаря на Климентина за спомен. Напълних с нея куфара си, който стана 
прекалено тежък и добре че беше на колела, сложих в джоба синята си 
карта “ВИЗА” и чековата книжка, защото в себе си имах сравнително 
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малка сума, извиках едно такси и след 15 минути бях на гар де Лион. 
Там изтеглих още 800 франка от автомата, разписах един чек с който 
платих на гишето билета си до Рим и обратно в кушет- вагоните, купих 
вестници и се настаних в чакалнята, в очакване потеглянето на влака. 
Разтворих вестник “Льо Монд” и прочетох на първа страница съобще-
ние (от “достоверен американски източник”) за тежкото здравословно 
състояние на Брежнев, което беше една публична тайна. Генералният 
секретар на КПСС се придвижваше с мъка при кратките си появи по 
телевизията. Правеха се различни догадки за евентуалния заместник на 
живия труп. След смъртта на “идеолога” Суслов, “анализаторите” пред-
полагаха, че третият следващ в партийната йерархия – моят стар познат 
Кириленко - може да поеме върховната власт в Кремъл. Пет минути пре-
ди потегляне на експреса се качих във вагона, намерих купето и номера 
на резервираната най-горна кушетка, настаних куфара си и легнах с дре-
хите, след което изгасих лампата. Никой не говореше и плъзгането на 
влака по линията ме унасяше.
Когато се събудих на утринта в събота, установих, че тренът беше спрял 
на Мантон – последната френска гара. Отвъд границата, в Италия е Вен-
тимиля. Познати имена и места, по които в обратна посока, без паспор-
ти, пари и чекови книжки, преди повече от девет години бяхме пресекли 
италианско-френската “фронтиера”. Отидох до тоалетната да се облекча 
и да си изплакна очите. Когато се прибрах, чаршафите и одеалата бяха 
скатани, кушетките прибрани и купето бе придобило нормалния си вид 
със шест места, колкото бяха пътниците.  
Влакът пристигна на време и когато слязох с куфара, на перона не ме 
очакваше никой. Повъртях се няколко минути, след което се упътих към 
изхода. Забелязах вътрешен двор, заграден с колонади. Спрях да го раз-
гледам и да реша какво да правя. Добре, че имах телефонния номер, от-
където можех да се информирам. Докато зяпах колоните, из зад една от 
тях, като в антична драма, се показа моята Пенелопа, идваща на среща 
ми. Навярно ме е видяла и се е скрила, за да ме наблюдава, а аз бях го-
тов да се разпсувам. По лицето й беше изписана някаква пресилена и 
едновременно иронична усмивка. Беше понапълняла. Ръкувахме се и с 
познатия подигравателен тон на гласа рече:
- Господинът, като че ли скучае и е отекчен…
- Това ли е всичко, което имаш да ми кажеш и за което трябваше да бия 
2 000 километра до Рим?
- Разбира се, че не. Най-напред искам да ти благодаря за изпратената 
сума. Много съм ти задължена…
- Моля, моля, не можем ли да поговорим човешки, но нека първо да на-
мерим обменен пункт, за да купя лирети и багажна, в която да оставим 
тоя куфар. С него ти нося една френска енциклопедия, която може да ти 
бъде полезна, стига да не ти я конфискуват, като “подривна” литература. 
- О-о, много ти благодаря. Ще ми служи като справочник. Колко томна е?
- Тридесет и бая тежи. Ще трябва да замолиш твоя колега да ти помогне 
при заминаването. 
Докато настанявахме куфара в един от долапите на багажното и й пре-

дадох ключа с номера на клетката, разменяхме по някоя дума. Разгово-
рът ни беше разпокъсан и безсмислен. Екс-половинката се нуждаеше от 
малко време да се съвземе, за да го продължим нормално. Казах й, че 
ще трябва да намеря някой от пансионите, каквито имаше около гарите, 
за пренощуване. Излязохме на една от по малките улици и не след мно-
го прочетох Pensione Hotel. Добре, че не беше нещо засукано, защото 
щяхме дълго да се въртим като обрани евреи. Влязохме вътре, подадох 
емигрантския си паспорт и на френски поисках стая с легло. Тогава не-
предвидено Климентина ме попита:
- Батко, мога ли и аз да пренощувам тук, за да можем да си поприказваме 
за всичките тези девет години.
Поисках от рецепционистката още едно легло за мадам. След като 
Климентина подаде нейния червен паспорт, хотелиерката ме запита как-
ва ми е дамата, тъй като забелязала, че имената ни не съвпадат и идваме 
от две различни страни.
Нищо друго не ми дойде на ум и й разказах, че съм политически еми-
грант във Франция, а това е сестра ми, с която не сме се виждали от девет 
години. Сега са й разрешили за пръв път да пътува до Италия по работа.
Госпожата поясни, че в техния пансион имат строги правила и нежене-
ните мъже и жени тук се настаняват в различни отделения, разделени с 
врата, която се заключва след полунощ. Обясних проблема на бившата 
си жена и казах на хотелиерката, че техните грижи за опазване на морала 
и реномето на заведението им са похвални и че за дамата ще бъде наета 
отделна стая в женското отделение, двете стаи ще бъдат предплатени, 
тъй като аз съм на работа в понеделник и ще трябва да си отпътувам 
обратно за Париж… 
Всъщност нямаше какво да оставяме в стаите, бяхме без багаж, ако не 
смятам пижамата и бръснарските ми принадлежности, което може би 
хвърли сянка на съмнение в хотелджийката, да не би да търсим терен, 
за да оскверним пансиона й. Успокоена от това, че приехме условията 
й, тя ни вписа в тефтера си, прибра паспортите и ни съобщи, че ще си 
ги получаваме всеки път когато излизаме от хотела. След това ни даде 
ключовете и дойде с нас, за да посочи всекиму стаята. 
Обстановката беше възможно най-скромна, тоалетните бяха на етажа за 
общо ползване, но финансовите ми възможности не позволяваха наста-
няването ни в многозвезден хотел. Докато си осигурихме нощуването, 
беше се стъмнило и станало време за вечеря. В пансиона нямаше рес-
торант, затова излязохме и потърсихме гостилница в близост. Влязохме 
в първата и поръчахме една кана с италианско вино, а за ядене повече 
хляб и осо буко - единствената по-прилична гостба от местната кухня, 
която познавах.
Докато вечеряхме, започна нашият разговор. Нещата, които се бяха слу-
чили след моето отпътуване, общо взето ми бяха известни, но аз ги из-
слушах търпеливо в нейната версия, както и упреците за страданията, 
които съм й причинил. Запитах я дали е получила от Таня едно мое пис-
мо в отговор на нейното от гръцката й командировка през 1979 г., което 
бях замолил да й бъде предадено. Отговорът беше отрицателен, но взел 



30 31

предвидливо със себе си копие от писаното преди три години, аз й го по-
дадох с известно закъснение. (Публикувал съм тази ни кореспонденция 
във втория том от “Емигрантските ми спомени” на стр. 336 – 338.) Тя го 
прочете внимателно, после още веднаъж и каза, че е съчинено, като за 
пред историята и за мое оправдание. Отговорих й, че нищо не е съчиня-
вано, това беше истината за причините на моето “внезапно” бягство и аз 
нямам за какво да се оправдавам.
- А за изпращането на Петър в Белене, за моето интерниране в Дулово 
и за уволнението на Краси от БТА, без да говорим за тревогите, които 
причини на толкова хора с необмислените си писма?
- Мисля, че всичко съм изяснил в отговора, който ти написах под прес-
ните впечатления на твоя “обвинителен акт” и искрено ви съжалявам, че 
още не сте разбрали кои са истинските виновници за неприятностите ви 
или не смеете да ги назовете. “Комшийте” (така наричахме “работещи-
те” в съседство копои) не са всесилни и както казваше Любен Каравелов 
“колят кротките крави, а дивите вълци все са живи здрави”. Полският 
опит показва, че те биха се огънали, ако имахте куража да се съпроти-
влявате, вместо да ме обвинявате (на устата ми беше да кажа, вместо да 
блеете като овце).
- А ти защо не стоя да се съпротивляваш бе, ами избяга?
- Не ми се водеше такъв разговор, но щом настояваш, ще ти кажа: не съм 
сторил много през живота си срещу диктатурата, но сам човек толкова 
може. Ако по един на сто от вас бе направил по толкова, от копоите от-
давна нямаше да има и помен.
- Не си ли въобразяваш и не се ли самооблащаваш?
- Не, защото много рано разбрах, че единственият език от който те раз-
бират и който ги респектира, е езикът на бомбите…
Почувствала, че разговорът ни може да завърши зле, Климентина смени 
рязко посоката му:
- Извинявай, не трябваше да повдигам тези въпроси, миналото не може 
да се поправи. Чух от майка ти, че си имал дете и си бил истински щаст-
лив. Радвам се за теб.
- Слуховете за моето щастие са леко преувеличени, както и за продъл-
жението на рода ни, което не считам, че е голяма загуба за човечеството. 
Както знаеш, ежегодно на земята се раждат по стотина милиона човешки 
същества и казват, че ако това продължало още 2 700 години, щели сме 
да бъдем човек до човека и човек върху човека на 15 етажа...
- Виждам, че начинът ти на мислене не се е променил.
- Така е, кажи ми нещо за себе си.
- Ами работя неща, които теб не те интересуват и покрай двете ми деца, 
се научих да готвя и да домакинствам. Добре, че работата ми го позво-
лява.
- Не страдат ли от това науките ти?
Усетила хапливия ми тон, Климентина промени отново темата и каза, че 
утре много би искала да види църквата “Свети Петър”, “Сикистинската 
капела”, катакомбите, където са се криели първите християни и други 
забележителности на Рим, ако за това остане време.

Свършихме вечерята и понеже беше станало късно, а и аз нямаше да 
мога да се ориентирам в нощния Рим, се прибрахме в пансиона, където 
продължи нашият разговор. Климентина ми каза, че през лятото, на ку-
рорт във Варна, бил пристигнал Андропов и отказал да се срещне с То-
дор Живков, което било сигурен знак, че са му взели мярката и навярно 
скоро щели да го пенсионират.
- Това ще промени ли нещата?
- Ами хората се надяват…
- Да разбирам ли, че все сте на вълната “Русия пак ще ни спаси”, макар 
Дяконът и Ботев да бяха на друго мнение още преди сто и кусур години. 
Вие наистина ли вярвате, че изчезването от хоризонта на “изтъкнатия 
правешки мислител и деец на международното ком. и раб. движение” 
е толкова важна? И не смятате ли, че и поредният наемател на Кремъл 
трудно ще си намери по-верен слуга?
- Не зная, но всички очакват с нетърпение да го махнат.
- Напразни ще са вълненията ви, ако нещата се ограничат само до пода-
ване на оставката му. От това нищо няма да се промени.
- Ще видим…
Към полунощ хотелджийката ни каза, че е време всеки да се прибере в 
стаята си, понеже трябвло да ударят ключа на вратата, разделяща мъж-
кото от женското отделение на заведението с пуритански нрави, изглеж-
дащи ми странни за “крепостта на католицизма”, която отдавна се беше 
превърнала в европейски… бардак. Замолих госпожата още за секунда и 
донесох от стаята първата глава от моята “Антиистория славянобългар-
ска”, която носех в плика с пижамата и бръснарските принадлежности. 
После си пожелахме “лека нощ” и дълго време се въртях в леглото, пи-
тайки се за какъв ли дявол бях бил пътя от Париж до “Вечния град”…
Рано сутринта в неделния ден, закусихме с кроасани и кафе и разго-
варяхме за моята идея да напиша “Антиисторията”, чиято Първа гла-
ва я беше разочаровала след полунощния й прочит. Ако не друго, още 
веднъж се разбра, че сме на светлинни години в разбиранията си. След 
кратки и поучителни забележки от нейна страна, които съм отбелязъл в 
“епилога” на моя първи и последен том, си купихме една карта на Рим 
и поехме из “Вечния град”. Преди обед посетихме Площад Испания и 
Колизеума, а за следобеда оставихме Катакомбите и San Pietro in Vincoli 
(Окованият Свети Петър) - църквата с гледащия “строго, но справедли-
во”, като прокурор Мойсей на Микеланджело, с което приключих ролята 
си на чичероне, като оставих Джузепе дел Агата да й покаже църквата 
Св. Петър и Сикистинската капела със “Страшния съд” и “Сътворението 
на света” на МикелАнджело във Ватикана.
Тръгнах си късно вечерта за Париж, като се разделихме без мелодрами, 
тя не отвори дума за пътуване до Париж, а и аз не я поканих. Така за-
върши първото ни виждане, от което не са останали “незабравими спо-
мени”, а и по-късно никога не сме разговаряли за тези моменти, които 
сюнгера на времето беше заличил в паметта ми. 
Когато се завърнах в Шатийон, заварих до телефона моята бележка, в 
която бях писал, че ми се налага да замина за Германия. Тази дестинация 
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беше задраскана ядно и вместо нея Теменуга беше написала – Италия. 
Бях я излъгал, заради Климентина, която още през 1979 г. ми писа, че 
никой не трябва да узнае за поддържаните с мен контакти, в каквато и 
форма да са. Дявол знае защо бившата ми съпруга се беше обадила по 
телефона от Рим и попаднала на новата ми “другарка в живота”, докато 
аз пътувах към “великата Вавилонска блудница”. За нейно щастие, от 
това нямаше никакви печални последици, Теменуга си беше затворила 
устата и не сподели с никого моята “тайна”.   
                                                          ***
Завърнал се от тази среща, импулсиран от професионалната критика на 
нашата българистка и патриотка, аз се заех с работата си върху “Антиис-
торията”, чиято първа глава за основоположника Аспарух”, бях написал 
миналата година на един дъх. За продължението, трябваше да прочета 
всички достъпни ми в чужбина източници върху езическия период от 
историята на ханството. За моя изненада, автентичните материали за ис-
торията на тези начални 160 години не надхвърляха една дузина стра-
ници. Върху тях паразитираха и се препитаваха цял полк от казионни 
Херодоти. Тези от III-то българско царство допълваха липсващите све-
дения с патриотични “локуми”. Своят принос в тая тъмна материя бяха 
оставили и навъдилите се академици и професори от школата на “исто-
рическия материализъм”. Не можейки да почерпят знания от липсващи-
те исторически архиви, те бягаха от “забранените плодове” на социоло-
гията и сравнителното паралелно проучване на миналото на ханството с 
това на другите съвременни му царства и господарства и се задоволяваха 
с научния метод на марксленинизма в най-висшия му стадий, изложен от 
корифея на всички науки Йосиф Джугашвили Сталин в неговия “Кратък 
курс на историята на ВКП (б)”. При това положение за мен не оставаше 
нищо друго, освен да потърся “научните им трудове”, да ги прощуди-
рам, систематизирам и да ги подложа на една сатиричносоциологична 
критика. 
Както бях отбелязал още в увода към ТОМ I-ви, идеята за написване на 
такава история водеше началото си от “Зад завесата” (наказателното 
отделение на пазарджишкия затвор), но навлизането в материята, обмис-
лянето на общата конструкция, а след това и на отделните епохи/”стро-
еве”, глави и параграфи усложняваха задачата ми и удължаваха необхо-
димото време за написването на началния том. С прекъсвания, то щеше 
да се проточи почти цяла петилетка – до издаването му в завършен вид 
през пролетта на 1986 г. (Разбира се, през това време имах и други анга-
жименти и занимания.) 
Не е моя работа да преценявам, доколко съм успял в реализацията на 
идеята си, но мисля, че се получи една многопланова и многослойна 
историческа сатира, придружена от остра социологическа критика, раз-
криване на всеобщите моменти и характеристики на институциите на 
държавите през раннофеодалната и зряло социалистическата “цивили-
зации”. Чрез тези “източници” и паралели с текущата история, мисля, че 
постигнах едно сполучливо размазване на фашизоидната и марксоидна 
историографии от “преди и след 9.9.1944 г.” 

Доколкото зная, подобни, далеч по-скромни опити, вече бяха направени 
от двама души с тяхните “Смешни истории на България”: от убитият 
“след девети” редактор на някогашния хумористичен вестник “Щурец” 
- Райко Алексиев или “Фра Дяволо” и от проф. Николай Генчев. Про-
четох ги, след като бях написал своя първи том и макар това да прозву-
чи нескромно, мисля, че тяхните гаргари не могат да издържат каквото 
и да е сравнение с моята “Антиистория”. Някои, които имаха усет към 
литературата я срявняваха с произведенията на Джонатан Суйфт, други 
- “майстори на изящното слово”, като Св. Бъчварова и разни професио-
нални литературни критици с по-ограничен кръгозор, май не разбираха 
за какво иде реч, поради което ми отправяха хвалебствия, а патриотите, 
които Ботев наричаше идиоти, ме заливаха със словесните си фекалии, 
но най-многобройни бяха предпочитащите да мълчат злобно след про-
чита й. 
Когато настъпи часът на подмяната, през 1989 и последвалите я две го-
дини до обратния ни път, изпращането на книгата в България чрез хора 
или по пощата стана доста по-лесно. Така получих допълнителни отзиви 
от неколцина други “съотечественици”. Например, щерката на стария 
литературен критик и мой съименник Георги Константинов – Елка, коя-
то от готвачка в домакинството и в литературната критика се преквали-
фицира в създател на партия, съосновател на “синята идея” – СДС и ми-
нистър на културата в “първия демократичен кабинет”. След като беше 
прочела получения екземпляр, тя ми писа: “Гого, ти знаеш ли, че твоята 
история е по-хубава от тая на Николай Генчев.” Отговорих й: “Елке, че 
ти не разбираше нищо от политика, ми беше известно отдавна, но сега 
виждам, че и за литературата нямаш особен усет: да сравняваш моята 
история с Генчевата, е все едно да поставиш на една дъска Лудвиг ван 
Бетовен с... Лили Иванова.” 
В ХОДА на работата си над “историята”, аз изработвах своя “метод”, 
правех кратки “анотации”, дефинирах целите, разкривах неподозирани 
пластове от миналото или записвах хрумванията си в отделни бележни-
ци, които щях да използвам за написването на първото й Парижко из-
дание. И всичко това ставаше на работното ми място в “Русел Юклаф”, 
където често увлечен в писането или прегледа му, бивах изненадван от 
някой колега или от началството. Първоначално шефовете се мръщеха, 
но после приеха този мой “стил” на изпълнение на трудовите ми задъл-
жения и започнаха да отминават мълчаливо или с усмивка бюрото ми. 
Мисля, че през тази петилетка (1981-1986) не лежах на гърба на другите, 
нито останах борчлия на работодателите си – изработвах толкова, кол-
кото ми плащаха, включая за различните осигуровки и трупах “трудов 
стаж”.
При прочита на Златаров и няколко други “фундаментални” казионни 
трудове на марксическите “историографи” (ала Бурмов) за езическата 
ни история, в моите бележници започнах да вписвам своите бележ-
ки-хрумвания за “паисиевската” ми работа над том I-ви:
Първата глава, за периода (681 – 701), кръстих “В начале бе грабе-
жа”. В нея, въпреки липсата на източници, разказах за основаването на 
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българското ханство. В крайна сметка, процесът на създаване на държа-
вите, както и на бандите, всяването на страх и стягането на подвластните 
в обръчите им, независимо от разликите в паралелите, мередианите и 
епохите, се подчинява на общи “закономерности”, в чиято основа стоят 
егоизма, паразитизма, алчността и стремежът към сладък живот, за смет-
ка на “ближните”. 
След това, бавно и упорито продължих работата над НАЧАЛНИТЕ ГЛА-
ВИ:
Владеенето на престола винаги е било една добра афера. Вътре в стра-
ната тя е давала власт, богатства и земи и като притурка четирикрак и 
двукрак впрегатен добитък, който в официалната история е прието да се 
нарича народ. Навън, тя предоставяла възможност да се тури ръка на лъ-
вския дял от плячката, спечелена от войните или ограбена от поданиците 
през мирните антракти на историята. 
След като пладнешките разбойници се конституирали във военна “ари-
стокрация” със своята йерархия, на чийто връх бил кацнал ханът, те се 
разделили на две враждуващи помежду си фракции, преследващи една 
и съща цел – овладяването на властта. Фракционерите обаче се разли-
чавали помежду си по прословутото 23-то постановление: едната група 
търсила помощта на Византийския съюз (на императора), а другата била 
за независимост, тоест “работила” за своя сметка.
Следващите повече от 100 години след Аспарух, общо взето са прониза-
ни от кървавата нишка на борбите между тези две фракции с всичките 
им перипетии и детайли, над които ще минем в галоп.
Всъщност, ако речем да генерализираме и заменим Византия с Турция, 
с Германия или с т. нар. СССР в най-ново време, ще констатираме, че 
и през 650-те години на официалната ни история, тези две фракции на 
българските властници са съществували винаги и ако се съди по резул-
татите от III-то българско царство и I-вата “република” през последното 
столетие, не можем да не заключим, че фракцията “на ибрикчиите” е 
удържала трайна, ако не и окончателна победа в нашата многострадална 
и... мизерна история.
От тази гледна точка, проследявайки поведението и съдбата на българ-
ските ханове от 701 (Тервел) до 803 г. когато идва Крум, можем да на-
правим следния баланс: Тервел, ... Кормисош /провизантиец/, Винех /
провизантиец, убит след 5-годишно господство/, Телец /убит след едно 
поражение от провизантийската група, след като царувал цели... 3 годи-
ни/, Сабин /зет на Кормисош/, властвал 2 години. Болярите го обвинили 
в предателство спрямо българската държава в полза на империята. Той 
избягал в Цариград, където императорът му се отблагодарил и устроил 
бягството на близките му от България. /“Хан” Умор или Омар (?) власт-
вал 40... дни (колкото за една панахида)./ “Автономистите” или имащите 
националистически уклон аристократически партийци го заклали и по-
ставили за хан Токту, който, ако се съди по името му, бил истински здрав 
унугундур от тюркски произход. Но и той не властвал дълго, защото 
Константин V Копроним (в превод - Лайняния) тръгнал на поход, за да 
насади на престола някое от многобройните си протежета, лекета и ла-

кеи. /Ако съдим по смяната на фракциите, очевидно прадедите-властни-
ци имали много повече достойнство от днешните марксически наслед-
ници, които Москва качва и сваля по телефона. В по-тежкия случай с 
Червенков, който се инатеше – поради грешка в разчетите, надявайки 
се на възкресението из мъртвите – самодържецът Хрушчов трябваше да 
изпрати московския опричник Капитонов, за да го вразуми и му вземе 
оставката, като я предаде в ръцете на днешния послушник и забележи-
телен марксленинец от село Правец./ 
Токту и изкачилите се по йерархическата стълба боили били избити при 
“опит за бягство” някъде из Делиорманските гори и на престола се пока-
чил проявилият самоинициатива хан Паган, който подобно на Бягрянов 
и Мошанов (Стойчо), поискал веднага мир с Византия, но императорът 
му казал, че “мирът минава през едно поклонение във Втория Рим (Кон-
стантинопол)”. Нашият Паган заминал скоропостижно за там. На сре-
щата присъствал и известния ни вече “Лайпцигски лъв” Сабин, който се 
ползвал с абсолютното покровителство и доверие по българските въпро-
си пред византийския генералисимус.
Изглежда в резултат от “преговорите”, жандармите на византийския 
император арестували в България княза на едно от славянските пле-
мена – Севери, който уж влизал тайно в ханството. Въпросният “княз” 
Славун не разбирал от тънкостите на дипломацията, нито отбирал от 
межднародните правни норми, нападал богати византийци с конвоите 
по друмищата на Тракия и дори цели села и градове. Притиснат от импе-
ратора, хан Паган “договорирал” главата на Славун, но въпреки честната 
си дума Константин V (олайнявения) нахлул в България, където клал и 
палил без да селекционира обектите. По обясними причини най-много 
пострадали боилите. (От босите можеш да вземеш само цървули.) Па-
ган, който разбрал илюзорността на международното право, хукнал към 
Варна и когато си мислил, че се е спасил, в пристанищния град бил убит 
от собствените си слуги – нещо което се случва често при крутите завои 
в историята, когато първите стават последни и обратно.
След като византийците се оттеглили, болярите поставили на престола за 
хан Телериг, който имал по-голям шанс от предшествениците си – буря 
разбила край Анхиало и Месемврия изпратената наказателна флотилия 
от 2600 кораби (навярно лодки, ако съдим по бройката на пасажерите: 
падат се по 9 души на плавателен съд).
Това отложило войната с няколко години и когато в 773 г. Константин 
V се отправил към Варна, този път с 2000 кораба, Телериг поискал мир. 
Такъв бил сключен и потвърден с клетви, че двете високодоговарящи се 
страни ще се държат прилично и ще се въздържат от кланета, палежи и 
грабежи.
Последвало “опленяването” на братските славянски племена от една 
12-хилядна унугундурска армия, с чиято помощ, казват марксическите 
историци, Телериг искал да ги пресели миролюбиво в България, за да 
ги спаси от византийския гнет, а Златарски твърди, че подобна операция 
била безмислена и Телериг по-скоро искал да присъедини Верзития с 
населението й към “майката родина”. На чия страна е научната истина? 
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Марксистите разбират повече от национал-либералите политикономи-
ята и те виждали по-добре смисъла в “опленяването” и откарването на 
верзитите в България. Такива процеси се разигравали във всички войни 
от стари и нови времена – военнопленниците били обикновено главния 
суровинен източник за робовладелските пазари. Но усукванията сочат, 
че и марксисти, и националлиберали се смущават от факта, че в жилите 
на предназначените за “опленяване” текла братска славянска кръв. Тук 
роля изиграл славянофилския кретенизъм на Златарски, от когото Бу-
рмов преписвал с две ръце, удряйки тук-там по едно марксистко лустро 
върху хилядите страници, излезли из под ръката на ровещата слепешка-
та в официалните боклуци на историята ни националлиберална къртица.
През това време Копроним, вместо да тръгне за Македония където щяло 
да се извърши опленяването, начело на 80 000 висококвалифицирани 
бандити, нахлул в България и извършил от своя страна съответното 
“опленяване” на човешкото стадо, което откарал в анадолската част на 
империята. По-нататък Бурмов преписва историята дословно от покой-
ния Златарски, без да го е еня за “интелектуалната собственост”, и уда-
рил марксисткото лустро на плагиата, разказвайки ни за надлъгванията 
между двамата държавни мъже, в които нашият Хитър Петър надлъгал 
византиеца и получил от колегата си имената на знатните византийски 
шпиони сред българската аристокрация и ги изклал. Разяреният от изма-
мата Константин V потеглил веднага начело на наказателна експедиция 
към Ханството, но по пътя – някъде към Люле Бургаз – дамлата го до-
вършила. И Телериг спасил кожата си (775 г.) Наследилият престола Лъв 
IV си имал други грижи и оставил нашите прадеди на мира, които ведна-
га се хванали гуша за гуша в борбата за трона. Не се казва, коя от двете 
фракции е взела връх, но Телериг бил смъкнат. Като знаем, че се борил 
срещу Византия с коварство, би трябвало да предполагаме, че го е смъ-
кнала византийската партия. Но въпреки това, смъкнатият хан офейкал в 
гостоприемния Константинопол, където получил убежище и не само, че 
не бил върнат обратно по силата на договора с Тервел от 716 г., но Лъв 
IV го приел “радушно”, покръстил го и го оженил за някаква братовчедка 
на балдъзата си и му дал титлата патриций. От този сюрприз може да 
се направи заключението, че и двете партии, борещи се за българския 
престол, бъкали от византийски шпиони и се придържали към известна-
та и в наши дни политика, според която ренегатите често били по-добре 
гледани и третирани от верните шпиони. Тази антиномия ще оставим да 
решат в дисертациите си подрастающите старши-научни сътрудници по 
византология и балканистика. Взелият ханската служба на прогонения 
и избягал Телериг, нов хан Кардам, който седнал на престола в 777 г., 
сключил мир с Константинопол.
Към II-рата глава (701-803 г.) – За смутното време, самозванците, кла-
нетата във висшите дворцови сфери, поради които някои управлявали 
само по 40 дни, което далеч надминава автобиографичната песничка на 
Илия Минев: 
“Беше ти хусар, хубав като цар, само за една година-а-а и т.н...”
По него време нашите ювиги ханове все още са протежета на господари-

те си от Константинопол – византийските императори, повечето от кои-
то били солдати от различни “етноси” в най-голямата империя през това 
време – Втория Рим”. Те режели главите или носовете на своите пред-
шественици, за да им вземат службата и наложат върху собствената си 
глава тежката корона на Кесарите. Това се отразява и заразява вождо-
вете във васалните ханства и княжества. Всеки новопостъпил импе-
ратор, настанявал върху съседните престоли своите послушници (виж 
бягствата и “политическото убежище”, което те получават, спасявайки 
се от злата съдба), както това ще става и в “Третия Рим” (например кога-
то предпоследният кесар – Хрушчов изпрати своя Центурион Капитонов 
/звучи като питон/, за да почисти Вълко Червенков от българската поли-
тическа сцена, да назначи на негово място предалия го Тодор Живков и 
да започне новата, първоаприлска пролет на поредния московски слуга). 
Със светкавичността на смените на държавните задници, този стого-
дишен период от българската история е, може би, една от най-ярките 
илюстрации на същината на властта. Ако нямаш зад гърба си някой мо-
гъщ господар, който да те назначи за хан на някое племе, тогава ти сам 
ще трябва да си помагаш, за да не се наложи да ти помогне бог. Цялото 
изкуство на политиката се състой в това – да грабнеш полицейската или 
ханската шапка на самозабравилия се и опиянен от властта пореден на-
местник на “царя на царете” и да я нахлузиш на собствената си глава. 
Тази шапка има мистична и митична сила: щом я видят върху главата 
ти бившите колеги в разбойническия занаят, ти ставаш велик, техните 
колена омекват, тълпата от службаши и псалмопевци се струпва в 
праха на височайшите ти нозе, а тоягите на полицията (това про-
дължение на политиката в “обществените отношения”) вселяват су-
еверен страх в душите на верноподаниците. От този момент нататък и 
царедворци, и летописци могат с пълно основание да твърдят, че пред 
обществото са се разкрили нови хоризонти, че всички благини, които 
тепърва ще се изсипят върху главите на овчедушните труженици, са и 
ще бъдат дело на твоята мъдрост, далновидност и гениалност. В някои 
случаи твоето величие и роля в световната история могат да надхвър-
лят далече пределите на повереното ти от провидението ханство, мно-
готомните ти трудове ще бъдат преведени на староеврейски, латински, 
старогръцки, санскритски и китайски, а ти самия се превръщаш от ни-
щожество във... виден деец на международното разбойническо и ком. 
движение.
Тук един параграф или по-скоро катехизис за личните качества на 
властника, които го задържат на повърхността на развълнувания океан 
на властолюбието...
Всяка епоха и всяка социална група имат нужда от своите герои и пред-
ставители и си ги фабрикуват. Качества (които е нужно да се дефинират) 
сигурно са необходими, за да се стане властник, но ако се вгледаме в 
личностите, в интелекта, във волята, в талантите на тези, които са уп-
равлявали и управляват България в течение на шестте века от 681 г. до 
днес (през останалите седем века са я управлявали господарите на Ви-
зантийската, Турска и “Съветска” империи), едва ли тяхната изключи-
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телност е в основата на властта над себеподобните им. Стоян Михайлов-
ски казваше, че във властническата йерархия личностите са подредени, 
като книгите в една библиотека: на най-високите лавици са поставени 
най-непотребните. Едно друго обяснение на феномена ни предлага ру-
ската сентенция – “Гавно не тонет.”
                                                          ***
Към Глава III?
Крум Страшни, предтечата на Иван Грозни “учи”: Като не щете мира, 
на ви секира! 
Крум и “правовата държава” – идеалът на Венелин Ганев и модерното 
време.
Още веднаж за собствеността, престъпленията и наказанията. “Закони-
те –казваше Прудон – са вериги.” Ние ще добавим: За простолюдието! 
Иначе, когато зад тях стои полицейската сопа на държавата (без която те 
са само къс хартия), законите са нещо много удобно за “тлъстия народ” 
(Макиавели) на властниците и на богаташите. Те са отражение на волята 
и интересите на властника, облечени в някакви правни норми и форми. 
Колкото и странно и кухо да звучи, имаше сталинска конституция, на-
ционалсоциалистически Райхстаг и “ленински норми на социалистиче-
ската законност”. За класовата относителност на законите.
Духовната нужда на властелина да облече грабежа и безобразията си 
в някаква “законност”, която той представя, като всеобща и полезна за 
всички. При това, през различните епохи, законите идвали от бога, ка-
къвто е случаят с Мойсеевите скрижали, от краля “Слънце” или от... на-
рода. 
Законите и правосъдието. Голямите и малките крадци. Рязането на край-
ниците е наследено  от мюсюлманската юриспруденция. “Османский 
герб е кол и въже! ” – казва Ст. Михайловски в своята “Книга за бъл-
гарския народ”. И днес в Мавритания, Саудитска Арабия и други про-
гресивни страни, правещи чест с принадлежността си към “Свободния 
свят” или към “Лагера на социализЪма” се практикуват такива хуманни 
наказания. 
Към Глава IV.
Омуртаг или за строителството на феодализма в стил “Вампир”.
Пресиян и Енравота могат да бъдат отминати с по няколко изречения, 
въпреки годините или десетилетията, минали под тяхна власт. Виж в бу-
кварите за какво могат да послужат?
Към Глава V.
Борис I – за властта, религията и църквата. Насилието е “творческата 
сила” и в тази сфера. То преобръща вери и мировъзрения чрез спечеле-
ни войни, клади, мъчения, ослепявания и обезглавявания. Насилието е 
феномен, който трябва да бъде дебело подчертаван с примери от собст-
вената ни, византийска и световна история. 
Още два други момента: монотеизмът е философската и идейната основа 
на монархизма (така както марксизмът със своето диалектическо “един-
ство на противоречията” е база на демократическия централизъм и во-
еннополицейската диктатура на димитровци, червенковци и живковци. 

(Всяка епоха има своята властническа философия с нейните жреци и 
агитпропи.)
В случая с Борис I, насилник бил педерастът и кръстникът на българ-
ския народ Михаил III и неговата дясна ръка в това цивилизаторско дело 
– патриарх Фотий. Като всяка “цивилизационна мисия” и покръстване-
то имало за своя основа империализма през ранния феодализъм, който 
преминава като червена нишка през цялата стара и нова средновековна 
история. Този феодален империализъм заслужава отделно изследване, 
поради което с него тук няма да се занимавам. Ще го оставя за втория 
том – в главата, отделена за Симеон “Велики”...
На принудителното приемане на “правата вяра”, ще погледна от камба-
нарията на потърпевшия в това духовно и физическо изнасилване. Еба-
ната страна, тоест старобългарският хан Борис приел със смирение смя-
ната на боговете (на Тангра с Исус), защото разбрал, че неустойчивостта 
на властта през смутното време, апетитите на болярите и незачитането 
на наследствената власт се дължало във висша степен на... многобожи-
ето. Борис бил подтикнат от своя “духовен баща” – Михаил III - “Пия-
ницата” - да започне изучаването на вехто и новозаветните класици и да 
приеме със задоволство последвалите масови покръствания на двора и 
на поданиците. Най-после и българската монархия, подобно небесният 
йерархически ред, създаден от църковните събори по образ и подобие на 
Византийската империя, получила своята незиблема основа чрез хрис-
тиянския монотеизъм!
В следващите томове от II до VI на части I, II и III на “АНТИИСТОРИ-
ЯТА” трябва да анализирам двойния крах при византийското и турско 
владичество и “ренесанса” на българската държавност, след всяко от тях.
В последната глава на ПОСЛЕДНИЯ VI ТОМ ще разгледам дегенера-
цията на държавността и всеобщия декаданс на аристокрацията и бю-
рокрацията, илюстриращи “ЗАКОНА НА ПАРКИНСЪН”. Продълже-
нието й като “червена нишка”, наченала с Фердинанд I, Борис III 
и Симеон II и последвана от Димитров-Червенков-Живков, което е 
безспорно доказателство за инволюцията на властниците към ПИ-
ТЕКАНТРОПУСИТЕ. С това ще бъда готов да дам отговора на въ-
проса в мотото на I-ви ТОМ: 
“1300 години Българска държава – ДО КОГА?”
                                                           ***
След като се завърна от Еус през октомври, нашият “патриарх” ме раз-
пита по-подробно за впечатленията ми и сам разказа за срещите си с 
бъдещия ни кореспондент. Миналата година, той поканил госта на оби-
чайната супа от билки, а Михаил Тошков му донесъл шише с ракия, 
като армаган от родината. Разказал му, че властта рядко разрешавала да 
се отпечати някоя от книгите му, защото не били издържани в духа на 
соц-реализма, поради което той бил от малцината мизерстващи членове 
на съюза на писателите. Сегашното му идване на частни разноски не би 
било възможно без проявената солидарност на нашите приятели, които 
събрали пари, за да му се ушие приличен костюм, “като за Париж” и без 
паричната помощ на колеги от писателския съюз, които ни симпатизи-
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рали. 
Прекъснах прозрачната легенда и споделих впечатленията и заключе-
нието си за новия ни сътрудник:
- Хаджи, не зная какъв е Борис Георгиев, ако той ти го изпраща, но този, 
както ти писах, е доносник на ДС.
Хаджията ме упрекна за моята “шпиономания” и ме посъветва да не 
прибързвам, защото мога да попреча на регулярното сътрудничество на 
“Наш път” с човек от “вътрешността”, което не се среща всеки ден и ме 
запита:
- Какво ти дава основание да мислиш, че са ни изпратили шпионин?
- Хаджи не виждаш ли, че тоя ни разказва арабски приказки: щял да 
праща материалите си по приятели или сам ще ги донесе догодина. Ти 
нали знаеш, че общо взето, тези които им позволяват да шарат на Запад, 
са техни пратеници, натоварени със “задачи”...
- И с вуйчо ти ли така са постъпили? – ме захапа саркастично Хаджията.
- Вуйчо ми е партиец, “съветски” шпионин с огромни връзки и въпреки 
това девет години не го пускаха, докато не стъпи с единия си крак в гро-
ба. Но, той ми предаде как са постъпили с мама, която вече е 75-годиш-
на. Тя отишла при благоевградския шеф на ДС – генерал Арабаджиев 
(докато бях там, беше стигнал до чин полковник) и му поискала да й 
разреши да види син си в Париж. Оберкопоят й отвърнал: 
“- Рано е още за Вас госпожо...” Оня ден разговарях с него по телефона...
- Откъде му знаеш номера?
- Направих поръчка, чрез пощата, като казах, че го търся по-важни дър-
жавни дела от Париж. Когато ме свързаха – централата на джумайските 
копои е срещу нашите, на същата улица, кръстена на името на обесения 
през 1923 година наш приятел Ташко Комитов, а горе на хълма, където 
е Ловния дом, има плоча с имената на загиналите в битките с властта 
преди 9-ти, срещу неговото име пише - “антифашист”, други са “еди-
нофронтовци” или каквито искаш, само да не се спомене името ни – та, 
когато ме свързаха, му казах да се моли да го прибере всевишния преди 
да съм се върнал аз, защото тогава за него ще е твърде късно...
- Е, как искаш да пуснат майка ти с тоя ти език?
- Слушай, хайде да не се правим на идиоти! Ставаше дума за твоя “ко-
респондент” и аз ти казах да внимаваш, защото ни е изпратен от ДС.
- Ти с твоята мнителност и шпиономания ще попречиш на връзките ни с 
другарите от България, за което ти най-много настояваше. Знаеш, че от 
там получаваме и други материали. Следователно, “желязната завеса” 
не е непробиваема.
- Хаджи, аз никога не съм твърдял обратното, но при наличието на опре-
делени условия и най-вече на организация, а за тоя синковец “морето е 
до колене”. До сега в твоята тридесет и кусур годишна емиграция много 
ли такива случаи си имал, някой сам да предлага да върши работа, награ-
дата за която може да бъде куршум или дълги години затвор...
- Защо да не опитаме с Тошков, какво ще загубим? Все пак имаме извес-
тен опит с хората и не ще е толкова трудно да го разберем, още повече че 
ще го ангажираме само с дописки, а няма да правим конспирации.

- А защо да не получим информация за него от хора, като Васил Народа 
или Христо Колев. Тошков изглежда не е чувал за тях или те не го допус-
кат до себе си.
- Добре. Но ако дойде догодина и ни донесе материали ще му ги върнем 
ли?
- Не, но ти поддържай тая “връзка” и не забравяй, че той ще използва 
нашата слепота, за да разказва и печели доверието на някои наши наи-
вници там и... тук.
                                                           ***
Последните години от управлението на Леонид Брежнев бяха получили 
название „застой“ и се характеризираха с онази тежка криза на “съвет-
ския” режим, за която още през 1975 г. предупреждаваше зам.-държав-
ният секретар на САЩ Хелмут Зоненфелд. Брежневото здравословно 
състояние, като че ли беше нейно олицетворение. Ако е вярна приписва-
ната му знаменита фраза:“Меня окружают милые, симпатичные, очень 
преданные люди, медленно сжимающие кольцо…“ (“Мен ме обкръжават 
мили, симпатични, много предани хора, бавно затягащи примката...”), 
то той явно си е давал отчет и за собственото си положение, и за кри-
зата. Както е известно, при неговото управление, в края на 1979 г., “по 
молба на афганистанското правителство”, “съветските” войски нахлуха 
в Афганистан, което доведе до дълга и кръвопролитна война, която ус-
кори края на СССР. Към нея на следващата 1980 г. се прибави и полската 
революционна криза с всички последици за цялата империя, които се 
разразиха през и след 1989 г. Леонид Брежнев умря в Москва, на 10 но-
ември 1982 г., седем години преди политическата смърт на своя българ-
ски лакей Живков.  
Впрочем тази кончина не беше изненада за никого. Последният път, ко-
гато Мария и Павел Каръкови ни гостуваха, те ни разказваха за живия 
труп, който през цялото време си движел долната челюст, като че ли пре-
живя, а Живков “в знак на солидарност”, му подражавал дори в агонията. 
За нас това беше още по-ясно, след като в пресата излязоха съобщения, 
че при последното посещение на болния Брежнев в САЩ, американски-
те служби били подготвили всичко, за да уловят генерал-секретарските 
лайна и урина, от чиито изследвания, техните специалисти по клинична 
лаборатория и медици установили всичките му заболявания, изходът от 
които можел да бъде само летален. Не се знае дали не са успяли да дати-
рат този своего рода “край на историята”.
Шеф на погребалната комисия за мъртвия Брежнев стана бившият Пред-
седател на КГБ Юрий Владимирович Андропов, който бе преминал 
предвидливо на работа в политбюро и в секретариата на ЦК на КПСС, 
ставайки втори в йерархията на маразматиците от Кремъл. Тези два мо-
мента от биографията на последния свидетелстваха със сигурност, кой 
ще наследи “скъпия и незаменим покойник” на поста генерален секре-
тар и наемател на Романовските палати в Москва. Говореше се, че бив-
шият шеф на КГБ е ускорил изпращането на своя преживящ предшест-
веник край “Червената стена”, за да оваканти поста му. Същевременно 
се разказваше и следния анекдот, който изглежда автентичен на фона 
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на канибалските нрави, царуващи в партията и нейната тайна полиция. 
Спазвайки традицията, първият гробар, в случая Андропов, веднага 
след заравянето на поредния “класик” на маркс-ленинизма, свикал чле-
новете на политбюро на съвещание в своя кабинет. Още не отпуснали 
се в креслата, Юрий Владимирович измъкнал два тежкокалиброви ре-
волвера и изревал: “Горе ръцете!”  След което им заповядал: бавно, без 
резки движения, да положат левите си ръце върху масата около, която 
се били събрали. Десните ръце продължавали да стърчат във въздуха 
и Андропов казал на секретарката си да протоколира, че членовете на 
политбюро са го избрали единодушно на поста генсек на КПСС. В този 
момент, новоизбраният вожд и класик забелязъл, че неговото протеже 
Миша Горбачов бил останал с две вдигнати ръце и го запитал с присви-
тите си късогледи очи:
- Ти, какво? Против моят избор ли си?
- Как же, Юрий Владимирович, я голосую для Вами двумя руками!
Под пресните впечатления на тези “исторически събития” и характерно-
то ни, изпреварващо избързване,  съм записал в бележника си:  
“Този, когото на Запад едни наричаха “Червеният цар”, а други “за-
бележителен държавен мъж”, умря. Всъщност той беше само скле-
розираната глава на едно старческо тяло, което оглавява колектив-
ната диктатура на руския държавен капитал. Да се говори за него е 
излишно. Много преди да изгние край стените на Кремъл, той ще бъде 
забравен от всички.
След “внезапната” смърт на живия труп, изпълняващ длъжността 
генерален секретар на КПСС, маркс-ленинизмът, с избора на Андропов, 
навлезе във фазата на униформената полицейщина. За него тукашната 
преса твърди, че бил… либерал. Това си пролича още по време на смаз-
ването на революцията на унгарските работници през 1956 г. от 30-те 
руски дивизии, чийто посланник в Буда-Пеща беше. Скоро след това, 
дипломатът с кървавите ръце беше повишен – Хрушчов му повери по-
литическия и полицейски надзор над всички колонии в Източна Европа…
Свидетелството за неговата благонадеждност е издадено от друг 
склеротик – Черненко: “Андропов е верен син на съветските народи.” 
И следователно, е… внук на Йосиф Джугашвили – Сталин, който , как-
то е всеизвестно, беше баща на въпросните народи…
Тук ще спрем биографичните бележки за първия полицай на руската 
империя. Защото в последната фаза на развиващия се по възходяща 
спирала марксизмо-андроповизъм, началствата и техните подчинени 
изгубват биографиите и физиономиите си. Ще посочим неговите “из-
биратели”: 500 000 “бойци от тихите фронтове” на шпионството, 
провокациите, арестите, следствията, репресиите и екзекуциите в 
лагерите, в затворите и вън от тях. Още толкова хиляди (без куче-
тата) зелени пазачи на 40 000 километровите граници на превърна-
тата в огромен концлагер империя. Половин милион опричници от т. 
нар. вътрешни войски, изпълняващи същите кучешки функции на “въ-
трешните фронтове” и накрая, към тези “изборни” шпицкоманди на 
новия шеф на КПСС, следва да се добавят още два милиона платени 

“милиционери” и поне двойно повече участници в “доброволните” от-
ряди за слухтене, доноси и при нужда за побоища на недоволниците. 
Към тези касапски ефективи трябва да се причислят 800 000-ият офи-
церски корпус на армията, традиционна освободителка на народите 
и двумилионната номенклатура на партийно-административната бю-
рокрация. Така композираният от разнокалибрени палачи, тъмничари, 
шпиони, агитпропи и доносници марксически “авангард на прогресивно-
то човечество”, оглавяван от изпитаният и закален в полицейските ре-
пресии и провокации наследник на славните традиции на Дзержински, 
Менжински, Ягода, Ежов и Берия, наброява около 6-7 % от активното 
население на СССР. Това е апаратът, чиито основи положи Ленин пре-
ди 65 години, под чийто полицейски надзор във “висшата фаза от раз-
витието на съветското общество” ще започне обещаното “отмиране 
на държавата”, ръководено оперативно от шефа на тайната полиция, 
преоблякъл се за случая в одеждите на класик на марксизма, което е 
гаранция за това, че държавата ще изчезне при пълен ред и тишина.
Руската държавнокапиталистическа класа избра Андропов с надеж-
дата да я спаси от душещата я всестранна криза – от трусовете в 
Полша до размахващата косата на възмездието смърт в Афганистан, 
към които се прибавят всеобщото пиянство, четирите милиона за-
творници и лагеристи, разселени в 1 200 затвори и концлагери на “от-
миращата съветска държава”, спадът на производството в тежката 
индустрия, пълната дезорганизация в селското стопанство, леката 
промишленост и снабдяването, корупцията и кражбите, съпътства-
ни от инфлационни процеси и заеми от финансовите мултинационални 
октоподи на капиталистическия Запад и най-вече заплашителното из-
оставане в областта на роботронната революция и свръхмодерните 
въоръжения.
В отговор ареопагът на руската държавнокапиталистическа класа взе 
решение да се направи всичко, за да се настигнат конкурентите. То-
ест, нови огромни инвестиции в оръжейната индустрия, тоест ново 
затягане на коланите (на плебса) този път отвъд последната им дуп-
ка. Недоволствата и събитията в метрополията, на фона на които 
полската история ще прилича на буря в чаша с вода, трябва да бъдат 
матирани от андроповщината. Подобно всички влезли в гробницата на 
историята тирани, върхушката на Кремъл търси и се надява да наме-
ри спасение в полицейските репресии. Това е обяснението и смисъла на 
последния “избор” на нейния нов генерален секретар.
По всяка вероятност, този процес на изгладняване и репресии ще стиг-
не своята кулминационна точка след 2-3 години, за да влезе в интерфе-
ренция с кризата на финансовия и мултинационален “частен” капитал. 
Търсейки изход от нея в полицейски и евентуални военни операции, гос-
подарите на света могат само да подготвят пожарите на социалната 
революция върху петте континента, която днешното общество носи в 
утробата си.
Така, воленс-ноленс, историята влече и ще повлече в своя порой всички, 
включително и новоизбрания партиен началник в Кремъл и обершеф на 
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всички тайни агенти и доносници, за да бъде придружено “отмиране-
то на държавата” от музиката на дрънкащата, като по цимбал, вър-
ху стъпалата на романовските палати, глава на тегленият за сините 
кантове Юрий Владимирович Андропов от Мощната ръка на Великата 
социална революция.” 
Цитирах тези си мисли, между другото и за да се види как силните же-
лания могат да изкривят анализите и изводите от тях… Съдбата и боле-
стите отсъдиха на Андропов всичко 15 месеца, от които половината той 
прекара на легло и със системи. В болничната си стая, докато агонизи-
раше, той приемаше членовете на политбюро, министрите и западните 
си колеги, за да обсъждат и решават заедно световните проблеми. Там го 
посети и френският министър на външните работи Клод Шейсон. След 
разговора си с новия жив труп, той направи изявления, че мозъкът му 
работел, като “компютър”. Само забрави да добави… от първа генерация 
– с електронните лампи!

ИНТЕРМЕЦО: ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ В КУХНЯТА НА КАНИ-
БАЛИТЕ

За тази година, в архива на ДС се намериха следните “документи”:
Донос с рег. № 10082 от 27.07.1982 г. на агент “Греков” (NB: “писателят” 
Михаил Тошков) за срещите и за разговорите му с български емигран-
ти-анархисти в Париж. Писан е на тази дата в 14 часа, собственоръчно 
в Я/К (NB: Явочна квартира) “Стареца” и е приет от вербовчика му ка-
питан Сайков от 1-во отделение към 5-и отдел на VI-то управление на 
ДС. Доносникът е установил “конспиративна” връзка с Георги Хаджиев, 
който по това време на годината вече е в Еус. С писмо, последният е на-
редил на Иван Дръндов да го срещне с ГКГ. По навик, в подобни случай 
аз говоря по-малко и мъгляво, изслушвайки внимателно потърсилият ни 
съотечественик, идващ от “изменилата ни родина”.
Неговото “Сведение” е един миш-маш от измишльотини, разговори с 
различни хора и “творчески, писателски хрумвания”, чиято прозрачна 
цел е осигуряването на следващи командировки, заплащани от безотчет-
ните фондове на “органите”, за сметка на героичния, трудо- и родолю-
бив български... брашнян човал. 
И с микроскоп, в него трудно може да се намери нещо съществено, с 
което би се обогатила чекистката информираност относно българската 
анархистическа емиграция в началото на 80-те години на миналия век. 
Читателят може да съди сам:
“ГКГ имал тъжен вид, съжалявал за бягството си, защото могъл да 
направи добра кариера в БГ като математик. Работел в ИЦ на някак-
во предприятие. Живеел сам. Животът му бил труден, нямал доверие 
във френските жени и искал да има българка до себе си... Използвал 
някои хора, за да предадат на майка му писма или нещо друго... При-
готвял материали за “Наш път”, но липсвали конкретни факти и дан-
ни, затова търсили да си осигурят връзка със страната, но това не се 
удавало, поради бдителността на ДС... Виждал се е с покойния Георги 

Марков (NB: който не вярва може да го пита), но не бил във възторг от 
него... (NB: Целият донос е една подобна, безкрайна и безмислена ло-
горея, дължаща се може би на къркането в индустриални количества от 
сливовицата)... Един негов преподавател в университета – продължава 
“Греков”-Тошков - случайно му пробутал анархистическите убежде-
ния (NB: Да не би да е Блажо Сендов?)... Бил нещо като “секретар” на 
Григоров (NB: Хаджията), когого ГКГ уважавал много, защото някога 
му подал ръка... Искал да пише история на БГ, но нямал време, а Г.Х. из-
оставил българските дела, защото страдал от манията “за световно 
водачество, но ГКГ не споделял неговата линия, защото тя била много 
по-рязка и... екстремистка”. (NB: ай-ай-ай!) 
ГКГ се интересувал от въпросите на културата (NB:Да бе, аз като чуя 
“култура”, се хващам за кобура, като Гьобелс), от писатели, артисти, 
художници-дисиденти. (NB: Изобщо от въпросите на “идеологическата 
диверсия”.) “Не може да няма вълнения у нас, импулсирани от “Соли-
дарност”, казал ГКГ.”
Важно за отбелязване е, че при следващото идване, “Греков” щял да 
бъде при ГКГ и никъде другаде. Като връстници, щели да се разберат.
Същата вечер щяло да има събрание на част от българската емигра-
ция (около 30-40 души, от които 25 били анархисти) и ГКГ му пред-
ложил да го отведе, но “Греков” казал, че не е удобно да се афишира 
пред хората (NB: Това може да стане при следващата командировка!) и 
го попитал: “Сигурен ли си, че всички са лоялни към една кауза?” ГКГ 
отговорил, че е възможно да има и “подстроени” лица, но при второто 
идване (sic!) щял да го запознае с някои хора и можем да направим по-
сещение в Prades, за да се видим и с Григоров, който е получил писмото 
ти и ни звънна да направим всичко възможно, да те открием (NB: в 
Парижката купа сяно) и да се свържем с теб.”
Следват “справки за засечените лица”:
1) ГКГ - обект на ДОР “Терорист”, помощник на Г.Х. в редактирането 
на в-к “Наш път” и член на Изпълкома на БОД.
2) Г.Х. – ръководител на “анархистическия център” в Париж и редак-
тор на вестник “Наш път”, който провежда бясна антикомунистиче-
ска и антисъветска кампания. Поддържа близки връзки с испанските 
анархисти и е обект на ДОР “Агроном”.
3) Иван Дръндов, бивш ръководител на бандитска анархистическа гру-
па, от “крайно десните” анархисти за провеждане на терористически 
действия и борба за сваляне на социалистическия строй в НРБ” (NB: 
Мамма мия!)
4) Д-р Т. Митев – ръководител на група, отцепила се от крилото на Г.Х. 
Има собствена клиника в Париж. И т.н, и т.н. 
И “справките” на копоите, подобно доноса на Михаил Тошков алиас 
“Греков”, са изсмукани от пръстите на ДС-професионалистите. Човек 
може да си помисли, че вербувани и вербовчици, вкупом се надпревар-
ват да саботират и дезинформират “йерархията”, като я пращат “в де-
вета глуха”, заедно с плановете й за борба с вражеската емиграция, но 
това ни най-малко не е попречило да се легитимира “документът” с едно 
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“ВЕРНО!” и с печат.
Този “важен” донос, както ще видим, е в абсолютно противоречие със 
следващия от 1984 г. на същия доносник, но никой от копоите  на ДС не 
е потърсил от “писателя” обяснение на подобни странни факти, защото 
“йерархията” също страда от дисциплинарен и мозъчен запек. Всички 
вкупом се подчиняват на въведеното още от руския самодържец Нико-
лай I-ви правило: “Молчать и не разсуждать!”, оставяйки да се трупа 
в архивите и в “делата” хлам, в който те затъват и се плетат, като патета 
в кълчища... Той е послужил, като основа за “Информацията” на ста-
налия вече генерал-лейтенант Петър Стоянов - н-к на VI-то у-ние на ДС 
- за “подривната дейност на анархистическия център в Париж срещу 
НРБ” от 24.09.1982 г., предназначена за горната кора на “щита и меча” 
на БКП и самия шеф на тъмното ведомство - министър Димитър Стоя-
нов. Тя е изпълнена с още по-голями чудесии, като полуграмотният и 
впиянчен шеф на политическата полиция е прибавил тук-таме по някоя 
мазка, щриха, четка, за да оформи колективния портрет на Анархията:
“През тази година(?) Георги Хаджиев заедно с ИР (Изменници на Роди-
ната) Иван Дръндов и д-р Т. Митев на конгрес на анархистите в Лон-
дон, упреквали полските анархисти, че са изпуснали момента в който 
е трябвало да бъде решен въпроса за властта.” (NB: Трудно би могло 
да се изработи по-голям набор от идеологически глупости и дезинфор-
мационни безмислици. Никакъв конгрес в Лондон “през тази година” 
не е имало. Д-р Митев не се е срещал поне 20 години с първите двама и 
още по-малко разбираемо е какъв “въпрос за властта” ще решават анар-
хистите? За подобни “информации” цялата политическа полиция вогла-
ве с шефа й заслужава да бъде пратена да чука камъни!)... Иван Дръндов 
– продължава високопоставеният информатор – е най-преданния на Г.Х. 
бандит и привърженик на терора... Трябвало да се бие комунистическа-
та власт и да се борят за нова, чрез саботаж, диверсии и терактове... 
Обвинявал анархистите в България, в това число  и Борис Георгиев, ро-
ден в 1900 г. (NB: т.е. на 82 години), че не проявява достатъчно актив-
ност, което наложило изключването му от Федерацията. Решението 
било публикувано в “Наш път”… За ГКГ, към “Грековите лакардии” е 
добавено, че събира снимки за своята история на България по случай 
1300 годишнината и не само, че не провокирал гостуващите в чужбина 
културни делегации, но се стремял да установи приятелски връзки, тъй 
като те били… “патриотично настроени”.
Д-р Тошо Митев очаквал чрез ГКГ, след смъртта на Георги Хаджиев, 
да ликвидират разцеплението между анархистите зад граница. Него-
вото крило (на Т.М.) било за по-умерени действия и по-широки връзки 
с емигрантите от социалистическите страни. Затова започнали да 
издават списание “Восток”. Не бил съгласен с изключването на Борис 
Георгиев, чиято дейност в България оценявал като център, около кой-
то се върти нещо.”  
Никола Чорбаджиев са го “емигрирали” през 1949 г., вместо в 1923-а. Той 
заемал междинна позиция между “Восток” и “Наш път” и “настоявал 
да не се информират другарите в България, за да не се разочароват”. 

Споделял, че след тях “няма кой да поеме делото”, защото “младите 
емигранти гледали личното си благополучие или търсили съмнителна 
творческа слава”.
Заключението на Петър Стояновата информация гласи: 
“Те (българските анархисти в чужбина) не представляват реална 
сила, повечето не са устроени материално и са озлобени и обидени 
на социалистическия строй. Те дават указания на анархистите от 
“вътрешността” да активизират дейността си, а не да чакат от 
Франция да се решават въпросите им…”
“В резултат на установения контакт (NB: чрез Михаил Тошков!) с 
ръководители и членове на анархистическия Център в Париж, са съз-
дадени условия за провеждане на целенасочени агентурно-оперативни 
мероприятия съвместно с ПГУ и ВГУ на ДС... (NB: Макар и да не “пред-
ставляват реална сила…”)
      София, 23 септемри 1982 г.                                 Подпис: ген.-лейтенант...

(NB: Отлично редник Канторек!)
Написано в 1 (един) екземпляр,  предназначен за др. министър.” 
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                                 1983
Четвъртък вечер на 31 декември 1982  г. срещу новата 1983 г.

Посрещането на всяка новогодишна нощ, както и на сегашната, при ис-
панските анархисти на улица Виньоль, се беше превърнало в отекчител-
на традиция. Бяха добри хора, но както казваше Ценко “и овцата е до-
бра”, 1983 година щеше да ми е десетата поредна, прекарана с тях. Сега 
отивах без празнична треска и желание, влачен от инерцията. Теменуга 
се готвеше да отпразнува Новата година, в компанията на неколцина 
второразрядни “луксозни българи”, които Катя Гюлеметова все още съ-
бираше у дома си, за да доядат остатъците от обезщетението, получено 
от шведската фирма “ВОЛВО” за претърпяната катастрофа през 1970 г. 
Така всеки щеше да се озове в своя гьол, празнувайки разделно. Нашите 
отношения с нея отдавна бяха изгубили живеца си от краткото лято на 
1979 г. и сега живеехме, като чужденци под общия покрив. Понасях все 
по-трудно това изнервящо и продължило толкова дълго съжителство. 
Поради вечните си финансови затруднения, тя продължаваше да оби-
тава апартамента в Шатийон, чийто наемател бях, защото не можех да 
я отпратя през настъпващата зима. Беше си намерила бъдещ подслон 
в жилището, което вървеше в комплект с наетия от нея магазин на ул. 
“Каспар Монж”, но казваше, че приятелят й Христо Торнев – телевизи-
онен техник и баща на бъдещата снаха на членът на политбюро Милко 
Калев Балев и високоразрядна италиянска манекенка - още не е приклю-
чил с ремонта му. Не оставаше друго, освен да се въоръжа с търпение и 
да стискам зъби - исках да се разделим без драми, викове и сълзи, дори 
без обяснения. Беше напълно излишно и ненужно...
Тъкмо се канех да тръгна към 20-ти арондисман, където беше парижкото 
седалище на CNT и FAI в изгнание, когато по телефона се обади Георги 
Хаджиев, за да ми каже, че ще дойдат с Мадлен да ни вземат двамата 
за празненството. Мислех си, че по-идиотска идея е невъзможна, но се 
надявах съквартирантката ми да откаже. За моя изненада обаче, тя прие 
и както се разбра по-късно, го беше сторила, за да поиска отсрочка за из-
плащането на заема, който Хаджията й беше отпуснал преди три години, 
за да й помогне да се закрепи в търговията с чанти. Двамата с Мадлен 
държаха много да циментираме пукнатините в нашето “семейство”, с 
надеждата да улегна, да се вразумя и заживея “нормално, като всички 
хора”. Поради такива съображения четиримата се озовахме с нейния 
“Фолксваген” на новогодишната вечер. Оставих на Мадлен грижата да 
я представя на старите бойци от гражданската война и на техните деца, 
някои от които бяха почти “деца на моите години”, а аз се държах в стра-
ни, за да не се червя от идеалите и мечтите на моята търговка. 
Наоколо танцуваха, пиеха сангрия със скромната вечеря, която домаки-
ните бяха приготвили за гостите си, а аз се отделих с Хаджията и некол-

цината милитанти от някогашната ФАИ, които сега си ближеха раните и 
ходеха в Испания, само от време на време, без да късат мостовете с но-
вата си родина. Бяха отчаяни от пълния разрив между очакванията им и 
новата испанска действителност, в която някогашните републиканци от 
рода на Сантяго Карильо и наследниците на Кабалеро, Негрин и Прието 
бяха станали поданници на назначения от каудильо крал Хуан Карлос. 
От Москва се беше върнала и старата доносница на Сталин Долорес 
Ибарури -“Пасионария”, която гримирана, начервосана, пребоядисана, 
демократизирана и склерозирана, стана депутатка от сантягокарийовата 
еврокомпартия. За разлика от нея, “легендарният” Енрике Листер, се въз-
мути от ревизионистите и за наказание бе лишен от депутатско кресло 
в кортесите. Баба Ибаррури приличаше на хибрид между мумия и стар 
допотопен гущер, но и “нашата” Федерика не и отстъпваше, само дето 
съзнаваше, че местото й не е в “Нова Испания” и си седеше в Тулуза. 
Нашите, като че ли бяха най-зле подготвени за договорената с агонизи-
ращия Франко “демократична подмяна” на диктатурата. От разговорите, 
които водехме с години, знаех, че те посрещнаха с изненада граждан-
ския и социален мир в който каудильо напусна Испания, оставяйки им 
в наследство краля – кретен, който гордият, героичен и т.н. испански 
народ прие, ако не с възторг, с въздишка. С помощта на чуждите инвес-
тиции и покровителство, и с награбените в продължение на четириде-
сетгодишното безразделно и несмущавано господство милиарди долари, 
сините “деца чудо”, на преустройващата се и преименувана Фаланга, 
се бяха превърнали в преуспяващи аферисти и бизнесмени, а агентите 
им и мераклиите за овакантената власт, създадоха за броени дни 6 000 
партии, с което бе започнал истинският разцвет на испанския пазарен 
плурализъм, след като генералисимусът беше събрал костите на жертви 
и палачи в една обща гробница. Стана ми тъжно и се питах, дали и нас 
не ни очаква период, подобен на “постфранкистката демократизация”? 
Всичко зависеше от реакцията на народа, от нас очевидно, той голяма 
помощ не можеше да получи, не само защото “ний сме всинца с чаши 
сангрия в ръка”... Дори не ми се подхващаше тоя разговор, който бя-
хме водили с Хаджията стотици пъти. В 00 часа се вдигнаха тостове, 
но някак си не вървеше да си пожелаят: “Догодина в Барцелона или в 
Мадрид!”, защото вече никой не ги спираше. Само нашият “оратор на 
човешкия род” пусна отново изтърканата плоча за “Крепостта на све-
товния анархизъм”, но тъй като това не предизвика ничий ентусиазъм, 
даже напротив, той млъкна и седна, допивайки чашата си. Към 3 часа 
след полунощ, му казах, че съм изморен и искам да се прибирам. Ако 
желаят, Теменуга може да ги отведе до дома им, но те предпочетоха да 
посрещнат зората тук на улица “Виньоль” и ние се сбогувахме. По пътя, 
Теменуга изрази задоволството си от компанията, в която я въвела Мад-
лен: “Много мили, възпитани и любезни хора.” Чудела се, че това са 
анархисти! Нямали нищо общо с представите, които си била съставила 
от съжителстването ни. Не казах нищо на глас, само си помислих: 
“Когато бакалките ги хвалят, в Дания има нещо гнило, стари Бебеле...” 
Улиците на нощния Париж все още не бяха задръстени и по булевард 
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“Перифирик” се прибрахме за четвърт час. Побързах да кажа “Лека 
нощ!” и се прибрах в стаята си. Загасих лампата, но дълго не можех да 
заспя от рояка мисли, които не напускаха черепа ми. Очертаваше се една 
тъжна нова година. В Полша беше тихо, като в запустял кладенец, вой-
ната в Афганистан се беше превърнала в своего рода позиционна, а аз се 
чувствах старец – тази година навършвах 50-така... Може би следващата 
1984-а? Сънят надделяваше, заспивах...    
                                                          ***
Работата ми в Русел-Юклаф продължаваше и през новата година със съ-
щия “ентусиазъм”. Когато Рику ми възлагаше някоя програма на CICS за 
управление на запасите и комуникации с клиентелата в реално време, ся-
дах пред терминала, в страни от бюрото, който ме свързваше с големия 
компютър (или ординатьор, както го бяха кръстили галските патриоти), 
вземах готови панели с команди от предишни програми, които свърз-
вах с необходимите коболови инструкции и сглобявях новата в рекордни 
срокове. След това я тествах и имитирах заетост с възложената ми зада-
ча, докато върху отделни листа или джобни бележници систематизирах 
и конспектирах резюмета и хрумвания, появили се при нощните четения 
на различните исторически източници, предимно автори-“хроници” от 
епохата на III-то царство и I-вата “чиста и свята народна република”... 
Така, бавно, но сигурно продължавах да подготвям материалите и щри-
хите за Първата част от моята “Антиистория Славянобългарска”, пос-
ветена на I-вото българско ханство-царство, разделена на два тома: I-ви 
езическия, за един 183-годишен период (681 – 864 г.г.) и II-ри християн-
ски - малко по-къс (865 – 1014 г.г.), обхващащ 149 години, докато “Бълга-
роубецът” си свършил работата. При такава организация на “работното 
ми време”, се налагаше само да внимавам да не бъда изненадан от Рику, 
чийто кабинет беше в дъното и за да стигне до него минаваше покрай 
колоната на нашите десетина бюра. Другата опасност идваше от Фоц-
зи, който го посещаваше почти всеки ден и се отбиваше да си стиснем 
ръце по френски обичай. По-рядко ни посещаваше бившият им шеф, 
полковника от резерва Малре, вече пенсионер, чийто пост бе заел Фо-
цзи, поради което  напусна пръв “Вагон Ли” и повлече крак, та и аз го 
последвах. Макар, че о.з.-полковникът ги беше пропулсирал в кариера-
та им (Рику даже се беше оженил за секретарката му, както постъпваха 
много кариеристи), сега и двамата гледаха на него, като на някакъв до-
садник, от който искаха да се отърват час по-скоро и Малре с накърне-
но честолюбие от голямата “любов” на бившите си подчинени, като да 
изплаче мъката си, често идваше да се ръкуваме, с неговото останало 
му от казармата: “- Както винаги, на своя пост, нали мосью Жоржиев” 
и да разменим по някоя приказка. Винаги засмян, той се отнасяше към 
мен с явни симпатии, навярно впечатлен от моята история, която му 
бяха разказвали двамата. Щом веднъж ръкостисканията свършваха, аз 
се връщах, подобно някакъв “ст.н.с.”, заплащан от мултинационалния 
фармацевтичен тръст, отново към “академичните” си занимания, про-
дължавйки да излагам на чисто фактите и коментарите върху историята, 
от които в многобройните ми бележници намерих съхранени следните 

фрагменти и идеи за I-вата й част:   
ВИЗАНТИЙСКА ГЛАВА ЗА ХРИСТИЯНСТВОТО И ИМПЕРИЯ-
ТА ИЛИ ЗА СВЕТСКАТА ВЛАСТ И ЗА ЦЪРКВАТА. 

“Може би ключът за разбиране на собствената ни историческа “съдба” и 
духовно развитие се намира в сериозното проучване на историята на Ви-
зантийската и Руска империи!?! С един паралел между Константинопол 
и Москва и нейното имперско продължение, наречено, като на подбив... 
СССР.
Няма да се връщам към езическия период на Римската империя (от 27 
година пр. до 392 година след Христа).
Във вековете преди Диоклетиан и Константин, за около 50 години, през 
трона минали около двадесетина императори. В тази “смутна” епоха 
властта не била наследствена и богопомазаниците се качвали и сли-
зали от сцената, съпроводени от военни или дворцови преврати, за да 
отпътуват директно за отвъдния по-добър свят. Докато в раниците на 
наполеоновите войници, според думите на корсиканеца, лежали мар-
шалски жезли, тук, в генералските, се намирали скиптрите на императо-
рите. Липсата на “култ към личността” на господаря, обаче, превръщала 
трона му в лесна плячка за всеки пълководец, разполагащ с по няколко 
хиляди войника и с амбицията да направи императорска кариера. Тези 
високоидейни и принципни вътрешни борби за властта били в основа-
та на перманентни кризи. Към това се прибавяли социалните бунтове и 
въстания, които си нахлузвали най-различни “национални”, религиозни 
и дори... спортни маски, и етнографската хетерогенност на имперското 
население. Именно тези вътрешни кризи и прогниване, а не силата и 
храбростта на варварите, правели от огромни късове на разлагащото се 
имперско тяло лесна плячка за неканените пришълци от всички посоки.
Тези международни, политически и социални кризи се придружавали 
от дълбоки икономически: външнотърговският баланс на империята с 
тогавашния Ориент станал абсолютно негативен за Константинопол. 
Плащанията на войниците-наемници, както и на чиновническата бю-
рокрация (тези единствени реални стълбове на императорската власт) 
ставали все по-нередовни. От тук и нуждата от все по-високи данъци. 
Инфлацията галопирала и златните и сребърни монети изчезнали, за да 
сторят път на медните/бакърените, защото още не се били досетили за 
по-евтиния материал – хартията, а варварските орди настойчиво искали 
да получават откупите в земи, служби и власт. 
В по-ранните векове, например във века на реформите и на крушения-
та им, преди “въдворяването на християнството” (IV век), Диоклетиан 
търсел политически методи да стабилизира императорската власт и да 
забави ускорения стокооборот /кръговрат/ на императорските глави или 
задници, които стрували средно по 2 ½ години седене на трона – цару-
ването се превърнало в една съвсем обезценена стока. Реформаторът на-
мерил изход в нещо, което можем да наречем “колективно ръководство”. 
Освен себе си, носещ титлата август (не става дума за някогашния клоун 
от цирка, а за първите Цезар и Август, които превърнали имената си в 
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титли), той назначил още един “август” за Западната Римска империя 
и в добавка – още двама цезари. Чрез тази тетрархия Диоклетиан це-
лял създаването на лична заинтересованост за неколцината августовци 
и цезари на колективния бандитизъм, за да пресичат овреме апетитите 
на всеки провинциален бандит, който вместо да се бие по границите на 
империята с напиращите варвари и да изпълни патриотичния си дълг, 
стигал (след кратки бакалски сметки) до заключение, че ако тръгне на 
поход в обратна посока - към града на кесарите, операцията щяла да му 
излезе по-евтина и далеч по-доходоносна! Подобна “реформа”, в наше 
време, проведе един далечен негов следовник /съратник и ученик/ – Ни-
кита Сергеевич Хрушчов, веднага след като грузинският бандит замина 
за царството на сенките. Той настани в “Третия Рим” някаква полиархия, 
чието число варира и номинално се състои от 4 главни бандити от тес-
ния състав, до разширения на Президиума на ЦК на КПСС от 25 члено-
ве. Разликата между старата пиянска и шутовска четворка, която Джу-
гашвили свиквал в потайна доба, за да го забавлява и решават съдбините 
на империята и днешната, която се събира около живия труп и пореден 
генсек – Леонид Илич Брежнев, ще научим когато някой от днешните  
бандити напише мемоарите си, но разликата между римската тетрархия 
и колективното ръководство в Москва е очевидна от сега. Първите били 
в разцвета на силите си, пълни с енергия, воля за власт, реформи и за-
воевания. Днешните маразматици не искат да изтърват полагащия им се 
дял от колективната полиархия, не им липсват и имперски апетити, само 
че нито имат мозък, нито воля за реформи, а и реформизмът има своя 
лимит. И той се изчерпва. Затова техният идеал е полицейско-чиновни-
ческата неподвижност и съхранение на интернационалното и социално 
статукво, чрез една серия от “Виенски конгреси”, които наченаха в Хел-
зинки. Грешката на склеротиците е в това, че са сбъркали епохите и ве-
ковете. Ураганът ще се разрази скоро, за да не остави камък върху камък 
от последния трети Рим.
Във Византийската империя Диоклетиан и особено Константин, наре-
чен Велики, съчетавали две начала. Римското, датиращо 24 години пр. 
Хр., когато Римският сенат гласувал закон, с който поставил императо-
ра над законите, провъзгласявайки го за личен приятел на боговете и 
следователно безсмъртен (очевидно, за да спрат зачестилите осмъртява-
ния) и с това концентрирали в ръцете му божествената власт и тази на 
имперските институции, които намерили своите далечни отражения във 
Върховния съвет на депутатите, в Райхстага, в американския конгрес и 
в разните едно- и двукамерни парламенти, които съобразно днешното 
държавно право, представлявали “властта на народа”. 
Другото начало идвало от Ориенталските деспотии. Сливането на две-
те, довело до изолирането на абсолютния монарх от простосмъртните. 
Тогава се появили пурпурните мантии – багреници, короните и разни-
те златни и диамантени дрънкулки, които трябвало да свидетелстват за 
божествеността и величието на абсолютния монарх. В добавка, дошли 
пищните ориенталски церемонии, римски банкети и “божествени” ри-
туали с антуражът от разнокалибрени блюдолизци, куртизанки и пазван-

ти, които скандирали хорово (и безкористно) за славата и могъществото 
на господаря.
Към тези два източника – юридическият Римски и фактическият Ори-
енталски – Константин добавил и идеологическият: единственият цезар 
на Земята трябвало да намери своя божествен еквивалент на небето. По-
добни “теоретически” мошеничества днес се наричат идеологии, поли-
тологии, “икономикс” и т.н. и имат претенции за научност. В доброто 
старо време, те се наричали религии и за да ги поставят вън от всякак-
во съмнение и дискусии, ги представяли не като абсолютни и последни 
научни истини, измътени от класици с вековна давност, а направо като 
доставени от небето с гръм и трясък от самия Йехова или още по-добре 
– чрез снизходителното пратеничество на самото ходещо божие слово, 
олицетворено не от кой и да е, ами направо от самия божи... син. С две 
думи, монархията се нуждаела от идеологическа попара и подпора, и 
Константин я намерил в християнския монотеизъм.  
Както виждаме, формулата “един бог на небето – един кесар (или фюрер, 
или гениален баща на народите) на Земята” има хилядилетна давност. 
Само “научните” мотивировки на властодръжците се различавали в де-
тайлите. 
Знае се, че християните са съществували близо 300 години преди Кон-
стантин, като незначително малцинство, което не оставило никакъв пе-
чат нито върху прежната тривековна история и култура на Римската им-
перия, нито върху социалните движения в нея. Прочее, творческата роля 
в създаването на религии и на моралнополитическо единство – щях да 
кажа свинство - на народ и властници, може да се илюстрира далеч не 
само с западно и източноправославни примери. В Персия религията на 
Заратустра също се налагала с меч и кръв от тамошния “цар на царете” 
и наследниците му. След арабските завоевания при които халифите на-
саждали “убежденията” на Исляма също със силата на оръжието, в Еги-
пет, Сирия и другите земи, от християнството, което според легендата се 
родило в Близкия Изток, не останало почти нищо. (Днешните християн-
ски малцинства там са резултат от инверсни операции на европейските 
колонизатори и следващите ги мисионери на църквата.) По същия на-
чин, в Анадола, след като там пристигнали султаните със селджукските 
витязи, от христовата вяра не останало много нещо. В Западна Европа 
пак със силата на меча католицизмът изместил първоначалното “ортодо-
ксално” християнство, особено показателен е случаят с Италия, но може 
би, най-фрапиращият пример и илюстрация на принципа “Какъвто е ца-
рят, такава е и религията!” е Испания, където Ислямът и католицизмът 
се редували в зависимост от военните успехи на маврите или испанците 
(дали са били испанци?), а “принципът” Cuius regio eius religio има раз-
лични преводи, като Комуто принадлежи властта, негова е и религията 
или може би най-адекватния: каквато е тоягата, такава е и вярата!
Прочее, за тези от нас, които познават военнополицейската и икономи-
ческата механика на окончателното овладяване на духовете на “масите” 
от великото (защото е истинно) учение на Маркс-Енгелс-Ленин-Ста-
лин, едва ли са останали някакви съмнения в достоверността на горната 
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теза?!? Както и да било, от една нищожна по сила и влияние секта – една 
между стотиците други - християните се превърнали в единствената 
правилна религия. Константин и наследниците му разрушили и унищо-
жили другите, конфискували храмовете и богатствата им и ги предали в 
ръцете на  тяхните папи, патриарси и попове.
Интересуващите се от победата на Православието в Русия трябва да се 
обърнат към историята на царстването на един друг велик княз и “све-
тия” – Владимир, а ние ще го упоменем в тази ни история, след още две 
глави - в тази за Борис I-ви, (който също е светия).
След като проблемът с консолидацията на централната власт бил що 
годе решен и “нормализиран”, следващата стъпка на Византия била да 
приобщи варварите към имперската културнорелигиозна общност, като 
ги асимилира в един съюз на закрепостените византийско-християнски 
народи. За целта в специалната Магнаурска академия на Константино-
пол, във факултета по идеологическа диверсия на империализма, Визан-
тия подготвяла усилено емисари, маскирани като попове от “черното” 
духовенство, сред които били и двамината солунски братя “свети” “све-
ти” Кирил и Методи.
Освен с отдела за политическо и философско оглупяване, посредством 
религията, клирът, който е далечен предтеча на днешния идеологически 
марксленински агитпроп, обединил в себе си и функциите на върховен 
духовен и телесен жандарм, поповете обсебили ролята на инквизитори 
и творци, и поели контрола над културата и литературата в среднове-
ковното общество. В хода на нашето изложение ще разглеждаме част от 
отраженията или по-скоро пораженията, които те нанесли с църковна-
та цензура, схоластика, догматизъм, канони, инквизиции и клади върху 
ума, нравствеността и стандартизирането на “душевността на новия фе-
одален човек”. И заедно с това, ще отбелязваме натрапващите се парале-
ли между хрониките и агиографиите с творбите на “социалистическия 
реализъм” в изкуството и историята. По повод научните пелтечения на 
защитниците на тезата, че само “ранното средновековие” и турското 
робство попречили да станем “люлка на Ренесанса”, ще си позволим 
да сравним и да противопоставим образците на античното гръцко изку-
ство, което предшествало нашите духовни мракобесници с 15-29 века и 
“творбите” на Черноризец Храбър, Константин Преславски, Презвитер 
Козма и появилите се няколко века по-късно Патриарх Евтимий и Гри-
гори Цамблак, чиито писания те величаят като шедьоври на гениални 
майстори на перото и изразители на величието на средновековната “бъл-
гарска душевност” от “предренесансовата епоха”. Недоволните от така-
ва “интерпретация” ще отправим към науката и изкуството в тогавашния 
арабски свят и дори само към един-единствен техен “връстник” - Омар 
Хаям и неговата поема “Рубаят”, а ако това не им стига, ше посочим 
Данте Алигери, Бокачо и Петрарка или Франсуа Вийон, обесен от аго-
низиращото средновековие, което не могло да понесе разчупването на 
своите канонизирани форми, норми и теми.
Хилядата години след крушението на първия Рим, били може би 
най-дългия декаданс в историята, при което той съвсем не бил една не-

прекъсната, низходяща права, водеща към историческото небитие. В 
тази хилядогодишна история има експлозии на експанзия, с временна 
реставрация на могъществото на “Втория Рим”, последвани от круше-
ния и свивания на Империята едва ли не в черупката на столицата край 
Босфора, от разпокъсвания й разпад в нещо, което превръща понятието 
империя в посмешище, а империализма - във фарс. И точно тази низ-
ходяща синусоида от кризи и упадък, в чиято основа стояли борбите за 
трона и агресивността на новопоявилите се върху историческата арена 
хищници, позволили държавното творчество на по-дребните бандити и 
банди, сред които и това на унугундурите.
Държавнотворческата деятелност на нашите прадеди, върху чиито ха-
рактер и методи ще се спрем по-подробно с конкретния исторически 
материал на ръка, била улеснена от нападенията на мощни конкуренти 
на империята, като перси, араби, хазари, а в по-сетнешните фази – руси, 
татари и селджукски турци.
Днешният декаданс, който не е само източен, носи в себе си безброй чер-
ти на паралелизъм, но съвременните ни империи, поради неравноуско-
рителната скорост на историческия процес, нямат пред себе си векове. 
На последният III Рим не му остава дори едно десетилетие. (NB: Това 
би изглеждало, като фалшифицирано пророчество с късна дата, ако да 
нямах в себе си поредния Парижки бележник от 1981 г., от който мога 
да фотокопирам факсимиле в настоящия том или да го представя като 
доказателство на “неверниците”.) 
Това, което може да се дискутира е, дали декаданса на Руската империя 
ще завърши с победата на бившите империи (обединени в “общежития с 
бившите си колонии в т.нар. цивилизован Свободен свят), с нахлуването 
на варварите – внуци на Чингиз хан и Тамерлан от към Китай или с въс-
тания на колониите и на отечествените наемни роби в Метрополията? 
Прочее, часът на отговора на въпроса е близък!
Видяхме бежешком “генезиса” на победата на христовата религия в 
Римската /Византийска/ Империя. В заключителната част (глава) ще се 
спра на социалната същност (на класовата й природа), която тема дава 
възможност не само за аналогии между църковната собственост и дър-
жавната - и двете не са ЧАСТНИ, но при чернокапците има “повече со-
циализъм”, отколкото у партийните архийереи, които гледат да предадат 
имането и властта си в наследство на новородилите се порчета. 
Да се види още за Константин IХ Мономах (11 юни 1042 г. - 11 януари 
1055 г.) и макар и на скокове, за останалите фигури, събития и моменти 
във византийската история, преди и след него, за да не се изгуби пред-
ставата за Хронос и да изтървем нишката на времето...
Следва да разработя параграфа за принудителното покръстване на бъл-
гаро-славянските племена. Известно е, че “приемането” на християн-
ството е резултат от военната победа на ромеите над “свети” хан-княз 
Борис I-ви и свидетелства за творческата роля на насилието в отношени-
ята ни с боговете. В този и в следващите томове ще се спра по-подробно 
върху историята и ролята на българската православна църква, която Бо-
тев наричаше “византийска воня непорината”. Нейното съществувание, 
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продължило, въпреки перипетии и инциденти, единадесет века и поло-
вина - от изнасиления от кръстника си “светия” до агента на КГБ патри-
ката Максим - е един рекорд в отечествената ни история и е безспорно 
доказателство за “особенната материя” от която са направени чернока-
пците, за тяхната гъвкавост и приспособленство към всякакви терени и 
слугинството им на всички режими... Малко по-обстойно ще разгледам 
духовната и културна роля на църквата. В съответните части/глави ще 
бъде развит въпросът що значи църковни пазители на българщината? – 
Ролята им през 428-те християнски години на наши, родни господарства 
в I-вото, II-рото и III-тото български царства, както и в епохата на I-вата 
република: от гоненията и изгарянето на клади на богомилите през сред-
новековието до съвременните ни доносници и протежетата на Червен-
ков и Живков, начиная с патриарсите Кирил, Максим и митрополитите 
от “Светия синод”, архийерейските наместници и енорийските попчета, 
чиито божии и земни дела остават скрити в касите на спецслужбите.
Няма да се спирам върху ролята на българското духовенство по време 
на 167-годишното господство на византийските императори, чиито аг-
енти са били всички отечествени епископи, владици и патриарси, нито 
ще обяснявам заточението на Евтимий, който се радвал на по-голяма 
благосклонност и толерантност от страна на неверниците-завоевате-
ли отколкото оказаната от победителите във Втората световна война 
спрямо нацисткия колега на Евтимий – Алфред Розенберг по време на 
Нюрнбергския процес, който бе обесен, заради идеологическите си уп-
ражнения. Ще мина по диагонал ролята на духовенството през Възрож-
денската епоха, за да видя каква “българщина” е укривало и опазило то? 
Защото, ако някой и друг “тъмен и непознат монах”, като Паисий се е 
опитвал да свести спящите, това не значи, че трябва да се тегли сюнгера 
върху предателствата на една институция, която запазва привилегиите 
си и при султаните. (Автокефалната ни църква е игра на султана срещу 
извоювалата независимостта си Гърция във въстанието от 1821-1830 г.)    
Митологията за героичната и прогресивна роля на духовенството, по 
време на турското робство, е нужна някому. Тогава Дяконът се подстри-
гал, а църквата даде поп Кръстю и цялата сволач около Екзарха в Цари-
град, под сянката на султаните Абдул Азис и Абдул Хамид. Раболепни-
те ни историци създадоха след “Освобождението” мита за църковните 
“борци”. У Ботева, за чието определение споменахме и у Каравелова 
можем да намерим повече за истинската роля на Христопродавците 
през този период. Ролята на БПЦ не е по-благородна по време на III-
то царство и при “народната власт”. Когато я преценяваме, трябва да я 
съдим глобално като институция, а не по изключения, които йерарсите 
нормално отлъчвали. В най-новите времена тази църква даде фигури, 
като поп Андрей от “Септември”, но и червения шут – поп Русинов – 
предтеча и мост към днешните червени патриарси и митрополити с тях-
ните ешмедемета и банкети с партийните секретари, със субсидиите от 
диктатурата и участието им в подвижните циркове, наречени конгреси 
на мира и т.н., и т.н., без да говорим за безбройните техни исторически 
и битови предателства. 

                                                          ***
В наше време, понеже религиите търпят инфлация, малцина търсят про-
изхода на “правата” на властника на небето при боговете и ги намират 
в... народа (гласът божи е заменен с глас народен). Съобразно днешните 
конституции, властта произтича от урните, посредством които народът 
я делегира на “своите избраници”. Защо властниците не обясняват своя-
та власт с военнополицейската сила, която са организирали, с хоровете 
от попове и агитпропи на които плащат, с финансовите и материални 
средства, които бандите на господстващите класи са оскубали, остри-
гали или издоили от народното стадо, това и досега си остава неразга-
даема енигма за идеологическите и юридически лакеи на държавност-
та, особено на “правовата”. Само в минути на откровенност могат да се 
чуят цинични нотки в дисонанс с хора на “държавоведите”. Например 
от Макиавели или нашият Стоян Михайловски, който казал в поетична 
форма: “Османский герб е този – кол и въже!” А Ленин опростил ця-
лото държавно “право” с една фраза: “Държавата не е нищо повече от 
една сопа!” Но тези анархистически откровения на властниците, общо 
взето са археологическа рядкост. Те прибягват до тях в трудни за дър-
жавността моменти, иначе баламосват тълпата с реформи и обещания 
за подобрения.
Целта на техните непрекъснати административни реформи (с които ед-
рите области се разделяли на по-дребни, минитерствата се раздвоявали, 
закривали и новооткривали) била да се избегне средоточието на властта 
в провинциите или в центъра, за да се отрежат възможностите и апетите 
на различните узурпатори и превратаджии и се осигури безпрепятства-
ното и несмущавано функциониране на императорската власт, съобраз-
но ленинските принципи на демократически централизъм и нормите на 
византийската законност.
Със същите намерения се провеждала реформата с разделянето на вла-
стите, първоначално на военна и цивилна, а по-късно се добавили ду-
ховна, съдебна, законодателна и изпълнителна, което през всички векове 
било приложение на имперския девиз – “Разделяй и владей!” спрямо въ-
трешните конкуренти. Днес даже армията и полицията са подразделени 
на няколко конкуриращи се и враждуващи помежду си родове и служби, 
които надделявят враждата и боричканията си за късове власт, приви-
легии и бюджети, само когато хидрата на плебеите заплаши с бунта си 
да погълне цялата сложна машинария с всичките й поделения, секции и 
винтчета.
Към разделянето се прибавял и строгият йерархически ред от августи, 
цезари, кесари, архонти и тем подобни до кметовете и пъдарите във 
всички политически власти, с който се преследвали многобройни и мно-
голики цели. 
Йерархията е майката на кариеризма и бюрократизма. Тя създава и 
социалната база на властта в лицето на низшите й слоеве, с което под-
хранват надеждите у екземплярите на впрегатния народ, че един ден и 
на тях може да се усмихне шанса да захвърлят ралото, овчарската гега 
или занаятчийските инструменти и получат късче власт над себеподоб-
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ните си и местенце край многоетажната държавна софра с правото на 
ленност и издевателства над смирено наредилите се пред гишетата им 
овчедушни поданици. Най-после, йерархическият принцип е основа на 
възпроизвеждането, размножението и умножението на бюрокрацията с 
всичките й чинове – от императора до шефът на ибрикчийте (или на ба-
рон-порткотоните в двора на краля “Слънце”) и на архиварите в кое и да 
е учреждение/ заведение.
Същите незиблеми принципи на ред, организация, страхо- и чинопочи-
тание, и т.н., намираме във всяка държавна организация – от султаните 
с бимбашиите до райхсфюрерите със щандартенфюрерите или генерал-
ните със селските партийни секретари и държавните “глави” с техните 
пазванти и шофьори!
Тези, които ще започнат да възразяват и противопоставят на тази кар-
тина частната инициатива и парламентарната демокрация, можем да 
отправим към строгата административна йерархия в предприятията, на-
чиная с дребните патрони и стигайки до мулти- и транснационалните 
компании или чиновничеството в най-демократичната и “полусоциалис-
тическа” V-а република, от която гледка човеку става безкрайно тъжно за 
безнадеждната и безполезна проиграност на толкоз революции от векове 
насам...
Като добавка към “духовните” стълбове на държавността, били разполо-
жени многобройни погранични гарнизони и издигнати мощни крепост-
ни стени около вътрешните градове, като се започне с Константинопол, 
в които създали елитни военнополицейски части, чиято цел била (и е) да 
поддържат реда и тишината в страната и да пазят императора от конку-
рентите за престола, а властниците вкупом - от някакъв спонтанен из-
блик на народната любов. (В наше време, освен явната и тайна полиция 
– ДС, бяха създадени фалшиви погранични ивици, “кльонове” с телени 
мрежи и за всеки случай, синьокапи преториянци или вътрешни войски 
с поетичното име “байкалци”.) Прочее, ако трябва да кажем цялата ис-
тина, и “протекцията на населението от външни врагове” е продиктува-
на от нуждата да се гарантира “свободата” на стрижбата на стадото от 
собствените на Н.В. императора овчари срещу налитащите отвън кон-
куренти в бандитизма, а граничните войски препречват в мирно време 
пътя не толкова на външните врагове, колкото на собствените поданни-
ци, доведени от грижите на императора и на “П”артията до желанието 
да се изскубнат от ноктите на “родината” с надеждата, че Ханаан е отвъд 
телените мрежи, минните полета и кучешката порода зеленокапци с ав-
томати и дресирани кучета вълча порода.
На последно място, в държавното творчество, трябва да отбележим 
изключително важната законодателна дейност, в която прозира волята 
господството да се вкамени за цели ери. В нея, от особено значение са 
данъчните закони, ценовите политики и монетарните “реформи”, нака-
зателния и процесуален кодекси, които, както знаем, целят повдигане на 
общото ни благосъстояние и опазването ни от разбойници и крадци...
Тук е мястото на още една бележка върху взаимоотношението между 
властта и религията (или господстващата идеология) изобщо и християн-

ството в частност и по-точно историческата роля на източното правосла-
вие. Видяхме, че триумфът на тази “вяра” сред стотиците източни рели-
гии и секти в Римската империя се дължал на всестранната и безусловна 
поддръжка, която й оказал император Константин, обявен от поповете за 
“велик”. Причините за този му избор са две. Първата вече споменахме - 
връзката между монархизма и монотеизма, а втората е че след като бил 
осенен от небесното видение (“С този знак /кръста/ ти ще победиш!”), 
той си разчистил сметките с колегите от тетрархията, с които бил обре-
менен от Диоклетиановите държавни реформи, като използвал тяхното 
многобожие и толерантност към многочислените култове на Изтока. Не 
че в отделни моменти християните не са били преследвани, измъчвани и 
избивани (особено в ранния период, когато били жертва на левичарските 
си увлечения и говорили за братство и равенство на... Земята), но вед-
наж излекувани от тази “детска болест”, техните апостоли и попове така 
преработили учението на “незаконно” родения божи син, че в лоното на 
нелегалната Христова църква се появили и някои висши сановници от 
императорската бюрокрация. Останалото е митология, чиято аналогия 
намираме сред обезвъзмездените “активни борци срещу капитализма и 
фашизма”, които с всяка изминала година от 9.9.1944-а насам стават все 
по-многобройни. (Тези политикоисторически феномени – “борците” – 
имат това необяснимо свойство да се размножават... посмъртно!)
След сътворяването на тази къса и може би отекчителна, но нужна за 
разбирането на собствената ни история Византийска глава, в която още 
веднаж поредното превъплъщение на старата Вавилонска блудница сти-
га своя апогей, за да започне новата фаза на византийския декаданс, при-
ключил съществуванието на втория Рим под ударите на селджукските 
турци, повече няма да се връщаме към Византия, освен в хронологията 
на българските властници от първите две царства, доколкото тяхната 
вътрешна и външна политика е следствие, отражение (и поражение) на 
византийщината и на империята. За по-нататъшното моделиране, фор-
миране и разбиране на идеалите и идолите, традициите, институциите 
и моралните устои на “нашите” властници и властогонци, ще включим 
още две глави – една за Османската империя и друга за Московската 
с нейното почервеняло, но безсрамно марксленинско превъплощение...
                                                           ***
В събота и неделя на 16/17 април 1983 г. направихме една разходка до 
Брюксел, като рано сутринта на Гар дю Нор се събра френската или 
по-точно Парижката “делегация за пролетната конференция на БОД” в 
нейния обичаен състав: председателя Ценко Барев, подпредседателя д-р 
Моллов и членовете на Изпълкома на “движението” Стефан Левордаш-
ки, Тончо Карабулков и Благо Славенов. Моя милост, както винаги, пъ-
туваше на свои разноски в качеството си на “китайски наблюдател”. Не 
че имаше какво да се наблюдава – всичко беше повече от ясно, но подоб-
ни разходки, в съседните на V-тата република страни, бяха своего рода 
туризъм през уикендите, който даваше възможност да се хвърли “птичи 
поглед” върху забележителностите на Европата и най-вече да се срещна 
с дружбашията, сред която имах не малко приятели още преди съдебния 
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процес през 1953 г. и последвалите го години в затворите и след това. 
При моя “френски език на малък негър”, потопяването в българска среда 
и обмяна на мисли, беше необходимост. Тази ми слабост и неизбежните 
доносници, които се навъртаха около подобни “масови мероприятия”, 
ме бяха превърнали в докладите и в справките на ДС в “заведущ терора 
и член на ръководната петорка” – нещо като “постоянното присъствие 
на екзекутивата на БОД”.
Събрахме се в едно купе на влака и в продължение на три часа си че-
сахме езиците, при което имах кратка схватка с д-р Моллов по повод 
бакалската или пазарната демокрация на неговите европейски съмиш-
леници, от чието поведение спрямо “комунизма” той се възмущаваше, 
защото отпускали заеми и помагали на диктаторските режими на Изток 
в поробването на нашите народи. Попитах го, защо не се възмущава от 
съюза им със Сталин по време на Втората световна война и отпуснатите 
милиарди долари за военна помощ и храни, резултатът от която полити-
ка беше поглъщането на Източна Европа и установяването на “народ-
ните демокрации” у нас. Докторът махна с ръка и каза, че споровете с 
такива като мен са безмислени и че не разбирал как е възможно, като 
антифашист да не правя разлика между двете епохи.
- Докторе, ти явно бъркаш адресите – аз не съм антифашист, а анархо-
комунист и разликата е колосална, но за изясняването й, трите часа до 
Брюксел няма да ни стигнат.
След като влакът спря на брюкселската гара, Ценко ни отведе в някакъв 
беззвезден хотел, който миришеше на “арсеник и стари дантели”. Тук, 
както ни каза, е нощувал вече трето десетилетие при поканите от различ-
ните европейски институции, чиито седалища бяха в белгийската столи-
ца. Хотелиерът, който го познаваше, ни посрещна фамилиярно и ни даде 
ключовете от стаите. С Благо се настанихме в една от тях, след което се 
събрахме с част от дошлите да ни посрещнат  ценкови “освободители” 
в бирарията под хотела. От “белгийците” се знаехме с Недялко Гешев, 
който беше направил успешно бягство от затвора на остров Белене през 
лятото на 1956 г. Той домакинстваше. Обядът беше сандвичи и разгово-
ри, поляти с белгийска бира. Въодушевен, д-р Моллов казва, че трябва 
да се потърсят, макар и срещу заплащане виетнамци, афганистанци или 
араби, които да ни свършат работата в родината (с поставянето на някоя и 
друга бомба). Придружаващите ни доносници са побързали да осребрят 
молловите глупости, които щяха да бъдат “отразени” на 22 март, следва-
щата 1984 г., в “мотивировката” на “Плана на ВГУ-ДС за провеждане 
на агентурно-оперативни мероприятия по линия на международния 
тероризъм” (Литерно Дело - ЛД “Тервел” – срещу терористичните ор-
ганизации на вражеската емиграция), целящ разкриване намеренията на 
терористи, като доктора, за които своевременно трябвало да се уведомя-
ват братските органи за сигурност... и т.н.
Имаше две “заседания” – следобедно и сутришно в неделя. След събот-
ното на което “доклади” изнесоха Благо, който беше систематизирал 
слуховете и клюките от новопристигналите български емигранти в ла-
гера на село Падричано край Триест и Моллов, който импровизираше 

на международни теми, на основа на телевизионните новини, които той 
слушаше на няколкото езика (които владееше като матерни) и най-ве-
че на американския канал Си-Ен-Ен, който бълваше новини и снимки 
от местата на събитията 24 часа върху 24. Нито един от двамата не се 
беше потрудил да изработи “доклада” си, поради което им казах, че не 
проявяват елементарно уважение към слушателите си. Първият ден от 
“Конференцията” завърши с разисквания, чието ниво беше “адекватно” 
на докладите, след което отново ядохме сандвичи и се разходихме до 
центъра на Брюксел, който беше недалече от хотелчето.
Беше започнало да притъмнява и сградите на централния площад, който 
не беше с големи размери, бяха заляти в златисти светлини. Най се на-
биваше в очи кметството – величествена, стара, историческа сграда, раз-
рушавана и въстановявана многократно през вековете, за последен път 
може би по време на Великата Френска революция, когато Белгия е била 
част от Франция. Само че на компанията “освободителни борци” не им 
се съзерцаваше, та влязохме в едно от луксозните заведения, където пи-
хме някаква високоградусова бира, която ми киселееше и продължихме 
дебатите до късно през нощта.
Утринното заседание в неделя беше запълнено от един километричен 
доклад на Тончо Карабулков, в който имаше всичко – данни от българ-
ската и съветска преса, примери от земеделието и индустрията, цифри 
от книгата, която Стефан Бангиев беше донесъл в чернова миналата го-
дина – “Мизерия на социализма”. Тя щеше да излезе от печат, като изда-
ние на “Бъдеще” и Тончо я рекламираше, като труд на научен колектив 
от икономисти, работещ в подполието на “Майка България”. Този път 
не взех участие в разискванията, защото Стефан ми я беше оставил ми-
налото лято и я бях чел с бележки, сравнения и коментари. Беше някак-
ва галимация от таблици с данни за българската икономика, търговия, 
демография, темпове на развитие и т.н. през последното следосвобож-
денско столетие, без отчитане на инфлационните процеси, с много про-
тиворечиви изводи и неубедителни заключения. И като знаех, че Стефан 
беше придружавал някога изпратения от ДС копой в Панагюрище, до-
като инквизиторите ни разпитваха, си мислех дали работното място на 
“авторския колектив” не беше в тъмното ведомство на МВР.
Както и да е, след обобщаващата заключителна реч на председателя на 
БОД, делегатите се разотидоха, ние обядвахме в една българска кръчма в 
Брюксел и към 15 часа бяхме отново на гара Миди – Юг, откъдето тряб-
ваше да вземем влака за обратно. Късно вечерта се прибрах в къщи, за да 
си отспя и се приготвя за утрешния “работен ден”. 
                                                           ***
Начеваше десетата година от моята емиграция, а аз продължавах да жи-
вея седнал на куфара си, в очакване влака да поеме обратния път. Бяха 
изминали десет години от пристигането ни в Париж през септември 1973 
г. Беше ни посрещнал Ценко Барев и се притече пръв на помощ. Това 
той правеше за всички българи, които са се обръщали към него. Казва-
ше, че е поръчителствал пред френските власти за 11 000 емигранти. И 
половината да са, пак бяха много. От тогава започна нашата близост и 
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продължи цели 35 години. В живота си с никой не съм дружил толкова 
дълго. Около 20 от тези години преминаха в емиграция и още 15 - след 
завръщането ни в България. Не мога да кажа, че останахме истински 
приятели, защото приятелството между анархист и властник, дори само 
кандидат, се оказа невъзможно. Колебаех се, дали да го отмина в споме-
ните си с мълчание, нали казват за мъртвия политик – само добро или 
нищо, но продължителността – близо половин живот – в който, ако не 
всеки ден, се виждахме редовно поне веднъж седмично и разговаряхме 
с часове, след което поемахме по Шанз’Елизе или “по пътя на победи-
телите”, както казваше той, ме задължава да се спра на биографията и 
портрета му. 
Ценко не е елементарен и едноцветен образ и това затруднява задачата 
ми. Ще опитам да бъда обективен и откровен. Благодарен съм за помо-
щта му в началните, най-трудни моменти от живота на емигранта, но “ис-
тината ми е по-скъпа от Платон”. Мнозина, особено сред използващите 
качествата му за нечистоплътни имперски цели го ценяха. Сред тях бяха 
такива като елитната американска реакционерка Джин Кирк-Патрик или 
френският философ и социолог Раймон Арон. Техните суперлативи бяха 
понятни, но те не бяха единствени. Например, папата на троцкистите 
- Пиер Ламбер казваше: “C’est une personnalite extraordinaire!” (Това е 
една необикновена личност!) Понякога, бидейки гневен, бях несправед-
лив с него, но не малко факти ми даваха право. 
Роден на 23 октомври 1919 г. в малкото трънско селце Докьовци, той 
завършва II-ра мъжка гимназия в София, след което записва специал-
ност биология в Софийския университет. По това време вече е активен 
участник в Земса - младежката организация на БЗНС и близък сътруд-
ник на лидера на пладнарите (левите земеделци) д-р Г.М. Димитров - 
по известен като Гемето. Още от началото на Втората световна война 
Докторът заема ясна антихитлеристка позиция, развива опозиционна 
дейност и издава “Манифест” към българския народ. За разлика от бол-
шевиките, които следвайки сталинската политика на пакта “Рибентроп 
- Молотов” за ненападение с хитлеристка Германия, говорят и пишат за 
общата “борба на двете соц. нации (сталиновия СССР и национал-”со-
циалистическа” Германия) срещу плутократите и империалистите от 
Англия, Франция и САЩ”, д-р Димитров е привърженик на въоръжена-
та съпротива... Конспираторите – пладнари са предадени и арестувани. 
Единствени успяват да се измъкнат от лапите на тогавашната ДС Гемето 
и неговият по-възрастен съмишленик бай Иван Костов за когото писах в 
предишните си спомени. Останалите, сред които е и 21-годишният Цен-
ко Барев, са задържани, инквизирани, изправени пред съда и осъдени “в 
името на Н.Ц.В. – Борис III”. Ценко получава 12 или 15 годишна присъ-
да и в затвора заварва неколцина анархисти от Пернишко, Радомирско 
и Дупнишко, както и осъдени преди пакта Хитлер - Сталин, отлежали 
болшевики. Той изтърпява само три от 15-те години, защото в навече-
рието на 9.9.1944 г. правителството на Константин Муравиев дава пълна 
амнистия и заедно с останалите затворници е освободен. Включва се в 
политическия живот и след късата отечественофронтовска зима на1945 

г. минава в опозиция. Заплашен е с втори процес, отново с Гемето, кой-
то пак успява да се измъкне с помощта на “съюзниците” и отпътува за 
САЩ. Копоите арестуват нашия герой и го отвеждат в квартирата, за да 
направят обиск и извземат книжата му. Спомняйки си заканите на би-
вшите си съзатворници-“комуняги”, обсебили властта “с безкористната 
помощ” на сталиновите армии, Ценко запазва самообладание, съобразя-
ва и оставя ключа отвън на вратата на апартамента си, който е на третия 
етаж. Влизайки, докато куките ровят, улисани в книгите и листовете по 
масата, той успява да изскочи от апартамента, да ги заключи и изчезва. 
Така започва неговата одисея с укриването, емигрирането, връщането му 
в България от гръцките власти и повторното пресичане на южната гра-
ница. Следват премеждия в гръцките лагери и атински хотели, откъдето 
след тригодишни перипетии и интервенциите на Гемето и англо-амери-
канските дипломати, отпътува за Париж през 1948 г. с френски военен 
самолет. Кооптиран в създадения от д-р Г. М. Димитров БНК, Ценко ос-
тава като негов представител за Европа. 
Няма да разказвам за множеството събития, свързани с историята на 
БНК и неговата роля в тях, за образуваната българска “освободителна 
рота” към американската окупационна армия в ГФР, набирането на до-
броволци-емигранти и нелегалното им изпращане в България за дивер-
сии и разузнавателни операции, финансирани от САЩ. След смъртта на 
Сталин, Москва провежда политика на “мирно съвместно съществува-
ние между системите с различен обществен строй”, поради което перото 
от “сто милиона долара” в американския бюджет е съкратено, заедно с 
обещавания “кръстоносен поход на свободата”. “Знамената са свити за 
по-благоприятни времена” и за деятелите от Националните комитети на 
забранените опозиционни партии от Източна Европа настъпват тежки 
дни. Комисия от агенти на “съюзническите” спецслужби преразглежда 
техния статут и поведение на всеки шест месеца, за да реши кому да 
отпусне зоб за следващата половин година. В резултат, някои получават 
инфаркти и инсулти. Други се приспособяват към новия курс на амери-
канската източна политика и остават “на повикване”. Трети си търсят  
работа, за да се препитават. 
Когато пристигнах във Франция, Ценко Барев  експлоатираше предпри-
ятие за бояджийство и обновяване на апартаменти - СЕКОБА, в което 
работиха предимно български емигранти. Нито един от тях не каза ху-
бава дума за работодателя си. Няма да хроникирам тези години, но ще 
отбележа, че до края на изгнанничеството си, той остана в чужбина като 
“безотечественик” и не поиска чуждо гражданство за разлика от почти 
всички наши емигранти, които мислеха, че завръщането е химера и се 
сдобиха с втора родина, с административен комфорт и с паспорт. Разка-
зът за тези и други събития беше негов дълг към драмата и мизерията на 
една голяма част от българската политическа емиграция. Този дълг ни-
кой от деятелите на БНК не изпълни. Скоро, след моята поява в Париж, 
Ценко напусна Комитета, за да образува с част от емигрантите “БОД” 
(Българското Освободително Движение) със седалище във Франция. 
Той го оглави, но и за този период не остави спомени. Вместо тях, след 
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завръщането ни в София, издаде три сборника със свои статии и три обе-
мисти тома с документи, кореспонденция и материали от емигрантския 
печат (предимно от “Бъдеще”), озаглавени “БОД в битката между двата 
свята”. Те също останаха незавършени – спряха до 1988 г. и подготвяни-
ят за печат IV том, обхващащ интересния двугодишен период до края на 
“движението” през 1991 г., никога не видя бял свят. Тази книжнина не 
може да замени неговите мемоари. Ако бяха написани откровено, щяха 
да са ценен извор за бъдещите историци на политическата емиграция 
през периода на 45-годишната болшевишка диктатура. Защо не го стори, 
въпреки многократните подканяния, той си знае...
Личните ми впечатления от него са противоречиви, като щрихите към 
портрета му. До определен момент Ценко беше вярвал и залагал на “яс-
требите” в американската политика. Но с годините, които станаха десе-
тилетия, бе разбрал, че предизборните и парламентарни дуели между 
тях и “гълъбите” са част от политическия театър. Приказките им се оп-
ределяха от това дали са в опозиция или на власт, а делата им бяха син-
хронизирани и съобразени с “националните интереси” на... финансовия 
и военно-промишлен комплекс на САЩ. Цитираше с горчивина думите 
на наш селянин отвъд Океана, проумял “политическа игра на елитите”: 
“- А бе, тия американци дето ги чакаме, с биволска кола да бяха тръг-
нали, отдавна щяха да са пристигнали”. Ценко не се заблуждаваше и от 
казаното му при посещенията в Америка, в Брюксел или НАТО. Знаеше, 
че в “счетоводството” на политическите канцеларии на САЩ или други-
те по-малко “велики сили” винаги е имало различни фигури и групи, на 
които “съюзниците” са залагали, според моментните нужди на външната 
им политика и казваше, че гледали на емигрантските политици, като на 
болни, които се нуждаят от мехлем за раните и капки за успокоение, но 
въпреки това, по инерция (или поради поети задължения към режисьор-
ите на театъра?) откликваше редовно на поканите, които институциите 
му изпращаха за своите сесии, заседания и събрания. 
След като Гемето бе склопил очи, неговите съратници от БНК, стра-
хувайки се от властния му и безцеремонен характер, го отстраниха от 
председателския пост с вишегласие. Той отхвърли предложението за на-
силствен преврат в БНК и го напусна с още двама негови членове – брат 
му Иван Барев и най-младия депутат от ОФ-опозиция Емил Антонов. С 
последвалите го земеделци, главно от Германия и САЩ (във Франция те 
се брояха на пръсти) започна да издава списание “Бъдеще”, което цене-
ше високо и образува БОД, данни за чиято дейност и история се намират 
в споменатите три тома: “БОД в битката между...”
Когато се запознахме, Ценко беше наясно, че след Унгарската револю-
ция от 1956 г., очакваното сгорещяване на Студената война е бита карта. 
Коварната (или нормална?) западна политика беше разсеяла надеждите 
за триумфално завръщане с танковете на победоносните съюзнически 
армии и назначаване на “временно правителство” както стана на 9-ти 
септември, а изхабяването от дългогодишната емиграция и собствения 
му опортюнизъм, го бяха превърнали в циник. В моменти на открове-
ност, той ме поучаваше, че за да се успее, трябвало да се “използват 

недостатъците на хората”. Страдаше от трудно прикриван наполеонов 
синдром – май не случайно бе избрал Корсика за вилата си, а на бюрото 
държеше бакърена мастилница с миниатюрен бюст на малкия корсика-
нец, който върху вълните на революцията, бе станал император на Фран-
ция... Собствените си другари Ценко наричаше “нашата дружбашия” и 
ако се съди по това, което се случи с тях, след завръщането ни в Бълга-
рия, едва ли ги е ценял високо. За повечето се изказваше с абсолютно 
пренебрежение, особенно, ако те не можеха вече да му бъдат полезни. 
Експлоатираше чувствата им, които сигурно са му изглеждали, като “не-
достатъци”, но изоставям щрихите, имащи отношение към личния му 
живот...
Много от историите, които разказваше бяха верни, но обичаше да 
послъгва или ако това звучи грубо – да преувеличава, поради което, мно-
зина не даваха кредит и на истините му. Често, когато телефонът звъне-
ше, той вдигаше слушалката и започваше едно “Уи, мосю льо министър! 
Биен сюр, мосю льо министър” и т.н., което предизвикваше намигане у 
посетителите или подигравателно подсмихване. Когато се връщаше от 
корсиканските си ваканции, ни разказваше как му гостували “двама-три-
ма министри или пет-шест депутати и направили тур д’ оризон”, а след 
регулярния си “хаджилък” в САЩ се хвалеше как го приели в Държав-
ния департамент или как поучавал в ГФР Хелмут Шмид и т.н. 
Изглежда, лъжата и хлестаковщината са в кръвта на всеки политик. 
На въпроса - искаше ли да се води действителна борба с диктатурата? – 
отговорът е ДА, ако кестените се вадят от огъня с чужди ръце, но такива 
вече нямаше. Той сам казваше, че последните доброволци (което в уста-
та му звучеше като “балами”) били измрели в Балканската война.
Читателят с основание ще попита: “А като е така, защо толкова дълго 
продължи тая ви дружба?” Защото сме социални животни, имаме нужда 
от общуване, а в чужбина, пък и в “родината”, тези с които можеш да 
водиш що годе смислени политически разговори, не бяха толкова много. 
Ценко беше сред тях. Когато бивахме насаме, той изразяваше крайни 
мнения, правеше оценки на събития и политически фигури или анализи 
на положението и заемаше позиции, каквито биха си позволили малцина 
анархисти. Някои казваха, че в най-ранната си младост е бил анархист 
– не съм го питал дали е вярно, но хората от БЗНС, които го изтикаха от 
БНК, чието председателско място след смъртта на Гемето му се полага-
ше “по достойнство”, отправяха фантастични обвинения, като това, че 
заедно с анархистите в емиграция умъртвили преждевременно безспор-
ния лидер на пладнарите. По численост последните надминаваха всички 
многобройни крила и пера на останалите земеделци, взети заедно. Така 
беше след девети септември, в затворите и в емиграция, но си струва да 
отбележа, че в Париж Ценко беше почти изолиран от земеделците, които 
предадоха председателския пост на БНК на Дими Краварев – племенник 
(сестрин син) на Никола Петков и по общо мнение – нищожество. 
Независимо от това, Ценко продължи да участва със завидно постоян-
ство във всички емигрантски и чуждестранни манифестации срещу дик-
таторския режим в България и неговите московски покровители. Тази 
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многолика активност му беше отворила вратите към Селския интерна-
ционал, Събранието на поробените народи и др. “фирми” със затихва-
щи функции. Получаваше редовни покани и за заседанията на НАТО, 
на Европейския парламент или други международни организации и ин-
ституции на “Свободния свят”, където присъстваше в качеството си на 
наблюдател. Многобройни бяха “длъжностите” му в чужди и наши еми-
грантски инициативи, като БНК и БОД. Беше активен деятел и в редица 
руски и източно-европейски, емигрантски коалиционни прояви. 
Ценко беше член на редакционната колегия на голямото емигрантско спи-
сание “Континент”, редактирано от руския писател-бродяга и изгнанник 
Владимир Максимов, наред с фигури като Андрей Сахаров, изгнанници 
от СССР и Източна Европа и западни интелектуалци. Списанието оба-
че беше компрометирано отнапред, защото се издържаше финансово от 
най-големият медиен магнат в ГФР, собственик на повече от 150 вестни-
ци и списания, сред които и жълтият таблоид “Билд” - Аксел Шпрингер. 
Той (Ценко, а не Шпрингер) членуваше и в така наречения Интерна-
ционал на Съпротивата – ИС, заедно с Владимир Максимов, Владимир 
Буковски, Леонид Плющ, Едуард Кузнецов и др. съветски дисиденти. 
“Интернационалът” беше американско сътворение, ползващо се с фи-
нансовата поддръжка на службите и с моралната и политическа подкре-
па на изплашените от болшевизма западни или отвратените от него из-
точни интелектуалци, писатели и културни деятели, като Раймон Арон, 
Ив Монтан, Симон Визентал, Йожен Йонеску, Йехуди Менухин, Хорхе 
Семпрюн, Фернандо Аррабал, Симон Вей, Робърт Конквист, Чеслав Ми-
лош, Милован Джилас, Ревел, Пиер Декс, Глюксман, Бернар-Анри Леви 
и т.н. Мнозина от тези имена с международна известност се подвизаваха 
и в редакцията на Континент. Дейността на ИС беше нечистоплътна и 
подчинена на имперските интереси на САЩ: той подкрепяше наемни-
ци, като “контрите” в Никарагуа или конгоанския “герилеро” Савимби, 
показван срещу вход на ситите и любопитни парижани и парижанки. 
Виждал съм Ценко и в ролята на “модератор” на открити събрания, да 
запушва устата на някой левичарски смутител на спокойствието и еди-
нодушието. Не зная, дали за тази си разностранна дейност получава-
ше някакви хонорари, но дори да беше безплатна, тя едва ли му прави 
чест. Той не се гнусеше от “единофронтовството” с гангстери и убийци, 
които по нищо не отстъпваха на агентите на Коминтерна, срещу които 
водеше борба. Ако резултатите от нея бяха незначителни, то се дължеше 
на цицилъка на американските “спонсори”, които по понятни причини, 
избягваха създаването на силни въстанически или опозиционни движе-
ния в страните, които бяха набелязали за “освобождение”. Ако се съди 
по резултатите от по-мащабната помощ, която САЩ бяха оказвали на 
Садам във войната му срещу Иран на Хомейни или на афганистанските 
муджахедини, американските стратези имаха право. След като техните 
протежета укрепнаха в една истинска война, те въстанаха и срещу съз-
дателите си, като чудовището на Франкенщайн. Поучени от този горчив 
опит, стратезите предпочитаха да ползват услугите на разни опитомени 
дисиденти и на разкаяли се болшевики, които срещу прилично заплаща-

не и гарантиране на безнаказаност за миналите и настоящите им престъ-
пления, бяха готови на всякакви мерзости...    
Както и да било, в заключение, не може да се отрече, че от селянче от 
Трънско, той беше развил политическата си култура и израстнал до ниво, 
на което можеха да завиждат мнозина европейски политици. Пишейки 
това, не зная за кого е похвално или обидно такова сравнение и не мисля, 
че му правя комплимент: живеем в епоха, в която с малки изключения, 
върху всемирната политическа сцена се подвизават лилипути. Освен 
това, казват русите... “говно не тонет”: вълните или по-скоро бълбука-
нията във вонящото блато на политиката издигат на повърхността нищо-
жества, скроени по ръста на епохата и отговарящи на “нуждите на вре-
мето”. За разлика от тях, Ценко потъна и властта, към която се стремеше 
страстно през целия си живот, го отмина. Защо? Мисля, че бъркаше епо-
хите. Той се заблуждаваше относно ролята на селяните – социален вид, 
осъден на изчезване. Жертва на младенческите си спомени и надежди, 
свързани с времето на Стамболийски, той не разбираше, че тази история 
вече се беше превърнала във фарс, но най-голямата му илюзия бе свър-
зана с надценяване на собствените си възможности - мислеше, че както 
манипулира с лекота следващите го емигранти, предимно земеделци, 
така ще успее да изиграе историята и родените от “соца”, пребоядисали 
се бандюги на диктатурата, които разполагаха с милиарди, с полицейска 
и бюрократична организация и с безброй доносници сред тези на които 
Ценко разчиташе при завръщането в БГ. (От който момент ни деляха 
по-малко от осем години...)
Тук оставям “художническата четка” (или тази с която чистят тоалетни-
те) и няма да се връщам повече към неговия образ, освен в повествова-
нието, където пътищата ни се пресичаха до 2007 година...
А жалко, защото ако имаше малко повече кураж, ако не се страхуваше 
от мизерията и от това да не остане без покрив и без пари за личните си 
нужди и ако не беше толкова себичен, Ценко Барев можеше да остави 
името си в историята, редом с това на Раковски, а не да завърши живота 
си в съжителство с Маргото в така нар. ПП на несъстоялия се БЗНС (е), 
за който може би ще стане дума в последната част от моите спомени...
                                                           ***
Нашите петъчни събрания се провеждаха редовно. На тях настоявах по-
стоянно да поставим на разискване и да търсим решение на онези про-
блеми, които ми се струваха жизнено важни за анархизма. Например, 
можем ли да пропагандираме нелегално идеите си в Н”Р”Б и ако отгово-
рът е утвърдителен – как? Защото без разпространение на революцион-
ното слово и програма сред “нисшите класи”, не ни оставаше друго, ос-
вен да си пожелаем “Лека нощ, до втората тръба”. Никой не отричаше, 
че за извършването на универсалната и интегрална анархо-комунисти-
ческа революция, е необходима революционна ситуация. Обективен 
критерий за наличието й беше нарушаването или разрушаването 
на днешното социално и интернационално статукво. За да се устано-
ви дали се придвижваме към нея, трябваше да анализираме постоянно 
количествените и качествени процеси и промени в състоянието и пове-
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дението на социалните класи (“нисши”, “средни” и “висши”), условията 
на тeхния живот, борбите или колаборацията помежду им, тенденциите 
в социалната еволюция, международното положение, събитията и раз-
ностранните конфликти (търговски, политически, военни и т.н.) и коали-
ции, неравномерното развитие, разместването на “великите” и най-вече 
на свръхсилите и подредбата им по скалата на световната икономическа 
и военна мощ. Беше очевидно, че съхранението или разрушаването на 
двойното статукво се извършва под влияние на комплекс от фактори, 
сред които освен гореизброените, най-важен беше новопоявилата се и 
непозната, наченала от две десетилетия научнотехническа революция. 
Тя създаваше и материалната основа на обществото към което се стре-
мим. 
Но, дори да бяха узрeли и презрeли обективните предпоставки и условия 
за Социалната революция, тя нямаше да стане реалност, ако “нисшите” и 
част от “средните” класи не бяха подготвени идейно, психологически и 
организационно за извършването й. Ако постулатите на материалистиче-
ската философия бяха верни, обективните предпоставки на революцията 
трябваше да породят появата на адекватни революционни идеи, дейст-
вия и организации. Сред тях беше и анархокомунистическата идейна ор-
ганизация. На основа на историческия опит и настъпилите промени в 
съвременното общество, следваше да обсъдим ролята й преди, по време 
на и след революцията, както и текущата работа за нейното създаване 
и възпроизводство, която бяхме длъжни да извършваме постоянно, при 
най-неблагоприятните вътрешни и международни условия. Възразяваха 
ми, че подобна дейност, при наличието на една неерозирала болшевиш-
ка диктатура е невъзможна и както е доказал опитът, може само да вземе 
много и излишни жертви. Но, питах, не разбираме ли, че това е пътят на 
опортюнизма и на капитулацията, който ни води директно към смъртта 
на идеала. Ако борбата беше невъзможна, защо се събирахме, за какво 
и за кого пишехме, защо търсихме връзка с приятелите в България? И 
казвал ли е някога, някой анархист, че революцията, с която искаме да 
изпратим в екарисажа на историята днешното общество с всичките му 
атрибути – държавни институции, капитал, наемен труд, пазари, класи 
и т.н., и т.н. - може да се извърши без жертви? Бяхме ли предприели се-
риозни, системни и постоянни опити, въпреки неизбежните жертви, да 
опровергаем капитулантските твърдения? Техното отрицание не се ли 
намира в цялата нова и най-нова история на действащите върху всички 
континенти нелегални рев   олюционни организации? Не сме ли сви-
детели на организирането на десетмилионната “Солидарност” или на 
четиригодишната въоръжената съпротива на афганските селяни срещу 
“непобедимата червена армия”?Ако спецификата на българските усло-
вия, не позволяваше повторението на чуждия опит, не трябваше ли да 
потърсим наш, собствен път? (Нали така беше кръстен вестника на ор-
ганизацията!) Ако ме питате: Как? – вече не веднъж  съм повтарял до 
втръсване: чрез комбинирани действия на другарите в емиграция и от 
вътрешността. И дори, ако този път не водеше към целта, ако беше сбър-
кан, не трябваше ли заедно, с общи сили да потърсим верния?

Това казвах устно и писмено, но когато пристъпвахме към обсъждане и 
търсене или построяване на нов път, бивахме принуждавани да се зани-
маваме с измислен от Хаджията дневен ред. Той беше майстор в отклоня-
ване на вниманието със своите “теоретически приноси” и предложения 
за обща организационна позиция по въпроси, като Сътрудничеството с 
политическите партии, Националния или Македонския въпрос, необхо-
димостта от парите в анархистическото общество и т.н., и т.н. Сега в 
дневния ред на събранията ни фигурираше “Сътрудничеството с другите 
политически партии”, по който въпрос болшинството беше “против”, но 
нашият стратег и тактик упорстваше, позовавайки се на стари решения, 
които бяха успели да прокарат с Иван Рачев и да ги наложат преди по-
вече от 30 години. С това се обясняваше толкова несвойствената за моя 
натюрел калемджийска дейност. Бях написал статията “Възможно ли е 
класовото сътрудничество?”, отклонявана многократно от Хаджията, 
докато след многобройни разисквания и редакционни поокастряния, се 
появи по негово настояване в “дискусионната колона” на “Наш път”, чак 
в априлския му брой за 1984 г. 
На събранията аргументирах принципната ни позиция: 
- Ние сме за унищожение на държавата и на всякакви инструмен-
ти на властта, следователно и на политическите партии, които при 
демократичната й форма са нейни ембриони. Това е банална исти-
на и оправданието на каквото и да е сътрудничество с тях, макар и 
“временно” или по “тактически съображения”, е по-безпринципно 
от опортюнизъм. То е равносилно на предателство или на скъсване с 
анархизма. Какво в статията, която настоявам да публикуваш, считаш 
подлежащо на дискусия? 
- Защо си поставил в заглавието класовото сътрудничество? Кой от нас 
е бил за него?
- Хаджи, не обичам да се правя или да ме правят на кретен. Едва ли е 
нужно да ти обяснявам, че политическите партии са квинтесенция на 
господстващите класи и следователно всяко сътрудничество с тях е кла-
сово...
- Добре, на коя господстваща класа бяха квинтесенция болшевиките, 
преди да вземат властта?
- Преди, те бяха ембриони на днешната държавнокапиталистическа кла-
са и на нейната диктатура или обратно, и ако това се разбираше добре от 
всички ни, трябваше да насочим главните си усилия към абортирането 
им. И по всяка вероятност нямаше да сме в днешното плачевно състоя-
ние... 
- С писанията си, ти обвиняваш косвено испанските другари в класово 
сътрудничество, заради линията им по време на гражданската война...
- Слушай, с тебе сме спорили неведнъж на тази тема. Знаеш, че съм ви-
зирал “нашите” министри-анархисти, без да се съобразявам с частните 
ти отношения с Монсени... И ти обещавам да се заема сериозно с тяхния 
колаборационизъм, който се оказа фатален за цялото ни движение. Ако 
искаш, можем и по него да открием колоните на “Наш път” за дискусия. 
Но във въпросната статия третирах “национални” събития и те запитах 
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кое в нея подлежи на разискване? Дали принципната аргументация за 
отхвърляне на политическото сътрудничество или множеството нашен-
ски примери, с които я илюстрирах, сред които законите на стамболо-
вистите против анархистите от 1907 г. или на Стамболийски “Против 
разбойниците” от 1922 г.? Нали по този повод Георги Шейтанов беше 
написал прочутото открито писмо до министър-председателя? Приве-
дох в статията си част от многобройните убийства, екзекуции, затвори 
и концлагери “преди и след 9-ти”, срещу което не вярвам да имаш въз-
ражения, и заключих: “Всичко това е направило невъзможно не само 
сътрудничеството, но дори и съжителството ни. А ако понякога съ-
ществува подобие на последното, то е “съжителството” между за-
творника и неговия тъмничар.” По кой параграф или изречение искаш 
да дискутираме?
Както често правеше в такива моменти, Хаджията млъкваше, гледайки 
ме злобно, като се надяваше да получи поддръжката на някой друг, но 
никой не се обади и спора увисна, без организационното решение, с кое-
то трябваше да бъде отменена “Декларацията” от 1952 г. 
Статията беше посрещната и от земеделците, включая от Ценко, едва ли 
не като обявяване на война. Отговорих, че този и всички други въпроси 
могат да бъдат подложени на дискусия и предложих в “Бъдеще” стати-
ята “За дискусиите и за нещо друго”, в която писах: “За съжаление, 
дискусии по основните въпроси на борбата, на нейните движещи сили, 
стратегия, тактика, програма и организация не се водят. Аргументи-
те в подкрепа на тази щраусова линия на поведение са най-благовидни: 
да не се дава материал на общия враг; да не се съживяват мъртъвци 
(мъртъвци винаги са другите) или да не се пречи на изграждане на един-
ството на борещите се срещу диктатурата... Резултатът е посивява-
не на опозиционните и революционни идеи, което е в корелационна зави-
симост с духовния и идеен пустош, предизвикани от властта в Н”Р”Б. 
Установяването на прословутия ред на “единодушие” и премълчаване, 
е сигурен симптом на гнилост и смърт!” И предлагах за начало на дис-
кусията въпроса: “Кое е главното препятствие за една организира-
на и ефикасна борба срещу диктатурата на държавния капитал?” 
Споделях и моето разбиране: Тезата, поддържана от нотабилите, през 
Благоев до ОФ-опозиция и настоящите емигрантски стратези, че сами 
не можем да променим нищо, се е вкоренила със силата на предразсъдък 
и е резултат от една предварителна безусловна капитулация... Привър-
жениците й се подготвят за едно ново, поредно “освобождение”, което 
няма да се различава по нищо от предишните две - на 3-ти март или на 
9-ти септември. Срещу аргументацията на невъзможността на промени-
те поради геополитическите причини и господството на империалисти-
ческите сили, възразявах с примера на Балканите и нееднаквостта и не-
равномерността в развитието на шестте, обитаващи ги държави: Турция, 
Гърция, Албания, Югославия, Румъния и България... Завършвах с “во-
лунтаристичното” твърдение, че само с книгата и с оръжието може да се 
проправи пътя на организираната революционна борба, която единстве-
на може да отведе народите към Свободата!

Резултатът, както можеше и да се очаква, отново беше глас в пустиня. 
Всички мълчаха, макар, че от развръзката ни делеше само една петилет-
ка...
Не беше по-различна съдбата и на друга статия,  посветена на 100-го-
дишнината от смъртта на Маркс (и марксизма). И тя беше отхвърлена 
от Хаджията. Не му се нравеше “хулиганското сравнение”, чийто автор 
всъщност беше Васил Тодоров. Той казваше: “- Народ, диалектиката е 
като шутката, уйдисва на всеки х...” Намирах “определението” прос-
то, ясно и разбираемо за всеки, но нашият моралист смяташе, че тия 
сентенции са под достойнството на неговия “Църковен вестник”. Иначе, 
статията не беше зле написана и Ценко я прие и отпечати в “Бъдеще” 
без възражения. В нея третирах същността на марксизма като програма, 
стратегия и тактика на държавния капитализъм. Отбелязвах негодността 
му да служи “като ръководство за практическо действие” и безпомощ-
ността на по-възрастния “класик” в сферата на прогнозите за бъдеще-
то,  спирах вниманието върху многобройните крила, фракции и партии, 
позоваващи се на “свещенните писания” и водещи словесни и понякога 
кръвопролитни войни помежду си, взели живота на повече марксисти, 
отколкото това е сторила световната буржоазия. Статията илюстрирах 
с една сполучлива карикатура от испански анархист, изобразяваща кра-
молите и побоищата между Ленин и Кауцки, Сталин и Троцки, Брежнев 
и Мао, на Мао с Лю Шао Ци, между Тито и Енвер Ходжа, Хо Ши Мин, 
Кастро и т.н., и т.н. и сянката на надвесилия се над тях “класик”, който 
напълно разочарован от последователите си бил казал: “Във всеки слу-
чай, аз не съм марксист” и още: “Посях дракони, а пожънах бълхи!”, с 
което искал да се разграничи от техните престъпления и изстъпления, за 
които сам им дал пример със собствения си кален и авторитарен маниер 
и отношение спрямо противниците си.  
Не желаех предизвиканите спорове с Хаджията, нито с други анархисти, 
особено след събитията, които настъпиха. Нямах убеждението, че с тези 
теоретически и практически занимания, бяхме полезни за каузата на 
анархизма, но считах, че на опортюнизма в нашите организации трябва 
да се дава отпор, а и не бях набрал решимостта и волята да тръгна, ако е 
нужно сам по пътя, който вярвах, че води към целта...
                                                           ***
Дойде месец юли, когато “хъшовете” заминаваха по вилите си. Хаджия-
та беше издал последния брой на “Наш път” преди ваканцията и се гот-
веше да летува с Мадлен на Еус. Разделихме се в обтегнати отношения, 
но все пак, преди да отпътуват, се обади да се сбогуваме и ме посъветва 
да бъда по-внимателен с Теменуга. Не го сиктердосах. Никога не бих го 
сторил, поради лични причини. Освен това, ако и следващите години 
бяха като 1983-а, беше излишно да се разделяме с него. Ако събитията 
вървяха както до сега и със същия темп, едва ли скоро щяха да настъпят 
“времена за велики дела” и volens-nolens (ща-неща) сътрудничеството 
ми с него щеше да продължи, макар и със запушен нос... 
“Мухоловката”, която той ми трапоса в лицето на открития от него или 
по-точно изпратения му от ДС “писател” (на доноси) Михаил Тошков, 
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стана напориста, започна да ми изпраща своите и на други автори книги, 
картички и ставащи все по-дълги писма на които отговарях лаконично. 
Например в писмо от 13 април 1983 г. искаше “повече думи” от мене. 
Обясняваше се едва ли не в любов. Бил станал “като ученичка, която 
иска дълги, много дълги писма... за да не се чувствал пренебрегнат”. Съ-
общаваше ми, че “напоследък видял доста приятели, които ме поздрав-
лявали, но щял да ми разкаже доста по-конкретно, когато се видим..., 
но знае ли човек – много черни котки се навъдиха и някоя могла да му 
мине път.” Изпраща ми “Въоръжени с надежда”, собствено производ-
ство по случай 100 години от Априлското въстание. Също “биография 
на неговия и наш приятел Ламар” (за когото собствения му син беше 
казал след влизането му в БКП: “нашият Ламар, стана лайнар”), бестсе-
лера на Ивайло Петров “Хайка за вълци”, както и каталог за абониране 
на вестници. Можел да ме абонира за всичко, но трябвало до се плати 
някаква валута”. Трети том на “академичната история на България не 
можел да ми изпрати, защото я давали само на абонати.” Следват автоби-
ографични и лични данни за изпращане на покана, каквато Хаджията му 
бил обещал. Изпраща и домашния си телефон за връзка. Изобщо налице 
беше един “безстрашен ратник за ХЛЯБ и СВОБОДА”. Информирах Ге-
орги, като му казах, че вече е изчезнала и последната капка от съмнение, 
че Тошков ни е изпратен от ДС. Хаджията отново възрази остро срещу 
“прекалената ми подозрителност” и заяви, че ще му изпрати покана, зер 
да не изтървем “кореспондента”.
Упорството на Тошков с писмата, “честитките” и натрапчивото пред-
лагане на услуги, свидетелстваха за пренасочването му към мене, като 
обект на вниманието на “органите”. В друго писмо от 13-то число на 
деветия месец мерзавецът ми изпращаше своя снимка в черна риза с 
дълга къдрава коса и мустаци, ала “Петко Войвода”. На гърба й беше 
написал конспиративно: “На братовчеда Иван за общите ни стремежи 
към висините...” (Наверно “горе” - при свети Петър. Очевидно, с нео-
споримия си професионализъм, копоите се готвеха да ловят с трици май-
муни.) Това ме забавляваше, без да ме отклонява от сатирично-“истори-
ческите” ми занимания, за които бях посъбрал достатъчно академични 
източници и “извори”. Продължавах работата си в къщи и на работното 
място върху главите на първия “езически” том и правех своите бележки 
и цитати за него и за следващия II-ри том от Първата част (за Първото 
българско царство).
                                                          ***
Глава VI – Симеон и Петър или Империализмът и последиците от 
него. 
Завършилият Магнаурската партийна школа Симеон, подготвян за ду-
ховник, още веднаж доказал, подобно Фуше, Талейран и Джугашвили, 
колко добър калъп за властници е била религиозната школовка. Анало-
зи изобилстват и сред по-сетнешните питомци в Института за червена 
професура в Москва или висшите партийни школи. (Достатъчно е да 
поменем Тито, Червенков, Георгиу Деж и плеадата държавни задници 
от епохата на балканския “реален социализъм”.) В столичното сърце на 

империята, нашият бъдещ патриарх имал възможност да се запознае от-
близо със силата и слабостите й. За жалост, някои неща недоучил или не 
можал да схване, защото сигурно не познавал добре другите партньори 
в тогавашната световна игра: Отоновци на Запад, Рюриковци на Север, 
араби и маври на Юг или перси на Изток, за да не отиваме по-далече в 
тази посока, където се подвизавали Поднебесната империя или тази на 
Изгряващото слънце. Всеки със своята тежест, сметки, отношения, съ-
юзи и преки или косвени влияния върху съдбата на търсещата място под 
слънцето прабългарска “империя”. 
Обстоятелства, които набързо приключили сметките на “Цезарът на бъл-
гари и ромеи” – той починал “внезапно”... (Диуретическа бележка: Тряб-
ва да се опитам да анализирам същността и мотора на Средновековния 
империализъм и произхода на несъразмерността между апетитите и въз-
можностите. Например в по-новото време някои, като Тито, си постави-
ха в своята пограма-максимум, като цел да се намажат със шарлан, за да 
се измъкнат от утробата на погълналата ги “съветска” анаконда, докато 
в разглеждания случай завършилият Магнаурската школа агент на импе-
ратора поискал ни повече, ни по-малко от това да си нахлузи фуражката 
на Мономаха и да се провъзгласи за Цар на царете...)

Глава VII
Феодалите против абсолютизма. Петър и наследниците му. Бого-
милството.
Генерал Никифор Фока (виж биографията му!), който си кротувал на 
северния фронт, защото Империята била ангажирана с арабите на юг. 
По-късно Йоан Цимисхий сключил пакт с киевския княз Светослав I Иг-
оревич, за подялбата на българското царство. Това било първата освобо-
дителна мисия на братушките, поканени от византийския император да 
ни ударят в гръб и да окажат за пръв, но не и за последен път, интерна-
ционалната си солидарност и братска помощ, приключвайки агонията 
на Симеоновото наследство в източната част на българската “империя”.

Глава VIII
Арменецът (или евреин?) Самуил почиства с брадвичката си терена 
на властта. (Комит Никола и съдбата на другите трима братя Аарон, 
Давид и Мойсей.) 
Въпрос: Не се ли е съхранил Самуил с цената на васалство на императо-
ра от Константинопол и “измяна” спрямо Преслав, докато византийци и 
руси довършвали Източна България на Симеоновите внуци? Но когато 
Самуил се самозабравил, Василий II-ри Българоубиец сключил мир на 
юг, за да си развърже ръцете на север и да извади очите на 14 000 вой-
ници, от което “царят на Западна България”, чиято нежна душа не могла 
да понесе тази трагедия, далеч по-страшна от братоубийството, получил 
сърдечен удар (инфаркт) и скоропостижно се преселил в Отвъдното.
Наследниците на Самуил: Гавраил Радомир, който бил прободен със 
стрела по време на лов от братовчед си Иван Владислав – син на убития 
от Самуил Аарон, който му взел короната, но управлявал само две го-
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дини, колкото и убития братовчед с което, след 337 години (681 – 1018)  
настъпил краят на героичната, изпълнена с благородство, културни и ду-
ховни завоевания, прогрес и потрес история на властниците от Първото 
българско царство, за да продължи неизследваната история на народа 
през следващите 167 години, известни като византийско робство. (Като 
че ли преди това народът ни бил свободен!?) 
Прочее, може би тук е мястото на една бележка, относно историята на 
народа, която според политическата аритметика е два пъти по-дълга от 
тази на собствените му властници. “Свободата” и “робството” разпо-
ловяват вековната ни история. Очевидно, нашите Херодоти под сво-
бода разбират господството на изброените в тази част от историята на 
България бандити с техните външни набези, в които поданниците им 
били задължени да хвърлят кокалите си по баирите и полетата “на чест-
та” за славата и джоба на отечествените “помазаници божии”, а в така 
наречените периоди на мирно строителство, работили като впрегатен 
добитък по “националните обекти” или върху царските и болярски земи 
и дадените им на изполица купчинки “собствена” тор.
Няколко века по-късно, с идеалите за “Свобода, равенство и братство” се 
гаргаризирала буржоазията – те продължават да висят върху префекту-
рите, участъците и другите богуугодни заведения на Франция. (Не зная 
дали над входа на парижкия затвор “Санте” или на “Фльори Мерожи” не 
е по-подходящо да бъдат заменени с Дантевия стих “Надежда всяка тука 
оставете”?). “Свободният свят” ги трансформира в “свобода”... на цени-
те, на търговията, на банковите операции и на борсовите мошеничества, 
с неизбежно придружаващата ги “плуралистична игра” на политически-
те партии и на цирковите зрелища по време на предизборните кампании. 
(За равенството и за братството да не говорим на какво са замязали!)
Забележката е още по-валидна за “свободата” при марксленинизма, като 
“осъзната необходимост” да се влачиш по корем пред копоите и да си за-
вираш шията в хомота, като обръгнал вол; като осъзнато безсилие и при-
мирение, които позволяват на верноподанниците да манифестират, акла-
мират, блюдолизничат и доносничат научнодиалектически и съзнателно, 
за да получат някоя и друга троха от банкетната софра на плюскащите и 
пиянстващи партийни дерибеи, развратници и склеротици, които, както 
е известно, освен “авангард на цялото прогресивно човечество”, в до-
бавка са и “честта, съвестта и ума на епохата “...  
(Край на бележките за ПЪРВА ЧАСТ, т.е. томове I и II)
Спрях (за сега) събирането на материали за моята “АНТИИСТОРИЯ”, 
както и “вписките” с бележките и коментарите към тях върху страници-
те на моите “източници”, за да се заема сериозно и с концентрация на 
вниманието върху ТОМ I-ви, в който трябваше да стигна до първия... 
“възродителен процес” в българската история, когато езичниците биват 
покръстени в тъмната нощ срещу Кръстовден от “светията” хан-княз Бо-
рис-Михаил I-ви, през възприетата с вишегласие от хрониците високос-
на 864-а година.
                                                          ***
Друга от личните “дейности“ на Ценко, в която той преставляваше БОД, 

беше Парижката група”. Не зная чия бе инициативата за създаването й, 
но подобна група имаше и в Лондон. Съществуваше и общоевропей-
ска, от която горните бяха филиали. Всички те се състояха предимно от 
емигранти от нашите страни. Рядко на някое от заседанията присъства-
ше по някой второразряден политик от Западна Европа, навярно личен 
приятел на групиралите се. Ценко ме канеше многократно на сбирките 
на Парижката група, които ставаха в обширното двуетажно студио или 
“дуплекс” на сръбския инжинер Драгаш Киселевич, стар ерген, който 
имаше добро материално положение. Беше изключително възпитан, уч-
тив и любезен и винаги, на всяко “заседание” поднасяше уиски, плодо-
ви сокове, кола и ядки – за тонус и настроение. Сред присъстващите се 
открояваха другия сърбин Марко Кръстич, украйнеца Митрович, един 
унгарец – участник в революцията от 1956 г. румънеца Михай Корне 
и 85-годишния Аркадий Столипин - син на убития от Дмитрий Богров 
руски министър-председател Пьотр Аркадиевич Столипин. Българската 
“делегация” се състоеше от Ц. Барев, д-р Моллов и моя милост. Най-на-
пред отидох от любопитство. Сториха ми се добри и почтенни хора, без 
претенции да управляват страните си, когато се освободят, но не бяха 
скъсали връзките с народите си, интересуваха се живо от събитията там 
и по своя буржоазен начин се опитваха да им помагат с каквото могат. 
Обикновено, на всяко от заседанията се разглеждаше определена тема, 
за която някои подготвяше доклад, понякога имаше и съдоклади, след 
което ставаха разисквания, в които можеше да вземе участие всеки, кой-
то пожелае. След което стенографираните или записаните с магнетофон 
доклади и разисквания се отпечатваха в отделни брошури, предназначе-
ни за институциите и представители на френския политически елит, за 
библиотеки и за членовете на групата. Възприетата политическа линия 
беше типично пазарно-демократична с меморандуми и махзари, целящи 
“да запознаят западното обществено мнение с Източния въпрос” и да из-
молят помощ или да настояват “Западът да изпълни поетите и неизпъл-
нени ангажименти по Ялтенското споразумение от 1945 г.”, а след 1975 
и поетите задължения по време на Хелзинкската конференция и продъл-
женията й в Мадрид, Виена, Париж. Ставаше дума най-вече за просло-
вутата “Трета кошница”, отнасяща се до “човешките права” в страните, 
подписали споразуменията и “свободното движение на хора, стоки и 
идеи”. В своите изказвания, Ценко редовно се възмущаваше, че никъде 
не се говори за правата на народите, за свободни избори, печат и събра-
ния, на самоопределение и т.н. Тая работа ми изглеждаше съвършено 
безнадеждна, да не кажа безмислена и когато го питах защо упорства с 
присъствието ни, той отговаряше, че тази група, с нейните заседания и 
разисквания е една добра “лабаратория” на идеи сред приятели и прият-
ни хора, където може да се изпие по чаша от висококачественото уиски 
на Драгаш. Вярно е, че някои от поставените на разискване теми бяха 
интересни и донякъде важни за нашите страни и за Европа, към която 
участниците в групата искаха и работеха за присъединяването им, нещо 
което стана четвърт век по-късно, но тъй като вече не ходя в Париж, не 
зная дали някой от участниците е все още жив и не мога да проверя дали 
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са доволни от сбъдналата се тяхна “европейска мечта”. Аз обикновено 
мълчах, слушах и не вземах участие в разискванията. Считах, че моите 
уста не са за тия уши и не исках да си хабя думите, а и “добрия тон” 
ме задължаваше. Вместо мен, думата понякога вземаше Хаджията, кога-
то се отзоваваше на ценковата покана. Излагаше някои анархистически 
идеи, например когато групата разглеждаше федерализма и въпроса за 
образуването на Европейски Щати, но той така им подстригваше крила-
та, опашката и човката, че Бакунин сигурно се обръщаше в гроба, а аз 
не можех да намеря съществена разлика между неговата позиция и тая 
на останалите.
Веднъж, при едно от заседанията, Ценко, който обичаше провокации-
те, каза, че в Парижката група се е образувала неформална коалиция от 
монархистите до анархистите. Това възмути Аркашка Столипин, чий-
то баща, както споменах, беше убит в Петербург от руския анархист 
Дмитрий Богров, за когото охранката разпространяваше слуха, че е нейн 
агент, и той каза, че не може да участва на събрание, на което присъст-
ват съмишленици на убиеца на баща му. След събранието казах на Цен-
ко, че тази сволоч по-скоро трябваше да се извини за деянията на своя 
отец. От неговото властване, в историята са останали, като нарицателни 
“столипинските вратовъзки”, както наричали клуповете на бесилки за 
осъдените на смърт и столипинските или свински вагони, оборудвани 
с железни решетки и врати за депортирането в Сибир на тези, които са 
се разминали с вратовръзките. Неговият колега – граф Витте казва за 
екзекутирания в 1911 г. императорски министър-председател: “Никой не 
е издавал толкова смъртни присъди, изпълнени по най-безобразен начин, 
никой не е произволничел, като него, никой не е оплюл законността по-
вече от Столипин, съпровождайки всичко с най-либералните жестове 
и речи.” Вярно е, че Сталин го задмина стократно, но такива, като баща 
му и техният самодържец, доведоха на трона сталиновци, така че да се 
сърдят на себе си и на тях. След този инцидент с “младия” Столипин, аз 
престанах да посещавам дебатите на парижката група. 
                                                          ***
Освен устната уговорка, Ценко ми изпрати и покана за поредния III кон-
грес на БОД, който щеше да се проведе в събота и неделя на 29 - 30 
октомври в наетата от Фотю Градска зала в Шпаер. Щяхме да пътуваме 
с колата на Женвиев. Беше дошъл удобния момент да си вземем сбо-
гом завинаги с Теменуга. Съжителството с нея беше станало отдавна 
мъчително и непоносимо. Всеки стоеше в стаята си, хранехме се “раз-
делно” и избягвахме разминаването в хола, кухнята и антрето. Отдавна 
всичко се беше изяснило. По една щастлива случайност, избягнах ката-
строфата на бракосъчетанието и компликациите в съдебния развод. По-
ради свръх-повишена раздразнителност, често преспивах у приятели и 
познати. Разни неприятни спомени изскачаха от паметта ми, оставайки 
отровен вкус в душата. Припомних си просташките й и цинични закач-
ки, възклицания, разговори и смехове с цялата диаспора на българските 
снахи, зетьове и гастарбайтери в Париж и околностите му, в чиято среда 
ме беше въвела. Дотогава не бях срещал такива. Това бяха същества от 

друга геологическа епоха или от друга планета, с друга култура, ако тая 
дума е уместна тук - с културата на саламандрите. 
Като връх на нахалството, след като знаеше миналото и настоящето ми, 
което никога и пред никого не съм крил, беше поискала “да не разру-
шавам мостовете й с родината, които тя не желаела да изгаря. - И, ако 
можеш, не ми създавай трудности. И трагедии! – Аз искам сестра ми да 
идва! Имам нужда от нея и тя ще дойде!” 
Казах, че десетки хиляди хора не могат да видят майките и бащите си, 
сестрите и братята си! Последва истеричен крясък: - Това не ме интере-
сува! Другите изобщо не ме интересуват! Интересуват ме колкото и аз 
тях! Нима това са хора?! (Октава по-ниско) Чао! 
Попитах я кога? Мълчание. Имаше късмет, че възпитанието ми пречеше 
да я наритам. Изглежда нищо не разбирах от жени. След, като не я из-
хвърлих при “тържествения обяд” в ресторанта на улица “Шерш миди”, 
който завърши с плисването на чашата с вино в лицето ми, нейното “гос-
туване” на 9.9.1983 г. със себеподобни в българското посолство в Па-
риж преля чашата. “Разбрахме се”, че трябва да се изнесе във възможно 
най-кратките срокове от квартирата, нещо което тя протакаше до сега 
под предлог, че ремонта на апартамента й на ул. “Каспар Монж”, № 5, 
под който беше “бутика” й за чанти, не е приключил.  
Вече и това “препятствие” беше отстранено, и преди да потегля за 
Шпаер й връчих ултиматум в тридневен срок да напусне апартамента, 
като вземе каквито иска вещи със себе си. И с удивително спокойствие 
обещах, че ако това не стане, когато се върна, ще я пусна през прозореца 
от деветия етаж, която заплаха, както се разбра, бе приела съвсем сери-
озно, бидейки убедена в моята лудост...
“Конгресите” на БОД приличаха повече на “пикник на закрито”. III-ти 
конгрес не се различаваше от предишните и следващите. Докладите 
напомняха по-скоро... разтягане на локуми, но ако не ценното, прият-
ното в тях (в конгресите, а не в докладите) беше възможността да се 
почувстваш в нашенска среда, да се видиш с повече приятели, които и 
да нямаха твоите разбирания, бяха искрени, откровени, семпли хора, 
елиминирали политиката, която не ги беше покварила напълно и сред 
тях имаше хора, които искаха безкористно да бъдат полезни на каузата 
на свободата, макар разбирайки я по своему. Официалната част със за-
елите сцената “ръководители на БОД”, с литургията на местното попче 
“За българското-о освободително движени-е-е”, изпълнението на ста-
рия химн от времето на Третото българско царство - “Шуми Марица”, 
лакардиите за “Свободния свят” и освободителните празнословия на д-р 
Моллов и др., си струваше да бъдат изтърпяни, заради антрактите и об-
щите вечери на които можеше да се разговаря човешки и задушевно, и 
най-вече за традиционния прощален обяд с фасул яхния и свински пър-
жоли в градината, която нашите поевропейчени дружбаши бяха създали 
в големия селски двор край германския град Шпаер. 
Почти всички местни деятели на БОД бяха минали през ротата в Гер-
мерсхайм, откъдето повечето получаваха пенсиите си. Макар и свързали 
живота си с овдовяли от Втората световна война немкини, те страдаха 
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от носталгия и тези сбирки, които се наричаха конгреси и конференции 
бяха една насъщна духовна необходимост за тях. Те им създаваха само-
чувствието на борци-хъшове. Тези от тях, които бяха по-ачигьоз, бяха 
напуснали ротата овреме, за да избягат от казармената дисциплина, след 
като са усвоили прилично или поносимо немския език, за да се преква-
лифицират и намерят някоя професия, отговаряща на възможностите им. 
Няма защо да крия, сред тях и аз се чувствах между свои, които въпреки 
селската им ограниченост и европейското лустро, не бяха фалшиви, раз-
ядени и прогнили от държавността и властогонството, които бяха проя-
ли като молци душите на водещите ги за носа... еднооки стотници...
Това ми, макар и нередовно присъствие на организираните по Ценкова 
инициатива сбирки, даваше основание на неизменно присъстващите на 
тях доносници на ДС да докладват на вербовчиците си, че съм “таен 
член на ръководството, натоварен със специална мисия да разкривам и 
екзекутирам задграничната агентура на режима и да организирам те-
рористическите акции във и вън от НРБ”. Четвърт век по-късно, вече 
в “освободената БГ република”, това твърдение на копоите бе опровер-
гано от двама членове на Изпълкома на БОД – д-р Дочо Костадинов от 
Южна Африка и Тончо Карабулков от Франция, както и от самия Пред-
седател на организацията. Техните саморъчно написани и подписани 
опровержения ще публикувам в последната Пета част от спомените ми 
“ГЪЛИВЕР СЕ ЗАВРЪЩА В СТРАНАТА НА ЛИЛИПУТИТЕ”. Но от 
това време ни деляха близо цели осем години, а тогава (през октомври 
1983 г.) бях гост-наблюдател на III конгрес на БОД.
С кратко приветствие архитект Стефан Левордашки откри представле-
нието. (Той заедно с Васил Григоров се е подвизавал в началото на еми-
грацията си в парижката анархистическа организация и се е ползвал с 
благоволението на Хаджията, който го е ръкоположил за нейн секретар. 
В последствие, когато Стефан я напуснал, “патриархът на българския 
анархизъм в емиграция” /както го величаеше Ценко/ бе започнал да го 
обвинява, че бил предал списъка с членовете на Съюза на българските 
безвластници в чужбина /СББЧ/ на... френската полиция. Още едно по-
следно обяснение за читателите: СББЧ фигурира в “справките” на ДС, 
като “Анархистически център в Париж”.) След това Левордашки даде 
думата на докладчиците. Доктор Моллов говори по своята специалност 
“За борбата на БОД в контекста на текущото международно положение”. 
Както обикновено при такива “мероприятия”, той не си бе дал труд да 
направи едно по-системно изложение и анализ на събитията, а прераз-
казваше видяните по телевизиите новини. Той беше полиглот и можеше 
да ги следи на френски, английски, немски и италиянски, които езици 
беше всмукал от гувернантките си в предучилищна възраст. Главният му 
източник беше американския новинарски канал Си-Ен-Ен, който преда-
ваше непрекъснато през всичките часове на денонощието за случващото 
се по света “от мястото на събитията”. Препредадените пред преоблада-
ващата селска аудитория новини, придаваха малко кръчмарски привкус 
на докторовите “доклади”, за което не веднъж му правих остри забележ-
ки. Ценко се опита да превърне инцидента в смешка, замазвайки кон-

фликта, но д-р Моллов беше злопаметен и в последствие не пропускаше 
случай да ме захапе върху страниците на списание “Бъдеще”. 
По-интересен беше докладът на Благо Славенов за “Положението в Бъл-
гария”. Макар и изграден върху чутото от новопристигащите емигранти 
в Падричано и материалите от официалната българска преса, неговият 
доклад беше по-земен, разбираем и приемлив, ако не се поставяха из-
исквания към автора му за някаква дълбочина. Покрай общите приказ-
ки, Благо съобщаваше и доста примери и данни за “социално-икономи-
ческото положение на комунистическия режим”. Той разгледа вкратце 
състоянието и боричканията във върхушката на БКП, засилването на по-
лицейския контрол, сравнения със стандарта от 1939 г., снабдяването и 
икономиката на дефицита. Съобщаваше за опашките, за липсата на бира 
в Хасковски окръг, за инфлацията и играта с качеството и етикетите на 
стоките, за показните магазини, които народа наричаше “аптеките”. Не 
бяха пропуснати и причините за мизерията в “Н”РБ на фона на - в пъти 
по-високия стандарт на западноевропейските страни: огромния бюро-
кратичен и полицейски апарат, армията и раздутия бюджет за милитари-
стични цели, форсираното изграждане на тежка индустрия по сталински 
образец, посрещането и изпращане на всевъзможни делегации и скъпо-
струващи командировки, кражбите на едро от големците и на дребно от 
народа, рушветчийството и корумпираността на “строителите на свет-
лото бъдеще”, илюстрирано с примери, които са стигнали до докладчи-
ка. Например, за управителя на бар във Варна, който казал на келнера: 
“Слушай, вместо да ме черпиш всеки ден с чаша уиски, по-добре е на 
края на всеки месец да ми бутнеш в джобчето по 250 лева (повече от 
средната заплата през тази година)”. “Всичко това е добре познато 
на властта, но тя си затваря очите и ушите, защото и нейното не се 
губи. Така въртележката се върти и държавните средства и матери-
али се ограбват системно и безконтролно.”
Кой знае защо, Благо беше пропуснал колониалната експлоатация от 
страна на СССР. Наверно защото за нея не пишеше във вестниците, 
нито видиотените от пропагандата за “въздуха, слънцето и безкорист-
ната братска помощ” от Москва, се досещаха за милиардите “валутни 
левове”, изгубени от неравноправната търговия с метрополията, която 
обхващаше над 60 % от износа и вноса.
Издишаше частта, посветена на съпротивата в България. Почти всички 
посочени примери бяха с 30-годишна давност – от отвличането на само-
лета от полковник Михалакев през 1948 г. до последните масови проце-
си преди смъртта на Сталин през 1953 година. Съобщаваше се за някои 
по-нови “лозунги по стените” и за разпространението на проникваща-
та отвън книжнина. “Самиздат” не съществува в България така масово, 
както в СССР и Полша – заключи докладчикът, но все пак го има и се 
използва... Според една публикация в “Работническо дело”, всяко лято 
по пейките чужди туристи “забравяли” разни списания, като се цитираха 
и “зелените книжки”, издавани в Париж...”
“Напоследък се забелязва съживяване и размърдване на голям брой 
граждани – куражлии – заяви Благо - формират се групи, които в зави-
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симост от условията и възможностите си планират акции и действия 
с полезни цели. Между ръководството на БОД и дейците на съпротива-
та има пълно единство и доверие.”
При така очертаната картина, поставените цели пред БОД бяха повече 
от скромни: личен контакт с хора от вътрешността, от всички съсловия и 
рангове. Да им се дава книжнина, която сънародниците ни, преодолели 
страховете, че ще бъдат обесени, сега сами я търсили... Не е за подценя-
ване и събирането на всякаква информация при тези разговори или по 
телефона...” Повече не можеше и не трябваше да се изисква от Благо.
Докладът на Карабулков за “Разложението и провала на комунистиче-
ската система” беше по-интелигентна вариация на Благовия, но без не-
говите примери и затова по-банален и блед с “теоретическите си обоб-
щения”. Заключението е:
“БОД е на прав път... То прониква все по-дълбоко сред българския на-
род. Нашата цел сега трябва да бъде една: в един близък час, дейност-
та ни да се води вътре в страната и решенията да се вземат там. 
Да се приспособяваме към обстановката и условията в страната. Да 
обърнем специално внимание на редовите членове на БКП, на тези 
на ОФ и на казионния БЗНС, на комсомола, женските дружества и 
на казионните профсъюзи... Това са милиони българи, записани в тези 
организации от немай къде и ние не трябва да ги считаме за наши вра-
гове, а за евентуални съюзници в борбата... Всички българи и българки 
са днес необходими на движението. Разберем ли това, ние сме реши-
ли най-важния въпрос в нашата тактика...
Както вчера, така и днес, и утре – ние нямаме друг избор: трябва да 
продължим! По същия път и със същите средства. Към същата цел!
Човекът може да измисли и най-съвършенните машини, но и утре, как-
то и в миналото, единствен той ще гради историята. И ще живее сво-
боден, само ако е готов да умре за свободата!”
В антрактите имаше един инцидент. Социалистът Косовски и полко-
вникът от ДС-Перник Свръдлев сплетничеха срещу Благо. “Тревожната 
новина” стига до мен чрез Коста Стоянов, комуто двамата я доверили, 
а той ми я съобщава, за да предупредя председателя на БОД, бидейки 
негова “дясна ръка”. Те искаха да проведат конфиденциален разговор с 
него. Ценко ме повика на срещата в качеството ми на “разследващ”. В 
архивите на Смръдлев, както го наричах, се говорело за внедрен агент, 
чиято задача била да се организира отвличането на Барев и това щяло да 
стане сега или непосредствено след “Конгреса”. При анализа на данни-
те, пернишкият полковник с помощта на Радослав Косовски дошъл до 
заключение, че това не може да бъде друг, освен Благо Славенов. Доказа-
телства нямаха, поради което Ценко им каза: “И двамата сте за обесване, 
ама нейсе...” След този случай единственият социалист напусна БОД, 
намалявайки неговата общонародна представителност...
В отчета за конгреса се казваше, че имало 120 делегати, което е бая наду-
то, като се вземе под внимание, че много бяха дошли с жените си, които 
също бяха обявени за делегатки на семейни “организации”. В списъка на 
френската делегация бяхме включени двамата с Бекяра, макар, че след 

като замина преди 7 години за САЩ, беше сколасал вече да се завърне в 
“родината при своите поотраснали катанци”. В него фигурираше и Асен 
Йорданов, който отдавна, отчаян или прозрял шмекериите на лидерите, 
се беше самоизключил от подобни емигрантски “мероприятия” и си “ко-
паеше собствената градинка” на Лазурния бряг, където с неговата Регина 
поддържаха хотелчето си “Палмите” в село Кавалиер. 
Имаше и други подобни “аномалии”, но изброяването им ще бъде про-
ява на дребнавост. Може би си заслужава да се упомене, че и този път 
не се е разминало без присъствието на доносници на ДС, което беше 
почти неизбежно при подобна “масовост”. (Както се разбра, в “епохата 
на демокрацията” от отворените досиета, сред френската делегация фи-
гурираха поне двама: Коста Стоянов и “художника” Светозар Маринов.) 
Важното е, че конгресът завърши успешно, беше преизбран почти цели-
ят Изпълком на БОД воглаве с председателя, конституирано същото пет-
членно “оперативно бюро” от Парижани, изпят химна на Трето българ-
ско царство и закрит с пожелания за нови още по-плодотворни срещи.
След завръщането ни, аз поканих Председателя и Женвиев да вечеря-
ме. Това, което заварихме горе беше като след погром. Бях забравил за 
ултиматума и всичко бе обрано до шушка от заминалата си Теменуга. 
Нямаше ни стол, нито маса. Слезнах веднага до арабския магазин за хра-
нителни стоки, който работи почти денонощно, купих от най-хубавата 
шунка, горчица, майонеза, бутилка Сент Емилион и бира за Ценко. Горе 
в хола, седнахме на пода по турски и отпразнувахме възвърнатата сво-
бода. Ценко се подсмихваше и обясняваше на Женвиев моята неприс-
пособимост към семейния живот... Към полунощ те си заминаха, а аз, 
който предвидливо бях поставил секретна брава на стаята си, се прибрах 
и можех да си легна в “ковчега”, който бе на мястото си с постелите, 
завивките и книгите ми. Утре трябваше да бъда отново на “работния си 
пост” в Русел Юклаф...
                                                           ***
През лятото на 1983 година на емигрантската сцена се появи още един 
герой на българското дисидентство – д-р Николай Попов. Той беше пус-
нат от джандарите на ДС да излезе с паспорт от “НРБ”, благодарение 
на предприетите действия от групата около Алфред Фосколо и обекта 
на ДОР “Демократа” - видният борец за пазарна демокрация и народно 
добруване - Петър Бояджиев, с когото бяха от един процес. В спасител-
ната операция участваше и френският журналист Жорж Дюпуа от в-к 
“Котидиен дьо Пари”. Той посети България по поръчение на тази група, 
чиито създатели я бяха кръстили “Диалог”. Не съм питал с кого водеха 
своя диалог, но това, че се познавах с тях, стана повод да бъда посветен 
в героичния живот на доктора, а в последствие и да му бъда представен, 
за което още не съм им се “отблагодарил”. Дюпоа, комуто като чужде-
нец беше трудно да се ориентира в нашенските дисидентски джунгли, 
отиде и намери доктора в БГ, откъдето донесе едно “Открито писмо”, 
адресирано до френския президент Митеран и сензационната история 
на неговия живот. Те бяха публикувани в “Парижкия всекидневник”, 
откъдето се разбра, че преди да стане дисидент, Николай Попов е бил 
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изпращан от “народната власт” на специализация в някакъв фармаце-
втичен концерн в ГФР. След края й, като добър патриот, той се завърнал 
в “родината”. Копоите, които не правят безплатни подаръци, поискали 
от него реципрочни услуги, тоест да го вербуват за следващо прониква-
не в тайните на концерна. Докторът отказал, което му прави чест и бил 
задържан и осъден за “вражеска пропаганда” или “идеологическа дивер-
сия” на 3 години затвор. По време на изтърпяване на част от присъдата 
си в старозагорския затвор, Попов се запознал с Бояджията, с което се 
завързал възела на дисидентската епопея. В знак на протест, той обявил 
гладна стачка, която продължила с изкуствено хранене 293 дни. 
“Диалозите” се гордееха много с тази си успешна акция и най-вече с 
това, че са открили толкова липсващия на майка България дисидент, кой-
то да омие срама от лицето й. Освен това, бяха успели да изтръгнат един 
мъченик от ноктите на диктатурата. В резултат на “кампанията”, семей-
ството на дисидента със съпругата му - филолог и синчето, за което ще 
стане дума, бе получило зелена светлина и кацна на летището в Мюн-
хен, където го посрещнали журналисти на българския отдел към радио 
“Свободна Европа”. Хората от БГ-отдела в радиото го приели радушно, 
взели обширно интервю и поискали описание на “най-дългата стачка в 
историята”, след което то било излъчено на части в няколко предавания, 
срещу прилично заплащане, с което имали възможност да посрещнат 
нуждите си на първо време. 
С д-р Попов се запознахме “на живо” по време на споменатия III-и Кон-
грес на БОД в Шпайер на който присъстваше и взе активно участие в 
“дебатите” с предложения за една “настъпателна стратегия” в пропаган-
дата, но не предложи нещо конкретно. Докторът ми даде копие от описа-
нието на гладната си стачка върху 40 страници, написани и редактирани 
професионално от жена му, които навярно все още се съхраняват някъ-
де в архива ми. Разменихме адреси и при следващото посещение при 
бившия ми племенник и приятел Илия Троянов в Мюнхен, който беше 
записал в тамошния университет “икономикс”, имах глупостта да му се 
обадя. Срещнахме се и бях поканен най-настойчиво да ги посетя в дома 
им, в близкото градче Хаар, където имаше лудница, в която Попов прак-
тикуваше лекарския си занаят, макар да не беше по специалността му. 
Посрещнаха ме радушно, с нашенски тлъсти манджи, от които стомахът 
ми беше отвикнал. Оставиха ме и на вечеря и ми направи впечатление, 
че Попов сам изпи едно шише сливов шнапс. Обясни ми, че без тази 
доза не можел да заспива и затова на всяка заплата първата му работа 
била да отиде в супермаркета и да закупи дажбата сливовица за месеца. 
След обилната вечеря допуснах втора грешка - отстъпих пред поканата 
да остана в тях на спане, нещо от което нямаше никаква нужда, защото 
бях на квартира при Илия. Много скоро трябваше да разбера, че това 
е част от една добре обмислена нашенска, гурбетчийска “туристическа 
стратегия на обменни начала”. 
Както и да е, докато им гостувах в Хаар, д-р Попов успя да ми разкаже 
всичко за затворническите си патила, за плановете си за форсиране на 
офанзивата срещу “комунизма” и изрази разочарованието си от това, че 

“американците” (от радио “Свободна Европа”) не са го разбрали и не го 
оставили с жена му да се заемат с “антикомунистическата” пропоганда, 
както били постъпили с бившия майор от ДС – Владимир Костов. 
След като се беше фамилиаризирал с “кухнята” на радиото и беше опоз-
нал лично и разговарял с повечето от българския му персонал, Попов 
беше дошъл до заключение, че това е едно гнездо на агентурата на ДС, 
която освен, че шпионира американците, саботира просветителската ми-
сия на тяхното радио с подбора на материалите и с линията на цялата им 
пропаганда. Това той илюстрира с предаванията на бившия агент на ДС, 
под прикритието на кореспондент на БТА и “Работническо дело” - Кос-
тов, който преди няколко години беше предизвикал сензации в Париж 
с “избора си на свободата”, защото разбрал (в 1977 г.), че България е... 
зависима от СССР и с книгата си “Българския чадър”, в която описваше 
един аналогичен несполучлив атентат срещу себе си, като този, който 
бе умъртвил в Лондон друг един дисиднт – писателят-галеник на Тодор 
Живков, оставил за историята своите “Задочни рпортажи” в два тома. 
Имаше и други предавания, които Попов цитираше и в заключение ми 
показа едно дълго писмо, което искаше да адресира до Директора на 
радиото в САЩ. То бе изпълнено с възмущения от българския екип и 
анализи на излъчваните материали, в които имаше и точни попадения, 
гарнирани с клюки, с казано и речено. 
Опитах се да му обясня, че линията на радиото не се определя от българ-
ските му служители, повечето от които наистина са работили в полицей-
ската система на диктатурата в БГ. Разказах му, че предишният състав се 
е състоял изцяло от бивши български журналисти в прохитлеристкото 
радио “Донау” и от агентурата на Третия райх. Казах му, че това е офи-
циална линия на САЩ и на спец-службите на “Свободния свят” изоб-
що. Те имаха практиката да ангажират за нуждите си, колеги, които бяха 
работили също така всеотдайно в миналото за диктаторските режими 
от Оста и заради “професионализма” им. Тази практика си имаше свое 
рационално обяснение: никъде другаде, победителите не биха могли да 
намерят по-подходящи, по-послушни и по-изпълнителни слуги, поради 
опитността и двойната им зависимост: финансова и правнонаказателна 
за минали престъпления, като шпиони на поваления враг. Добавих, че 
всичко това е “в реда на нещата”, защото такива “медии”, обслужват ин-
тересите и политиката на тези, които са ги създали и им плащат, а не за 
някакви си износени от употреба приказки за “кръстоносни походи на 
свободата” на Изток или в коя и да е от другите географски посоки. Но 
всичко се оказа напразно, докторът ме гледаше недоверчиво и искаше на 
всяка цена да разкаже за своите открития на Центъра във Вашингтон. И 
настояваше да накарам Илия да преведе неговите фермани, което и сто-
рих. Това беше третата ми грешка, която ангажира много време на Илия, 
който с моята благословия, стана преводач на Поповите писма до шефа 
на Радиото и до Рейгън, в които той ги учеше как да водят по-ефикасно 
борбата срещу комунизма и да разчистят агентите на ДС в Радиото. 
Понеже Илия беше с добра душа, се натовари и с обучението на немски 
език на 14 - 15 годишния дънгалак, генетично и умствено увреден от 
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медикаментите на концерна, помогнали на родителите му да го заченат. 
След известни родилни мъки, бившият ми племенник каза, че от учени-
ка му не става нищо, поради вродена дебилност и кретенизъм, но за това 
вече аз не носех никаква вина. За другото му се извинявам най-искрен-
но. В разговорите ми с фамилия Попови, главата сподели между друго-
то, че бил установил сериозни връзки с партията на баварския минис-
тър-президент и приятел на Живков - Франц Йозеф Щраус и планирал 
школуването на син си за партиен кадър в нея. Не зная дали Баварския 
християн-социален съюз (ХСС) щеше да се окаже печеливш от подобна 
придобивка, но пропулсирането в партийния апарат би било едно щаст-
ливо решение на битовите проблеми на момчето, още повече, че то бе 
продукт на немската фармация, а д-р Попов се дърпаше и не искаше 
да заведе съдебен процес срещу концерна, който бе улеснил забреме-
няването на госпожа Попова. Ако, пледирайки “идиотизъм на малкия 
Попов”, спечелеше делото, това щеше да донесе много повече доходи 
на семейството и наследника им от мизерната заплата на третостепенен 
партиен активист в CSU...  

(N.B.: След двумесечно прекъсване, продължавам тази част от спомени-
те си, макар и “с большим отвращением”. Двата месеца ми бяха необхо-
дими, за да се съвзема и преодолея позивите за повръщане от описание-
то на срещите ми с толкова много и различни “герой на нашето време”, 
но въпреки всичко, трябва да го сторя, между другото и... за назидание 
на грядущите поколения.)
... Докторът ми разказа, че по случай рожденния ден на фюрера на 20 
април, отвел семейството си в съседна Австрия, в градчето Браунау ам 
Ин, отстоящо на около 200 километра източно от Мюнхен, където из-
вършили поклонение пред родната къща на Адолф Шикългрубер – Хит-
лер. Ще спестя на читателите много от другите политически изяви и 
бъдещите попови идеи, които той сподели с мен. Между другото каза, 
че още в България бил чувал за моята история със статуята на Йосиф 
Джугашвили – Сталин и за това “колко благородно съм постъпил, когато 
съм научил, че вместо мен са арестували няколко невинни студентчета 
по медицина и съм отишъл сам да се предам в ръцете на палачите, за да 
ги спася”. Двамата с жена му останаха дълбоко разочаровани, когато им 
казах, че за мен такива, които си гледат животеца, науките и службите 
не са невинни, поради което подобен акт е абсурден от моята неизменна 
гледна точка, която е много по-близка до тази на криминалните от СЦЗ, 
които бяха изрисували върху стената на фурната следния многозначите-
лен лозунг: “Затворът е школа, през която трябва да мине целия бъл-
гарски народ!”
Когато едноседмичната ми отпуска приключи и аз трябваше да се завръ-
щам, докторът, който имаше шофьорска книжка, ми предложи най-лю-
безно да ме отведе с колата си до Париж. Нямаше как да му откажа, 
сбогувах се с Илия, за когото всъщност бях пътувал до Мюнхен, нато-
варихме се с фамилия Попови в колата и потеглихме към Париж. Едва 
излязли на аутобана и докторът навлезе в обратната насрещна посока, 

което предизвика адско клаксониране, крясъци и въртеливо движение 
на ръцете на шофьорите, които можеха да ни връхлетят с бясна скорост. 
Както и да било, измъкнахме се на заден ход от това премеждие и поне-
же Попов, освен шофьорската книжка, нямаше никакъв стаж, пътувахме 
по паралелните междуградски пътища, които бяха по-малко опасни, но 
това удължи пътя ни с два дни и една нощ... Прибрахме се каталясали в 
моята квартира в Шатийон, където преотстъпих своето легло на съпру-
жеската двойка, настаних малкия идиот в хола и понеже нямах нищо 
за вечеря, им предложих да отидем в кръчмата на Колю Радошевич с 
прякор “Рачко Пръдлето”, като едноименния Вазов герой. Кольо серви-
ра кебапчета, пържоли и предложи от хубавата си сръбска шльоковица, 
от която очите на Попов светнаха и ме попита, вместо да ни сервира 
кръчмаря, дали не може да остави шишето на самообслужване. Кольо 
се съгласи, пусна тихичко на магнетофона си сръбски народни песни и 
се оттегли дискретно. Въпреки умората от пътуването, вечерята продъл-
жи, докато Попов не видя дъното на стъклената бъклица и понеже беше 
вързал кънките, предвид късния час, повиках Кольо да се разплатим и го 
замолих да потърси такси, което той стори с готовност. Един малък, не-
обходим детайл за развитието на сюжета, беше, че в сметката си “Рачко 
Пръдлето”, който се отнасяше към мен, като към “харамия”, прихвана 
литъра ракия на цената в магазините, без четворната кръчмарска над-
ценка. 
Прибрахме се и веднага всеки се отправи към леглото си. 
На другия ден Попов поиска да се свърже със семейство Фосколови, но 
за техен късмет, отсъстваха – бяха слезли при Машев на Лазурния бряг 
и се разминаха с приятната изненада. Ценко също не се беше върнал от 
вилата си в Корсика, не можеше да го поеме и аз трябваше да изслушам 
всички докторови анализи, съждения и идеи за борба, родени в родината 
и получили своето развитие в лудницата в Хаар.  Тъй като трябваше да 
вървя на работа, за която бях закъснял поради транспортните проблеми 
с един ден, им дадох един ключ от апартамента и един план на Париж 
и ги оставих сами да се оправят. За вечеря напазарувах готова храна от 
най-близкия супермаркет “АТАКА”, в който имаше и гастроном. Сед-
нахме на голямата маса в хола, като предложих за аперетив от френския 
“Пастис”, но след като го опита Попов се намръщи и слезе до колата, 
откъдето донесе бутилка шнапс от запасите си. Скоро езиците се раз-
вързаха и разговорът се прехвърли на “освободителни теми”. Сега той 
псуваше без задръжка америкаските “съюзници”, които бяха изневерили 
на националната ни кауза и се беше върнал изцяло към първата си лю-
бов – Шикългрубер. От псувните му по адрес на Бояджията, разбрах, че 
двамата не можеха да си разделят палмата на първенството по “борба с 
комунизма”. 
На третата вечер гостът имаше желание да разговаряме до късните часо-
ве след полунощ, което отклоних, защото бих издържал трудно подобно 
изпитание. Случаят беше безнадеждно-фашизоиден, г-жа Попова явно 
наплашена, мълчеше или кимаше одобрително на мъжовите си тиради, 
а аз се извиних с това, че утре трябва да ставам рано. Попов пожела да 
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се реваншира и предложи за вечеря да отидем пак в кръчмата на Кольо, 
което обещах и се уговорихме да се срещнем направо там в 19 часа, като 
обясних подробно как се стига до № 60 на ул. “Фобург Сен-Мартен”, 
след което си пожелахме лека нощ и приятни сънища. 
Прибирайки се за спане в стаята, се заклех никога повече да не приемам 
покани за гостуване, а сутринта се измъкнах като крадец, преди да се 
беше развиделило. Не, че не обичах гости, при мен са отсядали хора от 
всички партийни цветове за неограничени срокове, но тази фамилия от 
“нови хора”, създадени от социализЪма, надхвърляше очакванията, въз-
можностите и търпението ми...
В ресторанта докторът поиска да повтори вчерашния жест със шишето 
ракия, но малкият кретен каза на Кольо усмихнато, че сме го наричали 
Рачко Пръдлето. Кръчмарят се направи, че не е чул, но когато дойде ред 
да се плаща, стана като в оная приказка: пили, яли, пяли и накрая пла-
кали. Радошевич представи една солена кръчмарска сметка, в смисъл с 
“нормалната” надценка на ракията. Като я погледна, лицето на Попов се 
издължи и поиска обяснение за разликата с завчерашната цена. Кольо 
изписа невъзмутимо, перо по перо, консумацията и направи сбора, моят 
гост се бръкна в портфейла си, хвърляйки ядно трите стофранкови банк-
ноти, след което напусна демонстративно кръчмата без да се сбогува. В 
метрото Попов още не можеше да се успокои, обсипа  кръчмара с псув-
ни и дори беше склонен да ме обвини, че не съм го предупредил за тия 
маниери на “Рачко”. Казах му да се сърди на малкото си недоразумение 
и от дума на дума, както става, разговорът ни се прехвърли на идеоло-
гическа тема и когато чашата преля, в един остър спор натиках в кучи 
гъз неговия остатъчен неонацизъм и “дисидентското му демократизи-
ране”, с което съучастниците му искаха да ангажират Митеран. Попов 
преглътна схватката, легнахме си без “лека нощ”, но когато сутринта на 
закуска си позволих да сравня неговата 293-дневна гладна стачка с дву-
годишната на нашия Кочо, която завърши летално, нашият дисидент и 
демократ се обиди смъртно, събраха си багажа и си тръгнаха без да се 
сбогуват. През прозореца от хола видях да се клатят като патици към из-
хода с по две тежки чанти, които не ми бяха направили впечатление при 
пристигането им. Загадката разгадах вечерта, когато се прибрах в стаята 
си. Бяха продънили с общото си 250 килограмово живо тегло матрака, 
което беше нищо в сравнение с липсващите книги от рафтовете на биб-
лиотеката ми... 
                                                          ***
На поредното ни събрание в петък на 11 ноември 1983 год. секретарят 
на СББЧ Антон Николов внесе за запознаване и за разглеждане от па-
рижката организация едно дълго писмо, връчено му от Трендафил Ма-
рулевски. Карталски, който водеше протокола, предложи да го прочете. 
То се оказа “обвинителен акт”, състоящ се от 33 параграфа срещу Хад-
жията и започваше от времето непосредствено след 9.9.1944 г. В първия 
параграф Георги беше обвинен, че си е служил с интриги и е из-
вършил преврат в редакцията на органа на ФАКБ - “Работническа 
мисъл”, за да бъде отстранен редактора Георги Карамихайлов – Ге-

цата. Целта му е била да я овладее и да наложи своите разбирания 
и “осъвременявания” на анархизма. Сред тях - сътрудничество с 
ОФ-опозиция и защитата (в неявна форма), при “екстрени обстоя-
телства”, когато силите ни не са достатъчни за провеждане на Соци-
алната революция, на участието ни в едно временно правителство, 
за “да допринесем в борбата за съхранение на демокрацията срещу 
по-голямото зло - диктатурата”. В разискванията на тази си “специ-
фична позиция” нашият теоретик се позовавал на испанския опит 
и участието на Се-Не-Те в републиканското правителство. Тези си 
концепции Хаджията пренесъл и в емиграция, като заедно с Иван 
Рачев ги включили в програмната декларация на Съюза на Бъл-
гарските Безвластници в Чужбина (СББЧ), която била публикувана 
и в “Наш път” още през далечната 1952 г., с което предизвикали в 
самото начало спорове и оттеглянето на някои другари от Съюза.
Макар Тренчо да беше взел най-активно участие в изключването на Иван 
Рачев и сподвижниците му от СББЧ, в писмото си той обясняваше тази 
схватка между двамата “титани” на българското анархистическо движе-
ние с борбата им за “властта” в организацията. Следваха в отделни точки 
поименните отстранявания или предизвикани напускания, с помощта на 
интриги и необосновани обвинения на цял поменик от другари, всъщ-
ност на болшинството от хората, които в началото наброявали над 60 чо-
века. Обвинявайки го в тези и други смъртни грехове срещу анархи-
зма, авторът на писмото заключаваше, че Хаджията, прогонвайки 
съзнателно и системно другарите през изтеклите тридесет години, 
бе довел организацията до днешното й окаяно състояние.
Следваха обвинения за въвеждане на цензура върху материалите, 
изпращани в редакцията на списанието, в зависимост от това дали 
са в разрез или унисон с личните симпатии и антипатии на редак-
тора, за обсебване на различни функции и “постове” в международ-
ното движение, за които никой не го е посочвал, нито мандатирал. 
Имаше и обвинения срещу липсата на идеен и физически кураж на 
Георги Хаджиев, който в опасни моменти се стараел “да постави 
други на топа на устата” и т.н., и т. н.
Писмото предизвика бурните реакции на Хаджията, които стана и по 
средата на събранието ни напусна. Много от отправените обвинения, до-
колкото се знаехме вече доста добре с Хаджията, бяха правдоподобни. 
За цензурата имах личен опит, както и за задочните му сплетни срещу 
един или друг, по най-различни поводи, вместо да постави имащите от-
ношение към организацията въпроси на общо и открито разглеждане. 
След като Георги беше напуснал събранието, мнозина започнаха да при-
помнят нелицеприятни за него случки. Антон даже каза, че се е стремял 
да отпраща отвъд океана новите емигранти, а нашият домакин припом-
ни, че във фракционната си политика предложил и наложил за секретар 
Стефан Левордашки, който се оказал завербуван от френската полиция, 
на която предал списъка на членовете на Съюза. Защитата беше поета от 
“верните” му Дръндов и Карталски. Цялата работа смърдеше, Дръндов 
беше казал преди години, че ще напусне организацията, ако Карталски, 
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който бе станал експлоататор на наемни работници, бъде приет отново. 
Но понеже “патронът” на “Сосиете Карталски” беше необходим на Ха-
джията, като противовес на блокиращото го многократно болшинство, 
Дръндов се смири, а после образуваха с “експлоататора” фракция в под-
крепа на обвиняемия. Считах, че въпроси от такъв характер следва да 
се разглеждат в присъствието на всички и затова предложих да продъл-
жим обсъжданията, когато и Георги ще присъства. Заедно с това, запи-
тах защо толкова късно и именно сега Тренчо изнася своите обвинения. 
Ако те бяха вярни, защо в течение на повече от 30 години не е внесъл 
предложение за изключването му? Отговорът беше, че не съм разбирал 
какъв виртуоз в манипулациите, интригите и клеветите бил обвиняемия. 
Трябва да кажа, че за мен основния проблем беше в опортюнизма на Ха-
джията, което съм му казвал неведнъж и което е ставало поводи за много 
наши спорове и мой статии, които са били отпечатвани с организацион-
но решение и с редакционни подстригвания, “шапки” и заключения. 
Всичко това съм приемал, не съм напускал организацията, нито съм ис-
кал изключването на някой. Считал съм, че докато липсва революционна 
ситуация, може да се върши “общоделство” и с опортюнистите. Сега не 
съм убеден, че съм бил прав. Напускането на принципната позиция 
по каквато и да е причина се заплаща рано или късно. Както и да е, 
трябваше да се намери решение на възникналата криза. Макар и крайно 
неудовлетворително, това щеше да стане чак след два месеца на една 
от поредните ни сбирки в началото на идната година, защото Хаджията 
се разсърди и отказа да присъства на събранията, въпреки уговарянията 
и увещанията ни. Казваше, че се чувства толкова дълбоко засегнат, че 
възнамерява да се оттегли от всякаква организационна работа, включая 
и от редакторството.
                                                          ***
Така полубезнадеждно, обидно и ядно отивахме към края на тази 1983 г., 
в която, колкото и немислимо да ми изглеждаше в младостта, навърших 
своята 50-та годишнина. Турците казвали “крък – трът” (крък е 40, а трът 
май не се нуждае от превод). Във всеки случай, половин век ми се стру-
ваше пределната възраст за революционера, а освен това, 1983-а, като 
че ли беше годината с най-затлачения хоризонт, откакто бях пристигнал 
в “столицата на разврата и цивилизацията”, но и на революциите. Раз-
бирах напълно младия Христо Ботев: “Погледът мрачен, умът не види / 
Добро ли, Зло ли насреща иде?”
Предстоеше Оруеловата 1984-а, която ми изглеждаше също толкова от-
далечена от отговора на въпроса на Амалрик: “Ще доживее ли СССР 
1984 година?” Съпротивата на афганистанския народ се превръщаше в 
изтощителна позиционна война с неясен изход, а полската “Солидар-
ност” капитулира пред въведеното от Ярузелски военно положение. 
Приказките на Яцек Курон за въстание на полския пролетариат, в случай 
на интервенция от страна на Москва или на полската номенклатура, се 
оказаха блъф. Не беше ясно и дали наемателите на Кремъл ще слязат от 
сцената със скимтене, както беше предрекъл Уайнбъргър или в случай 
на война щяха да направят поне една последна услуга на Социалната 

революция, съпротивлявайки се, докато режима експлодира и пръсне 
искрите си върху Евразия? 
Не че се бях отчаял, но заставането върху позицията на “историче-
ския оптимизъм” никога не ме е удовлетворявало, защото бях човек на 
действието. Макар и повече от уверен, че Роботронната революция, коя-
то напоследък ме занимаваше все по-усилено, ще подготви и Социална-
та, разбирах, че от нея ни деляха още няколко десетилетия и най-веро-
ятно, нейният час щеше да удари, когато отдавна щяхме да сме изгнили 
покойници... Изобщо настроението ми беше отвратително, затова от-
клоних поканата да посрещам новата година на “Виньоль” с испанците, 
както през пролетта бях отказал да отпразнувам рожденния ми ден и 
връчването на купения от бит пазар... медал за годишнината.  
Другари, не ми беше до гаргари... 

ИНТЕРМЕЦО: ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ В КУХНЯТА НА КАНИ-
БАЛИТЕ

В “Справка” от 14.02.1983 г., тогавашният началник на българските 
шпиони от ПГУ на ДС, генерал-лейтенант Васил Коцев, докладва “за 
резултатите от изпълнение на заповед № I-2 - “За организиране на бор-
бата на органите срещу тероризма”. В нея той отбелязва, че “въз основа 
на заповедта и на личните указания на министъра на вътрешните работи, 
генерал-полк. Димитър Стоянов, се подготвя програма за работата на 
управлението ПО тероризма”.
Внимателният прочит на “справката” разкрива, че този път чепикът, кой-
то стяга копоите, е поставеният извън закона с въвеждането на военно 
положение от ген. Войчех Ярузелски, полски синдикат “Солидарност”, 
чието революционно жило все още не е напълно извадено. Затова ще 
бъдат необходими съвместните усилия на “двете системи с различен об-
ществен строй”, в течение на още шест години, в резултат на които ще 
се стигне до “кръглата маса” през 1989 г. във Варшава.
Всеки път, когато социалното недоволство в “задните и предни дворо-
ве”, колонии и сателити или “сфери на влияние” се е засилвало и поро-
деното от него революционизиране на масите или на отделни слоеве от 
“нисшите класи” е заплашвало да анихилира “законноустановения кон-
ституционен ред” и да наруши социалното и интернационално статукво, 
“двете системи” са действали по аналогичен /симетричен/ начин. Фор-
мално и с намигане към противната страна, заплашената е обявявала, 
че вълненията, стачките и бунтовете са резултат от подстрекателствата, 
поддръжката и направляващата роля на конкурентния империализъм, 
едно от чиито главни оръжия бил ТЕРОРИЗМЪТ.
За да се замаскира тази тривиална и банална истина, генералът на бъл-
гарските шпиони е направил “сложна” плетеница от думи и “факти”, с 
чиято помощ, класовата борба на полския пролетариат срещу диктату-
рата на държавния капитал е “обяснена” с активирането на противника, 
в което са се включили най-висшите представители на новата админи-
страция на САЩ. Самият президент на САЩ Роналд Рейгън заявил пред 



90 91

британския парламент на 8 юни 1982 г., че е “дошло време Западът да 
започне своя кръстоносен поход за демокрация в световен мащаб /обе-
щан още от 1946 г./, който да захвърли марксленинизма на бунището на 
историята”, а “държавният секретар Александър Хейг, за да прикриел 
ролята на Вашингтон в организирането на международния тероризъм, 
още на първата си пресконференция на 28 януари 1981 г. обвинил СССР 
и сателитите му, че са се ангажирали в подготовката, финансирането 
и материално-техническото осигуряване на терористите... Но – про-
дължава авторът на справката - в обвиненията си срещу ДС за “чадъра” 
срещу Георги Марков в Лондон и като изпълнител на мокрите поръчки 
на Кремъл за покушението на Али Агча срещу папа Войтила (Йоан Па-
вел II) в Рим, американските ястреби не са представили и не могат да 
представят никаква достоверна информация. Те не са успяли да дискре-
дитират страните на реалния социализъм”. 
(Аналният) анализ на данните, извършен от генерал Коцев показва, спо-
ред него, че с антибългарската клеветническа кампания, противникът си 
поставя за цел:
да внесе затруднения в отношенията на НРБ със Запада;
да представи НРБ като център на международния тероризъм и на кон-
трабандата с оръжие и наркотици (NB: забравени са проститутките);
да дискредитира някои леви сили в Италия и изостри съществуващите 
различия в ИКП, с което да задълбочи разкола в международното раб. 
и ком. движение;
да дискредитира новото съветско ръководство и лично др. Юри Андро-
пов;
да саботира нормализацията в ПНР (Полска Народна Република).
Но, всички тези усилия са се оказали напразни. В разрез с безпомощ-
ността на западните шпиони, шефът на българските “разведчици” при-
вежда серия “категорични и неопровержими доказателства” за подчиня-
ването на различните  терористични организации на интересите на аме-
риканския империализъм, за ръководената от западните спец-служби и 
най-вече от ЦРУ терористическа дейност на противника и усилията му 
да я пренесе на територията на соц-лагера.
Например, “в началото на м. септември 1982 г. терористи – ИР и кри-
минални престъпници от полски произход - са заели посолството на 
Полша в Берн. Същите подготвяли или извършвали тер-актове срещу 
представителствата и на редица други соц-страни. Те са създали меж-
дународна терористическа организация от емигранти от соц-страни-
те за провеждане на тер-актове ПО партийните и държавни ръково-
дители в самите страни на реалния социализъм. С благословията на 
Рейгъновата администрация, спец-службите имат готовност да из-
ползват и най-малката възможност за провокиране и организиране на 
насилия и хаос в нашите страни. Това беше доказано категорично с 
развитието на събитията в Полша...
През м. януари 1983 г. са получени сведения за активното ползване на 
троцкистките лидери от спец-службите на САЩ за компрометиране 
на компартиите и международното движение за мир. Те се опитвали 

да минат за леви, а всъщтост били ултрадесни и поддържали тесни 
връзки с десницата в САЩ и Западна Европа. Били субсидирани посред-
ством ЧЕЙЗ МАНХАТЪН БАНК, разполагали с големи средства и имали 
множество бюра зад граница... Участвали в доноси срещу прогресивни 
лица и организации и получили за задача да инфилтрират свои хора в 
Движението на необвързаните страни с цел да го разлагат.”
Не били останали назад и българските “изменници на родината” (ИР): 
“В началото на 1980 г. трима ИР пристигнали от Швейцария във Вие-
на с цел да организират отвличането на нашия посланник. Споделили, 
че търсят удобен случай и за отвличането на Людмила Живкова, като 
в замяна на освобождаването й щели да искат значителна парична 
сума и освобождаване на затворници в НРБ.
През април същата година, паметната плоча на Г. Димитров във Виена 
е зацапана от ИР с червена боя.
През декември 1981 г. групата на ИР Радослав Косовски имала намере-
ние да организира взривяване на български търговски кораб в Хамбург.
През 1982 г. БНК (на покойния Ге-Ме-Димитров) взела решение да ор-
ганизира убийството на българския консул в Париж, за да отмъсти за 
убийството на Георги Марков. Чрез ИР Васил Василев, хората на БНК 
предложили 20 000 френски франка на лице, което да убие консула, но 
то отказало.
През м. декември 1982 г. ИР Асен Тишков продължавал упорито да 
търси да закупи оръжие. Планирал да проникне нелегално в България 
през м. май 1983 г. с цел да разпространи вражеска литература и т.н., 
и т.н...”
Както се казва, документите, “данните” и “доказателствата” не се нуж-
даят от коментар. Те са събирани в кръчмите и в кафенетата или са съчи-
нени от напористите доносници, които ДС е командировала регулярно 
на Запад и свидетелстват още веднъж за високия “професионализъм” на 
българския шпионаж и контрашпионаж. 
Заслужава да се посочи, че бумагите на ДС са част от “антитерористи-
ческата” истерия, която копоите ще развихрят през следващите години.
Кой знае защо, към досието ми е прикачена следната ЕКСТРЕНА! 
секретна от особена важност “Справка” № 4771 от 25.03.1983 г. на 
резидента на ПГУ в Бон (ГФР) Соколов:
“Днес преди обяд в Консулската служба се е обадил анонимен заявител 
– мъж и на лош немски език съобщил, че за България заминава микробус 
с оръжие и муниции. Микробусът имал регистрационен № EU W (EU 
V) 35.”
Ако анонимния мъж не си е направил лоша шега с резидента или с път-
ниците в микробуса, обяснението може би се намира в “Справката” на 
ВГУ от 25 юни 1981 г. на полк. Вл. Николов с която той докладва:“Ге-
орги Константинов е избран за член на ИБ (Изпълнителното Бюро) на 
БОД и отговаря за диверсионно-терористичната дейност на органи-
зацията, която ще се провежда против НРБ.” Доносникът или З.А. 
(задграничният агент) - автор на тези “данни” – има “Работно дело” № 
34034/73. 
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На 14 юни 1983 г. той е представил нов донос (“Докладна записка”), коя-
то е послужила като канава за нова “Справка” от 28.06.1983 г. на същия 
полковник, който пише, че “Беглецът Георги Константинов – активен 
анархист в Париж, член ИБ на БОД - е от най-приближените и довере-
ни лица на Барев, който съгласува с него всички по-важни мероприятия 
на организацията. Барев счита Константинов за своя дясна ръка.” Ос-
вен в VI у-ние на ДС, “Справката” е изпратена и в някакво ЛД (Литерно 
Дело) № 3769/75, което не ми е предоставено досега от нито една от 
многобройните “комисии по досиетата”.
В изпълнение на министерска заповед № 1/80 от 08.06.1983 г., по пред-
ложение на капитан Георги Стефанов Митев от отдел 17 на ВГУ, със 
съгласието на под-полковник Спас Пасков (зам-н-к на отдела) и с утвър-
ждаването на неговия н-к подполк. Ст. Стефанов е открито ново ЛД № 
5566/83 “ТЕРВЕЛ” по линия на международния тероризъм на българ-
ските вражески емигрантски организации (БВЕО). За отбелязване, е че 
мотивировката, както и самото откриване на това ЛД са направени годи-
на преди “възродителния процес” и извършване на тер-актовете в 
България през 1984 г. и следващите години, което е достатъчно основа-
ние да се заведе досъдебно производство за проверка, дали атентати-
те не са били “ЗАПЛАНУВАНИ ОТ ОРГАНИТЕ” още през 1983 г.? 
Прочее, различните справки, планове, ръководни документи и др., които 
са се трупали през тези години (1984 – 1990) в многобройните индиви-
дуални и групови “дела” на ДС срещу ГКГ, както и процесите срещу 
манипулираните, осъдените на смърт и екзекутираните от ДС трима 
нейни агенти от турски произход: Елин Маджаров (Емин Мехмедали), 
Алцек Чакъров (Абдула Чакър) и Сава Георгиев (Саафет Реджеб) хвър-
лят обилна светлина върху отговора на въпроса: ЗАЩО, БЕЗ ВСЯКАК-
ВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, “ОРГАНИТЕ” СА МЕ ВПИСАЛИ В КОХОРТА-
ТА НА НАШИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЕРОРИСТИ? (КОПОИТЕ 
НЯМАТ И НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ КАКВОТО И ДА Е ПРИЕМЛИВО 
ЗА СЪДА ЮРИДИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ОСВЕН ВНУШЕНИЯ, 
СЪМНЕНИЯ И ПОДОЗРЕНИЯ, ПОСТРОЕНИ ВЪРХУ СЛУХОВЕ И 
ПИЯНСКИ МЮНХАУЗЕНОВСКИ И АРАБСКИ ПРИКАЗКИ ОТ РОДА 
НА ДОНОСИТЕ НА Н. МИХАЙЛОВ /ALIAS агент “ВЛАДИМИРОВ” 
от ВГУ/, КОИТО СЪМ ПУБЛИКУВАЛ /В РЕЗЮМЕ/ В ИНТЕРМЕДИ-
ИТЕ КЪМ КРАЯ НА ВТОРИЯ ТОМ ОТ ЕМИГРАНТСКИТЕ МИ СПО-
МЕНИ, и за които ще стане отново дума след близо още четвърт век.

                                                       1984
След дълги увещания от моя страна, Хаджията склони да дойде на съ-
бранието ни в петък на 13.01.1984 г., но беше непреклонен. Искаше 
Тренчо да му се извини публично за “клеветите” и да връчи на Антон 
изработеното от него “Златно правило на организация”, в което беше 
изложил ултиматума си. В него, между другото пишеше: 
“... Един от засегнатите (макар, че нямаше друг), Георги Хаджиев, член 
на парижката организация и на задграничния анархистически съюз 
още от основаването им, проявил най-активна дейност през цялото им 
33-годишно съществувание, натоварен единодушно с известни отго-
ворни задачи, които продължава да изпълнява, счита за безотговорно и 
абсурдно да бъде предмет на клевети, хули, атаки и лични оскръбления 
и особено в момент, когато той е в пълна активност, съгласно решени-
ята на организацията, които Марулевски е приел и не е отхвърлил и до 
този момент, в качеството си на равноправен член, кани парижката 
организация, в името на организационния морал, да порицае постъпка-
та на Марулевски, ако тя не намира основания да я одобрява, да поиска 
от същия да оттегли думите си и да изрази съжалението си. В про-
тивен случай, сам да даде оставката си (като че ли сме службаши). Не 
стори ли това, организацията следва да го отстрани.
Ако организационният морал не бъде възстановен в двумесечен срок от 
днешна дата, Георги Хаджиев ще се оттегли от парижката организа-
ция и ще я помоли да го освободи от организационните му задължения. 
В такъв случай, организацията ще натовари една комисия да приеме, 
при опис машините и уредите, оставени на негово разположение, 
както и касовата наличност на трите организационни фонда, вло-
жена в пощенската спестовна каса на негово име. Организацията ще 
му позволи да публикува в мартенския брой на “Н.П.” следната лако-
нична бележка:
“Редакторът Г.Григоров, (N.B.: макар, че беше вписал като редактор 
на списанието някакъв фиктивен Алекс от Австралия, за да не му се 
попречи от френските жандарми за придобиването на поданството) пре-
установява дейността си по напреднала възраст и несигурно здравно 
състояние, благодари на сътрудниците и читателите, като се от-
тегля от по-нататъшната редакционна работа и от отговорност за 
издаването на списанието.

 Париж, 13 януари  г.                                                Подпис: /Г. Хаджиев

“Златното правило” и ултиматумът ми бяха известни от срещите и уве-
щанията да се върне (а го калесвах, защото нямаше кой да се заеме със 
списването и предпечатната подготовка на вестничето). Намирахме се 
в задънена улица, редакторът беше станал незаменим, защото всички 
бяхме на работа и аз исках да завърша Антиисторията си, поради което 
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не можех да поема ангажимента. Беше ясно, че и Тренчо няма никакво 
намерение да се извинява, както и това че никакво единодушие за по-
рицанието му, нито болшинство можеше да бъде събрано, което да удо-
влетвори исканията на Хаджията. Можеше да се поиска разглеждането 
на обвиненията пункт по пункт, но познавайки ситуацията, редакторът 
щеше да продължи да шантажира организацията с оставката си. Трен-
чо беше партизанин преди девети септември 1944 г. и затворник след 
тази дата. Макар да представляваше по-скоро бреме, като сътрудник с 
претенциите си на поет и журналист, “Наш път” щеше да мине и без 
него, но не бяхми толкова многобройни, че да се лишим от него. Бях го 
питал готов ли е да поеме редакторската работа и след отрицателния му 
отговор последва резонния ми въпрос: “- Тогава, какво целеше с твоето 
писмо? И постъпката ти не води ли към прекратяване на единствената за 
сега дейност, която добре или зле вършим?” 
Изпаднали в цайтнот, търсехме несъществуващо решение. На събрание-
то Бургиба, както Диньо наричаше Г.Х., беше мрачен и навъсен, а Трен-
чо блед и гневен, готов да го сбие. Щяхме да попречим на подобна гнус-
на сцена, но в последния момент, а може би, беше дълго обмислян ход, 
той стана, тегли му една сръбска псувня и напусна събранието, казвайки 
ни сбогом. Ние останахме като заковани на местата си и отстъпихме за 
пореден път пред изнудванията на стария Велзевул, който като да не се 
бе случило нищо, каза: “- А сега да продължим работата си...” Аз пред-
ложих да я отложим за следващия път и да закрием събранието, което 
бе прието. Навън, за пръв път ние се разделихме с Хаджията, който си 
тръгна със своите оръженосци, а аз продължих с Антон. Мълчанието 
прекъснах аз: 
- До кога ще му позволяваме да си играе с хората?
- Тренчо го улесни, а казваше, че никога няма да си вземе шапката.
- Ако беше останал, Хаджията щеше да си тръгне, последван от Дръндов 
и Карталски...
- Не мислиш ли, че нашият “отговорен другар” действаше като хазартен 
играч?
- Аз разговарях многократно с него. Щеше да се прибере на “Клинянкур” 
и да чака да продължим да го калесваме. Явно всички ние му тежим и с 
удоволствие би се освободил от нас, без “оръженосците”. Ако напуснем 
или го изключим, което е възможно, щеше да продължи да издава сам 
“църковния си вестник”, да представлява “отговорно” българския анар-
хизъм в чужбина и да сее клевети и интриги пред Интернационала. И би 
се разчуло, че сме приключили и обявили фалит, което щеше да зарадва 
всички “сектори” на емиграцията и най-вече – копоите от ДС.
- Тогава, какво да правим?
- За сега нищо, освен да не му позволяваме да говори от наше име. Ще 
го задължим организационно да обявява всичките си писания, инициа-
тиви и дела за своя лична работа или най-много на тримата, с което ще 
ни развърже ръцете да излизаме с организационни становища, всеки път 
когато не сме съгласни с позициите му. Бидейки бламиран регулярно, ще 
бъде принуден да разкрие намеренията си, и тогава ще решим какво да 

се прави.
(Важна N.B.: От “златното правило” се вижда ясно, че до този момент, Г. 
Х. все още приема за меродавни решенията на Парижката организация и 
се съобразява с тях: ако те не го удовлетворяват, той е готов да й предаде 
“касата на трите фонда и машините, и да се оттегли “по болест”. Няма 
дори помисъл за свикване “Конгрес” на СББЧ, който да реши конфли-
кта му с Марулевски. А няма, защото Организацията е всичко и СББЧ е 
“виртуален съюз”, както биха казали днес.)
                                                           ***
Както и предполагах, Хаджията продължи да използва събранията на 
парижката организация, за да поставя на разискване теоретични въпро-
си, за които отнапред знаеше, че няма да намери поддръжници. Като 
примери мога да изброя: “Сътрудничеството с политическите партии”, 
“Националния въпрос”, този “За парите в анархистическото общество” 
и т.н. Между анархисти, в поставянето им нямаше нищо неестествено, 
но бедата беше там, че той искаше на всяка цена да наложи собственото 
си мнение и да го представи като организационна позиция. Беше неумо-
рим и се връщаше многократно, през определени интервали, към същи-
те въпроси, позицията му по които беше отхвърляна неведнъж. Защо го 
правеше? - Тhat is the question! (Това е въпросът! - “Хамлет”) 
Проблемът за “колаборацията”, както упоменах, той бе успял да про-
кара в една “програмна декларация” още през 1952 г. Струва ми се, че 
бе сторил това (макар и да се мотивираше с практически съображения, 
като “успешното водене на борбата с болшевишката диктатура”), за да 
оправдае колаборационизма на СНТ-ФАИ по време на испанската рево-
люция и участието на своята приятелка – министъра от правителството 
на Ларго Кабалеро - Федерика Монсени. 
В замяна на това, често, посредством Дръндов, Хаджията ме обвинява-
ше в сътрудничество с Ценко Барев, въпреки непримиримата ми пози-
ция по въпроса за колаборационизма. Той подстрекаваше Овен Дръндов, 
въпреки че стъпките ми в тази посока бяха предварително съгласувани с 
него и в течение на десет години ги беше одобрявал. Знаеше, че използ-
вам “Бъдеще”, за да прокламирам от неговите страници нашите позиции 
по текущите събития и тезата ни за Социалната революция, като един-
ствен изход от борбата на пролетаризирания български народ срещу 
диктатурата на държавния капитал. Беше известен също, че присъствам 
на събранията на БОД, като “китайски наблюдател”, без да ангажирам 
с каквото и да е себе си или нашия Анархистически съюз. Считал съм 
го в миналото, считам и сега, че конкретни действия срещу диктатура-
та (с думи или с дела) могат да бъдат общи и с чужди на крайните ни 
цели елементи, при положение, че, ако употребим прокурорския език, 
ние сме “вдъхновителите и организаторите”, поставяйки по този начин 
нашия печат върху пропагандата и борбата срещу всяка власт, както това 
е ставало и ще става в една стачка или въстание, без да говорим за една 
статия, за която са ни предоставили трибуна...
Повод за поставянето на “Националния въпрос”, върху който ще се спра 
по-обстоятелствено, беше Македония, където с верни и неверни исто-
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рически факти, той се стремеше да докаже, че тя е неделима част от 
България, вкарвайки ни в идеен конфликт с македонските националисти, 
от позицията на българските им събратя. Ставаха люти спорове, но не 
стигнах до там да заявя, че с позицията си той търси закъсняло оправда-
ние на своето участие в назначената през годините на Втората световна 
война от царското правителство българска администрация в Македония, 
когато с помощта на Адолф Шикългрубер-Хитлер беше осъществен “на-
ционалният идеал за велика България”... на три морета. 
Макар парижката организация да бе отхвърляла няколко пъти “Теоре-
тическия Принос на Георги Хаджиев за замяна на парите в бъдещото 
свободно общество, в ролята им на мярка за условна стойност (?) и на 
средство за размяна” и да считаше въпроса за изчерпан, на събрание-
то, проведено в петък на 3 февруари 1984 г., в работилницата на Георги 
Илиев, нашият теоретик ни “изненада” със своя “проект”, представен 
писмено, като “едно мнение”, надявайки се да убеди болшинството с 
мотивировката си. Той заяви: “Неблагополучните разисквания на този 
малък и съвсем кратък проект показаха, че е нужно не само писменото 
му представяне, но и някои оточнявания на някои положения за бъде-
щите разисквания” и “покани другарите внимателно да го четат и да 
не си служат с термини, които не съм употребил, нито по своему да 
обясняват схващания, каквито не съм изразявал”. След това Х. пожела 
да се спре на “необходимите оточнения”, заявявайки, че “ако тези ня-
колко основни положения не се приемат, няма място за разискване на 
проекта, който отговаря на същите изисквания...” и предложи да ни 
прочете своя “прагматичен проект” за парите в бъдещето. 

След като Тренчо го беше предизвикал със своите обвинения, но не из-
държа на Хаджиевата велзевулщина и напусна организацията, другите 
се бяха сепнали или безконечните, абстрактни дискусии им бяха втръс-
нали и омръзнали, поради което наблюдаваха безучастно подновяващия 
се спор. Навярно и аз щях да постъпя като тях, ако не ставаше дума за 
частична, но важна ревизия на анархистическите идеи. Ако не срещне-
ше отпор, тя можеше да доведе до подмяната им с пазарната “идеоло-
гия”,  затова му казах:

- Хаджи, “премахването на парите”, както и на всякаква власт, е основна 
цел на анархизма и това не е приумица на кабинетни мислители. Вместо 
алъш-вериша, ние искаме да въведем в името на братството между хора-
та, нещо подобно на това, което североамериканските индианци (а и не 
само те) наричали “икономика на даровете”. Така както това става днес 
в едно семейство или между истински приятели, където не се държи 
сметка за реципрочността между раздаденото и “възвръщаемостта” му. 
Защото, в обществото към което се стремим, надявам се, удоволствие-
то и радостта ще се състоят в раздаването и дори себераздаването на 
ближния (пък и на “далечния”) а не както е при Шейлок от Шекспи-
ровия  “Венециански търговец”: 
 

“… Да идем при нотариуса — там,     на еди-кой си, този еди-кой си
  дори не двамата, а вие сам                  ще има право, като неустойка,        
  ще ми подпишете една хартийка,      да вземе къс месо, тежащо фунт,
  в която ще се казва на шега,              от собственото тяло на длъжника,
  че ако тоз и тоз във даден срок     и то оттам, отдето той поиска
  не изплати указаната сума            по свое усмотрение…“, 

което с нищо не е по-добро от свличане на кожата или изтръгване на 
залъка от гърлото на “купувача”. Разбираш ли това или не, аз не зная, но 
твоят “проект” тацитно води до въстановяване на стоково-пазарните и 
парични отношения с покупко-продажбите, с размяната и търговията в 
капиталистическия свят и включването ни в пазара, независимо от кли-
ринговите спогодби, което пък по необходимост, ще повлече със себе си, 
щом Социална революция е спряла на полупът, и останалите “иконо-
мически категории” на капитализма. Ще последва изпращането на тър-
говски представители, на дипломати, а защо не и на военни аташета, на 
делегации от участници в преговорите и договорите за “взаимно-изгод-
на търговия и мирно съвместно съществувание” и в крайна сметка - до 
въстановяване на политиката и на класовото сътрудничество в планета-
рен мащаб - все неща, на които бяхме свидетели след Брест-Литовския 
мир на болшевиките с кайзерова Германия в 1918 г., продължен от ан-
тихитлеристката коалиция с “великите демокрации” през Втората све-
товна война и подялбата на Европа, за да се стигне до днешните “срещи 
на високо равнище”, “хелзинкски кошници” и дявол знае какво още ще 
сервират “вождовете на международния пролетариат”. 
Вън от деформациите, които това ще предизвика върху следреволю-
ционното общество, “свободата на избор” при покупко-продажбите, 
шейлоковското мерило на обшествения труд и на личния или семеен дял 
от плодовете му при размяната, гарантирани от твоите точки, от спестя-
ванията и емисиите им, станали прерогатива на Федералния съвет (което 
ще създаде на членовете му чудесни възможности да бъркат скришом в 
кацата с мед) и другите ти “нови идеи”, ще повлекат със себе си конку-
ренцията между отделните комуни, между предприятията във всяка от 
тях и сред работниците във всяко отделно предприятие. Това ще е кра-
ят на солидарността и на взаимопомощта и началото на нарастващото 
социално неравенство на всички нива. Но, това означава експлоатация, 
а тя е в основата на капиталистическите отношения и създаването на 
класите. Едва ли е необходимо да ти обяснявам, че за съхранението на 
новото-старо социално статукво, привилегированите или “по-равните 
сред равните” ще направят всичко възможно, за да създадат под най-бла-
говидни и “благородни” предлози, и “временно”, необходимите инсти-
туции, като полиция, армия, съд, затвори и т.н., за да смажат с тяхна 
помощ недоволството на измамените чрез изпразнените от съдържание 
“Свобода, Равенство и Братство” или все едно Анархия, Комунизъм и 
Интернационализъм, които сега ще им звучат като гавра. Прочее, няма 
нужда да те карам да четеш Оруеловата “Свинска ферма” или република. 
Пред очите ни е целият болшевишки опит. С тази разлика, че вместо 
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да започнем с “диктатурата на пролетариата”, от която се родиха 
социалното неравенство и “новата класа” на господари и експло-
ататори, твоят проект ще ни отведе по обратния път, но до същите 
резултати...
- Аз казах да не ми се слагат в устата неща, които не съм казал, да не си 
служиш с термини, които не съм употребил, нито да обясняваш по свое-
му схващания, които не съм изразявал...
- Нещата имат своя логика, която не зависи нито от това, което сме ка-
зали, нито от добрите ни намерения, които, както знаеш, водят към ада 
когато скъсаме с духа на анархизма поради прагматични съображения 
или когато пренасяме - съзнателно или не - категориите и отношенията 
от днешното в бъдещото общество...
- Не можеш така голословно да ми отправяш обвинения в най-тежки гре-
хове и аз ще искам да представиш доказателствата си пред събранието.
- Добре Хаджи, макар че беше редно, когато афишираш подобни “нова-
торства” да раздадеш предварително текста на участниците в разисква-
нията поне седмица преди събранието, за да приключим с консенсус тоя 
прекалено продължил диспут, в който ти беше дезавоиран многократно, 
аз съм съгласен да се даде ход на дебатите веднага. Имаш възможността 
да прочетеш уточненията си едно по едно, като когато това е необхо-
димо, те ще се прекъсват с разисквания, а след тях и самия проект, ако 
твоите “оточнения” бъдат възприети, както сам си записал. Съгласни ли 
сте другари, с този начин на процедиране? 
Това ми предложение бе прието и Хаджията започна:
“1. Аз считам, че нашите теоретици са наши учители, но не и бавач-
ки..., верни техни следовници, ние които познаваме добре съвременното 
общество и имаме собствен опит в него, сме длъжни да оточняваме, 
доразвиваме и обогатяваме идеите ни при практическото им приложе-
ние.
“2. Прословутата формулировка на комунизма “от всекиго според 
силите и всекиму според нуждите”, която впрочем е заета от пред-
шествениците на анархизма, бе първоначално една икономическа кате-
гория. Днес тя не е приложима в нейната цялост и придобива повече 
характер на един нравствен принцип, което ще рече справедливо раз-
пределение на обществените блага и естествено задоволяване на нуж-
дите на всички хора. И ако ние, все още продължаваме да се наричаме 
комунисти, това е по една проста традиция. Името ни анархисти 
е достатъчно, за да изрази идеала и логиката ни. Това не е само мое 
мнение, и други вече са го изразявали, между които големият анархис-
тически теоретик-икономист, автор на 7-томен труд – холандецът 
Корнелисен.” 
- Хаджи, позволявам си да се съмнявам, че “познаваме добре” съвремен-
ния капитализъм и неговата държава, но това е друга тема. Що се отна-
ся до голямият “анархистически теоретик”, сигурно знаеш, че е бивш 
марксист, патриотар по време на Първата световна война и опортюнист, 
поради което, едва ли е най-добрата референция за твоя проект. Но, ако 
оставим тези подробности настрани, анархизмът е синоним на свобода-

та, а комунизмът – на равенството. Двете са неделими и всякакви подоб-
ни ”оточнявания, доразвивания и обогатявания на идеите”, може само да 
ни върне назад или да ни отведе в някакъв идеен кьорсокак.
По същество, максимата на Анри Сен-Симон, която сме възприели като 
своя, не е икономическа, нито нравствена категория, а е нашата край-
на социална цел. Тя предполага края на стоково-паричните отношения, 
които са една от основите на капитализма и на всяко класово общество. 
Ликвидирайки ги със Социалната революция, тружениците ще заменят 
на първо време наемния с всеобщ, задължителен и за паразитите труд. 
Когато плановото и ускорено развитие на икономиката позволи трудът 
да стане доброволен, безплатен и свободен по избор и времетраене, 
срещу него всеки член на анархокомунистическото обществото ще по-
лучава предмети и услуги според нуждите си. Истинската предпоставка 
за такова решение на социалния въпрос е наченалата вече научнотехни-
ческа или роботронна революция (Р.Р. от роботи и електроника, най-ве-
че компютри). Докато това стане факт, разпределението на продуктите, 
които са в изобилие, ще става съобразно горния комунистически прин-
цип, а другите, които все още не са в достатъчни количества, позволя-
ващи пълно задоволяване на нуждите, ще се разпределят по равно или 
на най-нуждаещите се – по решение на общото събрание, докато соци-
алното планиране преодолее техния “недостиг”. Това означава, че снаб-
дяването и разпределението ще бъдат поставени под обществен контрол 
в началната фаза от развитието на новото общество. Той може да се из-
вършва по много начини. Един, който ми идва на ум в момента за про-
дуктите в изобилие (чието производство също ще се планира “според 
декларираните нужди”), е то да става в снабдителни пунктове от рода на 
днешните супермаркети. Потребителите ще минават покрай дежурящи 
контрольори, снабдени с подобни на днешните касови апарати, с които 
отбелязват върху индивидуалните или семейни карти онези количества 
от различни продукти, с които всеки се е снабдил за текущите си или 
дълготрайни нужди. Към това ще се прибави и визуалният контрол на 
другите консуматори. При подобна система на задоволяване на нуждите 
е нормално натрупването да стане невъзможно и безмислено, тъй като 
са ликвидирани парите, стоките и покупко-продажбите. Но, ако въпреки 
това, някои поискат да натрупват в домовете си хранителни продукти, 
които биха се развалили или да ги запълнят с мебели, от които няма да 
могат да се разминават, то очевидно се касае до злокачествени случаи 
на заболяване, като това на балзаковия Гобсек и тогава ще трябва да се 
обърнем за помощ към психиатрите... 
По-специален е въпросът с продуктите, които трябва да се разпределят 
по равно, докато се организира тяхното, задоволяващо индивидуалните 
или семейни нужди производство. Върху същите карти могат да се от-
белязват количествата им, и ако автоматичната компютърна проверка на 
снабдяването с тях, покаже надхвърляне на количествата, полагащи се 
според равенствения принцип услуги или продукти, тогава вместо меди-
ците, с такива случаи ще трябва да се занимаят съответните колективи. 
Сигурно, в процеса на революцията, ще бъдат изобретени още много 
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други методи за справедливото разпределение на продуктите “в недос-
тиг”. Всичко това следва да се направи, за да се елиминират парите, 
които също са власт. 
Не разбирам, ако през миналия век (когато Кропоткин говори за подоб-
на организация на снабдяване и разпределение) “принципът на Сен-Си-
мон” е бил възможен и приложим, защо утре, когато премахването на 
капитализма ще ликвидира експлоатацията на наемния труд и печалбар-
ството, и когато капацитета и производствените възможности на кому-
нистическата икономика са станали практически неограничени (освен 
от нуждите на човечеството), защо ти го смяташ за “неприложим в не-
говата цялост”?
- Това, което ми казваш, прилича на фантазия, за да не кажа фантасмаго-
рия. Ти знаеш ли, че само във Франция днес се произвеждат над 6 мили-
она артикула. Представяш ли си, какъв хаос ще настъпи в снабдяването 
и разпределението им “според нуждите” и според недостига, както ти го 
наричаш?
- Нали едно социално, а не държавно или корпоративно, планиране тряб-
ва да се извършва също отдолу нагоре, като отчита заявените от всекиго 
нужди. Освен това, не забравяй, че по-голямата част от въпросните шест 
милиона днешни артикула се различават само по наименованието и опа-
ковката си и са резултат на рекламната измама. Обикновените хора, не 
са като бабата, дядото и златната рибка, а що се отнася до изгъзиците на 
разглезените от богатствата и властта индивиди, над тях също ще бъде 
упражняван обществен контрол, докато и те свикнат с нормалния живот 
и удовлетворяване на действителните си нужди...
- Кои са действителните нужди и кой ще ги определя?
- Ако е нужно, общите събрания на въоръжения народ, който едва ли ще 
приеме лигавенето на бившите “елити”.
- Ти каза “доброволен и безплатен труд по свободен избор”, ако добре 
чух. Как си го представяш това при днешния човек? Нали ще има и че-
рен, мъчителен и изнурителен, да не кажа убийствен труд, от който ти се 
оплакваш непрекъснато.
- За безплатен, мисля, че се разбрахме. За труда от който се оплаквам, 
също трябва да се разпределя по равно между намиращите се в добро 
здраве членове на обществото. Освен това, пак вследствие Р.Р., този труд 
също ще намалява, докато изчезне съвсем, защото и той подлежи на ав-
томатизиране. Не друг, а покойният Кенеди беше казал, че до края на 
века САЩ няма да познават физическия труд. Може и да е сбъркал с 
някое десетилетие, но тенденцията е тази и това е неизбежно. Роботи 
ще извършват тежките и досадни работи, и не само тях. На тая тема ние 
сме говорили много пъти и понеже искаш да говорим реалистично, ако 
отново посрещнем настъпващата криза, като евангелските девици, които 
забравили да сложат масло в кандилата си, то Социалната революция ще 
закъснее с 50-60 години, през което време дори не можем да си предста-
вим какви изменения ще настъпят в начините на задоволяване на нуж-
дите с продукти и услуги, а и нас, и нашите “проекти”... няма да ги има.
- Ти забравяш, че 4/5 от света живее в мизерия, болести и невежество...

- През цялата политическа история светът се е развивал неравномерно 
именно, поради замяната на взаимопомощта и солидарността с алчност 
и властолюбие – доказателство са многобройните империи и “цивили-
зации”, за които е останал само спомена или археологическите находки. 
Ние не знаем, когато удари часът на революцията, какво ще е станало в 
света на мизерията, болестите и невежеството. Освен това, надявам се, 
че ако нашата Революция действително е СОЦИАЛНА, една от първо-
степенните й задачи ще бъде да подпомогне ускореното и “безплатно”, а 
не “клирингово” развитие на тези 4/5...
- А ако революцията избухне точно там, докато те са в днешното си със-
тояние?
- Там, в “Третия свят”, тя може да изиграе само ролята на начален тласък 
или на начало на “Големия взрив” и ако не се разпространи в шири-
на и в дълбочина, ако не доведе до унищожението на държавността и 
капитала в планетарен мащаб, тоест ако не се превърне в перманентна 
революция, тогава дори и да започне като анархокомунистическа, тя ще 
се деформира под налягането на другите “два свята” и въвеждането на 
твоите “мерки за условна стойност и средства за размяна”, едва ли ще й 
помогнат. Затова повтарям непрекъснато: необходимо е да работим още 
сега за създаването на една интернационална анархо-комунистическа 
организация, каквато Бакунин е искал да създаде с Алианса, която да се 
готви за една световна революционна класова война, която, може би, ще 
продължи няколко десетилетия... Но давай със следващите си “оточня-
вания”!
Някои от другарите започнаха да се подсмихват, но нашия Хаджия беше 
упорит и нямаше никакво намерение да скрие “приноса” си в джоба, 
затова продължи:
“3. В нашите предвиждания за бъдещето устройство и функциониране 
на обществото, което не влиза в темата, която разглеждаме тука, не 
трябва да изхождаме от едно предполагаемо, колкото и вероятно да 
бъде, крайно развитие на техниката, а от състоянието, в което рево-
люцията би намерила днешното общество.”
- Напротив, именно днес, трябва “да изхождаме” точно от компютери-
зацията, роботизацията и автоматизацията, защото те ще са основата на 
новото общество и едновременно с това - необходимото и достатъчно 
условие за края на капитала и на държавността, което възнамерявам да 
докажа в една нова серия от статии, след близо десетгодишно прекъсва-
не на темата....
- Зная твоите тези, спорили сме много и не си ме убедил...
- В какво?
- В края.
- Аз говоря за необходими и достатъчни условия или ако трябва да си 
послужа с езика на физиката, за опорната точка, но “архимедовият 
лост” за преместване на обществото върху орбитата на анархокомуни-
зма е организацията, за която споменах. Трябва само да допълня, че 
тези необходими и достатъчни условия, правейки очевидна за всички 
несъстоятелността и вредността на днешната политическа, икономиче-
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ска и социална организация за човешкия род, ще дадат тласък на идеите 
за новия свят и ще съберат под тяхното знаме хората, които да ги реали-
зират.
- Тогава, защо трябва да се занимаваме с всичко, което правим и да во-
дим спорове и разговори, като тазвечершния?
- Защото революционните идеи имат своя словесен израз, защото рево-
люциите се правят от хора, които знаят какво искат и как да го постигнат 
и защото старият свят, рухвайки, може да ни затрупа под развалините 
си, ако не му помогнем да се срути “научно”, така както пиротехниците 
днес взривяват една стара сграда, за да освободят терена за новата, без 
работниците да бъдат смазани под “панелите” или с други думи: да пре-
върнем разрушението в творческа сила...
- Мисля, че в разсъжденията си не вземаш под внимание много други, 
не по-малко важни фактори на революцията, затова ще продължа своите 
оточнения:
“4. Като познаваме добре съвременния човек и сложните обществени 
отношения, които той поддържа, налага ни се да приемем, че и при 
най-съвършената планова организация на икономиката, винаги ще има 
еднолично или семейно прилагане на индивидуалния труд, например 
в изкуството, в занятията, които са първоначална форма на изкуство-
то, в земеделието и пр. и пр..., без да се държи сметка за нерентабил-
ността му в сравнение с колективното производство. Следователно, 
разумно е да предвиждаме размяна на плодовете на техния индиви-
дуално практикуван труд с тези на колективната икономика.”
- Смешна е загрижеността ти за хората на изкуството или за тези, чието 
“хоби” е “да си копаят собствената градинка” или чисто и просто искат 
да поддържат физическата си форма по един “нетрадиционен начин”, но 
продължавай...
- Не ме прекъсвай постоянно...“5. Като познаваме усложняващата се 
все повече човешка натура с прогресивното развитие на културата, 
както и усложнението на икономическите отношения в човешкото 
общество, не можем да си позволяваме съвсем опростената форма на 
задоволяване на нуждите – на всички нужди – със свободното, произ-
волно и безконтролно “вземане от камарата”.
- Стоп! Поне за мен не е ясно, как се усложнява все повече “човешката 
натура с прогресивното развитие на културата?” Нито в какво точно се 
състои “усложнението на икономическите отношения в човешкото об-
щество?” Държа да ни развиеш тази проблематика или да ни посочиш 
литература в която тя е разгледана. Иначе, ще се движим в сферата на 
буржоазната фразеология. 
Нали, с премахването на днешната организация на обществото, ние ис-
каме да опростим човешките отношения. Да премахнем властта на човек 
над човека, йерархията с командите на едни и подчинеността на други, 
да премахнем наемния труд, заплатите, експлоатацията, социалното не-
равенство и класите, и още много други категории, които “усложняват” 
живота на всички, независимо от тяхното място в класовото пирамидал-
но общество. В едно недалечно от гледната точка на историята бъдеще, 

мисля Р.Р. ще опрости съвсем “усложнените икономически отношения и 
човешка природа”. 
Що се отнася до “камарата”, Кропоткин е търсил най-простия израз на 
Сен-симоновия “принцип”, за да го направи разбираем и за най-неве-
жествения селянин или работник от 19-ти век, “купът” е пропагандно 
опростяване. Иначе ще има снабдително разпределителна мрежа и освен 
това, никой от “нашите бавачки”, никога и никъде не е казвал, че над 
обществените дела, над делата, които засягат общите интереси ще бъде 
премахнат организираният контрол на въоръжения народ, най-малкото, 
докато този и редица други принципи, като свободата – не моята, а на 
другите, радостта да се раздаваш и доставяш удоволствие на ближни и 
далечни, както това става и сега в повечето семейства, солидарността и 
взаимопомощта не станат обикновен навик. Докато хората не свикнат с 
простите и човечни взаимоотношения, без алчност и властолюбие, без 
егоизъм и патологичен нарцисизъм. Основна предпоставка за постига-
нето на такива отношения, е премахването на властта във всичките й 
прояви и образи: на диктатурата на номенклатурата или на трите “разде-
лени власти” на буржоазната демокрация, и в добавка на властта на па-
рите, на медиите, на манипулацията и на измамата, на училищата и 
университетите, на поповете и агитпропите, на мафиотите и банди-
тите и най-вече на стоящата над всички тях държавност с нейните 
репресивни институции и бюрокрация. 
В такова общество, към което се стремим и в чието създаване искаме да 
въвлечем всички, които днес не получават според нуждите си и се трудят 
свръх силите си, още днес може да се работи по 4 часа дневно (в Норве-
гия от доста време е въведена 4-дневната работна седмица). Тогава през 
останалите двадесет свободни часа, никой не ще попречи някому да се 
занимава с изкуство, със занаяти или “да си копае градинката” щом това 
му доставя удоволствие, а награда ще бъде оценяването на неговия труд 
от другите и възторга им. 
И най-после, ако общото събрание или Комуната констатират, че сред 
тях живеят гении, те могат да решат да ги освободят от всякакви днешни 
трудови ангажименти, за да ги радват с плодовете на своя талант или 
трудолюбие. Нали, в крайна сметка, геният и талантът също са човешки 
същества с нужди като на другите. Е, разбира се, на първо време някои, 
може би, ще поискат да имат свои дворци, самолети, лакеи, метреси, 
охрана, готвачи, шофьори и пилоти и т.н. Мисля не е много трудно да 
си представим какво ще им отговорят свободните хора, които ако рево-
люцията е успяла, макар и със същата “природа”, сигурно ще са с друг 
морал и манталитет. А ако, въпреки всичко, “съвременният човек с ус-
ложняващата му се все повече човешка натура и сложните общест-
вени отношения, които той поддържа” си останат такива, каквито са, 
това ще означава, че нашата революция е абортирала. Тогава други, 
след нас и против нас, ще я започнат отново и това ще продължава до-
тогава, докогато “съвременният човек” заедно с “натурата” му изчезнат, 
а сложните  “обществените отношения” се опростят...
И накрая, ако позволите, още нещо във връзка с твоята “свобода на избор 
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на стоките” и свързаните с нея пари и покупко-продажби: с развитието 
на Р.Р., ние вървим към индивидуални или индивидуализирани поръчки, 
отправени към производството – това е елементарен въпрос, който се 
решава просто със съответно програмиране и с подаване на параметрите 
на поръчката на автоматите, които ще ни дадат на изхода пакетиран или 
монтиран поръчания продукт. Например, модел, цвят, номер на желани-
те обуща и т.н. или дом в планината, равнината или край морето, който 
без да бъде собственост, когато обитателите му пожелаят да променят 
климата, средата, географията и т.н. ще го предоставят за разпределение 
на блоковия, кварталния или комунален съвети за нови кандидати, а те, 
в зависимост от наличните възможности и условия ще получат новия си 
дом за временно ползване. Информирането, регулирането и решението 
на такива проблеми, за разлика от времената на Кропоткин, днес става 
много по-лесно и бързо посредством така наречените БАЗИ ДАННИ...
- За тебе “морето е до колене” и ми се струва, че се опитваш да ни мани-
пулираш с различни “модни понятия и терминологии”...
- Хаджи, няма да отговоря, като Спиноза, че “невежеството не е аргу-
мент”, само ще ти кажа, че част от това, което наричаш манипулация, 
мода и онова, което премълчаваш, вече е в работна фаза и се експлоатира 
в днешното общество. Опитай се да научиш нещо повече за това, как се 
извършва УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАПАСИТЕ в КОЯ И ДА Е ПРОИЗ-
ВОДСТВЕНА ИЛИ СНАБДИТЕЛНА ЕДИНИЦА, и знай, че това е само 
началото, а пред човечеството е вечността...
В хода на дебатите, почти всички се обявиха срещу тезата му. Аргумен-
тът, че в началото ще бъдем принудени да си служим с парите, дори 
временно, напомняше силно на “временно правителство” или на “проле-
тарска диктатура през преходен период”... Събранието стигна до заклю-
чението, че внесеният за разглеждане “проект” противоречи на теория-
та и идеала на бъдещето анархокомунистическо общество. Накрая, при 
“вота” всички, без един “за” – Г.Х. и един “въздържал се” – Ив. Дръндов, 
решиха “проектът да се публикува в Н.П., като “Лично мнение”.
Полунощ пак беше преваляла, когато Хаджията се отказа от по-нататъш-
ния спор и скри в чантата си своя “принос към теорията и практиката на 
Социалната революция”, затаявайки в себе си лавинообразно нараства-
щата неприязън, която скоро щеше да сложи край на организационните 
ни отношения. На приятелските краят беше настъпил, защото от извест-
но време, след събранията, всеки от двама ни си тръгваше в зимния студ 
на 1984 г. по своя път, със своите мисли... 
Опитът ми да разведря тягостната атмосфера, на изпроводяк, с вица “за 
парите в комунистическото общество” се оказа неуспешен: “Ревизиони-
стите смятали, че при комунизма пари ще има, догматиците, напро-
тив, твърдяли, че пари няма да има, а ортодоксалните, следващи “гене-
ралната линия”, казвали: у едни ще има, а другите няма да имат пари.” 
Вицът дори не го накара да се усмихне... 
                                                           ***
Междувременно, бях започнал да имам обилни кръвоизливи при облек-
чаванията ми в тоалетната. Предупредих в работата шефа Рику и отидох 

при д-р Митев или Тошо, наш анархист, напуснал организацията заради 
Хаджията и започнал с френски другари да издават списание “Червено 
и Черно” и преводни книги чрез Издателство “Acratie” (нещо като без-
властие или анархия). Той ми беше личен лекар и с негова помощ, към 
“законната” годишна отпуска от 35 работни дни, се прибавяха поне още 
два месеца “по болест”. Този път Тошо ме изпрати в частна клиника във 
Версай, при неговия приятел д-р Сен Мартен, хирург около 35-годишен, 
с когото работеха заедно в една от френските групи на “Международна 
Амнистия”. След обстоен преглед, докторът ми каза, че кръвоизливи-
те не са резултат от хемероидите, както мислехме, а вследствие голям 
полип на дебелото черво, който, поради хроничната констипация кърви 
силно при всяко изхождане:

- Крачето е на път да се откъсне и ако това стане в неподходяща обста-
новка, например при пътуване в метрото, изходът може да бъде летален, 
затова аз ви съветвам да се оперирате час по-скоро.
- Аз съм готов, когато кажете.
- Необходимо е да се подготвите за операцията. Ще ви дам солидна доза 
очистително, няма да вечеряте, нито да закусвате и утре можете да дой-
дете. Ще ви оперираме преди обяд. А сега отидете в администрацията да 
ви регистрират и с бележката, която ще ви дам, анестезиолога трябва да 
види кръвната ви група и да ви обясни процедурата.
Благодарих на любезния млад човек в бяла престилка и той ме съпро-
води до кабинета на анестезиолога, който определи кръвната ми гру-
па - В+, информира ме, че ще присъства на операцията и ме накара да 
подпиша документ, че знаейки рисковете, съм се съгласил съзнателно и 
доброволно да се подложа на ножа.
На следващия ден бях готов, измих се и по навик, докато се бръснех, 
пуснах радиото. Съобщаваха, че поредният генерален секретар на КПСС 
Юри Андропов и бивш дългогодишен наместник на “железния Феликс” 
в “органите”, е хвърлил топа. Не мога да кажа, че бях опечален, само си 
рекох със съжаление: “Възмездието го отмина, умря в леглото си и сега 
ще бъде съпроводен до сетньото му жилище от всенароден траур”. Беше 
10 февруари 1984 г... Под тези впечатления, едва чух, че на вратата някой 
иззвъня. Беше дошъл Георги Илиев да ме придружи с колата си до кли-
никата във Версай. Пристигнахме там в уречения час и Георги остана в 
чакалнята, а мен ме отведоха на горния етаж, където беше хирургията. 
Съблякох дрехите си и ми дадоха дълга хартиена “риза”, за да не се ман-
дахерцам гол, завързаха на ръката ми найлонова каишка с името ми, ако 
в случай, че не стана от хирургическата маса, да знаят кой е пациента, 
чиито близки трябва да бъдат информирани, за да приберат тленните му 
останки.
В операционната, освен Сен Мартен, анестезиолога и сестрата имаше 
още един по-възрастен лекар, също хирург. Както разбрах, двамата ко-
леги бяха от две различни школи. По-възрастният беше привърженик 
на класическата хирургия и предлагаше да бъда опериран чрез разрез в 
коремната кухина. Сен Мартен практикуваше модерна лазерна хирургия 
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и каза, че час, час и половина след операцията ще мога да се прибера в 
къщи с придружител, като през първата нощ не трябва да оставам сам 
и в случай на проблеми, да телефонирам веднага, независимо от часа, 
за да дойде екип с линейка, която да ме върне в клиниката. След кратък 
спор, младият лекар надделя и когато легнах на хирургическата маса, 
анестезиологът ми би инжекция с упойка, която ме приспа неусетно. 
Когато се събудих, операцията беше приключила и на въпроса ми кога 
ще мога да си тръгна, Сен Мартен каза, че това няма да може да стане 
веднага, защото са се появили известни усложнения. Унасях се отново, 
защото упойката все още ми действаше. В просъница го чух да  казва: 
- Срязвайки “крачето” на полипа, лазерът не е могъл да го затвори и сега 
кръвта му тече обилно. Напълни се втора подлога.
Над главата ми се завърза спор между двете школи. “Класикът” предла-
гаше да ме върнат на операционната маса, а “модернистът” отговаряше:
- Той е обезкръвен и едно отваряне може да предизвика допълнитетелни 
кръвоизливи и... края му. Аз мисля, че загубата на кръв ще намали кръв-
ното налягане и раната ще се затвори сама.
Докато двамата спореха, аз напълних третата подлога, което значеше, че 
вече е изтекла повече от половината ми кръв. Чувствах, че се изпотявам, 
започнаха да се появяват разноцветни звездички, но не изпитвах страх. 
Слушах ги как се питаха, дали ще ме бъде или не, и се обадих:
- Не се безпокойте господа, всички и аз в това число сме смъртни, но 
днес няма да умра.
- От къде имате тази увереност? – попита д-р Сен Мартен.
- Никога няма да умра в един ден с Андропов.
Засмяха се, а после го разказвали, като виц или илюстрация на спокой-
ствието пред смъртта. Предвид обтегнатите отношения, Х. не дойде в 
болницата на свиждане и май нямаше много да скърби за загубата на 
такъв сътрудник.
Всичко се развиваше добре и на третия ден от операцията, болногле-
дачката ми донесе дрехите и обущата, а аз замолих да телефонират на 
Георги Илиев, който дойде с колата и ме отведе у тях за първата нощ. 
                                                          ***
След като се прибрах на следващия ден в квартирата си в Шатийон, на-
мерих писмо от Михаил Тошков, от което разбрах, че Хаджията беше 
изпратил нова покана на своя “кореспондент”. За да спра потока от пис-
ма, му бях писал, че те не пристигат до мен, на което той се учудваше. 
Съобщаваше ми в писмото си от 18 февруари, че е “получил интифа от 
някои места за пътуване, което щяло да стане в края на април или през 
май”. Благодарял на “Турлака” (ателието на приятелката на Хаджията - 
Мадлен беше на ул. “Турлак”) за издействаната покана от “Института по 
социална история”, но му искали потвърждение да не би институтките 
да са се разкандардисали за предложенито си, понеже минали доста ме-
сеци... Смятал, че това е по силите ми и очаквал да откликна бързо...”    
Завършваше с подпис: “Твой Тошков”. 
Когато се видяхме, замолих Хаджията да му обясни, че аз нямам нищо 
общо с покани и институти, поради което ще трябва да адресира подоб-

ни молби към него, което нашият конспиратор посрещна с недоволно 
ръмжене.
През последния ден от болничните направих различни визити и разка-
зах за премеждията ми в клиниката. Ценко се сърдеше, че не съм му 
съобщил, за да ме посети. Може би, беше искрен – той ходеше редов-
но на погребенията на емигранти или се сбогуваше с умирающите в 
болниците. Миналата година ме заведе в раковото отделение на една от 
парижките противоракови клиники, за да се простим с кръчмара-боец 
Борис Джонев. Навремето той беше предвождал диверсионни групи в 
България, проявявайки удивителна смелост и дързост в схватките със 
синьокапците от вътрешните войски на МВР – т. нар. “байкалци”. Кога-
то го посетихме, беше отслабнал до неузнаваемост и това, което праве-
ше най-силно и тягостно впечатление, бяха изцъклените му очи, в който 
се четеше безумен страх. Никой не знае, как ще посрещне смъртта, която 
едва ли е по-страшна от раждането – не мога да си спомня, дали не беше 
в Япония, където изпращали покойниците, облечени в бяло, а оплаквали 
новородените. Въпрос на възпитание...
                                                           ***
Антон беше потърсил Тренчо, за да му предаде желанието ни да се върне 
в организацията, на което той отговорил, че когато си тръгнал, никой не 
поискал да го задържи и следователно бил... нежелан. Това беше несъс-
тоятелно. При обмена на мисли с другарите, решихме да направим още 
един опит за изглаждане на отношенията между Хаджията и Тренчо, с 
оглед връщането на последния в организацията, в името на общата ни 
работа за каузата на анархизма. Понеже бях имал спречквания с него при 
едно от събранията ни, бях натоварен да поема дипломатичната иници-
атива, за която бях най-непригодния и да апелирам за постигането на 
“мир”. За целта приготвих свое писмено изказване, озаглавено “По по-
вод положението в Парижката организация на ФАКБ, конфликта 
между Т.Марулевски и Г.Хаджиев, и разменените обиди и клевети”, 
което прочетох на поредното петъчно събрание на 13 март 1984 г., след 
което го връчих на секретаря Антон Николов, за да уведоми страните в 
конфликта. 
То гласеше:
                                                              Другари,
Аз не съм християнин и изказването, което правя, не съответства на 
моята вътрешна същност. Неговият тон, мисли и предложения са про-
диктувани от плачевното състояние, в което се намира Парижката 
организация.
С оглед създалото се положение в нея, заявявам следното:
1) Извинявам се на Марулевски, че в свои изказвания засегнах болезнени 
за него лични въпроси. За тях той не дава верни обяснения в писмото 
си, но аз не искам повече времето на организационните ни събрания да 
бъде поглъщано от личните проблеми на който и да е нейн член.
2) Не искам да получа обяснения и във връзка с окачествяванията ми в 
това писмо като провокатор, нито неговите ненужни извинения. По 
силата на стеклите се обстоятелства, мога да поддържам с него ор-
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ганизационни връзки, без това да означава приятелство. За последното 
е нужно много повече от наличието на обща програма.
3) Във връзка с отправените ми по телефона обвинения от Г.Хаджиев, 
че не съм анархист и оттеглените от него думи пред едно от събрани-
ята ни, се считам удовлетворен.
4) Предлагам Г.Хаджиев да се извини на Т.Марулевски за нанесените му 
лични и семейни обиди.
5) Предлагам Т.Марулевски да се извини на Г.Хаджиев и оттегли всич-
ките си оскръбления и съждения, които уронват достойнството и 
престижа на Хаджиев, като анархист.
6) Предлагам организацията да задължи горните другари да се въздър-
жат за в бъдеще от залепянето на оскърбителни политически етике-
ти, поставянето на медицински диагнози или издаването на смъртни 
актове. 
Умрелите не ходят на събрания, а са в гробищата.
7) Недоволен съм от стила на работата в организацията и резулта-
тите от нея. Съзнавам, че за това има не малко обективни причини, 
но считам, че по редица въпроси, засягащи протичането на нашите съ-
брания, маниера на повдигане и разглеждане на организационните или 
идейни проблеми и вземането на решения по тях, както и процедиране-
то с работите на сътрудниците на “Н.П.” от редактора, подходът е 
неудовлетворителен и неефикасен, и понякога не е анархистически. 
Затова предлагам спокойното и трезво обсъждане на въпросите на 
следващите събрания, на които да се вземат решения, валидни и задъл-
жителни за всички.
8) Във връзка с точки 4, 5 и 6, ако страните не приемат направените 
предложения, тогава предлагам този или тези, които поради капризи, 
самолюбие, честолюбие или лична злонамереност, откажат да постъ-
пят в унисон с интереса на по-нататъшната организационна работа, 
да бъдат отстранени по за една година от организационните събра-
ния.
В същото време, организацията да ги задължи да продължат сътруд-
ничеството си в издаването на “Н.П.”. Ако във връзка с него изникнат 
конфликти и спорове, те трябва да бъдат изложени в писмена форма, 
за разискване от организацията. Последната от своя страна се задъл-
жава да ги информира своевременно чрез секретаря за взетите стано-
вища и решения по повдигнатите от тях въпроси.
Ако и тези “Соломоновски” предложения не бъдат приети, тогава си 
запазвам правото да направя на следващото ни събрание (на 27 март 
1984 г.) друго предложение, което цели окончателното и дефинитивно 
решение на въпросния конфликт и произтичащите от това 

    Париж, 13 март 1984 г.                           Подпис: Г.Константинов.                    

Резултатът от тази ни инициатива беше нулев, само Хаджията си отбе-
ляза “едно на ум”, че изпълнението на това ми предложение го поста-
вяше под контрола на организацията, а Марулевски, като че ли си беше 

намерил добър претекст да се измъкне от ангажиментите си към орга-
низацията, изглежда не без влиянието на своята Цеца, която искаше да 
поеме изцяло функциите на “глава на семейство” и да го постави “под 
чехъла си”. Необратимите последици от продължаващото нагнетяване 
на атмосферата в нашето емигрантско гюме щяха да закъснеят с още две 
и половина години.
                                                           ***
Друга тема, която по различни поводи и най-вече по инициатива на Ха-
джията, както споменах, влизаше често в дневния ред на събранията ни, 
беше тази за “националния въпрос”. Тя ставаше повод за излишни дис-
кусии, които считах, че ни отклоняват от по-сериозните задачи. С нея Ге-
орги търсеше реванш за “поражението” си, претърпяно в разискванията 
на брошурата му за “Мишел Герджиков”. Неговата патриотарска интер-
претация на “Македонския въпрос”, накара организацията да го задължи 
да я публикува като “Лично мнение”, а мен принуди да изложа през ме-
сец март 1984 г. писмено позицията си в статията “Анархизмът и нацио-
налния въпрос”. Тя бе внесена за обсъждане на събранията ни и въпреки 
решението на организацията, Георги продължаваше да упорства, да при-
лага различни “процедурни” хватки и да отлага многократно публикува-
нето й. Всъщност, този проблем се появяваше именно поради особеното 
му становище по “Македонския въпрос”, което съвпадаше изцяло с това 
на българските патриотари (в това число и живковци). Не разбирах при-
чината за неговата упоритост, но тезата му не беше убедителна за никого 
и за да приключа спора бях краен в твърденията си, част от които нямах 
време да аргументирам с допълнителни проучвания. Съществените мо-
менти в моята статия бяха:
- Нацията е историческа категория, родена в зората на капитализма и 
осъдена да изчезне в края му. Както казва Бисмарк, тя се създава “с кръв 
и желязо”, тоест с насилие, и се поддържа с негова помощ. 
- Нацията не може да съществува без национализма, който е нейна ре-
лигия.
- Нацията е образувана от враждебни класи, чиито интереси са проти-
воположни. Всички нейни елементи: съзнание, култура, традиции, ри-
туали, територия, икономически интереси и дори език, са наложени и 
обслужват господстващата, експлоататорска класа. “Морално-политиче-
ското единство” между класите на експлоататорите и експлоатираните 
се поддържа от обръчите на военно-полицейските и бюрократични ин-
ституции, от общия “национален пазар”, от икономическата принуда и 
законите, от патриотарската измама на идеолози, политици, партии, юр-
исти, даскали и др., разпространявана с помощта на медии,  училища, 
университети, църковни и партийни школи.
- Нашето отношение към нацията и нейните атрибути, както и към така 
нар. “национален въпрос” и свързаните с него “борби за национално 
освобождение” се определя от нашия революционен нравствен импе-
ратив: “Морално е всичко, което подпомага триумфа на социална-
та революция и аморално и престъпно – всичко, което пречи на 
нейната победа.” Втори критерий за определяне на нашето отношение 
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към “националноосвободителните борби”, завършващи исторически с 
конструиране на “независима национална държава”, е борбата на проле-
тариата за социалната му еманципация или по-точно – за създаване на 
безкласово общество.
От тези принципни позиции разглеждах ”националния въпрос” в съвре-
менната Н”Р”Б, като се спирах върху нашите анархистически зада-
чи в хипотезата на евентуални националистически вълнения или 
“националноосвободителни” борби на отделните малцинства, като 
турци, цигани, помаци или македонци, поставяйки въпроса: на чия 
страна ще застанем в такъв случай – на страната на живковата дик-
татура или на малцинствата и какво следва да правим. Придържай-
ки се към горните критерии, аз заявявах, че наш дълг е да се обявим 
безусловно против политиката на “разделяй и владей!”, провеждана 
от партийната номенклатура, като се стремим да превърнем “на-
ционалноосвободителните борби” в гражданска война и в последна 
сметка – в социална революция на пролетариите от “мнозинство-
то и малцинствата”, за ликвидиране на диктатурата на държавния 
капитал (на класата, образувана от партийната, административна 
и военнополицейска номенклатура) и на всякакви опити за устано-
вяване на нова власт, от където и от когото и да са инспирирани и 
провеждани.
По повод тази статия, Хаджията ми писа на 1 юни 1984 г. едно дълго, 
полупримирително, полуосъдително писмо с увещания и пазарлъци. 
В него той формулираше критиката си в 20 точки, в които преут-
върждаваше своите разбирания. Техният разбор тук считам за излишен 
и невъзможен, най-малко поради това, че отговорът сам по себе си би 
представлявал отделна книга. В светлината на проведените само след 
няколко месеца операции на диктатурата за създаване на “чиста българ-
ска нация” и придружаващите ги издевателства и терор срещу турското 
население в “Н”РБ, влезли в казионния език на живковци, като “възро-
дителен процес”, си струва да се цитира онази част от писмото, в която 
нашият “отговорен диуретик на анархизма” отговаряше на въпроса как-
во да се прави в подобна ситуация:
“Самоопределението и евентуално извоюването на национална незави-
симост, е свързано с откъсване на територии. Ако се постави въпроса 
за национална независимост, предявявана от турци, цигани и мохаме-
дани-помаци, моят отговор, като анархист, би бил: на турците, че 
имат право и могат да отидат в Турция, където тяхната нацио-
налност е обединена (това вече са контурите на “голямата екскур-
зия”!), на циганите и помаците бих казал да правят каквото си ис-
кат и въпросът ще бъде изчерпан...”
Интересно беше и началото на писмото, в което той издаваше характе-
ристики на всички ни – отишли си и останали в организацията, конста-
тираше, че “всички сме умрели, като организация, която ще съществу-
ва само символично до неговото изчезване” и предлагаше сделка:“само 
ние двамата да разгледаме въпроса и да се опитаме да дойдем спокойно 
и обективно до уеднаквяване на становището ни и да дадем една обща 

редакция, която да предложим на разглеждане от всички, защото в 
противен случай, ние ще се надвикваме с тебе, другите често не ще 
разбират дори аргументите ни и пасивно ще се присъединяват към 
становището на единия или другия.” (N.B.: Което вече беше съвсем в 
духа на неговото “Златно правило на организация”, при това... анар-
хистическа!!!)
“В името на мира”, не запознах организацията с неговия епистоларен 
шедьовр, и след още един спор, който публикувам по-долу, престанах 
да настоявам за публикуването на моята статия “Анархизмът и нацио-
налния въпрос” и последният слезна тихо-мълком от дневния ред на съ-
бранията ни. Двете – статията и писмото на Хаджията от 1 юни 1984 г. 
- щяха да влезнат в 1986 г., съответно на стр. 21 и стр. 27, в брошурата: 
“Жълта книга с документи за “Златното правило” за организация 
на Г.Х. и неговото прилагане от Бай Г. Балкански”, която беше изда-
дена след като нашият доморасъл теоретик прекрачи всички граници и 
норми на обикновения човешки морал.
Трябва да кажа, че на този, според него, “въпрос от изключителна важ-
ност” за... “умрялата ни организация”, аз никога не съм отдавал особе-
но значение, смятайки го за проблем на една отдавна отминала епоха, 
когато, по повод Великата Френска Революция, Гьоте бил казал: “От 
днес започва една Нова ера, в която викът “Да живее Нацията!” ще 
замести – “Да живее Кралят!”, но тъй като до този момент Хаджията 
го вписваше редовно в дневния ни ред и споровете не стихваха дълго, а 
той беше напускал демонстративно не едно от събранията ни (за кой ли 
пореден път?), ще го илюстрирам със записаното в протокола за “разиск-
ванията” на обявената тема в петъчното събрание, който тук съм пред-
ставил като 
                                    ЕДНОАКТНА КОМЕДИЯ

                   “ДИСКУСИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”

Действащи лица (по азбучен ред):

ДИМОВ Димо                         КОНСТАНТИНОВ Георги
ДРЪНДОВ Иван                      НИКОЛОВ Антон
ИЛИЕВ Георги                        УЛАНОВ Сотир
КАРТАЛСКИ Атанас                 ХАДЖИЕВ Георги (alias “БАЛКАНСКИ”)
                                   
                                    (АКТ ПЪРВИ И ПОСЛЕДЕН)

(Място и време на действието: на събрание в шивалнята на Георги 
Илиев на ул. “Розие” № 6, 20-и арондисман, Париж. Часът е 21, в 
петък на 19 октомври 1984 г. Всички “действащи лица са заели мес-
тата си на сцената.”)
Николов: Другари, тази вечер други не чакаме, можем да започнем. 
Какво имаме да правим?
“Балкански”: Ето ги текстовете на двете писма, съвсем кратки, очисте-
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ни от всякакви странични въпроси, които дразнят Константинов. (Пода-
ва ги на Николов.)
Константинов: Мисля, че всякакви подобни шмекерии са напълно из-
лишни. Беше ти казано, че в писмата не трябва да бъдем ангажирани със 
становището ти по националния въпрос, което си е лично твое...
Дръндов: Аз ви моля всички, особено Константинов, да бъдете по-сдър-
жани в изразите си и да говорите по-тихо.
Илиев: Особено заради комшиите, защото един ден ще извикат полиция 
и повече няма да можем да се събираме тук.
Карталски: Аз предлагам да се водят протоколи на събранията ни. Тази 
практика беше въведена навремето, но гледам, че сте я изоставили. Не 
че събранията ни са исторически, но все пак е добре да се остави една 
диря върху хартията. Поне ще можем да правим справки по разисква-
ните теми и взетите решения.
Константинов: Готов ли си да се заемеш с воденето на протоколите?
Карталски: Ами, ако нямя желаещи... (Навдига се от стола си и заема 
място до едно импровизирано бюро.)
Константинов: Както обикновено, председателството на събранието ще 
го върши секретаря ни. Има ли възражения? Не. Сега вече да започваме.
(Председателствуващият чете двете писма – едното до редакцията на 
“Народна Воля”, другото – в много екземпляри до всеки от членовете 
на Съюза. Чете със запъване ТЕКСТ-1 и ТЕКСТ-2, което предизвиква 
нервни забележки на “Балкански”.) Има ли някакви възражения?
Гласове: Няма. Да се пращат!
Председателстващият: Аз бих искал да се добави вместо, че е нато-
варен с отговорни задачи, че е “член на Съюза и се ползва с неговото 
доверие”.
“Балкански”: От моята редакция се подразбира не само, че съм член, 
но съм и отговорно лице на ФАКБ. Затова държа на тази формулировка.
Председателстващият: Аз исках именно да се спомене за Съюза и за 
ФАКБ, за да се знае за какво става дума.
“Балкански”: То и така е ясно.
Димов: Защо да намесваме Съюза, който е нелегален и не е регистри-
ран?
Дръндов: Разбира се.
Константинов: Аз имах само едно възражение – срещу термина “отго-
ворен”. Първо, ние всички сме отговорни за делата си и второ, поняти-
ето “отговорен” е станало за подбив в България, където казват: “Нищо 
и никакъв човечец, пък ебе като отговорен другар”... (Смях прекъсва 
говорещия.)... но щом “Балкански” държи на формулировката, тя може 
да остане според мене. От нея не трябва да се разбира, обаче, че Съюзът 
поема моралната и физическа защита само на “отговорните”. Ние бихме 
реагирали еднакво за всеки наш другар!
Председателстващият: Добре, писмата ще бъдат написани на чисто, 
подписани от секретаря и изпратени. Какво друго има в дневния ред на 
събранието?
Карталски: Нали на последното събрание се реши да се разисква “За” 

или “Против” отпечатването на статията на Константинов по национал-
ния въпрос, само че атмосферата се сгорещи, Балкански стана и си оти-
де. Този въпрос ще се разглежда ли днес? Аз също прочетох тази статия. 
Говорих и с Дръндов, който също не е участвал в разискванията. Днес 
тук е и другаря Уланов, така че можем да вземем решение.
“Балкански”: Другари, моето решение да си подам оставката не е отме-
нено. Аз дойдох само защото Дръндов настоя да дойда, казвайки ми че 
нещата ще се оправят. Но, аз другари съм огорчен. Огорчен съм от това, 
че между нас няма любов, няма респект...
Константинов: Мисля, че след всичко, което си казахме последния път, 
място за мелодрами и апели за любов няма. Тая дума звучи тук смешно. 
Ние сме с тебе и с другите в една организация, защото имаме или ми-
слим, че имаме еднакви идеали, цели, програма и участваме в провежда-
не на акции и мероприятия, които сме решили общо. Затова считам, че е 
излишно да говорим за любов. Ако бяхме десетки хиляди, както ще бъде 
утре в България, би било още по-неуместно да се изисква любов, като 
предварително условие за членуването във ФАКБ.
“Балкански” (нервно и с висок тон): Добре, няма да говоря за любовта, 
ще говоря по същество. Ти отправи тежки обвинения срещу мене, по 
които искам да се изясниш пред всички.
Константинов: Казаното от мене не е протоколирано. Бяха казани 
не малко неща, и ако си така добър да повториш пред събранието кое 
предизвика твоето демонстративно напускане. Ако предаваш вярно ста-
налото, няма нито да се откажа от него, нито да не се поясня.
“Балкански”: Ти например, каза, че аз съзнателно задържам статията 
ти, използвайки положението си на редактор. Това е тежко обвинение и 
ако го докажеш – аз трябва да си отида, ако ли пък не, тогава трябва ти 
да си отидеш!
Константинов: Няма нищо по-лесно от това да го докажа, но не виж-
дам защо трябва да се драматизират нещата и да се говори за отиване, 
като че ли за пръв път не пускаш даден материал или го преправяш, или 
пък в този последния случай от шест месеци протакаш отпечатването 
му, макар че организацията взе решение още през април месец да бъде 
отпечатана статията.
“Балкански”: Чуйте го какво казва бе, аз не мога да търпя това и ще си 
вървя! (Става и гледа към вратата.)
Дръндов (изправя се и му препречва пътя): Георги, остани, къде ще си 
ходиш? Всичко ще се оправи!
Константинов (изгубил самообладанието си): Престани с твоите сцени, 
ако искаш да си ходиш, свободен си да го сториш, ако не – седни и да се 
опитаме, доколкото е възможно, да продължим разискванията ни.
Дръндов: Другари, моля ви само не викайте.
“Балкански”: Това е въпрос на темперамент и не винаги е възможно да 
го сдържа, но ще се опитам. Ето ви писмо от 1 юни до Константинов, от 
което личи, че аз имам възражения и в което му казвам, че преди да се 
иска отпечатването на статията му, трябва да се опитаме двамата да дой-
дем до едно общо становище и тогава с него да излезем пред другите. 
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Ето между другото какво съм му писал, писмото е много дълго(чете):“...                                          
...) На това писмо Георги не ми отговори, освен това, кога да публику-
ваме неговата статия, като писмото е от месец юни, тогава излиза юн-
ския брой... и юлския. Аз заминах, а в сегашния октомврийски брой, 
почти целият е зает от неговата статия за бомбите в България. Кога да 
съм спирал неговата статия, но въпреки това, в същото дълго писмо му 
казах, че съм съгласен тя да бъде публикувана при едно единствено ус-
ловие, че той се съгласи, като мене, да пише в скоби – (Лично мнение), 
защото другари, аз не съм съгласен по толкова важен въпрос, какъвто 
е националния, да се излезне с необмислено и неправилно становище, 
което може да ни напакости.
Константинов: По решение на събранието статията трябваше да се от-
печати в майския брой. Ти направи в събранието възражение, че не си 
участвал в обсъждането и затова бе насрочено специално събрание, на 
19 май в което отново да се разисква статията. Вместо да стане това, ти 
направи една маневра и ни в клин, ни в ръкав, постави на разискване въ-
проса за сътрудничеството с политическите партии изобщо, и за моето 
“сътрудничество” с Ценко Барев, макар да си съвсем наясно по въпроса 
и да си бил държан в течение на всичко. На следващото събрание, на 26 
май, ти не присъстваше и после замина за Еус. 
Можем да разискваме, който искаш от превърнатите от тебе в диску-
сионни въпроси: за сътрудничеството, за парите, за нацията, за бомбите, 
но това следва да става с ред и с последователно изчерпване на въпроси-
те, а не с отклоняващи диверсии!
“Балкански”: Другари, ама аз ще си отида!
Контантинов: Върви си! Отворете му вратата, за да приключи комеди-
ята...
Дръндов: Сдържай си езика Константинов и не викай!
Контантинов: Господин кмете, кажи тези работи на “Балкански” и си 
гледай работата!
Протоколчикът: Другари, моля ви, въстановете реда и се изказвайте 
един по един. Последните сцени и реплики няма да ги протоколирам. 
Константинов, ти завърши ли с изказването си?
Константинов: Разказах ви каква беше процедурата от преди дългата 
ваканция на “Балкански”. В негово отсъствие организацията отново се 
произнесе за отпечатване на моята статия. На последното събрание при-
съства и ти Карталски и видя реакциите на “Балкански”, който стана и 
напусна разискванията, в очакване на днешните подкрепления в лицето 
на Овен Дръндов, който пък от своя страна обработва теб, за когото каз-
ваше, че ти като патрон, нямаш право да участваш в организацията и 
ако си дошъл, той щял да я напусне. Днес докарахте и другаря Уланов, 
така че сега можем да пристъпим към разискванията, но след тях искам 
най-после да се вземе решение. И да се изпълни и от “отговорните”, и 
от “безотговорните”. Иначе, ние не сме организация, а Бардак! Аз съм 
готов да разискваме всички ваши възражения, включая тези на “Балкан-
ски”. Във въпросното писмо той е направил 20 забележки, които съм 
размножил и ще ви ги раздам, за да ви улесня. Заедно с това, отново ви 

давам моята статия и едно предложение за процедирането и евентуална-
та резолюция по “Националния въпрос” (по-скоро на условията, които 
трябва да се вземат под внимание от автора на резолюцията)...
“Балкански”: Аз съм я приготвил и можем да я разгледаме.
Константинов: Тя е в твоето писмо с критичните бележки, което аз ще 
им раздам, за да се запознаят с нея. Но общо взето, тя отразява твоите 
становища, които бяха отхвърлени неколкократно през последните шест 
години, и ако искаш, аз ще ти предам един детайлен и мотивиран отказ 
да бъде приета твоята резолюция – точка по точка, и дори ред по ред!
“Балкански”: Не е верно, че моята резолюция е била разглеждана. Дру-
гари, той лъже! Аз ви питам, разглеждана ли е?
Николов: Доколкото си спомням, не е имало такова подробно разглеж-
дане...
“Балкански”: Ето виждате ли, нека Георги Константинов се извини!
Константинов: Николов, ти може да не си спомняш, но аз ще опресня 
паметта ти: на 27 декември 1978 г., тоест преди шест години, той вне-
се становището си, към което по същество се придържа и днес. Всеки 
прочете неговите 4 листа и се реши, понеже не бяхме съгласни с изложе-
ните от него мисли и начин на разглеждане на националния въпрос из-
общо, и на македонския в частност, да не се произнасяме по този въпрос. 
Ние становище не изработихме, но неговото бе отхвърлено. Три години 
по-късно “Балкански” ни раздаде своята брошура на същата тема, къ-
дето отново, този път върху 30 страници, бяха изложени и разширени 
същите мисли и схващания. Четохме ги всички и ги отхвърлихме, което 
го принуди да запише на корицата, че “Настоящата брошура отразява 
само личните възгледи на автора й...”
“Балкански”: Не е вярно, само Тренчо беше против, и той си отиде...
Константинов: Не ме прекъсвай, защото днес трябва да разглеждаме 
моята статия, която чака от 6 месеца твоето благоволение, а ние още 
се занимаваме с историята на отхвърлянията на твоите становища. Не 
е верно, че само Тренчо не е бил съгласен. Аз ги отхвърлих като на-
ционалистически, опортюнистически и съвпадащи със становището на 
българското правителство...
“Балкански”: Ето, виждате ли кой дава аргументите на Сандовци и 
други Титови агенти...
Константинов: Аргументите ги даваш ти с писанията си, против чието 
публикуване бяхме всички. (Обръща се към останалите): - Ти Георги 
Илиев, беше ли против неговото становище, че Македония е българска и 
че няма македонски народ?
Георги Илиев: Да.
Константинов: Ти Димо, и ти Атанасе?
Горните двама: Да! Да!
“Балкански”: Какво има да ги питаш, аз видяхте, сам писах, че това е 
мое лично схващане и същото искам от тебе – само с две думи!
Константинов: Първо, аз не предлагах тази си статия като организа-
ционно становище, нито като редакционно. Фактът, че носи моят подпис 
е достатъчен, за да покаже, че аз не искам да ангажирам никого насила. 
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Няма място за никакви аналогии с тебе, защото всички бяха против тво-
ето становище и то наистина си е само твое, докато всички бяха за ли-
нията, която аз поддържам. Само защото ти поиска, само затова отново 
се разглежда тая статия. Крайно време е да спреш с обходните маневри 
и диверсии (ако не ти харесва езика ми, можеш да си отидеш) – и да раз-
гледаме всички възражения, за да се види ще се публикува ли, или не, и 
като чие мнение – мое ли, на трима ли, или на болшинството? 
Николов: Другари, аз мисля, че този въпрос за болшинство и малцин-
ство е разглеждан и е взето решение, че мнението на болшинството е 
мнение на организацията, като малцинството запазва правото си да про-
пагандира своите становища с цел да се превърне в болшинство, така 
че следва да гласуваме по публикуването на статията на Константинов. 
Взетото решение трябва да се изпълни, независимо от това кой ще бъде 
в болшинство и кой – в малцинство.
Дръндов: Няма да ставаме парламент, трябва да вземем единодушно ре-
шение!
Николов: Ами, ако един не е съгласен, тогава значи, че всички останали 
трябва да му отстъпят ли?
Константинов: И тогава, ако това е система, ние въобще не бихме могли 
да функционираме като организация. Но преди да се спираме на проце-
дурните въпроси, мисля че най-после (часът наближава 23) трябва да 
пристъпим към разискване по темата на нашето събрание. Да започнем 
по ред. Дръндов, ти си първи, казвай какви са възраженията ти, аз запис-
вам и ще ти отговарям.
Дръндов: Аз не съм съгласен, че нациите не съществуват. Ние нали сме 
интернационалисти и в Интернационала има България, Англия, Фран-
ция, Испания и т.н., значи това е организация между нациите.
Константинов: Не разбирам смисъла на изказването ти. Кой е твърдял, 
че нациите не съществуват? Въпросът над въпросите е КАКВО Е НА-
ШЕТО АНАРХИСТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ: днес, по време 
на, и след революцията? Може би твоят учител ще ни поясни какво ис-
каш да кажеш?
“Балкански”: Него го питай, няма какво да се обръщаш към мене.
Константинов: Как да няма, като от две седмици го учиш, както Бай 
Ганю е учил Данко Харсъзина да хване Иваница за яката и да крещи: 
“- Този попържа княза!”
“Балкански”: Дръндов, тоя те обижда – слушай го какво приказва.
Дръндов: Другари, аз предлагам тоя въпрос да го прекратим да се раз-
исква на нашите събрания веднъж завинаги! Който иска, да си го разиск-
ва вън от тях. Няма да ни се надуват главите с глупости. Който е против, 
нека да гласува!
“Балкански” (бързо): Аз съм съгласен с предложението на Дръндов, 
няма повече да го разискваме. Нека се изкажат и останалите!
Константинов: Аз не съм съгласен, по няколко причини. Първо, този 
мизансцен и ролята на Овен Дръндов в него, са доста оскърбителни за 
една анархистическа организация. Второ, от шест години “Балкански” 
го поставя, като ни убеждава колко е важно да вземем решение по него, 

въпреки възраженията на другите, и когато се предлага едно мнение, 
различно от неговото, изведнъж той иска след многократни маневри и 
диверсии, да го снеме от разискване, тоест да забрани разискването, по-
зовавайки се на атмосферата на нетърпимост и незачитане на чуждите 
мнения, за която атмосфера той има най-голям “принос”. Това само за 
сетен път доказва, че той е безпринципен опортюнист, което не му пречи 
да се налага диктаторски, ако това мине, или да ни шантажира със зами-
наването си...
“Балкански”: Това е, опортюнист съм, безпринципен съм, но не можеш 
да ме задължиш да споря с тебе!
Константинов: Аз не желаех и не желая изобщо да споря с тебе, защото 
това е губене на време, но ти го искаше, и сега чрез Дръндов се опитваш 
да се измъкнеш. Димо, кажи ти, си ли за разискването или не?
Димов: Ами, ако е с цел едно анархистическо разискване и да стигнем 
до едно отхвърляне на национализма във всичките му форми, съм “За”. 
Но, ако ще се ровим в учебниците на буржоазните професори, за да до-
казваме историческите и териториални права на България над Македо-
ния и пр., съм “Против”.
Константинов: Добре, така както съм изложил проблема, смяташ ли че 
това съответства на твоето желание?
Димов: Общо взето – да. Може да има неща, които не са ясни или не са 
добре изложени, но...
“Балкански”: Слушай бе Димо, ти мислиш ли, че в тази атмосфера въ-
просите могат да се разискват и изясняват?
Димов: Не...
“Балкански”(бързо): За това предложих да прекратим разискванията, 
в интереса на по-нататъшната ни организационна работа. Кажи Георги 
Илиев, ти какво мислиш...
Илиев: Какво да кажа, след всички циркови номера на които присъст-
вам вече повече от два часа, мисля, че няма какво да се добави – всичко 
е от ясно по-ясно!
Константинов (се смее неудържимо).
Дръндов (клати глава заканително): Всичко ще се оправи, да, да ще се 
оправи, всичко ще се оправи! (повторението е заплашително и... зага-
дъчно). 
Константинов: Все пак, нека не забравяме дневния ред, аз искам да се 
реши ще се печати или не статията, а не ще разискваме ли по национал-
ния въпрос или не. Какво мисли протоколчикът?
Карталски: Аз четох внимателно статията. В нея има интересни неща, 
но някои са казани така направо, без доказателства. Не може ли Констан-
тинов да седне и разработи въпроса подробно в една брошура или книга, 
за да се запознаем по в детайли с неговото виждане?
“Балкански” (който е станал оварда): Ще я издадем с пари на органи-
зацията...
Константинов: Това е съвършено отделен въпрос. Ако имам време, бих 
го направил, но за една статия във вестник, дори и в тези размери, тя не 
е толкова голяма. Аз питам – кое не е ясно в нея?
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“Балкански”: Ами още първото ти изречение не само, че не е ясно, 
но не е и вярно исторически:”Нацията се създава от Кромуел, Робеспи-
ер, Ст. Стамболов”. Това не е вярно. Френската нация съществува преди 
Робеспиер. Българската преди Стамболов, даже преди турското робство.
Константинов: Това, което сега каза, само още веднъж свидетелства за 
историческото ти невежество. Преди турското робство България не съ-
ществува. Съществуват десетина по-големи или по-малки феодали, все-
ки от които иска “да игра царот”. Едни от тях са васали на султана, други 
на Византия, трети на Стефан Душан и някои са “независими”, защото 
нищо не зависи от тях. Така, че има десетина “Българии”.
Нацията е продукт на новата история – на епохата, която се характери-
зира икономически и социално с появата и утвърждаването на пазара 
и на капитала, и на изгряващата с тях класа на новите експлоататори – 
буржоазията, когато те са ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ или ако капиталът 
и пазарът са ДЪРЖАВНИ - нацията се олицетворява от  номенклатурата 
или “новата класа” както, много преди Джилас, я нарече Бакунин. 
Споменатите от мен в МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО Кромуеловци, Робес-
пиеровци, Мациниевци, Стамболовци или Мобутовци са само предста-
вители и политически въплъщения на горните исторически категории. 
Не съм пояснявал мисълта си, защото мисля, че е адресирана към хора, 
притежаващи елементарна историческа грамотност. Още повече, че тези 
хора имат претенциите да познават социалната история и да правят анар-
хистически принос по националния въпрос. Явно съм сбъркал адреса.
“Балкански”: Другари, не го ли виждате какъв език държи? Аз не съм 
съгласен с неговия маниер. Той иска да разруши организацията.
Константинов: Другари, аз съм обвинен, че искам да разруша органи-
зация, за която той казва и пише, че е МЪРТВА и че след него от нея 
няма да остане нищо. Ето ви неговите писания (раздава на всички пис-
мото на “Балкански”). Съдете сами – аз мисля, че освен опортюнист и 
безпринципен въжеиграч, той е още и демагог. Може би, организацията 
най-после трябва да се заеме с неговия случай и го изключи за антианар-
хистическо поведение!
Дръндов (замислено-мрачно): Ще се оправи тя, ще се оправи! (после 
високо) Другари, аз съм кардиак (фр. сърдечноболен), не мога да пона-
сям това. (към Константинов) Ти, докога ще те слушаме бе? Само ти ли 
ще говориш...
Константинов: Господин кмете, не знаех, че трябва да искам разреши-
телно за думите ми, но сега разискваме твоето градивно предложение 
ДА НАЛОЖИМ МЪЛЧАНИЕ по въпроси, които не се харесват на ди-
уретика “Балкански” (или по-скоро по интерпретации на въпроси, които 
той така упорито поставяше от шест години и от които сега иска да се 
измъкне!)
“Балкански”: Доволен ли си сега, че победи! И че задоволи амбициите 
си?
Константинов: От какво да съм доволен бе, че ще ти взема службата 
и че ще стана “отговорния другар”? Аз истински те съжалявам и предла-
гам наистина да прекратим всякакви дискусии, и не само по национал-

ния въпрос. Продължавай в същия дух, вече всичко мирише на тамян. 
Карай твоята заупокойна литургия на българския анархизъм, а вие, кои-
то смятате, че всичко това е нормално или неизбежно, чакайте да мине 
катафалката и ни натовари за другия, по-добър свят. И аз, може би, за 
последен път спорих с мъртъвци!
“Балкански” (обръща се към мене ни в клин, ни в ръкав): - Ти службата 
ми не можеш да вземеш, нямаш необходимите качества, но аз мога да те 
унищожа!
Константинов: Не ме предизвиквай, защото трудно понасям заплахи...
“Балкански”: Аз имах предвид моралното ти унищожение...
Константинов: Запомнете другари, Бай Ганю се кани да ме унищожи 
морално! Трагедията на анархизма е, че за един век се стигна от Бакунин 
до... Балкански.
Илиев: Последният цирков номер беше може би най-сполучлив.

                                                 (Завесата пада!)

След публикуването на юнско-юлския брой на “Наш път” и експедиция-
та му, редакторът замина за “Имението си в Еус”... 
                                                           ***
На 24 юни 1984 г., сякаш нищо не е било, Хаджията ми телефонира, че 
“нашият кореспондент” Михаил ТОШКОВ пристига от БГ и понеже той 
не можел да дойде в Париж, трябвало да го посрещна и подслоня, макар 
да знаеше мнението ми за поканения от него доносник на ДС. (Тази ме 
увереност, както се вижда от следващите редове, се потвърди по един 
безспорен начин.)
Вечерта, в понеделник на 25 юни, отидох на Гар дьо л’Ест, където в 22 
часа трябваше да пристигне от “родината” Тошков. Когато по високого-
ворителите съобщиха, че бързият влак от Буда-Пеща - Виена и т.н. прис-
тига на 14-и коловоз, се упътих нататък и застанах на изхода, през който 
трябваше да минат всички пътници. Сред тях съзрях отдалече “скъпия 
гост”. Беше по фланелка, поради горещите юлски нощи, с два сака в 
ръце. Щом ме видя, по лицето му се изписа щастлива усмивка. Спря до 
мене и като остави багажа на земята ме прегърна, като роден брат. След 
това тръгнахме към изхода, но вместо по стълбите към метрото, изля-
зохме вън пред гарата, където всяка минута минаваха таксита, чакащи 
слизащата от влаковете клиентела. Качихме се на едно от тях и казах на 
шофьора да кара за Шатийон су Баньо, по национален път 306. В този 
час нямаше задръствания и ние пресякохме бързо нощния Париж. Осве-
домих се как е минало пътуването и имало ли е проблеми. Мишо каза, че 
всичко е “о кей” и на свой ред запита как съм със здравето, как са прия-
телите. Съобщих му, че Хаджията отсъства, както и мнозина от другите, 
които са си взели летните отпуски. Уведомих го, че съм на работа, пора-
ди което ще можем да разговаряме само вечер и през почивните дни. Той 
каза, че това не е проблем, защото денем щял да посещава библиотеките 
и институти, за да събира документи от архивите за българската емигра-
ция, потърсила спасение в Париж след септемврийското въстание през 
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1923 г. и последвалите кървави събития след атентата в “Света Неделя”. 
Такава била темата, върху която той работил по покана от Института по 
социална история и със съгласието, получено от българския Институт по 
история към БАН. Освен това, щял да използва свободното си време, за 
да се види и с някои други от “приятелите”.
След като се разплатих с шофьора, оставих Тошков да пренесе багажа си 
до асансьора и натиснах бутона за 9-ия етаж. Излязох пръв, за да отклю-
ча и го въведох в апартамента. Казах му да внесе саковете си насреща - в 
стаята за гости, да се измие и да седнем да вечеряме. Докато се оправя-
ше, приготвих масата в кухнята, като сервирах от картофената яхния с 
телешко, която бях сготвил през уикенда. Нашият кореспондент извади 
от по-малкия сак еднолитрово шише с домашна ракия и един буркан с 
червени печени чушки за мезе. Каза, че е редно да полеем делото за осво-
бождението на българския народ и аз извадих чаши. Гостът беше впиян-
чен “интелектуалец”, което си личеше и по външнния му вид. Пиеше от 
ракията с водеви чаши, подканяйки ме да му правя компания. Казах, че 
утре съм на работа и затова трябва да пия умерено, защото тука уволня-
ват за явяване на “работния пост” в нетрезво състояние. Тошков започна 
разговора с описания на положението в България и съобщи новини за 
другарите. Слушах го разсеяно и по-скоро наблюдавах нашия “корес-
пондент от вътрешността”. По потното му и мазно лице беше избила 
нечистоплътността и с увеличаващия се брой гаврътнати чаши, очички-
те му се свиваха и съвсем заприличаха на свински. По някаква асоциа-
ция свързах моя събеседник с дива свиня, която се ослушва в царевична 
нива. Съвсем демонстративно извадих от калъфа изпод мишницата своя 
наган и го поставих на масата. Тошков отвори уста, но аз не позволих 
да я затвори и му казах, че мразя оръжието, но времената ме задължават 
да не се разделям с него и като да не е било нищо го запитах как е с па-
рите? Понакъркал се, той изплака мизерията си и разказа познатата ми 
вече история за костюма, подарен от нашите другари за пътешествието 
и за малкото събрани пари от колеги дисиденти от Съюза на Писателите, 
без чиято помощ не би могло да се осъществи това непосилно за джоба 
му пътуване. Българският исторически институт имал скромен бюджет, 
който не стигал за гледаните с недобро око от властите изследователи и 
го оставил на самоиздръжка. Успокоих го, че освен квартира и храна, ще 
получи 300 франка за пътни и други дребни разноски, за което той из-
рази благодарността си и вдигна поредния високопарен тост за прояве-
ната солидарност и за “освободителното дело, на което сме посветили 
живота си”. Някъде към полунощ напомних, че е време да си лягаме и 
предложих, ако не му се спи, да погледа телевизия в хола, после посочих 
хладилника, с чието съдържимо можеше да разполага като у дома си, 
прибрах револвера, оставих му един ключ от апартамента, 50 франка и 
си пожелахме “Лека нощ”, добавяйки, че утре ще трябва да бъда рано на 
работа, а той нека спи докогато иска… 
Вечерта Тошков ме чакаше, за да продължим нашите разговори. Аз му 
подадох едноседмична карта за градския транспорт, която бях купил су-
тринта, отивайки на работа. Каза, че чакал с нетърпение завръщането 

ми. Интересуваше се от това с какво може да бъде полезен на борбата. 
Отговорих, че в сегашната обстановка, ние сме концентрирали усилията 
си върху просветителската дейност и повторих поканата, отправена му 
от Хаджията да сътрудничи със статии и дори с брошури за положение-
то в страната, наблюдавано отвътре. Загатнах, че не по-малко важно е и 
писаното слово да достигне до онези от хората, които въпреки всичко, 
не са изпаднали в летаргичен сън и притежават неговия кураж… Гостът 
ме погледна и като се убеди, че не го подигравам рече, че в България 
издават тежки присъди на уличените в разпространението на вражеска 
литература. Властта проявявала особена бдителност по линия на идео-
логическата диверсия сред интелигенцията. Правеше ми впечатлиние, 
че Тошков борави без притеснение с полицейския жаргон и понятия…
Докато пиехме аперитива си, включих телевизора, за да видим новини-
те. За миг показаха Черненко, крепен от охраната си, когато, политайки, 
слизаше от трибуната… Попитах го как си обясняват в България това 
изреждане на склеротиците в Москва на поста генерален секретар и до 
кога ще продължи мъчителното зрелище?
- Може и да нямат подготвени кадри.
- Ако такива като Черненко са им кадрите и няма други в двайсетмили-
онната им партия, тяхната е спукана, а ние трябва да се приготвим за 
решение на кризата.
- Чул те господ…
- А бе, по-добре е да направим така, че да ни чуят хората, защото по 
всичко изглежда на “господа” му е все едно.
Тошков млъкна и след като новините свършиха, го поканих в кухнята. 
За вечеря извадих шунка, хляб и едно голямо шише с долнокачествена 
бира… На масата, сякаш беше размишлявал, той каза, че нашата пропа-
ганда трябва да придобие по-актуален и по-близък до умонастроенията 
на българския народ характер и изрази готовност да ни помогне в това 
отношение, както и да се ангажира с разпространението й там.
- Мишо, ние ще приемем със задоволство всеки желаещ искренно да 
помага в народната работа и още тези дни ще обсъдим с другарите фор-
мите на нашето сътрудничество.
- С нетърпение очаквам момента, в който и аз ще бъда истински полезен 
на общата кауза.
Никак не ми приличаше на човек, готов да изгори в борбата с тирания-
та, но замълчах. Вместо това, прехвърлих разговора на тема - живота 
в писателските среди. Каза ми, че той не е член на писателския съюз и 
поддържа връзки само с онези, с които го е запознал нашия Ламар.
“Нашият Ламар”, поучен от съдбата на Христо Ботев, Гео Милев и вър-
волицата избити поети, беше избрал лакейската роля пред концлагерите 
и затворите. Превърнал се в някакъв мелез между шут и бохем, той може 
би не беше от най-злокачествените приспособенци, обичаше пийването 
и похапването. Беше от тези за които, като по мярка, пасваше епиграмата 
на Радой Ралин:
“Пътя на поета – от банкета до клозета.”
Под предлог, че ме чака тежък работен ден, си легнах рано, за да об-
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мисля в детайли сценария. Към полунощ той бе готов. В сряда сутрин 
излязох рано и вместо на работа, отидох при д-р Тошо Митев да си взема 
една седмица отпуск по болест. Когато се прибрах, Мишо остана изне-
надан, че си идвам толкова рано. Обясних му, че съм получил тежки кръ-
воизливи от хемероидите и съм в болнични, но това няма да попречи на 
неговата програма, а разговорите ни ще продължат през вечерите.
Наблюдавах го от прозореца когато излезе облечен по лятному, отивайки 
към автобусната спирка. След като изчаках, за да съм сигурен, че няма да 
се завърне внезапно, влязох в “гостната”, където бяха багажите на нашия 
кореспондент, но преди това спуснах райбера на външната врата... 
Направих най-щателен обиск, като се стараех да връщам всяка вещ на 
местото й. Резултатът надмина очакванията ми. В един от саковете, в 
найлонова торбичка, бяха паспорта, книжата и дебелия портфейл на моя 
гост. Отворих го и изсвирих с уста. В диплите му имаше тесте доларови 
банкноти. Извадих и ги преброих - бяха тридесет “каймета” от по десет 
- или общо 300 долара, а казваше синковеца, че нямал никакви пари! 
Голямите “изненади” обаче се намериха в неговите документи. Очевид-
но “разведчиците” не го бяха инструктирали и той не бе взел никакви 
предпазни мерки. Погледът ми привлече командировката му, подписана 
от Екатерина Аврамова, дъщеря на... Гео Милев и председател на Коми-
тета за българите в чужбина (КБЧ). Това беше един от каналите за връзка 
между ДС и задграничната й агентура сред емигрантите. Въпросният ко-
митет първоначално се наричаше “славянски” и дълги години издаваше 
списание “Славяни”, което в последствие бе преименувано на “Родолю-
бие”. То служеше като мухоловка или капан за страдащи от носталгия 
родоболюбиви плъхове в емиграция. Такива, както се бе изразил един 
приятел, които не искаха “да скъсат мостовете” си с родината и с родни-
ните. Само, че “мостовете” минаваха през “иглените уши” на ДС, КБЧ 
и дипломатическите представителства. В командировачното пишеше 
лаконично, че Михаил Тошков се изпраща във Франция “за проучване 
на българската емиграция”. Освен сумата в долари, която фигурираше в 
него, Аврамова пишеше или по-скоро нареждаше на българското посол-
ство в Париж да оказва всякаква помощ на командирования, включител-
но и парична, ако той “изпадне в нужда”. Вече и Хаджията нямаше да 
се съмнява повече кой и защо е “командировал” гостуващия ни хубавец. 
Сред останалите книжа имаше списък с адреси и телефони на писатели 
и на някои бивши анархисти, като Борис Георгиев. Оставих доларите 
в портфейла и взех със себе си само документите, за да ги копирам на 
моята малка фотокопирна машинка “Канон”, след което върнах и тях 
на мястото им в багажа. После намерих бившия ми патрон Атанас Кар-
талски и го замолих да надпише един плик с моя адрес, поставих в него 
фотокопията на документите, запечатих го и му казах да го изпрати екс-
пресно и препоръчано от най-близката поща, за да ми бъде доставено 
още на следващия ден.
След като свърших и това, телефонирах на Еме Марсеян, син на един от 
нашите испански другари, и му поисках да намери за събота или за не-
деля подходяща, по възможност самостоятелна, къща в околностите на 

Париж и да се срещнем, за да обясня за какво ми е нужна. Видяхме се, 
след като беше приключил работата си и разбрах, че се е справил пер-
фектно със задачата. Къщата беше в Дравей, на около двадесетина кило-
метри южно от Париж. Еме даде адреса и ми каза, че тя може да бъде на 
наше разположение по всяко време през тази и идната седмица, защото 
домакините били във ваканция. Разказах му вкратце историята на нашия 
“кореспондент” и плана за “неутрализирането” му, като го замолих да 
ми помогне в мизансцена. От наша страна щяхме да участваме трима. 
Останалото трябваше да подготви той с брат си и приятелите им. После 
се обадих на Георги Илиев при когото провеждахме ежеседмичните си 
събрания и го предупредих, че в петък ще отсъствам от събранието, но 
искам да се видя на всяка цена преди това с него и с Антон – секретаря 
на парижката организация.
Вечерта предупредих Тошков да не поема никакви ангажименти за през 
уикенда, защото ни чакат “важни дела във връзка с неговото посвеща-
ване в рицарско звание” и му намигнах свойски. Той полюбопитства и 
аз му обясних накъсо, че предвид специалния характер на бъдещата ни 
обща работа, е необходимо да бъде представен и видян от хората, с които 
ще се среща и работи в бъдеще, както и да се изпълнят някои наглед из-
лишни, но не маловажни формалности. Той не настоя повече, като каза, 
че ще се подчини на организационните изисквания и дисциплина.
През следващите дни Тошков излизаше сутрин късно, а вечер ми разказ-
ваше как се срещал с Кольо Тенжерков или с д-р Тошо Митев и че те не 
отваряли дума за някаква нелегална работа в България. Бях го предупре-
дил да не разкрива пред когото и да е нашата “конспирация”, казвайки 
му, че това е най-вече в негов интерес, защото всяка непредпазлива при-
казка пред хора, които не участват в “заверата”, може да стане “причина 
за провал”. Не знаех какво си е приказвал с нашите анархисти, които 
бяха вън от Парижката организация, но не разпитвах. Исках преди да 
говоря с тях, да сме приключили с “делото на кореспондента”.
Следващите ден-два разговорите ми с Тошков се завъртяха отново око-
ло положението у нас. Казах му, че съм съгласен с неговата не особено 
ласкава оценка за пропагандата ни, като обясних, че една от главните 
причини е липсата на сътрудници от вътрешността. Затова и аз се бях 
насочил към историческите теми. Занимавах си с просветителство, като 
в Паисиевата епоха и пишех своята “Анти-история славянобългарска”… 
Тошков прояви интерес, но аз заявих, че моят проект е още във фазата 
на подготовка и събиране на материали и го подканих, ако му е възмож-
но да систематизира отражението на събитията в Полша и Афганистан 
върху различните групи и слоеве на населението в България. Той извади 
бележника си и поиска да формулирам темите и въпросите на неговото 
сътрудничество, което сторих. В четвъртък вечер Тошков ми съобщи, че 
за петъка е поканен специално на вечеря от нашия бай Кольо Чорбаджи-
ев, който живееше със сестра си, откакто жена му Лия беше починала. 
Щеше да закъснее, което улесняваше срещата ми с другарите.  
През следобеда в петъчния ден, преди събранието, отидох до шивачни-
цата на Георги Илиев, където заварих и Антон, който по мое искане, 
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беше подранил. Казах, че “нашият кореспондент” вече е пристигнал и 
от няколко дни е при мен. Те знаеха мнението ми за Михаил Тошков и 
спречкванията с Хаджията по този повод, но не бяха взели страна. Раз-
казах за доларите и за “командировката” в багажа му и че се нуждая от 
помощта им за в неделя. Трябваше да го разпитаме и принудим да си 
“каже и майчиното мляко”. За целта дадох на Георги адреса в Дравей и 
го замолих първо да отведе с колата си там Антон, а след това да дойде 
да ни вземе двамата с “писателя”. Така щеше да научи предварително 
пътя, за да не се лутаме и да търсим къщата, в която щяха да ни чакат 
Еме и другарите му. След като уредих и този въпрос, се прибрах, вечерях 
и легнах рано, като заключих вратата на стаята си отвътре. Чух когато 
Тошков се завърна късно през нощта, но не станах, за да не ме издаде 
тържествующия израз на лицето ми.
“Оздравял”, в съботата заведох Мишо на обед в кръчмата на Кольо Ра-
дошевич, комуто го представих като моя братовчед Димитър Пенков. Не 
съвсем тактично кръчмарът запита как са го пуснали при такъв бандит, 
като мен. Трябваше да обяснявам, че “братовчедът” е партиен другар и 
учен в командировка и е отседнал на хотел. Кольо ни обслужваше лично 
и като че ли искаше да долови някоя от приказките ни. За да не се измъч-
ва, го поканих да пие с нас по чаша ракия, което той прие с удоволствие, 
като пусна плочата със стари градски песни. После пяхме заедно “Болен 
ми лежи Миле Попйорданов”, а си мислех за онази песен “Капитанът 
болен лежи”, с която копоите от Софийския централен затвор разбиваха 
съня на “подследствените” си жертви. Тошков изпя “Седи Ордан на ку-
лата” и после двамата с кръчмара устроиха нещо като надпяване.
Развеселени от ракията и песните, след скарата се сбогувахме с Кольо, 
който излезе да ни изпрати с поклони чак до метрото. От там отидохме 
в Лувъра и понеже времето беше напреднало, преминахме в галоп през 
залите с творенията на велики майстори на длетото и четката от всички 
епохи. Привечер, след като се прибрахме в къщи, Тошков поиска да ме 
запознае със своето творчество. От разказа разбрах, че пред мен е един 
истински “енциклопедист” – писател, поет, художник, музикант и… “пе-
вец” в някоя “явочна квартира” от рода на тази, в каквато преди много 
време искаха да превърнат апартамента на вуйчо ми Тошо. Писателят… 
на доноси ми обясни, че живее с дъщеря си Ахинора в самостоятелна 
къща в Драгалевци и нарисува сполучлива скица на пътя между борчета, 
който водеше до дома му на адрес улица 3, № 3. Той я илюстрира с два-
ма космонавти със скафандри и се впусна в подробен разговор за своя 
живот, за свободомислието си, заради което неведнъж си е имал главо-
болия с “народната” власт. Не го питах как, при такава обремененост, му 
разрешават да шари из Европата, защото всичко беше ясно. “Сладките 
приказки” продължиха до късно, изповяда се, че ме чувства като брат 
и че е радостен и благодарен на “Турлака”, задето ни е запознал. (Беше 
кръстил “конспиративно” Хаджията на името на улицата, на чийто № 20 
се намираше ателието на неговата Мадлен.) 
“Утре – си мислех – радостта ти ще секне. Дано само да не се опъваш 
много пред Ревтрибунала на V-и Задграничен Съюз на ФАКБ, защото 

не искам да си цапам ръцете. Така, както те преценявам, едва ли ще ни 
затрудниш. Каба ми изглеждаш и три часа май ще ти бъдат много, за да 
си кажеш всичко.” 
В неделя Георги звънна от отсрещната кабина към 11 часа и каза, че ни 
чака долу със своето “Пежо” 505. Поканих Тошков да побърза и когато 
си облече фланелката с която беше пристигнал, слязохме долу. Адашът 
се представи, като Митко, качихме се - аз до него, а Тошков на задната 
седалка - и потеглихме. Както бях поръчал, Георги въртя доста колата из 
Шатион, Монруж и обратно към Кламар за дезориентация. Наблюдавах 
в предното огледало как нашият “кореспондент” оглеждаше забележи-
телностите, стараейки се да запомни маршрута.
На адреса в Дравей пристигнахме към обед. Адашът гарира колата на 
една от близките преки, а ние с Тошков отворихме пътната врата, преко-
сихме дворчето и аз позвъних на входната врата на двуетажна къща. Тя 
се отвори автоматично и ние влязохме през антрето в полузатъмнен хол. 
Едър, почти двуметров исполин с черна качулка, като тези на бойците 
на баската ЕТА ни поздрави със “Салуд компанерос!” и затвори врата-
та зад нас. Пред стълбата, която водеше за горния етаж ни упъти друг, 
маскиран “боец”, а горе на площадката ни очакваше трети, който отвори 
вратата на стаята, в която щяхме да “оформим документите”, чиито фор-
муляри бях приготвил предваритерно. Георги остана с маскирания брат 
на Еме отвън, а ние с Тошков влязохме в стаята. Тя беше празна, само в 
ляво от прозореца със спуснатите кепенци имаше проста дървена маса 
с два от най-евтините столове: единият в ъгъла за нашия “следствен” и 
срещу него от другата й страна – моят. 
Седнахме и без да се бавя, извадих “формулярите”, които Тошков тряб-
ваше да попълни, като обясних начина на нелегална работа в “отдела”, 
който той беше избрал. Казах му, че наши куриери ще внасят пропа-
гандните материали в България, а негово задължение беше предаване-
то им директно на адресати, за които трябваше да се отчита. Връзките 
изискваха най-строга конспирация: при срещите се работеше с “бойни 
имена” – псевдоними и с пароли. Казах, че по-нататък, ако има конкрет-
ни въпроси, ще му отговоря устно. После предоставих листата и една 
перодръжка със зелено мастило. Той написа автобиографията си с лич-
ни данни, адрес, трудовия и “революционен” стаж. След това Тошков 
попълни заявление за доброволно участие в разпространението на неле-
гална литература и позиви, като си избра псевдоним “Корсар” и парола 
с въпрос и отговор: “- Ти писател ли си?” “- Не, рибар.” И го подписа 
с дата “Неделя, 8 юли 1984 г.” Казах му да добави местонахождение-
то - “Монжрон” (съседно на Дравей градче). Вторият “документ” беше 
разписка за 2 000 франка, които той внасяше в касата на организацията. 
Мишо ме погледна въпросително и каза, че както знам, не разполага с 
такава сума. Успокоих го, обяснявайки, че това е фиктивна вноска, която 
ще попълним в годишния отчет, а сумата ще внесем ние от негово име. 
Когато приключихме и с това, прочетох внимателно написаното, след 
което го прибрах в чантата с “документи” и го уведомих, че ще влязат 
маскирани другари, които трябва да го видят и чуят, тъй като те са тези, 
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които ще го търсят в България. След това излязох, оставяйки го сам при 
полуотворена врата и като видях, че Георги и Антон са се маскирали с 
качулките, казах на френски:
- Laissez entrer les passeurs! (Да влязат контрабандистите!) 
Двамата влязоха мълчаливо и застанаха насреща, като Георги го фото-
графира, което не беше предвидено и беше принос на испанците към 
сценария.
Обясних им на френски, че това е българския другар, с когото ще ра-
ботят в България и извадих от чантата пощенския плик с фотокопията 
от паспорта му, командировката и адресите. Казах на Тошков, че сме 
получили завчера тази документация по пощата и му я предадох да се 
запознае със съдържанието й. 
Мишо извади сгънатите листа, разтвори ги и щом погледът му попадна 
върху командировъчното, ме погледна стреснато и каза:
- Това е провокация…
- Слушай, не се лигави, ами чети внимателно и ще ни обясниш всичко. 
Знай, че се намираш пред Революционния трибунал на Задграничния 
Съюз на ФАКБ. За разлика от “анархисти”, като Ламар и други, при 
които са те пращали, ние не си поплюваме – продължих полузаплаши-
телно, полуобещаващо - от отговорите ти ще зависи цялата ни по-ната-
тъшна работа с тебе. 
Същевременно извадих и му предадох нови “формуляри – протоколи за 
разпит” с конкретни въпроси: Кой е вербовчика ти от ДС - управление, 
длъжност и чин?; дата, повод и обстоятелства при вербуването?; псевдо-
ним на “сексот” (секретен сотрудник)?; поставени задачи и по-конкрет-
но: кои емигранти в Париж трябва да “проучва” и какви са данните, с 
които са го запознали при подготовката му за “научната комондировка”?
Тошков се беше зачервил, четеше и се потеше, което можеше да се обяс-
ни с лятната жега. После, отсече:
- Аз никога не съм бил агент на ДС, а тези документи навярно сте ги 
взели от багажа ми и сте ги копирали…
- Сам можеш да се увериш, че са получени по пощата, с придружително 
писмо, чийто почерк е същия, като този от пощенския плик, но затова ще 
говорим допълнително. Сега ще разкажеш и напишеш, защо ни излъга, 
че нямаш пари и че ти е необходима покана от Института по социална 
история, след като ти си командирован от Екатерина Аврамова, което, 
“доколкото разбирам френски”, значи от шпионите на ДС за емиграци-
ята… 
- За парите не ви казах, защото исках да купя някои подаръци за дъще-
ричката…
- Похвално, още малко и ще ме разплачеш с бащините си чувства и гри-
жи, но ни обясни защо те командироват и кого ще проучваш? 
- Нали ти казах – емигрантите след 1923 г.
- От проследяването ти, установихме, че ти не си посетил никоя библи-
отека и архив, откакто си в Париж, така че внимавай с отговорите си, 
защото от тях зависи живота ти. Не ми разказвай арабски приказки, а 
пиши. 

Той пишеше и бършеше обилно извиращата пот. Когато приключи ми 
подаде написаното, гледайки въпросително. В “показанията” си повта-
ряше легендата и отричаше всякакви връзки с копоите, но не отговаряше 
на конкретните въпроси, което ме нервира и му казах, че се налага да 
обсъдя с ръководството, как да процедираме с него при отказа да ни съ-
трудничи. После се обърнах към двете маски:
- Претърсете го, извадете всичко от джобовете му, направете опис и вни-
мавайте! Не го изпускайте нито за секунда от очи, ще отговаряте с гла-
вите си, ако се самоубие.
Слязох на долния етаж и казах на испанците да преметнат през таван-
ската греда в съседната стая едно въже с клуп на бесилка, под което да 
поставят един стол, да нахлузят отново маските и да ни чакат с “осъде-
ния”. Еме каза:
- Само кръв да няма.
- Обикновено, обесването е безкръвно.
След като изпушихме по цигара, отново се върнах в “следствения ка-
бинет” и попитах как се е държал “подследствения”. Антон каза, че не 
е мръднал от мястото си, но меришел на леш. Обърнах се към Мишо и 
му казах:
- Ръководството реши - имаш право на избор. Ако си признаеш всичко, 
без икономии, ще доуточним условията на по-нататъшната ни обща ра-
бота. В противен случай, ще бъдеш ликвидиран още днес и довечера ще 
изхвърлим трупа ти в Сена. 
Може би така ми се стори, но откъм стола на Тошков се носеше тежка, 
неприятна миризма. След кратко колебание, той смънка: 
- Подписах декларация за сътрудничество под заплаха от смъртна присъ-
да и поех ангажимент да не разкривам пред никой и при никакви обстоя-
телства връзките си с органите. Ченгетата ще ме убият, ако разберат, че 
не съм удържал на думата си.
- Ако обаче я “удържиш”, ще бъдеш убит още сега – казах мрачно и се 
обърнах към двамата:
- Време за губене нямаме, нито ще се церемоним с него. Водете го!
Те го подхванаха под мишниците и го завлякоха в съседната стая, където 
ни очакваха тримата маскирани испанци. Влязох с тях, затворих вратата 
след себе си и наредих:
- Качете го на стола и свършете с него. Такава ще бъде съдбата на всеки 
предател, който се опита да попречи на революционната ни работа.
Преди да бъде поет от двуметровия “палач”, Тошков проговори нечле-
норазделно:
- Греко…
Помислих да не се е умопобъркал от страх и да започва разговор с коле-
гата си Ел Греко. Направих знак с ръка, вместо да го качват на стола, да 
го оставят да седне на него:
- Какво каза?
- Греков е псевдонима ми на агент – по лицето му бяха избили едри кап-
ки пот.
- Кой Греков – стамболовиста или сина? Знаеш ли как постъпиха нашите 
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с Александър. Ако се опиташ да ни измамиш, същата участ те очаква на 
френска или на българска територия. Искаме изчерпателен отговор на 
всички въпроси.
- Вербуван съм от капитан Сайков от шесто управление на ДС…
- Чакай, чакай. Всичко това ще изложиш писмено и ще отговориш на 
някои допълнителни въпроси, но внимавай.
Върнахме се отново с Георги и Антон в стаята и аз казах на “Греков”:
- Ще те оставим да напишеш показанията си на спокойствие. Не се при-
ближавай до прозореца, защото охраната може да те застреля. Когато си 
готов ни извикай. 
След около час, Михаил “Греков” се обади. Беше описал обстоятелства-
та при които е станало вербуването му - “на компроматна основа”. Раз-
казвал вицове срещу народната власт и някой от слушателите направил 
донос. Арестували го и му казали: “- 5 години не ти мърдат” и той приел 
офертата.
- Защо те насочиха към анархистите в емиграция?
- Бях се сближил с Ламар, нали писах и книга за него, та той ме запозна 
с някои свои стари другари. Това обстоятелство стана известно на ДС 
и затова, когато се съгласих да работя за тях, те вписаха “по линия на 
анархистите”.
- Срещу кои от тях си правил доноси?
- Най-напред ме изпратиха при Чивиков от Русе. Той беше много въздър-
жан или уплашен и повече говорихме за миналото му – “преди 9-ти”… 
Изпращаха ме и при компанията на Борис Георгиев, който ме насочи към 
Хаджиев…
- Той ли те насочи или копоите.
- Капитан Сайков ми каза, че ще ме подготвят за работа срещу анар-
хистите зад граница, затова трябва да се сближа с техните съидейници…
- Как спечели доверието на куката? Не се ли страхува, че можеш да ста-
неш “невъзвращенец”?
- Аз обичам много дъщеря си Ахинора, а той каза, че ще я убият, ако ги 
излъжа. Разбирате ли сега между какъв чук и наковалня се намирам – не 
става въпрос само за моя живот.
- При кои други анархисти си изпращан?
- При бай Васил Народа, но той ме изгони, когато му казах, че идвам от 
името на Борис Георгиев…
- При Христо Колев не са ли те пращали?
- Не. Аз не се познавам с него, само съм чувал…
- Ще проверим…
- Моля ви, не казвайте никому нищо, защото навсякъде има много вербу-
вани и тогава от ДС “ще ме засекат”.
- Всичко ще зависи от теб. Ти можеш да разкажеш на твоя капитан, как 
са се развили тук нещата и след това да работиш като “двоен агент”, но 
ако се опиташ да ни мамиш, куршумът или въжето ще те намерят и в 
Драгалевци.
- Не е ли по-добре да не му казвам нищо, така ще мога да идвам и друг 
път във Франция…

- Преди това, трябва да дадеш доказателства, че ще изпълниш това с 
което се ангажира в подписаната преди обяд декларация. А, за да стане 
това, мисля, че ще бъде по-сигурно, ако разкажеш, че сме те вербували - 
на същото основание като тях. При това, залогът при нас е бил живота ти 
– съгласие или на рибите в Сена. Впрочем ти не си малолетен, сам ще из-
береш как да се представиш пред копоите и ще ни информираш. А сега 
ще обядваме, докато донесат багажа ти, след което ще те съпроводим с 
кола до авеню “Рап” в Париж. От посолството няма да те оставят на ули-
цата – нали им е наредено при нужда да ти оказват всестранна помощ.
Казах да му донесат един сандвич и голяма бутилка студена бира, дадох 
на брата на Еме ключа от апартамента, като обясних разположението на 
стаите и му заръчах да донесе двата сака на доносника. 
След това успокоих “Корсара” – “Греков”, че няма да вземем доларите 
му, макар да притежаваме подписаната разписка. Ние имаме достатъчно 
средства. Докато се хранеше и пиеше жадно студената бира направо от 
бутилката, нашият “кореспондент”  ме запита дали трябва да напусне 
веднага Париж.
- Ако решиш да разкажеш на Сайков за тукашните ти премеждия, ще 
трябва сам да обмислиш как да постъпиш, след провала на мисията ти 
“Проучване на българската емиграция във Франция”. Освен това, имай 
предвид, че останеш ли в Париж, анархистите ще бъдат информирани за 
двойната ти самоличност.
- А как ще продължим общата ни работа?
- Тези двамата вече те познават, освен това ще размножим снимката ти и 
може и други да те посетят у дома ти. След като извършим някои допъл-
нителни проверки, бойното ти име и паролата могат да останат същите, 
но пак повтарям – внимавай, защото ако се опиташ да ни мамиш, след-
ващия път няма да се разминеш с леталния финал.
Докато водехме този разговор, все така маскирани, испанците донесоха 
двата сака. Бяха възбудени, защото разбрали, че от полицията са влизали 
в апартамента заедно с консиержката и си помислили да не би да са ни 
разкрили. Оказало се, че синът на съседа над нас, който страдаше от 
шизофрения, се е хвърлил от десетия етаж и при падането се вкопчил 
инстинктивно в щората на прозореца в стаята с багажа, завличайки я с 
себе си. Джандарите направили оглед и протокол за обстоятелствата при 
които е настъпила смъртта…
Сбогувахме се с испанците, които трябваше да върнат Антон в Париж, а 
ние с Георги, който преди това беше свалил маската си, отведохме “съ-
трудника” с багажа му до метрото на Порт Орлеан.
По пътя към нас, той ме запита:
- Адаш, какво щяхме да правим, ако беше отказал да признае?
- Не мога да ти дам еднозначен отговор. Предателите не заслужават дру-
го, освен смърт. Но условията на испанците бяха “да няма кръв”. Те не 
искат полицията да стигне до тях при разследванията и имат право. Ос-
вен това, “Греков” е обезвреден, защото ще съобщим на приятелите в 
България за “самопризнанията” му.  
                                                          ***
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Няколко дни след тези събития, на 13.07.1984 г. отидох на гости у Фоско-
лови. Бяха получили пощенска картичка от Илия Минев за Петър Боя-
джиев. Позволих си да я прочета – с него бяхме стари познати. В нея 
той описваше драматичното си положение. От доклада, който Хаджията 
беше получил от групата на “Интернационална амнистия” за България, 
знаех че е бил съден отново и както Христо Колев е бил интерниран в 
някакво забутано турско село в Делиормана заедно с последната си съ-
пруга за която се говореше, че по-рано е била секретарка на Вълко Чер-
венков. В доклада имаше битови подробности и впечатления от срещите 
и разговорите на посетилите ги западноевропейски правозащитници с 
интернираните  “затворници на съвестта” (“Амнистията” не се ангажи-
раше с такива, които се борят за свободата с оръжие в ръка, очевидно 
считайки, че мястото им е в тюрмата или на стрелбището.) От прочете-
ното Хаджията бе извадил прибързани заключения за едва ли не хлен-
чещото поведение на Илия. Обясних му, че сме били с него близо две 
години в наказателна килия на пазарджишкия затвор и че той е с много 
дълъг затворнически стаж и е имал достойно и изключително твърдо 
държание пред инспекторите на ДС и администрацията на тюрмата, по-
ради което заслужава уважение, независимо от принадлежността му към 
пронацисткото крило на Легиона. Сега Илия пишеше за мизерното им 
семейно битие, за болестите и липсата на медицинска помощ в селото 
и молеше Бояджията да му изпрати лекарства. Въпреки всичко, не беше 
загубил кураж и дори чувство за хумор. Картичката завършваше с: “Вот 
тебя правата на човека…” 
Нахлуха спомени. С него се видяхме за последен път, когато ме посети в 
София, след първото му интерниране. Това стана, както съм описал в ме-
моарите си, след като се беше активирал по време на “Пражката пролет” 
и искаше да изгражда “единен фронт от крайната десница до крайната 
левица”, да създадем нелегална печатница и да започнем размножава-
нето и разпространението на позиви от името на всякакви опозиционни 
групи (в това число и фракционни на БКП) с цел създаване смут в пар-
тийните редици и раздвижването им. Илия мислеше, че настъпва края на 
социализЪма, поради което трябвало да заемем авангардни позиции, за 
да не ни изпреварят събитията. Казах му, че според моите наблюдения, 
настроенията у нас са далече от раздвижвания и солидарност с “чешките 
евреи” и го посъветвах да внимава пред кого, какво говори, защото бях 
научил, че я кара през просото (подобен разговор имал и с Васил Йоцов, 
който му казал, “че му отстъпва приоритета и мястото си на позици-
ите”). Очевидно в тази си апостолска дейност, Минев беше стъпил на 
прогнила дъска (коя е тя - може да се разбере, като се прегледа внима-
телно досието му) и копоите го бяха интернирали. Беше избягал от там 
- поне така каза - за да търси медицинска помощ и ми поиска подслон. 
Изкара близо месец в таванската гарсониера на покойния вуйчо на би-
вшата ми съпруга. Тогава му предложих да му помогна в организирането 
на едно бягство зад граница, но той каза, че при всички обстоятелства ще 
остане в “родината”. Остана, беше осъден по-късно отново на пет годи-
ни, през което време се е запознал в старозагорския затвор с Бояджиев и 

след изтърпяване на наказанието са го върнали в Делиормана, откъдето 
идваше картичката. По-късно Стефан Вълков ми разказа, че след това му 
петгодишно интерниране е бил върнат в родното му Сараньово (тогава 
Септември”), където е бил под наблюдение и посещаван от копоите на 
ДС, един от които, възхитен от твърдостта и родолюбието, му подарил 
голям цветен портрет на Васил Левски. За по-нататъшните изяви и сре-
щите ми с Илия Минев в БГ, ще стане дума в последната част от моите 
спомени, след завръщането ни от емиграция в предалата ни “родина”…
По стар стил, на 13 юли беше Петровден и реших да звънна на Пеев, 
с когото не се бяхме чували повече от десет години. Когато отсреща 
вдигнаха телефона, се чу музика и разговори – именникът имаше гости. 
Честитих му, но щом позна гласът ми настъпи мъртвешка тишина. Запи-
тах го да не е онемял, но Пеев не промълви, само се чуваше зачестилото 
му дишане. Казах му, че телефонирам от кабина на “Витошка” и че ако 
желае мога да му поднеса поздравленията си лично. Телефонът се затво-
ри, а Фосколови останаха учудени от този “разговор с родината”. Обяс-
них им, че обикновено тези на които телефонирам остават като препари-
рани. Знаеха, че преди години, когато бях набрал телефонния номер на 
изпратения във Франция на курс по проектиране в информатиката, мой 
далечен роднина и съгражданин - Ангел Мощански (агент “Андрей”), 
той беше изтървал телефонната слушалка. Страхът от копоите продъл-
жаваше да тресе нашите компатриоти… 
                                                           ***
Част от лятната ваканция тази година прекарах в Германия при моя пле-
менник Илия Троянов, чиито родители – бившите баджанак и балдъза 
- Мики и Таня, както вече споменах, го бяха изпратили да събира ум и 
разум в Мюнхенския Лудвиг Максимилиан университет. От старото род-
нинство, само с него остана или по-скоро се беше породила непресторе-
на привързаност, която с времето се превърна в истинско приятелство, 
което освен взаимните симпатии, имаше и идейна основа. Той беше 
скъсал със “Зелените”, от които се възхищаваше при предишните му 
гостувания в Париж и бе приел анархизма, като свое верую, за което ро-
дителите му мислеха, че трябва да “благодарят” на мен. Всъщност Илия 
беше интелигентен, буден и търсещ млад човек и това беше достатъчно, 
за да стигне сам до нашия идеал. В мюнхенския университет изучаваше 
икономика, мислейки, че тя ще му помогне да разбере по-добре света, 
на който търсеше алтернатива. След като си намери нова квартира и бе 
приключил с бюрократичните формалности по приемането в универси-
тета, ми писа че иска да се видим и поговорим за науката и за живота. 
Взех влака от Gare de l’Est и след десетина часа, пристигнах вечерта в 
баварската столица. Илия ме чакаше на гарата и преди да отидем в тях, 
се отбихме в една бирария, което впоследствие се превърна в обичай при 
посещенията ми там или неговите в Париж. Разочаровах го в очаквания-
та да проникне в истината – преподаваната “Икономикс” беше по-скоро 
апология на капитализма, наричан “пазарно стопанство”, а приложната 
“наука” подготвяше дипломирани лакеи и бакали за финансите, търго-
вията и индустрията на “свободния свят”. Казах, че завършвайки, на 



132 133

него му предстои да “работи на тъмно, занимавайки се с тъмни афери”. 
Той ме гледаше с известно недоверие и считаше, че съм склонен да пре-
увеличавам, поради идейното си кредо. Една година му стигаше, за да се 
убеди сам, че от гледна точка на духовните му и идейни интереси, това 
следване ще бъде загубено време. На следващата година, когато се ви-
дяхме в Париж, ми каза, че е напуснал този факултет и се е прехвърлил 
в правния. Този път не възразих, за да не му влияя зле, но той завърши 
юриспруденциите само семестриално и разби мечтите на майка си да 
го види в раирания костюм на дипломат. По това време Илия пишеше 
стихове и четеше със същата страст, която проявявах на неговите годи-
ни. Иначе, цицилъка на родителите му, го беше направили практичен. 
Те му изпращаха по 500 марки месечно, с които можеше да се живее на 
ръба на мизерията. Беше си намерил квартира – една просторна, “мно-
гофункционална” стая – за 400 марки и за да не гладува и да може да си 
купува книги, търсеше допълнителна работа: най-напред в пощата, при 
сортиране на писмата, после нае голяма фотокопирна машина, на която 
размножаваше дипломни работи и дисертации на колегите си в универ-
ситета, а по-късно създаде и свое малко издателство “Кирил и Методи”, 
което прерастна в “Marino Verlag” (нещо като Носорожко издателство) в 
което издаваше преведени от него предимно африкански автори, от кои-
то се възхищаваше и ми разказваше, че Черният Континент, както и Ла-
тинска Америка, с известно закъснение, преживяват разцвета на своята 
литература (подобно европейския от 19-и век). Разговорите и споровете 
с него ми бяха интересни и обогатяващи ни взаимно, а в съседство има-
ше турски ресторант, в който готвеха дивеч и докато не фалира, го посе-
щавахме редовно заради вкусно приготвения задушен див заек. Менюто 
пораждаше носталгични спомени за маминото кулинарно изкуство. Вре-
мето с младия Троянов, преминаваше забавно, приятно, поучително и 
неусетно. За него си спомням винаги с чувство на умиление, макар да не 
страдам от никакви дребнобуржоазни сантименталности. Той продъл-
жаваше запознанството си с класиката на българската литература, беше 
във възторг от Ботев и Гео Милев, от “Бай Ганю” и от “Книгата...” на 
Стоян Михайловски, която толкова много искаше да преведе и публику-
ва на немски език. Стараех се да го предпазя от излишен ентусиазъм, за-
щото нашият сатирик ми изглежда непреводим, а дори и да се успееше, 
преводът сигурно щеше да бъде далече от оригинала, пък и не бях убе-
ден, че си струва сизифовия труд. Илия трябваше да се готви за “велики 
дела” - както казвал слугата на граф Анри де Сен Симон. Неусетно дни-
те на моята ваканция приключиха и аз си стегнах “офицерския багаж”, 
за да поема обратния път. На мюнхенската гара се разпрегръщахме и си 
обещахме догодина да се видим на френска територия. 
Нашите срещи се превърнаха поне за мене в необходимост и традиция...   
                                                          ***
Макар и значително по-рядко, освен напуснали или изключени от орга-
низацията, имаше и завръщащи се в нея “блудни синове”. Такъв беше 
случаят с Диньо Динев, умореният някогашен отговорен редактор на 
органа на Федерацията на анархокомунистите в България - вестник “Ра-

ботническа Мисъл”. На едно от петъчните ни събрания го доведе Антон. 
През далечната 1947 г., те се намерили в гръцките лагери за емигран-
ти, след което заедно с Георги Илиев реемигрирали във Франция. Скоро 
след пристигането им Диньо се бе оженил за французойка, започнал ня-
какъв “успешен бизнес”, както днес наричат експлоатацията на “ближ-
ните ни”, което го отдалечило от анархизма. Сега той беше пенсиониран 
вдовец и навярно самотата в провинцията го гнетеше, поради което бе 
потърсил отново компанията на старите си приятели от преди четвърт 
век, които го приеха радушно. Неговата история наподобяваше тази на 
бившия мой патрон Атанас Карталски. Когато последният потърси за-
стъпничеството на Георги Хаджиев за завръщането му в организацията, 
Овен Дръндов бе направил декларация, че ще я напусне, ако тя отвори 
вратите си за настоящи или бивши ескплоататори, но не стори това, при-
емайки обясненията на нашия “отговорен другар” и фактически редак-
тор на “Наш път”, че пенсионерите вече не експлоатират чужд труд и 
следователно няма никакви класови пречки за членството им в органи-
зацията. 
След този прецедент пред Диньо не съществуваха пречки и те двама-
та с Атанас възобновиха статута си на равноправни членове, вземаха 
най-активно участие в дебатите и си плащаха редовно членския внос, 
чийто размер се определяше доброволно от всеки един от нас. Не след 
дълго, обаче, Диньо се направи на обиден и напусна демонстративно 
събранията ни след една схватка с мен по незначителен въпрос. Мисля, 
че спорът бе използван от него като претекст. Той замина за вилата си в 
провинцията, оставайки “номинален член” на СББЧ, какъвто “статут” 
имаха мнозина от оттеглилите се тихо-мълком през годините от мно-
голюдната някога парижка организация. Но аз не считах, че загубата 
от повторното напускане на Диньо е много голяма. Само станах още 
по-скептичен към завръщащите се “блудни синове”. Навярно, защото 
продължавах да имам прекалено високи изисквания за членството ни в 
една истинска анархистическа организация, които бяха неприемливи за 
болшинството, което ги преценяваше като “нечаевщина”. Не спорех с 
тях по въпрос, чийто отговор ми се струваше безвъпросно ясен. Разби-
рах, че няма нищо по-трудно от това да останеш революционер, когато 
контрареволюцията тържествува повсеместно, когато връх вземат отча-
янието и разочарованието, практицизмът и филистерството и се имитира 
революционна дейност или революцията се отлага за гръцките Календи.
Прекомерно или не, бидейки дълбоко убеден, че анархизмът е единстве-
но възможното бъдеще на човечеството и че негова алтернатива е краят 
на Homo sapiens, винаги съм мислил (тогава в 1985 год., както и сега), че 
организацията трябва да бъде различна от кръчмата, в която всеки може 
да влезе и излезе когато пожелае... Тогава, в навечерието на приближава-
щата се голяма революционна криза, бях още по-краен, защото считах, 
че в една нелегална революционна организация се влиза доброволно, 
след колективното съгласие на всички нейни членове, а се излиза само... 
с краката напред. Днес, в края на живота си, нямам причини да проме-
ням своите организационни възгледи, защото, ако не ме лъже инстинкта, 
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Роботронната революция и “глобализацията” са на път да създадат за 
пръв, а може би и за последен път (?) в историята, една действително 
глобална и интернационална революционна ситуация. 
                                                          ***
Междувременно, беше се получила картичка, с която Павел (Пабло) 
Каръков ме информираше, че с жена си Мария ще правят европейска 
обиколка с техния “Москвич”, в която е включена и Франция и питаше 
дали ще можем да се видим. Известно е, че ДС не позволяваше на на-
шего брата да посещава дори пограничните зони в НРБ, камо ли “раз-
ходки” в чужбина. Разрешението на един бивш затворник да излиза, 
даже еднократно, вън от обградената с телени мрежи и минни полета 
НРБ, беше повече от съмнително. То бе невъзможно без той да е дал 
сериозни доказателства за поетите ангажименти към тайната полиция 
на Живков. Но от въпросите и разговорите с такива нейни пратеници 
ние можехме да се ориентираме от интересите и степента й на информи-
раност, относно нашата емигрантска фауна и да получим пресни нови-
ни за близки и приятели от България. Затова телефонирах на Павел, че 
съм съгласен да ми гостуват. Понеже той беше земеделец, предупредих 
Ценко Барев и му разказах историята на неговия съидейник, монтирания 
процес за “шпионаж” в полза на Ватикана чрез някогашния негов учи-
тел от френския колеж в Пловдив – пер Озон Дампера, по който процес 
го бяха осъдили на 18 години, неговата капитулация и участието му в 
“култсъвета” на затвора, както и нашето съжителство в Подуене, след 
излизането ни, което навярно е било по искане на копоите от ДС, ма-
кар тогава да не знаех, че псевдонимът му е “Светлов”. Ценко, който се 
беше върнал от Корсика, където прекарваше редовно лятото във вилата 
си в село Пиана, не се смущаваше от капитулантството на земеделците 
и не избягваше срещите с тях в емиграция по аналогични на моите съ-
ображения. Той каза, че иска на всяка цена да се види с Павел и Мария, 
когато гостите пристигнат. Те дойдоха в началото на септември и аз ги 
оставих на квартира при мен. Още същия ден ни посети и Ценко. Този 
път новините от “родината” надминаха нашите очаквания. Преди да са 
настанили багажа си в стаята, предназначена за близки и познати, Павел 
ни разказа за двете бомби, избухнали едновременно в Пловдивската гара 
и на летището във Варна. С Ценко се спогледахме с неприкрит интерес 
и го заразпитвахме за подробности. Както се установи впоследствие, от 
статиите в българската преса, които радио “Свободна Европа” изпра-
щаше на емигрантските издания, Павел ни беше информирал седмица 
преди официалното съобщение на “Раб. Дело”. Така, макар и с известно 
закъснение, се досетихме, че копоите са го използвали като лакмусова 
хартия, за да проверят настроенията и реакциите ни относно атентатите. 
Вечеряхме и разговаряхме до късно. Припомних последния ни разговор, 
когато предричах приближаващия край на Империята. Този път Павел 
не се отнесе присмехулно към моите “пророчества”. 
На другата сутрин ми каза, че апаши са разбили стъклото на колата му, 
която беше гарирана пред блока. Разровили багажа, но не задигнали 
нищо. Това ми се стори странно. Закусихме и понеже трябваше да вървя 

на работа, им дадох ключ от апартамента, оставяйки ги да обикалят све-
товния град. Павел знаеше отлично френски и вече беше идвал в Париж. 
Разбрах, че като съмишленици са се виждали с Ценко още няколко пъти 
насаме в “канцеларията” на БОД. Не зная какви заръки е дал на Павел 
освен, че поръчал да го абонира за литературните списания “Пламък” и 
“Септември”. В съботния и неделен ден обикаляхме Лувъра и Музея на 
модерното изкуство в Центъра Помпиду. Седмицата се изтърколи бързо 
и на изпроводяк председателят на Българското Освободително Движе-
ние “направи с чужда пита майчин помен”: подари му плата за костюм, 
който Ханс (Иван Ангелов от село Левка, Свиленградско) беше изпратил 
от Германия за мене. След това се разцелувахме и си пожелахме следва-
щата ни среща да е в България. “Москвичът” спря на завоя, преди да се 
влее в потока с коли по Националния път № 306, а ние си махаме дълго с 
ръка със “смесени чувства”...  Ценко ме попита дали ще направи донос, 
като се върне. Отговорих, че всичко ще зависи от това, доколко сме раз-
колебали вярата му в непоклатимостта на диктатурата.
Няма защо да си кривя душата, моята реакция спрямо вестите от “роди-
ната” беше повече от бурна и радостна – най-после, като че ли след един 
30-годишен, сковаващ страх и летаргия, духовете се разбуждаха. И нали 
все си мислех, че терористите са “лястовиците” на закъснялата с толкова 
десетилетия българска пролет, веднага след като гостите си отпътуваха, 
седнах и написах статия за която с Хаджията си имахме остри разпра-
вии, но организацията му наложи да я публикува в октомврийския брой 
на “Наш път”. Въпреки противопоставянията, изглежда той също беше 
оценил данните в критичната й част, които обясняваха прибягването до 
подобни тер-актове в БГ, за които допусках че са дело на пробуждащата 
се българска младеж. Нещо, в което за жалост, отново се лъжех дълбо-
ко. Но за атентатите и за извършителите им, нещата щяха да се изяснят 
много по-късно, когато след разкриване на архивите на ДС през 1998 
г., се разбра, че заловените, осъдени и екзекутирани през 1988 г. трима 
атентатори от средите на “възродените” турци, са били... агенти на ДС. 
Когато Павел ни разказваше за бомбите в БГ, тези факти са били извест-
ни само на вербовчиците на въвлечените в това “активно мероприятие” 
трима доносници, принесени в жертва на “националните интереси” на 
живковия режим. Както и да е, тази статия намерих години по-късно в 
папките на досието си. Копоите я бяха “прихванали” от официално из-
пратен по пощата брой на “Наш път” за Народната библиотека, и тя им 
служеше в “Справките, като “доказателство” за съпричасността ми към 
атентатите. В течение на много години доносниците и ръководните им 
офицери щяха да я представят, като мой “доклад пред поредния конгрес 
на БОД”...
Може би си струва да отбележа още един многозначителен факт: въ-
преки възраженията срещу “безмотивния терор”, Хаджията преведе 
статията, подстрига съдържащите се в нея революционни призиви и я 
публикува, като свой... “принос” в бюлетина на КРИФА (секретариата 
на анархистическия Интернационал), в който той правеше баланс... на 
социаликономическите и политически процеси в НРБ през изтеклите 
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четири десетилетия. Но, това стана две години по-късно.
                                                          ***
През един октомврийски ден, скоро след завръщането му от Еус, Х. ме 
извика в квартирата си на пасаж Пенел, където заварих млад човек под 
30-те, среден на ръст, с жив поглед, тъмна коса и помургавяло от слън-
цето лице. Георги ме запозна с него и каза: 
- Понеже упорстваш в организиране на пренасянето и разпространение-
то на наши пропагандни материали в България, искам да ти помогна. 
Този момък, чиято самоличност няма да разконспирирам, идва от там. 
Син е на наш приятел. Можеш да му възложиш всичко, което мислиш, 
че ще бъде полезно за работата ни.
Като знаех отрицателното отношение на Хаджията към работата с дру-
гарите в България, под предлог да не се дават излишни жертви, останах 
изненадан от съпричастността му, но подех разговора с въпроси за някои 
от приятелите ни и за положението в страната. Констатирах, че гостът не 
познаваше по-младите анархисти, с които бяхме по затворите, но каза, 
че баща му също е бил затворник. Когато отговори на въпроса ми, че си 
е излязъл от плевенския затвор, съобразявайки с възрастта на моя съ-
беседник, бях сигурен, че пред мен е синът на Стоян Цолов. Старият 
Цолов и Хаджията, бяха доброволци в Испания от времето на граждан-
ската война. Знаех, че бащата е излязъл от затвора през 1956 г. с една 
капитулантска декларация и че Васил Народа, който беше от същия про-
цес, не го долюбваше и го наричаше “Мъстийката”, заради прекалената 
му “гъвкавост”. Проявих деликатност и не попитах как са разрешили 
на сина да излезе в чужбина. Само станах по-внимателен в разговора 
ни, помнейки пресния случай с Михаил Тошков, когото Хаджията беше 
привлякъл като литературен сътрудник за “Наш път”. Запитах дали го 
познава. Младежът отговори, че е чувал за него, но не се знаели лично. 
Георги се вмеси в разговора и му разказа подробно как сме разкрили и 
провели разпита на агент “Греков” и заключи с хвалба: “- При нас няма 
лабаво!”, на което младият човек се усмихна. Между другото, докато 
разговорът ни имаше опознавателен характер, го запитах:
- Ти не си ли син на Стоян Цолов?
Младежът се спогледа с Хаджията, който рече: 
- Ей, от тебе човек нищо не може да скрие. 
С баща му се знаехме задочно, но тъй като в затворите не бяхме стоти-
ци, не беше трудно да идентифицирам новия ми познат. Старият Цолов 
беше водещ в процеса срещу анархистите от 1948 г., по който беше съ-
ден и Хаджията – също със задочна доживотна присъда. Беше се отър-
вал благодарение на сполучливото бягство през Турция. От останалите 
подсъдими, познавах Тренчо, който беше поел пътя на емиграцията след 
излизането си от софийския затвор. Те и другите наши приятели бяха 
осъдени за “шпионаж” в полза на неназована страна и за “противонарод-
ната им дейност”. Шпионският параграф беше включен в обвинителния 
акт, заради контактите на Цолов с представителя на “Испанското репу-
бликанско правителство в изгнание”. В първите следвоенни години то 
все още съществуваше и по нареждане на Москва, беше “признато” от 

българското ОФ-правителство. От представителя му в София – млад ис-
пански социалист - Стоян беше получавал емигрантска книжнина и ек-
земпляри от републиканския и анархистически печат, за което ДС беше 
организирала показен процес срещу деятели на Федерацията на анархо-
комунистите в България. Процесът беше от серията съдебни репресии 
на диктатурата срещу всички нейни противници. След така нар. Народен 
съд за хората на бившия режим, българските сталинисти се разправиха 
съдебно с Никола Петков и БЗНС, с Коста Лулчев и депутатите от пар-
тията на българските широки социалисти. Бяха осъдили или изпратили 
в концлагери по-изтъкнатите дейци от цялата политическа и идейна па-
литра, сред които и лидери на Демократическата партия, легионери от 
двете крила - на генерал Луков и на Иван Дочев, бивши троцкисти-капи-
туланти около Стефан Манов, а година по-късно и така наречените трай-
чо-костовисти от собствената им партия БКП, чийто “железен секретар” 
и доскорошен вожд Трайчо Костов те обесиха. 
След беглия преглед на репресивната политика на диктатурата и нейното 
отражение върху духа на хората и най-вече на нашите приятели, стиг-
нахме и до конкретната задача, по повод на която ме бе извикал нашия 
Хаджия. Помолих младия Цолов да потърси и говори с Христо Колев и 
с Васката Народа, като им каже, че искаме да знаем готови ли са, те или 
другари по тяхна преценка, да се заемат с разпространението на наша 
книжнина в малък формат (колкото цигарена кутия), отпечатана върху 
възможно най-тънката хартия, която ние се ангажираме да им доставя-
ме. Същевременно настоях да запознае приятелите със случая “Греков”. 
След като получихме съгласието на Пламен, така се казваше големия 
син на Цолов, Хаджията уговори с него шифрованата кореспонденция и 
начина на получаване на отговора във връзка с поставената задача. Тряб-
ва да кажа, че се чувствах неловко да искам от двамата стари другари 
ангажирането им в работа, която в случай на провал можеше да доведе 
до нови процеси, но от друга страна считах, че бездействието и мълча-
нието ни са равносилни на тиха капитулация и смърт. За съжаление, на-
времето Хаджията бе направил всичко възможно, за да провали опитите 
ми заедно с млади приятели от чужбина да се създаде организация в 
емиграция за протекция на другарите, попаднали под ударите на поли-
тическата полиция на болшевишката диктатура - ДС. По-късно, когато 
работата ни в една организация стана невъзможна, тази моя инициатива 
щеше да послужи на Хаджията и неговия Овен Дръндов да ме обвиня-
ват, че било лесно да се говори за революционна дейност в парижките 
кафенета, излагайки на смъртен риск хората в България. Както щеше да 
се види, не след дълго появилата се и при нас фракционна мерзавщина, 
не се отличаваше с по-голяма чистота от тази сред политическите коте-
рии. За сега, чакахме резултата от свършената работа на намерения от 
Хаджията емисар. Те не закъсняха, след около месец Георги съобщи, 
че е получил шифрован отговор от България, но не можел да го разчете, 
защото допускал, че Пламен е сбъркал при шифроването. Казах му сър-
дито, че може да поиска нов “несгрешен” отговор, на което той отвърна 
със сумтене и недоволство. Въпреки многократните ми напомняния, той 
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протакаше и нашата шифрована кореспонденция с “вътрешността” не се 
оправи чак до скъсването на “дипломатическите ни отношения” и обя-
вената от него война на “Първия Конгрес на СББЧ” на 12 октомври 1986 
г., която свали от дневния ред въпросът, чието решение считах за най-ва-
жно в условията на настъпващата финална и летална криза на “реалния 
социализъм”. Този път кризата щеше да се развихри в метрополията на 
“Империята на злото”, както тогавашния президент на “Империята на 
доброто” - Роналд Рейгън бе нарекъл конкурентната свръхсила.
Близо две години преди този разрив, нашите конфликти с Хаджията бяха 
стигнали до точката на прекипяването. Дали това беше въпрос на теж-
кия му и властолюбив характер или на нещо значително по-тежко, ще се 
разбере когато всички ще имат неограничен достъп до досието на всеки 
един от нас. Лично аз съм склонен да приема по-невинната причина. 
Тези отношения в Парижката организация не бяха “междуличностни”, 
както се казва сега, а бяха създадени поне 20 години преди моето включ-
ване в нея. Към това време 9/10 от членовете й я бяха напуснали. Някои 
от тях бяха скъсали и с анархистическите си идеи. За такива, създадена-
та тягостна атмосфера и опитите на “Балкански” да наложи своя диктат, 
очевидно служеха, като повод да се разтоварят от всякакви ангажименти 
и от тежкия товар, който можеше да попречи на тихия им семеен живот, 
на кариерата и в определени случаи да ги доведе до открит конфликт с 
“законно-установения конституционен ред” в приютилата ни Френска 
република, но сред напусналите ни имаше и такива, които според силите 
и възможностите си, продължаваха да работят за делото, за съжаление с 
разпокъсани, изолирани и некоординирани действия.
Отделям повече страници на тези отношения в емиграция по време на 
и след Оруеловата 1984 г., защото може би са поучителни. Те отразяват 
един конфликт между революционната и опортюнистическата линии 
вътре в анархистическата организация. С оглед на приближаващата ре-
волюционна ситуация, двете щяха да станат несъвместими и неприми-
рими. 
                                                          ***
Докато у нас се разнасяха взривовете на бомби, в емиграция състоянието 
ни не позволяваше друго освен “калемджийство”. През тази година от-
делих повече време – в къщи и на работа – за статии, които излизаха ре-
гулярно в тукашните списания. Освен за “Бомбите в България...”, която 
излезе в бр. 8 на “Наш път” – 1984 г., написах още редица други статии 
и серия от “интервюта с плеада” разжалвани и изключени по различни 
причини партийци, като Веселин Дашин - син на убития през 1923 г. 
кмет на Самоковската комуна Михаил Дашин, с Брайко Георгиев - брат 
на предадения от съпартийците си и убит от полицията през 1934 г. Сашо 
Кофарджиев - “левосектант” и секретар на нелегалната БКП, с бившия 
секретар на компартията в титова Македония – Кочо Поповски, съден по 
процеса на Трайчо Костов, с когото бях за малко в софийския затвор, с 
един анонимен и все още неизключен нейн член (Тодор Пенков), с “ле-
вия комунист” Димитър Съмналиев и с троцкиста Димитър Гачев. Всич-
ки те бяха публикувани в последователните броеве на “Наш път” от май 

1984 г. до месец януари 1985 г. и съдържаха изключително интересни 
и кални страници от ненаписаната история на партията – “авангард”, 
преименувала се след подмяната през 1989 г. в БСП. По-горе, сложих 
интервютата в кавички, защото те са писани въз основа на разговори, 
които съм имал с “интервюираните” преди бягството ми от България. 
Повторно бяха отпечатани за българските читатели през 2001 г. от Изда-
телство “ШРАПНЕЛ” в сборника “С ДУМИ, ВМЕСТО С КУРШУМИ” 
на стр. 143 – 158 , стр. 176 – 185. 
По понятни причини, анонимно излезе и “интервюто” с нашия приятел 
бай Васил Народа, взето от френската журналистка Вероник Суле от в-к 
“Либерасион” при едно от посещенията й в България. Тя ни го предос-
тави, защото редакцията, оглавявана от бившият маоист Серж Жюли, 
отказала да го публикува заради “скандалното му съдържание”. Въпрос-
ната госпожа Суле, също бивша членка на ФКП, отклони и френските 
преводи от другите “интервюта”, както и едно три- часово, взето от мен, 
поради “недоказаност на изнесените факти”, повечето от които се съ-
държаха в статията “Бомби в България – духовете се събуждат”. 
За да приключа с нея и нейния “левичарски вестник”, ще припомня и 
последната ни случайна среща в Париж, която стана през 1992 г., където 
полицията ме задържа десет месеца, бавейки продължението на еми-
грантските ми документи. Покойната поетеса и вицепрезидентка на РБ 
Блага Димитрова беше дошла във френската столица по “важни държав-
ни дела” (после се разбра, че било за издаване на нейн литературен сбор-
ник) и ме покани на закуска в хотела за ВИП-персони, където беше от-
седнала. Тя ми донесе вързоп вестници от българската преса, предаден й 
от бившата ми съпруга, която се беше “издигнала” до нейн съветник по 
социалните проблеми. На масата ни дойде и едно дипломатическо леке, 
посланник на “първото демократично правителство” на РБ в Париж, за 
което ще стане дума по-късно. Сега то изпълняваше ролята на преводач 
във връзка с интервюто, което Блага трябваше да даде за френския вест-
ник. Оказа се, че интервюиращата я журналистка е същата Суле. Когато 
ни представиха един на друг, тя се направи че не ме познава, а госпожа 
Димитрова й каза: “- Това е нашият национален герой.” След като взе 
интервюто, което се състоеше от баналности и кухненски клюки, на сбо-
гуване Вероник каза на Вице-президентката, гледайки ме осъдително: 
- Само се пазете от влиянието на екстремистите! 
От същата година е и статията ми “Възможно ли е класовото сътрудни-
чество?”, която беше в абсолютен разрез с приетата от СББЧ през 1952 
г. “Декларация”, поради което Хаджията я помести в “Дискусионната 
колона” на априлския брой на “Наш път” и с уговорката, че пиша много 
дълги статии, които той трябвало да прекроява. Обещаната дискусия не 
последва тогава, но след пет години, когато пътищата ни се бяха раз-
делили, той даде свой отговор, на който ще се спра “когато му дойде 
времето”.  Любопитният читател може да намери тази статия на стр. 
135 – 136 на цитирания вече сборник, заедно със закъснялата ни диску-
сия по този принципен въпрос от изключителна стратегическа важност: 
ЗА или ПРОТИВ колаборацията с демократическите партии, които 
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независимо от това дали са на власт или в опозиция, са политическа 
еманация и неделима част от господстващите и експлоататорски 
класи, или с “революционните” партии от “маркс-ленински тип”, 
които са ембриони на “новата класа”, когато техните вождове още 
не са се докопали до държавната власт, за да настанят изстрадалите си 
задници в нейните кресла. След това, “сътрудничеството” с диктатурата 
е възможно само във формата на доносничество...
Понеже “1984” беше Годината на Оруел, написах и три обемисти ста-
тии с политически разбор на прочутия му роман, с които влязох в задо-
чен спор с експулсирания от СССР велик руски писател-сатирик Алек-
сандър Зиновиев, който твърдеше, че в “1984” Оруел не визирал СССР, 
тъй като “литературата се различавала съществено от живота.”. Стати-
ите бяха публикувани от Ценко Барев, а Г.Х. протестира защо съм ги 
поместил в “Бъдеще”, с което съм засилвал интереса на читателите към 
изданията на нашите “неприятели”. Отговорих му, че той отсъстваше, 
но и да беше в Париж, щеше да ги отхвърли, поради дължината им и 
освен това му напомних, че той е този, който търси... сътрудничество с 
неприятелите ни. Същата година ги издадох в отделна брошурка: “1984” 
г., ЛИТЕРАТУРАТА И ЖИВОТА”, а 20 години по-късно в сборника “БА-
РУТНИ (ПО)МИСЛИ” на стр. 153 – 170.
                                                          ***
С различна интензивност, проблемът за Роботронната революция (от ро-
боти и електроника) с нейните всестранни социални, икономически и 
политически следствия, отражения и влияния върху живота на човека и 
на обществото, продължаваше да ме занимава от близо две десетилетия. 
Разбирах цялата му сложност, мащабност и необходимостта от работа на 
няколко института, като Хъдзъновия в САЩ, за да я превърнат в научно 
доказана теория, като основа на Социалната революция, или да я отхвър-
лят. Бях наясно, че никой от “силните на деня” - властници и мултими-
лиардери - няма да финансира такова дело и че най-вероятно, задачата 
на институтите щеше да бъде решена от историческата практика на 
хората и народите през следващите 60 години. Броят на тези години 
определях интуитивно и на основа на мнението на... американски гене-
рали за скоростта на историческите процеси/промени. Те смятаха, че по-
следните 20 години са сравними с изтеклите векове от предполагаемото 
“рождество Христово”. Аз отивах отвъд този “тесен хоризонт” и мислех, 
че ще бъдем по-близко до реалния ход на политическата история, ако 
сравним нейните първи 60 века от началото на Египетската държава до 
текущата Оруелова година, със следващите я шест десетилетия, по който 
начин Генералната развръзка или Краят на йерархичните класови и 
държавни общества – трябваше да настъпи някъде към 1984 + 60 = 
2044 година с допустима грешка от +, – 5 години, което превръщаше 
петото десетилетие от ХХI-ви век (от 2040 до 2050 година) във “Ве-
ликден”, от който трябваше да започне НОВОТО ЛЕТОБРОЕНЕ.  
С Хаджията бяхме разговаряли и спорили, ако не стотици, то поне де-
сетки пъти за изчезването на масовия, повтарящ се наемен труд в произ-
водството и услугите,  следователно и на пролетариата, и като следствие 

- “сублимацията” на капитала, с оглед очертаващите се в перспектива 
компютризация, роботизация и автоматизация на човешкия труд изоб-
що. След новата година бях занесъл в квартирата му на пасаж “Пенел” в 
Клинянкур, нахвърляната в общи линии голяма статия, в която с логика 
и с факти излагах поддържаната от мен теза. Мисля, че не успях да го 
убедя. Той беше приел, че тя може да създаде много по-благоприятни 
условия за функционирането на едно анархокомунистическо общество, 
но смяташе, че унищожавайки работническата класа, Р.Р. ще ликвидира 
социалната база на революцията, отвеждайки не само нашите теории, но 
и цялата ни досегашна практика, а може би и бъдещето на човечеството 
в задънена улица. Затова, за да провери до край хода на мислите ми, 
както и да мотивира редакторското си решение да отклони публикува-
нето на статията в “Наш път”, за момент той прие тезата ми за “Края” и 
постави въпроса:
- Добре, но ако социалната история потвърди това, което казваш, незави-
симо от продължителността на срока, който ни отделя от това, изглежда-
що ми абсурдно положение, тогава какви ще бъдат класовите и социални 
сили на които можем да разчитаме и които ще бъдат заинтересовани от 
осъществяването на нашата “утопия”?
Въпросът беше сериозен и не беше убягнал от вниманието ми през дъл-
гите безсънни нощи. Дори, без да се разпростирам, го бях загатнал в 
отиващата към привършване моя “АНТИИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛ-
ГАРСКА”. Отговорих:
- Хаджи, трудът няма да има нищо общо с днешния, той ще бъде добро-
волен и свободен, всеки ще се занимава с това, което му доставя удо-
волствие...
- Ако съдим по масовите футболни и “музикални” интереси, едва ли тая 
свобода ще помогне за издигането на човешкия дух.
- Няма да я има цялата днешна среда, която възпитава и размножа-
ва кретени, които са насъщна необходимост за господарите...
- Възможно, но ти изместваш въпроса ми, аз те питах с кого и как ще 
стигнем до това бъдеще?
- Не бягам и ще ти кажа, казвал съм го и друг път: в периода, който ни от-
деля от революцията, единствената класа, която ще расте с тенденция да 
се превърне в болшинство са “декласираните”: безработни и различни 
полузаети или заети в слугински и “пазавантски” професии, които ми-
нават под рубриката “услуги” и които няма да могат да се “интегрират”, 
както е модерно да се казва, дори в индустриалния наемен труд, който е 
осъден на изчезване, а и не само там...
- Тогава ще излезе, че лумпените са авангарда на човечеството, и тво-
рците на историята. На ум ми идва най-пресния пример с Хитлер и на-
цистите... хубава еманципация ни очаква.
- Не само нацистите, болшевишките вождове и активисти са от същата 
социална среда, а ако се върнем още по-назад и Христос е бил лумпен. 
Но не разбирам защо статуса на безработен те стряска и от къде тази 
апология на труда?
- Примерите, които изброихме, би трябвало да ти отговорят...
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- Това са примери от време, в което лумпените (да приемем за момент 
тази презрителна и осъдителна терминология) са били малцинство, а аз 
говоря за епоха, когато те ще бъдат абсолютното болшинство. Тогава на 
клона на властта няма да има място за толкова много “маймуни” и 
болшинството, за да промени “статута” си, ще трябва да премахне 
социалните причини, които го пораждат. Но нека се върна към при-
нудителния труд, именно за него става дума. Християнският и еврейски 
бог го е смятал за наказание, нали затова е изгонил дръзналите да посег-
нат към плодовете на познанието Адам и Ева? А и Троцки, който божем 
е атеист, и той казва, че за да се накарат масите да работят, болшевиките 
трябва да си послужат с принудата и дори с насилието...
- И как тези безработни ще извършат социалната революция?
- Ще я извършат, защото тя единствена може да им върне свободата, 
хляба и човешкото достойнство. После, когато говоря за лумпенизирано 
болшинство, това е процес, който може да трае десетилетия. Революци-
ята навярно ще настъпи, преди да сме стигнали до тази критична точка 
и в нея, освен гладните, безимотните и безработните, ще участва и тази 
част от работническата класа, която не се задоволява с положението си 
на “привилегировани” слуги и добре охранени наемни роби...
- Никак не можеш да ме убедиш...
- Убеден или не, трябва да разбереш, че харесва ли ни или не, Робот-
ронната или по-широко - научнотехнологичната революция, която вече 
е започнала и е необратим процес, води до такава “стратификация” на 
обществото. “Лумпените” ще растат количествено и който иска да 
прави революция, трябва да се научи да разбира “езика”, психоло-
гията, поведението и реакциите им, за да може да работи с тях, за 
да създадем заедно необходимата революционна организация, а след 
това и новото общество. Другото е да потънем в резигнация, да се от-
вращаваме или да гледаме на тях, като фарисеи.
- Ако следвам мислите ти, това означава генерална ревизия на соци-
алната ни философия, на стратегията и тактиката, за които обичаш 
така често да говориш?
- Та нали сме революционери, не може цялия свят да се променя, да 
искаме да го променим и да превърнем нашите твърдения в непокла-
тими религиозни догми. Но аз мисля, че самият живот и борбите на 
човечеството не само за свобода и равенство, но и за оцеляване, ще 
подскажат принципите и аксиомите на тая ревизия. Като начало, 
проблемът, с който трябва да се занимаем, е този за развитието на “сред-
ната класа” – тя ще расте ли, ще намалява ли или ще има един близък до 
константата процент. Днешните учени лакеи на капитала и държавата 
твърдят, че тя е класата, която ще расте и ще се превърне в болшинство, 
което ще бъде основата на демокрацията и на “обществото на консума-
цията”. Но понеже и този въпрос не е от най-лесните, за отговора ще 
е необходимо огромно количество данни, за дълги периоди от страни, 
намиращи се на различно ниво на капиталистическото си развитие, при 
различни форми на държавната организация...
- Стана късно, хайде да прекратим за сега разговора, и без това в сегаш-

ния брой или в следващите няколко няма да публикуваме твоята “сту-
дия”, защото има по-важни актуални проблеми, а и трябва да огледаме 
тезата ти от всички страни, но не виждам кой от състава в който сме, 
може да вземе сериозно участие в тези дебати. Ще преведа основните 
положения и ще ги предложа на разискване от испанските и френски 
другари...
- Добре Хаджи, лека нощ и до следващия етап от диспута.
Успях да взема последното метро, а от “Порт Орлеан” се прибрах пеша в 
Шатийон. По пътя си мислех, че както много пъти до сега, нашият “Бур-
гиба” (наричахме го така, не само поради физическата прилика, която 
растеше с годините) ще се опита да попречи на публикацията, този път 
по причини – различни от тези, заради които се противопоставяше на 
отпечатването на моите “терористически” статии. Така и излезе, поради 
което в края на годината набрах и разделих своето писание на две части 
– I-ва за края на пролетариата и II-ра - за този на капитала. Размножих 
ги на ксерокса на “Русел Юклаф” в по 300 екземпляра, колкото беше ти-
ража на вестничето ни и ги предложих на вниманието на организацията 
по време на петъчните ни събрания. Хаджията най-напред твърдеше, че 
подлистника утежнявал и оскъпявал пощенските услуги за експедиция-
та, но когато му казах, че ще ги поема, смени тактиката и на следващото 
събрание предостави идеологическата атака на “верните му” Дръндов 
и Карталски, към които се присъедини по-късно и Марулевски, поради 
свои “научнофилософски съображения”.  Той каза, че има много въз-
ражения, но не ги е систематизирал. За сега иска само да отбележи, че 
подхода ми водел до исторически фатализъм и му приличал много на 
твърденията на Маркс за края на английския капитализъм и на ленино-
вия “последен стадий на капитализма”.
Възразих и посочих появата на новия фактор, който не е съществувал 
по време  на нашите теоретици, нито при Маркс и Ленин, поради което 
никой не го е разглеждал. Що се отнася до фатализма, обясних разликата 
в методите ни:
- Ако роботронната революция води към края на днешната политическа 
и социаликономическа система, от никъде не следва, че анархокому-
низма е нейно неизбежно следствие. Тя е само необходимо условие за 
реализацията на нашия идеал, но аз не представям желаното, като зако-
номерност. Апокалипсисът по всяка вероятност е неизбежен, но ако ос-
танем със скръстени ръци, можем да бъдем затрупани под развалините 
на стария свят. Колата на днешното общество ще се амортизира, но за 
да я откараме на автомобилното гробище, аз препоръчвам изучаване на 
всички “достойнства” и слаби “точки на мотора”, сипване на пясък в 
резервоара с бензина, спукване на гумите или дистанционно взривява-
не на поставената в багажника връзка от тринитротолуолови фишеци... 
Или, ако повече ви харесва друго сравнение – взривяване на стара-
та сграда, за да разчистим строителнта площадка... 
На детайлното разглеждане на тезите и антитезите бяха посветени още 
няколко събрания, в резултат на което “блокът” на Хаджията остана в 
малцинство и той трябваше да се подчини на взетото организационно 
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решение – да прибави двата подлистника съответно към декемврийския 
брой на “Наш път” за 1984-а и в януарския за следващата 1985 г., в които 
те фигурираха под общото заглавие “РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ, 
ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО И БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО” 
(СТАТИИ I и II).
Първите отзвуци за тях дойдоха от страна на Ценко и някои от членове-
те на ръководството на БОД. Полуподигравателно, полусериозно той ме 
представяше като “нашия гений”, но общо взето беше сериозно смутен 
от социологическото и логическо доказателства за края на политическа-
та комедия, в която през целия си “съзнателен живот” се беше подготвял 
да участва. Очевидно се беше допитвал до някои от френските си по-
знати и приятели – социолози и бе поставил проблема на разискване и 
в “Парижката група”, след което, видимо успокоен от заключенията им, 
ми каза при една от следващите ни срещи:
- Няма смисъл да разискваме неща, които може би ще се случат след 500 
години.
- Не забравяй, че историята се движи неравноускорително и такива сро-
кове бяха прекалено дълги дори за времената на парната машина и тъ-
качния стан. И после, ние не бързаме. Както казваше един приятел: “– 
Пред нас е вечността”. 

След завръщането ни в България, всички статии, в които бях третирал 
тази тема, излязоха от печат в отделна книга: “КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА 
И КАПИТАЛА”, Издателство ШРАПНЕЛ, 2000, с претенциозното под-
заглавие РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ - сборник статии за една съ-
временна теория на СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ. В него, въпросната 
статия I-ва е на стр. 113 – 121, а II-ра - на стр. 122 – 133.
                                                          ***
След началните ми телефонирания от Италия и през първите месеци от 
пристигането ни в Париж, моите разговори с близки, познати и по-да-
лечни “компатриоти” в “Н”РБ бяха сведени до нула. Контролът на ДС 
над “връзките със Запада” и страхът от репресии, бяха сковали всички 
и правеха опитите ми за установяване на легални контакти безуспешни. 
Те се изчерпваха с кратки информационни писма и пощенски картички, 
изпращани от посещаваните от мен по различни поводи, страни и гра-
дове на Европа. По същите причини, обикновено и на тях не получавах 
отговори. Първият пробив дойде от стария пловдивски троцкист и ко-
лега от затворите – Димитър Гачев. В отговор на една от моите пощен-
ски картички, той успя да ми съобщи номера на телефона си. В своята 
картичка, която нямаше адрес на подателя, начеваше с “Мило внуче” и 
завършваше с “поздрави от дядо ти Митьо”, старият конспиратор се хва-
леше маскировъчно от “грижите, които народната власт полага за болни-
те и стари хора”. След това ме информираше, че почти всички си имали 
вече телефони и в случай на нужда, могли да се обаждат за медицинска 
или каквато и да било друга помощ. Накрая, горе, в левия ъгъл на кар-
тичката, вместо дата, Гачев беше записал телефонния си номер. Веднага 
след като я получих, му се обадих. Щом разпозна гласа ми, бай Митьо 

пропищя кански. Каза, че е много зле. Копоите упражнявали натиск, за 
да го пречупят, макар че тогава наближаваше 90-те. Заплашвали го с из-
хвърляне от квартирата и отнемане на мизерната “социална помощ” от 
25 лева месечно. Попитах го иска ли да се действа в негова защита и 
казах, че мога лесно да установя връзка с тукашните му приятели. 
Трябва да кажа, че с троцкистите бях наясно отдавна и дори по случай 
100-годишнината от рождението на тяхния вожд и 40 от смъртта му (той 
бе убит от агент на Сталин в Мексико на 20 август 1940 г.) бях замислил 
и събрал данни за серия критични статии за теориите и практиката на 
Троцки и последователите му. Първата от тях - “За Троцки, троцкизма 
и същността на СССР” - беше унищожителна. Но след като предадох 
ръкописа й на “главния редактор” на “Наш път” – Г. “Балкански”, той 
намери за нужно да я офъка с ножиците по своя маниер, да остриже 
крилата и перата й и в ноемврийския брой за 1979 г. се появи едно 
шуто птиче, което никога нямаше да може да литне в небесата. Най-мно-
го щеше да подскача около редактора за негова и на обожателите му, 
ала Степан и Дръндов, радост. Когато брой № 9 излезе от печат, “Бал-
кански” ме посрещна със своята лъчезарна и невинна, като у девица, 
усмивка и ми съобщи, че “преработил из основи ръкописа (който при-
брах) и се получила една съвсем нова статия”. Колкото и да не държа на 
“собствеността”, редакторското осакатяване на труда ми, уби желание-
то да продължа моите статии против троцкизма. В архива ми останаха 
само многобройни бележки върху следващите две оповестени заглавия: 
“Империализмът на Москва” и “Безусловната защита на СССР”. В 
лицето на първия, още “сменовеховецът” Устрялов виждаше само едно 
продължение на стария руски империализъм на самодръжците, разкра-
сен с ком-етикетчета, поради което призоваваше белогвардейците да се 
наредят под знамето на болшевизма и така да работат за своите исконни 
цели. Десетилетие по-късно (в края на 80-те години), историята нанесе 
смъртоносен удар върху империализма на Москва и ако не мъртъв, той 
за дълги години е напълно омаломощен, с изпилени нокти и зъби. По 
тази причина и “безусловната защита” на несъществуващия вече СССР 
бе снета от дневен ред. Само един от “Четвъртите интернационали” и 
днес все още продължава да призовава към защита на останките от “за-
воеванията на октомври”. По тези причини, не виждам необходимост да 
продължавам антитроцкисткия си замисъл, прекъснат безцеремонно от 
редакционната практика на нашия “патриарх” и “главен редактор” Ге-
орги Хаджиев или бай Г. Балкански. Макар и по-късно, оригиналът на 
първата статия видя бял свят - тя  беше отпечатана след четвърт век в 
сборника “БАРУТНИ (ПО)МИСЛИ”, стр. 135 – 143. 
Та, въпреки моето безмилостно отношение към троцкизма, аз считах и 
считам за наш дълг да защитаваме всички жертви на държавното наси-
лие, където и да се намират и каквито и да са техните убеждения. Затова, 
след като Гачев изрази съгласието си, написах три еднообразни писма 
до трите френски троцкистки организации, с които ги информирах за 
живота, борбите и сегашното положение на техния другар и им преда-
вах неговия отчаян апел за помощ. Тукашните троцкисти, които бяха 
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най-многочислени и даваха тон на своите съидейници от другите стра-
ни и континенти, враждуваха помежду си и се обвиняваха взаимно в 
измяна спрямо ортодоксалния маркс-ленинизъм и неговото доразвитие 
от Леон Давидович Троцки. “Революционерите” от Лигата на Ален Кри-
вин с техния вестник “Rouge” и тези от “Lutte Ouvriere” (LO) на Арлет 
Лагюие не отговориха, запазвайки “благородно” мълчание. Откликнаха 
само ламбертистите от OCI (Organisation Communiste Internationaliste), 
за които ще стане дума по-късно. При мен пристигна техен пратеник 
със седмичника им “Informations Ouvrieres” на гърди, за идентификация. 
Поканих го да влезе и повторих апела. В отговор, той отправи покана на 
следващия ден в 18 часа, да отида в централата им на улица “Faubourg 
S-t Denis” № 87, за среща с техния вожд Пиер Ламбер, когото вече бях 
виждал на някои от митингите в зала “Мютюалите” и слушал речите му.
Още същата вечер отидох при Хаджията, за да му разкажа за срещата, 
която ще имам утре и да го разпитам какво знае за Ламбер и организа-
цията му, както и за повода – Гачев, чието “интервю” бяхме публикували 
в априлския брой на “Наш път”. Оказа се, че освен името и това, че Пиер 
е един от добрите оратори на троцкистите, друго не му беше известно. 
Време за други проучвания нямах и на утрешния ден, след работа, сля-
зох на спирка “Стразбург – Сен-Дени” на метрото, което беше на пътя 
ми и по улица “Faubourg S-t Denis”, която минаваше под една от арките 
в близост до устата на метрото, се озовах на дадения ми адрес. Големи-
ят железен портал беше затворен и трябваше да звъня. Мъжки глас ме 
запита по “домофона” кой съм и кого търся? Казах името си и че имам 
среща с Пиер Ламбер. Поискаха да почакам навярно за справка, след 
което натиснаха бутона за автоматично отваряне на портала. Насреща 
ми имаше нова желязна решетка, зад която се виждаше няколкоетажна 
сграда, боядисана в охра, която приличаше на крепост. Отново ми отво-
риха автоматично решетката, зад която ме чакаше дебел, набит, около 
30-годишен мелез между негър и бял, който ме придружи по стълби-
те до първия етаж на едно от крилата. В дъното на коридора почука на 
врата и я отвори, като ме покани да вляза, след което и той ме последва 
и остана вътре. Стаята или “бюрото” беше обширно, с много етажерки 
край стените, по които имаше книги, списания и вестници – почти цяла-
та френска преса. На единствената свободна стена имаше три прозорци, 
които гледаха навътре към двора на троцкистката “крепост”. В бюрото, 
върху две дървени магарета беше разположена огромна дебела дъска, за-
трупана с книжа, мастилница, перодръжки и два телефона. Импровизи-
раната “маса” явно служеше за писалище. Когато влязох, из зад “бюро-
то” се навдигна човек над 60-те, с остър поглед зад очила с дебели стък-
ла, като при страдащите от силно късогледство. Човекът беше среден на 
ръст, закръглен с къдрава коса и лице, опитващо се да добие приветливо 
изражение. Докато се ръкувахме и представяхме един на друг, мелезът 
стоеше изправен до вратата, очевидно готов да защити своя вожд, в слу-
чай, че посетителят се окаже терорист – с или без алпийска брадвичка. 
Казах на Ламбер, че съм български емигрант, анархист, лежал 10 години 
с Гачев в затворите, откъдето датира нашето лично приятелство. Той ме 

попита за какво съм бил съден и когато му разказах сбито за взривяване-
то на статуята на Сталин два дни преди смъртта му, по лицето на Ламбер 
пробягна усмивка и удивление и той се заинтересова как са ме оставили 
жив. Отговорих, че това се дължи на своевременната смърт на тирана и 
наченалата десталинизация в Москва, докато траеше “следствието” ми. 
- Имали сте голям късмет.
- Джугашвили също имаше късмета да не се срещнем някъде преди да е 
отпътувал в “отвъдното”.
Отговорът ми разсмя моя събеседник и пазвантина му, комуто той даде 
знак да ни остави двамата, наричайки го на шега “негро”, а мен покани 
да седна срещу него от другата страна на дъската. По-късно разбрах, че 
освен телохранител, “негрото”, който се казваше Лионел Малапа (нещо 
като “Лъвчето” Малапа), е и негов шофьор, а също и инструктор на бой-
ните групи на организацията. Бил евреин от Камерун. Заедно с двама-
та си братя, също троцкисти, отишли в Израел, откъдето избягали, след 
като израелските власти поискали да ги мобилизират, за да изпълнят 
дълга си към родината. 
Обстановката в бюрото на Ламбер беше повече от скромна. Разказах му 
по-подробно за случая на Гачев и запитах какво мога да предам на моя 
приятел. Той явно беше мислил, защото веднага ми отговори, че първата 
стъпка ще бъде писмо до българската амбасада, с искане да му се издаде 
виза, за да се лекува и види приятелите си. Ако в едноседмичнен срок 
няма положителен отговор, ще изпрати пикети от протестиращи млади 
хора, пред българското посолство, които ще стоят там денонощно, ще 
скандират, раздават позиви на минувачите докато искането на виза за 
Гачев не бъде удовлетворено.
След това Ламбер ме разпита за положението в България и за възмож-
ностите да се прави революционна пропаганда в страната. Разказах му 
без подробности за скромните ни възможности и още по-скромни резул-
тати, а той изрази искреното си съжаление, че не сме се познавали по-от-
рано, защото сме били в състояние да извършим истинска революцион-
на работа на Изток. Съобщих му, че още с пристигането си в Париж, по 
поръка на Гачев, съм потърсил Пиер Франк с когото те имали контакти 
от преди войната и че съм му предал Гачевите спомени – “Моят живот 
и моите идеи”, но досега не съм чул нещо за издаването им на френски.
Като чу името Франк, Ламбер направи гримаса и каза, че той е починал 
тази пролет на 79 години, а връзки с Кривин и другите наследници на 
Франк и Пабло не поддържал. Не попитах кой е последният, а Пиер про-
дължи:
- Ние сме интернационалисти и сме за единодействие и общи акции 
с всички действителни революционери. От няколко години полагаме 
усилия и искаме да въстановим толерантността, която съществуваше 
в Първия Интернационал, като поправим допуснатите грешки от двете 
страни. Ще ви запозная с големия френски анархист и синдикалист – 
Александър Ебер, с когото си сътрудничим от десетилетия.
Не счетох за уместно да напомням изкаляните от Маркс и привържени-
ците му страници от историята на Интернационала и техните сталински 
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процедури при изключването на Бакунин, Гиьом и другарите им на Хаг-
ския конгрес през 1872 г. и се договорихме за една среща след новата 
година, като разменихме телефоните си в случай на непредвидено разви-
тие на гачевата афера. Ламбер ме покани да продължим контактите си за 
в бъдеще, с оглед общата ни работа в нашите страни. Сбогувахме се сър-
дечно и от там, вместо в къщи взех метрото в посока Порт де Клинянкур, 
за да разкажа на Хаджията за впечатленията си от срещата. Запитах го 
какво мисли за предложеното единодействие, на което той заяви не без 
основания:
- Ако те имаха възможността да работят на Изток, едва ли щяха да търсят 
сътрудничеството ни, освен това, ти знаеш нашето мнение за старите 
грехове на Троцки и отношението ни към последователите му.
- Хаджи, веднъж вече правихме обща манифестация във връзка с окър-
вавените стачки в Полша през 1976 г. с някаква троцкистка група, без да 
се споразумеем за обща декларация. Тогава журналист от “меродавния” 
в-к Льо Монд не съобщи организаторската ни роля и дезинформира ту-
кашната общественост. Сега целта е да бъде измъкнат Гачев от ноктите 
на ДС, аз няма да прекъсна създадената връзка, само заради миналото. 
Позицията ми относно сътрудничеството с политическите партии, чий-
то привърженик на теория си ти, е ясна. Аз няма да се обвържа с никакви 
договори, но няма да се откажа от общи акции дори с дявола, ако чрез 
тях можем да внесем наша пропаганда в България. Още повече, че ако 
успеем, контролът над разпространението на книжнината този път ще 
бъде в наши ръце, тъй като дееспособни троцкисти в България няма. 
Разбира се, в тази операция, аз ще действам индивидуално, без да анга-
жирам, който и да е от вас...
- А другарите в България?
- Те сами ще решат как да постъпят... Връзката с Пламен не можа да се 
осъществи, но сега аз ще се адресирам директно с писмо.
- До кого?
- Когато имам резултат, ще ти кажа...
Тези ми думи означаваха недоверие и Хаджията го схвана, лицето му се 
опъна, но не възрази...

ИНТЕРМЕЦО: ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ В КУХНЯТА НА КАНИ-
БАЛИТЕ

В откритото, една година преди атентатите в Пловдив и Варна, още през 
1983 г., литерно дело (ЛД) “Тервел”, ДС вече е започнала да набира “те-
рористи” сред емиграцията и да изготвя списъците им. В части III и IV 
на същото ЛД 5566/84 се намира първия списък, който е от 28 февру-
ари 1984 г. В него фигурират 28 “терористи от вражеската емигра-
ция, заложени в СОУД”. С последното е обозначена автоматизирана 
система “за управление и обединен отчет на данните за противника”. 
Тази “АСУ” е обща за всички “братски служби” на копоите от “лагера 
на социализЪма”. Противниците са въвеждани в списъка от КГБ, ДС 
и ЩАЗИ. В първата група на въведените от КГБ, Георги Константитов 

фигурира под № 7. Записано е още, че му е “поставено запрещение за 
влизане в СССР” (NB: като че ли съм се засилил да емигрирам там). По 
известни само на създателите на системата причини в същата група на 
“терористите от вражеската емиграция”, под № 9 се намира покойния  
легионер и председател на БДФ от следдесетоноемврийската епоха Ва-
сил Иванов Златарев, който по времето на съставянето на списъка е 
надхвърлил 60-те години, никога не е бил емигрант и е представен като 
член на някакъв незнаен “Национален съюз на независимата българска 
младеж”. Има и други подобни “аномалии”. Под № 19, като член на 
същия съюз е вписан убития в Пазарджишкия затвор Георги Заркин. 
Радослав Косовски пък е въведен от ЩАЗИ, като живущ в Австрия, 
макар че през цялата си емиграция е бил в Мюнхен (ГФР). Колко стру-
ва полицейската “автоматизирана система за управление” на данните 
за противника може да се види по отправеното “Искане за проверка в 
СОУД” и отговорът на “системата” № 277: “СОУД разполага с данни за 
ГКГ, заложени както от МВР на НРБ, така и допълнителни такива от 
КГБ на СССР с режим на ползване “А”, а именно: Въпросното лице е 
с крайно екстремистки възгледи и има намерение да извърши терорис-
тически акт против НРБ”. Компютърът е изплюл “бързо” на 1.03.1984 
г. следните “секретни, основни, установъчни данни за лицето” върху 
формуляр от две страници: Имена – Георги Константинов Георгиев; 
Месторождение - НРБ; Населен пункт - Благоевград; дата на раж-
дане 1933 г.; мъж; българин; Франция; Париж; 1973; Причина за про-
верката – принадлежност към терористи.” Следват и управленията и 
отделите, които се занимават с лицето: 6.1, 6.3, ВГУ.17 и това е всичко. 
В друг “Списък на лица от особено опасни категории – българи, въведе-
ни в СОУД”, ГКГ вече е № 1. Изглежда, за да ме обидят, тук са поставили 
и Петър Семерджиев (№ 2), Стефан Свръдлев (№ 3), Владимир Костов 
(№ 5) или общо 62 непознати и познати, като Никола Вълов Петков (54) 
с когото избягахме през Югославия в 1973 г.,  Асен Тишков (№ 59) за 
когото ще стане дума по-нататък и други.
От 11.10.1984 г. е трети “Списък /съставен от н-к 16-и отдел на ВГУ – 
полк. Ст. Марков/ на активни бегълци, които могат да се използват за 
провеждане на провокационни действия”. Те са класирани по страни. За 
Франция ГКГ е в компанията на Ценко Барев и Георги Хаджиев. Размно-
жен в 4 екземпляра, списъкът е предназначен за ръководството на МВР, 
за ПГУ – ДС и за Шесто управление – ДС.
На 22 май 1984 г. по искане на началник 5 отдел на VI у-ние на ДС полк. 
Атанас Атанасов, група дела: ДОР “Терорист” (ГКГ), ДОР “Агроном” 
(Георги Хаджиев), ДОР “Пелтек” (д-р Тошо Митев), както и Л.Д.  
“Родоотстъпници”, водени от капитан Ив. Станков да бъдат прехвърлени 
по отчета на лейтенант Ив. Спасов от 06.05.02 (у-ние VI ДС, Отдел 5-и, 
Отделение 2-ро). 
                                                           ***
На това место публикувам съществените извадки от два документа. 
Първият, от 1985 г., е от архива на ДС, а вторият от 1983 г. - от архива на 
БОД. Резюмето на тези документи ще позволи на читателя да се запоз-
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нае с методите, “Мероприятията” и провокациите на копоите, и нашите 
контрамерки, описани   със съответни икономии в доносите на разобли-
чения “писател” Михаил Тошков.

1) “Строго секретна” ИНФОРМАЦИЯ от 19.04.1985 г. на зам.-начал-
ника на ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ на ДС – генерал-майор Антон МУСА-
КОВ, относно “Резултатите от изпълнението на Инструкция I-10 от 7 
януари 1980 год. за дезинформационната дейност на органите на ДС”:
“ Дейността по провеждане на дезинформационни мероприятия по 
същество не е нова за управлението, но до 1980 г. тя се реализираше без 
необходимата последователност, целенасоченост и плановост. Недос-
татъчната подготовка и нагласа на оперативния състав значително 
ограничаваха използването на тази действена и ефективна форма на 
агентурно-оперативната работа...
След излизането на Инструкция I-10... управлението набеляза и про-
вежда редица мерки за преодоляването на посочените слабости и ця-
лостното подобряване на дейността в това особено важно и отговор-
но направление...
След запознаването и задълбоченото изучаване на Инструкция I-10 от 
ръководния състав (от началник отдел нагоре) бяха набелязани кон-
кретни мерки за разширяване и повишаване ефективността на дезин-
формационните мероприятия... Определени бяха проблемите и обекти-
те по които може и трябва да се прилага дезинформацията. Започна 
детайлно изучаване на условията и възможностите, формирането и 
подготовката за непосредствена реализация на дезинформационни ме-
роприятия...
В резултат на взетите управленчески и организационни мерки настъ-
пиха известни положителни изменения в работата по планиране и 
реализирането на дезинформационните мероприятия. През 1980 г. 
те бяха 12, а за първото тримесечие на 1985 г. нарастнаха на 43: уст-
ни - 19, нагледно-демонстративни – 17 и писмени – 7. Увеличи се броя 
и на проведените чрез агентурата – 19... Сега в действие са 7 таки-
ва мероприятия по вражеските емигрантски организации и отделни 
спец-служби и центрове на противника... По агентурен път на БОД и 
на Анархистичния център в Париж са предадени данни за същест-
вуването в България на “Нелегална организация, която има пункто-
ве в страната за разпространение на пропагандни материали”, с 
цел да се отклони ръководството на тези организации от опити за 
създаване на реална такава и за прихващане на техни издания... Пла-
нират се аналогични мероприятия по отношение на НТС (Народный 
Трудовой Союз и Международна амнистия и се работи по разлагане и 
противопоставяне на някои вражески емигрантски организации...
ПРИЛОЖЕНИЕ: дезинформационни мероприятия, които ще бъдат 
проведени до края на 1985 г. Рег. № 7181                                           
                                                                                     Подпис   /А.Мусаков/    
(NB: Всъщност, ако се подходи “научно”, ще се установи, че цялата 
“дейност” на всички поделения на ДС, дезинформира “партийното и 

държавно ръководство на НРБ”, с цел увеличение бюджета, заплатите, 
наградите, командировките и т.н. на копоите.)

2) В книгата “Българското Освободително Движение В БИТКАТА МЕЖ-
ДУ ДВАТА СВЯТА”, ТОМ II, Издателство “Бъдеще”, ПАРИЖ-СОФИЯ 
и Университетско изд. “Климент Охридски”, София 2002 г., сред доку-
ментите (1981 г. – 1984 г.) на стр. 528 – 531 е поместен образец на ДС-де-
зинформация, пробутана на “освободителните борци”: “Във връзка с 
Третия конгрес на БОД в град Шпаер (ГФР), в канцеларията на 
движението в Париж е предаден документ с предложение от органи-
зацията на БОД в България”.
За тактиката на БОД. Предложения от вътрешността на стра-
ната
“...Съобразявайки се с изключителните мерки за сигурност на комунис-
тическата власт и ръководен от нуждата за запазване на освободи-
телните кадри от преждевременна ликвидация (NB: Друг е въпросът, 
ако тя беше навременна), Изпълнителният комитет поставяше реални 
по своето изпълнение тактически задачи... Прогнозирайки обстановка-
та в България в средата на 80-те години ръководните деятели на БОД 
в страната предлагат Изпълнителният комитет да внесе за одобре-
ние и приемане от Третия конгрес на настоящия програмен документ, 
определящ тактиката на организацията в следконгресния период.
Общи положения: Организационните единици на БОД в страната се 
създават на териториален, ведомствен или професионален принцип. 
За участие в тях се привличат българи с демократични убеждения, 
споделящи програмата и устава на БОД. Това не изключва участието и 
на партийни членове, попаднали в БКП по принуда или в резултат на 
непотребителски съображения. 
Всяка организационна единица наброява от три до пет души. С оглед 
запазване движението от провал, обособените групи не се обвързват 
в районни, окръжни и други структури. Всяка група поддържа пряка 
връзка с Изпълнителния комитет или с неговото Постоянно бюро по-
средством своя ръководител. Единствено Изпълнителният комитет 
може да прецени и реши, дали в особени случаи е наложителна пряка 
връзка между две или повече групи. В случай на военна обстановка 
групите се свързват по дадена парола от Изпълкома.
      2.  Тактически задачи
Членовете на БОД в страната водят борба с всички целесъобразни 
средства за разрушаване на политическата и стопанска система на 
управление и за въстановяване на основните права и свободи на своите 
сънародници. Тази борба изисква дълбоко проникване в партийнодър-
жавния апарат и поддържане на тесни контакти с населението на 
всички социални нива...
а) Партийно-държавна администрация. Прокламирането на същест-
вуването на БОД пред нейните функционери е недопустимо, защото 
освен естествената реакция на самосъхранение, е възможно дадено 
лице да предприеме действия по инерцията на партийната дисциплина 



152 153

или поради страх от провокация. В този смисъл, не е препоръчително 
и директното атакуване на марксистко-ленинската доктрина.
Основната тактическа задача е раздалечаването на БКП и НРБ от 
КПСС и СССР чрез наблягане на националните и етнически стой-
ности.
Втора по важност задача е всяване на неверие към резултатите от 
прилагане на партийните решения във всички области на живота... и 
нежизнеспособността на социалистическия експеримент.
Трета задача е предразполагането към словоохотливост. Всички съ-
брани по-важни сведения ще бъдат полезни за делото на БОД.
Четвърта задача е извеждането на съответното лице от партий-
но-държавния стереотип в начина на живот и приятелските кръ-
гове...
б) Органи на МНО и МВР. За работата с тях са валидни всички так-
тически указания, отнасящи се до партийно-административната 
администрация. Към техните кадри се прилагат и внушенията, че 
въоръжените сили на Запада имат не само превъзходство в мате-
риалната си технологиа, но и в морала, защото служат на каузата 
на един истински свободен свят. (NB: След изпълнението на тая зада-
ча и последвалия донос/”рапорт” на обработения кадър, обработващи-
ят го “освободителен борец” бива изпращан директно за “обработка” в 
кауша.) Съобразно индивидуалната оценка, върху военните чинове и 
кадрите на ДС се оказва обезоръжаващо въздействие и чрез религия-
та, пацифистки и други идеи. Особено се подчертава безумието на 
братоубийствените действия при военна обстановка.
в) Култура и изкуство. Генерална тактическа задача е дейците на 
културата и изкуството да поведат останалите слоеве на народа в 
борбата за сваляне на комунистическата власт... С най-голяма те-
жест могат да се окажат наченките на дисидентство в страната. 
Средите на културата и изкуството трябва да бъдат главните ад-
ресати  при разпространяване на книжнината на БОД и на списа-
ние “Бъдеще”. Организирането на нови групи на движението ще се 
извършва предимно в тези кръгове. (NB: Които са най-корумпираните 
и облагодетелствани слуги на режима.)
г) Младежта е най-благодатната почва. Присъщите й ентусиазъм, 
любознателност, чувствителност към неправди и непокорство я 
правят в настоящия момент най-съпричастна към освободителна-
та идея...
д) Трудовият народ е основния потърпевш от комунистическата ро-
бия. Крайъгълен камък на освободителната тактика е осъзнаването 
от масите на собствената им сила. Управниците не могат без народа, 
както генералът не може без армия. Следователно, той трябва да про-
умее, че тоталитарната власт ще бъде принудена към отстъпки, ако 
й се окаже съпротива, както това стана неотдавна в Полша.
Обстановката в страната е такава, че разгръщането на масово осво-
бодително движение е нереално. Задачата към края на 80-те години 
е създаване на синдикални общества “Трудова солидарност” с перс-

пектива  сред тях да се оформят групи на БОД. В своята активност 
сред населението, дейците на БОД следва да напомнят, че макар и по 
зла ирония, за българина най-подходяща е формулата на Ленин: “Ро-
бът няма какво да губи, освен веригите си.”
     Октомври 1983 г.             
                                       Българско освободително движение в България”
 (NB: Като се сравнят тези “Предложения от вътрешността на страна-
та” с Инструкция I-10 - за “дезинформационните мероприятия” на ДС, 
както се казва коментарите стават излишни!)
                                                           ***
 На 16.07.1984 г. в 9.00 часа капитан Т. Сайков (06.05.01) приема донос 
на агента “Греков” в Я/К “Кокиче”, относно “Провежданата зад гра-
ница вражеска дейност от обекта на  ДОР “Терорист” - ГКГ срещу 
НРБ.” 
Агентът разтяга своите локуми върху 5 страници. В резюме, Тошков до-
кладва на ръководещия го копой, като трето лице, говорещо от името на 
“свой приятел”:
“Моят приятел е пристигнал в Париж по покана на Института по 
социална история. На гарата го е посрещнал ГКГ доста сърдечно и с 
голямо доверие.” (NB: Което личи от описанието на Тошковото гостува-
не при мен в спомените ми за 1984-а и от неговите показания пред копо-
ите. Следват адрес и описание на апартамента, в което е сбъркал етажа, 
което би могло да доведе до фатална грешка при опит за “физическата 
ми неутрализация”. За всяка от стаите са дадени подробни сведения за 
легла, шкафове, маси и столове. В моята, която съм заключвал отвътре 
когато спя, “Греков” е влизал само веднъж и видял архива, американ-
ски автомат – нова система, английска пушка – помпа, срещу “масови 
безредици”, бюро с натрупани книжа, библиотека. В хола също висял 
друг американски автомат. Имал и пистолет-барабанлия с шест патрона, 
калибър 11,45, който носел винаги със себе си. Познат е  под името Иван 
Георгиев и т.н, и т.н. до “съобщение” за операция на хемероиди с лазер, 
за които имало съмнение да не е рак.
В разговорите, още от първия ден, Константинов доказвал несъстоя-
телните схващания на старите анархисти. Според него трябвало да се 
върши по-активна работа за сваляне на режима в България, ако се съз-
даде революционна ситуация, дори да се стигне до въоръжена борба, 
а не като в Полша, където имало оръжие, а работите се протакали. 
ГКГ се интересувал от всичко, особено от настроенията в интелекту-
алните среди.
След 2-3 дни, ГКГ казал, че има хора, които са си сложили главата в 
торбата, с някои от които щял да запознае “моя приятел”. Органи-
зацията им наброявала около 300 човека с най-различни политически 
убеждения, обединени единствено около целта за сваляне на “народна-
та власт”. В момента разполагали с 1 000 000 франка, които служели 
за издаване на брошури и други пропагандни материали за внасяне в 
страната и за пътни разноски на хората, които влизат в БГ с такава 
цел... Материалите се внасяли изключително от чужденци – испан-
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ци и италианци, членове на организацията.
От втората седмица, обработката за вербуване на “моя приятел” 
станала по-настойчива. Трябвало доверени и сигурни хора да поемат 
материалите в БГ и да ги пускат в пощенските кутии с предпочитане 
към интелектуалците. На хората, работещи по канала, щели да бъдат 
осигурени средства в левове и валута за пътуване из страната и раз-
пространение на материалите. ГКГ попитал “моят приятел” съгласен 
ли е да се заеме с такава работа. След положителния отговор  донесъл 
ксерокопирани формуляр и декларация на които имало заглавните 
букви “ФАК” (Федерация на анархокомунистите). Моят приятел по-
пълнил графи: име, рождена дата, националност, образование, с какво 
ще участва в борбата. В тази графа написали (?) “разпространение 
на материали”. Написали и декларация, според която “моят приятел” 
внасял сумата от 2000 френски франка членски внос за организацията. 
Средствата били набирани от вноски на членовете, доброволни и дру-
ги постъпления (вероятно от други ведомства)... Накрая на втората 
седмица “моят приятел” бил уведомен, че в почивния ден ще има среща 
с ръководството, което да одобри установяването на канала (NB: и 
новия “каналджия”). 
Ръководството се оглавявало от Ценко Барев, според мнението на други 
анархисти вироглав и зъл човек. Всъщност, цялата организация била-
БОД.                                                                                                  
                                                                                                            “Греков” 
(NB: В този първи донос от второто пребиваване във Франция, Тошков 
“не е искрен” с ръководещия го копой. Той размества места, времена и 
имена и премълчава съществени моменти от случилото му се, с цел да 
прикрие своята капитулация, като не знае дали вече от Франция не са 
изпратени копия от подписаните от него декларация, показания и други 
документи, уличаващи го в “предателство спрямо органите”. В послед-
ните редове на доноса, проличава “вещата ръка” на капитан Сайков от 
управление 06.05.01 ДС, която е вписала редовете за “Бъдеще”, за 
Ценко Барев и за БОД, за които изобщо не е ставало дума в разговори-
те с Тошков, тъй като според Хаджията “той е нашият кореспондент, с 
когото ще работим само по анархистическа линия”.) 

В своята “справка”, под доноса, капитанът е добавил: 
- ГКГ - Обект на ДОР в отдела, роден в 1932 г., ИР от 1973 г. Активен 
анархист от крилото на Георги Хаджиев в Париж, Франция. Член на 
ИК на БОД, където отговаря за издирване на провокаторите сред 
вражеската емиграция. Той е вербувал аг. “Греков” за участие в “ос-
вободителната борба” срещу НРБ и му дал псевдоним “Корсар”... 
- Ценко Величков Барев, роден 1919 г., ИР, живущ в Париж. Ръководи-
тел на БОД и директор на сп. “Бъдеще”, издавано зад граница. Обект 
на ДОР в отдела.”
Доносът и “справката” са размножени в 5 екземпляра за: ЛД № 2055, 
Шесто, 8-и отдел, 2-ро отделение, ПГУ, 4-и отдел, и “работно дело” на 
агента № 47941.”

По-подробен е следващият, втори донос на “Греков” пред Сайков в съ-
щата Я/К “Кокиче” от 17.07.1984 г.”, пак в 9.00 часа, с рег. № 11007. 
Отбелязани са само елиминираните пасажи от доноса на аг. “Греков” 
в “информацията” на началнника на отдел 05.06-ДС - Ат. Атанасов:
Тошков разказва, че с кола е отведен до вила на 30 клм. от Париж в град 
Montgeron. (Всъщност Монжрон е съседен на градчето Дравей, където 
живееше испанският пиятел, в чийто дом проведохме контра-активното 
мероприятие “КАМ”). “Вратата на вилата отворил едър мъж с черна 
тюлена кърпа на главата, не се виждало лицето му. Отвели “моят при-
ятел” на втория етаж в една празна стая с една маса и четири стола. 
Имало и масичка до прозореца, затворен с метални капаци. Седнали и 
ГКГ въвел двама маскирани, които говорели испански... “Това са хората 
с които ще работиш. Искаш ли да видиш лицата им?” “Моят приятел 
отказал. “Те ще се свържат с теб с паролата.”... По това време се 
чуло тропот и на таванската стая влезли хора. ГКГ се качил при тях 
и когато се завърнал извадил от чантата си писмо и казал: “Получило 
се е писмо, подписано от някой си Фьодорович, в което пише: Човекът, 
който е пристигнал при вас е агент на ДС. Вземете мерки!” 
ГКГ започнал да крещи и да заплашва, че с такива те не се церемонят, 
че тия двамата хич не си поплювали и можели да ликвидират “прия-
теля ми”. Започнал разпит: кой го изпраща, как е получена заповедта, 
на кого трябва да докладва и т.н. Всички тези обяснения трябвало да 
бъдат писмени. Отнесъл ги горе, а моят приятел останал с двамата 
испанци, които държели на коленете си извадени пистолети. Отвън 
на двора се чувал лая на голямо куче – вълк, което пазело вилата. ГКГ 
се върнал и казал: “Ръководството не приема твоите обяснения. Защо 
ни баламосваш, ние да не сме идиоти!” и добавил, че ако те не го лик-
видират, щял да бъде ликвидиран от органите на ДС, като предател и 
че не е трудно да свършат с него, като го хвърлят в Сена. Разпитът 
продължил четири часа от 13,30 до към 17,30 часа. През това време 
пристигнал и багажа, който моя приятел оставил в апартамента на 
ГКГ. Започнал щателен преглед на всички бележки. Константинов се 
хванал за няколко адреса на анархисти, извадил от фотоапарата фил-
ма и го дал на испанците да го промият, а апарата задържал. (Ни дума 
за командировачното и парите!) След това се качил за трети път горе 
да докладва и като се върнал казал на “моя приятел”: 
“Ръководството предлага три варианта, от които трябва да си избереш:
Първо: Да разкрие всичко за работата си като агент на ДС, хората с 
които работи и задачите, които са му поставили. Това щяло да бъде 
запазено в тайна и щели да продължат да работят с него, като с двоен 
агент. 
Второ: Ако не признае, ще бъде проведено тримесечно проучване около 
неговата личност и ако се окаже, че е агент, щели да публикуват в пе-
чата документите със снимка на “моя приятел”, а за такъв те знаели 
мерките, които органите на ДС вземали. (NB: Ако не е признал, защо 
копоите ще вземат мерки?)
Трето: Да бъде ликвидиран веднага, за което настоявало Ръководство-
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то.
Дадени били 45 минути през които “моят приятел” да си избере и на-
пише писмено вариантът... Той избрал втория вариант. ГКГ отнесъл 
написаното на ръководството... Хората от “горе” си отишли, кучето 
било прибрано и багажът свален в колата. 
Следват и други локуми, Тошков пише, че сме се разделили со кротце, 
со благо, като съм му обещал случилото се да не разказвам на Хад-
жията и Д-р Тошо Митев, след което бил откаран на адреса на Никола 
Чорбаджиев, в чиято квартира сме имали още една прощална среща, на 
която съм му казал: “Ако всичко това не излезе истина, ще ми падне ка-
мък от сърцето... Получиш ли от мен писмо, в което ти се извинявам, 
значи всичко е нормално. Ако ли не, ще постъпим тъй както си написал 
във втория вариант. Дано всичко да е добре. Помниш паролата, нали? 
Приятен път и умната... ГКГ се разделил с него благоразположено...” 
(NB: Липсата на “извинителното писмо” не означава ли, че “не всичко е 
нормално”?) 
Следват справки на кап. Сайков за упоменатите в доноса анархисти “Из-
менници на родината”. 
Никакъв “втори вариант” не е съществувал, но доносникът е имал нужда 
от него, за да прикрие случилото се във вилата. След своето “нечестно” 
отношение към ДС, “Греков” ще продължи още известно време да ми 
пише писма, за да не разберат копоите, че е станал “предател”, като е 
избрал “първия вариант” и е разкрил пред “Изменниците на родината” 
агентурното си битие. В раздела за Оруеловата “1984-а” година, случаят 
с “вербуването” и самопризнанията на Михаил Тошков-“Греков” пред 
Ревтрибунала на Петия задграничен съюз на ФАКБ е описан подробно.
В “Строго секретна Информация” от 5 август 1984 г., построена върху 
горните два доноса, началникът на 5-и отдел на VI-о у-ние на ДС – полк. 
Атанас Атанасов докладва за “опита на ГКГ от В.Е. да вербува българ-
ския гражданин” Михаил Тошков (аг. “Греков): “... Константинов на-
правил опит за вербовка на БГ-гражданин, пребиваващ временно във 
Франция... Той му предложил да го срещне с “фигури” в движението. 
С кола излезли на около 30 клм. от Париж във вилен район. На ъгъла 
на улицата имало триетажна вила, последният тавански, оградена 
с масивна ограда с мрежа, където се провела срещата. Присъствали 
българският гражданин, ГКГ и двама негови приятели с маски. Те били 
представени като хората, с които занапред ще се работи. След изли-
зане от стаята за кратко, ГКГ се върнал и обвинил БГ-гражданина, 
че е агент на ДС. Последвал тричасов разпит кой, за какво, кога го е 
изпратил, с какви средства разполага и пр. Бил прегледан багажа на 
нашия гражданин, донесен от хотела му(?), като той бил принуден 
да дава обяснение за всяка вещ и документ. След това ГКГ разгова-
рял с “Ръководството”, което било на горния етаж (?) и предложил 
на БГ-гражданина или да разкрие изцяло сътрудничеството си с ДС, 
което щяло да се запази в тайна и съвместната им работа щяла да 
продължи, или да бъде ликвидиран веднага. В крайна сметка, двамата 
решили ГКГ и неговите хора да извършат проверката му, след което 

да се преценят бъдещите им отношения (т.е. нещо, което не съм пред-
лагал!) Ако всичко е нормално, ГКГ щял да се извини с писмо и след 
време БГ-гражданинът щял да бъде потърсен в дома му със специална 
парола за връзка. Възможно било, присъстващите на разговора във ви-
лата приятели на ГКГ да били испанци. След завръщането на нашия 
гражданин в БГ, никой не го е търсил. По непроверени данни ГКГ се 
отказал от по-нататъшна работа с него – считал, че с държанието си 
и с “евтините номера”, прилагани в разговора, бил изгубил доверието 
на човека.              Полк. Ат. Атанасов” 
Под “Информацията” е добавено на ръка: “Отразено е в бюлетина на 
управлението!”
Понеже не съм имал възможност да разпитам и колонела - н-к отдел 
05.06 на ДС, не можах да установя кой от двамата икономисва истината. 
Възможно е да са го сторили едновременно, всеки по свои съображения. 
Атанасов не е поискал обяснения от “Греков” за противоречията в доно-
сите му, нито защо от Франция не е пристигнало “писмо с извиненията 
на ГКГ”? 
Междувременно, в “поверително приложение” към бюлетина на БТА от 
15 октомври 1984 г., се съобщава за изявление на “ръководителя на БОД 
Ценко Барев пред контролираната от италианската соц-партия осведо-
мителна агенция “АДИ-кронос”. След като ги дезинформира, че БОД 
има филиали в цял свят, “Барон” Мюнхаузен заявява: 
“Освен обвиненият в изпращане на взривни пакети Пламен Пенчев, има 
поне още двама младежи, осъдени на смърт и вероятно трите присъди 
са вече изпълнени. От 30 август до 9 септември, бяха извършени около 
30 атентата срещу военни обекти, държавни учреждения, химически 
и оръжейни заводи, вагонни депа и съдилища... До края на годината 
разчитаме да достигнем поне 40 атентата срещу вътрешни страте-
гически обекти в България – по един за всяка година от управлението на 
режима... Обстановката в България е толкова гореща, че рано или къс-
но, ще се случи нещо далеч по-значително от обикновени атентати...”
Кореспондентът на БТА в Рим напомня, че в предишно свое интервю 
пред в-к “Месаджеро” от 22 септември Ценко Барев е отрекъл “органи-
зацията на емигрантите да е давала инструкции за атентати като 
този в Пловдив... БОД в чужбина и вътрешната съпротива са две от-
делни неща. Вътре в страната решенията се вземат от съпротива-
та... Вътрешните организации са автономни. Те съществуват повече 
от десетилетие и са организирани по начин, подобен на полските про-
фсъюзи, но в тях участват и много студенти и интелектуалци.” (NB: 
В такива случаи французите казват: N’importe quoi, а “Барон” е една от 
разработките на ДС срещу Барев.)
От 10.11.1984 г. е доноса на агент “Светлов” (Павел Стефанов Каръ-
ков), приет от лейт. О.Пенков от 02;03.06 на ДС. В него той съобщава, 
че “ГКГ, с когото са приятели от преди затвора, където е бил и самия 
Павел (“Светлов”), ги е настанил с жена му в своя апартамент, къде-
то са преспали три нощи... ГКГ поканил Барев на вечеря, който дошъл с 
приятелка. На вечерята присъствали Фреди и Райна Фосколо. Той жи-
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веел сам в тристайно, комфортно жилище – разделил се с бившата 
си приятелка, която го занимавала само с “търговия, домакинство и 
други глупости от тоя род”... В хола му висели две ловни пушки (с раз-
решение) и в средата сабя – знак, че е потомък на хайдути. Работил 
като програмист в Международна химическа компания със заплата от 
10 000 франка... Като че ли си раздавал парите на “бедни другари” и 
за тяхното списание “Наш път”, където почти винаги имало негова 
теоретична статия за анархокомунизма...” 
За бомбите в Пловдив и Варна “Светлов” им разказал на 19 септември, а 
В ПРЕСАТА ТОВА БИЛО ПУБЛИКУВАНО  на 20 или 21 същия месец. 
(NB: Очевидно, на “Светлов” е било наредено да провери реакциите на 
“терористите” при тази новина.)
Следват информации за дейността, сътрудниците, клоновете на органи-
зацията (БОД) и за бюрото/канцеларията на Барев, която се струва на 
доносника много скромна, ако ли не мизерна. Накратко се съобщават 
данни за крилата в БЗНС и другите емигрантски организации – “от мо-
нархистите на Симеон до анархистите, които били крайно леви, също 
в няколко разновидности и някакви леви социалисти. Всички издавали 
вестници или списания...”
След завръщането в БГ, копоите поставят нова задача на католика и аг-
ента “Светлов”: “При посещенията си в католическата църква на ул. 
“Княз Борис I” да се интересува за новия кандидат за свещеник Дими-
тър Дуков”, от което може да се заключи, че Павел Стефанов Каръков е 
станал и христопродавец. Неговото “работно дело” от 80-те години е с 
№ 56 611, но сигурно съществуват и други “дела” от прежни периоди в 
затворите и “пост-затворнически” след 1963 г.!
В Л.Д. “Тервел” има “Информация № 287” на ВГУ – ДС от 23.11.1984 
г. с рег. № 34411, “относно проведено съвещание на ръководителите на 
БОД” в която копоите са ме “повишили”: “На 27.10.1984 г. по указание 
на лидерите на БОД Ценко Барев и ГКГ е било проведено съвещание 
на ръководния състав на организацията в гр. Шпаер (ГФР). В първия 
доклад – за вътрешното положение в БГ, прочетен от ГКГ се правел 
анализ на обстановката в НРБ след експлозите в Пловдив и Варна. Било 
подчертано, че терористическите актове са резултат от същест-
вуващото голямо недоволство сред населението. Давайки им висока 
оценка ГКГ изтъкнал, че БОД няма пряко участие в тях, но със своята 
дейност косвено е допринесла за тях. Присъстващите на съвещанието 
изказали своето одобрение... Била възприета идеята на Стефан Таба-
ков “във връзка с 40-годишния юбилей на 9.9.44 г. да се нанесат 40 удара 
по-различни обекти”. Решено било гр. Шпаер да стане център, откъ-
дето БОД да организира провеждането на терористични действия на 
наша територия... ГКГ бил определен за отговорник и организатор на 
операциите...” (NB: Както обикновено, и в тази “информация” на шефа 
на ВГУ и зам-министър на МВР Г. Аначков, предназначена за н-ка на 
цялата ДС Гр. Шопов, липсва всякакво позоваване на източници. Само 
глаголните времена са като във в-к “24 часа”. Всъщност “Докладът” е 
моята статия в “Наш път” - “Бомби в България, духовете се събуждат”, 

чийто брой раздадох на присъстващите на “съвещанието”. Статията е 
публикувана и в сборника “Барутни (по)мисли”.
Аначков е разпоредил на ХVI-и отдел на ВГУ-ДС, “да изясни точния 
брой на участниците в съвещанието, по какъв начин и чрез кои лица 
БОД възнамерява да внесе оръжието и боеприпасите в БГ и към кои 
обекти евентуално ще се насочат за извършване на тер-актовете”.
В отговор от 27 август 1985 г., началникът на този отдел полк. Ст. Мар-
ков с  9-месечно закъснение е изработил “експедитивна” справка с рег. 
№ 28280 (на ВГУ) в която “уточнява”, че на 27.10.1984 г. в заседателна-
та зала на културния дом в гр. Шпаер на “разширеното съвещание” са 
присъствали около 80 активисти. Към “информацията” на Аначков са 
добавени “изнесените от ГКГ данни за ниското трудово възнаграждение 
на някои слоеве от нашето общество, за наличието на големи разлики 
в заплатите, за тежкото положение на миньорите и други категории ра-
ботници, за силното недоволство и др. Полковникът допуска, че посо-
чените данни в доклада са взети от книгата “Мизерия на социализма в 
България”, автор на която се предполагало, че е ГКГ.” Останалата част 
от справката повтаря Аначков. Добавени са два пасажа, отнасящи се за 
Вл. Трифонов, които заслужават внимание: 
“В “разискванията” Владо Трифонов, от групата на БОД в Хамбург, е 
призовал към предприемане на по-смели акции и усилия за установяване 
на контакти и координиране дейността на БОД с извършителите на 
взривовете в НРБ на 30 август 1984 г., които следвало да се оценят и 
приемат, като сигнал за действие...
Под формата на указания Барев посочил, че усилията на БОД за про-
веждане на тер-актове трябва да се насочат към издирване на недо-
волни от властта млади хора и офицери от армията”, а д-р Моллов 
препоръчал отново да се потърсят за тая работа виетнамци и др. 
чужденци...”
“Справката” е придружена от следната резолюция от 01.03.86 г.: “Др. 
Йорданов, не пращай сведение, защото (не дай бог, то да попадне на 
вражеско око), вадим псевдонима на агента за ползване, макар че нищо 
ново не се казва.” (NB: Става дума за псевдонима на Владо Трифонов!)
От 11.12.1984 г. е донос на агент “Тодоров” (Димитър Вулев – Мути), 
приет от подполк. Петков (6.5.2) в Я/К “Доспат” за срещите и разгово-
рите в Париж с ГКГ. Първата среща е устроена в дома на З.А. Катя Гю-
леметова. Аг. “Тодоров” разказва как “бавно и методично” съм водил 
разговорите си с него, като съм го запознал с различните емигрантски 
организации и техните органи (вестници и списания), като съм му пре-
поръчал разнообразно четиво. “Философията” на ГКГ се свеждала до 
това, че само с насилие (терор) може да настъпи промяна м БГ. На 
въпроса на “Тодоров” от къде да се намери оръжие за такива акции, 
ГКГ отговорил, че “то се разхожда по улиците”. Атентат срещу м-р 
председателя или “първия” не бил необходим, защото на негово мяс-
то ще дойде друг “по-голям приятел на СССР и по-краен спрямо наро-
да, а ако някой трябва да се справи с Т.Ж., самите комунисти щели да 
свършат тая работа. (Многократно съм казвал, че терора срещу него 
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ще бъде престъпление, защото вероятността да се намери по-голям или 
равен нему идиот, е почти нулева.) След този встъпителен разговор – 
продължава доносника - ГКГ го поканил у дома си, където агентът пре-
нощувал две нощи. Наред с разговорите, ГКГ извършил проверка, като 
се свързал с общия им познат Веселин Алексиев – емигрант в Швеция, 
който бил “десен анархист – фашист”. От него Мути “Тодоров” по-
лучил телефона на брат му Алекс Алексиев, който работил в “Ранд Кор-
порейшън”, която според ГКГ се контролирала от ЦРУ и се занимавала 
с изследвания на външната политика на САЩ. Като на “земеделец” за 
какъвто се представил Мути, ГКГ му препоръчал да се запознае с Ба-
рев, който в момента не бил в Париж и за когото говорил с уважение. 
След това проявил интерес към книги и плочи с класическа – оперна 
музика и дал адреса на мадам Гишар в същия блок на чието име да се 
адресират пощенски картички. Уговорили и по-нататъшни връзки при 
евентуални нови пътувания на Мути във Франция. Замолил го да теле-
фонира анонимно на Димитър Гачев, тел. (032) - 77 - 250, ул. “Кичево”  
№ 48, ет 4, апартамент 10, кв. Въстанически, гр. Пловдив, че “нещата 
се движат бавно, но през януари акцията ще се проведе”. Според “То-
доров” ставало въпрос за журналистическа акция с която да се зани-
мае обществеността с несправедливото отношение на властта срещу 
един комунист.” 
По-нататък в доноса е дадено описание на апартамента на ГКГ, който 
този път е ситуиран на VII етаж. По стените имало оръжие, както и пис-
толети на които ГКГ се любувал и тренирал. На раздяла ГКГ “подарил 
на “Тодоров” нож, като символ на приятелство и сила и казал, че ще е 
хубаво, ако с него се намуши поне един комунист.” (NB: И това ми било 
терорист!) 
Следват “справки” за лицата от сведението и нови задачи, сред които, 
поучен от случая с Михаил Тошков, подполк. Петков иска от своя агент 
“да се опита да разкрие в обкръжението си евентуално лице, изпъл-
няващо проверочни задачи по него от името на ГКГ и БОД”. Има и 
“проучвателни мероприятия” по двамата синове на убития редактор на 
вестник “Щурец” Райко Алексиев, проверка на делото на Гачев и анализ 
на работата по връзките на ГКГ в България.
Общо взето Мути “Тодоров”, чийто псевдоним научих от досието си, ми 
беше прозрачен, както почти всички нашенци на които ДС разрешаваше 
индивидуални (пък и групови) пътувания в “капиталистическата” чуж-
бина. Имах известни колебания, дали да не процедираме, както с Тош-
ков, но решихме да не банализираме методите си, а новият пратеник на 
копоите да бъде използван за дезинформацията им. Важното бе да не се 
говори за нищо, което би могло да ползва “органите” в тяхната “работа”, 
стремейки се винаги да ги набутваме в лабиринта на “кривите макаро-
ни”.
Както се вижда от горното, след атентатите в БГ, ДС увеличи броя на 
своите доносници-“маршрутници” от НРБ и активира задграничните си 
агенти (З.А.) Броят им щеше да достигне своя максимум през следваща-
та 1985 г.

                                 1985
Проблемите за създаване на организационни връзки с другарите от Бъл-
гария и разпространение на наши пропагандни материали там ме за-
нимаваха постоянно откакто бях в емиграция: от опитите за съвместна 
работа с момчетата от GARI, през Бекяра и ангажирането на отделни 
приятели от Федерациите, членуващи в Интернационала, за която цел 
бяхме променили още през 1979 г. формата и хартията на “НАШ ПЪТ”, 
за да може да се побира и в пликове за писма. Тези въпроси бяха разиск-
вани многократно с Хаджията и на организационните ни събрания или 
по време на Третия конгрес на ИФА в Карара през 1978 г. Това ставаше 
причина за всевъзможни конфликти с редактора срещаше прикрития му 
саботаж, макар да се съгласяваше и да обещаваше да съдейства и по-
мага с връзките си. С такова намерение бяхме започнали и издаването 
на “Анархокомунистическая революция” на руски език. Надвисващата 
криза над “съветския” блок или “Империята на злото”, както я наричаше 
президентът на “Империята на доброто”, изостри споровете ни и в края 
на 1984 година се взе решение въпросът да бъде разгледан с участие 
на всички членове на СББЧ. В унисон с това, първото ни събрание на 
4.01.1985 г., след новата година, беше посветено на характера и целите 
на нашата пропаганда. Всеки беше поканен да приготви мнението си 
писмено. За да станат безвъпросно  ясни позициите, ще цитирам изця-
ло двете основни тези.
Пръв, както обикновено, тон даде Георги Хаджиев. Той формулира свое-
то мнение, като „Идеологическа линия, съдържание и структура на 
„Наш път“: 

Г.Х.:„Решенията на поставения пред Задграничния съюз на българ-
ските безвластници (СББЧ) въпрос, следва да се определят от няколко 
предварителни запитвания, като: Чие издание е „НАШ ПЪТ“? Къде 
се издава то? Защо се пише? За кого се пише? Какво следва да се 
пише? Как да се пише? Каква е непосредствената цел на изданието? 
И какво реално може да се очаква, като резултат от неговото про-
дължително публикуване? Ето моите отговори:
- „НАШ ПЪТ“ е месечно издание на СББЧ, колективен член на ФАКБ и 
се явява ИЗРАЗИТЕЛ на идейните, тактически и организационни пози-
ции на същата.
- То се издава в чужбина, при условия и читателска среда, значително 
различни от тези, които би имало едно месечно списание в България, 
което ОБСЛУЖВА едно добре развито и организирано анархистическо 
движение с читателска публика ПРЕДИМНО от анархисти. Движе-
ние, което се развива, расте и обогатява дейността си, като печели 
нови привърженици и практически е принудено да води борби, понякога 
дори много остри, с режима, с политическите партии или с открити-
те и прикрити врагове на анархизма, които също водят борба против 
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нас.
- Всяко издание, каквото и да било то, за да бъде четено, да буди ин-
терес и да е редовно следено, трябва да бъде разбираемо езиково, стил-
но и технически, да не отблъсква с грубости, с излишна агресивност, 
с партизанщина, със схоластичен и догматичен дух, без елементарна 
толерантност и човешко зачитане на читателите, които не споделят 
изразяваните в него идеи. Считам, че до сега списанието се е придър-
жало към това просто правило. Не задоволява само техническото му 
представяне. В това отношение се налагат подобрения – да се направи 
по-четливо, да се оставя повече празно място между статиите и пр.
- Кои и какви са читателите ни? Тиражът му е 600 екземпляра. Изпра-
ща се на около 30 библиотеки и институти за документация, на десети-
на чужди български издания и организации, на десетина чуждестранни 
анархистически издания – за размяна и за документация, на около 30 
анархисти или считащи се за такива, на известен непостоянен брой 
адреси в България. Около 50 екземпляра се запазват в резерва и всички 
останали са предназначени за чужди на идеите ни читатели, някои от 
които сигурно са отявлини врагове, други, може би мнозинството, са 
десничари – монархисти, “демократизирали се” легионери и фашисти, 
земеделци от различни крила и недостатъчно определени идейно хора. 
От тях, може би само 200, най-много 300 четат емигрантски издания, 
между които и нашето. Каква е преценката на читателите, ние не 
знаем. От получаваните не голям брой писма се вижда, че сме зачита-
ни. Интересно е да се отбележи, че само един човек досега е върнал спи-
санието с оточнение, че не го интересува. Всички други, без изключение, 
главно десничари, заявяват че не познават и не споделят винаги идеите 
ни, но се абонират и желаят да получават “НАШ ПЪТ”, защото се 
списва на добър и културен български език. Между тях има дори прин-
ципно открити врагове, които си плащат добре и редовно абонамента.
- Тридесетте анархисти съвсем не са достатъчни, за да даваме пре-
димно теоретически и информационни анархистически материали, 
дискусионни статии между анархисти и пр., които не биха интере-
сували останалите читатели. За тях би могло да се издава вътрешен 
бюлетин, който да излиза макар и един или два пъти в годината. (NB: 
Читателю, запомни последната възможност.)
- Като се държи сметка за преобладаващия състав на читателите, от 
гледна точка на интереса, който то може да представлява за тях и 
ефикасността на работата ни, характерът на списанието се определя 
като ИНФОРМАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАЧЕН. Ние не можем да си 
поставяме наивно за цел да учим този вид читатели на анархизъм и да 
очакваме от тях да станат анархисти. Но като коментираме в анар-
хистически дух събитията, ние до известна степен научаваме дори и 
враговете на анархистически начин на мислене. Това трябва да бъде и 
реалната и голямата ни цел.
- Информацията с ориентировачна цел се изразява в коментиране на 
големите и по-важни световни и български събития, първо в кратка 
уводна статия, която в един брой може да бъде посветена на световно 

събитие, а в друг – на събитие в България, ако има такова, второ, в две 
или три също недълги статии, за да има място за други и да се поддър-
жа по-голямо разнообразие на темите, засягащи други събития.
- Информацията, като обикновенна хроника, с бегли коментари, макар 
и да бъде позната на много от читателите, също е необходима, защо-
то в нея е отразена историята на епохата, в която живеем.
- Други статии могат да бъдат от теоретически характер, но напи-
сани не като просто възпроизвеждане на писания на теоретиците, а 
като анализи и синтези на господстващите днес идеи и тенденции в 
еволюцията на човешката мисъл и в общото развитие на съвременния 
свят. Изказванията на теоретици и големи мислители да се дават пре-
димно като кратки цитати, коментирани или не. Да се поместват, 
при подходящи случаи и възпоминателни статии за исторически съби-
тия, в това число и биографични статии с илюстрации.
- За да се предразполагат да четат списанието хора, които не само 
не споделят напълно изказаните мисли, но и общата му ориентация, 
трябва да се избягват остри атаки и преки полемики, засягащи хора и 
организации в емиграция от властническите среди. Това не значи, раз-
бира се, че принципно и с подходящ език да не вземаме отношение към 
изказвания и прояви на други среди, които не споделят нашите идеи.
- Да се дават от време на време, в популярна форма, статии по стопан-
ски проблеми, за научния и технически напредък и влиянието му върху 
общественото развитие, с цел да се подпомага общата просвета на 
читателите, които имат нужда от такава.
Така изложените програмни указания за съдържанието на списа-
нието, очертават и неговата структура в следния вид:
На 1-ва стр. – уводна статия и илюстрация за събития, които са 
привлекли вниманието на читателити или хубави художествени ре-
продукции и втора статия по актуално събитие, която, ако се окаже 
по-дълга, да продължи на 4-та стр., която е посветена на хрониката 
или световния преглед, на съобщения, некролози и евентуално снимки и 
илюстрации на конкретни събития.
На 2-ра, 3-та и 4-та стр. – статии, от които всяка средно да не над-
хвърля половин страница. Така един брой на списанието ще съдържа от 
6 до 8 статии, като хрониката се счита за отделна статия.
Изложеното тук предложение, както и всяко друго, или обобщените в 
едно решение предложения, се правят достояние на всички членове на 
съюза – за допълнение, изменение и одобрение. С взетото решение на 
Съюза се канят и задължават всички да сътрудничат с каквото могат 
– не само със статии, но и с кореспонденции, с препоръки какво да се 
пише, с даване идеи за илюстрации или изпращане на такива в редакци-
ята, с подсещания от най-различен характер, с интересни съобщения и 
с творческа критика на посочени недостатъци и грешки. Изобщо, всеки 
член, нормално е задължен да има активно отношение към общата ра-
бота, а не само пасивно да изчаква и да се задоволява с консумация на 
написаното.
     Париж, 4 януари 1985 г.                                                               Г. Хаджиев“
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Последва моето „Изказване на ГКГ във връзка със задачите и спис-
ването на „НАШ ПЪТ“. В него лаконично, по възможно най-концен-
триран начин, изразих повечето от въпросите, които са ме вълнували в 
България и вън от нея, критиката на досегашната ни дейност, която в 
неявен вид прокарвах в статиите и разискванията през всичките години, 
прекарани в битността ми на емигрант и опитах отново да поставя на 
пред организацията свързаните с революционната работа теоретически 
и практически проблеми, без чието решение нашето съществувание, 
като анархисти се обезмисляше:
Г.К.: „НАШ ПЪТ“ е създаден от българските анархокомунисти зад 
граница, за да се извършва чрез него анархистическа пропаганда – по 
съдържание, език, форма и стил – насочена най-вече към родените в 
България генерации през последния половин век.
Целта на тази пропаганда е идейната, психологическата и организа-
ционната подготовка на новите поколения за утрешната анархокому-
нистическа революция в страната, която ние разглеждаме като част 
от Световната социална революция.
За да бъдат изпълнени, в днешната обстановка, тези основни задачи на 
едно анархокомунистическо печатно издание е необходимо:
- Да изложим ясно и категорично основните програмни цели/искания на 
ФАКБ, под формата на мобилизиращи лозунги.
- Да дадем идеи за методите и средствата за борба с диктатурата 
в настоящата обстановка, като бъдем готови да ги променяме всеки 
път, когато условията и събитията налагат това, или когато се ока-
же, че сме допуснали грешки в предишните си преценки и съвети.
- Да дадем идеи за организиране на борбата на различни нива, като 
обърнем внимание на проблемите на нелегалната борба и конспиратив-
ната техника – настоятелно необходими в днешната обстановка на 
открита полицейщина и поощрявано доносничество.
За да реализираме тези задачи и направим нашите идеи търсени и не-
обходими в ежедневието поне на най-будната част от днешната бъл-
гарска младеж, и с това да ускорим разпространението им, трябва 
да намерим задоволително решение и отговор на редица въпроси от 
теоретическо и практическо естество:
1) Какво представлява днешното българско общество? Съществуват 
ли в него различни тенденции на развитие? Кои са политическите, ико-
номическите и социалните сили, които олицетворяват тези тенден-
ции?
2) Как се обяснява затихването на борбата в България през последните 
30 години и по какво положението у нас се различава от това в двете 
групи страни в света на държавния капитализъм, които можем да обо-
собим:
а/ Страни като Югославия, Албания, Китай и т.н., които под ръковод-
ството на местните компартии се измъкнаха от прегръдката на ру-
ския империализъм. При това, с оглед поставените пред нашия анализ 
задачи, ще бъде по-удачно да се ограничим само със случаите на Бал-
каните, където има шест страни, от които четири са „социалистиче-

ски“, със шест различни вътрешни и международни статута.
б/ Страни като ГДР, Унгария, Чехословакия, Полша или Авганистан, в 
които масите, без или против управляващата партия, направиха или 
правят революционни опити за промяна в социалния и интернационален 
статут на страната? 
3) Съществуват ли обществени, икономически и политически сили в 
България, годни да изнесат борбата срещу диктатурата на държав-
ния капитал до победа?
4) Можем ли ние, българските анархокомунисти, да създадем сега нача-
лото на някакъв обрат и да отворим перспективи пред мисълта, волята 
и акциите в една борба? При това, борба за победата на нашия идеал? 
С други думи, в състояние ли сме да открием пътища и начини пред 
недоволните, за да мобилизираме онеправданите социални слоеве и 
да ги водим към едно решение на собствените им проблеми, което да 
бъде в унисон с развитието, с пътищата, които се откриват пред 
човечеството в зората на приближаващия ХХI век?
5) На какво се дължи беднотата на идеи за една борба срещу режи-
ма? Можем ли да предложим на обществото ефикасни и постижими в 
днешната обстановка методи, средства, програма, организация, так-
тика и стратегия в борбата му срещу държавата и нейните инсти-
туции?
6) В състояние ли сме да преодолеем страха, апатията и инерцията, 
създадени сред трудовите хора от дългия период на терор и реакция? 
Можем ли да противопоставим надеждата и увереността в победата 
над диктатурата срещу духа на пораженство, нагожденство и комби-
нации с властта, в която посока днес подавляващата част от актив-
ните и творчески сили на народа търси решение на проблемите си?

За да отговорим на тези въпроси, особенно на последните от тях, до-
колкото те са свързани с ролята на ФАКБ и нейната пропаганда в бъл-
гарския обществен живот, може би, ще трябва да използваме истори-
ческия подход.
Как и защо се стигна до тук? До епоха, от която не е имало нито 
по-тежка, нито по подла?
В най-новата българска история – тази на последните четири десе-
тилетия, последното масово навдигане срещу диктатурата започна с 
борбата на опозицията през 1945/1946 година, за да продължи още ня-
колко години в нелегалния период след 1948 година и започне ускореното 
й затихване, особено след потущаването на унгарската революция в 
1956 година.
Главната социална сила в борбата срещу режима бяха селяните, а при-
чината, която ги въвлече в тази борба – тяхното обезземляване и про-
летаризиране, и двете резултат от т. нар. кооперативна политика на 
БКП.
Опитите за организиране на масова и въоръжена съпротива се под-
хранваха и от пресните спомени за промяната на 9.9.1944 г., когато 
развоя на събитията през Втората световна война и договореностите 
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между победителите в нея доведоха до измитане на предишния режим 
и замяната на монархията и безпартийния фашизъм с диктатурата 
на БКП. Сега развръзката се очакваше да настъпи с американските 
армии в една Трета световна война.
Последвалите събития показаха илюзорността на подобни очаквания, 
върху които се строеше тактиката и стратегията на съпротивата в 
България. Към това трябва да се добави и абсолютната и всестранна 
неподготвеност на участниците за една продължителна, изморителна 
и изискваща много жертви, нелегална борба. Умората и отчаянието 
не закъсняха, и именно след 1956 г. започна да се създава един „нов мо-
рал“. И тази година стана годината на раждането на една от разно-
видностите на новия ОФ-човек – най-масовата! Човекът, който чака 
освобождението си отвън, и очаквайки го, композира и комбинира с 
властта, която дълбоко в себе си ненавижда!
Паралелно с този морално-политически процес, се разви и един друг – 
социален процес. Разместването на пластовете, което придружава 
всеки социален преврат, е вече прекратено. Местата в новата сис-
тема, които носят власт, охолство и привилегии, и които в подобни 
пирамидално-йерархически структури не надминават 10 до 15 % от 
броя на активното население, са трайно заети и в 99 % от случаите 
се предават в наследство, което е сигурен белег за консолидирането 
и консервирането на новосъздадения тип обществени отношения. За 
останалите 85 - 90 %, достъпът до горните етажи на пирамидата е 
затворен. Осъзнаването на новосъздадената социална диференциация 
и невъзможността да се преодолеят бариерите от нисшите към ви-
сшите пластове на пирамидалното общество, е само въпрос на време. 
Победата в социалните борби, които зреят в недрата на държавно-ка-
питалистическото общество, ще принадлежи на тази организация, 
която съумее да обедини тези 85 – 90 % лишени от илюзии, за които 
днешният режим не открива никакви възможности и перспективи, ос-
вен волски труд, пътя към кръчмата и съществуванието на ръба на 
духовната и материална мизерия.
Кое е главното препятствие, от какво естество са спирачките за ор-
ганизиране на съпротивата и революционната борба на тези 85 -90 % 
срещу диктатурата на номенклатурата в България? Какви са аргу-
ментите, с които се парализира мисълта и волята за революционно 
действие?
Поставен така въпросът, неговият отговор се налага от само себе си. 
– Главната спирачка е духовна! И тя не е нещо ново в историята на 
борбите за промяна в националния или социален статут на българския 
народ. Това, което отрязва крилата на всяка революционна пропаган-
да, инициатива и действие, правейки ги да изглеждат безнадеждни 
и безсмислени, е господстващото сред политизираната част от на-
рода мнение, насаждано от нотабилите в Букурещ и „патриотите“ 
от Цариград, още от времето на турското робство, продължено от 
партията на Благоевци-Димитровци и днес от преобладаващата част 
от политическите мъже в страната и емиграция становище, че на-

ционалното или социално освобождение на българския народ зависи в 
80 или 100 % от външни събития и сили. Че първо трябва да се създаде 
„благоприятна международна обстановка“ и тогава да се премине към 
революционни действия. При това, хипотетичното освобождение се 
свързва, според получаваната или обещавана зоб, с Москва, с Берлин 
или с Вашингтон, където съответните политически фракции са 
ипотекирали вече и бъдещата българска свобода.
На подобно „популярно“ гледище и стратегия на българското поли-
тическо еснафство, плащат данък и не малка част от анархисти-
те, които очакват да се събуди и съвземе испанското анархистиче-
ско движение, за да се възроди и българския анархизъм. Във тясна 
връзка с подобен поглед върху проблемите и перспективите на револю-
ционната борба на българския народ стои и въпросът за устоите на 
днешния режим. Неговата диктатура се приема като непоклатима без 
външна намеса, откъдето следва и „мирното съвместно съществува-
ние“ с нея и примирението с робството. Глаавните аргументи, в полза 
на подобно становище и поведение са армиите на контролирания от 
Москва Варшавски пакт и пипалата на икономическия октопод, наре-
чен „СИВ“. Аргументи, които, като че ли се опровергават от появата 
и съществуването на самостоятелни диктаторски режими, като тези 
в Югославия и Албания. (Търсещите опорите на режима във външни 
сили, ще срещнат още по-големи затруднения, за да обяснят причини-
те за съществуването на самия СССР.)
Какви са резултатите от доминирането на подобна „концепция“ в на-
шите среди? И отражението й върху борбата на обществото против 
държавата?
Отдалечавайки в неясното и независещо от нас бъдеще, перспектива-
та на една революционна борба и анархистическата победа в нея, тази 
позиция кастрира предварително ефикасността на всякакви наши уси-
лия. Неизбежно следствие от нея са систематичните отхвърляния на 
всякакви опити да се разглеждат и пропагандират становища, свър-
зани с организирането на борбата днес, с търсенето и дефинирането 
на средствата, методите и стратегията на тази борба. От тук идва 
и нежеланието да се отправят апели за борба, да се дават съвети за 
начините на воденето й, за набелязване на обектите и техниката на 
тяхното овладяване или унищожаване.
Нежеланието, неспособността или страхът да се търсят пътища-
та на тази дълга и трудна, но единствено можеща да даде резултати 
борба, е довела и до липсата на каквито и да са сериозни инициативи 
или предложения за пропагандна или организационна работа в Бълга-
рия. Крайният резултат от всичко това може да бъде само бавната 
смърт на движението ни в България и разпиляването и разложение-
то сред поелите пътя на емиграцията. Друго и не може да се очаква 
от такава ориентация. Още Ламарк беше забелязал, че когато един 
орган не се употребява, той закърнява! В такъв процес е влязло наше-
то движение днес и основният въпрос, който е поставен пред нас е: В 
СЪСТОЯНИЕ ЛИ СМЕ, СЪС СИЛИТЕ С КОИТО РАЗПОЛАГАМЕ – В 



168 169

ЕМИГРАЦИЯ И В БЪЛГАРИЯ - ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ на „ес-
тествения ход на нещата“?
Аз мисля, че това е възможно! Но, с какво трябва да се започне? Глав-
ната ни сила, за сега, са нашите идеи и тяхното пропагандиране. С 
нашата пропаганда трябва да преодолеем инерцията, апатията, 
отчаянието и безнадеждността, които се ширят навсякъде, вклю-
чително и върху страниците на „НАШ ПЪТ“.
Най-напред трябва да се промени съдържанието на статиите, кои-
то се поместват в „НАШ ПЪТ“. Трябва да се противопоставяме 
на всякакви опортюнистически, песимистически и ликвидаторски 
настроения и становища, независимо от кого се изразяват и с как-
ви аргументи – мотивират. Анархистическа пропаганда означава 
анархистическо, революционно интерпретиране на текущите и дори 
на миналите събития, с оглед откриване простор на борбата за едно 
анархистическо бъдеще на България. След това трябва да се проме-
ни езикът ни, стила, тона. Те трябва също да бъдат революцион-
ни и отличаващи се от цялата сива и монотонна скука, която се 
лее върху страниците на болшевишкия печат или конкуриращия го 
емигрантски. Като образци могат да ни бъдат журналистиката и 
публицистиката на Ботев и Шейтанов. При това, трябва да се пише 
интелигентно, с дълбочина, след проучване, обмисляне и разискване на 
проблемите, а не за да напълним страниците. Най-после, ако главният 
враг на нашата революция е олицетворен от държавния апарат, от не-
говата тайна и явна полиция, армия и бюрокрация, ръководени полити-
чески и идеологически от местната компартия, то ударите на нашата 
пропаганда трябва да се насочат най-напред срещу него. Без да изпус-
каме из под око интервенционистките тенденции на московския, пък и 
на другите империализми, нашето внимание, анализи и усилия трябва 
да се концентрират върху вътрешните устои на режима, върху него-
вите слаби и силни страни, върху жизнено-важните му институции, 
артерии, трансмисии, звена и тем подобни. Върху методите на тях-
ното саботиране, разложение, повреждане или унищожение. В тази 
насока, особено важна за едно практическо действие е класификация-
та на социалните категории, класи, слоеве и групи от които е компози-
рано днешното българско общество. Определянето на техните трайни 
интереси и отношение към властта, произтичащи от социалния им 
статут и от тук – нашите цели, пропаганда и действия спрямо тях.
За да започнем системното реализиране на подобни задачи, е необхо-
димо да разработим ежегодни планове за насоките на нашата про-
паганда и дейност. Изработеният план трябва да се преразглежда и 
допълва на първото от четирите събрания, които имаме ежемесечно. 
Второто събрание трябва да посвещаваме на разглеждане на мате-
риалите в излезлия вече брой с оглед подобряване на пропагандата ни в 
следващите броеве или изправяне на линията и становищата, ако те не 
съответстват на организационните решения или на нуждите на бързо 
изменящата се среда и обстановка.
През последния век, и особено през следвоенните десетилетия, поли-

тическото, икономическо, социално, културно и научно-технологическо 
развитие на света, поставя остро и пред анархистическата теоретич-
на мисъл редица нови или позволяващи ново решение на стари въпроси. 
Може би, на нашите събрания би трябвало да ги разискваме с оглед 
изясняването им и актуализирането на нашите идеи. Едно учение, кое-
то има претенциите да бъде най-революционното за своята епоха и в 
авангарда на търсещата човешка мисъл, не може да прояви консерва-
тизъм спрямо собственото си развитие, особенно във време, в което по 
скорост на измененията всяко следващо десетилетие е съпоставимо с 
предшестващото го столетие.
Заедно с това, като най-важна задача пред нас си остава заздравя-
ването на връзките ни с вътрешността, като се настоява за разра-
ботване и координиране на общоприет план за организационна и про-
пагандна работа, с разпределението й, и поемането на отговорности 
– лични и колективни – за неговото изпълнение. Само по степента 
на реализирането и съживяването на тази права и обратна връз-
ка между другарите в страната и нашия съюз, ще можем да съдим 
доколко сме изпълнили дълга си към трудовия народ, нашия идеал 
и революция. Доколко сме успели да потеглим срещу течението. И 
трябва да помним, че залогът на нашата борба е екзистенциален: 
ВРЕМЕТО ПОСТАВЯ ПЪРВО ПРЕД НАС, А СЛЕД ТОВА И НА НА-
РОДА СЪДБОНОСНИЯ ВЪПРОС: ДА  БЪДЕМ ИЛИ НЕ!
      
 Париж, 4.01.1985 г.                                                  Георги Константинов

Когато завърших прочитането, сред участващите в събранието се възца-
ри дълго мълчание, а Дръндов се беше зачервил, „като биен гъз“. На Ха-
джията също му трябваше известно време, за да се съвземе, след което, 
вместо да продължат изказванията или да преминем към разискване на 
дневния ред на събранието, той „предложи процедура“:
- Другари, аз предлагам да изпратим изложенията, които сме приготви-
ли до тук, на всички, които по обективни причини не могат да участват 
пряко на събранията ни, да чуем и тяхното мнение, след което ще прис-
тъпим към вземане на решение. Приема ли се?
Предложението беше прието и разискванията на живо отложени за след-
ващите събрания. Този път, вместо с мен, Хаджията си тръгна в ледената 
януарска нощ със своите „оръженосци“ – Дръндов и Карталски, а аз се 
прибрах с последния автобус от „Порт Орлеан“.
На събранието в края на януари, Дръндов внесе своето писмено изказ-
ване от няколко реда. Неговото мнение беше, че не са нужни никакви 
промени в линията, която е „доказала своята правилност през годините 
и че „НАШ ПЪТ“ е едно знаме, което показва че съществуваме, борим 
се против диктаторския режим на България и продължаваме да слу-
жим на нашите идеи... Апелът ми към всички другари е за по-голяма 
загриженост и за по-сериозно сътрудничество, вместо да търсим в 
нашата фантазия нови форми на идеи и програми“. 
Старият Велзевул прочете писмо от Степан в същия дух и съобщи, че 
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подобни писма или обаждания по телефона има и от други другари от 
френската провинция, от Австралия, от Канада, от Германия и т.н., които 
се произнасят по въпроса. Така разискванията по проблема бяха избе-
гнати отново, като Хаджията го преформулира:
- Трябва ли да се пристъпи към генерална ревизия на всичко, което 
сме градили и правили до сега и най-вече на списването на „НАШ 
ПЪТ“ или да остане с досегашната идеологическа линия съдържа-
ние и структура, разбира се с необходимите поправки и подобрения 
във формата и външния му вид, които посочих в своето изложение?
С вишегласие беше утвърдено съществуващото положение и докато се 
„брояха гласовете“, се питах не се ли опитвам да поставя „Железен 
похлупак върху глинено гърне“? Хаджиев-Балкански тържествуваше, 
само, че опортюнистите се лъжеха, ако очакваха да сложа оръжие. Това 
би било в абсолютен разрез с принципите към които съм се придържал 
през цялия си живот. Не случайно, още при първия прочит на Ръдиард 
Киплинг, в главата ми се беше запечатило неговото „Ако...“.
                                                          ***
Троцкистите на Ламбер телефонираха, за да съобщат, че са започнали 
дежурене с пикети пред българското посолство на Авеню Рап № 1. Оба-
дих се на Ценко, който участваше във всякакви акции срещу режима на 
“комунягите”, както ги наричаше. В съботния ден, преди обед го наме-
рих в “канцеларията” и потеглихме с метрото до спирка “Алма-Марсо”. 
Отдалече видяхме група от двадесетина момчета и момичета с плака-
ти, сред които беше и “Негрото” Лионел. Те се разхождаха пред посол-
ството и по заграждащите го тротоари на авеню “Рап” и авеню “Боске”. 
Ръкувахме се и им представих г-н Барев. Ценко каза, че не е никакъв 
“господин” и те започнаха да го “другаросват”, а той даде тон и започна 
скандиране: “Li-ber-te pour Ga-tchev!”, “Li-ber-te pour Ga-tchev!” На пла-
катите пишеше “Виза за стария Гачев!”, което също беше скандирано. 
Протестиращите бяха поискали да бъдат приети от посланика, но ке-
пенците на грозната сграда в стил сталински “Вампир” останаха плътно 
затворени, вратата също и никакъв дипломатически плъх не си показ-
ваше носа. Само една полицейска кола дежуреше успоредно с тротоара 
и охраняваше спокойствието им. Лионел каза, че искането за среща и 
виза е направено от името на “Международен Комитет” за защита на 
правата, гарантирани от “Третата кошница” на Хелзинкските споразуме-
ния и допълни, че така ще скандират и раздават позиви всеки ден и ще 
обясняват на минувачите, че българските власти не искат да дадат виза 
за един стар, болен човек, който е прекарал 25 години в техните затвори 
и има нужда от лечение. И наистина тези “бдения” за стария троцкист 
пред посолството траяха, докато копоите в София решиха, че ще им е 
по-изгодно да го пуснат да дойде в Париж, отколкото да бъдат разнасяни 
целодневно от агитката, чийто състав се сменяше на всеки четири часа. 
Веднъж ходихме и с Хаджията, който им обясни, че ние сме български 
анархисти и че наши другари все още продължават да са на заточение, 
а младоците го изпревариха и декларираха, че в знак на солидарност са 
готови да организират такива акции за всеки от тях. Спогледахме се и 

му казах, че можем да опитаме с Христо Колев или с Васил Народа, но 
Георги ми обясни, че можем да им навредим…
След вдигнатия шум от ламбертовия IV интернационал на троцкистите, 
а навярно и поради тактиката им на “антризъм” и разностранните връз-
ки, които те поддържаха с всякакви среди и институции, журналисти от 
“Свободна Европа” се заинтересуваха и дойдоха, за да вземат интервю 
по случая Гачев. Бях поканен да разкажа неговата “Одисея”. На прес-
конференцията отидохме с Фосколо и на въпроса на журналистката от 
радиото: 
- Толкова ли опасен за режима е един наближаващ 90-те старец, та не го 
пускат?
Алфред Фосколо им отговори, че навярно властите в България се страху-
ват от тайните, които той би могъл да разкрие, като някогашен “отгово-
рен другар” във военната организация на БКП. Това не се хареса много 
на организаторите на “мероприятието”, а аз обясних, че такава е прак-
тиката на политическата полиция, която не позволява жертви на нейния 
терор да излизат на Запад, ако не са капитулирали и приели да служат на 
палачите си, като доносници срещу бившите им приятели. Получените 
данни от интервюиращите бяха използвани за едно предаване по радио-
то на небезизвестния Владимир Костов, в което той разказа героичната 
и мъченическа биография на стария троцкист.
                                                           ***
Първите сведения за наченалия “възродителен процес” в “Н”РБ получи-
хме през декември 1984 г. В “НАШ ПЪТ” публикувахме “Декларация 
на задграничния съюз на ФАКБ по повод политиката на убийства и 
духовен геноцид, провеждана от БКП спрямо националните и вер-
ски малцинства в България”. Тя беше писана от мен, веднага щом 
пристигнаха новините от “родината” и бе отпечатана във февруарския 
брой на “Наш път” от 1985 г. Освен протеста срещу терора спрямо на-
ционалните и верски малцинства и призива към българските труженици 
за солидарност с жертвите на репресивната политика на диктатурата, 
ние потвърждавахме своята морална, идейна и организационна подкре-
па, и в противовес издигнахме Ботевия лозунг за съюз на балканските 
народи, изграден върху развалините на днешните държави от полуос-
трова, като напомняхме, че “Всички досегашни пътища на политиката, 
дипломацията и патриотарството са водили и водят към безправие, 
робство и братоубийствени войни. Само пътят на Социалната рево-
люция води към СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО И БРАТСТВОТО МЕЖДУ 
ВСИЧКИ НАРОДИ!”
В статията си от същия месец в “НАШ ПЪТ”: “ОТНОВО ПЪЛНЯТ С 
БАРУТ БАЛКАНСКОТО БУРЕ”, спрях вниманието върху “научните” 
спорове на патриотарите от балканските столици за граничните земи: 
Македония, Тракия и Добруджа, Косово и Средиземноморските остро-
ви, които заедно с пропагандата и официалната политика срещу “враже-
ските” малцинства, крият опасностите от нови конфликти на Балканите. 
Предупреждавах, че “новата четвърта национална катастрофа може 
да ни струва по-скъпо от всички предишни – взети заедно и че отгово-
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рът на облечените във войнишки шинели синове на работници и селяни 
срещу подобно безумие е обръщане на картечниците и танковете сре-
щу “своите” вождове, министри и генерали!”
В разговорите ни с Хаджията аз разглеждах “покръстването” на наши-
те турци, като репетиция за “възраждането” на “съветските мюсюлма-
ни” и му напомних за книгата на френската историчка и “съветолог” 
от грузински произход Елен Карер д’Анкос – “Империята избухва” 
(L‘Empire éclaté) 1978, в която тя предричаше разпада на “Третия Рим”. 
Облаците над Москва се сгъстяваха и като че ли всички беди се струпва-
ха над главите на “живия труп” Черненко и на останалите склеротици от 
политбюро в Кремъл. Не изключвах, в търсене на изход от кризата, още 
една тяхна, този път много по-фатална от афганистанската авантюра, 
проведена спрямо десетките милиони “иноверци” от първата, вътрешна 
периферия на руската метрополия, която можеше да стане “началото на 
края”. Георги ми каза, че както винаги избързвам и съм склонен да взе-
мам “втория месец на бременността за девети”.   
Посветих още една статия в защита на нашите турци в “Наш път” - 
“Национал-социализмът на БКП и „покръстването“ на турското 
малцинство“. Тя бе публикувана в априлския брой. В нея предричах: 
„Предтечите на тази престъпна политика – османските завоеватели 
– „помачваха“ в средновековието жителите на завладяните страни, 
но султаните имаха за свой съюзник времето – дългите и тъмни векове 
на робството. Днешната нощ е бременна и властниците от епохата 
на „реалния социализъм“ могат само да пожънат утре ураганите от 
ветровете, които сеят днес... Насилствената асимилаторска кампа-
ния среща често отпор, който води до кръвопролития. Според данни на 
МВР, за последните пет месеца са загинали над триста турци и една 
дузина милиционери.“
След като изброявах прецедентите и „инцидентите“ на тази политика и 
страхът на живковци да се лишат от „чистокръвни български войници“, 
вследствие малцинствената „демографска заплаха“, сататията завърш-
ваше: „С помощта на национал-шовинистичните изстъпления, болше-
вишките престъпници се надяват да попълнят оредяващите си еничар-
ски корпуси, но, сбъркали епохата, те сами поставят под сградата на 
собствената си власт нови бомби със закъснител. Дълг на българското 
мнозинство, ако не иска да носи отговорността на съучастник в прес-
тъпленията на диктатурата, е да издигне лозунга на солидарността: 
„ДНЕС, НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЛИОРМАНСКИ ТУРЦИ!“
                                                          ***
В неделя, на 3 март 1985 г., съм записал в бележника си: “Под вли-
яние на комплекса от фактори, историята ускорява своя ход и това се 
отразява на настроението ми и в статиите, с които сътрудничех в разни 
емигрантски издания. В света се е настанила трайно кризата, започнала 
след “тридесетте славни” следвоенни години и вече никой не говори за 
“излизане от тунела”. Архиепископът на Париж – Монсеньор Люстиже 
наскоро заяви, че тя “може би” ще бъде преодоляна в следващите... 50 
години. Тази криза, както съм твърдял неведнъж е несравнима с коя и да 

е от предишните и е резултат най-вече от извършващата се пред очите 
ни Роботронна Революция (Р.Р.) Новите технологии, в които са обедине-
ни роботи и електроника (компютри), навлизането на информатиката и 
кибернетиката в производството и другите сфери на икономиката рево-
люционизират с космически скорости всички области на живота и уско-
ряват мълниеносно историческите и политически процеси. Това, мисля, 
ще доведе неизбежно до изкореняването на всички институции на днеш-
ния свят и радикалната промяна на всякакви отношения в него, т.е. до 
социална революция. Дали това ще стане за 50 години, както предсказва 
кардиналът, по-рано или по-късно, е въпрос, чийто отговор се нуждае 
от сериозни и мащабни изследвания. Тук набелязвам някои по-“земни” 
и ежедневни проблеми на “трите свята”, както е прието да се назова-
ват намиращите се на различно ниво на развитие три разновидности на 
съвременния капитализъм. 
От началото на появата на “палячото”, както наричахме Рейгън, на све-
товната политическа сцена, до настоящата първа година на втория му 
мандат, военният бюджет на САЩ се удвои и СССР е на път да изгуби 
окончателно съревнованието в областта на превъоръжаването, бидейки 
в невъзможност да следва ритъма на създаване на “междузвездния арсе-
нал” (както предричаше още през 1965 г. Макнамара). Курсът на ускоре-
но въоръжаване на Америка е необратим процес, в чиято основа отново 
намираме Р.Р. Превъоръжаването ще продължи, независимо от същест-
вуванието на Варшавския пакт. Намалявайки броя на заетите в икономи-
ката, Р.Р. намалява и платежоспособните консуматори. Заедно с пазара 
се свиват и печалбите. Капиталистическата система е застрашена в 
корена си – печалбарството. “Националният” капитал е принуден да 
търси отдушник във всички посоки и всички сфери, но възможностите 
му са ограничени. Върху арената на световния пазар вече са се настани-
ли или тепърва ще пристигат нови конкуренти. Там си дават сражения 
най-напредналите в Р.Р. военно-промишлени и финансово-търговски 
комплекси на САЩ, Япония, следвани от Европа. Положението с паза-
рите във “Втория свят” (“Лагера на социализЪма, мира и демокрация-
та”) далеч не е по-розово. Полша е само един от примерите, които очер-
тават контурите на катастрофата, поради което и тази клапа на днешната 
световна система е на път да се запуши. Изправена пред всеобщия фалит 
на “приятели” и “врагове”, американската капиталистическа машина ще 
бъде принудена все повече да работи на “празни обороти”. Временни-
те оживления сред американските спекуланти и аферисти са измамни и 
са за сметка на “партньорите”. Последните, шибани от конкуренцията 
разбират, че се води борба на живот и смърт и залагат също на Р.Р. Но, 
извършвайки я у себе си, те също изнасят проблемите си на световния 
пазар, който става тесен и недостъпен. В подобна перспектива, амери-
канските капиталисти ще бъдат принуждавани да продават на кре-
дит, който никога няма да бъде погасен. 
Кредитите се поглъщат най-вече от държавата – от федералната, щатски-
те и локални власти, но бюджетните приходи, с които се изплащат поне 
лихвите на кредиторите, идват от скубането на перушината на подани-
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ците, под формата на данъци и заеми. Това добавя нови гордиеви възли 
към съзряващите класови и международни конфликти. С погасяване на 
вътрешните заеми (които възлизат на трилиони долари) и на годишния 
бюджетен дефицит - от стотици милиарди, цитаделата на световния 
финансов и монополистически капитализъм ще се опита да задължи 
целия свят. От друга страна, за да съхрани механизма на капиталисти-
ческото производство и неговия мотор – печалбата, американският капи-
тал си създава палиативен пазар с почти фиктивни купувачи. Сред тях, 
един от най едрите е Пентагона. Това е последният вътрешен отдушник 
за господарите на днешното американско общество. Тази финансова и 
икономическа политика и съпътстващите я борсови спекулации поля-
ризират обществото на малцината нови богаташи и милионите “нови 
бедни”; на “хубавите” и непристъпни квартали в които живеят обгра-
дените от частни преториянци милиардери и гетата на омраза и мизе-
рия... Оставайки в капиталистическата си черупка, със сегашните 
социалноикономически, политически и военнополицейски йерар-
хически структури, с отношенията на командване и подчиненост и 
форми на собственост и разпределение, това общество е осъдено да 
се въоръжава! То няма друг избор и изход! При запазване на старите 
обществени структури и отношения, въоръжаването е пряко следствие 
от Р.Р. и тук никакви политици, “обществено мнение”, хуманисти, па-
цифисти, еколози и д-ва за защита на животните не могат да променят 
нищо, дори да го желаеха искрено. 
В този си марш към свръхвъоръжаване, американският военнопромиш-
лен комплекс повлича всички други и на първо място – т. нар. СССР. 
Така стигаме до този втори невралгичен пункт върху планетарната сце-
на. Тук цяла верига от проблеми (сред които не на последно място е 
изникналият върху основата на държавнокапиталистическата диктатура 
империализъм на Кремъл) комплицира и изостря още повече междуна-
родната обстановка, като дестабилизира социалното и интернационално 
статукво.
По силата на исторически, политически и социаликономически причи-
ни СССР изостава в извършването на Р.Р. у себе си, а е осъден да я из-
върши, ако не иска да бъде удушен от конкуренцията. За да стори това, 
обаче и да продължи своя курс на свръхмилитаризация (с всички 
свръхмодерни оръжия на “звездната война”), освен от астрономи-
чески финансови средства, той се нуждае от реформи, в ширина и 
в дълбочина, засягащи всички области - от реорганизация на ико-
номическите отношения и нова организация на индустриалното и 
селскостопанско производство и тяхното управление, през открива-
не на простор за обмяната на мисли и информации, на изследвания 
и учебни програми, чак до външната и вътрешна политика, особе-
но в отношенията между Московската метрополия и вътрешната и 
външна колониална периферии на последната “класическа” импе-
рия, която се е превърнала в “губещо предприятие”.
Но подобен, императивно налагащ се, колосален преврат във всич-
ки сфери на “съветското” общество предполага колосални социални и 

идейни сили, каквито липсват в обхванатия от склероза и консерватизъм 
държавен и партиен апарат. За измитане на натрупаните в течение на 
близо седем десетилетия авгиеви обори, днес ще бъде необходима цяла 
армия от Херкулесовци. За появата им обаче сред номенклатурчиците от 
партията, бюрокрацията и военнополицейския генералитет, няма никак-
ви симптоми. Там, като на Шипка, всичко е спокойно и... застояло като 
в блато. Навярно в подобно състояние са изпаднали гигантските дино-
заври преди да изчезнат завинаги от лицето на земята. Интелигенция и 
народ пиянстват и също не дават никакви признаци на изтрезняване и 
пробуждане. Сред тях няма идеи, воля и организация. Тогава? Тогава 
кризата ще продължи да се задълбочава – в СССР и в света. Докато про-
работи, ако не друго, поне инстинктът за самосъхранение на изправения 
пред съдбоносен кръстопът човешки род. Застанал пред алтернативата, 
която му предоставят силите, искащи да съхранят света такъв, какъвто 
е, и тези, които се стремят към неговата промяна, за да настъпи “Ден 
първи!”, той не е далече от развръзката. Ако човечеството не направи 
свободно и съзнателно своя избор, то ще бъде принудено да го стори в 
процеса на войни, катастрофи и барикади...”
  
Докато записвах в бележника тези си размишления, на 10 март 1985 
година телеграфните агенции съобщиха със „светкавици“ новината за 
смъртта на поредния „съветски“ склеротик - Черненко. След Брежнев 
и Андропов, той „управляваше“ огромната страна само 11 месеца. Бях 
на работа и се смеехме, че ще трябва да се изчакат още няколко години, 
докато се изредят и останалите маразматици от политбюро на кпсс, но 
сгрешихме – още не излязъл призракът му от покоите в Кремъл и мяс-
тото му бе заето! 
На 11 март 1985 г. на сцената се покачи „младият“ 54-годишен М.С. Гор-
бачов.
В състояние ли е този “младеж”, излюпен в същия инкубатор за допо-
топни, гигантски гущери, да започне, ако не почистване на оборите, поне 
налагащите се от гледна точка на интересите на държавнокапиталисти-
ческата класа в СССР реформи и реконструкции? При това – с наличния 
“строителен материал”? С кристализиралата за близо седем десетилетия 
номенклатура и с една партия, чиито членове приличат повече на по-
слушниците и калугерите от средните векове, отколкото на аристотеле-
вите “политически животни”?
Дори новият самодържец в Москва да съзнава императивната нужда от 
подобна обновителна операция, има всички изгледи всичко да си остане 
така, както е било. Защото, между другото, промяната и реформите озна-
чават посегателство върху “законноустановения ред” на вкаменелост и 
свързаните с него привилегии на конкретните членове на тази класа – от 
динозаврите в политбюро до партийните секретари и председатели на 
колхози в най-забутаните гоголевски села на необятната империя. Защо-
то класите, освен исторически и социални категории, са нещо конкретно, 
съставено от личности (ако думата е подходяща по отношение на такива 
субекти), които са се вплели помежду си подобно клетките на ракова тъ-



176 177

кан, които са се вкопчили в местата си – редовни и по “съвместителства” 
и няма земна бюрократична сила, която да може да ги откърти от тях. 
Такава класа, която запушва всички пори на обществения организъм и 
парализира всяко движение към прогреса, може да бъде отстранена само 
с хирургическия нож на всенародната революция. Макар че последната 
е блокирана днес, евентуалната борба на Горбачов със склеротиците от 
партийния Синедрион за една “революция отгоре”, може да парализи-
ра силите на партийно-бюрократичната и военнополицейска машина в 
една безизходна фракционна борба и тогава на сцената може да се появи 
народът. Тогава би било трудно да се въобразят последиците за целия 
свят, от една Социална революция в руската метрополия и нейната све-
товна империя.
Другата възможност е новият генерален секретар да съдейства с поли-
тиката си на продължаващото гниене и паралич, като всички свои пред-
шественици, които подтискаха и смазваха с насилие всяка опозиция, 
недоволство и опит за промени. Т.е., “младият” да продължи старата 
политика. Тогава целият въпрос ще се сведе до това – колко време още 
кремълските диктатори ше могат да еквилибрират върху опънатото над 
пропастта въже? Пропаст, която става все по-дълбока вследствие Р.Р., 
конкуренцията и натрупващите се мегатонове експлозиви в колониите и 
народните пластове на Русия?
Мисля, че СССР и светът са пред решителни и неизбежни промени. 
Само, който бърка епохите, може да мисли, че историята е отделила 
много време за отговора. Време е да започнем системен анализ на не-
прекъснато увеличаващата се информация за новото положение и перс-
пективите пред “Империята на злото” и нашите задачи.” 

През това веме, освен в кафенетата, и сериозни мислители, като Алек-
сандър Зиновиев, мислеха, че Горбачов, за когото се говореше, че е про-
теже на покойния  чекист и генерален скретар на КПСС - Андропов, ще 
потърси и намери “сталинско решение” на кризата. Моето мнение, както 
личи и от горните бележки, беше, че кризата ни приближава към от-
давна чаканата развръзка и по-точно, че СССР навлиза във фазата, през 
която в предишните години преминаха ГДР (1953), Унгария (1956), Че-
хословакия (1968) или Полша (1956, 1970, 1876, 1980 – 1985) и поради 
ключовата му роля в “Източния блок”, се създаваше революционна 
ситуация “от Владивосток до Берлин”, като начало на Световната 
социална революция, за която мислех, че трябваше да се готвим 
активно, тук и в България, пряко ограничените ни възможности и 
сили. Тази оценка стана причина за последвалото непоправимо влоша-
ване на отношенията ни с опортюнистите в организацията, което може 
да бъде проследено в двата цитирани документи от 4 януари 1985 г., как-
то и в редицата статии и събития преди, по това време и след него, част 
от които предавам в резюме или за които разказвам в тези си спомени.  
                                                          ***
През март в полунощ Лионел ми телефонира, че Гачев е пристигнал в 
Париж и че са се събрали в една таверна на улица „Сен-Дени“. Викаха 

ме, за да им превеждам. Въпреки късния час, взех метрото и след 30 
минути се намерихме. Прегърнах се с Гачев и се ръкувах с френските 
му приятели, от които освен Лионел, познавах Ламбер и тяхния историк 
Жан-Жак Мари. За 12 години от както не се бяхме виждали, Гачев се 
беше променил до неузнаваемост. Острия му поглед се бе стопил, лице-
то, от което стърчеше гърбавия му нос, се бе състарило. За да се здрави-
саме, той се беше навдигнал с мъка, опирайки се на бастуна си. Годините 
не прощаваха никому. Разказваше за премеждията около пътуването, а 
аз превеждах. Донесли паспорта му в къщи и казали да се приготви за 
отлитане. Бил напълно изненадан и не вярвал. Знаел, че чекистите „оби-
чат да се шегуват“ - било като отваряли посред нощ вратата на килията, 
за да му кажат да се приготви за разстрела, било като го карали да си 
стегне багажа, защото щяли да го освобождават. Този път го откарали с 
кола от Пловдив до летището в София, където го поверили на екипажа 
и след тричасов полет, кацнал на „Орли“, където съмненията му се раз-
сеяли – там го посрещнал първият секретар на българското посолство, 
представил се и му подал визитната си картичка: Георги Желев (това 
всъщност е резидента на българските шпиони във Франция, под дипло-
матическо прикритие). С колата си го отвел до някакъв хотел, откъде-
то телефонирал на PCI (комунистическата партия интернационалисти 
на Ламберовите троцкисти), където другарите му го бяха намерили и 
след като не могли да се разберат на никой език, ме бяха потърсили. Бай 
Митъо разказваше и за предварителните си премеждия с копоите, кои-
то го кандардисвали първоначално да се откаже от пътуването, предвид 
здравословното си състояние, но той упорствал и сега беше сред своите. 
Понеже стана късно, ламбертистите се питаха как и къде ще го настанят 
и по какъв начин ще общуват. Казах им, че той ще бъде при мен и Лам-
бер постави въпроса за парите по издръжката му. Отговорих, че не съм 
хотелиер, нито собственик на ресторант и че не желая да чувам за пари. 
Независимо от идейните ни различия, ние сме приятели и гостуването 
му при мен е нещо съвсем естествено. Поставих им само едно условие, 
поради това, че работех и нямах време да готвя през седмицата, те да по-
емат грижата да му носят редовно топла храна. След това си пожелахме 
лека нощ и се качихме в колата на Ламбер, чийто личен шофьор и охрана 
беше Лионел, наред с многобройните други функции, с които го бяха на-
товарили. Той отведе първо Ламбер до дома му, като го придружи чак до 
входната врата на апартамента, да не би да го нападнат и пречукат, след 
което отидохме до Шатийон, където помогна да качим Гачев с багажа 
му на деветия етаж. Настанихме го в хола върху креслата, защото нямах 
друго легло и дадох ключ от квартирата, за да могат да му носят храната 
или да го вземат за участие в подготвената в негова чест програма, през 
дните когато съм на работа...
Когато Лионел си замина и останахме насаме, предложих на Гачев да се 
изкъпе и пуснах водата да се напълни ваната с топла вода. Той се събле-
че, олюлявайки се и с моя помощ се настани в нея. Навярно не се беше 
къпал от година – в бунгалото, където го беше настанила „народната 
власт“ вана нямаше, а както констатирах, не можеше да отделя стотинки 
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от мизерната си „социална пенсия“ (от 25 лева) за тоалетна хартия и 
отзад гащите му бяха покрити със засъхнала кора от наслоявали се из-
пражнения. Както ми обясни, това било поради констипацията, от която 
страдахме повечето дългогодишни затворници, която той третирал... с 
английска сол. Докато се киснеше във ваната и изпитваше блаженство, 
изхвърлих долните му гащи през шахтата за боклук и приготвих чифт 
мой от „термолактил“,  които щяха да сгреят премръзналите му кости. 
После го търках дълго, смъквайки може би килограм кир. Сапунисах 
го няколко пъти и му дадох хавлия, като надух парното в хола. Когато 
се изтегна в чистите чаршафи в импровизираното легло, ме погледна и 
просълзен рече:
- Син да ми беше, едва ли щеше да се грижиш така за мене...
Стана ми неудобно и смених темата. Заразпитвах го за положението у 
нас – най-напред за „покръстването“ на турците. Гачев, който някога 
беше секретар на българската Лига за правата на човека, беше възмутен 
от етническата политика на диктатурата. Припомнихме си, че тя беше 
започната с „приобщаването“ и разстрела на помаците преди 13 – 14 
години в село Корница. Бай Митьо каза, че тя може да изяде главата 
на Живков, който бил пълновластен господар, решавал еднолично и 
„считал себе си за по-голям и от Георги Димитров“. После добави, че 
Живков имал късмет със скоропостижната кончина на Андропов, който 
бил на път да му вземе мярката. 
Разговорът ни беше разпокъсан, мисълта прекъсвана от процесите, кои-
то се разгъваха в главата му. Темите се сменяха бързо, после гостенинът 
ми се връщаше отново към някоя от тях. Често Гачев губеше нишката на 
мисълта си и разговорът сменяше посоката си. Той ме уведоми, че след 
бягството ми са го разпитвали и насилвали да каже, че е знаел за моите 
приготовления. По едно време, бай Митьо вмъкна, че искал да говорим 
за много неща, но ги забравял. Предложих му бележник и химикалка, 
за да отбелязва въпросите и темите, но той отговори, че докато посегне 
към тях, „мисълта му хвръквала“. Гачев съзнаваше с мъка пораженията 
на старостта и някак си извинително ми казваше:
- Аз бях много умен в младостта си моето момче, но възрастта не про-
щава никому – и ми напомни Пенчославейковото: „старостта Солоне...“
После, ни в клин, ни в ръкав ми каза, че „Андропов можел да се справи 
с израждането на социализма, но смъртта го покосила“. Първоначално 
избухнах, задето старият троцкист свързваше надеждите си с покойния 
шеф на чекистите, но после млъкнах, когато го чух да казва, че обер-
полицаят, станал генсек, се отличавал от другите. Окончателно занемях 
от разказа на Бай Митьо, че самият той бил създателя на българската 
„Червена армия“, за което трябвало да получи пенсия на „активен борец 
против фашизма – I-ва категория“ и че бил направил постъпки да му 
върнат бащината къща в Брацигово (къщата на „Бея“). Беше напълно 
излишно да оспорвам „мислите“ му, а на Ламбер не казах нищо за гаче-
вите мисловни „девиации“ когато се видяхме, само си отбелязах колко 
страшно и безнадеждно е да те стигне възрастта на белязаните със знака 
на „безсмъртието“ в „Пътешествията на Гъливер“, които бяха замръзна-

ли в своята 90-годишнина, но упорито не влизаха в гробовете си.
Когато на следващия ден се върнах от работа, видях че другарите му са 
монтирали върху креслата в хола един голям матрак, върху който Га-
чев беше седнал и четеше донесената му „Преходна програма“ на руски 
език. От нея той изваждаше цитати или я перифразираше, подготвяйки 
словото си за пред „милитантите“, които Ламбер щеше да събере в не-
делния ден, „в чест на най-стария троцкист в света“. В съботата „папата 
на троцкизма“ дойде на посещение и проведоха „идеологически разго-
вор“, за да си „сверят часовниците“. Ламбер беше категорично за ликви-
диране на сталинската бюрокрация чрез политическа революция, като 
conditio sine qua non за защитата на СССР, докато Гачев бе за безуслов-
ната му защита, дори ако в Кремъл продължаваше да обитава призрака 
на Сталин. Аз превеждах добросъвестно тънкостите на тази троцкистка 
схоластика, но Гачев не ми вярваше и допускаше, че фалшифицирам те-
зите на неговия френски другар. С усилия му бе обяснено, че той е зам-
ръзнал на позициите на Троцки от 1934 г., докато самият „Старец“ (това 
е един от псевдонимите на тяхния „класик“) и особено последователите 
му бяха еволюирали от времето на образуването на IV Интернационал 
през 1938 г. и особено след края на войната и създаването в Източна Ев-
ропа на „Лагера на мира, социализма и демокрацията“ и реставрацията 
на Коминтерна под името Информбюро.
След като се уговориха за утрешното представление, „с което трябва-
ше да се повдигне духа на младите революционери“, в съботния сле-
добед дойдоха с кола и ни взеха за няколкочасова разходка из Париж, 
като запознавахме Гачев със забележителностите на „столицата на ре-
волюциите“, а на следващия ден в неделя ни отведоха в локала, където 
за случая, събралите се няколкостотин души приветстваха „стария боец 
на Четвъртия интернационал и съратник на Троцки“. Трябва да кажа, че 
мизансцена беше на ниво, Ламбер искаше да вдъхнови новите троцкист-
ки рекрути с примера на устоялия във всички бури и превратности на 
съдбата 90-годишен Гачев. Очевидно неговите френски съмишленици 
умееха да експлоатират всеки удал им се случай и да превръщат мухата в 
слон, ако това можеше да ползва каузата им. На импровизираното бюро 
върху подиума вече се бяха настанили ръководителите на PCI, начело 
с Ламбер. За случая бяха довели и полския синдикалист от „Солидар-
ност“ Едмунд Балука, заедно с френската му жена Франсоаз, която беше 
тяхна партийка. На сцената качиха и двама ни с Гачев, а публиката ни 
приветства с овации. След това, със свити юмруци, изпяха „Интерна-
ционала“, докато фотографите от ежеседчмичника им „Информасион 
увриер“, „обезсмъртиха събитието“ и в следващите броеве публикуваха 
серия репортажи, снимки, включително и едно мое интервю. Прочетоха 
предварително преведеното на френски „слово“ на Гачев, след което му 
дадоха думата за приветствие, което аз превеждах на ухото на Ламбер, 
а той го редактираше. В общи линии, бай Митю ги призова да държат 
високо знамето на Четвъртия интернационал и да бъдат революционна 
подкваса, както „с една лъжичка бацилус булгарикус могло да се подква-
си морето“. Думите му потънаха в бурни аплодисменти, на изпроводяк 
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отново изпяха Интернационала и докато излизахме на двора, минахме 
през шпалира от „милитанти“ до колата с която Ламбер ни отведе на 
обед в един от скъпите парижки ресторанти. Гачев се хранеше бавно, 
дъвчейки продължително всеки залък, а Ламбер му обясняваше труд-
ностите, с които имат да се справят. Въведе го във фракционните борби 
с различните псевдотроцкистки организации и IV-ти интернационали, 
образувани от разложени елементи, които флиртуваха със сталинистите 
или бяха финансирани от империализма. Гачев, смутен от новините и 
цената на гала обеда в негова чест, запита домакина как набират сред-
ства за подобни мероприятия. Ламбер му обясни, че по устав членският 
внос на всеки милитант е 10 % от заплатата му и се похвали, че в пар-
тията си те спазват стриктно принципът на Комуната, съобразно който 
всички другари, ангажирани професионално с партийна дейност, полу-
чават еднакви месечни възнаграждения от по 7 000 франка, независимо 
от длъжността и ранга. Освен това, за „екстрени случаи“ за набиране на 
средства, се откривали доброволни подписки и кампании... 
Когато се прибрахме, бай Митьо ме запита зная ли колко е струвал обеда 
ни. Казах му, че Пиер плаща с карта и не съм видял сметката, но навярно 
500 франка едва ли ще да са стигнали за четирима ни, което по банко-
вия курс в България се равняваше на 180 лв. или на пет негови месечни 
„социални пенсии“. Гачев се опули, а аз добавих, че обедите и вечерите 
и в по-разширен състав, протичат обикновено по същия „делови“ начин, 
към което следва да се прибавят разходите за кола с шофьор и охрана, 
командировъчните във Франция и по света и ред други „представител-
ни разходи“, които се полагат за ръководителите на всяка политическа 
партия, независимо от това, дали е изградена или не върху принципите 
на „демократическия централизъм“. Старият троцкист ме гледаше недо-
верчиво, неможейки да разбере дали не върша злостна анархистическа 
пропаганда или се подигравам с „Четвъртия интернационал“. Съмнени-
ята му се увеличиха, когато цитирах забележката, внесена от свинете 
към член 1-ви от конституцията в Оруеловата „Животинска фер-
ма“: „Всички животни са равни, но някои са по-равни!“ Очевидно, 
троцкистите не приемаха никакви чужди цитати, като доказателство.
През следващите уикенди Гачев беше посетен от шефове и на другите 
Четвърти интернационали. Първи се появиха ръководителите на праг-
матичните троцкисти от Революционната Комунистическа Лига, око-
ло седмичника „Руж“ - Ален Кривин и брат му, които не се гнусяха от 
по-тясното сътрудничество с ФКП и ФСП на Марше и Митеран (в мо-
мента последният беше президент на V-та, голистка република и караше 
първия си седемгодишен мандат). След тях пристигна и Арлет Лагюие 
от „Лют Увриер“, известна с речите си, изпъстрени с „аз, една работнич-
ка“. Това беше още една „революционна троцкистка партия“, която в 
много отношения си приличаше с някогашните наши „тесняци“, вклю-
чая фразеологията и отказа им от политическо сътрудничество с другите 
партии на френската „левица“. След като го „оскултираха“ и преслушаха 
идейно, тези две троцкистки формации се отказаха да „консумират“ бай 
Митьо за партийните си цели, още повече, че той бе обсебен от „смърт-

ните им врагове“ –ламбертистите. Разочарованието на Гачев от всички 
тези „секти“ беше пълно. Картината, която намери във Франция, беше 
в пълен разрез с някогашния му фантастичен разказ за „десетте хиляди 
троцкистки бойци, маршируващи по Шан’з Елизе с червени ризи, черни 
панталони и с автомати, от които изтръпнала френската и европейска 
буржоазии...“
Неговите другари от PCI бяха уредили дежурства и го вземаха през деня 
с кола, за да го развеждат из Париж и околностите му. Водиха го в ресто-
ранти и в различни магазини. Купиха му удобни обуща, чорапи, ризи и 
елегантен костюм, за да не ходи през лятото със шаечните си панталони 
и палто, но Гачев отказа категорично да го облече, защото в Пловдив 
щяли „да го вдигнат на балон с тия пезевенкски одежди“. Тяхната ще-
дрост, обаче не разсея мрачните му мисли, породени от сектантството“, 
което не бе отминало и троцкизма. Преди да си замине, бай Митьо по-
дари копринения си костюм на голямата дъщеря на Фосколови, която 
също се грижеше за него, защото напомнял дядо й – художника Никола 
Аръшев и му превеждаше, но беше започнала да се уригва на думата 
„становище“ от честата й употреба в разговорите с „милитантите“.
Когато оставахме насаме, нашите разговори понякога придобиваха враж-
дебен характер, което преценявам със закъснение, че е било напълно из-
лишно. В подновените ни разговори за историята на БКП, в която Гачев 
е членувал най-малко до ареста си след атентата през 1925 г., той отрече 
категорично извършеното предателство от Цола Драгойчева спрямо за-
местника му по линия на военната организация на партията в Пловдив 
– Гюлеметов, макар, че той сам ми бе разказвал случая и в доказателство 
ми беше давал брошурата на местния шеф на Обществената безопас-
ност – Щерю Люкоманов, в която последният цитираше показанията на 
арестуваната тогава млада партийна функционерка. В своите спомени, 
макар и с ирония, Цола описваше нелегалната си среща от онова време 
с Гачев - „ръководител от такъв висок ранг“, което подхранваше само-
любието му и той беше готов да забрави всичко. Но големият сблъсък с 
него дойде когато, в един от разговорите ни, му казах, че практически не 
съществува разлика между Ленин, Троцки и Сталин и че „сталинските“ 
маниери и процедури с другарите му от „ленинската гвардия“ са наслед-
ство от Маркс и Енгелс и водят началото си още от времето на борбите 
им с Бакунин в Първия Интернационал. 
Гачев избухна и ми каза, че съм един дърдорко, а аз не се въздържах 
и го нарекох посерко, което не ми прави чест. Още по-неудобно се по-
чувствах, когато връщайки се от работа бай Митьо започна да се изви-
нява и след като си стиснахме ръце, той се наведе да ми целува ръката, 
която издърпах, като опарена. Може би не трябваше да упреквам и дру-
гарите му, които понякога забравяха да му носят храната, а аз го карах да 
им обясни, че се храни три пъти на ден... 
Един ден дойде да го види и Хаджията, с когото имаха дълъг идеоло-
гически разговор за класите в България, родени от властта и ред дру-
ги неща. Георги му каза, че бидейки против държавата във всичките й 
форми, ние сме противници и на партиите, включая „авангардистките“, 
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защото всяка власт и още повече диктатурата, дори и да е световна, тя 
неизбежно ражда класи и дегенерати, като Сталин, които искат да се уве-
ковечат със всички средства и дори да станат наследствени, нещо, за 
което историята изобилства с примери. 
Гачев обаче поддържаше тяхната теза, че сталинската бюрокрация „не 
е класа, а паразитен израстък върху израждащата се поради изолацията 
на руската революция работническа държава, без която в преходния пе-
риод е невъзможно да победи социализма и да се укрепи революцията, 
а когато тя победи в целия свят, от нея няма да има нужда и тя сама ще 
„отмре“. Той даже ни нарисува графиката на „отмирането“, представена 
в една координатна система, с двете пресичащи се в първия квадрант 
криви линии, едната от които, спускаща се от „безкрая“ на ординатната 
ос, изобразяваше асимптотичното намаляване на свирепостта на дикта-
турата и клоненето й към нулата, приближавайки се към абсцисната ос, 
в зависимост от разширяването и всеобхватността на революцията, из-
разени с втората крива, която започваше от началото, от точка (0,0)  на 
координатната система, и издигаща се експоненциално към „безкрая“, 
тоест към планетарното (или космическо?) разпространение на Социал-
ната революция, в който момент държавата щяла да е „отмряла“....
Намесих се и аз в спора им и го попитах, кой ще бъде импулса у властни-
ците за „отмирането“ и ако те, поради привилегиите с които са свикнали, 
светлината на прожекторите и „славата“, с които живеят и чувството им 
на господари над телата и душите на „ближни“ и далечни не искат да 
„отмират“, тогава какво ще стане с асимптотата от неговата графика? В 
добавка му цитирах сталинската диалектическа „мисъл“, според която 
„държавата, както и пазарът, щяли да отмрат чрез всемерното им 
укрепване!“ 
Бай Митьо заяви, че сталинизмът бил проституиран марксизъм и срещу 
него, в подходящ момент трябвало да се организира политическа рево-
люция.
- Под това понятие, вие разбирате смяна на „ръководството на проле-
тариата“ или с други думи, изхвърляне на сталинските задници от ми-
нистерските кресла и настаняването на вашите. Но каква е гаранцията, 
че ако това стане, вие няма да повторите сталинската история, дори във 
влошен вид? После, защо да се заблуждаваме, нали забраната на фрак-
циите в болшевишката партия стана по идея на Ленин и бе подкрепена 
от Троцки. Нали вие го избрахте за генерален секретар и го назначихте 
за комисар на Рабкрин, за да водел борба с... бюрократизма, посредством 
една бюрократична институция и с всичко това, вие или по-точно Ленин 
и Троцки, създадохте всички необходими и достатъчни предпоставки за 
победата на „проституираната“ и „дегенерирала“ сталинска диктатура? 
Аз те питам, кое е оръжието на пролетариата срещу това развитие, след 
като вие го разоръжихте и създадохте Че-Ка-та и Червената армия да 
защитават правата и свободите му? 
Гачев ни погледна хитро и запита:
- Добре де, като унищожите държавата и партиите, вие ще останете ли? 
- Да, но въпросът е как? Ние ще съществуваме разсяти сред въоръже-

ния народ, за да му помагаме срещу всеки опит на бившите или бъдещи 
кандидати за реставрация на държавата, ние ще го призоваваме да смаз-
ва всякакви паразитни израстъци още в ембрионалното им състояние, 
докато Социалната революция не стане и универсална. И срещу това, 
няма да искаме да ни се плаща. В пътя ни към целта е една от разликите 
между вашата партия и нашата федерация...
- А това, няма ли да бъде една диктатура?
- Един въоръжен народ, решавайки пряко собствените си проблеми, се 
самоуправлява, а самоуправлението, пряката демокрация или анархията 
са несъвместими с властта на човек над човека. Докато диктатурата или 
по-общо държавата е немислима без институции, запълнени с приви-
легировани паразити, точно затова с нашата стратегия и тактика, чия-
то цел е победата над световния паразитизъм, експлоатация и насилие, 
чрез премахването им, ние сме решени да не допуснем организирането 
и укрепването им под какъвто и да е предлог в страната или страните на 
удържалата връх революция, които са база на световната революция на 
всички потиснати, унизени и ограбвани.
- Ами ако, въпреки намеренията ви, и вие се изродите?
- Тогава ще заприличаме на вас и в следващата революция на „низшите 
класи“ ще бъдем изринати и обезглавени... което ще бъде напълно спра-
ведливо...

Посетени бяхме от Ценко и Благо, които бързо изгубиха всякакъв инте-
рес, тъй като „старият комуняга“ не можеше да им разкаже нищо „пи-
кантно“...
По време на пребивавенето му при мене в Шатийон, в брой 3 на „Наш 
път“ бе публикувана статията ми „Нашата защита на ГАЧЕВ“, в която 
казвах:
„Ние сме защитавали и сме готови да защитим живота и свободата 
на всяка жертва на произвола и насилието на властта... (и упоменавах 
демократи, като Стойчо Мошанов или легионери, като Илия Минев). 
Този път поехме защитата на 86-годишният комунист-троцкист... 
който въпреки преклонната си възраст е подложен отново на натиска, 
шантажите и преследванията на властта, която чрез своите копои и 
“доброжелатели“ иска от него – ни повече, ни по-малко – идейната му 
капитулация...
За да изобличим полицейщината на Живковци и техните инквизитори 
и изразим солидарността си с тези, които имат куража да й се про-
тивопоставят с примера на своя живот, ние участвахме в защитата 
на Гачев.“ 
Следваше описание на проведените координирани акции с неговите по-
литически съмишленици във Франция и неприкритата заплаха: 
„Посолството на Авеню „Рап“ № 1 в Париж бе предупредено, че в слу-
чай на отказ, акциите в защита на живота и правата на Гачев, ще 
продължат градуирано, до удовлетворяването им.
Полицейската диктатура на Живковци има прекалено много икономи-
чески, финансови, пропагандни, културни и научни интереси в капита-
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листическия свят, за да приеме с лека ръка тяхното жертване. А, за 
да разберат, че загубите им ще надвишат печалбите от злобната им 
отмъстителност спрямо жертвите, зависи само от нас!  Трябва да им 
се даде да разберат, че ако искат войната, ще я имат! Че на удара ще 
се отговори с удар и ако упорстват, нека се сърдят на себе си, защото 
ще платят за зъб – чене, за око – глава!“
Статията завършваше с въпрос: 
„Сме ли последователни, когато защитаваме и наши противници, кои-
то, когато са на власт, далеч не така благородно постъпват с нас 
анархистите? Не проявяваме ли Донкихотска наивност и не отглеж-
даме ли змийските яйца на утрешното насилие?
Не! Ние сме последователни на нашия идеал за свобода и защита дос-
тойнството на човешката личност... Бидейки за свободата на всички, 
включая и на нашите врагове, ние не се страхуваме от идейната борба 
с тях и сме сигурни в победата на нашата революция, колкото и време 
и жертви да ни струва тя. Ако тази ни привързаност към своята и 
чужда свобода бъде разбрана от нашите противници, това ще е въз-
мездието за борбата и помощта, която оказваме на тези, които днес 
са жертви, но искат или не, се стремят утре да станат палачи!
Ние сме силни с идеите си, които ни задължават да бъдем благородни, 
но тези, които въпреки уроците на живота не проумеят величието на 
анархистическия идеал и процедират спрямо нас, подобно вчерашната 
или днешна кърваво-смърдяща диктатура ще получат нашия безпоща-
ден отговор.“
Както почти винаги, редакторът посрещна статията с мърморене, че не 
трябва да предизвикваме палачите и ме попита дали съм я дал на „гос-
тенина“ да я прочете?

Междувременно, ламбертистите заведоха грохналия Гачев на преглед от 
добри лекари. Те му направиха всички изследвания, бяха му предписани 
медикаменти и когато трите месеца изтекоха, Гачев се беше давранди-
сал и копоите можеха да започнат отново със шантажите си, за което го 
предупредих. Той отказа да продължи престоя си и го изпратихме до 
летището. Казах му, че ще поддържаме редовно телефонна връзка и че 
всичко от което има нужда, може да ми го казва, без да се притеснява. 
Преведох и обещанията на Ламбер да му изпращат редовно лекарства и 
по 800 франка месечно, които те спазваха стриктно, чак до кончината му, 
малко преди моето завръщане в „Н“РБ през пролетта на 1991 г.
От цялата история с Гачевото посещение във Франция остана нетради-
ционното ни приятелството с Пиер Ламбер, с когото от този момент се 
виждахме поне веднъж в месеца и опознаването на една от троцкистките 
централи по-отблизо. Правеше ми впечатление, че разполагат с доста 
средства, които едва ли идваха само от членския внос. Солидарността, 
която Пиер проявяваше беше строго калкулирана. По своя стил на жи-
вот той ми приличаше много повече на партиен бюрократ, отколкото на 
„професионален революционер“ за какъвто искаше да минава. За да ми 
покаже своята благоразположеност, често отправяше покани да участ-

вам, като гост на конгресите им или на „Заседанията на „Генералния съ-
вет“ на IV Интернационал. Приемах и обедите или вечерите в ресторан-
ти, за които се реванширах със собственоръчно сготвените мои манджи, 
които може би не отговаряха на изтънчения му от френската кухня вкус. 
Беше ме канил да му гостувам и във вилата на Атлантическия бряг. Пра-
веше ми впечатление, че борци, като него или общия ни приятел, анар-
хосиндикалист и профсъюзен бос от Форс Увриер – Александър Ебер, 
се бяха благоустроили добре и живееха съвсем по буржоазному. Вилата 
на Пиер беше нещо импозантно и можеше да побере цял взвод. Къде на 
шега, къде на истина му казвах, че е направил добро капиталовложение, 
на което той отговаряше, че тя е на жена му. Не продължих с това, че 
подобно на учителя си класик е сключил брак със сполучлив партньор за 
живота в света, който искаме да унищожим, но добавих, че когато удари 
часът на Социалната революция или на „Великото преселение на наро-
дите от Юга на Север“, презрените парии и санкюлоти едва ли ще се 
задоволят с тези обяснения и че ще стори по-добре, ако временно замине 
отвъд океана, докато премине бурята. Понасяше шегите ми и когато бяха 
пресолени. С него писахме заедно една брошура за положението в Бъл-
гария, като експонат на соц-лагера. По-скоро аз му диктувах историята 
на събитията и данните, характеризиращи зараждането и разложението 
на режима, както и появата на българските дисиденти, а той записваше 
казаното. За съжаление, с марксистко-троцкисткия си догматизъм Пиер 
разваляше живата картина и изкривяваше политическия, икономически 
и социален анализ, поради което брошурата излезе само с неговия под-
пис. Все пак, когато му разказвах биографията на Желю, той каза: 
„- Това е човекът на КГБ за България“. 
Не зная дали беше развил обонянието си или заразен от сталинските 
процеси през 30-те години отправяше подобни обвинения срещу „ина-
комислящите“ и еретиците от неговата троцкистка църква?
Скоро след като Гачев се завърна в България, „ме зарадва с новината“, че 
ще влиза в БКП и иска да му признаят 60-годишния партиен стаж, да по-
лучи пенсия на активен борец, отговаряща на категорията му като „съз-
дател на българската Червена армия“. Възразих, че това едва ли ще му 
е необходимо в „Отвъдното“ и съобщих новините на Пиер, които хвър-
лиха последния в ужас. Той изпрати при мене Лионел, който заучи на 
български език едно обръщение, с което искаше да разкандардиса ста-
рият троцкист от капитулантството му, но без особен успех. След като 
се беше „абасрал“ в края на дългия си мъченически живот, бай Митьо 
беше използван от ДС за компромати срещу мен. Когато научих за тях 
му изпратих една последна пощенска картичка, в която му писах, че този 
кален марксистки маниер на борба срещу враговете, ми е известен още 
от времето на техните „класици“ - Маркс, Енгелс, Ленин и Троцки - и че 
приказките му не ме изненадват. Завършвах: „Роден в калта, ти живеш 
в нея и не можеш да не цапаш ближни и далечни и това ще продължи, 
докато тя те погълне.“ Въпреки това, приятелството ни с Пиер про-
дължи и след като се върнах в България, чак до края на живота му през 
2008. Междувременно, Лионел се удави в океана при едно курортуване 



186 187

в Португалия и когато изразих съболезнованията си, Ламбер ми каза, че 
при огледа на жилището му са открили, че е бил... агент на френските 
служби.
                                                          ***
Продължавах, макар и без особен ищах, да пиша кратки статийки в “Наш 
път” за събитията у нас и в света: 
В „Още едно задълбочаване на марксизма“, поместена в тазгодишния 
априлски брой на „Наш път“, разгледах аналните анализи в книгата на 
тогавашния партиен идеолог Стоян Михайлов „Сравнението“, в която 
той ни обяснява защо в развитите страни на капитализма охранената ра-
ботническа класа не иска социалистическа революция и ни обещава „по-
бедилият социализЪм“ да разкрие преимуществата си, когато и у нас, с 
помощта на по-големите инвестиции, се създаде сравнима материална 
база, за което е необходимо и достатъчно да се заимстват и да се подра-
жава на най-добрите примери в западните страни. Тоест, майката му е 
увеличение на експлоатацията на работниците (за по-големи инвести-
ции) и засилване на индустриалния шпионаж и на кражбите в областта 
на науката и технологиите (за „заимстването“ им от частнокапиталисти-
ческия Запад).                
В „Корупцията на Децата чудо на...революцията“ в майския брой 
се спирах върху гангстерските подвизи на зетя на Тодор Живков Иван 
Славков – „батето“, като контрабандист на оръжие за расисткия режим 
в ЮАР, чието бяло правителство бе „дарило“ на соц-плейбоя някакви си 
200 000 долара комисионна. Историята беше засвидетелствана от пред-
ставителят на австрийските „делови кръгове“ Вилхелм Вайс, също заме-
сен в аферата, която според него „би била невъзможна без неоценимата 
помощ и сътрудничество на г-н Иван Славков“. От БГ-посолството във 
Виена  „протестирали най-енергично срещу клеветническата телевизи-
онна емисия“, предназначена да изцапа чрез зетя светлия образ на гене-
ралния секретар на славната БКП – „тато“ му Тодор.
В „Нищо ново не е научил и нищо старо не е забравил“ правех раз-
бор на Симеон Кобургготовата интерпретация на най-новата българска 
история. В нея мадридския изгнанник оплакваше и оневиняваше полу-
чилите възмездие, заради кървавите им дела през периода 1923 – 1944 г., 
палачи на фашизоидния режим на баща му. Същевременно той излага-
ше своята управленска програма: Свободни избори, народно събрание, 
политически партии (различни от „земеделческата“, чийто лидер баща 
му бе заклал след 9 юни 1923 г.), паспорти за поданниците, умереност, 
ненасилие и най-вече - „благото на Отечеството“. 
Струва си да се отбележи, че когато десетина години след подмяната 
на 10 ноември 1989 г. палачите от БКП го доведоха и направиха ми-
нистър-председател, а след това и съучастник в „тройната коалиция“, 
от която политическа комбинация облажилият се бивш български цар 
извлече солидни дивиденти, като добър търговец той не промълви дума 
в защита на оплакваните. 
Във „Всекиму според мястото... в йерархията“ сочех многобройни и 
различни факти и данни за привилегиите и за безправието, за разликите 

в доходите и за класовото и битово неравенство между номенклатурата 
и пролетариата в изградената от диктатурата йерархическа пирамида, 
наречена „Н“РБ. 
Спирах се и на разликите в „Заплатите, цените и живота в СССР през 
1985 г.“                                 
В „Съпротива във вечерно облекло“ се подигравах с прославения 
черен лъв и герилеро на Ангола – „д-р“ Йонас Савимби“, затворен от 
американците в един частен парижки клуб, за което представление бях 
получил покана от Ценко Барев, но не бях допуснат, поради отказа ми да 
се дигизирам и маскирам, като прииждащите с лимузините си гушеро-
подобни склеротици от френския хайлайф, придружени от дългокраките 
си „секретарки“... 
В „Гореща зима в Южна Африка“, след като щрихирах режима на бе-
лия апартейд, който по нищо не отстъпваше на живковия и изброявах 
безбройните унижения, оскръбления, притеснения, неправди и мизерия 
на дискриминираните чернокожи в расистката република, тяхната съ-
протива, избиването на манифестанти от армията и полицията и линчу-
ването от тълпите на черни полицаи и доносници, завършвах с извлича-
нето на поуки за предателството - една от главните опори на робството: 
„Ако не друго, тези събития, който в сегашния им стадий не са края на 
апартейда, но по всяка вероятност – неговото начало, могат да пос-
лужат като урок за многобройните шпиони на „народно-демократич-
ната диктатура“ у нас: в телевизионните новини напоследък показват 
ужасни сцени от демонстрациите и сблъскванията им със „силите на 
реда“. В тях можеха да се видят поучителни картини: разярена тълпа 
от черни скача върху главата на повален доносник, докато тя се пре-
върне на пихтия или нахлузва върху телата на шпионите автомобилни 
гуми, намокрени с бензин и ги запалва. Така огненият обръч не позволява 
на злощастните жертви на беса на тълпата да предателстват пове-
че. Ако нашият народ пак не може да извлече нужната поука, не ще ни 
остане нищо друго, освен да си внесем негри...“
                                                           ***
В живота ми съм помагал на мнозина. Повечето от тях се оказаха него-
дяи или мошеници. Съжалявам затова, че времето и средствата, които 
съм заделял за тях, не съм ги „инвестирал“ в по-свестни и по-нуждаещи 
се хора, но как можеш да разбереш кой-какво заслужава? Особенно ко-
гато вместо сам да ги изпиташ, се доверяваш на препоръките, дадени ти 
от трети лица, които са спечелили твоето доверие. Такъв именно беше 
случаят с Димитър Велков Патинов. Препоръча ми го Фреди Фосколо. 
Те се знаели от Старозагорския затвор, където Патинов излежавал по-
редната си присъда за бягство. Този път, както твърдеше Фосколо, след 
13-годишно пребиваване в богуугодните заведения на „Н“РБ, Патинов 
бе успял да се измъкне и да намери някогашния си съзатворник. Това, 
че не се заинтересувах откъде знаеше адреса му и как го бе намерил, 
след като не знаеше бъкел френски, беше непростимо. Новодошлият е 
втория издънен случай за който Фреди гарантираше. Предишниият беше 
Коста Стоянов, който се оказа „маршрутиран“ З.А. (задграничен агент 
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или доносник) от ДС. Самият Патинов ми разказваше арабски приказ-
ки, чиято достоверност се препотвърждаваше от нашия общ приятел... 
Бил минавал неколкократно нелегално през границите и се връщал, за да 
изтегли хора. Направи ми впечатление, че не търсеше работа, макар да 
беше здрав като бик, а предпочиташе да проси помощи от всеки, който 
би се смилил над „нещастника“. Разказваше с известна гордост, че полу-
чил 500 франка от мадридското „величество“, което играеше ролята на 
родолюбив меценат и филантроп. И аз, за да не остана назад, освен банк-
нотата го заведох при троцкистите, където Лионел му предложи добре 
платена, временна хамалска работа в техен хартиен склад, но нашият 
„политически мъж и страдалец“ се отказал на втория ден, след като по-
лучил 200 франка. От няколко сходни случая Патинов олекна в очите ми.
Един ден той ме намери след работа и ми каза, че отново ще се връща 
нелегално в България и искаше да му намеря оръжие. След като отказах 
да изпълня желанието му, както се разбра в последствие, той успял да 
придума своя бивш съзатворник да му купи една пушка „винчестер“, мо-
дел отпреди 120 години (от времето на войната между Севера и Юга на 
САЩ). Въоръжен с нея, Димитър взел влака и слезнал в Австрия, неда-
лече от границата с Югославия. Там той разглобил „винчестера“ и го на-
бутал в един женски чорапогащник, който вързал за колана си, скривай-
ки го в панталона... Така, „куцайки“, преминал австрийско-югославската 
граница и бил... заловен от югославските граничари, които го предали в 
ръцете на „демократизиралите“ се удбаши. Последните започнали со-
лидна обработка с цел да разберат, кой го изпраща, за къде е тръгнал и 
най-вече, за да го вербуват. Междувременно, те информирали българ-
ските си колеги, които искали да им бъде предаден, заявявайки, че той 
не е никакъв политически затворник и емигрант, а вулгарен изнасилвач 
на малолетно момиче. По моему, Патинов се е спасил, не поради „сто-
манената си издръжливост“, а заради старата американска “винтовка“, 
с която тръгнал срещу искащите да им бъде предаден български копои. 
Както и да било, след няколкомесечни инквизиции, удбашите прибрали 
всичките му документи и дрехи и го изхвърлили на австрийска терито-
рия, както го е майка родила. Там нашият „диверсант“, след като се ог-
ледал и размислил, решил да си пробва късмета в съседното княжество 
Лихтенщайн. Там нямало армия, а само някаква не съвсем декоративна 
цивилна полиция от петдесетина души, на която той се натъкнал. След 
арест и кратък разпит, те го облякли в риза и „джинси“ и го предали на 
австрийските си колеги, които не били толкова „благородни“. Бил набу-
тан в затвора във Виена, откъдето получих писмо с описания на пати-
лата му и... стихове. Пишеше, че не можел да докаже, че е политически 
емигрант и го грозяло предаване на българските власти по гореказаните 
мотиви. Молеше за експресна помощ. Считах за свой дълг да попреча 
на всяко предаване на емигрант в ръцете на копоите. Веднага взех влака 
за Виена, настаних се при Стефан Кафадаров, разказах случая и на дру-
гия ден отидохме в затвора на посещение. След като се легитимирахме, 
поискахме среща с представител на администрацията. Прие ни някаква 
фрау в щатско облекло и в началото се зъбеше, като казваше, че тук прис-

тигат, не само от България, всякакви престъпни типове, които не могат 
да докажат своята идентичност. Бай Стефан служеше за преводач. Моята 
гаранция не беше достатъчна и тя искаше да й бъдат представени редов-
ни официални документи. Казах й, че ще ги получи и заплаших с процес 
в Стразбург, в случай че „хер“ Патинов бъде предаден на палачите си в 
България. От Кафадаров телефонирах на Ламбер, който се зае да уреди 
светкавично въпроса, след като му продиктувах данните на затворника. 
Оказа се, че неговият личен приятел и мой познат – метр дьо Шазель, 
социалист и участник в антинацистката съпротива по време на войната 
е близък с директора на – OFPRA - службата, която уреждаше статута и 
покровителстваше приетите от нея политически емигранти във Фран-
ция. Той наредил веднага да издадат емигрантски паспорт и карта на 
задържания и Пиер ги изпрати „експресно“. Получихме ги на следва-
щия ден и до вечерта „узникът“ бе освободен. Понеже бях на работа, 
а и за да не досаждаме на бай Стефан, купих един билет за влака през 
Мюнхен и на другата сутрин пристигнахме на парижката гара Изток. 
Заведох освободения в къщи, настаних го в стаята за гости, закусихме, 
предадох му чифт ключове и го оставих да почива, а аз отидох на работа. 
Така Патинов живя три месеца при мен, където всичко, което имах, беше 
предоставено за общо ползване. Това положение щеше да продължи не-
ограничено дълго, ако „гостът“ ми не извърши сума бели и глупости, 
които ме принудиха да го предупредя, че трябва да освободи кварти-
рата. В мое отсъствие, Патинов примамвал с трохи гугутки и гълъби, 
затварял прозореца на кухнята през който те влизали в капана, откъс-
вал им главите, оскубвал перушината им, сварявал ги в тенджерата и ги 
консумирал, макар че в хладилника имаше предостатъчно разнообразна 
храна. Проблемът беше, че за подобно злодеяние се плащаше глоба от 5 
000 франка, а при рецидив можеше да се отиде и в затвора. На острата 
ми забележка, той каза, че когато бил в Австрия, постъпвал по същия 
начин с патиците, които плували в изкуственото езеро в Пратера. Освен 
това, по необясними причини, моят съквартирант казваше от „хигиенни 
съображения“, след като се облекчавал в тоалета, изливал кофа с вряла 
вода, от което фекалиите се размазваха и смърдяха. Накъсо: съобщих 
му, че очаквам испански приятели, поради което трябва да ме освободи 
„временно“ от присъствието си... 
                                                           ***
На едно от събранията ни през пролетта Георги Илиев (шивача) доведе 
един млад кюрдски анархист, който предлагаше да предприемем общи 
действия срещу българското посолството на авеню „Рап“, но Хаджията 
го изгони, защото му приличал на провокатор. С него щяхме да се срещ-
нем на манифестация в Париж, организирана от мюсюлманите срещу 
„възраждането“ на българските турци. Бяхме отишли с Ценко да изразим 
солидарността си срещу духовния геноцид спрямо тези наши сънарод-
ници. Манифестиращите пред посолството мюсюлмани бяха не повече 
от 2 000 души, но строени в редици от по десетина души на разстояние 
2 – 3 метра един от друг и по толкова между редиците им изглеждаха 
неколкократно повече и бяха изпълнили цял километър от булеварда. В 
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началото, докато скандираха „Жив-ков а-са-сен!“, „Жив-ков а-са-сен!“ 
(Живков убиец!) всичко вървеше нормално, но после започнаха да викат 
„българи убийци!“ и Ценко поиска да напуснем протеста. Последвах го, 
без да съм убеден, че постъпваме правилно: защото не само, че никой от 
нашите отечествени „компатриоти“ не беше протестирал срещу нацио-
налистическата политика на диктатурата, ами мнозина „чисти българи“ 
щяха да се възползват от случая, за да изкупят на безценица къщите и 
покъщнината на изселващите се в Турция нейни жертви... 
При едно от честите ми отбивания в канцеларията на Ценко, “канцле-
рът” ми съобщи, без да уточнява детаилите, че френските служби са го 
викали на разпит и са му поставили въпроса за моята “терористическа 
организация и дейност на територията на V-тата република”. Макар и да 
беше ясен източникът на подобни “компромати”, когато ми съобщаваше 
за случая, председателят на БОД беше леко подплашен и разцентрован. 
Каза ми, че бил успял да разсее подозренията на френските куки и ме 
предупреди да внимавам къде какво приказвам. Бях спокоен защото зна-
ех, че никой не може да представи каквито и да са доказателства в под-
крепа на подобни обвинения, не поради моето „принципно отхвърляне 
на безмотивния терор“ (виж резолюцията на Третия конгрес на ИФА 
през 1978 г. в Карара), а защото и след 12-годишно пребиваване в еми-
грация аз не бях срещал хора, годни да прибегнат до използването на 
това оръжие в борбата срещу диктатурата. 
Години по-късно, когато имах възможност да прегледам „архива на би-
вшата ДС“, установих че подобни обвинения - най-вече, че съм „избран 
или назначен от ръководството на БОД за завеждащ терора срещу обек-
ти на народната власт в България и в чужбина“, че съм „създал групи 
за обезвреждане на нейната агентура сред вражеската емиграция и т.н.“ 
- фигурират в стотици архивирани „документи“ (доноси, справки, пла-
нове и изпълнения на различните поделения на ДС), целящи „неутрали-
зирането“ и най-вече компрометирането ми пред западните служби по 
тази линия. Сред тях се намира и искане от тогавашния м-р на външните 
работи на „Н“РБ – Петър Младенов - да отправи нота до Франция сре-
щу моя тероризъм, която навярно е била причината за разпита на Ба-
рев. Подобни официални и косвени агентурни доноси, с внушения за 
моите връзки с „бандата на Баадер-Майнхоф“ и други подобни, са били 
отправяни неведнъж от българските копои до колегите им в Германия и 
Италия през всичките години след бягството ми от „родината“. Не съм 
си изяснил все още дали освен тази „компроматна война“, „чекистите“ 
са вярвали на своите „информатори“, нито имали ли са сред тях хора, 
ползващи се с доверието ми, или са станали жертва на собствените си 
параноидни уюни, „игри и комбинации“? 
Във всеки случай, тази им дейност, мимо волята им, ни служеше като 
щит срещу евентуални „остри мероприятия“ от тяхна страна, защото, 
оплетени в паяжината на собствените си кроежи, са допускали, че наши-
ят „ответен удар“ може да направи тяхния баланс „глобално негативен“.
                                                          ***
Към края на лятото от Мюнхен ми се обади Илия и съобщи, че леля му 

Климентина щяла да бъде командирована в Залцбург за някакво „меро-
приятие“ на славистите и имала желание да се видим, ако е възможно. 
Взех си една седмица отпуск и заминах на уречената дата с влака. За слу-
чилото се там предоставям думата на бившия ми племенник и настоящ 
приятел, описано от него в качеството му на свидетел, по мое искане:
Sreshta s lelya i tchitcho v Salzburg prez esenta na 1985-a:
„Ne bjah vidyal lelya si ot 14 godini kogato polucthiх pismo ot neya tche e 
pokanena v Salzburg za edin kongres na slawistite. Osven datite na neinoto 
pristigane, beshe  dobavila i edin spisak ot neshta ot koito tя i semeistvoto i 
se nujdaeli, mejdu tiah edin apparat za brasnene i spezialen gashtirizon za 
karane na go-kart. Maika mi izprati pari i az kupich veshtite. Tai kato imah 
lekzii prez sedmizata, a kongressa traeshe dostа dalgo, opredelihme sreshta v 
Salzburg za chetvartak vecher. Prи tozi telefonen razgovor, koito se provede 
mejdu Salzburg i München, stana duma i za tchitchoto. Tja me popita toi kak 
e, kakvo pravi i rediza drugi vaprosi, koito me nakaraha da pomislya che na 
neya i e domachnyalо i ste iska do go vidi. Az predlojih da mu se obadja i da 
go pitam dali ima vremе da doide za edno svijdane v Salzburg. Tja reagira 
polojitelno taka tche vednaga se obadih na tchitcho i mu kazah tche lelyata 
bi iskala da go vidi. Toi mi se obadi obratno sled malko vremе i mi saobshti 
vlaka s koito shte prиstigne v Salzburg. 
As patuvah do Salzburg, sreshtnah lelya v universiteta i sled pregrashtane i 
zеluvane tja me zapozna s edna svoja koleshka, g-ja Petrowa (ot slowenski 
proishod, jenena za balgarinat, Peter Petrow), koyato i predlojиla az дa 
spja pri tyah. Parvata vetcher i sledvashtata sutrиn imachme vreme da се 
razchodim iz Salzburg i da pogovorim za razlichni rodnini. Kogato saobshtih 
na lelya za tchitchoto (s goliamoto udovolstvine na mlad tchovek, koiko 
smiata che e svarshil rabotata si dobre), za moye izumlenie lizeto na lelya 
spadna kato soufflé. „Oh lele male, kakvo si napravil i.t.n.“ Az ja poglednach 
s nedoumenie i mi trjabvashe dosta vreme, za da razbera tche idvaneto na 
tchichoto ne e bash tolkova radosten fakt za neya. No oshte povetche tja me 
otchudi kogato izvika: „Ah, kolko tryabva na miliya da mu e domatchnialo 
za mene!“ (formulirano ot edin vatreshen otdel “Spontanna mistifikaziya“). 
Tova tja povtori niakolko pati. Predloji da sednem na edna peika i pusheiki 
yaкo zigari, mi оbяsni tche Salzburg e opasno mjasto, palno s agenti na DS, 
tche nikoi ne trjabva da ni vidi и tche v nikakav slutchаi da ne spomenavam 
nito duma dоri pred semeistvo Petrowi. Nablijavashe tchasa na pristiganeto 
na vlaka s tchitchoto. Az predlojih da оtida da go posreshtna i s neya da se 
vidim na zakrito mjasto. Opredelichme si sreshta v gradinata „Mirabell“, 
kadedo lelya mojeshe dobre da se skrie. I оtidah kam garata. 
Zaradvachme se i se pregarnachme i chichoto me popita kade e leljata i az 
trяbvashe da mu kaja tche ima neочakvani promjani: „- Nishto ne razbiram 
kakvo оznatchava tova, treperi tam i se krie v edni hrasti i ne iska nikoi da ni 
vidi“. Tchitcho mi zadade niakoi praktichni vaprosi зa kongresa, za drugite 
gosti i za Petrowi.
Pesha otidohme do gradinata i sednahme na edna peika. Lelya, s blujdaesht 
pogled i otchevidno izvadenа ot ravnovesie, povtori tche e palno s agenti. 
Tchitcho predloji sreshta pri Petrowi, tai kato toi e star negov priyatel. „V 
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nikakav slutchai, toi e agent!“, kaza tya. Moito otchudvane rasteshe ot 
moment на moment. Reshihme az da spra edno taxi i da kajem na chоfiora 
da ni otvede v restaurant izvan grada. Okaza se edna selska kashta s goljama 
terasa, на 10 km ot Salzburg, kadeto prеkarachme kam 3 chasa в razgovori, 
jadene i piene. Tchitchoto beshe donesal 5-te knishki sъdarjasti negovatа 
„Antiiztoriya slawenobalgarska“. Napravi mi vpechatlenie, tche lelya ne 
beshe mnogo navita da prieme tozi podarak (vapreki fakta, kakto az togava 
naivno si mislech, tche tazi epocha e neinata spezialnost), no kogato tchitchoto 
predloji da i go izprati po niakakav natchin, tya go vze, no az si mislich dali 
niama da gi izchvъrli v parvata bokludjiiскa kofa? 
Tchitchoto plati 1800 shillinga, i lelyata vъzklikna kolko mnogo neshta bi 
mogla da si kupi s tiya pari. (Po-kasno maika mi me razpita dali naistina 
sam kupil porъtchаnite veshti za lelya, tai kato v neinoto pismo do maika mi, 
lipsvashe otbeliazvane na tiya podarazi, a samo beshe pisano: „Blagodarya 
ti za parite koito izprati po Ilija, s koito si prekarachme mnogo hubavo vremе-
то v Salzburg“.) Prez vecherta otidohme v edna stara krъtchma blizo do 
rekata, kadeto imashe samo hiho-haho.
Na finala, lelja predloji na tchicho da se vidjat s nego sled dva dni vav Viena. 
Tchitchoto i dade telefona na edin негов приятел Stefan Kafadarow. Sled 
tova se sboguvachme i tchitcho tragna prъv za Viena. Vъв vlaka tchitchoto 
reshil da prodъlji vednaga kam Triest. Taka prikljutchi tazi ljubovna sreshta 
mejdu tchitcho i lelja mi...“ 

При Стефан Кафадаров се видяхме с редактора на списание „Републи-
ка“ Асен Тишков, който се готвил да заминава нелегално за БГ. Както се 
разбра по-късно от разкази на очивидци и от архивите на ДС, той минал 
през Париж, където получил пистолет от Ценко и продължил за Марси-
лия. Там се състояла срещата му с последния съотечественик, небезиз-
вестния Петър Бояджиев и през Югославия влязъл в родината, където 
след два месеца „органите намерили самоубит полуразложения му 
труп“. Това ново убийство на копоите беше съпроводено от прекалено 
много съвпадения и случайности.
След еднодневно гостуване при Стефан, му казах, че навярно утре или 
в другиден ще бъде потърсен по телефона от жена (бившата ми съпруга 
Климентина). Да й каже, че ми се е наложило по спешност да замина за 
Триест, което и сторих. След кратко свиждане с Благо Славенов, продъл-
жих с влака по „Лазурния бряг“, отбих се за малко в Сан-Мандрие край 
Тулон, където работеше и живееше със семейството си Антон Машев от 
процеса на Алфред Фосколо и Петър Бояджиев, но беше успял да избяга 
с годеницата си Лидия през Черно море за Турция, две години преди да 
бъде закопчан с белезници от копоите. Осъдили го задочно на 14 години. 
Беше честен човек, въпреки илюзиите, които хранеше към династията 
на Кобургите и нейния Мадридски изтърсак. Не зная каква е била реак-
цията му, когато тоя стана „коалиционен партньор“ на соц-мутантите на 
БКП, но ми е известна протестната му и разграничителна декларация 
от съпроцисника си Петър Бояджиев, когато този бе кандидат на БСП, 
бивша БКП за министър-председателския пост. Във Франция Машев ра-

ботеше за импрегниране на гредите и дограмите на жилищата с отровни 
химикали, срещу дървояди. Навярно това и политическите разочарова-
ния, станаха причина за ранната му смърт. Лека му пръст.
                                                           ***
Два месеца по-късно получих ново писмо от някогашния приятел, за-
творник, добър католик и земеделец Павел Каръков или Пабло, който, 
както се разбра от досието ми след отварянето му през 1997 г., беше 
сколасал да стане и доносник на ДС (с псевдоним “Светлов“). Бе изпра-
тил писмото си на 17.11.1985 г. от Ерфурт (ГФР). Пишеше, че отново е 
на „Мирна конференция на католиците“ от Европа. Започваше с това, 
че по приносителката (някаква френска католичка и боркиня за мир) ми 
изпраща две книги от Климентина: „Видрица“ от поп Минчо Кънчев и 
„Стихове“ от Константин Павлов, със заръка, ако нямам интерес към тях 
да ги изпратя на племенника й Илия в ГФР...  По-интересен ми се стори 
следващият пасаж от писмото му: „Обадих й се, и тя набързо ми даде 
това, защото беше в подготовка да заминава на „научен“ семинар (или 
нещо подобно) в Израел. Тя всъщност замина и разбрах, че се е върнала, 
но не сме се чували.“...
Че „Пабло“ беше изпратен от копоите при лелята за проверка, нямаше 
никакво съмнение. По-интересното в случая е това, че след като бе из-
пълнил възложената му „задача“ и докладвал, че бившата ми половин-
ка поддържа връзки с обекта ГКГ („Терорист“), са я пуснали да замине 
най-спокойно и безпрепятствено за Израел. Тоест от доноса му за нея 
не е имало никакви „страшни последици“, макар че толкова много се 
страхуваше „агентите да не узнаят за срещата ни“ в Залцбург... Възмож-
но е Пабло „Светлов“ да не е изпълнил коректно възложената му зада-
ча, поради което при него е бил „маршрутиран“  бившият секретар на 
Ванче Михайлов – Тома Малечков... за взаимна „проверка“.  А може и 
да е икономисал случката пред вербовчика си, както и копоите да са 
проверявали дали те двамата: агент „Светлов“ и Климентина (с не-
установен статут) са били „искренни“ към тях? 
Истината се намира в досиетата на всеки един от тях... 
По-нататък Павел Каръков пишеше, че е обиколил разни приятели и им 
е предлагал моя адрес, за да ми драснат някоя картичка. Илия Кехайов го 
попитал: „дали смята за разумно да поддържа сега връзки с мене?“, коя-
то предпазливост е нормална, след като е знаел, че „Светлов“ го пускат 
да пътува често из Европа, което не е в практиката на копоите спрямо 
политическите им противници, освен ако „маршрутираният“ доносник 
е дал неопровержими доказателства за своята „лоялност към органите и 
народната власт“. 
Писмото завършваше с „Поздравявам всички ви и ви стискам ръка дру-
гарски!“ и че винаги ще се радват, когато получат нещо от мен (като 
картичка от ГФР), колкото и скромно да е съдържанието й...  
Подобни посещения на пратеници, роднини и „приятели“ от България 
по това време бяха зачестили, което говореше за засиления интерес на 
ДС към „вражеската емиграция“ и специално към нас анархистите. Така 
през есента на Иван Дръндов гостуваше младо „приятелско семейство“ 
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на близките му, което го беше изнервило с пледоарията на диктаторския 
режим, поради което той ме извика, за да се разправя с тях. Идеологиче-
ското ниво на гостите му беше оскърбително ниско, от което на човек му 
ставаше обидно да спори с тях. На забележката ми за социалното нера-
венство между такива като него (главата на гостуващото семейство твър-
деше, че е же-пе-ец, тоест работещ в системата на Же-Пе транспорта) и 
новобогаташите от ком-върхушката, което само в сферата на заплатите 
достигаше 1 : 100, без да говорим за останалите привилегии, просторни 
жилища, вили, резиденции, обслужващ и охранителен персонал, безот-
четни фондове, командировки, взаимни гостувания с чуждестранните 
им хомолози и т.н., и т.н. ми беше отговорено, че техният труд бил тежък 
и отговорен, поради което те били „правоимащи“ (за пръв път чувах за 
това понятие от „безкласовото общество“). Жена му беше напълно соли-
дарна със съпруга си. Не ги стресна и факта, че президентът на бившата 
Френска империя разполагаше с 5 – 6 дворци, докато „видният деец на 
международното ком. и раб. движение“ и държавна глава на сиромашка-
та „Н“РБ, си беше построил тридесетина палати, разсяти във всички ок-
ръзи. Подиграх ги и им казах, че ние искаме да спасим Тодор Живков от 
непосилния труд за повдигане на народното благосъстояние, който може 
да го изкили и затова с цялото му „обкръжение“ и номенклатура ще им 
гарантираме по-здравословна и приятна работа в мините, кариерите или 
в текезесетата, срещу заплатата на средния работник, както е било по 
време на Парижката комуна. Тук секнаха всякакви спорове и дори прег-
лъщането на залците с хубавата манджа, която буля Дръндовица се беше 
престарала да приготви за гостите от България.   
Пак по същото време Хаджията беше посетен от братовата си дъщеря и 
негова племенница, която му донесла поздрави и подарък – бутилка ко-
няк от обер-чекиста Григор Шопов. Георги каза, че трябва да го изслед-
ваме, дали не съдържа отрова. Не скриваше недоволството си от пле-
менницата, която беше към 60-те и от разговорите с нея и внушенията, 
които му правеше, нямаше съмнения кой и защо я е изпратил. Но нашият 
„патриарх“ не пожела да я разпитам. Само побърза да я отпрати обратно 
при вербовчиците й.
В разговорите ни с повечето от тези гости обсъждахме „айсберга на гене-
ралната криза в СССР и лагера на мира и социализЪма“, чиято надводна 
част беше десетмилионната „Солидарност“ на полския пролетариат и 
афганистанската партизанска война, в която съветската армия затъваше 
все по-дълбоко и едва ли щеше да се измъкне от там по-лесно, отколко-
то американците във Виетнам преди десетина години, но тези ми думи 
обикновенно се посрещаха с насмешка от убедените в несъкрушимостта 
на духа на „красните богатири“ и в тяхната освободителна мисия. Още 
по-слабо въздействие върху гънките на полираните им мозъци имаха 
прогнозите ми за завършека на настоящата, помоему, финална фаза на 
„реалния социализъм“. Гостите казваха, че съм „гладна кокошка, която 
сънува просо“, а аз бързах да приключа с първия том на моята „Антиис-
тория Славянобългарска“, за да освободя времето си за бурята, чието 
приближаване предугаждах...  

                                                           ***
След като стечението на битовите обстоятелства в моя живот, слабата 
ми математическа подготовка и липсата на подходящ екип, ме отказаха 
от една системна работа върху грандиозната идея на „математическия 
материализъм“ – трудно ми е да датирам кога стана това, тъй като вина-
ги съм имал афинитет или „любопитство“ да проникна в бъдещето (на 
това му казваха футурология) – аз концентрирах вниманието си върху 
„частната теория на социалната революция“ или проблемите, свързани 
с революционната практика, която бе един от важните мотиви, ако не и 
основния, за моето бягство. Защото, все очаквах, че като изляза от ямата 
на „зрелия социализъм“, навън, някъде по-широкия свят самотни едини-
ци или групи от другари ще да са направили гигантски крачки (полети) в 
космоса на идеите. Мислех си и това, че ако никой не е бил в състояние 
(или не е поискал) да актуализира най-великия идеал с оглед бъдещето 
на човешкия род, съобразно натрупващите се данни и събития от по-
следната четвърт на ХХ век, ако бях единственият, който се терзае от 
подобни мисли, то по-добре ще е и мен да ме няма. 
С такива размисли се озовах в „свободния свят“ и първото ми разоча-
рование се появи след срещата и разговорите ни с Хаджията, а край 
него и с испанските и френски другари. (Запознах се и разговарях и с 
украинско-френския анархист Александър Скирда, срещнах и мнозина 
други „легенди“.) Това, което Хаджията беше сторил и продължаваше 
да прави с завидна упоритост беше формулирането и репетирането на 
един негов „селски анархизъм“, както го наричах. Една дузина години 
минаха в разговори и спорове с него по всички въпроси, в резултат на 
коeто заключих, че съвместната ни работа в сферите на теорията, която 
той предлагаше почти от началото, е невъзможна и което е още по-зле – 
щеше да бъде напразно... губене на време и нерви. 
Тогава, след като постепенно се убеждавах, че от времето на руските 
революции (от 1905-а и 1917 - 1921-а) не е направено нищо значително, 
дори не бяха поставени жалони за бъдещите труженици на тая „неразо-
рана нива“, реших да сложа начало на последното (побиването на жало-
ните) с надеждата, че нуждите на времето (бях убеден, че то чертае една 
близка революционна перспектива) ще извикат на сцената появата на 
необходимите хора за решението на стоящата пред революционната ми-
съл задача. Към това ме подтикваха и отворилите се дупки от свободно 
време в „Русел Юклаф“, вследствие предизвиканите от появата на ми-
никомпютрите пертурбации в работата ни. Така, наред с първия том на 
„Антиисторията“, аз се върнах към някои кардинални проблеми на „об-
щата революционна теория“, сред които роботронната революция (Р.Р.) 
и опитът с нейна помощ да се разбере света, в който живеехме и тежките 
тенденции в развитието му, приближаващият крах на „реалния социали-
зъм“, в което вече нямах никакви съмнения и който крах подклаждаше 
моята абсолютна увереност, че е предстояща революционна ситуация, 
каквато не е бивала от зората на капитализма и на последно по място, но 
не и по важност, бяха надеждите ми, че вълните, предизвикани от сгро-
молясването на „империята на Злото“, ще залеят и тази на „Доброто“, 
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но не отчитах колко дълбока е раната, нанесена от болшевиките върху 
вярата на хората на труда, че един друг свят е възможен... Известни ко-
лебания предизвикваше в мен състоянието на революционния човешки 
фактор, а освен това, си давах сметка, че и Р.Р. е все още в пелените си, 
но това не ме отказа от намеренията ми, макар и по неволя, да се заема с 
тези важни според мен проблеми на революционната теория.
                                                          ***
Преди да започне новата учебна година, на гости от Германия пристигна 
Илия. Това съвпадна с посещението на Горбачов в Париж през октомври 
1985 г. Когато в порядъка на частна инициатива той посети и кварти-
рата-Музей  на № 4, rue Marie-Rose  - малка уличка, недалече от метро 
Алезия (по името на последната битка между галите и Цезар…), в която 
е живял „Ленин“-Улянов преди Първата световна война. Сред тълпата 
посрещачи бяхме и ние тримата с Ценко и Илия. Докато френските пар-
тийци приветстваха възторжено и тичаха около колата в която беше но-
вият им „вожд“ - Горбачов, ние го освиркахме и едно говедо от охраната 
на ФКП започна да дърпа Илия. С Ценко го изблъскахме, което привлече 
вниманието на колегите му и сигурно щеше да стане мелле, ако помежду 
ни не застанаха двама френски полицаи. Инцидентът беше избегнат и 
когато “Горби” влезе в музея, ние си тръгнахме.
Реших по време на гостуването му да запозная Илия с “папата на троц-
кистите” Пиер Ламбер и му телефонирах. Той ни покани на обед в един 
от по-скъпите ресторанти около Gare de l’Est, където поръча шокрут – 
едно от традиционните елзаски ястия с кисело зеле, кремвирши и други 
меса. (За любопитните и за гастрономите прилагам и оригиналната му 
рецепта: 300-400 г. кренвирши, 1 глава лук, 3 скилидки чесън, 4-5 зрънца 
карамфил, 1 в. ч. вино “Ризлинг”,  ситно нарязяна 1 голяма глава кисело 
зеле, 100 г. пушена сланина, 300-400 г. паприкована сланина,  300-400 г. 
варена наденица, 300-400 г. бахур, 1 дафинов лист.) Келнерът го донесе 
в огромна елипсовидна тава, която щеше да стигне за три пъти повече 
изгладняли мъже, което впечатли силно Илия и той слушаше недоверчи-
во обясненията на Пиер, който му разказваше, че в тяхната партия още 
отсега били въвели “Принципа на Парижката Комуна” - за равни заплати 
на всички от “шефа до шофьора”. Илия съвсем се усъмни в това, когато 
видя, че сметката за обеда на трима ни струваше на Ламбер повече от 
600 франка. Той слушаше внимателно агитатора, без да му противоре-
чи, което би било признак на лошо възпитание след обилно полятия със 
скъпи френски вина шокрут. След това сменихме темата и заговорихме 
за кризата на СССР, за чиято “безусловна защита” някои от троцкистите 
все още бяха готови. Съгласихме се, че кризата ще предизвика разно-
гласия във върхушката при търсенето на изход, които могат да доведат 
до борби между клановете, а центробежните сили на перифериите на 
московската метрополия - до разпад на империята. Ламбер не приема-
ше тази терминология, понеже за тях държавите в “Съветския блок” все 
още бяха дегенерирали “работнически държави”. В разговора той изказа 
едно интересно съждение: Империята е станала губещо предприятие, 
поради което предстои оттеглянето на СССР от Източна Европа и 

другите континенти, в който имаше маркс-ленински режими със “съ-
ветско присъствие”. Разбира се, в полза на твърдението си Ламбер не 
приведе данни. Аз считах, че само един подробен икономически, търгов-
ски и финансов баланс по години на отношенията между Москва и са-
телитите й, можеше да даде отговор на въпроса: КОЙ ПЕЧЕЛИ И КОЙ 
ГУБИ от тази “симбиоза”. За себе си бях повече от убеден, че България 
е експлоатираната, защото разполагах с не малко данни за неравностой-
ния обмен при който близо 60 % от вноса и износа ни беше със СССР и 
знаех колко ниски са цените на българските продукти на руския пазар и 
че ураниевата руда се транспортираше безплатно на Север. Оставаше да 
се провери доколко тези неравностойни сделки се компенсират с петро-
ла, амортизираните фабрики и остарелите оръжия, от които се освобож-
даваше “съветската армия”…
Интересно ми беше, че Пиер не се задържаше дълго върху сериозната 
тема, сменяйки я с нещо по-леко или хумористично. Мене най-често ме 
представяше като атракция, разказваше на слушателите си за взривената 
статуя на Сталин, два дни преди смъртта му и обикновено завършваше с:
- Голям шанс си имал, че той пукна.
На което аз най-често отговарях:
- Шанс е имал той, че не го срещнах приживе…
- Това и невъзможно. Къде ще го срещнеш?
- А твоя Троцки, като го е срещал всеки ден на заседанията на политбю-
ро, защо не му е светил маслото?
- Това нямаше да промени нищо – и започваше дълга, скучна и неточна 
марксическа лекция за ролята на личността в историята.
- Добре, но ти знаеш, че в своята история на Руската революция, а и на 
други места, Троцки е казвал, че ако не са били те двамата с Ленин, по 
всяка вероятност Октомври е нямало да се състои. Щом липсата или 
премахването в подходящия момент, на подходящото място, елимини-
рането на един или няколко персонажа може да промени хода на исто-
рията, защо да не допуснем, че ако вашия класик беше измъкнал два 
11-калиброви нагана и натаркалял през 1923 или 1924 година бандата 
на Сталин в политбюро, а още по-добре – с помощта на червената ар-
мия – прочистил по-из основи авгиевите обори във ВКП (б), историята 
да смени посоката си? Или ти мислиш тацитно, че който и да би било – 
включително и Троцки с другарите му – тя щеше да се повтори?
- Да, ако Руската революция останеше изолирана…
- Тогава защо извършихте октомврийския преврат и за какво беше бор-
бата на троцкистката опозиция, и още по-тежко – защо бяха десетките 
милиони жертви? Или вождовете на руския болшевизъм хвърляха заро-
ве, играеха на хазарт, в който залогът, вместо чипове за милиони, беше 
милиони човешки трупове…
Стигнал тази фаза, разговорът ни завършваше със злобен блясък зад 
очилата на Ламбер, който сигурно си мислеше: “Ако парашута ни се от-
вори и ни паднеш в ръцете, ще разбереш маркс-ленинската теория за 
ролята на личността.”
Когато се разделихме и си тръгнахме към дома казвах поучително на моя 
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млад приятел:
- Не бъди “полезен идиот” – с тях трябва да се внимава и когато се стиг-
не до “ъгловия момент в историята”, както се изразяват те, тогава е от 
изключителна важност, кой по-бързо ще извади револвера от кобура…

Преди да си замине Илия, им устроих среща и с Хаджията, който ни по-
кани на конференция на наследницата на Първия интернационал – анар-
хосиндикалната АИТ (МАТ). На нея Троянов ни превеждаше от немски 
и английски. Той остана разочарован от чутото и видяното, защото деба-
тите бяха на изключително ниско и безперспективно ниво, особено ко-
гато вниманието на делегатите, най-вече на испанските, се насочи върху 
опортюнизма на шведската САК, която като че ли се беше самоизклю-
чила…
След тези нагледни уроци по революционна теория (засега не я практи-
кувахме), “ученикът на дявола” взе влака за Мюнхен, като си обещахме 
догодина да се видим пак, а в антракта да държим писмена връзка или 
по телефона.
                                                          ***
Както се жалваше неведнъж и самият Георги Хаджиев, нашето сътруд-
ничество беше една истинска мъка. Според мен, то беше един дългогоди-
шен, таен или явен сблъсък между две взаимноизключващи се линии – 
опортюнистическата и революционната. Това „незаконно съжителство“ 
- бях го казал още преди повече от десет години на нашия приятел в Гер-
мания Димитър Стоилов - можеше да трае само докогато липсва истин-
ска революционна ситуация. След този момент, продължаването му би 
било равносилно на предателство спрямо идеите ни. Този момент при-
бижаваше ускорено от средата на 80-те години на ХХ-и век, когато всес-
транната криза, съпътстваща империята на държавния капитал, започна 
да се придвижва към кулминационната си точка. Това бе предвидил още 
през 1975 г. отлично осведоменият заместник на държавния секретар на 
САЩ Х. Кисинджър, който отговаряше за тяхната Източна политика – 
Хелмут Зоненфелд. Той бе дошъл до заключението, че кризата на Ру-
ската метрополия и нейните периферии навлиза в най-тежката си фаза 
от възникването й. Тя, предупреждаваше той, заплашва да се превърне 
в революционен пожар от Берлин до Владивосток, ако не се проведат 
незабавни и всеобхватни реформи, засягащи икономическата система и 
отношенията в империята между метрополията и колониите. С други 
думи и в различен контекст, Зоненфелд предвещаваше „перестройката“. 
Мойте анализи и споровете ни в събранията, макар и от други позиции, 
стигаха до аналогични изводи, но се различаваха по предлаганите реше-
ния на кризата. За да се стигне до тях, аз твърдях непрекъснато, че алфа 
и омега на превръщането на имперската криза в Социална револю-
ция е създаването на международна революционна организация от 
която българските анархисти – в страната и в емиграция трябва да станат 
неделима част. Усилията ми в тази насока, трябва да призная неуспешни 
до сега, датираха почти от началото на емигрирането ми във Франция. 
Хаджията имаше свое обяснение за нашите припламващи и притихващи 

сблъсъци. В писмото си от 1 юни на „оруеловата 1984 година“, след като 
в него бе „линчувал“ поименно всички напуснали или изключени от ор-
ганизацията, той ми беше писал: 
„Не те подценявам, не съм показал и никакво лично неразположение 
към теб. Но чувствам, че между нас зрее един конфликт; потенци-
ално и без да си даваш сметка, ти отиваш към него. Защо? В твоята 
природа конфликтите, под една или друга форма са една необходимост. 
Споровете и полемиките ти дават една насъщна психологическа хра-
на. С това мое твърдение, ти, разбира се, не си съгласен и това е нор-
мално. Не желая да споря по това. Единствената ми грижа е да се 
намери начин да се избегне конфликта, който ти не желаеш и от който 
никой няма интерес.“
И така, според нашият опортюнист, „зреещият конфликт“ се обясняваше 
с моята „природа и психология“! По това и аз не искам да споря, и ос-
тавям читателят сам да си направи заключенията, след като сравни две-
те тези с веригата разгъващи се макро-процеси и събития в империята, 
които я доведоха до нейния крах и пропуснатата възможност за револю-
ционен изход от създалата се ситуация, поради неглижиране на необхо-
димостта от постоянна нелегална организационна работа, при всички 
обстоятелства, независимо от цената, която трябваше да заплатим. 
По това време, както личи от приложените вътрешни документи и пуб-
ликувани пропагандни материали, аз бях дошъл до заключението, че е 
крайно време, че е абсолютно необходимо, да се преодолее опортюни-
змът в собствените ни редове. Другото, тоест оставането ми в ролята на 
съзерцател, считах за равносилно на измяна към революционния дълг, 
както го разбирах. Така, след продължителни и мъчителни размишле-
ния, и търсене отговор на поставения в заглавието на книгата на Чер-
нишевски въпрос „ЧТО ДЕЛАТЬ?“, в началото на 1985 г. в нашите съ-
брания наченахме продължителни дебати, формулиране на позиции и 
придружаващи ги дискусии, за линията на нашата пропагандна и орга-
низационна дейност, с които започнах спомените си за тази преломна 
година. Резултатите не бяха особено обнадеждаващи и те ме доведоха до 
окончателното решение да скъсам с досегашния стил и насока на дей-
ността ни и на 12-годишното ни  сътрудничество. На събранието в петъ-
ка на 6 декември 1985 г. връчих на Антон Николов следното мое писмо:
ЧРЕЗ СЕКРЕТАРЯ НА ЗАДГРАНИЧНИЯ СЪЮЗ НА Ф.А.К.Б.
ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРИЖКАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЯ

                                                    ДРУГАРИ!
Поради ред причини, част от които са изложени в моето писмено из-
казване от 4 януари 1985 г. по повод състоянието на нашата пропа-
ганда, възнамерявам да прекратя сътрудничеството си в „НАШ ПЪТ“ 
и да посветя времето и силите си на разработване на печатни ма-
териали, адресирани към българската работническа класа и нейни-
те дъщери и синове – в учебните заведения и казармите. За тази цел 
ще насоча вниманието и мисълта си към:
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1) Анализи на текущото положение в България, на основните проти-
воречия и слаби точки на държавнокапиталистическото общество с 
оглед неговото разрушаване и очертаване на една анархокомунисти-
ческа перспектива и програма, като единствена и непосредствена 
алтернатива.
2) Търсене на лозунги и искания, които ще способстват за обединение-
то в едно на недоволството на работническата класа, малцинствата и 
лишената от всякакви перспективи младеж, и тяхното насочване към 
дестабилизиране на държавните институции и унищожението им.
3) Систематизиране на възможните и достъпни всекиму средства и 
методи за ежедневна и непрекъсната борба с диктатурата, до ней-
ното пълно и окончателно унищожение.
4) Разглеждане на свързаните с нея организационни, стратегически и 
тактически въпроси, както и тези на конспиративната техника и 
елиминиране на доносниците и предателите в чието лице полицей-
ския режим намира една от главните си опори.
5) Критичен разбор на борбите срещу колониалното господство на 
Москва и поддържаните от нея сателитни диктатури в Източна Ев-
ропа и на налагащите се от него изводи за българската революция.
6) Запознаване с непрекъснато обогатяващия се от изобретател-
ността на масите опит в борбата им с тиранията и неправдите 
в т. нар. Трети свят – от Афганистан, през Чили до Южна Африка. 
7) Баланс и поуки от борбите на различните нелегални групи и ор-
ганизации в т. нар. Свободен или Първи свят. Борби, водени в усло-
вията на разгъващата се Научна и техническа революция с всички 
възможности, които тя предоставя за едно ефикасно парализиране 
на обществото на паразитизма и на научно организираните измама 
и насилие.
8) Насочване на критиката срещу всички, които насаждат дух на 
песимизъм, пораженство, опортюнизъм и нагожденство. Които съ-
ветват роба да търпи, за да не се давали излишни жертви. Които уби-
ват вярата в собствените ни възможности и сили за борба с диктату-
рата на БКП, за да я заменят с вяра в чудеса, „Великото неизвестно“ 
или чужда „помощ“. Които повече от 40 години „пестят силите си“, 
чакат създаване на „благоприятна международна обстановка“ и от-
лагат борбата за ХЛЯБ И СВОБОДА до гръцките Календи. 
Които, най-после, превръщат собствения си страх и капитулация в 
„теоретическа“ мотивировка на бездействието и резоньорството.
9) На основата на тези критични работи, анализи и търсения – от-
печатване на позиви, апели, манифести и брошури за саботиране, 
повреждане, разложение или унищожение на институциите, звена-
та артериите и трансмисиите на диктатурата. За психологическа 
подготовка и организиране на масите за кървава разправа с претори-
анците на държавнокапиталистическата „република“ и заместване-
то й от един СЪЮЗ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ И САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ 
ТРУЖЕНИЦИ.
10) И на последно по място, но не и по важност: организиране на 

транспорта и разпространението на такива пропагандни матери-
али ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА, екс-
педирани от името на една анархистическа организация, например 
АНАРХИЯ ИЛИ СМЪРТ.
Вратите на тази инициатива остават отворени за всички другари, 
които са убедени в нейната необходимост и са готови да помагат.
Същевременно, заявявам, че нямам никакво намерение да си губя 
повече времето в празни спорове и увещания на хора, които систе-
матично се противопоставят или саботират всеки подобен подход 
към задачите на нашите пропаганда и действия.
Пропаганда и действия, които трябва да бъдат детонатор на натру-
паните от самата власт камари от експлозивно недоволство във всич-
ки слоеве на народа и най-вече сред загубилата всякакви илюзии трудо-
ва младеж!
Животът принадлежи на смелите, а бъдещето на движение, което 
се ражда от преките акции и инициативи на участниците му!

             ПАРИЖ                                                            С ДРУГАРСКИ ПОЗДРАВ:
     1 Декември 1985 г.                                                                 /Г. Константинов/
 
Още не завършил прочита на мето уведомително писмо за оттеглянето 
ми от “Наш път”, Антон бе прекъснат от хистеричния крясък от Хаджи-
ята:
- Значи аз съм този, който съветва робите да търпят, за да не дават из-
лишни жертви и убиват вярата в собствените им възможности и сили за 
борба с диктатурата на БКП. Чувате ли го: Аз, който повече от 40 години 
държа знамето на революционния анархизъм, съм „пестял силите си“ 
и съм чакал създаването на „благоприятна международна обстановка“, 
отлагайки борбата за ХЛЯБ И СВОБОДА до гръцките Календи. Най-по-
сле, аз съм този, който бил превръщал своя страх и капитулация в „те-
оретическа“ мотивировка на бездействието и резоньорството си. Това е 
безсрамие, което нямам намерение да му простя. 
Реакцията на всички, даже на Дръндов и Карталски беше мълчаливо 
очакване на развоя на схватката, нещо от което „патриката“ не остана 
доволен:
- Какво мълчите бе, оставяте един хулиган да обижда вашия другар, кой-
то е посветил целия си живот на идеите. Аз настоявам организацията да 
се произнесе и ако той не се извини, и не оттегли гаменските си клевети, 
формулирани в точка „8“ от писмото му, да бъде изключен. Докато това 
не стане, аз повече няма да се занимавам с редактирането, списването и 
разпространението на списанието, нито ще присъствам на събранията, 
докато не докажете, че сте организация, а не сбирщина.
При тези думи Хаджията стана и напусна събранието, а Карталски, гле-
дайки ме укоризнено, рече:
- Константинов, виждаш ли какво направи с твоите писма. Ако ти не 
поискаш извинения от Георги, ще считаме, че действията и думите ти са 
насочени към парализиране на организацията и в крайна сметка целят 
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разрушаването й. Освен това, той е ценен и уважаван другар не само от 
нас, но и от световното анархистическо движение и не може с лека ръка 
да се сеят обиди и издават безапелационни присъди над човек, който 
работи всеотдайно за анархизма преди ти да си се родил...
- Карталски, ако бях формалист, щях да ти кажа, че никъде в своето пис-
мо не споменавам името на Георги Хаджиев и ако той сам се разпознава 
и назовава – тежко му! Но, не възнамерявам да се крия зад юридическа-
та формалистика и ще кажа, че не бях експлицитен, за да му дам въз-
можност да се присъедини към една императивно налагаща се смяна на 
курса ни, защото както казах в своето изложение за „линията на нашата 
пропаганда и дейност“: „Най-важната задача пред нас си остава за-
здравяването на връзките ни с вътрешността, като настоявам за 
разработване и координиране на общоприет план за организационна и 
пропагандна работа, с разпределението й, и поемането на отговорнос-
ти – лични и колективни – за неговото изпълнение. Само по степента на 
реализирането и съживяването на тази права и обратна връзка между 
другарите в страната и нашия съюз, ще можем да съдим доколко сме 
изпълнили дълга си към трудовия народ, нашия идеал и революция. До-
колко сме успяли да потеглим срещу течението. И трябва да помним, 
че залогът на нашата борба е екзистенциален: ВРЕМЕТО ПОСТАВЯ 
ПЪРВО ПРЕД НАС, А СЛЕД ТОВА И НА НАРОДА СЪДБОНОСНИЯ 
ВЪПРОС: ДА БЪДЕМ ИЛИ НЕ!“ Освен това, можете да го попитате, 
аз неведнъж съм казвал в очите му и пред повечето от вас, че е опор-
тюнист. Опортюнистически е и сегашният му опит да превърне прин-
ципните въпроси в лични, с оглед заличаване на разделителната линия.
Другари, не е време да си играем на думи. Моето мнение за „Наш път“ 
изразих за последен път писмено близо преди година. Това, което казвам 
сега в писмото си не се различава съществено и ви питам, вас и Хаджи-
ята, който не трябваше да напуска събранието: 
- Защо на 4 януари т.г., той не реагира на това, което декларирах 
тогава, а сега повтаря шантажите си, с които е прогонил не само 
Тренчо? 
И понеже отново поставяте въпрос, който е разискван и протоколиран,  
ще бъда съвсем откровен: 
- Заявявам, че не желая да участвам в списването на един „Църковен 
вестник“. И мисля, че дори и сам да съм на това мнение, имам пра-
во да го защитавам, както и да откажа сътрудничеството си в една 
дейност, която, в условията на настъпващата революционна криза, 
считам вредна.
- Добре, но защо продължи да пишеш статии за „Наш път“, след като е 
такова мнението ти? И защо оставаш в една организация, за която нямаш 
особено високо мнение?  
- Защото, въпреки редакторската му бърсалка и осакатяването на стати-
ите ми, чрез тях, върху страниците на „Наш път“, аз се стремях да правя 
революционна пропаганда. Но това вече не е достатъчно, само слепецът 
все още не може да види надвисващата революционна буря и ако про-
дължим да се забавляваме с идеите си по досегашния маниер, тя ще ни 

помете...
Тук Дръндов не се стърпя и подхвърли язвително:
- Константинов, ти даваш ли си сметка колко сме, на кои години сме и 
какво е положението на другарите в България, към които поставяш из-
исквания, заплашващи ги, ако не със смърт, с още дълги години затвори 
и лагери, докато ти развяваш знамето на революцията в... парижките ка-
фенета и ресторанти?
- Господин кмете, слушай внимателно и запомни веднъж завинаги това, 
което ще ти кажа, защото повече няма да се повтарям! Многократно 
съм излагал плана минимум и план максимум за нашата работа тук и с 
приятелите от България, като неведнъж правих опити за реализирането 
им. С плана минимум - за разпространението на нашата пропаганда в 
България - бяхте съгласни всички, включая и твоя „вожд“ поне на думи. 
Мога да представя доказателства, че повече от десет години скрито той 
саботираше всякакви наши усилия, а открито мотивираше несъгласието 
си с аргументи, че ДС щяла да удари другарите в България и нас – тук и 
други, които споменавам в прословутата точка „8“ от писмото ми. Осъ-
ществяването на този план минимум беше предпоставка за преминаване 
към плана максимум с привличане на другари от другите федерации за 
реализирането му. И в тази посока Георги Хаджиев саботираше усилия-
та, за да не кажа по-тежка дума. По повод приказките ти за кафенетата, 
можеш да се информираш от него, че аз съм поемал цялата отговорност 
за тази ни дейност и съм бил готов да се сражавам с копоите тук и в Бъл-
гария, за което поставях едно-единствено условие: създаване на бойни 
групи за защита и ответни удари при провали и арести, които са напъл-
но вероятни при нелегалната революционна дейност. Попитай го в мое 
присъствие и ще научиш цялата истина – за момчетата от ГАРИ, за Бекя-
ра, за ХХII конгрес на ФКП, за руското издание на „Анархокомунисти-
ческая Революция“, за Третия конгрес на ИФА в Карара и накрая – за 
заверата със сина на неговия приятел Стоян Цолов. И понеже поставяш 
въпроса за бройката и годините ни, искам да те попитам: 
- Какво направихте през изминалия до 1973 г. четвърт век, когато бяхте 
много повече и по-млади? 
- Ти какво искаш да сме направили? Това, което сториха Рачевци ли?
- С други ме бъркаш г-н кмете, аз никога не съм разчитал на „сътрудни-
чество с другите сектори“ и не съм търсил, нито получавал райхсмарки 
от генералния щаб на Кайзера като Ленин или долари и военна помощ 
от „съюзниците в антифашистката коалиция“, като Сталин, нито мос-
ковски червонци като тяхните пети колони от рода на БКП. В плановете 
за които стана дума, съм апелирал само за революционната интернацио-
налистическа солидарност от страна на анархистите. И колкото и мало-
бройни, да не кажа незначителни да са силите ни, никога не трябва да 
забравяме, че друг път към свободата няма и че когато всички необходи-
ми условия на революционната буря бъдат налице, полъхът от размаха 
на крилцата на една „пеперуда“ може да се окаже достатъчното условие 
за нейното разразяване.
След тия ми думи, секретарят закри събранието и на следващите про-
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дължихме разискванията в отсъствие на Хаджиев, който въпреки мно-
гобройните отправяни му покани бойкотираше събранията, инструк-
тираше „верните си оръженосци“ – Дръндов и Карталски и отправяше 
ултиматумите си към мен и организацията чрез тях. Тази „игра“ про-
дължи до последния ден на годината – 31 декември, когато Дръндов ми 
телефонира - нещо, което той не бе правил от години, за да ми съобщи, 
че довечера ще имаме важно извънредно събрание и че присъствието на 
всички другари е желателно.
Отидох, както обикновено по-рано и Георги Илиев, който също бе уведо-
мен от Дръндов, ме попита зная ли какъв е дневния ред на събранието. 
Отговорих, че и аз като него съм в неведение и ще трябва да го чуем от 
вестоносеца..  
Дръндов пристигна заедно с Карталски и след като заеха местата си, 
последният прочете писмо на Хаджията до събранието, отнасящо се до 
моя милост. То се състоеше от няколко части. В първата отсъстващият 
автор на „посланието“ обясняваше колко го е обременило моето сътруд-
ничество в „Наш път“. Моите статии не били в унисон с провежданата 
от него линия и с прокламираните в началото на годината цели, които 
били одобрени от организацията. Те предизвиквали спорове почти по 
всички въпроси, отблъсквали читателите с грубия си език, били много 
дълги и т.н.
По същия начин съм се държал на събранията, въвеждал съм терминоло-
гия, която е чужда на анархизма, като анархокомунистическа революция 
вместо Социална, гражданска война и т.н., настоявал съм на своето и 
когато не съм заемал правилни позиции по въпросите от дневния ред и 
съм блокирал работата на организацията.
Искал съм да въвлека организацията в опасен, авантюристичен курс от 
който най-вече щели да пострадат другарите в България, което прави-
ло законен въпроса: Това не е ли съзнателна провокация? Израз на 
тези ми разбирания било писмото ми от 1 декември с което съм осве-
домявал организацията за оттеглянето от сътрудничество в „Наш път“ 
и съм отправял голословни обвинения лично към него и дори не съм му 
позволявал да се защити, нещо което даже и буржоазните съдилища не 
отказвали на обвиняемите.
Това изложение, в което той повтаряше неколкократно колко недопусти-
мо е да бъде оскърбяван по такъв хулигански начин и изразяваше възму-
щението си от снизходителната реакция на организацията, превърната 
от мен в „сбирщина“, му беше необходимо, за да мотивира отказа си да 
присъства на събранията и в ултимативна форма да поиска изключване-
то ми.

След като завърши четенето, Карталски следвайки инструкциите, не 
предаде писмото на секретаря на организацията, каквато беше практи-
ката, а го прибра в джоба си, за да заличи следите. За разлика от случая 
с Тренчо, комуто Хаджията беше дал двумесечен срок, за да се извини, 
с мен процедираше безапелационно. Реакцията на присъстващите на съ-
бранието беше неблагоприятна за нашия „патрика“, който явно губеше 

равновесие и не отчиташе колко много беше дотегнал на всички, без 
двамата си емисари, със своите „златни правила“, с диктаторските си 
замашки и изисквания към другарите, които бяха невалидни за самия 
него. Те поискаха от Карталски и Дръндов да му предадат, че той е длъ-
жен да присъства лично на събранието на което ще се разисква неговото 
предложение за изключване на Константинов, което не може да става с 
упълномощаване на Карталски да го представлява устно и писмено на 
„процеса“. Георги Илиев допълни, че в противен случай, организацията 
ще бъде принудена да разгледа неговото поведение и ролята му в нея, 
далече преди Константинов да се появи и да бъде приет в нея.
Аз само добавих: 
- Другари, вие знаете, че в течение на много  години открито и много-
кратно съм излагал вижданията си за нашата пропагандна, агитационна 
и организационна дейност в емиграция и съм пледирал за смяна на до-
сегашния курс, който считам гибелен. Свидетели сте, ако не на всички, 
то на повечето от системните противопоставяния на нашия „отговорен 
другар и редактор“. За да не останат неясноти, ще размножа писмото си 
от 1 декември 1985 г., което предизвика току що неговите обвинения и 
предложение за изключването ми. Писмото ми ще бъде придружено от 
редица други документи, изясняващи „случая Хаджиев“, след което ор-
ганизацията ще се произнесе. А вие двамата – Карталски и Дръндов - му 
предайте, че аз не съм търсил войната, но ако той я иска, ЩЕ Я ИМА. 
Така на 31 декември завърши и 1985-та година.  

ИНТЕРМЕЦО: ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ В КУХНЯТА НА КАНИ-
БАЛИТЕ

В обширна “Справка” с рег. № 1734 от 5.02.1985 г. лейт. Ив. Спасов от 
2.5.6-ДС характеризира покойния ми баща, като “привърженик на фа-
шистката власт”, а мама и брат ми били “реакционери”. Бившата ми съ-
пруга след изселването й “не поддържа никакви връзки с ГКГ”. Описа-
нията на мои  “стари деяния” от 1952/53 г., “много лошото ми поведение 
в различни затвори”, “проповядване на идеите на анархизма”, данни за 
образованието и работата ми в ИЦ, връзките с осъдените Макаров, Лвов 
и др., завършили с бягството и установяването ми във Франция. Следва 
“художествен” разказ за “сближаването ми с ИР Георги Хаджиев, когото 
съм считал за свой идеен наставник”. За сътрудничеството ми в “Наш 
път” и в “Бъдеще” на Ценко Барев, с когото в края на 70-те постепенно 
съм се свързал и “израстнал” до член на ИК на БОД и “ръководител на 
т.нар. наказателни групи на организацията”...
“В бр. 10/1984 г. пуликувал обширна статия във в-к “Наш път” за 
атентатите във Варна и в Пловдив с приветствия към “революционна-
та младеж” и съвети за “по-точно избиране на мишените, за набавяне 
на оръжие и т.н.” (NB: Виж статиите в сборника “С думи, вместо 
скуршуми”.) Стремял се да вербува за “целите на делото” български 
граждани, като действал целенасочено, правил необходимите провер-
ки, използвал шантажи и заплахи, настоявал да се попълват формуля-
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ри от името на Федерацията на анархокомунистите, давал начини за 
връзка, пароли и псевдоними... В дома си съхранявал пистолети и авто-
матично оръжие... 
В края на 1984 г. ГКГ организирал чрез Международния комитет за 
борба против репресиите със седалище Париж, кампания в защита на 
репресирания от дълги години троцкист от Пловдив Димитър Гачев, 
близка връзка на ГКГ, който смятал, че в резултат на кампанията ще 
се разреши тричленна делегация на Комитета да посети НРБ, за да се 
срещне и разговаря с Гачев, като му се разреши да пътува до Франция.”
 
В “Справка” с рег. № 5290 от 18.02.1985 г. на подполк. Ст. Стефанов, н-к 
17 отдел при ВГУ-ДС, “относно придобити данни за активизиране на 
българската ВЕ по линия на международния тероризъм през 1984 
г.”, размножена в 30 екземпляра,  пише: 
“Контингентът от лица от българската вражеска емиграция (ВЕ), 
потенциално способни да организират и осъществят терористични 
акции срещу НРБ, наброява около 100 души, под прякото ръководство и 
с материалната подкрепа на спец-службите на противника... (NB: Ех, 
ако да ги имаше тия сто мъже, щяхте да видите вие “звезди по пладне”, 
но и за липсата им трябва да благодарите на героичния и т.н. български 
народ.) Продължават да се получават данни за замислени нападения, 
взривявания и подпалвания на наши официални представителства за 
насаждане на страх и несигурност сред служителите им, за заплахи 
за отвличане и убийства, за овладяване и унищожаване на наши транс-
портни средства в страната и зад граница и др. Броят на тези сигнали 
постоянно нараства...
Към ИК на БОД е сформирана отделна секретна комисия, начело с 
анархиста ИР ГКГ, чиято задача е планирането и провеждането 
на тер-операции срещу НРБ. За целта се подбират, и обучават за 
действие с оръжие и експлозиви млади бегълци, изграждат се  теро-
ристични групи във ГФР, Франция, САЩ и Италия.
Непосредствени изпълнители – продължава “справката” си подполко-
вник С.С., който е забравил за “подбора и обучението на младите бе-
гълци” - са предимно бивши полицейски служители и агенти, членове 
на фашистки организации, авантюристи, криминални престъпници и 
рецидивисти, изтърпели присъди в затворите у нас...
Във връзка с 40-годишния юбилей от победата на социалистическата 
революция у нас ЦРУ, центровете за идеологическа диверсия и органи-
зациите на БВЕ провеждат мащабна антибългарска кампания за огра-
ничаване политическия ефект от постиженията на нашата страна в 
строителството на развитото соц-общество... Продължава и запла-
хата от извършване на провокационна, включително и терористична 
дейност срещу НРБ. 
Една от издигнатите версии за авторите на взривовете в Пловдив и 
Варна е, че те произхождат или са свързани със средите на ВЕ. Повод 
за това дават и анонимни телефонни обаждания в Окръжните упра-
вления на тези градове (NB: най-вероятно е “обадилите се анонимни”, 

да са копои от “Центъра”), с които отговорността за тер-актовете се 
поема от БОД... За разкриването им се провеждат различни “меропри-
ятия” от 16-ти и 17-ти отдели на ВГУ-ДС.” 

В “Информация” от 17.03.1985 г. с рег. № 4004, предназначена за др. Ми-
нистър, ген.-лейтенант В. Коцев, н-к ПГУ-ДС, съобщава, че “на Барев 
е било връчено копие от протестната нота на БГ-правителство до 
Министерството на външните работи на Република Франция във връз-
ка с дейността на БОД. По време на лична среща с първия съветник 
на президента Митеран, състояла се в редакцията на сп. “Бъдеще” в 
присъствието на представителя на МВнР на Франция и журналисти 
Барев заявил, че БОД няма да преустанови дейността си срещу кому-
нистическия режим и при необходимост, “Временното правителство” 
и “Бъдеще” могат да бъдат преместени в ГФР. Съветникът на пре-
зидента го информирал, че френското правителство няма намерение 
да ограничава дейността на БОД... (NB: В друг “документ”, цитиран 
по-долу, е казано, че вместо “първият съветник”, в редакцията е пристиг-
нал самият Митеран. Четейки тези “информации” след “разсекретяване 
класифицираните архиви на ДС”, с Ценко се смяхме, защото в “канце-
ларията” нямаше тоалетна и ако на Митеран му се допикаеше, понеже е 
къс, трябваше да се качва на стол, за да се облекчи в “лавабо”-то /или на 
бълг. в умивалника/.)
Следват срещи на Барев в МВнР на Италия с представители на НАТО, 
които го информирали за положението в Гърция и опитите на правител-
ството на НРБ за комунизиране на страната”, участие в заседание на Ев-
ропейския парламент в Стразбург, където “Барев повдигнал въпроса за 
ревизиране на решенията на Ялтенската конференция и на подписаните, 
но неизпълнени спогодби по Хелзинкската конференция” и т.н. Според 
него, “БОД била първата политическа емигрантска организация, при-
зната официално от всички западни правителства...
Ценко Барев заявил още, че БОД е готова да взриви български предста-
вителства и консулства в някоя от западните страни в случай, че ДС 
предприеме акции срещу дейността на организацията.”

В “Информационно съобщение” от 1.04.1985 г., с рег. № 4790, на зам-на-
чалника на ПГУ-ДС полк. Р.Тошков до н-ка Шесто у-ние на ДС ген.-ма-
йор Мусаков, пише: “ИР ГКГ е заявил пред членовете на БОД, че ВЕ 
трябвало незабавно да организира тер-акции на територията на НРБ 
с цел да се повдигне духа на вътрешната съпротива в страната”. Той 
изявил готовност да взриви голямо учреждение или предприятие в БГ, 
като предлагал да се внесе в НРБ малък по обем, но мощен взрив. ГКГ е 
анархист и някои членове на ВЕ го считали за решителен човек, спосо-
бен да изпълни подобна закана.”
В “Справка” на н-к отдел 16 към ВГУ-ДС полк. Ст. Марков от 15.04.1985 
г. с рег. № 12616 от ЛД “Тервел” се съобщава, че “По личното указание 
на Ценко Барев и на анархиста ГКГ, член на Изпълнителното Бюро на 
БОД, е проведено в гр. Шпаер на 27.10.84 г. съвещание на ръководство-
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то в ограничен състав (NB: включая авторът на доносна и “художник” 
Светозар Маринов /аг. “Христов”/), на което е било взето решение за 
провеждане на терористични акции в БГ. Доклад на тази тема е бил 
изнесен от ГКГ... Възприета е била “идеята на Ст. Табаков”, във връз-
ка с 40 юбилейни години да се нанесат 40 удара на различни обекти в 
страната, а ГКГ да бъде отговорник и организатор на тер-актовете, 
които ще се провеждат в БГ.”
В “Докладна записка” от 16.04.1985 г., зам-министърът на вътр. работи 
и н-к ВГУ-ДС, генерал-лейтенант Г. Аначков съобщава резултатите от 
командировка в ГДР за “работна среща” с Шести главен отдел и 22-ри 
самостоятелен отдел на ЩАЗИ. Отделен пункт на лист 12 е посветен 
на споразумението между “високо-договарящите страни”: “22-ри са-
мостоятелен отдел поема ангажимент да използва своите агентурни 
възможности за установяване намеренията на вражеския емигрант 
ГКГ да провежда терористично-диверсионна дейност в НРБ.” 
Според “Споразумението” българските копои са поели задължението да 
ловят гедерейци, дошли у нас маскирани като туристи, с цел да избягат 
от социалистическия рай през българските граници с помощта на тузем-
ни банди от каналджии. Съвместната работа на братските органи срещу 
бегълците, В.Е. и извършените диверсионно-терористични актове в НРБ 
е получила благословията на ЩАЗИ и “лично на другаря Милке”. (Фонд 
22, опис 2а, арх.ед. 34)

С протокол на “оперативката” от 4.05.1985 г. се обявява решението: “В 
помощ на ръководството на МВР да се създаде Щаб със задача да ко-
ординира и планира работата на органите по разкриване на извърши-
телите на диверсионно-терористични актове, както и неговия състав, 
начело с ген.-майор Мусаков, н-к 06 у-ние – ДС.” (Фонд 22, опис 2а, арх.
ед. 3)
В “строго секретна (NB: и още по-смехотворна) Информация” от 
4.05.1985 г. с рег. № 14888, същият зам-министър на вътр. работи и н-к 
ВГУ-ДС, генерал-лейтенант Г. Аначков пише “относно отношението на 
ВЕ към извършените тер-актове”, от която се вижда, че работата е ста-
нала съвсем дебела: 
“През последните години спец-службите на западните страни отде-
лят особено внимание на тероризма, като една от най-опасните фор-
ми на подривна дейност, насочена против СССР, НРБ и останалите 
соц-страни. С подписаната преди няколко години от Рейгън директива 
№ 138, тероризмът бе издигнат в ранг на държавна политика от пра-
вителството на САЩ. Целта е да се влошат отношенията Изток-За-
пад и се обвинят страните от соц-общността, като вдъхновители и 
подбудители на терора и с помощта на вражеската емиграция да се 
прехвърли на българска територия екстремистката и терористична 
вълна…
В подривната дейност против НРБ най-голяма активност проявява 
създадената през 1975 г. ВЕО БОД... Въпреки, че в нейните официални 
документи не се говори за подготовка и провеждане на терор, ръковод-

ството й и лично Барев от самото начало отпочват сериозна подго-
товка за подобни действия....
През есента на 1981 г. (NB: по случай 1300-годишнината) за ръководи-
тел на терористичната дейност на БОД е определен анархиста Георги 
Константинов. По негова инициатива е разработен план за провежда-
не на тер-акции против наши дипломати и други служители в Полша 
и Франция. Обмислял и начини за нелегално прехвърляне в страната на 
групи от бегълци за провеждане на тер-акции...
На 9.9.1983 г. е бил намерен обесен в собственото си жилище в Париж 
беглеца Красимир Пеев. Постъпиха данни, че убийството е дело на ор-
ганизацията...
По данни на братските органи за сигурност на ГДР, тер-актовете в 
края на август 1984 г. са били подготвени от членове на “вътрешната 
съпротива”, свързани с БОД и санкционирани от Барев. В интервю от 
14.10.1984 г., пред италиянския в-к “Месаджеро”, той поема отговор-
ността за атентатите и заявява, че от 30 август до 9 септември 1984 
г. в БГ са извършени около 30 атентата срещу различни обекти, а до 
края на годината те трябвало да станат 40...”
Същият ген.-лейтенант Аначков отново съобщава за “съвещанието и до-
клада на ГКГ” от 27.10.1984 г. в гр. Шпаер и за определянето на ГКГ за 
отговорник и организатор на тер-актовете, които ще се провеждат 
в БГ и за дадените му права и указания да спазва в пълна тайна своята 
дейност...”
След “съвещанието” членовете на организацията активизираха дей-
ността си по подготовката за провеждане на тер-акции... Пак “по 
данни на братската ЩАЗИ, ръководството на БОД обсъждало въпро-
сите за извършване на тер-акт през май 1985 г. на стадиона в гр. Пло-
вдив по време на футболна среща... По този начин щял да се издигне 
авторитета на БОД пред реакционните западни правителства...
“Изводите” на Аначков са, че се налага още повече да се активизира 
работата по водените дела, като се пренасочи цялата задгранична аг-
ентура за своевременно долавяне и разкриване на диверсионно-терорис-
тичната дейност на ВЕ, да се използват възможностите за маршру-
тиране на подходящи агенти до представляващи оперативен интерес 
задгранични “обекти”, да се вземат допълнителни мерки за работата 
по делата на оперативен отчет на завърналите се емигранти и особе-
но на склонните към извършване на тер-дейност.
В тези насоки са и дадените указания от ръководството на МВР и ут-
върдения от др. министър план по тероризма. 
                                                                                                 Подпис: Г. Аначков”

Подобни “документи” на терористическа тема се намират и в Центра-
лизирано Дело за Оперативно Издирване (ЦДОИ) “Терористи” на ВГУ-
ДС.
В “Информация” от 10.05.1985 г. с рег № 13835, относно дейността на 
БОД, вездесъщият и сведущ по всички въпроси Аначков съобщава:
“... След диверсионно-терористичните актове на 9 март т.г., ръковод-
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ството на БОД е засилило мерките за сигурност. По личното указание 
на Ц. Барев обсъждането на въпроси от организационен характер и 
вземането на решения ставало вече от т.нар. “петорка”: Ценко Барев, 
ГКГ, Благо Славенов, Тончо Карабулков и д-р Моллов (NB: едно “мал-
ко политбюро” със средна възраст 63 години)... Получени са данни от 
маршрутиран зад граница агент, че ръководителите на БОД използват 
в своята подривна дейност против нашата страна българка, омъжена 
в ГФР (неустановена), която периодично посещавала БГ и изпълнявала 
задачи на организацията... 16-ти отдел на ВГУ ще се заеме с “устано-
вяването й и разширяване данните за нея”.                       
    Зам.-м-р на ВР и н-к на ВГУ-ДС                        Ген.-лейтенант: Г. Аначков

Размножено в 7 екземпляра за др. Стоянов (м-р), др. Шопов, ПГУ, Шес-
то у-ние, ЦИОУ, 14 и 16 отдели на ВГУ.                             
                                                                                   Подпис и кръгъл печат.   
                       
В строго секретна БЕЛЕЖКА от фонд 22, опис 2а, арх. единица № 53 на 
VI-ДС от 13.05.1985 г. с рег. № 8548 за периода 6 -12 май 1985 г. пише: 
“В изпълнение на указанията на др. министър, дадени на съвещанието 
от 4 май т.г., започна да функционира щаба за борба с тероризма... 
Обсъдена беше работата по разкриване извършителите на взривовете 
по ЦДОИ “Терористи” и за недопускане на нови терористично-дивер-
сионни актове...
Уточнени са и предстои приемането на указания за начина и сроковете 
за извършване на проверки в цялата страна за установяване на потен-
циалните автори... Обсъждат се и предстои приемането в щаба на 
система за аналитично-информационно обезпечаване на работата по 
разкриване извършителите...
Предстои завеждането на контрол в щаба на основните сигнали, кои-
то са на производство или се контролират в централните поделения 
и обсъждане в ръководството на мероприятия за активизиране ра-
ботата по ИР ГКГ, за когото има данни, че изпълнява задачи на БОД 
за организиране и провеждане на диверсионно-терористични действия 
срещу НРБ...” (Фонд 22, опис 2а, арх.ед. 53)
И т.н., и т.н., по време на емиграцията ми във Франция, канибалите про-
дължават да произвеждат стотици, ако ли не и хиляди такива “докумен-
ти”: “информации”, “бележки”, доноси, “справки”, “планове”, “докла-
ди” и “отчети” за изпълнението им. През периода 1975 – 1990 г., те са 
водили срещу мен общо пет “дела”: 
Две индивидуални, второто от които - ДОР “ТЕРОРИСТ” на VI у-ние 
на ДС, е открито през 1975 г. и “закрито” на 30.01.1990 г. и едно ново 
“дело за оперативно наблюдение” - ДОН “СЕРДАР” на ПГУ-ДС, от-
крито през декември 1984 г., съобразно “указанията на др. м-р”. Освен 
в цитираните две “оперативни”, копоите са ме включили като “обект” в 
още две “литерни дела” – Л.Д. “Тервел” и “Родоотстъпници” и едно 
групово за оперативно издирване ГДОИ “Терористи”. Документите от 
петте дела на всички управления на ДС срещу ГКГ, са събрани, класи-

рани, прошнуровани и подпечатани в десетки папки. Продължаването 
на възпроизвеждането и дори само изброяването на документите, при-
дружено с кратки анотации за всеки от тях, е невъзможно по причина на 
техния обем и безмислено, поради неизмеримата глупост на “авторите” 
им. Затова, оттук нататък резюмирам само най-същественото, характе-
ризиращо метода и почти нулевите резултати от тази тъй скъпоструваща 
на народния брашнян човал “работа” на копоите. 
Щатните и нещатни агенти на ДС стават особено активни през послед-
ната петилетка на диктатурата (1984 – 1989) след серията атентати, на-
ченали през лятото на 1984 г. Те работят по седем версии/хипотези за 
извършителите им. Втората от тях, свързва експлозиите с емиграцията 
и на първо място с ГКГ, обявен за “заведущ терора” в Изпълнителния 
комитет на БОД с председател Ценко Барев.
Една “справка” от 15 май 1985 г. на полк. Атанас Атанасов, зам.-начал-
ник на VI управление е послужила, като мотивировка на разработените 
от канибалската йерархия планове за съвместни действия на Шесто 
у-ние, ПГУ и ВГУ на ДС срещу “Фантомас”-ГКГ. Информационната 
част сумира и повтаря елементи от многобройните доноси на “маршру-
тирани” и “задгранични агенти” (З.А.) на ДС. 
На л. 6 е добавено: “Поради подетата зад граница клеветническо-про-
пагандна кампания срещу НРБ, организирана в защита на репресирания 
от дълги години в България Димитър Гачев, на последния бе разрешено 
пътуване до Франция...”
Вътре в страната, освен с бивши затворници от всички цветове и идеи, 
полковникът е “установил връзките на ГКГ с... митрополит Пимен, во-
дещ се на списъчен отчет в  ОУ на МВР Благоевград....”
По ДОР “Терориста” (на VI-то) се използват 7 агента, които са деши-
фрирани:
“Греков” (Михаил Тошков), “Тодоров” (Димитър Вулев – Мути), “Ге-
нади” (проф. д-р Георги Василев) “на ръководство в отдел 05 на VI-то 
ДС”, “Светлов” (Павел Стефанов Каръков) “на ръководство в отдел 
03 на VI-то ДС”, “Владимиров” (Никола Михайлов) “на ръководство в 
отдел 12 на ВГУ-ДС”, “Андрей” (Ангел Мощански) “на ръководство в 
ОУ на МВР Благоевград”, “Струмски” (д-р Георги Генов) “на ръковод-
ство в ОУ на МВР Кюстендил”.
“Всички агенти имат добри субективни възможности за работа и са 
с позиции пред ГКГ и връзките му в страната...” Справката завършва 
така: “Предвид усложнената международна и оперативна обстановка, 
активното използване от страна на спец-службите на противника на 
БВЕ в провежданата подривна дейност срещу НРБ, както и с оглед 
идейните убеждения и личните качества на ГКГ, е целесъобразно да се 
проведат следните допълнителни мероприятия:
1. ... Да се обсъди възможността при  подходяща външнополитическа 
обстановка да се проведат мероприятия за физическото му неутра-
лизиране... Чрез МВнР пред официалните френски власти да се пред-
приемат мерки за компрометирането му. (л.л.10, 11) (NB: Очевидно, 
след като ме “неутрализират физически, копоите искат и да бъда компро-
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метиран посмъртно!”)
2. Шесто у-ние, съвместно с ПГУ и ВГУ – ДС да проведат мероприя-
тия за изясняване отношенията на лидерите на различните БВЕО към 
ГКГ... и се набележат мерки за противопоставянето му на БВЕ. (л. 12)
Правят се предложения за вербуване на нови агенти (доносници) в БГ 
и зад граница, с цел използването им по ГКГ и маршрутирането им във 
Франция.

Въз основа на тази “справка” на 29.05.1985 г. старият познат от времето 
на следствието през 1953 г. – старши-лейтенант Боян Велинов, заведуш 
тогава отделение Ц.Т. = Централен Терор (виж том I-ви от “Адски Ка-
лейдоскоп”), който вече е “израстнал” до ген.-майор и зам. н-к на VI-ДС 
е съчинил “План” срещу ГКГ, състоящ се от 16 страници с 5 раздела и 
41 точки. 
Той е утвърден от ген.-полковник Гр. Шопов на 4.06.1985 г.
В преамбюла, след като изброява всичките ми смъртни грехове и повта-
ря до каква степен представлявам опасност за “законноустановения кон-
ституционен ред в НРБ”, той формулира “мократа поръчка” по-предпаз-
ливо: “Да се създадат условия за неутрализиране на острата подривна 
деност на ГКГ” и предлага Шесто, ПГУ И ВГУ да проведат съвместно 
или поотделно 35 мероприятия, сред които...:
3. ПГУ-ДС да контролира движението на ГКГ в западноевропейски-
те и другите капиталистически страни, като поставя, съобразно въз-
можностите си задачи на задграничната агентура за обезпечаване на 
обекта...         
                                               Срок постоянен (т.е. до неутрализирането ми)
5. ПГУ-ДС да работи за разкриване на евентуалните връзки на ГКГ с 
противниковите спец-служби.                                                
                                                                                              Срок постоянен
7. ПГУ-ДС да изучи връзките на ГКГ зад граница, като обърне особено 
внимание на отношенията му с анархистически групировки от Испания 
и Португалия, както да определи характера на евентуалната им анти-
българска насоченост.                                                     
                                                                                              Срок постоянен
18. Да се изготви график за маршрутиране на агентурата на Шесто и 
ВГУ (NB: Тази на ПГУ е на място!), съобразно субективните възмож-
ности и движението на ГКГ.                                                                  
                                                  Срок постоянен          Отг.: ВГУ и Шесто
20. При наличие на подходяща възможност и инициатива от страна 
на ГКГ за провеждане на остра вражеска дейност на територията на 
НРБ, да се разработи комбинация за подставянето на агент и провеж-
дане на оперативна игра с обекта и евентуално с БОД.  
                                                Срок __________ Отг.: ПГУ, ВГУ и Шесто
В раздел II “По връзките на ГКГ в НРБ”: 
1. Се възлага на окръжните управления на МВР в София, Благоевград, 
Пловдив и Пазарджик (където са въпросните “връзки”) да проверяват 
алибито им във връзка с извършените терористически актове, като се 

осигури покритието им с агенти и ДЛ (доверени лица) с цел наблюдение 
и контрол.
 Срок: 30 юли 1985 г.Отг.: Отдел 05 от Шесто ДС, СГУ и ОУ–та МВР...
В III раздел: По неутрализиране на дейността на ГКГ:
1. ПГУ-ДС чрез МВнР да предприеме мерки за компрометирането на 
ГКГ като терорист пред официалните френски власти.   Срок и отго-
ворници????
(NB: През същата 1985 г. т. нар. МВнР на т. нар. НРБ, посредством т. нар. 
нейн министър Пешо “Дамаджаната” - бъдещ първи президент (предсе-
дател) на т.нар. Втора република БГ - изпраща нота до Ке д’Орсе за мо-
ите терористически подвизи. Ако копоите разполагаха с доказателства, 
нямаше да се нуждаят от “мерки за компрометирането” ми, а щяха да 
информират колегите си от V-та република, за да ме затворят в “Санте” 
или да ме предадат за “физическо неутрализиране”, N’est ce pas?)
2. Да се използват създадените противоречия между лидерите на БОД, 
БНК и анархистите във Франция и контактите, които ГКГ поддържа 
с тях за противопоставянето, компрометирането и изолирането му 
от БВЕ. 
                                     Срок ________                                  Отг.: ПГУ-ДС 
3. ПГУ и Шесто у-ние на ДС на почвата на информацията за преби-
ваването на Д. Гачев в Париж, да проведат активно мероприятие с 
цел компрометиране на ГКГ, като създадат убеждение във френските 
специални служби и ВЕ, че Гачев се използва от органите на ДС.                                            
                                      Срок: 30.07.1985 г.                 Отг.: ПГУ и Шесто
 (NB: По това време, починалият през 1991 г. троцкист Гачев, набли-
жава 90-тата си година и макар да страда от тежка форма на склероза, 
продължава да бъде “разработван”, “профилактиран” и манипулиран от 
пловдивските копои, а “компроматът” от първата точка в “комби-
нация” с този от третата на този раздел от “Плана”, означава, че ако 
ГКГ е едновременно терорист и агент, то “тер-актовете” са поръчани от 
“органите”, N’est ce pas?) 

С всички тези идиотизми, “планирани” от ген. Б. Велинов, от които тук 
съм цитирал само една малка част, са съгласни всички най-висшестоящи 
началства: на ВГУ и зам-м-р ген.-лейтенант Георги Аначков, на ПГУ – 
ген.-лейтенант Васил Коцев и на Шесто у-ние – ген.-майор А. Мусаков, 
и са утвърдени от шефа на цялата ДС и първи зам.-м-р на МВР гене-
рал-полковник Григор Шопов.  

“Отчетите” за изпълнението им са твърде рехави, защото общо взето со-
чат НУЛЕВИ РЕЗУЛТАТИ, каквито обикновено са и всички останали от 
цялата оперативна, техническа и оперетна дейност на “органите”. 

Единственият безспорен успех на канибалите, на който не трябва 
да се махне с лека ръка, е превръщането на 1/4 до 1/3 от активно-
то население на БГ в доносници. Този техен “успех” ще тегне като 
воденичен (или надгробен) камък върху “героичния” и щраусоподобен 
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български народ, ако той не проумее този, станал вече очеваден и за сле-
пите факт и ако не събере необходимия кураж да се раздели радикално и 
безвъзвратно с това си минало. 
Чрез “Информация” № 306 от 31.05.1985 г. генерал Г. Аначков “запоз-
нава др. Лаповенко от КГБ и своите заместници от ВГУ” със съв-
местния грандиозен план на трите управления на политическата поли-
ция на диктатора Живков, с който у читателя може да създаде впечат-
лението, че се извършва подготовка за обявяване на нова “символична” 
война на САЩ и нейните съюзници... 
В “Стенограма за оперативката на ръководството” от 24.06.1985 г. 
зам-н-кът на ВГУ и зам.-ръководител на Щаба към МВР за борба с теро-
ризма – ген-майор Г.Младенов докладва, че 
“Нашите са се добрали до информация за наш българин, белгийски 
гражданин, който имал саморъчно направена бомба със силно разру-
шително действие. Същата е била предназначена за извършване на 
терористически акт в НРБ. Мероприятията показват, че същият е 
активен член на вражеската емиграция, от групата на ГКГ, мразещ 
социалистическия строй”. (л. 22 от стенограмата)
Тази и безброй други подобни “информации” са произведени в навече-
рието на Горбачовата “Перестройка”. С тях органите ме включват като 
главно действащо лице във всеки слух, случка, кретенски постъпки на 
психопати или провокации на агентурата и “игри и комбинации” на щат-
ните копои на ДС. 
Така, в мой “актив” са вписани и подвизите на техния “обект” “Койот” и 
едновременно доносник “Развратник” - Димитър Велков Патинов, който 
тръгнал да завзема властта в България – “ в центъра и по места” – с пуш-
ка “Уинчестър”, модел от гражданската война 1861-1865 г., с каквито 
бледоликите братя са отстрелвали индиянците, преди да натикат остатъ-
ците им в резерватите на страната с неограничените възможности. 
Заловен, като “диверсант” от югославянските удбаши, у Патинов е на-
мерена ножица за рязане на бодливата тел, храна и отрова. За да ужаси 
още повече столичното еснафство, горепоменатият чекистки или чеки-
джийски генерал Младенов не е могъл да измисли нищо по-оригинал-
но от баналния образ на врага-злодей. В своя “рапорт до оперативката” 
той докладва: “Отровата щял да хвърли във водопроводната мрежа на 
София”, оставяйки да се подразбере кой може да бъди вдъхновителя и 
организатора на злодейството.
В “Сведение” на агент “Петков”, прието от подполковник Г.Фотев, “из-
точникът” съобщава, че при посещението си в Западна Германия раз-
говарял с “Димитър Вълков Кръстев – “председател на БНК” за ГФР, 
който споделил, че според него, взривовете са извършени от анархисти в 
страната, каквито е имало и преди 9.9.1944 г. Това бил един от методите 
им на борба, с които и те (от БНК) били съгласни. (фонд 22, опис 2а, арх. 
единица № 56)
На 11.07.1985 г., триото Аначков-Коцев-Мусаков е изработило “Доклад 
за измененията в насочеността, формите и методите на подривна 
дейност на БВЕ и задачите на ДС в условията на изосрена оперативна 

обстановка и засилени мерки срещу тероризма” (фонд 2, опис 4, арх. 
единица № 106). В него има всичко: за Рейгън и за спец-службите, които 
щели да отпуснат на БОД 30-40 милиона долара, при условие, че израз-
ходването им става под контрола на ЦРУ... Има и за “джобните” ядрени 
бомби и за надвисналата опасност върху “лагера на мира и социализЪ-
ма”... И всичко това е било съчинено по повод самоделните бомбички в 
НРБ през 1984/1985 г., чийто автори са обект на ЦДОИ “Терористи” и 
същевременно агенти на ДС!
На стр. 6 за стотни път се повтаря: “Възложено е на ГКГ да ръководи 
цялата диверсионно-терористична дейност на организацията”... А 
на стр. 10: “Още преди няколко години, по инициатива на Ц. Барев 
бе създадена тайна наказателна група под ръководството на ГКГ за 
наблюдение на емигранти, подозирани като агенти на ДС. Според 
получените данни, по нареждане на ръководството на организацията, 
нейни членове са убили през септември 1983 г. Красимир Пеев, считан 
за агент на ДС... От данните, които имаме, е видно, че са заподозрени 
като сътрудници на ДС емигрантите: Коста Стоянов, Мато Корит-
ски, Милен Будев, д-р Николай Попов, Емил Илиев, Владо Трифонов 
и др. (NB: Да се готвят!) Във връзка с нашите органи, се подозират 
и повечето от емигрантите, които посещават страната, както и 
българските граждани, пребиваващи по частен път в капиталис-
тическите страни и осъществяващи контакти с изявени емигран-
ти...” (NB: Бая работа ще ми отворят...)

На 2.08.1985 г. министър Димитър Стоянов утвърждава нов “План”, из-
работен от бъдещия първи демократичен шеф на шпионите – полковника 
от ПГУ – Румен Тошков. В него само за БОД са отделени 18 задгранични 
агенти (З.А.), изброени с псевдонимите си. Заедно с тях се “маршрути-
рат” и доносници от БГ. Задачата е, с общи усилия, да се стесни кръга 
на евентуалните извършители на терористичните актове от средите на 
екстремистките групи на БВЕ и по-конкретно:
“11... Да се обърне особено внимание на анархистите от БВЕ във Фран-
ция, като ИР ГКГ, Тодор Тодоров (? - несъществуващ) и др.              
                                                            Срок: Постоянен / Отг.: полк. Р. Тошков
12. Да се проведат вербовъчни мероприятия по бившата приятелка на 
ГКГ, живуща във Франция, с цел получаване на допълнителна инфор-
мация за обекта и обстановката около него.  
                                                   Срок: 30.09.1985 г. / Отг.: полк. Р. Тошков
(NB:В резултат на “вербовачните мероприятия”, бившата “приятел-
ка” Теменуга Лекова-Сталийска, мадам Гишар etc., etc. е превърната в 
задграничен агент “Камелия” (З.А. на ПГУ) и пътуваща доносница на 
“Центъра”. От този и редица други случаи може да се заключи, че поне 
до края на 1989 г. ДС е кумувала на хилядите “натурализирани” снахи 
и зетьове, гастарбайтери и ловци на щастие, разсяти като метастази в 
“свободния свят”!)

В “Информация” № 426 от 7.08.1985 г. Г. Аначков твърди: 
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“Анархистът” ГКГ е поискал разрешение от ръководството на БОД 
да провежда терористична дейност с групата си в НРБ.” Твърде-
нието е преписано на 22.08.1985 г. в “Паметната бележка” на лейт. Ив. 
Спасов от 2.5.6-то и на 26.08.1985 г. от полк. Ст. Марков, н-к отдел 16 
на ВГУ в Л.Д. № 5566/84 - “Тервел”, Част II-ра. (NB: “Източникът” на 
това “ценно сведение” отново е доносникът-художник З.А. “Христов” 
или Светозар Маринов – Франция, “на ръководство” при 16-ти отдел на 
ВГУ-ДС. И тук З.А. не значи “Заслужил артист”.) 
На 14.08.1985 г. неназован труженик от VI у-ние на ДС е извършил 
“Оценка” на постигнатите крупни успехи в изпълнението на “Планове-
те” за “работата” по ДОР “Терорист” с обект ИР Георги Константинов на 
трите централни поделения и съответните Окръжни управления на МВР, 
които бяха утвърдени от Гр. Шопов. Резултатите от професионалните 
изпълнения на ДС са смехотворни: “маршрутиране” в чужбина на някол-
ко доносници и “активиране на други по връзките на ГКГ в НРБ”. Част 
от резултатите на тази трескава дейност са по-горе цитираните доноси. 
Планиран е и “разговор със завърналия се от Франция троцкист Гачев 
с цел компрометирането на ГКГ”, както и нови срещи с вече набелязани 
кандидат агенти, с цел “доизучаването и затвърждаване на доверието 
им в органите на ДС”.  
“Отчет” за тази колосална работа на копоите се съдържа в “Строго 
секретната информация” № 123 на ген. Боян Велинов от 24.08.1985 г., 
л.л. 3, 4, 5 (фонд 22, опис 2а, арх. ед. № 69, за ЦДОИ “Терористи”) Меж-
ду другото, чекиджиите от ВГУ са провели разговор с “разработвания” в 
ДОР “Анархиста”, “Стареца” и т.н. 90-годишният склеротик Д. Гачев, “с 
цел използването му за компрометиране на ГКГ.”
“Стенограмата от оперативката на Щаба за борба с тероризма от 
9,30 часа на 29.08.1985 г. е посветена на заседание за обсъждане на II-ра 
Версия на ЦДОИ “Терористи”, търсеща извършители на терористични-
те актове в България сред лица от вражеската емиграция”, 28 страници. 
                                                                    (фонд 22, опис 2а, арх. ед. № 30)
Според заседаващите канибали, извършители на терор-актовете са лица 
от В.Е. Основен докладчик е зам.-началника на ПГУ Румен Тошков: 
“От заведените по тази версия от ПГУ, ВГУ и Шесто у-ние на ДС общо 
104 оперативни дела, са отделени 8, които представляват най-голям 
интерес за нас и има най-голяма вероятност да бъдат съпричастни 
към терора. Тази листа се оглавява от ДОР “Терорист” – анархис-
та и ИР ГКГ. Автор е на два тер-акта в София, понастоящем живее 
във Франция. Счита индивидуалния терор, като най-удачна и ефикасна 
форма на борба срещу нас. Ходи винаги въоръжен. Нашите сътрудни-
ци, които са насочени към него казват, че трупа взривни материали и в 
къщата му в Париж, имало около 50 кг. взрив...” 
(NB: Като “най-ефикасна и удачна форма” в борбата с диктатурата, ви-
наги съм считал Социалната революция, защото само тя, ако не 
спре на сред път, може да изкорени всички оставени в наследство 
мерзости и “пережитки”!)
Генерал Г. Младенов разказва нечленоразделно за усилията на ОР-ци в 

Пловдив и Пазарджик: “За да можем да свържем там връзките на ГКГ 
и тук връзките на ГКГ в нашата страна, в това число и в Хамбург 
групата. Така, че по този въпрос се прави нещо. Смятам, че под наш 
контрол ще се получат известни резултати...”
След като изслушва шефът на ПГУ В. Коцев и Гр. Шопов, който иска 
“да вземем инициативата и да притискаме врага, да го изненадваме 
някъде. Само с отбранителни мерки няма да постигнем много нещо...”, 
др. министър дава идеи за ползване различията, които съществуват меж-
ду различни дейци от В.Е. по политиката на БКП спрямо турското мал-
цинство в БГ: 
“Става дума да се създаде в емиграцията един голям сблъсък, защо-
то ние сега имаме възможност най-много да ги скараме. Този въпрос 
трябва да го разработите и да го подготвите в един начин за реали-
зация.”  ... “За операция “Раздор”. Искам да я видя в приложение от 
ПГУ. Как се развива работата по създаване на раздор и разделяне на 
вражеската емиграция. Кой, кога, къде, какво ще свърши?
В. Коцев “уверява другаря министър, че инициативата е подета”.
Д. Стоянов продължава: “Има информация, която показва, че опас-
ността може да дойде и от араби, афганистанци, безработни, кои-
то се скитат гладни, платени убийци, иранци, поляци... В доклада на 
трите управления се говори, че на емигрантите, които сега са настро-
ени за действия многократно повече от преди няколко години, амери-
канците са им обещали 40 милиона лева... На базата на всички тези 
елементи (само така маркирам) на обстановката това което ни се 
предлага с тези мероприятия е един вчерашен ден, то е трЕвеално (NB: 
от трева), то е общо и то не може да ни свърши работата. Не знам кои 
другари са работили, къде са го писали, преписвали, но това работа не 
може да ни свърши.” Той е недоволен от “големите началници Р. Тошков 
и Ст. Стефанов (н-к отдел “Терор” във ВГУ-ДС) и им обръща сериозно 
внимание за тази работа... персонално! Няма конкретни насоки и кон-
кретни действия др. Тошков. И ни пращате тук да се занимаваме с 
едни закръглени и заоблени работи и да доживеем онзи ден, когато 
трябва да дойдат да взривят един хотел (!), или една ж.п.-гара, или 
някакво жилище и тогава няма къде да се денем, да си покажем гла-
вите... Давам ви срок от една седмица на вас двамата, искам да видя 
какво можете да направите вие, като сте такива големи началници на 
отдели и управление...” (л.л. 24, 25 от “Стенограмата”) 
И завършва така: “ – Дълбоко агентурно проникване в екстремистките 
среди. (т.4) Тя нищо не ми говори. Какво значи дълбоко проникване? 
Кога ще го направите? Кой ще го направи? Давам 15 дни срок. Ще ги 
обсъдите тези въпроси в ръководствата на ПГУ, ВГУ, VI-то и тогава 
ще започнем да разговаряме по въпроса. Това, което говорим днес, за 
мен е една обща приказка.” (л. 28) (NB: И така, след 9.9.1985 г. /в рам-
ките на две седмици/ в разработките на трите управления следва да се 
потърсят документи за Операция “Раздор” и Операция “Проникване в 
най-екстремистките среди на емиграцията”!) 
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За сега, в отговор, в “справка” от 5.09.1985 г., намираща се в папките на  
Л.Д. “Тервел”, полк. Ст. Стефанов, н-к 17-ти отдел на ВГУ-ДС, повтаря 
“общите приказки” за рейгъновата директива № 138, след което препис-
ва втръсналите вече от употреба в полицейските документи твърдения за 
ръководната роля на ГКГ в несъществуващите терористически планове 
и действия на БОД и “за взетите в гр. Шпаер (ГФР) решения терорът 
да стане основна форма на борба на този етап.”... В “документа” се 
повтаря, че тер-актовете ще се извършват срещу заплащане... (NB: Както 
се полага във всяко общество с... развита пазарна икономика.) Толкова 
ялови и банални са и станалите вече почти ежеседмични “Планове на 
Щаба по ЦДОИ “Терористи” – II-ра версия”. 
В “Докладна записка” от 13.09.1985 г. до зам.-н-к Щаб по ЦДОИ “ТЕ-
РОРИСТИ” – ген.-майор Б.Велинов, подполковник Димчо Славеев от 
Трето Районно у-ние на СГУ докладва “за сигналите и лицата (в ра-
йона), протичащи по списъчния отчет, годни за извършване на остра 
противодържавна дейност.” Сред “делата” е и ДОР “Злодей”, заведе-
но на 20.03.1985 г. на Петър Пеев, участвал през 1952 г. в нелегална 
организация за въоръжена борба. Изработвал бомби, притежава тех-
нически умения, не е проверено алибито. Необходимо е да се съберат 
информации и признаци, които уличават обекта в съпричастие към те-
рористичните актове. Да се провери по ЦДОИ “Изверги”. (NB: “Злоде-
ят” и “Изверг” Пеев е от “бисексуалните агенти”: тях ги “разработват” 
и ги ползват за “разработване на обектите”!)
От аналогична “записка” се вижда, че на пловдивските, както и на всич-
ки останали копои е наредено да разследват по III-а версия на ЦДОИ 
“Терористи” всички “възвръщенци”, например като Атанас Бекяра (“Ор-
ганите” се доверяват, но ПРОВЕРЯВАТ!), бивши членове на “фашистки 
организации”, БЗО и други “опасни лица”. 
Сред “Делата” им са: 
ДОР “Пчелар” на Стефан Попов, осъждан през 1948 г. за участие в 
анархистична група, поддържа връзки с анархисти от Пловдив и стра-
ната, разпространява инкриминирана литература, хули и клевети народ-
ната власт, на 30.08.1984 г. имал гости анархисти от Франция, изказвал 
одобрение на атентата срещу Индира Ганди”, 
ДОР “Непоправимия” – Стефан Вълков, участник в бандитска група, 
водил престрелка с “органите”, осъден на 20 години и повторно на 4 
години през 1977 г. за създаване на нелегална организация, засечен като 
връзка на Георги Константинов, член на анархистична организация със 
седалище Париж, 
ГДОП “Врани” за “Сава Савов и Тихомир Каунджиев, привърженици 
на анархизма на Кропоткин – Бакунин, които възхваляват идеите... 
на Хитлер (NB: Идиот!) и участват в неформална група, обособена в 
механата, собственост на Таню Маринов, където след употреба на ал-
кохол правят вражески изказвания” и 
ДОН “Бухал” – Васил Зафиров, бивш легионер, съден като участник в 
нелегална организация с Георги Константинов през 1953 г., която е взри-
вила бюста на Сталин в София...

В План на Р. Тошков от 3.10.1985 г. на лист 5 фигурират нови оригинал-
ни идеи:
Точка 16. Да се създадат условия за маршрутиране на агенти по обек-
тите:
- За “Терориста” в Париж - агентите “Тодоров” и “Андрей” (Мути и 
Мощански)
- За “Барона”, “Либерто” и “Непоправимия” - агентите “Бърдоква” 
и “Лазаров”.
                                                    Срок: 31.10.1985 г.     Отг.: Подполк. П.Петков 
17. Да се окаже контрол и помощ по ОУ-МВР в Плевен, Пазарджик, 
Пловдив, Благоевград и София за активизиране работата по връзките 
в страната на обект “Терорист” (ГКГ)         
                                           Срок: 31.10.1985 г.    Отг.: Подполк. П.Петков

В трети план на VI-ДС от 30.10.1985 г. може да се прочете между дру-
гото:
Точка 4, подточка б) Съвместно с ПГУ ДС да се разработят допълни-
телни мероприятия за компрометиране на ГКГ, внасяне на подозрения 
към него в средите на БВЕ и спец.-службите на противника с цел него-
вото неутрализиране.                   
                                    Срок: 31.12.1985 г.    Отг.: Подполк. Ат. Атанасов

В “Докладна записка” от 9.10.1985 г., на стр. 10 се съобщава за проведе-
ни 4 (четири) беседи с осъдения трети подсъдим от нашия процес през 
1953 г. - Васил Зафиров Дичев. “Събеседникът” от пловдивската ДС 
е отбелязал: 
“... При беседите той прави интересен анализ относно евентуални-
те извършители на тер-актовете: на първо място, по негово мне-
ние, личи почерка на ГКГ, известен анархист във Франция, силно 
озлобен и годен за подобен акт.”
(NB: Следващите пасажи са от две писма от личния ми архив. Те ос-
ветляват горния “анализ”. Първото е изпратено от Берлин на 25.01.1987 
г. от Павел Стефанов Каръков (аг. “Светлов”, който през 1984 г. беше 
“маршрутиран и натоварен от органите” да информира мен и Ценко Ба-
рев за атентатите в Пловдив и Варна, седмица преди българската преса 
да съобщи официално за тях). В него той ми пише: “Привет от мирна-
та конференция (на католишките попове) и само две важни думи. Илия 
(Кехайов) е викан преди година и разпитван по твой адрес във връзка 
с тер-актовете от преди две-три години. Събеседване без насилия и 
заплахи. Лятото случайно срещнах в Пловдив Васил (Зафиров)... След 
станалите събития към него се е прикрепил служител за обмяна на 
мисли. Същият (NB: Кой?) поддържал, че тези актове са в твой стил 
и все те виждали, като някаква кабалистична “компютърна” система, 
която от далеч ги реди и движи...”
Второто писмо е от самия Васил Зафиров и е писано след подмяната на 
режима на 22.12.1990 г. от гр. Пловдив: “Скъпи Гошо,  ...Да си “боен 
приятел” на такъв, какъвто ти бе в болното въображение на уплаше-
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ните репресивни органи, никак не бе лесно. След “всеки пукот” аз бях 
все “разпитван”. Доколко съм успявал да им внуша, че само вродената 
ти театрална поза е страшна, не знам, но с уплашен за властта си 
полицай винаги е по-добре да си нямаш работа...”
Агентурните мероприятия продължават на широк фронт. В донос на аг-
ент “Каменов” (с Р.Д. № 7168) от 19.11.1985 г., приет от ОР Минко Гал-
чев – гр. Панагюрище, пише: 
“Ако ГКГ реши да се свързва с някого от Панагюрище, това ще бъде 
Стефан Пъков. Последният споделил (по повод бомбите) с “източни-
ка”, едва ли не с гордост: “Това май е дело на ГКГ.”

В писмо от 25.11.1985 г., размножено в 52 екземпляра, зам-н-ка на Щаба 
при МВР и зам.-н-к на ВГУ – ген.-майор Сава Джендов съобщава за об-
хващащата ги атомна параноя: 
“Съгласно данни, получени от КГБ, спец-службите на противника и 
свързаните с тях антисъветски организации могат да използват в 
терористичната си дейност малогабаритно и портативно ядрено 
оръжие, което да бъде пренесено нелегално през държавната граница 
за използването му от терористически организации на територията 
на страната.” 
                                                                    (фонд 22, опис 2а, арх. ед. № 17)  

В “Справка – отчет” на VI-то – ДС от 4.12.1985 г. за работата и резулта-
тите по ЦДОИ “Терористи”, II-ра версия, на стр. 4 пише:
“...  9. По ДОР “Терорист” – И.Р. ГКГ, бяха проведени следните меро-
приятия:
а) ПГУ осъществи контрол на поведението на обекта по време на пре-
биваването му по поръчение на ръководството на БОД във Виена, с 
цел освобождаването на обект “Койот” (Димитър Патинов) от за-
твора, и в Гърция;
б) Подготвено е маршрутирането на аг. Мути “Тодоров” на ръковод-
ство в отдел 05, у-ние VI-то ДС в Париж със задачи по И.Р. ГКГ и 
Ценко Барев...

“Работната 1985 година” съдържа и заключителна “Справка за резулта-
тите по II-ра версия”:
... 6. Досега, ПГУ-ДС, ВТУ-ДС и Шесто у-ние-ДС са маршрутирали зад 
граница над 20 агенти със задачи за изясняване отношението и съпри-
частността на БВЕ (българската вражеска емиграция) към атента-
тите в страната.
... 9. По ДОР “Терориста” – ИР ГКГ бяха проведени следните меропри-
ятия:
а/ ПГУ-ДС осъществи контрол на поведението на обекта по време на 
пребиваването му във Виена по поръчение на ръководството на БОД, с 
цел освобождаване на обект “Койот” /Димитър Патинов/ и в Гърция;
б/ Подготвено е маршрутирането на аг. “Тодоров” на ръководство в 
отдел 05, 06 у-ние ДС в Париж със задачи по ИР Г. Константинов и 

Ценко Барев.
в/ ПГУ-ДС и Шесто у-ние ДС съвместно с ОУ на МВР – Пловдив, кон-
тролират поведението на близки връзки на обекта /агентура, ОТМ, 
комбинации/.
10. ПГУ-ДС и Шесто проведоха агентурно-оперативни мероприятия 
по обекта на ДОР “Койот” – ИР Димитър Патинов:
а/ вербувани са двама агенти от най-близките връзки на обекта в наша-
та страна, а останалите са под наблюдение;
б/ осигурено е агентурно наблюдение на обекта в Париж. 
(NB: Овчеподобни граждани и гражданки на “Н”РБ, давате ли си сметка 
колко са ви стрували всички тези безпомощни и безсмислени дела на ДС 
със жалките им и ненужни резултати?)

“Досиетата” за тази 1985 год. съдържат поне още толкова “Оценки”, 
“Отчети”, “Паметни бележки”, “Информации”, “Справки” за съпроцес-
ници, приятели и роднини на ГКГ от Благоевград, Панагюрище, Пло-
вдив, София и от къде ли не. Според “сведения” от “достоверни източни-
ци”, са “отпуснати милиони долари от американското правителство 
за подривна дейност на БВЕ” (от които ще се облажи и ГКГ, “опре-
делен за отговорник, ръководител и организатор на терористическите 
актове в БГ... срещу заплащане”),  за “срещи с президента на Франция 
Фр. Митеран в редакцията на сп. “Бъдеще”, за “изпратения емисар на 
БВЕ Зигфрид Гюнтер при 90-годишния Гачев в Пловдив”, които на въ-
проса на госта има ли троцкисти в България, отговорил “Аз съм първия 
и последния!”, “Планове на щаба за борба с терора” за активиране на 
З.А., нови маршрутирания на стари доносници и вербуване на бъдещи, 
провокирани разговори за атентатите през 1984/85 г. с цел установяване 
на извършителите или алибито им, “дружески събеседвания”, като това 
с оцелели съподсъдими от процеса през 1953 г. в които за пръв път, ко-
поите признават, че “с бомба е разрушена статуята на др. Сталин 
в Парка на свободата” (“Справка” с рег. № 5996 на ОУ МВР – Пазар-
джик от 26.09.1985 г.), или “интересния анализ на Васил Зафиров, от-
носно евентуалните извършители на тер-акта на гара Пловдив, по чието 
мнение, както вече цитирахме: “На първо място личи почерка на ГКГ, 
известен анархист, силно озлобен и годен за подобен акт” (“Докладна 
записка за работата на ДС – Пловдив по II-а версия”) и т.н., и т.н. папки, 
томове и “дела” – плод на безсмисления и безрезултатен труд на десетки 
лейтенанти и полковници, на генерали, резиденти и техните доносници, 
който ще продължат и през следващите години, до края през 1990 г., да 
дават своя патриотичен принос “за гарантиране на спокойствието и мир-
ния труд на българския народ” и лично на Тато му.

През същата 1985 г., и шпионите (“разведчиците”) на ПГУ-ДС са при-
съединили своите благородни и свръхефикасни усилия чрез “опера-
тивното дело” ДОН “Сердар”. В неговите две папки те са прибавили 
за пълнеж многобройни копия от “Планове”, “Справки”, “Сведения” и 
пр. “документи” от ДОР “Терорист” на VI-то у-ние на ДС, които вече 
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съм цитирал. Оригиналният принос на “разведчиците” от шпионското 
управление се състои от “Грами”, писма и съобщения на различни “ре-
зиденти”, мостри от които ще приведа за сведение на любознателния 
читател и за назидание на повярвалите в митологията за ефикасността 
на задграничните копои, доносници и техния “Център”. Към другите, те 
са прибавили “ценни информации” от Патинов (“Койот-Развратник”), 
неговата “койотица” Йорданка Цветкова (З.А. “Катерина”), “моята” Те-
менуга Лекова – Гишар (З.А. “Камелия”) и др. свръхинтелигентни до-
носници, завербувани за каузата на социализЪма...
Том I-ви се открива с Изх. Шифрограма № 1485 от 6.03.1985 г.

“До ТРАКИЙСКИ - Виена
Моля, предайте в Ц. (гнездото на шпионите на ул. “Хайдушка поляна” 
№ 12 в Красно село – София) какви са възможностите Ви по ГКГ. Ако 
разполагате с данни, посочете близките му връзки в Австрия.                                                                                                  

                                                                                                       СОКОЛОВ
На 8.03.1985 г. т. нар. Тракийски отговаря, че не разполагат с данни за 
връзките на ГКГ с ИР в Австрия и иска кратка справка за “оперативно 
ползване”.
В друга “Изх. Шифрограма до Вихров – Париж” от същата дата 6.03.1985 
г., същият Соколов съобщава заоблени новости: 
“Сердар” е член на ръководството на БОД, един от най-близките съ-
трудници на Ц. Барев. От данните, с които разполагаме, може да се 
направи извод, че обектът притежава качества, които го правят осо-
бено опасен. Срочно ни уведомете за възможностите, с които разпо-
лагате по обекта и за мерките, които ще предприемете за неговото 
плътно агентурно покритие.”

Вихров се развихря и на 15.03.1985 г. отговаря, че ще ме “обезпечава” 
със З.А. “Катерина”-“койьотица”, а от “Ц” изпращат на Соколов “Справ-
ка” с моя снимка, съобразно която “Сердар” планирал взривяването на 
нашето посолство в Париж!
На 7.05.1985 г., със 7-годишно закъснение, Соколов е научил, че съм 
завършил курс по програмиране във Франция, че имам добра работа и 
иска “да се установи адреса, както и данните на жената, с която съм 
живял”.
На 7.05.1985 г., Вихров съобщава на Соколов: 
“Агент “Гълъбов” е потвърдил, че “Сердар” е завършил курс, обрису-
вал го е като студен и надменен човек. Посещава често “Барон” Барев 
(NB: по-скоро Мюнхаузен). Българката, с която е живял се казва Теме-
нуга, разведена с французин, притежава магазин за куфари и чанти...”

В “Справка” от 23.06.1985 г., кап. Кожухаров издава атестация: 
“ГКГ е годен да организира и провежда крупни терористически опе-
рации”, след което повтаря овехтели истории и съобщава за връзките ми 
с анархисти, с ръководството на БОД и с... фамилия Фосколови.

На 13.07.1985 г.”Катерина” съобщава, че “Сердар” е заминал за една 
седмица в Австрия, за да уреди “Развратник”-Патинов да не бъде да-
ден на българските власти и да получи разрешение да го доведе във 
Франция.”
Максимов пък телеграфира от Бон, че “Патинов бил издирван за изна-
силване на малолетна в “нашата страна”, която поискала да бъде екс-
пулсиран. Той бягал и се връщал многократно от и в БГ. Този път УДБ-а 
го заловила в Югославия, намерила пушката (“уинчестер” – модел 1865 
г.) и го разпитвала, след което го изхвърлила в Австрия. Той отишъл в 
Лихтенщайн и се предал, но от там го върнали в Австрия, откъдето 
“Сердар” го спасил...”
От “допълнителните данни, от август 1985 г., неизвестен източник 
докладва, че за целта, ГКГ се е срещал с посланника на V-та република 
във Виена, за съдействие за Патинов, след което заминал за Гърция.” 
(NB: От двете, нито едно не е верно, но такива са “източниците”, с които 
ПГУ и резидентите му са разполагали.) 

Том I-ви съдържа фотокопия от статии на ГКГ в “Наш път”, в защита на 
терора.
Бекяров се е завърнал от САЩ преди няколко месеца и чрез зетя - съпруг 
на племенницата Олга и агент на ПГУ, ще бъде прослушван за ГКГ.
Пореден донос на Кольо Михайлов или агент “Владимиров”, приет от 
полк. Вл. Николов от ВГУ. В него Колчо изброява връзките ми във Фран-
ция и в БГ, като подчертава интереса, който проявявала към мен след 
всяко негово завръщане от “командировките” му, грозната стара мома 
Надин Соколова, чертожничка в И.Ц. на м-во на търговията, където 
работихме заедно преди моето бягство. Навярно Николчо е имал зъб на 
Надин и е искал да я насади на пачи яйца, но за назидание, “ръководе-
щият” го копой, му е поставил задача да възстанови връзките си с нея, да 
я преслушва и да им носи “важните сведения”. (NB: Хак му е!) Накрая, 
за да “обезпечи” следващата си западна “командировка”, той уведо-
мява “органите”, че мотото или девизът ми е бил: “Терор, заплахи 
и насилие!”
В “Информация” на Максимов (?) от 7.09.1985 г., по сведения на агент 
“Донев” (NB: Това е осъденият от френския съд Динев – шпионин под 
прикритие на кинаджия, който, след като излежа тригодишната си при-
съда, се зае с търговия на българско сирене и продължи да се върти 
около Ценковата “канцелария”) задграничният доносник (З.Д.) съоб-
щава, че “И.Р. ГКГ бил интелигентен човек с бърза и свежа мисъл и из-
между съратниците на “Барон” Барев в момента, бил най-умният... Два-
мата били почти непрекъснато заедно и “Сердар” бил считан за дясната 
ръка на “Барон”-а. Неизвестно по какви причини, последният се отнасял 
благосклонно към ГКГ и в споровете с други И.Р. често заставал на не-
гова страна и даже премълчавал явни глупости, изказвани от “Сердар”. 
(NB: Като тази, например, когато Динев-“Донев” влезе в канцеларията и 
Ценко му каза да остави чадъра си отвън /намек за убийството на Геор-
ги Марков/, а аз му рекох: “Какво се церемониш с тоя шпионин бе, дай 
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въжето и да го обесим на гредите в съседното помещение с машините 
за “Бъдеще”.)
Следват измишльотини на “Донев” за въоръжението и стрелбата на ГКГ 
в центъра на Париж... Доносът завършва със “строго секретната” нови-
на: “Съвместно с “Барон”, “Сердар” пишел и щял да издаде “История 
на БГ”. Според “източника”, той бил много добре запознат с истори-
ята и умно извъртал фактите в полза на идеите на БОД. “За въпрос-
ната книга – добавя Максимов – е изготвена отделна “информация”. 
(NB: Изглежда източник на източника е станал самият “Барон”, който 
страдаше от вродена логорея и можеше да насосва своя монолог пред 
слушателите си до безкрайност, преминавайки от тема на тема, често 
без всякаква логическа и фактологическа връзка между редуващите се 
разкази.)

Следва най-веселата част от “разработката” на ПГУ. Вихров е получил 
от “Ц” задача да установи вилата на “Сердар”, в която стават вербовки 
(на изпращаните му от БГ доносници на ДС). Той продължава “сагата за 
находките” на копоите, инспирирани от “уточняванията”, архитектурни-
те скици на въпросната вила и картите на региона с улиците и отбеляза-
ните подробности върху тях. Те са “дело” на освободения от нас, поради 
проявени дребнобуржоазни сантименти, “маршрутник” Мишо Тошков 
- “Греков”, когото, ако наистина бяхме терористи, трябваше да предос-
тавим за закуска на рибите в Сена. С помощта на неговото “творчество” 
и със своите фотографи, Вихров е “установил”, че 
“Вилата се намира в гр. Монжрон, на 30 клм. от Париж, но в телефон-
ната книга на адреса не е отбелязано име, което идвало да покаже, че 
вилата е със специално предназначение и в нея винаги има хора. В двора 
има голямо като магаре куче, пред вратата - езерце (и пр. подробнос-
ти). Самата вила – продължава Вихров - има “Т”-образна форма, като 
на скицата.
Снимка № 1 показва централния вход, но на вратата няма №, а на по-
щенската кутия липсва име, предполагам, че е № 26. Снимки № 2 и № 
3 показват втория вход, предназначен само за пешеходци. Той е неиз-
ползваем. Снимка № 4 показа ъгъла, където свършва улицата и започва 
гората. От снимка № 5, направена откъм гората, се вижда висока бе-
тонна стена, с три реда бодлива тел с наклон към двора, така както 
се охранява обект.”  (NB: Приложена е и рисунката, правена на ръка 
от Тошков-“Греков”, на “вилата със специално предназначение и схе-
ма-план на алеите и улиците около нея.”)

На 9.12.1985 г. Соколов съобщава, че от направените допълнителни кон-
султации (с “Греков”), се е установило следното: 
“Селището и улицата на която сте попаднали, е най-вероятно место-
то, което търсим. Вилата заснета от Вас, обаче, не е онази, която из-
дирваме. Източникът възпроизведе/скицира външния й вид, подходите 
към нея и т.н., от които скици ви изпращаме фотокопия и обяснения 
към тях. Трябва отново да се фотографират вилите в района, като 

търсите сходство със скиците. Вземете необходимите мерки за си-
гурност при провеждане на мероприятието.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Скици от вилата на “Сердар” и словесно описание, 
направени в Я/К “Кокиче” и приети от кап. Сайков в 13,00 часа на 
25.11.1985 г.” 
(NB: Всъщност, гр. Монжрон /Montgeron/ е на двадесетина километра 
от Париж, а вилата се намира в... съседния Дравей /Draveil/, на около 21 
клм. от столицата.) 
  
В двата тома на ДОН “Сердар”, предадени на “Комисията по досиета-
та”, по нареждане на бившия им шеф ген. Кирчо Киров, неговите апапи 
от НРС (всъщност от старото, но вече “демократизирано” ПГУ-ДС) са 
отстранилили бая “документи”. Освен “Списъка на запознавалите се с 
делото” копои, последен сред които е СДС-демократът Димо Гяуров, в 
том I-ви липсват вербовъчните срещи и разговори с “Камелия”-Ги-
шар (док. № 50, стр. 143 и док. № 51, стр. 144-146 от 22.10.1985 г.) което 
означава, че двойната френска снаха, навярно все още изпълнява 
”на закрито” задачи на “Центъра” върху територията на второто си 
отечество...
Вихров осведомява началствата си за новите ценни “находки” на “Ка-
терина”, на ревнуващият я и биещ до посиняване “Развратник”-“Ко-
йот”-Патинов, за други “неидентифицирани” доносници и за изпрате-
ния от ДС на психиатрично лечение във Виена (!) Христо Торнев, чийто 
паспорт е бил заверяван в течение на десет години от посолството, 
след което той заминава и се оженва във Франция. По съветите на 
Теменуга-“Камелия”, той може да бъде вербуван и използван по ГКГ. 
Работата, обаче, е там, че от престараване, вербовчикът Вихров може 
“да гушне босилека”, защото междувременно, голямата щерка на обек-
та – Ралица Торнева, освен манекенка и елитна проститутка на повик-
ване в Италия, е станала Калева-Балева, тоест снаха на втория човек в 
“авангарда” на БКП – Милко, който, наред с другото, е един гигант на 
мисълта, главен ибрикчия и издател на “Пълните събрани съчинения” на 
неокласика на марксизма Тодор Христов Живков...

Годината завършва с един документ на ПГУ от Бисеров за Соколов, 
съдържащ “Информацията” на Вичев от 20.12.1985 г., с която те уве-
домяват “центъра”, че “Лидерите на БОД – Моллов и Байчев обсъдили 
осъществаването на планираните остри мероприятия срещу НРБ (“на 
закрито”). За целта ГКГ избрал пет млади ИР - анархисти. Те получи-
ли вдъхновение (за несъстоялите се диверсионни актове) от затрудне-
ното положение на страната, вследствие на природните бедствия и 
турския проблем. Допуска се, че интервюто със съветския посланник 
в София и критиката му на НРБ са фалшифицирани. На тази основа 
БВЕ “прогнозирала” промени. Назрявал бил момента, емиграцията с 
оръжие в ръка да се намеси за освобождението на БГ.   Вичев”
Събирани от боклука и кръчмарско-кафеджийските бръщолевения на ня-
кои “хъшове”, от слуховете и раздутите измишльотини на З.А. и “марш-
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рутираните” туристи, които искат “Центъра” да им плати и следващата 
“командировка” през идната година, понякога заимствани от емигрант-
ските издания “Наш път”, “Бъдеще” и др., “данните” и “фактите” в “де-
лата” на копоите от ПГУ едва ли се нуждаят от анализ и коментар.
Такива са впрочем, всички високо-професионални прониквания на 
“елитните шпиони” на ДС в тайните на “външния противник”. Решение-
то на “възникналите от тази дейност, сериозни проблеми” е предоставе-
но на “Центъра” и З.А. (задграничната му агентура), чието политическо 
ръководство и оперативен контрол над “работата им” са се осъществява-
ли от политбюро на ц.к. на б.к.п...
Том I-ви на “Сердар” завършва с една обобщаваща справка за ценните 
“находки” на “разведчиците”, посредством гордостта на “братските соц-
спец служби” – АСУ “ИСКРА” (автоматизирана система за управление 
на данните за враговете на социализЪма - у нас и в “лагера”.) Като мос-
тра без стойност, предоставям на читателя една “Справка за лицето 
ГКГ, изплюта от компютъра в отговор на искане, отправено към “Ис-
кра” от 4-ти отдел на ПГУ” - “Сердар”: 
“гражданство - НРБ; роден на 15.05.1933 г.; месторождение – НРБ, 
Благоевград; местонахождение: Франция, пров. Saint Manae (?) - Villa 
CLASNOT (??), Париж; политическа принадлежност – безпартиен; со-
циален произход – буржоа (???); висше образование/професия – мате-
матика; оперативни данни – беглец, осъждан. Представлява интерес 
за: - изброени са множество ОР от всички управления на ДС; има ма-
териали по данни на “Искра” в дела по отчета, като:
- засечен по ЛД “Родоотстъпници”;
- във фондовете на поделенията: ВГУ, 12 и 16 отдели; VI-то ДС, 5 от-
дел.
В “Искра” има данни, че е участвал в следните действия:   В III конгрес 
на БОД, в Манхайм – ГФР във връзка с неизяснен характер(?). Досто-
верно. Оперативно интересна връзка; поясняващи бележки: Барев счи-
та ГКГ за своя дясна ръка; място: БОД – емигрантска.
ГКГ е извършител в “притежание на идейно-политически възгледи” 
(NB: Какъв ужас!) дата 83.00.00.00; достоверно, с тематика – Анар-
хизъм. Повтаря се!!!
ГКГ е извършител “В приемане на решения и ръководни документи да 
се отпечатат пропагандни материали.”
Друг извършител: Ценко Величков Барев, с подобни “лични данни”. 
Следват редица зацапани с фулмастер “други” извършители, като: Иван 
Ангелов, Благо Славенов, Недялко Гешев, Петър Костов, Алекси Попов 
“за когото липсват идентификационни данни” и т.н., и т.н.
И отново - ГКГ е извършител: “сътрудничество на разузнавателни, 
К.Р. и други служби на противника. (NB: Копоите, съдейки по приме-
ра на своите Георги Димитровци, Коларовци, Червенковци и пр. аген-
ти и доносници на НКВД и лично на “Сталин”, считат “служебно”, че 
всички останали емигранти не могат да не сътрудничат с всевъзможни 
спец-служби на страните, в които са получили политическо убежище...)
Обект на който сътрудничи: Издателство на в-к “Наш път”, на в-к 

“Бъдеще”.
ГКГ е извършител в членуване (лидер). Групировка в която членува – 
СББЧ (анархистична); член на Изпълнителното бюро на БОД.
Е участвал в конгреси/съвещания с 29 обекта.
Организатор: Симон Вей – Франция, липсват пълни идентификационни 
данни за обекта. (NB: Последният “обект” беше... министърка в прави-
телството на Жак Ширак, по времето когато президент на V-ата Републи-
ка е Фр. Митеран. Май и “данните” на копоите в “ИСКРА” не се нуждаят 
от коментари...)
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                                 1986
След 12 годишно “единофронтовство” с Хаджията, настъпи “време раз-
делно”. След като заявих, че приключвам сътрудничеството си в реда-
ктирания от него “Църковен вестник”, през тази година не написах нито 
една статия за “Наш път” или за “Бъдеще”.В края на миналата 1985-а 
нашият “отговорен редактор” поиска да бъда изключен, изтъквайки като 
мотив нанесените му “лични обиди” (ставаше дума за писмото ми до 
Парижката организация от 1 Декември 1985 г.). Понеже не беше удо-
влетворен от нейното решение, той престана да идва на събранията ни 
и чрез Карталски поиска отново изключването ми писмено, с допълни-
телни мотиви, които неговият емисар не предостави на членовете на ор-
ганизацията, а ги прибра в джоба си, според дадените му инструкции... 
През това време аз завърших и отпечатих първото (парижко) издание на 
моята “АНТИИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”. Следвайки декла-
рираните във въпросното писмо намерения за подготовка на пропаган-
да, предназначена за разпространение в страната, събрах много папки с 
материали от всички достъпни ми източници за развитието на кризата 
в СССР, който се беше превърнал в “болния човек на планетата”. Към 
тази криза бях насочил цялото си внимание. И освен това, както обе-
щах на последното ни миналогодишно събрание, издадох една брошура 
от 64 страници с червени корици, която възнамерявах да адресирам до 
всички, без изключение, членове на парижката организация и на СББЧ, 
които бяха вън от нея поради “географски причини”. Тя беше озаглавена 
“ЖЪЛТА КНИГА С ДОКУМЕНТИ ЗА ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО ЗА ОР-
ГАНИЗАЦИЯ НА ГЕОРГИ ХАДЖИЕВ И НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ 
ОТ БАЙ Г. БАЛКАНСКИ” и започваше с едно ново мое писмо от 6 
февруари 1986 г., адресирано 
Чрез секретаря (Ант. Николов) до членовете на Задграничния Съюз на 
ФАКБ:
                                                         ДРУГАРИ,
Едногодишната дискусия върху целите и линията на нашата пропаган-
да завърши на 31.12.1985 г. с предложение на Г. Хаджиев да бъда изклю-
чен от Задграничния Съюз на ФАКБ. То бе направено в писмена форма, 
като неговият автор Г.Х. не присъстваше на събранието на горната 
дата. Писмото бе прочетено и прибрано от Карталски, вместо да 
бъде внесено чрез секретаря на съюза...
Трябва да напомня, че от 1974 г., от когато по негово настояване за-
почна моето участие в списването на “Наш път”, почти не е имало 
моя статия, чието публикуване да не е предизвиквало дълги и ненужни 
спорове с редактора. Неговите произволни корекции, изхвърляне на съ-
ществени части, поставяне на “шапки” и “заключения”, които нямат 
нищо общо с духа на написаното, поставянето на част от тях в т. нар. 
“Свободна трибуна” или “дискусионни колони”, цялостното им преп-

равяне или отхвърляне за печат, бяха редовна “редакторска” практика 
през изтеклите дванадесет години.
Всичко това при наличието на организационно решение: 
Всички, неотговарящи на вкуса на редактора материали да бъдат 
внасяни на разглеждане от организацията, която да реши тяхното 
публикуване или отхвърляне.
Г.Х. не е сторил това нито веднъж! Изключение прави една моя ста-
тия по националния въпрос, която внесох аз. Организацията одобри 
нейното отпечатване, но това решение бе спряно самоволно от него 
със срамни сцени на крясъци, шантажи, инсинуации и т.н., които са 
протоколирани.
От друга страна, той никога не се е съобразявал с мнението на орга-
низацията, когато то се е различавало от неговото. Примери и в това 
отношение не липсват. Внасяните от него предложения за “станови-
ще на организацията по националния въпрос винаги бяха бойкотирани, 
но това не му пречише да ги публикува и разпространява. В тези свои 
писания, заетата от Г.Х. позиция по македонския въпрос се покрива с 
тази на болшевиките след разрива им с Тито и на фашистващата бур-
жоазия.
Аналогично, след като организацията отхвърли неговите бакалски 
представи за анархокомунизма, отразени в съчинението му “За парите 
и бъдещето свободно общество”, той го публикува в “Наш път”, като 
“Принос в теорията на анархизма” от... “международен мащаб”.
Съзнателно създадената от Г.Х. обстановка на невъзможност да се 
работи, предизвика моето оттегляне от сътрудничеството в “Наш 
път” с писмо от 01.12.1985 г. Заедно с това, в същото писмо аз уведо-
мявах другарите за работата, която възнамерявам да върша по-ната-
тък в името на анархистическия идеал.
Отговорът на Г.Х. бе въпросното предложение за моето изключване. В 
неговото писмо се съдържат редица съвършенно необосновани обвине-
ния в клеветничество, индивидуализъм, провокации и всички останали 
смъртни грехове. За да бъде ясно, за какво иде реч, аз прилагам писмени 
документи от дискусията и писмото, с което уведомявах другарите 
от организацията, в която членувам, за моя личен план за работа, като 
анархист през следващите години. Заедно с това, апелирах за помощ 
към тези, които са съгласни с необходимостта от тази инициатива.
Нормално бе Г.Х. да ви изпрати своето писмо по повод на което имам 
следната бележка: Той казва, че предлаганата от мене линия на пропа-
ганда и разпространението й в България щяла да предизвика ударите 
на ДС срещу другарите там и че ще бъде задължен да излезе с деклара-
ция против такава дейност. Аз питам: означава ли това, че досегаш-
ната пропаганда и линия, която провежда Г.Х. и която не предизвик-
ва удари срещу другари – там или тука, среща одобрението на ДС? 
Ако това е така, за задоволяване на суетата си, той може да го добави 
към изразяваното от разни недобити фашизоиди одобрение на скопе-
ните му “анархистически” писания. Още по-нататък, означават ли 
неговите обвинения и закани за санкции, че той се счита задължен 
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да се съобразява с изискванията на ДС?
До сега аз никога не съм обвинявал Г.Х. или който и да е от другарите в 
поведение, противно на анархистическите идеали, морал или на инте-
ресите на организацията и движението. Навярно моето примиряване с 
въведената от него практика е било изтълкувано като слабост, за да 
си позволи този господин да отиде толкова далече. Явно, той е сгрешил 
адреса и този път ще получи отговора, който е заслужил.
Тук предоставям на вниманието ви само някои от многобройните 
факти, които сами по себе си характеризират този, който изработва 
“златни правила” за морално поведение на анархистите и ни проглуши 
ушите със своите заслуги и отговорности, с каквито впрочем никой не 
го е натоварвал.
В брой 50 на “Бюлетина на КРИФА” от 1986 г. е поместена статия 
с подпис Гр. Балкански, под заглавие “Четиридесет години народна 
демокрация в България”. Статията е написана в 1986 г. и заема цели 4 
(четири) страници от скромните осем на излизащия 2 – 3 пъти в годи-
ната бюлетин. Като изключим нейния увод и заключение, тя е плагиат 
(кражба) от моята статия “Бомби в България – духовете се събуж-
дат”, публикувана в брой 8 на “Наш път” от 1984 г. във връзка с 40-го-
дишнината от установяването на днешния диктаторски режим. За 
сравнение прилагам паралелни текстове на френски и български от две-
те публикации, от които се вижда, че приликите между творението 
на Г. Балкански от 1986 г. и моята статия от 1984 г. не са случайни. 
За другарите, незнаещи френски език, не превеждам неговите френ-
ски откъси, защото те са точен превод на моите български. Не само 
данните са заети от моята статия, но цели пасажи са преведени до-
словно и представени като “лично” творчество на Г.Х. При това, ма-
териалът е кастриран отново по неговия опортюнистически маниер с 
размазвания в началото и в края. Експлозивната му сила е унищожена 
и парещите събития и факти, от които могат да се правят само рево-
люционни изводи, са превърнати в... “история”. Същевременно трябва 
да отбележа, че Г.Х. беше против публикуването на тази статия през 
1984 г., като един от мотивите му бе нейната... дължина. Имам ли 
право да запитам: не се ли спират моите статии, за да се улесни пла-
гиатството, за което доказателствата са премахнати? 
Ако се върнем в началото - през 1974 г. Г.Х. поиска моето сътрудни-
чество за статиите в тематичния календар за 1975 г. под надслов 
“РЕВОЛЮЦИИТЕ”, издаван от помощната организация на испански-
те анархисти. В заключителната част на моята работа, която счи-
тах за най-съществената, защото е съвременна и перспективна, аз 
разглеждах въпроса за научно-техническата революция и нейното 
влияние върху кризата и ролята й на катализатор на Социалната 
революция. Тази част бе окастрена поради... “липса на място”. Мал-
ко по-късно, тя бе публикувана от Федерика Монсени в седмичника 
“ESPOIR” – орган на VI-ти регионален съюз на  CNT (броеве 690 и 691 
от 14 и 21 септември 1975 г.), защото “материала й бил много харе-
сал”. Той носеше подписа на... “БАЛКАНСКИ”. Навремето Г.Х. ми каза, 

че станало грешка с името на автора, но тя щяла да бъде поправена в 
следващия брой. Това не стана, но аз не обърнах внимание на “грешка-
та”, защото считам, че идеите нямат собственици. (N.B.-2013: Все 
пак, за да не изчезнат, тези две части излязоха в сборника “КРАЯТ НА 
ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛА”, Изд. ШРАПНЕЛ, 2000, като отделна 
статия “Двойното статукво /интернационално и социално/ и револю-
ционните перспективи”.)
Същата тема обаче, когато поисках да я развия десет години по-късно 
в “Наш път” в серия статии, актуализирани с нови данни, срещна съ-
противата на Г.Х. Трябваше сам, с мои средства, да ги печатам, като 
подлистници, от които излязоха два (от общо десетина) под заглавие 
“РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ, ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО И БЪ-
ДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”. Г.Х. беше и против подлистниците, 
защото щели да увеличат теглото на пратките и да ги... оскъпят. Раз-
витите в тези подлистници идеи и изводи са критикувани в същото 
писмо, с което предлага изключването ми, с абсолютно неразбиране на 
смисъла им или с не съвсем чистоплътни намерения...
Оставям на членовете на Съюза да се произнесат какво представлява 
тази практика, достойна за Алеко Константиновия БАЛКАНСКИ (Бай 
Ганю Сомов)? Какво означава да се критикуват дадени тези и идеи, да 
се омаловажават или премълчават, да се отхвърлят статии и да се 
иска спиране на публикуването им, а след това да се преписват, подпис-
ват от негово име и да се тръби, че правел приноси? Това ли са негови-
те “златни правила” на другарско и анархистическо поведение?
По-нататък Г.Х. ме обвинява, че съм искал да разруша организация-
та!!! За коя организация милее Г.Х.? За тази ли за която написа в 
писмото си:

                                                                                      Париж, 1 юни 1984 г.
                                                   Драги Георге,
Пиша ти това дълго писмо във връзка с предстоящето разискване по 
националния въпрос, но намирам за нужно предварително да разгле-
дам общото ни състояние и да направя окончателни изводи, по които 
не искам да споря с никого, нито държа да имам одобрението или 
съгласието на някого.
Аз считам, че ние зад граница сме умрели като организация, същест-
вуваме само символично и ще съществуваме до моето изчезване, под 
една или друга форма. Не искам да споря по това – изказването ми 
тук не е ли една нескромност от моя страна, нито желая да играя 
на фалшива скромност. Не се надценявам и не подценявам никого. Все-
ки, който върши някаква работа, има своята незаменима стойност. 
Но в този наш състав, моето изчезване ще бъде началото на края, 
макар че структурите на организацията, наличност на средства и 
присъствието на неколцина, след моето изчезване, са и ще бъдат на 
лице...”

Следват “характеристики за благонадеждност” на редица анар-
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хисти, които “бидейки посредствени му завиждали” или “искали да 
му вземат отговорната служба, за която им липсвали необходимите 
качества”, което пораждало непрекъснати конфликти и създавало 
взаимна нетърпимост. Това негово писмо също е публикувано в моята 
брошура с документи. Писма с подобно съдържание, той е изпращал 
нееднократно и до други членове на Съюза, някои от които го напус-
наха, поради тягостната атмосфера, шантажите и монтажите на 
“организирания, социален и революционен анархист” – Г. БАЛКАНСКИ 
– Сомов!
Такава е истината, по която съюзните членове трябва да се произ-
несат и да вземат решение. Заедно с това, мисля, че дълг на съюзния 
секретар е да информира другарите в България и редакцията на Бю-
летина на КРИФА за тези срамни събития и предизвиканите от тях 
организационни решения.

      6 февруари 1986 г.                                                 С другарски  поздрав:
                                                                                                      подпис
                                                                                                   (Г. Константинов)
Прилагам:
1) Документи от дискусията на 04.01.1985 г. по пропагандата ни.
2) Мое писмо от 01.12.1985 г., с което оттеглям сътрудничеството си в 
“Наш път”.
3) Моята статия по “националния въпрос” и писмената критика на Г.Х. 
от 01.06.1984 г. 
4) Моята статия в “Наш път” от октомври 1984 г. за “Бомбите в Бълга-
рия...”
5) Статия на “Г. Балкански” в Бюлетина на КРИФА от 1986 г.
6) Моите статии за РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ от 1975 и 1985 г.
7) Парите и бъдещето общество от Г.Х. в “Наш път” от 01.02.1984 г.
8) “Златно правило на организация” от Г.Х., от 13.01.1984 г. 
                                                          ***
В края на м. април 1986 г., медиите гръмнаха с новината: Изгърмяла е 
атомната електроцентрала, недалеч от град Чернобил в Украйна. Носеха 
се луди слухове. Първите съобщения за взрива пристигнаха от медиите 
в Скандинавските страни. Радиоактивни облаци се бяха надвесили над 
Европа. Правеха се сравнения между мощта на експлозиите на първите 
атомни бомби над Хирошима и Нагазаки и тази на чернобилската АЕЦ 
– “в полза” на последната. Имаше и протести. През това време “мла-
дият генерален секретар на КПСС”, който бе заел овакантената длъж-
ност преди година, и антуражът му бяха онемяли. Немееше и целият 
“соц”-лагер, живковото отечество – също, тъй като при социЯлизЪма не 
може да има аварии и катастрофи. Но населението слушаше “гласовете” 
и новините го подлудиха, още повече че на 1 май го бяха извели под 
проливния радиоактивен дъжд да манифестира и да ръкомаха усмихнато 
с цветя на “любимите си ръководители” заели места върху мавзолея с 
мумията на Георги Димитров. До нас слуховете започнаха да пристигат 
от някои западни кореспонденти в София и от оглеждащи се и ослушва-

щи се страхливо, дошли от “родината” гости, яли и пили радиоактивно 
агнешко, заразени марули и води. Някои се осмеляваха да псуват “ба-
ровците” от политбюро, ц.к. и правителството, за които внасяли “еколо-
гично чисти” продукти и напитки от далечни, екзотични страни. Разбира 
се, публични възмущения нямаше. Положението оставаше, като в стария 
виц за американския милиардер, който сключил облог с партийното ръ-
ководство, че за месец ще вдигне перничани на въстание и след като 
положил всички възможни и немислими усилия, накрая, разбирайки, че 
губи баса, съобщил на свиканото гражданство своето последно реше-
ние: прекратяване на всякакви работи в превърнатия в концентрационен 
ад - град и сковаване на бесилки от подпорните греди в мините, за да 
започне поголовно бесене на перничани. На въпроса му: 
- Има ли някой възражения? - посред гробовното мълчание, се чул гла-
сът на немощна старица:
“- Въжетата баби, ние ли ще си ги плащаме, или... профсъюза?” 
Докато на базата на математически модели, учени твърдят, че засегна-
тите пряко от Чернобил в света са около пет милиона, а косвено – 50 
000 000, у нас и след “демократизацията”, документите за катастрофата 
в Чернобил и пораженията й продължават да са “класифицирана, стро-
го-секретна информация”. Отговорност на “отговорните” шебеци не бе 
потърсена, а дечицата им, които наследиха властта и парите на бащи и 
деди, днес са “съпричастни към панахидите, венците и свещите в па-
мет на жертвите” в бившия лагер. Изявленията на лекари и учени и до 
днес са противоречиви и мъгляви, най-често оневиняващи “народната 
власт” и оправдаващи себе си, защото били “подписали декларации пред 
органите да мълчат”. Някои по-нагли, като бившият шеф на Института 
по радиационна хигиена - проф. д-р Г. Василев, с агентурен псевдоним 
“Генади”, продължават да “успокояват” десетките, може би стотици хи-
ляди раковоболни, че не са жертва на радиоактивните облъчвания, а на 
“радиофобията”. Тоест, “ако не сте се страхували на времето си, сега 
и вие, и дечицата с внученцата ви да си бяхте живи и здрави”. Същият 
“учен”, със съпругата си доц. Татяна Ханджиева - “национален консул-
тант” по лъчетерапия, днес издават книжки от рода на “Рак в районите 
около АЕЦ – реалност или радиофобия?”, в които с вода от всички 
дерета във Великобритания, Франция, Германия, САЩ (без Украйна) 
“доказват”, че раковите заболявания не са резултат от радиацията, а от 
“безсмъртнтата радиофобия” и се “надяват да са били убедителни за 
читателите си, като им благодарят за вниманието”. 
Книжките са издадени върху гланцирана и сатинирана хартиая, с богати 
цветни илюстрации, схеми, таблици и графики. Скъпи, те едва ли ще на-
мерят купувачи не само, поради “строго научната терминология и език”. 
Техните автори обаче, сигурно са добре плащани от мафията и наслед-
ниците на покойния капо ди тути капи от Правец. Когато “старшият нау-
чен” доносник се появи в едно телепредаване за телета, бе пуснал гуша, 
като на пеликан. В друго свое интервю, достопочтенният атомен физик 
и д-р на медицинските науки казва, че “2030 българчета не са се родили 
навремето си, защото майките им – по желание или спонтанно – са 
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абортирали, стресирани от зловещите слухове, че ще родят деца-иди-
отчета”, но сега, когато резултатите от катастрофата са налице и тълпи 
от внучетата-олигофрени щъкат из всички родни “пространства”, учени-
ят пеликан запазва благородно мълчание по въпроса, дали майките не са 
имали достатъчни основания “да бъдат стресирани”? 
Както се казва: веднъж подлец – подлец за цял живот!
                                                          ***
На петата година от 1300-годишнината на българската държавност (1981 
г.) завърших първия от замислените шест тома на моята “Антиистория 
Славяно-българска” и през месец май на 1986 г. излезе от печат първото 
парижко издание на което бях автор, художник, машинописец, коректор, 
редактор и т.н., поради което “предпечатната му подготовка” не е блес-
тяща, но мисля, че успях да реализирам началния замисъл – един много-
планов, антипатриотичен памфлет. Наченат в разгара на патриотарските 
тържества през юбилейната 1981 год., завършването му, ми отне цяла 
петилетка. Не исках да оставя непрочетен нито един от значителните 
трудове на буржоазната и марксическа историография, посветени на 
езическия период, тъй като знаех какъв вой щяха да нададат  академич-
ните ослици и ръководещите ги копои от ДС. 
За първото издание ми помогна “бодигардът” на Пиер Ламбер - Лионел 
Малапа, който бе получил благословията на своя шеф. Троцкистите от 
OCI разполагаха със солидна печатна база, но вместо на офсетна маши-
на, книгата беше копирана на ксерокс в петстотин екземпляра. Когато 
видях “продукцията”, ми призля. Всеки “том” беше закопчан с телбод, 
чиито скоби имаха дебелината на пирони. От тази “подвързия” книгата 
не можеше да се разтваря и да се чете, а много нейни страници бяха 
отпечатани накриво, защото “печатарите”, след като бяха програмирали 
копирната машина за 500 броя, не са следили работата й. Лионел видя 
физиономията ми и след като докладва на “Папата”, решиха да не пла-
щам нищо за печата и хартията, но резултатите от “работата” им все пак 
бяха стоварени в апартамента ми в Шатион, с което - “берекет версин” 
- спестих доста франкове. С много усилия, освободих книжните тела от 
телбода и постепенно замених дефектните страници, като ги фотокопи-
рах отново на “Ксерокса” на Русел Юклаф. После, на части от по 10-
12 екземпляра, Благо Славенов ги подвързваше на Ценковите машини, 
заедно с броевете на списание “Бъдеще”. В този вид, те бяха станали 
“за пред хора” и можеха да бъдат раздавани на емиграцията. Освен сред 
нашего брата, книгата предизвика интерес и у задграничната агентура 
на ДС. Напр. видният писател, композитор, критик, общественик и... до-
носник на българската политическа полиция Виктор Пасков - изпрати 
френския си бабалък при Ценко Барев, за да купи поръчания от “орга-
ните” екземпляр. В момента се случих в “канцеларията” и казах, че не 
съм търговец, но мога да я подаря на любимия му зет. Благодарност от 
копелето не получих. 
Още по време на работата си върху първите четири глави, в които правех 
своята “нихилистична дисекция” на казионната история на България до 
покръстването, проверявах реакциите и опипвах пулса на разнородни 

читатели сред емиграцията и в “родината” - наши анархисти, земеделци 
и патриотари, отечествени професионални историци, критици, литера-
тори и писатели, на които бях предал лично в чужбина или изпратил 
нелегално в “Н”РБ за прочит готовите свитъци, а на края и цялата книга. 
Бележките за отзвуците на някои от тях, без да упоменавам имената им, 
бяха поместени в последните страници на томчето. А касиерът на БОД 
– Фотю Фотев, беше казал на Ценко, че ако в младостта си бил прочел 
такава книга, едва ли щял да се въодушевлява и да става на крака при 
изпълнението на “Шуми Марица...” 
Най-интересни и смешни са отзвуците и борбата на “читателите” от ДС 
срещу “таз сила нова – книжовността”. Ето две мостри от документите 
им:
В “Паметна бележка” от 22 юли 1986 г., шпионите на диктатурата съ-
общават, че “По данни на първо главно управление на ДС (ПГУ ДС), е 
излязла от печат в 2000 екземпляра книгата “История на България” 
от Георги Константинов. Предстои разпространението й сред члено-
вете на БОД. По указание на Барев следвало да се направят опити за 
изпращането на книгата в България главно чрез турски работници и 
транзитни пътници.” (ДОР “ТЕРОРИСТ” № 11396 на VI управление 
на ДС, съвместно с ПГУ-ДС и ВГУ-ДС, л.л. 159, 231, 287)
В “Специално съобщение” от 3 юли 1987 г. началникът на VI у-ние 
на ДС (политическата полиция) генерал-майор Мусаков информира с 
едногодишно закъснение ръководството на ЩАБА ЗА БОРБА С ТЕРО-
РА (при МВР), че е излязъл от печат том I-ви от “АНТИИСТОРИЯ” на 
ИР (изменника на родината) Георги Константинов. Съобщението е било 
размножено в много екземпляри и разпратено до: министър Димитър 
Стоянов, генерал-полковник Григор Шопов – пръв зам.-министър, отго-
варящ за ДС, ген.-лейтенант Стоян Савов – зам.-министър, генерал-ма-
йор Василий Емелянович Мякушко (представител на КГБ), началниците 
на ПГУ и ВГУ, ЦИОУ и зам.-началниците на всички управления на ДС. 
На първата му страница Мусаков е поставил следната своя “резолюция” 
от 1.07.1987 г.: 
“Др. Йорд. Георгиев КОЕ ИЗДАТЕЛСТВО Я ИЗДАВА, ЗА ДА ПРО-
ТЕСТИРАМЕ ОФИЦИАЛНО?” (ДОН “СЕРДАР” № 16244 на ПГУ-
ДС, том II, л.л. 105-106 от архива на НРС, наследник на ПГУ-ДС).

Изпратих екземпляри до националните и университетски библиотеки по 
света. Томовете бяха подвързани луксозно от професионални книгове-
зци. Тези за “народните” библиотеки в страните от “соц-лагера”, както 
си му е реда, са били предавани за информация и унищожение на бо-
рещите се с “идеологическата диверсия” копои от “органите на сигур-
ността”. Единственото изключение беше Библиотеката във Варшава, от 
която получих благодарствено писмо, защото полските копой по това 
време бяха заети със “Солидарност” и нямаха сили за всички фронтове...
След промяната, преди да се завърнем, бях изпращал “Антиисторията” 
по пощата или с куриери до редакциите на вестници и списания, и на 
мнозина стари познати от “новия политически, научен и културен елит”. 
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Сред тях: Желю Желев, Свобода Бъчварова, установила се със семей-
ството си в Бразилия, Блага Димитрова, която помогна за нейното вто-
ро софийско издание, д-р Петър Дертлиев, литературната критичка и 
председателка на въстановената след 10 ноември радикал-демократиче-
ска партия Елка Константинова и др. Последната ми изпрати нашумя-
лата през 1990 г. “Кратко-смешна история на България” от проф. Ни-
колай Генчев, придружена с пощенска картичка, в която пишеше: “Гого, 
ти знаеш ли, че твоята история е по-хубава от Генчевата.” След като 
я прочетох, отговорих кратко: “Елке, че ти не разбираше нищо от по-
литика, ми беше известно отдавна, но сега виждам, че работите не 
стоят по-добре с историята и литературата: да сравняваш моята с 
Генчевата история е все едно да сравняваш Бетовен с Лили Иванова...” 
Когато буреносните облаци се надвесиха над Империята (виж моя колаж 
от същата 1986 година, който съм използвал за корица на настоящия тре-
ти том от Емигрантските ми спомени!), аз изоставих историческите си 
занимания и събраните материали за останалите части и томове, заради 
несъстоялата се “ПРОЛЕТ НА НАРОДИТЕ”, от която се плашеха всич-
ки държавни задници – от Вашингтон до Москва...  
                                                          ***
Конфликтът с Г.Х. избухна с нова сила по повод проекторезолюциите 
за IV-и Конгрес на ИФА, насрочен за м. ноември в Париж. На вни-
манието на членовете на Парижката организация бяха представени два 
цялостни проекта – неговият и моя, за империализма, милитаризма, 
колониализма и “националния въпрос”, които трябваше да бъдат раз-
гледани на събранията ни, с оглед определяне позициите на българските 
анархисти зад граница. Хаджията се опитваше отново, чрез Конгреса на 
ИФА, да пробута като “ценен принос” към анархизма патриотарските 
си виждания по националния и по специално по “Македонския въпрос”, 
които организацията беше отхвърляла многократно и го бе заставила да 
ги публикува, като негово “лично мнение”. По другите точки - империа-
лизъм, милитаризъм и колониализъм – които считах за много по-важни, 
при определяне стратегията на членуващите в Интернационала федера-
ции, неговите проекторезолюции бяха лаконични с едно: “придържаме 
се към предишните становища”. Те бяха безперспективни, опортюнис-
тични, невежествени, еклектични, противоречиви и обтекаеми. Авторът 
им не присъстваше на събранията и не взе участие в разискванията. Той 
предостави на Карталски и Дръндов да го представляват, макар да няма-
ше много високо мнение за тях, както и за всички останали членове на 
организацията, за които беше писал:
“... Такъв какъвто е нашия състав, взет общо и поотделно, с характе-
ристиката на всеки от нас, аз считам, че не сме в състояние да взе-
мем никакво ЕДИНОДУШНО ОРГАНИЗАЦИОННО СТАНОВИЩЕ, И 
МОЖЕ БИ Е ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ ОПИТВАМЕ ДА ПРАВИМ ТОВА. 
Във всички случай, НИЕ ЩЕ СЕ НАДВИКВАМЕ С ТЕБЕ, ДРУГИТЕ 
ЧЕСТО НЕ ЩЕ РАЗБИРАТ ДОРИ АРГУМЕНТИТЕ НИ И ЩЕ СЕ ПРИ-
СЪЕДИНЯВАТ ПАСИВНО КЪМ СТАНОВИЩЕТО НА ЕДИНИЯ ИЛИ 
ДРУГИЯ.

Затуй, преди да разискваме на общо събрание въпроса за национално-
стите, предлагам САМО НИЕ ДВАМАТА ДА ГО РАЗГЛЕДАМЕ И ДА СЕ 
ОПИТАМЕ ДА ДОЙДЕМ СПОКОЙНО И ОБЕКТИВНО до УЕДНАКВЯ-
ВАНЕ НА СТАНОВИЩЕТО НИ И ДА ДАДЕМ ОБЩА РЕДАКЦИЯ, КОЯ-
ТО ДА ПРЕДЛОЖИМ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ВСИЧКИ...” (Извадка от 
прословутото писмо на Г.Х. от 1 юни 1984 г.)
Вместо да приема неговото предложение, аз бях изложил върху дваде-
сет страници моето мнение по третираните проблеми от дневния ред в 
светлината на РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ, започнала в развитите 
капиталистически страни: Япония, САЩ и Западно-Европейския Съюз, 
със следните изисквания:
1) Да се констатира, анализира и обясни текущото състояние на про-
блемите, свързани с империализма, милитаризма, неоколониализма и 
националния въпрос.
2) Да се очертаят перспективите, с което резолюциите да се превър-
нат в оръжие за революционните борби, с които Анархистическия Ин-
тернационал и неговите секции следва да се ангажират.
3) Да се посочат целите, които си поставяме в предстоящия етап.
4) Да се потърсят и набележат средствата за постигането им.
Вместо разискване на двата предложени проекта, Г.Х. започна с шан-
тажиране, фалшифициране и заплахи срещу Антон и други членове на 
организацията, както и селекционирането и мобилизирането на “мъртви 
души” от френската провинция, от Швейцария или от Австралия, които 
отдавна бяха скъсали с всякакъв организационен живот. Те трябваше да 
бъдат спечелени за “каузата” на моето изключване, като им се внушава-
ше голословно, че съм подменял автентичния анархизъм с нечаевщина, 
ленинизъм, троцкизъм, маоизъм и т.н. В своята клеветническа канонада 
той беше подкрепян с подписите на “верните му” (както сам ги квалифи-
цираше) Иван Дръндов и Карталски. Наред с тази си “съзаклятническа 
дейност”, той продължаваше упорито да отказва да присъства на събра-
нията.
За да се противопостави на тези дезинформации, конфузии, лъжи и кле-
вети, Парижката организация реши да издаде свой вътрешен бюлетин 
по възникналите организационни и идейни проблеми. В Брой 1, г. I-а 
от м. юли 1986 г., бяха публикувани двата проекта на резолюциите. Бю-
летинът беше предназначен само за членовете на Съюза на Българските 
Анархисти в Чужбина, който Г.Х. по свое усмотрение беше прекръстил 
на СББЧ. Екземпляри от този брой могат да се намерят, освен в личните 
архиви, още в Националната и в “Документалната библиотека” на уни-
верситета в Нантер край Париж.
Във връзка с “автентичността” на анархистическите тези, в чието нару-
шение и подмяна бях обвиняван, поместих “Мисли на М. А. Бакунин 
по националния въпрос и Социалната революция”, извлечени от 
ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ на неговите ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ (в 5 тома) 
от книгоиздателство “ГОЛОС ТРУДА”, ПЕТЕРБУРГ-МОСКВА 1920-
1922 г.:
“Няма нищо по-глупаво и безмислено, а заедно с това по-вредно, да се 
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поставя за идеал на народните стремежи мнимият принцип на на-
ционалността. Тя не е общочовешко начало, а исторически и местен 
факт.” (Том I, стр. 92)
“ Всеки от нас ще трябва да се издигне над тесния и дребнав патри-
отизъм, за който неговата страна е център на света и който нами-
ра собственото си величие в страха, който предизвиква у съседите си. 
Ние трябва да поставим човешката и всемирна справедливост над 
националните интереси. Ние трябва да скъсаме веднъж завинаги с 
фалшивия принцип на националността, изработен от френските, 
пруски и руски деспоти, за да потъпчат върховния принцип на сво-
бодата.” (Том III, стр. 102)
“Държавата е по-малката сестра на Църквата, а патриотизмът – 
този култ на държавността и висша държавна добродетел, е отра-
жение на божествения култ.” (Том IV, стр. 87)
“Държавата винаги е принадлежала на някоя привилегирована кла-
са, а нейните солидарни интереси са онова, което се нарича патрио-
тизъм.” (Том IV, стр. 90)
“Патриотизмът е ретрограден и тесногръд традиционен навик, 
който е отрицание на равенството и солидарността между човеш-
кия род. Социалният въпрос, който поставяме заедно с работници-
те от Европа и Америка, може да бъде разрешен само с унищоже-
нието на държавните граници и изкореняването от съзнанието на 
пролетариите от всички страни на тази традиционна привичка.” 
(Том IV, стр.100)
“Патриотизмът в тесния смисъл на тази дума е изключително качест-
во на буржоазията. Тя обожава отечеството, защото то е предста-
влявано от държавата и гарантира нейните политически, иконо-
мически и социални привилегии.” (Том IV, стр. 136)
“Аз не съм националист! Аз ненавиждам с цялата си душа т.нар. 
принцип на националността. Патриотизмът е дребнавата, тес-
ногръда, користна и дълбоко античовешка страст на буржоазията. С 
него тя иска да запази всички експлоататорски привилегии сред даден 
народ. КОГАТО НАРОДНИТЕ МАСИ СА ПАТРИОТИЧНИ, ТЕ СА 
ГЛУПАВИ.”  (Том IV, стр. 216)
“Ние сме работници и всички експлоатирани и потиснати пролета-
рии, на която и страна да принадлежат, са наши братя. Буржоата, 
потисниците, властниците и експлоататорите от целия свят са наши 
врагове. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯТ ЛАГЕР НА РАБОТНИЦИТЕ Е 
НАШЕТО ЕДИНСТВЕНО ОТЕЧЕСТВО, а интернационалът на екс-
плоататорите е чуждата и вражеска за нас страна.” (Том I, стр. 60)
“Всяка политическа революция, която не си поставя като пряка и 
незабавна цел икономическото равенство, от гледна точка на народ-
ните интереси не е нищо друго, освен лицемерна и замаскирана реак-
ция.” (Том V, стр. 82)
“По почти единодушното мнение на германските социалдемокра-
ти, политическата революция трябва да предшества социалната. 
По моему това е грамадна и съдбоносна грешка, защото всяка поли-

тическа революция, която не е едновременно и социална, е неизбеж-
но буржоазна революция, т.е. тя неизбежно води до нова експлоата-
ция, по-лицемерна и изкусна, но не по-малко душеща и угнетяваща.” 
(Том I, стр. 75/119)
“Социалната революция не може да бъде победоносна в пределите 
на една страна защото при съвременната политическа, юридическа, 
религиозна и социална организация на най-цивилизованите страни, 
икономическото освобождение на работниците е невъзможно. За 
достигането и пълното му осъществяване е необходимо да се разрушат 
всички съвременни учреждения: ДЪРЖАВА, ЦЪРКВА, АРМИЯ, ПОЛИ-
ЦИЯ, СЪД, УНИВЕРСИТЕТ, които не са нищо друго, освен крепости, 
издигнати от правителствата против пролетариата. И е недоста-
тъчно тяхното сриване само в някаква отделна страна. Те тряб-
ва да бъдат разрушени във всички страни, ЗАЩОТО ОТ ВРЕМЕТО 
НА ОСНОВАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЪРЖАВИ през 17 и 
18 векове, МЕЖДУ ВСИЧКИ ТЕЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ СЪЩЕСТВУВА 
ПОСТОЯННО НАРАСТВАЩА МЕЖДУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ 
И МОГЪЩИ МЕЖДУНАРОДНИ СЪЮЗИ.” (Том IV, стр. 67)
Разпространението на бр. 1 на Бюлетина, на първо веме,  само сред чле-
новете на Парижката организация, предизвика побеснялите реакции на 
Г.Х. и на “верните” му Иван Дръндов и Атанас Карталски, които също 
престанаха да посещават продължаващите и през лятото наши събра-
ния. Вместо дискусии и разглеждане по същество на проекторезолю-
циите, нашият “отговорен диуретик” започна серийно публикуване на 
“ПРОТЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ”. 
В първата от 12 юни 1986 г., “долуподписаната” тройка: 
“Констатира, че няма организационно решение за издаването на “БЮ-
ЛЕТИН НА ЗАДГРАНИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФАКБ”; 
- протестира и осъжда категорично този акт, като УЗУРПАЦИЯ И 
ПРОВОКАЦИЯ и поканва секретаря (Антон) да изпълни задълженията 
си, като незабавно информира членовете на Съюза за стореното нару-
шение и им изпрати факсимиле от първата страница на този “Бюле-
тин” с една кратка фраза и без никакъв коментар: “Г. К. е издал този 
“Бюлетин” без решение и без знанието на организацията”; 
- предлага да се унищожат всички екземпляри на това лично издание 
и да се отстрани от организацията нарушителя на организацион-
ните правила, ако той сам не осъди постъпката си и се извини пред 
организацията; 
- искаме секретарят да ни осведоми – нас и Съюза – за изпълнението на 
своите задължения и за взетите мерки против тази узурпация и прово-
кация; предупреждаваме, че всяка проявена немарливост, съучастни-
чество по съзнание или от пасивност, или открита солидарност с 
нарушителя, влече след себе си същата отговорност, която се пада 
на самия нарушител на най-елементарните организационни прави-
ла...”

Понеже Парижката организация не се подаде на прокурорските и по-
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лицейски заплахи на “тройката”, последва втора декларация от 9 юли 
1986 г., адресирана до “номиналните членове” на фиктивния СББЧ, в 
която: 
“Долуподписаните ги информират, че същата организация е болна. 
Тя изобщо не е организация по състав, по разбирания и по поведение на 
някои нейни членове. Тя не е в състояние да взема никакви решения и да 
поддържа абсолютно необходимото за съществуванието й единоду-
шие. (NB: В организацията именно Г.Х. се придържаше към принципа 
за вземане на решение с болшинство!) В нея се спори с тенденция тя 
да се разцепи. Това състояние не може да продължи. По този въпрос 
ще ви бъде изпратен обширен документиран доклад. За сега, ще за-
сегнем само неотложната задача за определяне становищата на Съ-
юза по дневния ред на предстоящия IV конгрес на ИФА... Тук приложе-
ни, имате две непримирими писмени изказвания. Това на Хаджиев е 
категорично, кратко, ясно и анархистическо. Ние го приемаме и ви 
поканваме за незабавното ваше изказване и евентуално одобрение. 
Случаят е сериозен и не трябва да се проявява никаква небрежност, 
никакво колебание, никаква пасивност и никакво протакане...
Константинов е достатъчно образован и интелигентен, за да раз-
бере, че в неговото изказване, поставеният въпрос (националния и 
македонския) не се разглежда, а нарочно се атакува национализма и 
патриотизма, за да не се вземе решение. Нашето самоуважение на 
хора с човешко достойнство и установени анархистически разбирания 
не ни позволява да водим такива спорове, нещо което обективно се 
явява и оскръбление достойнството на самия Константинов, ако той 
държи на това. И заключаваме: на анархизъм позволяваме да ни учат 
само хора, които добре са разбрали анархизма, преди да се опитат да 
го “реформират”. На анархизъм са ни учили теоретиците на анар-
хизма, а не Нечаев, Ленин и Троцки!” 
                                                                  Подписи на деклараторите и дата.

Секретарят Антон Николов получи писма в подкрепа на “тройката” от 
отдавна откъснали се от всякакъв организационен живот “живи трупо-
ве”, за които “самият отговорен другар” имаше не особено ласкаво мне-
ние.  
                                                          ***
Бях се освободил от съжителството с Патинов, но не и от исканията му 
на парични помощи, които бяха започнали да ми дотягат, защото не оби-
чам паразитизма във всичките му форми. При една от срещите ни, по 
негово настояване, на кея на спирка “Сен-Лазар” на парижкото метро, 
той ми се “изповяда”, че имал срещи със “секретаря” на посолството 
в Париж Г. Желев – същият, който бе посрещнал миналата година Гачев 
и за който по-късно се разбра от досиетата на ДС, че бил... резидент на 
ПГУ за Франция. Последният се интересувал от моя милост и Па-
тинов му поискал пари за информациите. В хода на разговорите, на-
шият “политически емигрант” го запитал колко ще му платят, ако 
ме убие. Каза ми, че, по този начин, само искал да провери реакцията му, 

която не закъсняла: 
- В никакъв случай, възкликнал уплашено “секретарят” и добавил: 
ще ти бъде платено пребогато, ако можеш да го убедиш да влезете 
заедно в България, като ни предупредиш...
Когато му поисках да засвидетелства писмено тези си разговори с Г. 
Желев и поставените му от него задачи, Патинов каза, че ако свиде-
телства срещу тях, “щяли да го убият”. Сиктердосах този “политиче-
ски затворник, герой и мъченик”, препоръчан ми от Алфред Фосколо, и 
това беше последната ни среща, но не и последните “новини” от него: в 
първите години, след завръщането ми в БГ, копоите го изпратили в Асе-
новград при покойния мой приятел Стефан Вълков, за да го предпази от 
мене, защото съм бил... агент на ДС. Стефан го изгонил. 
Както се казва, бивши доносници и шпиони няма. 
                                                           ***
В началото на месец юли, за моя не особено приятна изненада, получих 
кратка пощенска картичка от брат ми с дата 25.06.86 г.:

                                                        ”Гошо,

Очаквам разрешение за екскурзия до Франция. На 28.07 вероятно ще 
тръгна от Благоевград през Виена и около 2.08 ще съм във Франция – с 
кола и с Венчето. Мога да остана и да се видим до 10.08. Дано да не ти 
объркам програмата.                                                                                               
                                                                                                              Огнян.”
Картичката бе последвана от телефонен разговор, какъвто не бяхме има-
ли 13 години. В него той ми съобщи, че завършвайки предсрочно ня-
какъв обект при Кулата, получил като награда туристическо пътуване 
с кола из Европата. Щял да бъде придружен от жена си - Венчето. Бях 
наясно, че такива “награди” не се раздават “току-така”. Оснен това, ако 
имаше “награда”, защо трябваше да чака разрешение? Но аз исках да 
получа повече информация за смъртта на тате, за състоянието на мама, 
за събитията около моето бягство и не на последно място – да разбера, 
какви инструкции са му дали изпращащите го копои, затова потвърдих, 
че истински ще се радвам на възможността да се видим. Поисках раз-
решение за четири седмици, начиная от 1 август, от полагаемия ми се 
годишен отпуск, което Рику парафира без възражения и от тази страна 
всичко беше наред. Жаден за новини, Ценко, който прекарваше всяко 
лято във вилата си над село Пиана в Корсика, предложи като дойдат, да 
ги отведа в неговото “орлово гнездо”, за да му гостуват там. На изказа-
ните мои подозрения, той възрази, че не допуска брат ми да се е съгла-
сил с толкова мизерна роля, че ДС ги е пуснала защото е сигурна, че 
няма “да забравят да се върнат”, след като двете им дъщери са останали 
като заложници. Той считаше, че разрешението да пътуват на Запад цели 
по-скоро моето компрометиране: 
“ще кажат, за да пуснат брат му, тука сигурно има нещо”. 
Отговорих, че на мен отдавна ми е безразлично “какво ще кажат тукаш-
ните посетители на парижките кафенета”. Животът в емиграция, както 
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и този в затворите, беше “противоестествен”, с тази разлика, че тук не 
съществуваше никакъв обществен контрол и лишено от него, мнозин-
ството от емигрантите, изгубени в световния град и превърнали се от 
“хъшове” в гастарбайтери, се бяха освободили от всякакви идеали и мо-
рални скрупули, ако някога са ги имали. 

Още по-плачевна беше еволюцията на “представителите на човешкия 
род в отечеството”. Както всяка година, така и тази щях да имам възмож-
ност да се срещам, да разговарям, да наблюдавам и да анализирам раз-
лични специменти на породата “НОВ ЧОВЕК”, която партийните и по-
лицейски мичуринци и лисенковци бяха успели да създадат и развъдят 
в десетилетията, през ерата на социализЪма. Те я бяха “ашладисали”, 
върху заварения на 9 септември човешки “материал”, ако не се връщаме 
назад към турското робство, и сега резултатите от тая “хибридизация” 
бяха навсякъде. Тяхното присъствие щеше да се чувства още много дъл-
ги години, особенно, ако хипотезата на Трофим Денисович (Лисенко), 
че “придобитите белези се онаследяват” от дечицата и внученцата на 
“новите хора”, се окажеше вярна...  
Малко преди да отлети за вилата си, един съботен ден, някъде към края 
на юни, Ценко ми звънна по телефона. Питаше ме свободен ли съм и 
мога ли да отида в “канцеларията” към два часа следобед. Там ми обяс-
ни, че нашенци се обадили от името на неговата племенница Люба, коя-
то преди години беше идвала като придружителка на Свобода Бъчварова 
за откриване паметника на баща й Тодор Ангелов – Божаната в Белгия. 
Тези, които му телефонирали, поискали среща и разговор. Срещата била 
определена за 16 часа в кафене “Джордж V” на “Шанз Елизе”. Той ме 
помоли да го придружа. Изглежда, се опасяваше от изненади или прово-
кации и се нуждаеше от охрана. Счел, че съм най-подходящият, с оглед 
“доброто ми реноме” на терорист. Отидохме половин час по-рано и сед-
нахме на отделни маси. Точно в уреченото време, в кафенето влязоха две 
двойки млади хора, които си говореха на български. Ценко стана, ръкува 
се с тях и ги покани. Поръча бири за мъжете и кока-кола за жените. Бях 
недалече и слушах разговора им. Разбра се, че изпратените от Люба, с 
която били приятели, са дошли с “Балкантурист” и искат да останат в 
чужбина, като “невъзвръщенци”, за което търсеха съдействието на вуйчо 
й. Единият от мъжете - Христо Калайджиев, придружен от жена си, бил 
син на посланника на “Н”РБ в Ливан и племенник на един от “важните 
членове в ЦК”. Другата семейна двойка бяха тяхни приятели – Евгени 
Найденов, химик в някакъв институт и жена му Христина, работила във 
френската секция на Радио “Хоризонт”. След като представянията за-
вършиха и съмненията отпаднаха, Ценко се обърна и ме повика да се 
запозная с нашенците. Поговорихме и за положението в България и по-
следните развития, след наченалата “либерализация” в СССР. Христо ни 
осведоми за поверителните изявления на Горбачов, предназначени за ак-
тива от “отговорни партийни другари”. Новият обитател на Кремъл бил 
казал, че ако в срок най-много от една петилетка СССР не излезе от кри-
зата, това ще бъде края на соц-системата. Понечих да внеса по-сериозни 

елементи в разговора за “края”, но “новоизбиращите свободата” нямаха 
ищах. Ценко ги посъветва да не отиват веднага в полицията, да се огле-
дат, да използват оставащото им време от платеното туристическо пъте-
шествие, за да се ориентират и тогава да вземат окончателно решение, 
след като са събрали необходимите сведения за живота и положението в 
емиграция. Те казаха, че това е обмисляно и решено отдавна и че възна-
меряват да емигрират в Канада, поради което считат, че ще бъде опасно, 
ако продължат хотелското си съжителство с групата сънародници, които 
и без това, след два дни заминавали на Юг. Попитаха, ако получат ста-
тута на бежанци, ще могат ли да разчитат на някаква парична издръжка. 
Ценко им обясни реда и ми предложи да взема едното семейство при 
мен на квартира, а той щял да се погрижи за другото, докато се уредят 
формалностите. Христови пожелаха да дойдат с мен. След това Ценко 
плати сметката и се разбрахме утре всички да се срещнем при него, на 
улица “Брюнел” № 18-бис. Тръгнахме с метрото към Шатийон. В къщи 
настаних новите си познати с големия им куфар в стаята за гости, след 
което седнахме в кухнята на печен боб със свинско. Жена му Галина 
предпочете чай, защото не искала да си разваля линията. Поприказвахме 
за всичко и нищо. Направи ми впечатление, че младият Калайджиев из-
бягва или не може да води сериозен разговор, а предпочита да разказва 
вицове, за живота в техните компании, в които се подигравали с огра-
ничеността на бащите си и превръщаха всичко в глума и зевзеклъци, за 
някакъв приятел – много сполучлив имитатор на Тодор Живков и други 
анекдоти. Очевидно, от тях много неща не можех да науча за “родината”, 
а маниера им на общуване беше уморителен и отекчителен. След като се 
навечеряхме, им предложих книги на Зиновиев и Солженицин на руски 
език, дадох им и ключ от апартамента и им пожелах приятни сънища.
В неделя сутрин, в “канцеларията” заварихме семейство Найденови. Те 
бяха преспали в квартирата на Благо Славенов, който си беше заминал 
за Италия. Казаха, че разполагали с пари и Ценко ги посъветва да се 
разходят и разгледат Париж. 
След като излязоха, споделихме впечатленията си. Той намираше, че не 
им липсва интелигентност и усет за реалността. От разговора с другото 
семейство за мотивите на тяхното бягство от България, разбрал, че ре-
шението е взето защото, както обяснили чистосърдечно, “предпочитали 
да живеят и да работят в цивилизования свят”. Явно, вместо борци за 
свобода, новопристигащата генерация беглеци изобилстваше от гастар-
байтери.
На третия ден след срещата в кафенето, Калайджиеви бяха обхвана-
ти от нервна треска и Христо заяви, че не желаят повече да живеят по 
този “нелегален” начин и искат час по-скоро да декларират пред вла-
стите желанието си да получат политическо убежище. Казах им, че не 
ги задържам, нито ги гоня и че при мен биха могли да разчитат на под-
слон докато въпроса им се уреди. Понеже владееха добре английски и 
френски, лесно и без чужда помощ щяха да се справят. За всеки случай, 
им дадох един план на Париж и в срядата те поеха, с куфара, пътя към 
префектурата. Както разбрах впоследствие, когато от Ливан пристигнал 
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таткото-посланник и започнал да увещава син си и снахата да се върнели 
в “хубавата ни родина, където имали всичко”, фликовете им осигурили 
охрана, за да не бъдат отвлечени насила и отведени в посолството на 
авеню “Рап”. След още няколко дни двете семейства се скарали и Най-
денови променили плановете си. Вместо в Канада, те казаха, че ще ос-
танат във Франция. Свързах ги с Лионел, който им предостави една стая 
за спане в техния локал на улица Сен-Дени, а по-късно, когато Евгени 
започна работа на черно, понеже нямаха документи за работа и редовни 
доходи, трябваше да им стана гарант, за да могат да наемат едно сту-
дио или по-скоро таванска стая, като тази в която живях у Дими Паница 
в първите месеци след идването ми в Париж. Разговорите с тях бяха 
по-смислени, но се убедих, че мисленето им е напълно “пазарно” и вся-
какви приказки за идеали, биха звучали, както е рекъл бай Ганю, като 
“бош лаф”. До отпътуването на другото семейство отвъд океана, те не 
се срещаха. Отвреме-навреме едните или другите ми се обаждаха и аз 
ги канех на вечеря или обед и на разговори, които имаха повече “битов 
характер”. Набиваше се в очи иронията, с която младият Калайджиев се 
отнасяше към писанията на Моллов в “Бъдеще”, в които доктора нари-
чаше членуващите в БОД “освободителни борци”. Все пак, Христо Ка-
лайджиев се съгласи да преведе написаните от мен проекторезолюции 
за IV-и конгрес на ИФА, които Антон внесе в секретариата на КРИФА. 
По-късно, от Канада получих първоначално няколко писма, от които 
разбрах, че Галина е започнала работа, като многоезична секретарка, а 
Христо искал да продължи, като “вечен студент” и записал история в 
университета в Монреал. На половинката му това решение не й хареса-
ло и тъй като “не искала да бъде експлоатирана” и нямала повече нужда 
от връзките от към мъжова страна с високостоящи номенклатурчици, 
поискала и получила развод. После изгубих дирите им и не знаех как е 
протекъл живота им след раздялата.
И при Найденови, макар и по други причини, нещата също не бяха цве-
тущи. Евгени се преквалифицира и от химик стана програмист, роди им 
се момче, но жена му страдаше от някакво психично заболяване, което 
висеше тревожно над детето и превърна живота на Евгени в някакъв тих 
ужас. Постепенно и техните следи се изтриха, като всеки продължи по 
поетата посока...  

Много години по-късно, когато “социЯлизЪма-недоносче” бе погребан 
от родителите си и стана възможен “обратния път”, един божи ден в Со-
фия бях потърсен от Христо Калайджиев, който завари при мен Пламен 
Цолов и остана твърде изненадан, както се изрази, от тази ми нечис-
топлътна връзка...   
                                                          ***
На връх Илинден, на 2 август, още от сутринта бях в очакване да прис-
тигне брат ми. Шумът от към асансьорната шахта ме накара да изляза 
на площадката и когато вратата на асансьора се отвори и пръв излезе 
Огнян, по лицето му беше изписана някаква гузна, неестествена и от-
блъскваща усмивка, с неприсъщо за него смущение. Спусна се да ме 

прегръща и зад него видях жена му – Венчето, която имаше същия израз 
на фалшива радост. С нея не се прегърнахме. Поех куфара и ги въведох 
в хола. Поканих ги да се разположат по креслата и канапето, за да си 
починат. Брат ми беше пуснал коремче. В спомена за тях се беше запе-
чатила последната ни среща и нощната разходка в петък на 13 юли 1973 
г., по “Гурко” до “Раковска” и обратно. Когато подготвях успешното си 
бягство, жена му беше бременна, тоест втората им дъщеря сега караше 
своята 13-та година. На следващия ден те щяха да заминават за Благо-
евград, а аз, може би към гроба. Във всеки случай, имах чувството, че 
повече няма да се видим и изпитвах някаква мъка, но не се издавах. По 
тях изпратих поздрави на мама, с която се бяхме разделили след остро 
скарване и тя ми посочи вратата. Това беше последният спомен от нея. 
Поисках да ме информират за живота и нуждите й. 
Тон даде Огнян с оплакванията си от нейния език и държанието й с жена 
му и с децата. Венчето, като че ли само това чакаше. От думите й лъхаше 
озлобление. Очевидно беше прекалила и не зная какво се беше появило 
на физиономията ми, та брат ми, който беше чел редките ми писма до 
мама и знаеше, че въпреки всичко се обичаме и изпитвах дълбоко ува-
жение към нея, скришом сбута жена си, може би страхувайки се “да не 
ги замоля да затворят вратата отвънка”. За да смени посоката на разго-
вора, той разказа какво щастие им е донесла малката Радостина – така 
бяха кръстили второто си момиче, което не познавах. Показа ми снимка 
– едро, усмихнато дете, с някаква хартиена корона на главата. Беше ми 
донесъл и ред други фотографии от детството ни, от мама и тате, вуй-
човците. Мислех, че тате е получил двустранния мозъчен удар в тоалет-
ната, вследствие напъването от хроническия запек, от който страдахме 
фамилно. Инсултът го беше парализирал напълно и изгубил говора си. 
Оказа се, че е било през нощта, както си е спял. Огнян ми разказа за мъ-
чителните месеци до края му, когато е лежал безмълвен и неподвижен. 
По гръбнака се образували рани и той го е разтривал, за да предизвика 
раздвижване на кръвта и облекчаване на страданията му. Бях благодарен 
за тия му грижи към баща ни и исках да му се отплатя. С друго не мо-
жех, освен с гостоприемството си и с една обиколка с тяхната “Жигули”, 
която обещах да направим из околностите на Париж и по обратния им 
път - през Лазурния бряг и Италия до Югославската граница. Спестя-
ванията, които имах щяха да бъдат употребени за някои покупки и за 
туристическото турне, с което исках да видят тази може би най-красива 
част от Европа... 
След това решение, отново върнах разговора за мама. Попитах го как 
е и може ли да се обслужва? Получава ли редовно паричните записи, 
които й изпращах ежемесечно. С паричните пратки, не може ли да се 
наеме жена, която да я обслужва? Каза ми, че нямало такава, защото 
били “развито общество”. Отвърнах му: - Нали във вашето общество 
една медицинска сестра работи най-много за 90 лева. Аз исках да й пла-
щат по 100 лева от изпращаните ежемесечно 1000 франка, които брат 
ми прибираше, давайки на мама по 12 стотинки за франк, какъвто беше 
курса на БНБ - “купува” от гражданите... 
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По тоя повод стана дума и за благоевградския “Жавер” Арабаджиев - ок-
ръжният обер-копой, който според вуйчо Тошо казвал на мама, когато тя 
поискала да й разрешат да види сина си изгнанник: 
“-Рано е за вас госпожо.” 
Огнян отрече достоверността на получената от вуйчо информация, но 
когато му разказах за моето писмо до оберкопоя, в което обещавах, кога-
то се завърна да го накарам да съжалява за тия си думи, той ми отговори: 
- Как искаш да й разрешат при такъв език - с което ме нервира: 
- Моят език е като бръснача - според брадата. Ако има късмет ще го об-
ръсна.
- Вече нищо не можеш да му сториш, той умря благополучно от рак...
- Жалко!
После разговорът прие нова насока. След моето бягство Огнян е бил 
извикан от някакъв висшестоящ копой – генерал Минев, от намиращото 
се в съседство на “Гурко” столично управление на ДС, който му заповя-
дал да напусне София в срок от 24 часа. На възраженията, че жена му е 
бременна, било отговорено със заплаха, че могат да го изпратят вместо 
мене в Белене. Казах му, че това е същото ченге, при което искаше да 
ме изпрати партийният секретар на Благоевградски окръг - Дюлгеров 
и го попитах как, след като, макар и косвено, ме е предупредил, че ми 
готвят арест и процес, не са го наказали, а е израснал до кандидат-член 
на политбюро. 
Огнян се пошегува, като отговори, че навярно са му били благодарни, 
задето ги е освободил от присъствието ми, а Венчето добави с ехидна 
усмивка, че ”из града се говорило за моите връзки с КГБ”. Казах й че 
в случая разнася компроматната воня на туземните копои, но когато се 
върна, ще ги накарам да си повърнат и майчиното мляко. Брат ми ме 
запита наистина ли си вярвам, че ще мога да се върна в България и това 
стана повод за един дълъг монолог, в който му обясних дълбочината на 
кризата и неизбежния крах на империята. Той се усмихваше иронично, 
мислейки че бълнувам, а аз му отвърнах, че скоро много усмивки ще се 
изкривят и реших да му предоставя писмените си аргументи и доказа-
телства за прочит. Като начало му дадох моя анализ на държавния капи-
тализъм и една рекапитулация на еволюцията му до годината, в която се 
разделихме (1973 г.). Очертах тежките тенденции и новите фактори в 
развитието на кризата, изброих възможните сценарии и най-вероятната 
прогноза, която тогава мислих, че е революционната. Дадох му редица 
други статии за събитията в техния “лагер”, за положението в Полша 
и в Авганистан, за ролята на Роботронната революция, като катализа-
тор на Социалната и накрая - статията за пробуждането на духовете в 
България от трясъка на бомбите през 1984 г., като обещах да продъл-
жим разговорите на тези теми по-късно. Той получи и един екземпляр 
от излязлата наскоро от печат “Антиистория”. След това ги поканих да 
обядваме. Брат ми поиска да слезем до колата, за да си вземат от нея 
останалия багаж и храни, които носеха, за да не се развалят. Той извади 
шише ракия и приготвихме една шопска салата с козе сирене. Бях сгот-
вил телешка яхния, магданозлия със зелен лук, доматено пюре и под-

правки, а за десерт имаше всякакви плодове – от ягоди до сочни круши 
и грозде. Безразборният ни разговор продължи и на масата. Направи ми 
впечатление, че се опитваше да защитава постиженията на “социали-
зЪма” с обичайните вестникарски клишета, казваше, че “и в България 
имали това, което са видяли на Запад” и често правеше сравнения. За-
сипах го с данни за заплашителната им изостаналост във всяко отноше-
ние, за окончателно изгубеното съревнование със Запада, което ускорява 
агонията. Това предизвика взаимна раздразнителност, повдигане на тона 
от моя страна и безцеремонни атаки срещу неговото приспособленство. 
Видях, че жена му го настъпва под масата и поиска да сменим темата, 
“за да не се скараме”. Съгласих се и реших да ги оставя сами да устано-
вяват разликите. Заговорихме за “възродителния процес” и докато жена 
му го одобряваше и бръщолевеше за “турската опасност”, той се изказа 
против политиката на побългаряване на турците и смяната на имената 
им, което било продължение на “разпомачването” отпреди много годи-
ни, от което и тогава се възмущаваше. Опитвах се да проследя нишката 
на разговора, да анализирам въпросите им и да отгатна интереса, който 
проявяваха, но всичко беше твърде безпорядъчно и можеше да мине за 
безкористно любопитство или за защита на незащитимото от промити 
мозъци. Когато се разделихме, брат ми беше трезвомислящ и не беше 
глупав. Търсех причините за промяната. Нашият разговор продължи 
безсистемно и объркано, като между близки хора, които не са се вижда-
ли и чували много години но... “с едно на ум” затова, че са ги пуснали 
“за награда”. На моменти от словесните търкания прескачаха искри... 
Запитах го директно: на изпроводяк копоите не са ли му поставили оп-
ределени задачи? Отрече категорично. Разпитваше ме за заплатата ми 
и аз му казах, че по банковия курс “продава” тя възлиза на 5 000 лева, 
което правеше заплатата на десетина генерални директори, ако не броим 
техните привилегии, безотчетни и узаконени кражби. 
Стана дума и за Атанас Бекяра, който беше станал “възвръщенец”. На-
ричали го “американеца”. Разхождал се из града с белия си костюм и 
шапка, като подвижна реклама на прогнилия капитализъм. Развел се с 
Пенка и се оженил за още по-млада помакиня. Когато отишъл да види 
мама, тя го изгонила. Показах им “некролога” с портрета, който бяхме 
издали след неговото завръщане от САЩ и предадох разказа на наши 
емигранти, с които е бил в щата Ню-Джърси на Атлантическия океан, в 
съседство с Ню-Йорк. Преди да навърши пет-годишен трудов стаж, кой-
то бил достатъчен, за да получава минималната пенсия от 500 долара, 
го “стегнала шапката” и през септември 1981 г. отишъл в българското 
консулство в Ню-Йорк, където поискал да му разрешат да се завърне 
при жената и децата, възползвайки се от дадената от “народната власт” 
амнистия по случай “славната 1300-годишнина”. Консулът го накарал да 
напише молба и след два месеца получил официален отговор: 
“Уважаеми господине, Вие сте нежелан от гражданството на родния 
Ви град, поради което молбата Ви не може да бъде удовлетворена.”
Тогава Тасе взел самолета за Белград и от там отишъл в Скопие, откъде-
то с автобуса се прибрал в “отечеството”. Как са го посрещнали, какво е 
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мрънкал и обещавал не се знаеше. Подробностите навярно са съхранени 
в досието му...
След обяда ги оставих да си починат, като обещах вечерта да направим 
първата ни разходка по Шан-з-Елизе, за което знаеха само от песните 
на Ив Монтан. След сиестата, гостите ми се освежиха с по един душ 
и отпочинали, привечер, когато се разхлади, ги отведох с метрото до 
“площада на Съгласието” (Конкорд), където е била издигната гилотина-
та, отрязала 700 аристократични глави и три пъти по толкова на спеку-
ланти и мародери. Направихме традиционния тигел “по най-широкото и 
осветено авеню в света” до Триумфалната арка и на връщане седнахме 
на една външна маса на тротуара пред прочутото кафене “Джордж V”. 
Ядоха сладоледи и пиха кола и непрекъснато ме питаха кое колко струва. 
Цените им се видяха баснословни и Огнян каза, че моите тукашни “5000 
лева” имат по-малка покупателна способност от неговите 500 лева. Ка-
зах му, че консумират в най-скъпото кафене на света и че тука има по 
100 различни цени за сходни продукти. Ако отидем в супермаркетите, 
където ще ги заведа на всяка цена, могат да констатират, че по закупени-
те от там килограми сладолед и пакетирани шест бутилки от по 2,5 литра 
кока-кола, заплатата ми ще се окаже равностойна на 10 000 “техни лева”.
- Брат ми, ти май хвалиш “империализма”...
- Истината трябва да се знае, но за да бъде пълна, трябва да ти кажа, че 
тази разлика в стандартите се дължи на четири революции и 150 годиш-
ни социални борби. Именно това ни липсва... 
И през следващите дни имахме доста спорове. Забелязах, че отделя дос-
та време, за да прочете книжнината, която му дадох и го чух да казва, че 
съм се опитвал да модернизирам анархизма, което едва ли беше негово 
собствено мнение. Би могъл да го е чул от вуйчо ни Тошо или...? “Ан-
тиисторията” го разсмя, но що се отнася до програмата на Социалната 
революция, каза че сме “слаба ракия”, без да уточни, кое му се виждаше 
слабо и аз го попитах:
- Ако сравняваш нашите сили с тези на диктатурата, за сега, те са не-
сравними, но в революционните ситуации всичко се променя понякога с 
мълниеносна скорост. Светът, и на първо място вашия, се движи точно в 
тази посока. Единственото, което може да попречи на революционната 
развръзка, на първо време от Берлин до Владивосток, е приемането от 
Кремъл на “плана Зоненфелд”.
И му разказах обстойно за офертата, която политиците от Вашингтон 
бяха направили на Кремъл за реформиране на Империята в посока на 
превръщането й в подобие на “Британското общежитие на народите”, 
кръстосано с “титовия социализъм и неговите три форми на собстве-
ност”, с “отварянето й към световния пазар и конвергенцията между две-
те системи”. Добавих, че десет години след доклада на Зоненфелд, като 
че ли върхушката на КПСС е узряла за такава възможност, защото преди 
две години, когато Горбачов бе на посещение в Лондон, Тачерица казала 
че “с него могат да се правят афери”.
- Мисля, че сте дезинформирани за това, което става и предстои да става 
в Съюза, но дори да приемем за момент, че подобна еволюция е възмож-

на, тогава на какво можете да разчитате?
Направи ми отблъскващо впечатление това гальовно “Съюза” и още чес-
то употребяваното фамилиарно прозвище “Тато”, когато станеше дума 
за правешкия сатрап и слуга на Москва, но се въздържах и му отговорих:
- Тогава, нещата само ще се отложат с петдесетина години, за да се над-
веси над света още по-страшна криза и да се постави пред човешкия род 
ребром въпроса – Да бъде или не? Но какво значи половин век за истори-
ята? Аз съм оптимист за бъдещето на човечеството, не мисля, че го грози 
съдбата на динозаврите, и освен това - пред нас са вековете до края на 
историята. Ние анархистите сме в положението на дядо игумен, който 
си разкопчавал цепката, докато чакал една от двете борещи се калугерки 
да падне по гръб...
- Брат ми, струва ми се, че живееш в някакъв свой свят и си станал фа-
натик на догмите си...
- Това са общи приказки, готов ли си вместо с притчи и с анекдоти, да 
си послужим с цифри, факти, данни, аргументи и анализ на събитията и 
процесите у вас и в света?
- Аз нямам твоята ерудиция и подготовка, но ми се струва, както казах, 
че сте “слаба ракия”.
- А на мене ми се струва, прощавай за откровенността ми, че си оп-
ростял. Дано да не си се опростачил и да не си започнал да злоупотребя-
ваш с ракията...
След тази размяна на любезности, настъпи малко по-продължителна 
пауза. Изморени от разходката и впечатленията, ги отведох на вечеря 
в един от многобройните гръцки ресторанти в Латинския квартал, като 
им разказвах за разигралите се тук майски събития през 1968 г., но за-
белязах, че те не предизвикаха особен интерес. Спомена, че преди да го 
изгонят от София, след моето бягство, Климентина изохкала: “- Ох боже, 
ами сега как ще се оженя?” 
- Да се беше обадила, щях да кумувам “на тежка сватба” – после доба-
вих: - Брат ми, аз се отървах, но като те гледам, не си за завиждане...
Стана му неприятно и не продължих темата, а го запитах как се развиват 
децата му? - Голямата – Ели – й предстояло да завърши медицина, а мал-
ката Радостина скоро щяла да се запише в гимназията...

През следващите дни продължих да ги развеждам из Париж. Посетихме 
Лувъра, центъра Помпиду с модерното изкуство, музея на някогашната 
гара Орсе с неговите картини, скулптури и история от втората половина 
на френския ХIХ век, отидохме в музея на Роден и във Версай. Служих 
им като чичероне и се опитвах да ги запозная с архитектурните слоеве 
на френската столица, с нейната революционна история, с модерното 
строителство в Дефанз. И продължавахме разговорите, които отново се 
превръщаха в спорове. Опита се да опровергае, без факти и аргументи, 
твърденията ми в статията за бомбите, посветена на 40-тата годишнина 
от “установяването на народната власт”. Най-силно, като че ли ги впе-
чатляваше изобилието на стоки и храни в супермаркетите и в безброй-
ните магазини на Париж, та дори и в 23-хилядния Шатийон. Стори ми 
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се, че желанието му да противоречи затихваше, свали гарда и се отказа 
да защитава материалната и морална мизерия, в която живееха. Споде-
ли, че когато били в Югославия преди няколко години, се изкушавал да 
откаже да се върне и щял да го стори, ако не били останали момичетата, 
като заложници.
Заведох ги на скара при Колю Радошевич и няколкократно в “Макдонал-
дс”. Купувахме продукти и предоставях на Венчето да се занимава с кух-
нята, но забелязвах нежеланието й да ни остави насаме двамата. Като че 
ли и самият той не искаше да останем лице в лице. Подхвърлих му, че си 
има добър надзирател, от което му стана неприятно. Явно прикриваше 
нещо и не искаше да се отпусне, като пред брат. Впрочем, макар и да ня-
мах втори брат, ние с него никога не се сближихме достатъчно. Всеки си 
имаше свой живот, приятели и път. Не отправи обвинение, че съм поп-
речил на кариерата му, но в спречкванията ни, понякога то напираше на 
устата му. Добре направи, че го премълча, иначе сигурно щях да избух-
на, защото мислех по-рано, мисля го и сега, че такива като него комфор-
мисти, кариеристи, “работохолици” и егоисти са едни от най-солидните 
“подпори на диктатурата”, но още не се бях освободил от нашенските 
мъдрости “кръвта вода не става” и “брат – брата не храни, но тежко му, 
който го няма”, поради което бях излишно толерантен и щедър. Щеше да 
се окаже, че съм се държал, като един сантиментален глупак, който се е 
отказал да премисли трезво всичко до край и да отреже с голямата брад-
ва. Може би, защото нямах доказателства за подозренията си и защото не 
ми се искаше да помисля най-лошото... 
В един момент, Огнян извади от портфейла си 200 долара, които бяха 
купили за пътешествието и ми ги подаде. Каза, че са им ги отпуснали 
за туристическата обиколка, която би била невъзможна, ако не съм ги 
подслонил и поел всички разноски. Отказах категорично да ги приема и 
добавих, че ако са им излишни, могат да ги дадат на мама. Тогава не зна-
ех, че тези пари, са като “сребърниците” и може би са изгаряли пръстите 
му, та е искал да се освободи от тях. Обяснението щях да намеря след 
нови 13 години в 5-те документа от досието ми, които сега  публикувам 
с кратки коментари в следващото “Интермецо” за 1986 г...
                                                          ***
Когато се чухме с Ламбер и му съобщих, че брат ми и жена му ми гос-
туват, той пожела да се срещне и с тях, за да разговарят. Покани ни в 
щаб-квартирата на улица “Фобург Сен-Дени”. Обясних им с кого пред-
стои да ги запозная и брат ми прие поканата без възражения, което ме 
очуди, защото, ако в “родината” се разчуеше, сигурно щеше да бъде за-
дължен да напише обстоен доклад за това си познанство. Взехме ме-
трото и в 19,30 часа бяхме в крепостта на най-богатия от “Четвъртите 
интернационали”. Понеже вече бях стар познат, а и Пиер може би беше 
предупредил, пазавантите ни отвориха железните врати без формално-
стите по пропуска. Изкачихме стълбите, почуках на вратата на бюрото 
му и я отворих. Ламбер беше сам, изправи се из зад отрупаната с книжа 
дъска върху “магарета”, играеща ролята на огромна писалищна маса, и 
по френски маниер се прегърнахме. След това му представих брат ми и 

жена му, а на тях казах, превеждайки същевременно и на френски:
- Имате честта да се запознаете с единствения автентичен троцкист. Това 
навярно не ви говори много, но вместо мене, той ще ви обясни какво 
значи то. 
- Не е вярно, че съм единственият – възрази Пиер. Ти както винаги, си 
склонен да иронизираш или да преувеличаваш. Кажи на брат ти, за да 
опростим нещата, че аз съм един от кохортата на автентичните болше-
вики-ленинисти. Един от тези, които Сталин и неговата банда избиваха 
със стотици хиляди.
От тук нататък, аз само превеждах. Брат ми запита:
- А каква е разликата между избитите и убийците, които също наричат 
себе си истински маркс-ленинци?
- Ще се опитам да ви обясня това възможно най-сбито, но предлагам да 
отидем на вечеря и по време на нея ще разговаряме.
С тия думи, той заключи бюрото си и се насочихме към колата, която 
Лионел беше изкарал от гаража. Отидохме на ресторант, в който влизах 
за пръв път. Очевидно персоналът го познаваше добре, защото обер-кел-
нера на заведението (maitre d’hotel = МЕТР-Д-ОТЕЛЬ) дойде да се ръку-
ва и ни поведе към резервираната маса за четирима - “Негрото” Лионел 
този път беше оставен да пази колата. По традиция, Пиер поръча за апе-
ритив на всеки по чаша “кир роял” – шампанско с ликьор от бургундски 
касис, след което предложи пушена сьомга за антре с водка и продължи:
- Днес, шестдесет и три години или поне шест десетилетия след иде-
ологическия и стратегически разрив между ленинската фракция във 
ВКП (б) и сталинци, който разрив обхвана целия III-и Интернационал, 
нещата са отишли толкова далече, че са станали неузнаваеми. Всичко 
започна с колизията между класическата теза на марксизма, според коя-
то пролетарската революция и респективно комунизмът са възможни 
само в планетарен мащаб и сталинското тесногръдо-националистическо 
и опортюнистическо “строителство на социализма в една отделно взета 
страна” (ставаше дума за изостанала, полуфеодална Русия, в която през 
1917 г. победи Великата октомврийска революция, но за съжаление, тя 
бе прекъсната и остана изолирана от индустриална Европа). От този мо-
мент, започна бюрократичното израждане на болшевишката партия и на 
съветската държава. Вашето поколение, дори и моето, израстна в усло-
вията на този свършен факт.
- Но нали, макар и с прекъсване от три десетилетия – запита Огнян – в 
Китай революцията продължи? Освен това, днес болшевишки режими 
има почти върху всички континенти, включително и в България, като 
част от Източна Европа...
- Тези режими не са болшевишки – между болшевизма и сталинизма 
лежи пропаст. След консолидацията на бюрокрацията и физическото 
унищожение на революционерите от сталинските палачи, дегенерация-
та обхвана всички компартии. Навсякъде, където те удържаха победи, се 
създадоха бюрократични режими, чиято база е продължение на социа-
листическите завоевания на Октомври и които ние защитаваме безус-
ловно, но надстройката е една изродена работническа държава, в която 
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господства кастата на бюрократите. Тя може да бъде изметена единстве-
но от политическата революция на работническата класа. Ако това не 
стане, най-вероятно капитализмът ще бъде реставриран. Днешната све-
товна криза, е криза на ръководството на пролетариата...
- Но защо пролетариатът позволява да бъде ръководен от дегенерати? 
И каква е гаранцията, че това няма да се повтаря до безкрайност и в 
бъдеще?
- Жорж, брат ти не е глупав и задава сериозни въпроси от кардинално 
значение за бъдещето на човечеството. Кажи му, че пролетариатът се 
учи от собствените си грешки и неуспехи и че пред нас, пред човешкия 
род е вечността, а на нейния фон всичко, включително и сталинизмът с 
неговите епигони, ще имат начало и край. Последният е само въпрос на 
време.
След като преведох отговора на Пиер, Огнян му каза, че той е непрекъс-
нато сред работници и не вижда просветление на хоризонта. Те с нищо 
не се различават по начин на мислене, по стремежи и ламтежи към мате-
риални блага от останалите социални слоеве, включително и чиновни-
чеството, чието поприще за мнозина от “бачкаторите” е идеал, те гледат 
на него, като на избавление от своя изнурителен и “непрестижен труд”.
- Това е така – отвърна Ламбер - защото реакцията, сталинска или фа-
шистка, възтържествува навсякъде през 30-те години и под гнета на жан-
дармите, работниците бяха атомизирани. След претърпяното крушение 
те са изморени, разочаровани и отчаяни. Днес, те са върнати с повече от 
век назад и не съзнават силата си, която е в организацията им. Аз зная, 
че изолираният работник търси спасение в дребно-буржоазното битие, 
но там няма място за всички, както е невъзможно всички да станат бю-
рократи. Отделният работник ще бъде оглупяван и залъгван, докато не 
проумее мощта на обединението си със своите братя по класа и тука 
именно е ролята на революционния авангард.
- Тоест, ти мислиш – намесих се аз – че отделният работник е глупак, 
но с помощта на една истинска марксленинска партия, обединението на 
пролетариите или все едно количествените натрупвания на глупост, по 
втория закон на диалектиката, могат да дадат ново качество, което ще ни 
приближи към социалната революция и скока в царството на свободата?
- Аз говоря сериозно, а ти се гаргаризираш и съвсем ще объркаме брат 
ти.
- Добре, щом искаш, ще говорим сериозно! Ти казваш, че разликата меж-
ду сталинизма и болшевизма, е в проституирането на последния от Ста-
лин. Но нали всяка жена не става проститутка? Кога Троцки забеляза 
сводническата роля на Сталин, с когото се “другаросваха” до самото му 
изключване от ВКП (б)? Ти обясняваш дегенерацията с изолацията на 
революцията, но пропускаш корумпиращата роля на властта. Още Ба-
кунин бе казал, че “абсолютната власт – корумпира абсолютно.” Вие го-
ворите често за сталинския “Термидор”, но нали точно Термидор сложи 
края на “светата троица” и разчисти терена за истинските победители 
във “Великата френска Революция” – буржоата, като изхвърли “Свобо-
дата, Равенството и Братството” в помийната яма на историята. Или и за-

това е виновно “строителството на капитализма в една отделно взета 
страна”?
- Чакай, чакай! Далече преди Октомври, истинските болшевики твърдя-
ха, че вследствие особенностите в групирането на силите в национален 
и международен мащаб, може да се стигне до победа на пролетариата 
в такава изостанала страна, каквато е Русия, но че без една повече или 
по-малко близка революция в напредналите страни, работническата 
държава в Русия няма да устои или ще се изроди и бюрократизира...
- Кога е казано това? Нали месец преди Февруарската революция Ленин 
глаголеше в Цюрих пред студентите: “Ние старците няма да доживеем 
до революцията, но вие ще участвате в нея и затова трябва да се гот-
вите”, или и той не е “истински болшевик”?
- Прочети “Перманентната Революция”! Ти знаеш, че в крайна сметка 
и ние, и вие се стремим към една и съща цел: общество без експлоата-
ция, без класи и без държава. Но обществото може да смъкне от себе си 
усмирителната риза на държавността, за да започне истинската история 
на човечеството, едва когато невежествената маса се култивира и стане 
хомогенна, когато под ръководството на пролетарския авангард, въоръ-
жен с единствено вярната революционна теория на болшевизма, който е 
последна дума на революционния марксизъм, се създаде икономическа-
та база на комунизма и на последно по място, но не и по важност, когато 
на световната арена съотношението на силите между световната бур-
жоазия и световния пролетариат се промени в полза на последния. Това 
“отмиране” на държавата, може да стане само в края, а не в началото на 
революционния процес. Именно в избора на пътя към тази крайна цел е 
разликата между нас. Но трябва да знаеш, че въпреки всичко, Троцки е 
обсъждал с Ленин въпроса за възможността да се предостави известна 
част от територията на анархистите, за провеждане, в съгласие с мест-
ното население, на техните бездържавни експерименти. Само условията 
на гражданската война, на блокадата и глада попречиха на осъществява-
нето на подобен план...
- Разликата между нас, от времето на Първия интернационал, е в това, 
че реализацията на марксистката програма = диктатура + етатизация, 
ражда държавен капитализъм, нова експлоататорска класа, която упраж-
нява своята диктатура над пролетариата... Властта може да “култивира” 
невежествената маса с нагайката и да направи нейните компоненти “ед-
нородни”, като ги свари в казана на канибалите от Че-Ка. Единствено 
Социалната революция, чиято първа и непосредствена цел е ликвида-
ция на държавата и експроприация на лишената от политическа власт 
господстваща класа на експлоататорите, можеше да отвори пътя към 
свободното комунистическо общество в Русия, а след това в Европа и 
Света. Това може да бъде постигнато само “с топорите” на пролетариата 
срещу държавния апарат, другото е от лукаваго. Другото води неизбежно 
до появата на сталиновци и сталинчета, с които борбата е още по-трудна 
отколкото с буржоазията... 
- И с фашизираната ли?
- Да! Дори вашия Гачев казваше неведнъж (и той не бе единствен), че 
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затворите на буржоазията са били като курорт, в сравнение с болшевиш-
ките. Що се отнася до благородните намерения на Ленин и Троцки, те 
ми приличат на някакъв сталински вариант на “анархизма в едно село 
или в една губерния”. Тези “идеи” не са оригинални. Преди салханата 
в Ямбол, “нашият” Стамболийски предлагал на българските анархисти, 
да пресушават блатата край Черноморието, и когато офертата не била 
приета, създал... “Законът за изтребление на разбойниците”.
- Вашите анархисти в Испания също не пристъпиха към унищожение 
на буржоазната държава, и което е още по-непростимо - станаха нейни 
министри?
- Това не само че не следва от нашата теория и стратегия, но е пълен от-
каз от анархизма. Признава го и “нашият” министър Гарсия Оливер. Той 
казва, че сядайки в министерското кресло, не е имал никакви проблеми 
със съвестта си, защото от този момент е скъсал с анархистическия иде-
ал...
- А можеш ли да ми обясниш, защо ръководителите на CNT станаха ми-
нистри? Не ли защото едно е книжното унищожение на държавността, а 
съвсем друго - да бъде осъществено в реалния обществен живот?
- Защото не следваха стратегията на Бакунин, за когото алтернативата 
още във френско-пруската война през 1870 г. беше МИЛИТАРИСТИЧ-
НА ДИКТАТУРА ИЛИ СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ. Защото ФАИ и Се-
Не-Те не реализираха неговата програма! 
- Коя програма? На патриархалната “федерация на свободните общини” 
ли?
- Това може да каже само невежа или политически мошеник. Веднага 
след капитулацията на Наполеон III при Седан, поканен от другарите 
си от Първия Интернационал, Бакунин прокламира Лионската Кому-
на, предшествала с шест месеца Парижката и апелира за създаване на 
Федерация на Комуните във Франция, като начало на един ЕВРОПЕЙ-
СКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН СЪЮЗ НА КОМУНИТЕ, което по това време 
е равнозначно на СВЕТОВНА ФЕДЕРАЦИЯ НА КОМУНИТЕ! Такава 
е неговата програма, известна като “Червения афиш”. В същото време, 
Маркс и Енгелс потриват ръце, защото “победата на Бисмарк над Напо-
леон щяла да означава победа на марксизма над прудонизма” и съветват 
френските работници да подкрепят републиканското правителство на 
Тиер, за да се организират за бъдещите боеве с буржоазията, възполз-
вайки се от нейната демокрация...
- Да, и какво? Бакунистката стратегия доведе само до поражението на 
френския пролетариат, до десетки хиляди избити или осъдени и изпра-
тени на Дяволския остров и другите колониални затвори на Френската 
империя, докато през 1917 г., в създадената от Първата световна война 
революционна ситуация, болшевизмът удържа победа...
- Хитлер също удържа, при това, “мирна победа” в 1933 г. Вашата “побе-
да” струва не само стократно повече жертви, но което е далече по-страш-
но, тя превърна Русия в гробница на комунистическия идеал и на 
революционното движение...
- Не, макар старата болшевишка партия да е мъртва, днес болшевизмът, 

под името “троцкизъм”, вдига глава не само в СССР и Испания, но и 
навсякъде по света... Истинските болшевики бяха подложени на най-са-
дистични мъчения при най-нечовешки условия и на масови екзекуции, 
но въпреки това дадоха пример на революционна самоотверженост, без-
користност, мъжество и презрение към всякакви фалшиви почести...
- Пиер, защо си затваряме очите пред жестоката истина? Нима не виж-
даш, че днес твоят болшевизъм е “от стар хуй кожа”. Каква глава може 
да “вдигне”? Достатъчно е да видиш как се държеше цялата “ленинска 
Гвардия”, во главе с нейните вождове от ленинското политбюро, пред 
съда на Сталин-Ягода-Ежов-Вишински. У нас най-обикновенни селян-
чета, без претенции на вождове на Световната революция, проявиха не-
сравним героизъм, себеотрицание и стоицизъм пред зверските мъчения 
на палачите... 
В този момент очите на Ламбер бяха започнали да изпускат злобен бля-
сък зад многодиоптровите му стъкла. Разговорът ни бе стигнал критич-
ната точка на експлозията. Ако бях продължил анархистическата атака, 
трябваше да поставя основния въпрос на перманентната революция: Тя 
може да завърши в дълбочина, за да продължи с разгъването си в шири-
на, само с унищожението на държавата, включая така наречената “про-
летарска диктатура” с нейния “авангард”, чиито “завоевания” бяха пре-
връщането му в класа на държавния капитал или в това, което Возленски 
нарече номенклатура, с нейните привилегии, корумпираност, полицей-
щина, шпионство, репресии и екзекуции, чиято жертва стана и самия 
Троцки с другарите му в Русия и по целия свят. Аз предпочетох  да спра. 
С Пиер бяхме спорили и дискутирали тези теми неведнъж и се бяхме 
убедили, че това е безмислено: всеки щеше да остане на своите позиции.
През останалата част от вечерята Ламбер разпитваше Огнян за положе-
нието и процесите в България и на мен ми направи впечатление, че брат 
ми разкрасяваше свинската зурла на живковия “социализъм”, но не се 
намесих, а само добавях “на ум” щрихи към портрета му, който бе пре-
търпял “качествени изменения” през изминалите 13 години...
Отказахме следващото “основно ястие”, защото пушеното “антре” с 
масло, лимонен сок, кромид и водка, се оказа предостатъчно. След ве-
черята, Пиер ни взе с колата и Лионел го остави в жилището му, а нас 
отведе до Шатийон. 
В апартамента Огнян обмени впечатления си от Ламбер и троцкизма. 
Каза ми, че този френски революционер не отстъпва с нищо по стил 
на живот и по стандарт на “отговорните другари” от БКП и ме попита 
откъде са средствата, с които разполага? Казах откровенно, че не зная, и 
на въпроса му - защо поддържам връзки със съмнителни групировки и 
личности, отговорих:
- Аз мисля, че сме длъжни да познаваме отвътре всички левичарски и 
псевдо- революционни партии, а и не само тях, с които утре може би ще 
се сражаваме на живот и смърт, както е ставало вече и в миналото. Освен 
това, французите казват: “При липса на нещо по-добро, човек спи със 
собствената си жена...”
Изморени от претоварения ден, си пожелахме “лека нощ”, за да сме го-
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тови за утре.
Париж не е най-величественият, най-големият, нито най-богатият, но 
сигурно е най-красивият град на света. Запознаването с него изисква 
месеци, а познаването му – години. Затова, късото време на гостуване 
на братовото ми семейство наложи бясното темпо на обхождане на дру-
гите Парижки забележителности: Айфеловата кула, Парижката Света 
Богородица, площада на Бастилията, Домът на инвалидите с гробницата 
на Наполеон, Вандомската колона, разходката под мостовете на Сена с 
корабчето-“ракета”, църквата Сакре-кьор, плас Пигал с проститутките 
и Мулен Руж, градините Тюйлери, Люксембург, парковете Булонската 
гора и Венсен със зоологическата градина, или Ботаническата, които 
няма да описвам, защото други са го правили далеч по-сполучливо. На-
края ги заведох да видят и базиликата Сен-Денис, където по време на 
Революцията, яростната тълпа е разбила каменните саркофази на френ-
ските крале...
След триседмичната разходка из Париж и околностите му, потеглихме с 
колата на юг към Ривиерата. Изминавайки 1000 километра по аутостра-
дите, спряхме в Кавалиер, където се надявахме да пренощуваме при 
Асен Йорданов. Оказа се, че в хотелчето им няма никаква свободна стая 
– беше разгара на летния сезон. Затова, след няколкочасова почивка и 
обяд, по желание на Огнян продължихме по брега на Ривиерата и прес-
пахме в Мантон, където на другата сутрин им показах скалите по които 
лазихме през нощта на 17 септември 1973 г., за да преминем границата. 
Сега я прекосихме в обратна посока, безпроблемно и легално – с паспор-
ти. (Срокът на забраната да влизам в Италия, след III-и конгрес на ИФА, 
беше изтекъл). Понеже разрешението на брат ми за пребиваването им 
в чужбина изтичаше, трябваше да пресечем Италия в галоп през Пиза, 
Флоренция и Венеция. В Пиза, където е роден Галилей, видяха прочутия 
старинен комплекс Кампо дей Мираколи с “Наклонената кула”. Напра-
вихме снимки за спомен и влязохме в катедралата Дуомо на едноимен-
ния площад, чието строителство е наченато през ХI век и е смесица от 
архитектурните стилове през следващите столетия.
По пътя за Флоренция имах неприятно преживяване: на една от крайпът-
ните бензиностанции, където спряхме, за да напълним резервоара и да 
хапнем сандвичи, съм преметнал якето си върху калника на “Жигулито” 
и забравяйки го при потеглянето, се е изтърсило някъде по пътя. В джо-
бовете му бяха паспорта и портфейла ми с парите за пътешествието. Ако 
да нямах в джобчето на ризата си моята синя карта “Виза”, с която можех 
да тегля пари и да се разплащам, брат ми едва ли щеше да се присмива 
така глупаво на моите тревоги, защото би им се наложило да отпътуват 
незабавно с Венчето през Югославия, директно за Благоевград с “леген-
дираните” 200 долара на копоите, без да могат да разгледат красивата 
Флоренция - някогашна столица на Италия и главен град на областта 
Тоскана, нито центъра на могъщата Венецианска Република, завладяла 
Константинопол с половината от Византийската империя по времето на 
Калоян. 
Първата ни работа, след като пристигнахме в града на Данте и Макиаве-

ли, беше да отидем в квестурата. Срамувайки се да призная своята раз-
сеяност, обявих, че съм... обран. Съставихме протокол, а после отидохме 
до френското консулство, откъдето с картата получих равностойността 
на 1000 франка и ми издадоха временен документ за легитимиране в 
Италия и за напускането й в обратния път до Париж. Тук отварям една 
малка скоба, за да се извиня на италианците, за които нашенците разказ-
ват, че били много крадливи. Седмица след прибиране от ваканцията, 
получих призовка да се явя в местния полицейски комисариат. След кра-
тък разпит, ми върнаха якето. Намерил го на автострадата италиански 
автомобилист и го предал на карабинерите, които го изпратили служеб-
но до френските си колеги. Върху якето бяха преминавали доста други 
шофьори, преди то да бъде прибрано. Всичко в него беше непокътнато, 
включая изцапания ми паспорт от размазаната от колите химикалка. 
След тези премеждия, можах да им покажа Стария площад във Флорен-
ция с копието на “Давид” от Микеланджело, а после видяха и оригинала 
в галерията на Академията, посетихме и Галерия Уфици със стотиците 
шедьоври на майстори като Джото, Ботичели, Леонардо Да Винчи, Рафа-
ел, Микеланджело, Тициан, Джорджоне. Посетихме Базиликата Санта 
Кроче, в която са гробовете на Данте, Макиавели, Микеланджело, Роси-
ни и др. велики флорентинци и величествената катедрала Санта Мария 
дел Фиоре. Разходихме се край река Арно и из града, чиято централна 
част е забранена за автомобилисти. Оттам потеглихме привечер и прис-
тигнахме късно през нощта на адриатическия бряг на “Ботуша”, във Ве-
неция, където трябваше да оставим колата на паркинг, защото повечето 
“улици” всъщност са канали. В града се настанихме в беззвезден хо-
тел, с доста солени цени поради непрекъснатия поток от туристи. След 
като се наспахме, се возихме с гондола по каналите, любувахме се на 
пиаца Сан-Марко, където ядохме от прочутите италиански сладоледи 
и се снимахме на една от масите пред заведението, откъм страната на 
часовниковата кула и катедралната църква. Направихме снимки и пред 
великолепния дворец на Дожите. Площадът е отворен към Canale grande, 
чиито води често заливат площада. Над него има красив мост, а по кана-
ла  гребци развличат туристи с гондолите си. 
Вечерта, след като телефонирах на Благо Славенов, потеглихме на север 
към Триест, който отстоеше на два часа път със Жигули. Там пристиг-
нахме към 22,30 часа. Благо беше сложил софрата и ни чакаше. Ядохме, 
пихме и разговаряхме до късно. Нашият домакин, верен на себе си раз-
питваше за най-различни подробности, включително и за кума им Крум 
Радонов, като често вземаше думата и всъщност в по-голямата част от 
разговора, той държеше исото. После се натъркаляхме върху дюшеците 
в хола, за да пренощуваме. На сутринта Благо ни показа замъците, рим-
ския театър, арката на Рикардо, датираща от 33 г. пр. Хр. и други местни 
забележителности. 
Веднага след обяда в едно ресторантче, в същия ден на 23 август 1986 
г., изпратихме гостите до Падричано, недалече от границата с Югосла-
вия, където се снимахме на фона на емигрантския лагер, след което се 
разцелувахме и сбогувахме, а Венчето плачеше, като за последно с кро-
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кодилски сълзи...
Върнахме се с автобуса и прекарах още една нощ в приказки с Благо, 
който на сутринта отиде в емигрантския лагер, а аз използвах времето, за 
да потърся в дома му, на улица “Мацини”, нашия стар приятел Умберто 
Томмазини. За жалост, намерих само един от нашите млади италиан-
ски приятели и мраморна плоча, поставена в негова памет от тукашната 
анархистическа организация - “Жерминал”. Надписът гласеше: 
“В таванското помещение на тази къща живя анархиста и боеца 
от Испания - Умберто Томмазини 1896-1980 - ПРИМЕР ЗА ЛЮБОВ 
И СВОБОДА”. 
Томмазини беше склопил очи преди шест години. След като казах на 
младежа, че съм български анархист, емигрант в Париж и приятел на 
Умберто (който неведнъж беше проявявал своята солидарност и помагал 
на наши съмишленици, поели пътя на емиграцията, улеснявайки даже и 
такива, които не заслужаваха, като нашия свинар – Бекяра) момчето ми 
даде последния брой на тяхния месечен вестник “Жерминал” и кратка 
биографична брошура за стария боец на френски език. Благодарих и се 
сбогувахме. 
Вечерта Благо ме изпрати на гарата, където взех билет до Париж с кушет 
за през нощта. За Франция влакът минаваше през Милано и Торино за 
Лион. Шафнерът мина да събере паспортите и аз му подадох моя лист от 
консулството, като отново повторих лъжата за кражбата. Никой повече 
не ме обезпокои. Сутринта бяхме на френска територия. След като при-
браха одеалата, чаршафите и кушетките, купетата придобиха обичайния 
им вид от обикновените пътнически вагони. Разтворих брошурата и се 
вдълбочих в четене. 
Знаех, че Томмазини е забележителна фигура в италианското и междуна-
родното анархистическо движение, но повечето биографични факти не 
ми бяха известни. Роден в края на 19 век, в градчето Виваро на стотина 
километра северо-западно от Триест, той остава рано без майка, а баща 
му – революционен социалист – работи като хамалин. Въпреки учено-
любивостта си (Умберто иска да стане корабен инжинер), той е прину-
ден да работи още от 13 годишна възраст, като чирак при майстор-ковач 
в един гараж, в Триест, където вече се е установил баща му, с двамата 
по-големи сина и дъщерята.
В тази ранна възраст той участва в генерална стачка и протест през ок-
томври 1909 г. срещу разстрела на испанския анархист и педагог Фран-
циско Ферер, с което започва неговото дълго пътешествие в бурния оке-
ан на социалните борби.
Следват годините на Първата световна война, в която Томмазини е моби-
лизиран, ранен и награден с “кръст за храброст”. През 1917 г. той е пле-
нен и изпратен в бъдещия нацистки концлагер в Маутхаузен (Австрия). 
След края на войната е освободен и се завръща в Триест. Там се събира 
със семейството си и отново започва работа като ковач. Другите му два-
ма братя вече са се включили в италианското анархистическо движение 
и Умберто ги последва в 1921 г.
Започват битки срещу фашизма и диктатурата, в които младият Томма-

зини е един от главните герой на Триест. Арестуван е за кратко през 1922 
г. за участие в окупационна стачка. Участва като делегат на конференции 
и конгреси на италианската ФАИ и установява контакти с известните 
анархистически деятели Камило Бернери и Джино Биби, с които подгот-
вят бомбен атентат срещу Мусолини през 1926 г. След гласуваните през 
същата година извънредни закони срещу най-опасните противници на 
фашисткия режим, 30-годишният Томмазини е сред първите задържани 
анархисти и е изпратен в концлагерите по крайбрежните острови, къде-
то прекарва шест години.
Връща се в Триест през 1932 г., когато баща му умира от бронхо-пнев-
мония. Заплашен от ново задържане, Томазини напуска Италия и през 
планините минава нелегално в Югославия, откъдето през Австрия и 
Швейцария се озовава във Франция. Там се намират с Бернери и дру-
ги италиански другари, с намерение да организират акции срещу фа-
шистката диктатура. Новината за франкисткия пуч през юли 1936 г. в 
съседна Испания изпраща Умберто с много други италиански анархисти 
в Барцелона, където се присъединяват към Колоната Асказо. В боевете 
той използва натрупания през Първата световна война опит при отблъс-
кване на нападението на франкистите на 28 август срещу Уеска в Ара-
гона. След това, заедно с Джовани Фонтана, Алфредо Чимадори и други 
италиански анархисти, е включен в група със специална мисия за взри-
вяване на закотвените от другата страна на Гибралтар, край бреговете 
на Африка кораби на Франко. За провеждането на тази опасна операция 
попречват сталинистите с ареста на групата и отвеждането й в затвора 
във Валенция, където са подложени на инквизиции и разпити. Томмази-
ни успява да избяга, но отново е заловен и върнат при другарите си. Те 
биват освободени, вследствие преговорите между Гарсиа Оливер и ре-
публиканския министър на вътрешните работи – социалист. Томмазини 
се завръща в Париж през лятото на 1937 г., където проектира нов опит за 
атентат срещу Мусолини, който е осуетен от фашиската полиция поради 
проникването на агент-провокатор.
През лятото на 1939 г. Умберто е арестуван от френската полиция и из-
пратен в тукашен концлагер, където вече са “настанени” ветераните от 
Испанската гражданска война. На 24 януари 1941 г. той е предаден на 
италианската полиция, разпитван и изпратен за пет години в концлагер 
на остров Вентотене, между Рим и Неапол. За разлика от другите поли-
тически затворници, които са освободени веднага след преврата на мар-
шал Бадолио на 25 юли 1943 г., Томмазини, заедно с останалите анар-
хисти, са оставени в концлагерите до края на войната.
През 1945 г., почти 50-годишен, Умберто се завръща в Триест и отново 
работи като ковач. Заедно с други анархисти създават групата “Жерми-
нал”, която влиза в остри сблъсъци със сталинисти, социалисти и неофа-
шисти. През 1954 г. той е задържан, заедно с други двама другари за раз-
пространение на позиви, призоваващи към неподчинение на полицията 
и дезертьорство от армията. На процеса тримата анархисти са осъдени 
по на една година. През 1968 г., Томмазини е пример и опора за новата 
млада генерация, която се влива във ФАИ. От 1971 до 1979 година той 
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е директор на нейния орган “Humanita Nova”, основан в 1920 г. от Ери-
ко Малатеста. Отново ще бъде съден за статия, изобличаваща връзките 
на католическата църква с Калабрийската мафия. Вече 80-годишен, той 
участва на конгресите на ФАИ и в антимилитаристични манифестации, 
за които отново е арестуван. Скоро след това се завръща в родното си 
градче, където смъртта покосява неговия неспокоен и непокорен дух на 
22 август 1984 г.
Умберто Томмазини ни остави своята “Автобиография на един анар-
хист-ковач” и множество статии, публикувани в италианската анархис-
тическа преса. Неговият бурен и осмислен живот е пример и завет към 
всеки, който е избрал попрището на революционера и на бореца за Сво-
бода и Хляб за цялото човечество.
                                                          ***
Докато, като чичероне, развеждах брат ми из Франция и Италия и се въз-
хищавах от живота-подвиг на нашия Умберто Томазини, Хаджията не си 
губеше времето. На първото ни следваканционно петъчно събиране при 
Георги Илиев, пристигна Атанас Карталски. От момента, в който Па-
рижката организация отхвърли разискването на “ултиматума” за моето 
изключване, той също беше престанал да идва на събранията ни. Сега 
носеше първия брой на бюлетина и заеквайки, запита нервно:
- Кой е взел решение за издаването му и какво означава това заглавие 
“Анархия и Смърт”?
- Решението е взето на едно от редовните събрания на организацията 
през месец юли, на което вие не присъствахте – отговори секретарят Ан-
тон. Трябва да ви предупредя, че ако продължите да отсъствате, ще ви 
считаме за самоизключили се. 
- Ще видим кой-кого ще изключва...
- Газда, отговарям на втората част от твоя въпрос – намесих се аз – за-
главието, което те смущава е “Анархия ИЛИ Смърт”, а не “Анархия 
И Смърт”. То означава същото, каквото и “Свобода или Смърт” или 
по-точно две неща: първо, че човешкият род е изправен пред алтер-
нативата: анархия или смърт и второ, заглавието изразява готовността 
ни да победим или да загинем в борбата за идеала...
- Къде? В парижките ресторанти от преяждане и препиване ли?
- Във всеки случай, не на шантиетата, където скубеш перушината на 
“ближните” си. За тази ти дейност, Дръндов беше заявил, че не може да 
участва в една организация с експлоататори на наемния труд. Сега виж-
дам, че е преодолял пролетарската си непримиримост и сте образували 
“единен фронт”. 
Прочее, страниците на този бюлетин са отворени за всеки, който се ин-
тересува от бъдещето на анархизма, включително и за вас. В него ще се 
опитаме да потърсим и да намерим отговори на теоретичните и практи-
чески въпроси на Социалната революция в края на ХХ век... 
- Тези проблеми трябва да бъдат разгледани и решени на конгрес. Затова 
се взе решение за свикване на Първи конгрес на СББЧ. Той е насрочен 
за 9 часа сутринта на 12 октомври 1986 г. и ще се проведе при испанците 
на № 33, Rue des Vignoles. 

Казвайки това, Атанас раздаде на всеки от присъстващите написания и 
размножен доклад на Георги Хаджиев, който бил вече разпратен до оста-
налите членове на Съюза и получил тяхното съгласие и одобрение. Това, 
което ни предаде бяха три страници, върху които се правеше бегъл пре-
глед на извършената работа през периода от образуването на Съюза до 
днес, като се изразяваше задоволство от постигнатите резултати и воля 
да се продължи по очертания “наш път”, от “признанието ни от другите 
сектори в емиграция” и мимоходом се отбелязваше, че на конгреса ще 
се разгледа и “състоянието на парижката организация”, в която от 
една година се развивали тревожни и опасни за целия съюз процеси. 
Антон го попита кой и кога е взел решението за свикване на Конгрес, 
нещо което не е разисквано в единствената редовно функционираща 
организация в чужбина – Парижката, и не е ставало нито веднъж през 
изтеклите 40 години, както и кои са натоварили Хаджиев с изготвянето 
на връчения ни за сведение текст? Вместо отговор, вестоносецът стана и 
излизайки, вече от вратата подхвърли, че на Конгреса щели да се вземат 
важни решения, поради което присъствието на всички ни било повече 
от желателно. 
След постоянните провали в Парижката организация и отхвърляне на 
неговите “приноси” и “инициативи”, Георги Хаджиев, който продължа-
ваше да разпраща до всички “сектори” на емигрантското блато своите 
декларации, заклеймяващи “провокациите”, търсеше реванш и се на-
дяваше да го получи чрез “мнозинството” на призованите от него по-
лумъртви и мъртви души на “номиналните членове” на фиктивния 
СББЧ. Повечето от тях бяха решили битовите си проблеми и Социалната 
революция беше приключила. От десетилетия те не участваха в органи-
зационния живот и дори не си плащаха абонамента. 
Решихме да вземем участие в подготвяния цирк, за да протоколираме 
позициите на всеки от “конгресмените”, които бай Ганю Балкански беше 
селекционирал. Очевидно, отивахме към развръзка. Предложих, вместо 
“само факсимиле от първата страница без коментар”, да се разпрати брой 
№ 1 на бюлетина, който бе предизвикал гнева на нашия “гръмовержец”, 
за да могат всички да се запознаят с проекторезолюциите за Конгреса на 
ИФА и с позициите на Бакунин по националния въпрос. Беше ми въз-
ложено да подготвя отпечатването на новия, “предконгресен” брой № 2 
на Бюлетина за м. октомври 1986 г. В него щяха да бъдат включени нови 
програмни и организационни документи на БАКУНИН и една, съгласу-
вана с хаджиевите емисари проекто-резолюция за Конгреса на ИФА по 
спорния “национален въпрос”. Според нашата поправка, участието 
ни в така наречените националноосвободителни борби беше допус-
тимо само при условие, че работим за превръщането им в Социална 
революция. 
Освен това, в броя щяха да влязат горецитираните две летни “Деклара-
ции” на тройката от юни и юли, “срещу превратаджията, узурпатора и 
провокатора Георги Константинов”, както и няколко стари и нови писма 
между българските анархисти в изгнание, “ОСВЕТЛЯВАЩИ ПРИЧИ-
НИТЕ ЗА КРИЗАТА В НАШИТЕ СРЕДИ”.
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За новия брой на бюлетина, секретар-касиерът на Парижката органи-
зация и на Съюза на българските анархисти в чужбина написа писмо, 
озаглавено “Да бъдем на ясно!” В него, Антон Николов посочваше сво-
еволията на Г. Хаджиев и съзнателното дезинформиране на подбраните 
от него “членове на Съюза” за “кризата в парижката организация”, която 
той сам бе предизвикал със “своите приноси по националния и други 
важни въпроси”, многократно отхвърляни от организацията, която го за-
дължи да ги публикува, като свое “лично мнение”.
“... По повод ИДЕЯТА ЗА БЮЛЕТИН”, Николов цитираше “самия” Г.Х.: 
“Тридесетте анархисти съвсем не са достатъчни, за да публикуваме 
предимно теоретически и информационни анархистически материали 
или дискусионни статии и пр. За тях БИ МОГЛО ДА СЕ ИЗДАВА ВЪ-
ТРЕШЕН БЮЛЕТИН, КОЙТО ДА ИЗЛИЗА, МАКАР И ЕДИН ИЛИ ДВА 
ПЪТИ В ГОДИНАТА.” - Събранието реши и аз изпълних това предложе-
ние, без да се съобразявам с цензурата на отсъстващата “тройка”.
По-нататък, той описваше отправената му по телефона покана от Ив. 
Дръндов за среща при Г.Х. на 12 юни т.г., на която е присъствал и Ат. 
К. На нея Г.Х. е разкритикувал издаването на първия брой на бюлетина, 
като превратаджийска, узурпаторска и т.н. дейност, както и осъдил “про-
вокаторското държание на Г.К. в организацията”, след което секретарят 
бил поканен да се приобщи към взетото решение от тройката: 
1) Порицава се постъпката на Г.К.; 2) Изпраща се фотокопие от първа 
страница на бюлетина, без обяснение; 3) Иска се отстраняването на 
Г.К., тъй като той не е полезен за организацията.
Понеже секретарят не одобрил тези ултимативни “процедури” зад гър-
ба на организацията, Г.Х. му отвърнал с обиди и клевети, наричайки го 
рушител и го изпратил при Г.К. С това срещата била прекъсната. По-на-
татък, Николов пишеше: 
“От момента, в който даден другар не е съгласен с Г.Х., той престава 
да го счита за анархист. Той е поставял многократно на събранията 
другарите пред дилемата: “АЗ ИЛИ ДРУГИЯ”, “ЩОМ НЕ СИ С МЕН, 
ЗНАЧИ СИ С ДРУГИЯ”. Предложения за изключване на неудобни 
нему другари, Г.Х. е правил и друг път. Сега е ред на Константинов, 
следва секретарят, ако не върви в крак. Кой ще бъде следващия?
... Кой разпространява навсякъде, във и вън от организацията, че тя е 
болна, ленинистка, троцкистка и т.н.? Кой обвинява нейните членове 
в узурпаторство, превратаджийство и т.н., и отказва да разискваме 
проекто-резолюциите за дневния ред на IV Конгрес на Интернационала, 
като не идва на събранията ни?
... Другари, при нас няма, и дотогава, докогато ще бъдем анархисти 
не може да има място за индивиди – привърженици на властническия 
принцип. Тези, които отправят обвинения, трябва да ги докажат пред 
събранието ни, а ако не са в състояние да го сторят, но продължават 
да ги разпространяват, следва да отговарят пред организацията за 
тази си “дейност”. 
Въпреки разпространението на дезинформации, Съюзът съществува и 
ще продължи да съществува. Всички проблеми, които засягат органи-

зацията, чийто секретар съм, трябва да се поставят в дневния ред и 
да се разгледат спокойно, но решително!
Правя още едно напомняне: Конгресът на ИФА ще се състои в Париж 
на 1 ноември 1986 г.  Да изработим общо становище и да изберем де-
легати.
                                                                            Секретар-касиер: Ант.Н.” 
Наред със споменатите декларации от 12 юни и 9 юли 1986 г., в брой № 
2 на бюлетина за октомври 1986 г. беше решено да се публикува и моето 
“Открито писмо от 13 юли 1986 г. до Г.Х.”
                                                 “Г. Хаджиев,
Прочетох внимателно съчинената от теб и подписана от трима ви на 
9 юли т.г. “декларация”. След това я препрочетох. През цялото време 
на това мъчително занимание не ме напускаше чувството, че съм по-
паднал на някакво партийно събрание в болшевишка Русия от 30-те го-
дини или още по-назад в тъмнината на вековете, когато инквизицията 
е издигала клади за еретиците. И един въпрос, чийто отговор трябва 
да намерим на всяка цена: Продукт на невежество, на отмъстител-
ност на доминиканско кюре или сталинистки маниер на уреждане 
на сметките, са твоите писания?
Ти знаеш добре, че ПО ТВОЕ НАСТОЯВАНЕ се спори от години по НА-
ЦИОНАЛНИЯ И МАКЕДОНСКИЯ “ВЪПРОСИ”. Знаеш, че организа-
цията никога не е била съгласна с твоите “приноси” в анархистиче-
ската теория и че тя им се противопоставя решително в течение на 
ОСЕМ ГОДИНИ. Сега ти се опитваш да ги прокараш чрез конгреса на 
Интернационала, в чийто дневен ред, по твое искане, е поставен и “на-
ционалния въпрос”.
Няма да отговарям на обвиненията ти лично срещу мен в ленинизъм и 
троцкизъм. Своето отношение към марксизма във всички разновидно-
сти, аз съм изразил достатъчно ясно С ДУМИ И ДЕЛА – тук и в БЪЛ-
ГАРИЯ, където това не е гаргара върху страниците на “Наш път” и 
където дързостта да се изхрачиш в лицето на обожествения тиран и 
да поддържаш анархистическите идеи пред преторианците на дикта-
турата, се заплаща с живота или с дълги години затвор!
На теб и съучастниците ти оставям да сравните моята “Проекто-
резолюция по т. нар. национален въпрос” с мислите на Михаил Баку-
нин, публикувани в първия брой на бюлетина. Без особени интелектуал-
ни усилия ще установите, че аз само повтарям казаното от Бакунин, 
като ¾ е ДОСЛОВНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НЕГОВАТА МИСЪЛ, 
за която ти сам признаваш в декларацията си, че е НЕПРИМИРИМА с 
твоето писмено изказване!
На обвиненията ти не плащам с монетата, която си заслужил, защо-
то това би означавало да слезна до същата морална и интелектуална 
низост, до която си стигнал в своята 80-годишнина. Аз не искам това! 
Но ти си длъжен да отговориш пред българските анархисти: ЗА ЧИЯ 
СМЕТКА “РАБОТИШ”?
                                                                                                        Г.Константинов”
Отговорът на “Г. Балкански”, с неговите двама съпартизани Танас “До-
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чоолу” и Иван “Гочоолу”, щяхме да получим на... 12 октомври 1986 г., 
когато се проведе “Първият и последен конгрес на СББЧ”.
Днес, близо три десетилетия след тази дата описвам с известно омерзе-
ние и с колебание срамните сцени в този фарс, режисиран от “стария и 
заслужил деятел на българското и международно анархистическо дви-
жение (бай) Г. Балкански”.   
Сутринта в неделя на 12 октомври, в определения час отидох на ули-
ца “Виньоль” с раница, в която поставих дузина “Антиистории”, кои-
то Благо Славенов беше подвързвал през седмицата. Понеже познавах 
достатъчно добре манталитета и методите на Хаджията, взех за всеки 
случай със себе си и необходимия брой брошури от “Жълтата книга със 
Златното правило за организация на Г.Х. и неговото приложение от Бай 
Г. Балкански” и книжки от новоизлезлия брой № 2 на бюлетина. 
В залата вече се бяха събрали доста хора, мнозина от които не бяхме 
виждали и чували от години. Направи ми впечатление, че повечето сто-
яха, като на тръни. Скоро щеше да се разбере причината за това им дър-
жание... 
На централната маса в залата се беше разположил “деловия президиум 
на конгреса”, който ми напомняше тричленката на софийския окръжен 
съд от 1953 година. Тукашната импровизирана “тройка” се състоеше 
от Овен Дръндов, който щеше да председателства заседанията, прото-
колчика и мой бивш работодател Атанас Карталски и Сашо “Спеца”. В 
дясно от тях бяха насядали Владо Георгиев от Перпинян, Манолов, изля-
зъл от раковата болница, Продан Христов от Виена и Диньо Динев. Ние 
четиримата с Антон, Георги и Димо се събрахме около масата в ляво, а 
срещу нас бе седнал и ни гледаше “строго, но справедливо прокурорът 
Г(аню) Балкански”. 
След като напусна с Дочоолу и Гочоулу дезавуиралата ги организация, за 
да събере необходимото “болшинство”, той бе поразровил емигрантски-
те гробища и призовал призраците на всички, които до неотдавна счи-
таше за покойници, да присъстват на “първия конгрес на СББЧ” или да 
му делегират писмено пълномощните си, за да ги представлява. Поради 
недостиг на гласове нашият “отговорен, организиран, социален и рево-
люционен анархист” беше поканил и диагностицирани от него “форме-
ни идиоти”, като Сашо-“Спеца”.

Преди да започне “заседанието”, “Балкански” съобщи, че от България е 
получил вест за смъртта на бай Васил Народа. Нещо ме жегна – беше си 
отишъл още един от онези приятели, които, колкото и свирепа да беше 
диктатурата с нейния “Горкиевски девиз”: “Когато врагът не се разо-
ръжава, него го унищожават!”, не преклониха глава. За да не останат 
примери за величието на духа на съпротива у бъдните поколения, копо-
ите чакаха (със зловещотото търпение на “Гарванът” на Едгар Алан По) 
жертвите им да се “разоръжат”. Те ги изправяха пред избора: забрава в 
пълна изолация в каменните душегубки на затвора и “физическа неу-
трализация” или духовно и морално самоубийство, превръщайки ги в 
човешки дрипи. В мълчаливия двубой с тях, продължил няколко десе-

тилетия, бай Васил Народа ги победи. Станах и поканих присъстващите 
да почетем с едноминутно мълчание паметта на героя, който се бори за 
нашия идеал до последния си дъх. Всички се изправиха, но още преди 
да е изтекла минутата Хаджията рече:
- Хайде, стига с тия комедии.
- Слушай – викнах гневно - комедиантът си ти и в тоя момент ще сториш 
най-добре, ако си затвориш плювалника...
Искайки да прекъсне изригването ми, Антон наля масло в огъня:
- Хаджиев, получихме от Карталски само 3 страници, а видях у Диню, че 
съчинението ти е доста по-обемисто... 
Г.Х.: - По решение на другарите, докладът не беше раздаден на тези, 
които не са оправдали доверието на съюзните членове, но сега всички 
ще могат да го чуят, да си водят бележки, както и да задават въпроси, да 
правят изказвания, допълнения и възражения или да изразят съгласието 
си, след което ще вземем решение – с болшинство, ако не постигнем 
единодушие...
- Г.К.: Доколкото разбирам, от доверие сте лишили Парижката организа-
ция, без да я информирате за дневния ред на днешното разширено събра-
ние. Можем ли да знаем, коя е инстанцията, кога и от кого е оторизирана 
да вземе това решение?
Г.Х.: - Решението е на болшинството от съюзните членове...
Г.К.: - И това “болшинство” го е взело без организацията, от която би 
трябвало да ви считаме за отпаднали, тъй като не присъствате на съ-
бранията й през последните месеци – ти специално повече от година... 
Прочее, чий делегати сте вие тримата?
Г.Х.: - Ти какво, правиш намек за моето изключване ли?
Г.К.: - Аз не съм по намеците, нито по задкулисните апаратни хватки. 
Започвай да четеш страниците на твоето недоверие и без велзевулщини.
Ив. Др.: - Константинов, сдържай езика си и не проваляй работата ни.
Г.К.: - Млъквам смирено и целия съм слух, г-н кме..., пардон председа-
телю.
Сашо “Спеца”: - Докога, ще му позволяваме на тоя да обижда всички ни 
бе?
Погледнах го “с поглед на пума” и му казах тихо:
Г.К.: - Чуй ме внимателно: обещах да бъда смирен и понеже държа на 
думата си, няма да мърся ръцете си с тебе...

За да прекрати зле започналите “дебати”, председателстващият Дръндов 
избърза с приветствия за “добре дошли”, откри конгреса и даде думата 
на докладчика.
“Балкански” застана зад катедрата, извади от чантата куп машинописни 
страници, нагласи очилата си и започна “скромно”:

“Доклад на Георги Хаджиев пред първата среща-конгрес в Париж 
на 11 и 12 октомври 1986 г. за идеологическата, тактическата и ор-
ганизационната ориентация на СББЧ.  Досегашна дейност и проект 
за бъдеща работа: 
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- Който и да беше натоварен с този доклад, не би могъл да избегне да 
говори за мене във връзка с общата работа и взаимните ни вътрешни 
отношения между мене и другите членове на Парижката организа-
ция и на Съюза, както и с движението в България и с международното 
анархистическо движение...” 

След това многообещаващо встъпление, за да спестя досадата от “дърве-
ния език” и усуканите силогизми, от баналните “ораторски” похвати на 
юрист от школата на Вишински и скуката от станалите прекалени пов-
торения, на това място аз “отнемам думата на прокурора” и препращам 
любознателните читатели към “ПРИЛОЖЕНИЕ № 1” в края на тома, в 
което е възпроизведена цялата “обвинителна реч”, а по-надолу предавам 
в резюме някои съществени моменти. Ако отстраним дължимото на ло-
гореята и кондензираме обвиненията в доклада, от него остава: 
 
“Сега да се спра на последния случай, който ни е събрал тука – Ге-
орги Константинов.” (sic!) В разбиранията ни, нито в темперамента 
– продължи докладчикът - нямаше сродство и често спорехме, без да 
влошаваме личните си отношения. Констатирвах само, че той не се 
поучаваше в нищо и не задържаше нито един сериозен аргумент 
в нашите разисквания. Той си остана такъв и до днес без никакво 
усилие да се дооформи в анархистическите си концепции, които си 
оставаха типично сергей-нечаевски. /Някои от другарите го нарекоха 
“Нечаев”./
За пръв път констатирах нещо, което ме смути: амбицията му да про-
кара малко прикрито (?) в писанията си, които иначе бяха добри, еле-
менти на спор, и още по-конкретно, упоритостта му да попречи на 
всяка цена да се вземе организационно становище по националния 
въпрос, който бе поставен на разискване. (sic!)   
Но, ако днес се създадоха тези печални и срамни отношения, то съвсем 
не е по причина на тези и други различия от идейно-принципен и 
дори тактически характер. Това се дължи изключително на узур-
паторството и на системното му провокаторство, което оставям на 
всеки от вас да си обясни... Нека изброя най-конкретно по-важните 
провокаторски постъпки. 
- Многократни опити да се промени ориентацията на списанието, 
които приключиха с едно формално допитване до всички членове на Съ-
юза. Отговорът приключи с почти единодушно становище да се про-
дължи същата линия на списване, с евентуално подобрение. 
- Още щом видя тези отговори, които се оформиха в общо становище, 
той побърза с фамозното си писмо от 1 декември 1985 г., което бе ад-
ресирано така: “Чрез секретаря на задграничния съюз на ФАКБ, за све-
дение на членовете на парижката организация”. 
- Подчертавам, че такъв съюз не съществува и считам, че това не е 
случайно /на това ще се върна/. Подчертавам също, че ни се дава реше-
нието на Георги  Константинов само ЗА СВЕДЕНИЕ, а не за разиск-
ване. Това много добре характеризира душевната структура на един 

човек, който е сбъркал мястото си, като се е обявил за анархист. 
Въпреки това предназначение на писмото от самия му автор, ние(?) си 
позволихме да го разискваме, а не да го приемем само “за сведение”. На 
това писмо аз отговорих писмено на 17 януари 1986 г.  В същото вре-
ме се констатира нещо странно: ТОВА (NB: Кое?) БИЛО САМО “ПРО-
ЕКТ” – теза, която секретарят ни Антон Николов въведе като универса-
лен аргумент при всички подобни провокаторски постъпки на ГКГ.
Какво съдържа въпросното писмо?
1. Отказ за сътрудничество в списанието. За всеки, който не държи 
на организацията и нейните интереси има свобода, ако той е индиви-
дуалист, а не АНАРХО-КОМУНИСТ, както ГКГ упорито държи да 
се нарича.
2. Изложение на личната програма на ГКГ. В първите 7 точки няма 
нищо неприемливо от организационна гледна точка.
3. Осмата точка представлява открита лична атака срещу Г. Хаджиев, 
а чрез него и на ориентацията не само на СББЧ – единствената фе-
деративна организация зад граница, но и срещу ФАКБ, с която ГКГ 
обича да се рекламира, без да я познава и без някога да е бил нейн 
член. Тази точка трябва да се цитира дословно, като оточняване бъ-
дещата дейност, каквато си определя сам ГКГ:
“Насочване на критиката срещу всички, които насаждат дух на песи-
мизъм, пораженство, опортюнизъм и нагожденство; Които съветват 
роба да търпи, за да не се давали излишни жертви; Които убиват вя-
рата в собствените ни възможности и сили за борба с диктатурата 
на БКП, за да я заменят с вяра в чудеса, “Великото Неизвестно” или 
чужда “помощ”; Които повече от 40 години пестят силите си, чакат 
създаване на “благоприятна международна обстановка” и отлагат 
борбата за ХЛЯБ И СВОБОДА до гръцките Календи; Които, най-после, 
превръщат собствения си страх и капитуланство в... “теоритическа” 
мотивировка на бездействието и резоньорството.”
- Визираният е Георги Хаджиев и ФАКБ. (NB: Бай Ганю “Балкан-
ски”-Хаджиев поставя знак за равенство между себе си и Федерацията, а 
принципните различия заменя с лични!) Посочената позиция е открито 
поддържана. Който и да бил, е свободен да не се съгласява с нея, тоест 
да не се дават излишни жертви, да се пестят силите, да държат за необхо-
димостта от благоприятна международна обстановка. Но това не значи 
ПЕСИМИЗЪМ, ПОРАЖЕНСТВО И СТРАХ,  НАГОЖДЕНСТВО И КА-
ПИТУЛАНСТВО, БЕЗДЕЙСТВИЕ И РЕЗОНЬОРСТВО. ИНТЕРЕСНО 
Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ НЕ СЕ ГОВОРИ ОБЩО ЗА ПЕСТЕНЕ НА 
СИЛИТЕ, а за пестене на силите СИ. Значи, аз съм този, който пестя 
40 години силите си. Това не може да се нарече, в моя случай, само НЕ-
СПРАВЕДЛИВОСТ, а най-вулгарно нахалство. Кой, аз ли пестя силите 
си, на моите 80 години и след 65 години най-активна дейност, като анар-
хист?!!! 
- Какво означава цитираното по-горе? Открита война против мене и 
против споменатата позиция. 
Притиснат до стената ГКГ, отговаря, че не визира мене, а “ПЕТ МИ-
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ЛИОНА, КОИТО ИМАЛИ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ” и прибавя, че аз мога да 
“СЕ СЧИТАМ ВИЗИРАН, АКО САМ СЕ НАРЕЖДАМ ДО ТЕЗИ ПЕТ 
МИЛИОНА”. 
Какво е предназначението на тази 8-а точка от революционната лична 
програма на ГКГ? – Да служи за обосновка на 9-ата и останалите точки 
от същата, която следва да замести досегашната ни ориентация, за 
което се прави апел вътре в организацията, сиреч за създаване на 
организация в организацията! 
- Какво друго име заслужава това, ако не провокация и открито рушене 
на организацията, която започва с декларация за отказ от сътрудничест-
во в нейното списание, единственото й публично съществувание и про-
пагандно изразяване?!!!
Какво съдържа решителната 9-а точка? Цитирам я в оригинала й:
„9) На основа на тези критични работи, анализи и търсения – отпе-
чатване на позиви, апели, манифести и брошури за саботиране, по-
вреждане, разложение или унищожение на институциите, звената 
артериите и трансмисиите на властта. За психологическа подготовка 
и организиране на масите за кървава разправа с преторианците на дик-
татурата на държавния капитал и заместването й от един СЪЮЗ 
НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ И САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ТРУЖЕНИЦИ.“ 
(NB: Какъв ужас!)
- А в т. 10 е написано подчертано от самия автор, че тези пропаганд-
ни материали са предназначени „ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НЕЛЕГАЛНО 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА“, за 
което фактическа отговорност ще носят само другарите там, без да 
са питани и без да е искано тяхното съгласие. Като познаваме положе-
нието в България, знаем и го декларираме без колебание, че такъв вид 
дейност, проектирана в топлите и безопасни парижки кафенета, е 
равна на чиста провокация, която може да коства живота на друга-
рите в България и пълно ликвидиране на движението, което, въпре-
ки всичко, се поддържа – там и тука – благодарение на позицията ни 
да не се дават излишни жертви и да се пестят силите... 
- Друга провокация, системно провеждана в продължение на повече 
от 8 години, е саботирането да се вземе решение по националния въ-
прос. (NB: Пак ли?!?)  
- Най-важната провокация, на която днес трябва да се спрем изключи-
телно и вземем съответното решение, е инициативата за издаване на 
бюлетина от името и за сметка (?) на Съюза, без той да е питан и да са 
взети решения за това, с лъжливото твърдение, че Парижката орга-
низация е решавала, което и да би било истина, не може да ангажира 
СЪЮЗА. Това е уникум, като произвол, узурпация и провокация в 
цялата история на анархистическото движение в България и в Све-
та. Такива прояви няма дори при фашистите и при болшевишката 
диктатура.

- Последните прояви в провокаторство на ГКГ са тези смешни и жал-
ки маневри да се изпращат от него документи от нас, предназначени 

изключително за хора от Съюза ни, на съвършено чужди на организа-
цията и на вътрешните ни проблеми лица и на хора, напуснали ни, чието 
мнение по третираните въпроси не ни интересува, дори и да е благо-
приятно за поддържаните от нас позиции, каквито са в първия случай 
Димитър Лозев и др. и във втория случай – Тр. Марулевски и Никола 
Чорбаджиев. 
- Ако аз признавам съвсем безпристрастно и искренно, че ГКГ е обра-
зован, че има много качества, изхождайки от последните му маневри, 
констатирам със същата обективност, че нещо му липсва, за да го оп-
ределя за умен. И точно това е, което го погубва и го поставя извън 
нашата среда. (NB: Тоест, експертната оценка на интелектуалния кое-
фициент, извършена от бай Ганю “Балкански”, е достатъчна да погуби 
всеки от нас, поставяйки го вън от организацията!!!)
Заключавам. Всички за които говоря тука конкретно, както и всички 
други, които са ни напуснали и имената на които не съм споменал, 
всички без изключение, не са анархисти, каквито и да са причините за 
тяхното напускане. За мене е анархист само онзи, който, като се счита 
за такъв, не проявява действия против когото и да било от органи-
зацията и не постъпва по начин, с тези си действия да руши орга-
низацията, без която не може да има анархизъм и никакъв успех на 
нашата борба. 
Всички те са донесли нещо полезно и дори, когато поддържам днес, че 
мястото им вече не е при нас, заявявам, че им дължим признателност 
за техния полезен принос, колкото и незначителен да е той. 
Колкото и печални да са всички направени тука констатации, оставящи 
може би впечатление, че аз съм песимист, аз декларирам, че дълбоко 
вярвам в идеите ни, без да се заблуждавам от близки реализации. 
(NB: Вярата не е аргумент!) Крайно време е, при създаденото положе-
ние, да поемем лична отговорност. Аз поемам моята и декларирам уве-
рено: Сам да остана, ще продължа доброто дело, което сме реализирали 
и където никого не съм отхвърлил и пренебрегнал. Не ми липсва воля, 
не ми липсват средства, не ми липсват сили. Много съм богат. И най-го-
лямото ми богатство е това, че колкото и малцина да сме останали, тези 
които са тук, готови да отговорят на всяка провокация, откъдето и да 
идва тя, не ме оставят и няма да ме оставят сам, защото знаят, че е много 
права руската поговорка, която гласи: “ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОЙН!”

         ЕУС, 18 септември 1986 г.                                               Георги Хаджиев  

Към тези 12 страници нашият Еуски мъдрец и “войн” се е сетил за за-
главието на своето съчинение и на 22-и същия месец е пришил следното 
“Продължение и край на доклада: 
- Всичката, съгласувана и несъгласувана разрушителна и разложи-
телна дейност на болно-амбициозните хора, които са ни напуснали, 
поставят Съюза ни в положение да не си прави илюзии за възмож-
ностите да се подеме и разшири една значителна обществена и ор-
ганизационна дейност. Същите ще продължат с техните нескопосни 
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издания, ще лансират може би и други от същото качество и да пред-
ставят анархизма с превратни и компрометиращи го схващания. 
Ние не можем да им попречим, нито имаме намерение да спорим с 
тях. Нашата съществена работа в бъдеще следва да се сведе до про-
дължаване да представяме българския анархизъм с ориентацията, 
която той е имал и има в лицето на ФАКБ, като сериозно социално и 
революционно обществено движение, без бомбаджийство и авантюр-
истични наклонности, с реализъм по отношение на възможностите му в 
борбата за освобождение на нашия народ от болшевишката диктатура и 
от съветската всестранна окупация. Тази работа, в по-конкретна форма, 
има да се изразява съществено в продължаване на издателската ни дей-
ност: 
Спис. “Наш път”, винаги подобрявано и редовено, и Книгоиздател-
ството. В списанието ще се опитаме да въведем нови рубрики, които 
да привлекат по-общ интерес у читателите. 
Книгоиздателството може в скоро време да сложи под печат някол-
ко нови издания. (NB: По-скоро – заглавия.) Разполагаме с интересни 
текстове върху испанската революция, които ще ни позволят да публи-
куваме, с наш разбор и коментарии, една ценна книга по случай 50-го-
дишнината й. Това е първата ни работа в проект. Разполагаме с един 
завършен ръкопис – Биография на Тодор Бъкларов-Михалчев. Остава 
да прибавим някои наши спомени за него и едно много интересно 
писмо от същия, в което той описва бягството си като затворник от Алек-
сандровската болница. Разполагаме с един ръкопис в лошо състояние, 
върху съветския опит в руската революция. Авторът на същия труд дава 
ценни и малко известни материали, но той не познава испанския опит, 
който се явява един нов принос и следва да се допълни с един подходящ 
предговор, за да се даде едно ново осветление на съветската система за 
социално преустройство. На последно по място идва замислената рабо-
та върху анархо-синдикализма в България, която трябваше да извърши 
Делчо Василев под формата на биография на Манол Васев. Написана-
та обемиста брошура беше конфискувана и на автора бе забранено да 
пише. Налага се ние да подновим тази инициатива, под формата на 
спомени, допълнени с други материали и евентуално с извадки или пъл-
но възпроизвеждане на неговата брошура “Тонгата”, но досега не сме 
успели да се снабдим с нея.
Имаме и други проекти за издания, но за тях ще говорим, след като из-
пълним набелязаните тука. Финансови трудности за реализирането им 
не ще срещнем, стига да успеем да завършим ръкописите...
Остава да чуем и други идеи, проекти и внушения...
Ползвам се от редкия случай да се видим събрани тука, за да напра-
вим един настоятелен апел за сътрудничество, което не значи само учас-
тие със статии и с писания, а и с даване идеи, подсещане за третиране 
на някои теми, както и за илюстрации, които правят списанието по 
привлекателно и по-илюстровано за третираните събития и за есте-
тичното му представяне.
По всичко това и по целия набързо представен и далеч непълен до-

клад имате думата. За да приключи тази първа и може би единстве-
на СРЕЩА-КОНГРЕС с конкретни решения.  
                                                                                                      /Георги Хаджиев/”

От прочетените 12 страници на “доклада”, който би “трябвало да се 
разгръща с дилаф”, се разбра, че така нар. “Първи конгрес на СББЧ” 
се провежда, с цел да бъдат осъдени като еретици и изгорени на кла-
дата членовете на Парижката организация и на първо място ГКГ, като 
вдъхновител и организатор на “уникалните в цялата история на българ-
ското и на световното анархистическо движение провокации и преврати, 
устремил се към узурпиране престола на анархистическия монарх” - на 
незаменимия и неповторим Георги Хаджиев, докато “конкретните Му 
решения, идеи, проекти и внушения...” са само камуфлаж. “Докладът” 
не бе предаден на никой от нас, за да не можем да приготвим защитата 
си срещу замисления сталински процес, с който трябваше да ни бъде 
нанесен, “изненадващ и съкрушителен удар на опозицията”... 
Накрая, трябва да добавя, че бяхме “поканени за конгреса” в неделя на 12 
октомври, а от заглавието на доклада и поведението на “конгресмените” 
се подразбра, че “процесът” е започнал в отсъствие на “подсъдимите” – 
още в съботния ден на 11 октомври 1986 г. Приличаше на репетициите 
във Военния Клуб през 1949 г. на следователи и следствени по “процеса 
срещу Трайчо Костов и неговата банда от предатели, саботьори и шпи-
они”. За това тятро ми беше разказвал стария Кочо Поповски - скопски 
сталинист и някогашен генерален секретар на компартията във Вардар-
ска Македония, потърсил убежище в “Н”РБ и... осъден, като “връзка 
между Тито и Трайчо Костов в коварния заговор за ликвидиране на др. 
Георги Димитров”. Тогава обвиняемите заучавали ролите си, а в нашия 
“конгрес- процес”, това бяха сторили на 11 октомври 1986 г. “делегати 
с фалшиви мандати”, под вещото ръководство на автора, сценариста и 
режисьора на мизерната пиеска – Г. “Балкански”.
Когато четенето приключи, аплодисменти нямаше... По предложение на 
Г.Х., докладът трябваше да бъде изгорен след приключване на “кон-
греса”, за да не... останат следи. През антракта, преди “дебатите”, Диню 
даде своя екземпляр на Антон и ние се снабдихме с “конфиденциалния 
документ”. Подчертаванията в него, с тлъст шрифт или с главни букви, 
лежат върху “съвестта” на автора. В него нямаше изненади, бях запознат 
с всички “параграфи на обвинението” от частните писма на Г.Х. “Бал-
кански”, от споровете с него, от устните му ултиматуми и публичните 
“декларации срещу провокациите”. Затова бях взел със себе си всички 
“архивни единици”, които опровергаваха пункт по пункт прокурорската 
реч. Те лежаха в папката пред мен. Освен нея, носех и обемист бележ-
ник, в които записах “всички съществени моменти” и изчаквах да се из-
кажат другите, запазвайки правото си на отговор.
Пръв взе думата Владо от Перпинян, който току-що бе дошъл от тазго-
дишното си посещение в България. С блуждаещ поглед и неравен глас, 
той каза пред събралите се:
Вл.Г.: - Другари, като бях там се срещнах с един отговорен партиен член, 
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с който се знаем от Испания. Той ми каза дословно: “- Ние сме ви изпра-
тили наш човек, за да ви провокира, разложи и разбие.” И сега, когато 
разсъждавам върху ставащото между нас, за което нашироко говори до-
кладчикът, мисля че изпратеният не може да бъде друг, освен Георги 
Константинов...
Г.Х.: - Историята познава не малко такива случаи. Ленин например е 
имал пълно доверие в Малиновски, когото препоръчва за председател на 
парламентарната им група в Думата. Там той се проявява, като най-до-
брия им оратор и агитатор и в същото време е агент на царската Ох-
ранка. Когато след революцията това се разбира от архивите на поли-
цията, агент-провокаторът е разстрелян... (NB: Думам ти дъще, сещай 
се снахо!)
Диньо Динев: - Ето това вече е нещо сериозно, с което следваше да за-
почнем, а не с изнесеното в доклада, в който, като че ли преобладават 
неточности и плява...
Г.Х. (го прекъсва нервно): - Аз държа да докажеш твърденията си за пля-
вата и за неточностите. За всичко казано, аз се подписвам с две ръце и 
мога да представя документи и свидетели. Забравих да кажа още, че ГКГ 
се стараеше да въведе 
- нови практики и понятия, които са чужди на нашето движение и 
учение, като гражданска война или анархокомунистическа, вместо Со-
циална революция.
- Ив. Др.: - Нека Константинов да даде обяснения за членството си в 
БОД, чийто шеф Барев, е свързан с не едно разузнаване. Освен това, той 
е писал и устава им, а иначе непрекъснато пише и говори против сътруд-
ничеството с останалите сектори на емиграцията. Какво е това негово 
двуличие? 
Г.К.: Аз никога не съм членувал в БОД. Това го знае Георги Хаджиев и 
може да бъде установено лесно по имената на подписалите се негови 
основатели през 1976 г. в Манхайм (в листата – моето име липсва) или от 
документите на неговия учредителен или първи редовен Конгрес, про-
веден в Залата за Конференции на хотел “Мередиан”, № 81, Boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris, на 22-23 октомври 1977 г., както и да бъде 
засвидетелствано устно и писмено от цялото ръководство на БОД, вогла-
ве с неговия председател. Автор на въпросния устав е Ценко Барев. По 
негова молба, аз го прочетох пред делегатите на конгреса, като отговарях 
на въпроси на публиката и го коментирах по такъв начин, че въпреки 
практиката им, до ден-днешен те не са издали брошура за това си “меро-
приятие”, а първоначалният устав бе подменен. 
Защо съм приел тактиката да присъствам, когато бъда поканен, на подоб-
ни емигрантски събития в качеството си на “китайски наблюдател”, 
може да ви обясни “Ленин”-Хаджиев, когото съм държал в течение. С 
него заедно сме участвали и в други подобни операции, като тематич-
ните дебати на “Парижката група”, съставена от идейно-разноцветни 
емигранти от цяла Източна Европа и СССР. Ако имате други въпроси 
във връзка с БОД, аз съм на разположение, а теб Дръндов те предупреж-
давам за последен път да престанеш с инсинуациите си, защото повече 

няма да се съобразявам с това, че си “кардияк”.   
Ат. Карталски: - Големият революционер Константинов дойде при мене 
преди десет години и поиска да го взема на работа, след което да го съ-
кратя по икономически причини, за да имал време да напише книгата си. 
Отгоре на всичко организира стачка с двамата сърби, саботираше рабо-
тата на сосиетето и накрая го доведе до фалит. От тогава аз не можах да 
се съвзема.  
Сашо “Спеца”: - Той няма другарско отношение към никой от нас. Вие 
всички знаете, че аз съм шомьор (фр. Безработен) от десетилетия, а той 
ме нарича паразит и другарката ми - монтафонка...
Г.Х. (недоволен от посоката, която последните изказали се дават на “кон-
греса”): - Другари, тук не сме се събрали, за да решаваме личните си 
работи. Ако няма други изказвания по същество, предлагам да дадем 
думата на Георги, без да ограничаваме времето му за изказване.
Г.К.: - Благодаря за великодушието. Ти си нацвъкал доста словоизверже-
ния и си подготвил твоите циркови артисти и кошаревски свидетели, по-
ради което наистина ще ми трябва бая време, за да ви отговоря. Макар да 
не е в стила ми, вие ме принуждавате да занимавам “конгреса” със себе 
си, вместо с “нашата идеологическа, социална, революцинна и органи-
зационна ориентация...”, каквато е оповестената тема на “доклада”. Дру-
гари, ако това обръщение все още има място между нас, аз съм доказал 
се враг на всякакви култове и авторитети, на първо място собствения, 
поради което мразя да говоря за заслуги и за “отговорни другари”, като 
че ли другите са безотговорни...
Г.Х.: - Цялото ти поведение и маневри те окачествяват, като такъв, ако 
зад това не се крие нещо много по-сериозно...
Г.К.: - Аз изслушах теб и съучастниците ти, без да ви прекъсвам, макар 
че ако, както казваш, бях истински анархист, трябваше да закрия твоя 
абсурден фарс с един револвер. Прочее, не го направих, защото ти и под-
браните от теб “конгресмени”, едва ли си струвате куршумите... 
Сашо “Спеца”: - Чувате ли го бе другари, тоя ни заплашва с убийства! 
Хайде да му оскубем брадата.
Г.К.: - Не ме предизвиквай, за да не пусна шамарената фабрика в експло-
атация. Ти друго и не заслужаваш...
Ив.Др.: - Другари, ние на Конгрес ли сме или на хулиганско сборище?
Г.К.: - Г-н кмете, не забравяй - кой зададе тона? И никой ли от вас не се 
срамува от това, на което днес “отговорният” Г.Х. ви направи съучастни-
ци или зрители?
Г.Х.: - Не обиждай, а дай обяснения за провокациите си и за това, което 
са казали на Владо в България!
Димо: - Аз не знам какво са казали на Владо, но зная, че ти ме караше 
да кажа пред участниците в срещата същото, което той свърши...
Г.Х.: - Ето, това не трябваше да казваш Димо. Сега мирът между нас ще 
стане невъзможен и организацията ще се разпадне...
Г.Илиев: - Ти за каква организация говориш бе? Нали сам казваш, че 
бяхме осемдесет човека, а виж до какво дередже си я докарал. (С настър-
вение и закана в гласа си) Ти си провокатора и ще отговаряш!
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Г.Х. се обръща към Г.К.: - Ето виждаш ли какво направи от тях, наслаж-
давай им се сега!
Г.К.: - Днес всички, дори и слепите, ще видят кой какво е направил и 
прави!
Антон: - Георги Хаджиев, аз описах в бюлетина как ме извикахте в 
квартирата ти и ме заплашвахте с изключване, ако не се съглася да от-
страним Константинов от Парижката организация, защото бил вреден. 
Сега  ще разкажа и нещо, което спестих. Понеже не се подадох на ваши-
те шантажи, ти измисли днешния така наречен конгрес на СББЧ, за да 
удовлетвориш властническите си амбиции. Това, което правиш от една 
година, е една гавра с другарството и с анархистическата нравственост. 
Ти си този, който системно и последователно прогонва всеки, който не 
се съгласява с твоите приноси в анархизма, истини от последна инстан-
ция и проекторезолюции за Конгреса на ИФА, които ние отхвърлихме. 
С интригите и задкулисните си маневри ти разлагаше организацията, 
ти разруши Съюза и го доведе до днешното му печално състояние, но, 
макар и твърде късно, сега всеки и най-вече ти, ще трябва да отговаряш 
за делата си... 
Д. Динев: - Другари, за последен път ви предупреждавам, че ако про-
дължаваме така, това ще бъде края. Аз не искам да присъствам на него 
и ще си замина. Иван Дръндов, ако не можеш да влезеш в ролята си на 
председателстващ събранието, ще те сменим.
Г.К.: - Диньо, това трябваше да декларираш още по време на четенето 
на доклада, който е кофа пълна с помия и фекалии, която “патриарха на 
българския анархизъм” изля върху всичко и всички, които не искат да 
го възприемат като теоретик на Социалната революция и Клаузевиц на 
войната на класите. А вие, всички останали, слепи ли бяхте да видите, че 
подобно Кралят “Слънце”, нашият бай Ганю “Балкански” си мисли, че е 
Организацията, Съюза, Интернационала и... центъра на вселената? Не го 
ли чухте да казва, че е заел “анархистическия престол”, от който никой, 
дори и след смъртта му, не може да го свали. 
Георги Хаджиев, старият Колю Чорбаджиев, който те познава най-добре, 
беше ти казал още в началото: “Старай се да не търсиш и да предизвик-
ваш конфликти с Константинов!” Вместо това, не можейки да се владе-
еш, един ден ти ми каза, че ще ме унищожиш... 
Г.Х.: - Аз имах предвид моралното ти унищожение...
Г.К.: - Много си дребен за това. Верен на манталитета си, ти виждаше 
във всеки, който не мисли като теб, конкурент за “престола ти”. Каз-
вал съм ти и друг път: Бъди спокоен, аз нямам никакви аспирации към 
“службата ти”...
Г.Х.: - А аз съм ти отговарял: Даже и да ги имаш, не можеш да я заемеш...
Г.К.: - Ти си се вманиячил до степен да не чувстваш иронията и да за-
бравяш, че при нас службаши не виреят, дори когато са се обявили за 
“отговорни”!
Ив.Др.: - Константинов, не можеш да държиш такъв тон с един стар и 
заслужил деятел на движението... Сега имаш думата, бъди въздържан и 
предупреждавам залата, който те прекъсне, ще напусне заседанието.

Г.К.: На мен прекъсванията не ми пречат, даже напротив, оживяват диа-
лога и прогонват бюрократичната скука и монотонност, които винаги са 
ми действали приспивно. Казах, че не исках да говоря за себе си, обаче 
щом ме принуждавате, ще го сторя! Много от нещата, които ще чуете, 
съм споделял вече с докладчика или с други от вас. Отговор на част от 
въпросите му, можете да намерите в сведенията за мене, които той е по-
лучил поне на два пъти от другарите от ФАКБ. 
Г.Х.: - Аз не си спомням такова нещо...
Г.К.: - Имай малко търпение и когато дойде момента ще опресня паметта 
ти, а сега ще карам хронологично и по възможност - лаконично! Баща 
ми е участвал в анархистически кръжоци и в антимилитаристични де-
монстрации по време на Първата световна война, като ученик в Кюс-
тендилската гимназия. Носил е черното знаме с черепа и кръстосаните 
кости. Той пръв ми е разказвал за тоя период от историята на българ-
ския анархизъм, която не започва с ФАКБ, и ме е научил да ненавиждам 
властта и да презирам богатството. На смяна на конфликтите му с цар-
ските офицери и жандарми в село Любимец, след 9.9.1944 г., дойдоха 
тези с ОФ-власт. През 1948 г. той беше арестуван, измъчван и осъден по 
обвинения, които отпаднаха във Върховния съд, който го оправда. След 
като го освободиха от хасковския затвор и бе посрещнат като месия от 
селяните по пътя за дома, на втория ден ДС го арестува отново и изпрати 
в концлагерите. Беше в Куциян, после в мина Николаево и си излезе от 
остров Белене, където е бил един от “основателите”...
Ив.Др.: - Не се впускай във фамилни истории и говори за себе си!
Г.К.: - Хаджи, ти декларира, че разполагам с необходимото време за от-
говор, а виждам, че г-н кмета иска да карам по съкратената процедура? 
Това по твое нареждане ли става и ако е така, искам да заявите публично 
- колко време сте ми отделили за участие във вашия фарс, преди да ме 
изпратите на “гилотината”?
Г.Х.: - Ти май за всичко ще изкараш мене виновен. И не обиждай конгре-
са. Имаш на разположение целия ден, а ако не ти стигне, ще продължим 
утре...
Г.К.: - Това, което разказвам, е началото, което ще обясни и края... До-
като тате беше на лагер, мен и още 15 съученици от клас с 31 души в 
Любимецката гимназия, ни изключиха от така нар. съюз на народната 
мадеж, в който записваха поголовно всички, начинаещи гимназисти. По-
сле ме изключиха и от училище. Когато тате си излезе от лагера, вместо 
в Любимец, отидохме в Панагюрище, където ме изолираха сам на чин 
и забраниха на съученици и на учители да разговарят с мене, като “враг 
на народа”. По това време навсякъде вреше и кипеше. Нашата конспира-
ция от ученици и цивилни беше шестата по ред в Панагюрище. Кадиите 
вече бяха издали смъртни присъди на подсъдими от предишните про-
цеси, които бяха изпълнени. Уплашени, нашите ме изпратиха в София, 
където завърших гимназия. До университета не стигнах, защото влас-
тниците отказаха да заверят формуляра ми за кандидатстване. Това натъ-
жи по-скоро родителите ми. Конспирацията ни растеше с всеки изминал 
ден и освен панагюрци и хора от околията, към нея се присъединиха 
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момчета от София, от Любимец, от Видин и Елхово. 
Ат. Карталски: - Какви бяхте по убеждение?
Г.К.: - Имаше всякакви, болшинството бяха безпартийни, но ние анар-
хистите бяхме организаторите. Докато се готвихме да отвърнем на вой-
ната с война,  (тогава се считаше, че Третата световна може да избухне 
всеки миг) приятели които бяха мобилизирани, като трудоваци в мините 
в Родопите, откраднаха и ни снабдиха от обектите с килограми тротил, 
бикфордов фитил и капсули. Сега бяхме готови да започнем истински 
бойни учения преди голямата война. Първите обекти на нашите зана-
ятчийски “водопроводни бомби” станаха Английската военна мисия на 
улица “Оборище” № 93 и най-голямата статуя на Сталин в “Борисовата 
градина на Свободата” в София. Издинамитихме ги, но нямахме опит и 
в желанието си да разширим действията на градската партизанска вой-
на, бяхме предадени. Ако ви интересуват “съветските” методи на “след-
ствие”, на инквизиции, на безсъние и побоища, мога да ви говоря с ча-
сове. В изготвения обвинителен акт, “оценявайки заслугите ми”, ДС ми 
отреди първото място. В своята обвинителна реч, прокурорът каза, че 
съм “мотора на терористическата организация” и поиска безалтернатив-
но смъртни присъди за мен и за втория подсъдим Петър Николов – също 
анархист. Осъдиха ме на 20 години затвор, тогава това беше най-голяма-
та присъда, след смъртната...
Сашо “Спеца”: - Как ви оставиха живи?
Г.К.: - Виждам, че и ти, като мнозина други, съжаляваш за това, че съм 
жив. Сталин умря на втория ден след взривяването на статуята му на 3 
март 1953 г. и докато траеше “следствието”, в Москва започна битката за 
сталиновото наследство. Тя се водеше под знамето на “десталинизация-
та”. Имам вуйчо, когото Хаджията видя през 1982 г.. Той беше партиец 
и “активен борец”. Заедно с приятеля си - писателя Кръстю Белев, който 
е бил резидент на руските шпиони по време на войната - отиват при 
посланника и тогавашен фактически гаулайтер на Москва в България – 
Михаил Бодров. Те излагат случая със взривената статуя на балсамира-
ния вече тиран, който бива докладван “горе”. От Кремъл се произнасят 
да няма смъртни присъди по нашия процес. Ако Джугашвили беше жив, 
щяха да екзекутират и деветима ни – толкова бяхме на подсъдимата ска-
мейка от няколко стотин...
Вбесени от тоя резултат, копоите от ДС, които бяха до един сталинисти, 
ми се заканиха веднага след процеса, че ще поправят “съдебната греш-
ка”. Как ставаше това, е дълга история. Ще кажа само, че половината от 
десетте си затворнически години прекарах в пълна изолация. Бях осво-
боден от затвора Белене през 1962 г., след повторната десталинизация на 
ХХII-и конгрес на КПСС, когато изнесоха мумията на “бащата на цялото 
прогресивно човечество” от мавзолея на Ленин и я погребаха повторно 
край “Червената стена”. През 1963 г. записах математика, която завър-
ших през 1969 г. със специалност информатика (програмиране)...
Ив. Др.: - А как ти разрешиха да следваш, след като 12 години по-рано 
това ти беше отказано?
Г.К.: -  През тези 12 години настъпиха съществени промени. Най-важни 

сред тях бяха въоръжените конфликти по китайско-съветската граница. 
Преди това голяма част от българските сталинисти, разчитаха на Мао. 
Военните сблъсъци ги уплашиха да не бъдат обвинени от Москва в “ма-
оизъм”. Те станаха по-ниски от тревата и не им беше до мене. Ако се 
интересувате от подробности около завършването на университета, раз-
пределението, започването на работа и новите гонения на копоите, които 
ме принудиха да напусна нелегално страната, ще е нужно да удължим 
времето за “Конгреса”... 
За да избегна готвеният нов процес, с още двама съзатворници, преми-
нахме за 24 часа нелегално през цяла Югославия, а след двумесечен 
престой в италианските лагери за емигранти, от където писах на теб и 
на Хаджията и не получих никакъв отговор, прехвърлихме нелегално 
италиано-френската граница при Вентимиля-Мантон. След кратък арест 
и известни премеждия в префектурата на Дижон, на 17 септември 1973 
г. с помощта на Ценко Барев пристигнахме в Париж. За легализацията 
ни в Префектурата и в ОФПРА, както и при уреждането на квартирния 
въпрос и паричната помощ от 300 франка месечно от касата на ИРО, ни 
помогна пак той.
Хаджията ме намери едва през октомври в един хотел, след като се завър-
на от Еус, а с вас се видяхме след изтичането на “карантинния период”. 
Сега ще ви разкажа за получените от другарите в България сведения 
за мене. През 1960 г., когато с помощта на химикали, които бутаха в 
храната ми по време на уединението в пазарджишкия затвор, копоите 
ме разболяха сериозно, което стана причина за изпращането ми в пси-
хиатрията на Александровската болница, откъдето не можах да избягам, 
поради засилената охрана и забраната да излизам от болничната килия, 
дори до клозета, без “придружители”. Тогава другарите са ви алармира-
ли с писмо и зов за помощ. Вместо това, “отговорният редактор” е напи-
сал една гадна статия за моя случай, който той сравнява с “осъдените... 
контрабандисти-спекуланти със захарин през Втората световна война” 
или с “противообществените /хулигански/ прояви на младежта”, “раз-
граничава се от моя терористически акт” и с това е изчерпил “солидар-
ността” си към другаря, който е подложен на адски мъки и чийто живот 
е в смъртна опасност...
Г.Х.: - Такова нещо аз не си  спомням.
Г.К.: - Отвори броя на “Наш път” от февруари 1961 г. и там ще на-
мериш и писмото от България, и твоите “остроумия” по този повод в 
статията ти “Престъпно безобразие”. Това обаче, не ти е попречило да 
изразиш в брой 4 на “Списанието” си от месец април 1963 г., в статията 
“Екзекуцията на Хулиан Гримау”, твоята и на Съюза екзалтирана по-
смъртна пледоария за испанския сталинист и един от изтъкнатите агенти 
и касапи на НКВД, употребени за унищожението на наши приятели през 
1937 – 1939 г..., което, както си написал - “не е пречка да присъединиш 
възмущението си към всеобщия протест против този последен кър-
вав акт на масовия убиец Франко...” и “да се поклониш пред прясно 
пролятата кръв на Гримау”, тъй като “в борбата против тиранията 
и пред олтара на свободата всички са наши, всички сме наши!”, за-
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бравяйки, че франкистките палачи са пеленачета в сравнение със ста-
линските, които са “ваши” и с които “сте си наши”. Само тези ти редове 
да бяха, са достатъчни да бъдеш прикован на позорния стълб!
Д.Динев: - Ама това вярно ли е?
Г.К.: - Аз посочих заглавията и броевете, които го изобличават... А сега 
за членството ми във ФАКБ: “АНАРХОКОМУНИСТ както ГКГ упо-
рито държи да се нарича, откритата лична атака срещу Георги Хад-
жиев, а чрез него и на ориентацията не само на СББЧ – единствената 
федеративна организация зад граница, но и срещу ФАКБ, с която ГКГ 
обича да се рекламира, без да я познава и без някога да е бил нейн член.”
Нашето членство във ФАКБ, мосю “Балкански”, беше отстоявано 
пред инквизиторите и убийците с цената на живота ни и на нечо-
вешките страдания, които понасяхме стоически в течение на десе-
тилетия. И тези, които устояха, без “да свият знамената за по-благо-
приятни времена”, не се нуждаят от атестациите и одобрението на 
шмекери, които избягаха още в първите минути, когато се разбра, 
че диктатурата на съмишлениците на Хулиан Гримау започва с нас 
война на живот и смърт - за унищожение на членуващите във ФАКБ, 
на всякакъв организационен живот и дори на спомена за идеала...
След като избягах от “отечеството” и вече бях в Париж, ти Георги Хад-
жиев получи писмо, с което другарите от ФАКБ атестираха моя анархи-
зъм, линията ми на поведение преди, по време на и след затвора, с което 
ви информираха кой съм. Това писмо ти прочете пред всички на едно 
от събранията ни. Ако кажеш, че не си спомняш или че се е “изгубило”, 
твоят хубавец Владо, който си ходи в България всяка година, без да му 
се случи нищо, и когото днес ти накара да лъжесвидетелства и разказва 
съчинените от тебе (или от копоите?) клевети и компромати, може да по-
иска от Христо Колев или Илия Петканов да ви обяснят отново - кой съм. 
А сега ще говоря за нашите отношения с теб през 13-те години от ко-
гато се знаем. Много моменти са документирани в раздадените броеве 
на разтревожилия те организационен Бюлетин и в червената брошура, 
където са “Златните правила за организация”, формулирани от Георги 
Хаджиев, алиас “Балкански” - Бай Ганю Сомов.
Г.Х.: - Другари, нима ще позволите на тоя хулиган да ме обижда?
Г.К.: - Млъкни, когато говоря! Тепърва, присъстващите тук, ще чуят 
истини за тебе, от които, ако имаха съвест, би трябвало да изтръпнат. 
И така, чухте един доста дълъг доклад с претенциозното заглавие на 
тема, за която авторът отдели само няколко реда. Цялата останала част 
бе предназначена да скрие същността на споровете ни в Парижката ор-
ганизация и тези вън от нея - в личен порядък. Това нашият хитрец е 
извършил по типичния за опортюнистите начин – вместо да постави на 
разискване съществените проблеми и да защити своята позиция или да 
разкритикува противната, той ви поднася клевети, интриги, лъжливи ин-
терпретации на някой факти, лични проблеми и нито дума по същността 
на това, което ни е разделяло. На всички присъстващи тук, трябва да е 
ясно, че премълчаните или слабо засегнати спорове и сблъсъци между 
нас, изразяват революционната и опортюнистическата линии по такти-

ческите, стратегически и организационни въпроси на анархизма в из-
гнание и у нас. Противопоставянията тлееха отдавна или припламваха с 
различна интензивност по всевъзможни поводи, още от първия ден, но 
придобиха непримирим характер, когато кризата в соцлагера приближи 
неудържимо кулминационната си точка, вещаейки краха на диктатурата 
и началото на най-сериозната революционна ситуация след Втората све-
товна война. Тя, както писах в своето изложение от 4 януари 1985 г., по-
стави пред всички – най-напред пред нас, а след това и пред българския 
народ - съдбоносния въпрос: ДА БЪДЕМ ИЛИ НЕ. 
През цялото време в писанията (в явна или неявна форма), в събранията 
или в лични разговори (някои от тях конфиденциални, на четири очи) 
аз съм настоявал за императивната необходимост от създаване, заедно с 
другарите в емиграция и с участието на приятелите от България, които 
са съгласни и годни за такава дейност, на една заслужаваща името си 
революционна организация, чиято основна задача в предреволюцион-
ния период да бъде размножението и разпространението на класическа 
анархистическа литература, която бе извзета от частните и обществени 
библиотеки и унищожена от ДС, и на актуална, създадена от нас про-
пагандна и агитационна книжнина. Към организацията, в името на ре-
волюционната солидарност и взаимопомощ, аз настоявах да привлечем 
доброволци от членуващи в Интернационала федерации, както и вън от 
тях. Съгласявайки се привидно и притворно с подобна инициатива, Г.Х. 
придружаваше това с многобройни съображения и разнообразни възра-
жения. Тук пред нас той изтъкна едно от тях: АКО НАШАТА РЕВО-
ЛЮЦИОННА ПРОПАГАНДА - КЛАСИЧЕСКА ИЛИ АКТУАЛНА - СЕ 
ИЗПРАЩА В БЪЛГАРИЯ, ДС ЩЯЛА ДА УДАРИ ДРУГАРИТЕ ТАМ, 
ДОКАТО АЗ СЪМ ПРОЯВЯВАЛ “ЕВТИНИ ГЕРОЙСТВА В ПАРИЖ-
КИТЕ КАФЕНЕТА”.
Другари, мисля че познавам по-добре от всички ви обстановката в Бъл-
гария и от личен опит - жестокостта на копоите спрямо всеки, който би 
дръзнал да помисли за организирана анархистическа дейност, защото 
те знаят, че в даден момент, когато кризата достигне кулминационната 
си точка, тя ще се превърне в смъртоносна опасност за диктатурата и за 
класовото им господство. Когато предлагах и продължавам да предла-
гам организирането на такава нелегална, революционна дейност там, аз 
нито за миг не съм пренебрегвал тази опасност, нито съм имал предвид 
да се хванем за бомбите и револверите, макар че би било престъпление, 
ако се откажем от тях при определени обстоятелства, за които ще говоря 
след малко. В епохи на реакция, на парализиращ страх и на “пазене 
на силите”, разпространението на нашето слово и печат е анархис-
тическа революционна дейност, която изисква не по-малка жертво-
готовност и кураж. Това, което Г.Хаджиев ви прочете в своя “доклад” 
тук е подлост и издевателство над истината, в която съм го посвещавал 
неведнъж. Още от самото начало му казах, че първият ни ПРОБЛЕМ при 
започване на такава дейност, е протекцията и защитата на другарите 
в България, които ще се съгласят да участват в мрежата за разпростра-
нение на наши пропагандни и агитационни материали. Можехме ли да 
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решим тази задача? Предложих план за създаване на тройки за “специ-
фични акции”, в случай на арести в България. Например, при евентуален 
арест на Христо Колев, на Васил Народа или на някои от по-младите 
анархисти, които са се ангажирали доброволно с тази “просветителска 
дейност”, в отговор тройките тук трябва да арестуват някой посланик 
на живковия режим или друг по-едър партиен шаран и да искаме РАЗ-
МЯНА с арестуваните другари. А ако в БГ екзекутират някой от наши-
те “заложници”, да изпратим в колетна пратка лично на ловеца Живков 
глиганската глава на “неговия хранен човек” или “ноктите” му, като на 
граблива птица...
Г.Х.: - Виждате ли другари, с какъв авантюрист и провокатор сме си има-
ли работа и ако му уйдисахме на акъла, който е дефицитен у него, докъде 
щяхме да стигнем. Тукашните тайни служби щяха да ни унищожат или 
да ни предадат на разтерзание на колегите им от Изтока...
Г.К.: - Досега не е открита форма на революционна борба, без жертви и 
виждам, че ти, който бръщолевеше за “парижките кафенета”, добре си 
съзнавал риска на революционната борба и за действащите отсам “же-
лязната завеса”. Затова направи и продължаваш да правиш всичко въз-
можно, за да я провалиш. Освен това, знаеш че никога не съм мислил, 
предвид възрастта и негодността ти, да те ангажирам в такива преки ак-
ции, с каквото и да би било. Не говорехме тогава и за нашите другари от 
Парижката организация, макар да бяха по-млади, защото не се познава-
хме достатъчно.
Когато, току що пристигнал и незнаещ езика, установих контакт с мом-
четата от ГАРИ (които от присъстващите не са запознати със случая, от-
пращам към пресата от епохата) и започнах преговори с тях за взаимно 
подпомагане, ти отиде при Франц Минц – зетя на “посредствения” д-р 
Тошо Митев, за да му кажеш, че по всяка вероятност, аз съм изпратен от 
КГБ агент-провокатор... 
Г.Х.: - Това е клевета и долнопробна лъжа...
Г.К.: - Искаш ли да доведем тук, като свидетели Минц и Митев? В до-
пълнение, мога да извикам и французите Мишел и Ани (ти ги позна-
ваш), които обясниха защо приятелите от ГАРИ прекъснаха контактите 
си с мен...
Г.Х.: - За това можеш само да ми бъдеш благодарен, иначе щеше отдавна 
да си изгнил в някой гроб или затвор..
Г.К.: - Това, което казваш сега е цинизъм, но то е и самопризнание, а 
онова, което си извършил тогава, се нарича предателство. Ти и всич-
ки останали, знаете как се наказва то в революционните организации. 
Само, че аз научих за него с много голямо закъснение и продължих да 
ти се доверявам. Още повече, че ти бе създал у мене фалшивото впе-
чатление, че си мъж – сигурно помниш как ми разказа в присъствието 
на италианския другар Джани, че укриваш експроприираната от тяхната 
група солидна сума лирети, с която не зная какво стана. Но да продължа. 
Във връзка с нашите разговори, ти каза че за подобни сериозни акции, 
за каквито съм ти говорил, ще са нужни ИСТИНСКИ ПРОФЕСИОНА-
ЛИСТИ И МНОГО ПАРИ. Тогава аз ти дадох една старопечатна книга, 

която ако беше продал, щеше да ни набави достатъчно средства и ти 
казах, че мога да “намеря достатъчно пари, според нуждите ни”. Вместо 
това, ти даде книгата на твоята Мадлен, която после ми каза: 
- Quelle beau livre George! Il est dommage de vendre un telle bijou! (Каква 
красива книга Жорж! Жалко е да продадем такава скъпоценност!)
И я наредихте в библиотеката си...
- Ако искаш, ще ти я върнем.
- Не се прави на идиот, който не разбира какво му казвам. То се нарича 
кражба на организационни пари. Остави ме да премина сега към те-
мата за “професионализма” на революционерите. Както си спомняш, по 
време на ХХII-и конгрес на ФКП от 5 до 8 февруари 1976 г., аз ти казах, 
че има отлична възможност да “секвестираме” водача на делегацията на 
КПСС – Кириленко по време на заключителните митинги на 8 февруари 
в залите на летище Бурже. Обясних ти какво ни е необходимо за провеж-
дане на операцията, която би ни позволила да разгънем пропаганд-
но-просветителска кампания в планетарен мащаб. Само за два ме-
сеца щяхме да постигнем толкова, колкото не можем и за две хиляди го-
дини с всички анархистически издания от Прудон до наши дни. Ти каза, 
че това са бълнувания и че такава акция е невъзможна дори за екипа на 
Ото Скорцени, който беше отвлякъл Мусолини, защото охраната нямала 
да допусне пиле да прехвръкне до залите. Въпреки твоето мнение, него 
ден аз преминах през кордоните, придружавах “високия гост” около 20 
метра и можех да вляза в залата и да седна в “деловия президиум” с него 
и с Жорж Марше. Мога веднага да ти доведа свидетелите...
- И какво щеше да стане с нас, ако беше успял?
- В най-лошия случай, щяхме да “влезем в безсмъртието”, вместо да 
се простим с тоя свят, посирайки се в леглата си... Такова можеше да 
бъде едно от “евтините геройства в Парижките кафенета”. Само, че не 
ме прекъсвай, когато говоря, за да могат “конгресистите” да чуят моите 
възражения срещу всеки пункт от твоя “обвинителен акт”. В него почти 
всяка дума е невярна. Ако причината не е склероза, не зная защо на “па-
триката на българския анархизъм” са били нужни многобройните дреб-
ни лъжи, които поставят под съмнение всичко съчинено от него в “до-
клада за идеологическа, тактическа и организационна ориентация 
на СББЧ”. И никакви племенници-монархисти от Рим не познавам и 
не биха могли да ме знаят. Аз съм ти разказвал по-късно, как гладната 
ни стачка,  създадените главоболия на лагерната администрация от ита-
лианската преса и пристигането от Женева на “върховния комисар на 
ООН по въпросите на политическите емигранти и безотечественици” за 
преговори с нас, накараха охраняващите ни карабинери да въздъхнат с 
облекчение, когато ни видяха да се изнизваме през официалния вход на 
лагера в Латина, казвайки: 
“- Професорът заминава с бандата си!” 
Писма до тебе и до Дръндов писах още от лагера край Триест (село 
Падричано), а после и от Латина, на адресите, които ми беше дал Благо 
Славенов, но не получих никакъв отговор. По-късно ми беше обяснено, 
че “през летния сезон революционерите обикновено са във ваканция”. А 
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снимката си ви изпратих, за да не се представи вместо мене някой копой 
или задграничен агент на ДС. (С цялата наивност на неофит, мислех, 
че насреща си имам емигрантска анархистическа организация от рево-
люционери, които, ако не се вземат предохранителни мерки, могат да 
станат обекти на полицейски “игри”!) 
Междувременно, с Кирил Радев, чийто телефон ми беше предал троц-
киста Гачев преди бягството ми, уредихме среща в едно кафене. Там 
той доведе Пиер Франк от IV-и Интернационал (тогава не знаех, че те 
са няколко), комуто трябваше да предам спомените на стария му другар, 
озаглавени “Моите идеи и моят Живот”. След кратък, информативен 
разговор, в който преводач беше покойният Радев, аз платих кафетата 
от моята ежемесечно получавана помощ от 300 франка и се разделихме. 
Доколкото ми е известно, Гачевите спомени не видяха бял свят.
Ние пристигнахме в Париж на 17 септември 1973 г., а Хаджията отсъст-
ваше, защото всяка година се връщаше от лозето си в Еус през октом-
ври... след гроздобера и ферментацията на виното. Така, че не аз, а той 
ми се “представи” в стаичката на беззвездния хотел “Феникс”. (NB: Кое-
то много по-късно описах в първия том на емигрантските ми спомени.) 
Вярно е, че се прегърнахме. За мене това беше естествено – мислех, че 
срещам стар и проверен революционер от героичната епоха на анархи-
зма, а не мижитурка, който, когато полицаите го извикат на разпит, се 
чувства поласкан и макар че в ежедневието си е мръсен, като изваден 
от гъз, се докарва в бяла риза с вратовръзка, облича новия си костюм 
и обува лачените чепици...  Вярно е и това, че бях привързан към него, 
но никога не му спестявах мнението си за неговия опортюнизъм, който 
беше поносим... в отсъствие на революционна ситуация. Но, не е вяр-
но, че съм изразявал своята “готовност да ликвидирам враговете му, 
ако дръзнат да му причинят зло”, по простата причина, че нито тогава, 
нито впоследствие - някой би посегнал на живота на “отговорния редак-
тор” на един “Наш път”, който може да прави конкуренция на издавания 
от светия синод... “Църковен вестник”.  
Председателстващият Иван Дръндов: - Константинов, пак ти правя бе-
лежка за обидния тон на изказванията ти.
Г.К.: - Щеше да сториш по-добре, ако бе отправил бележките си към 
“прокурора”... Сега ще разгледам пункт по пункт обвиненията на Г. 
Хаджиев и ще изложа моята истина, оставяйки вие да отсъдите. 

I. ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС: Трябва да стане ясно на всички, 
защо ние “попречихме” да се наложи неговото “решение на национал-
ния въпрос”, от който акт на Парижката организация, той се е оплаквал 
многократно, включително и в доклада си! 
- Георги Хаджиев, в главата “ИДЕОЛОГИЧНО-ТАКТИЧЕСКИ ПОУ-
КИ” от “национално-освободителните борби на Македония и Тракия”, 
в твоята книга “Националното освобождение и безвластният феде-
рализъм”, ти твърдиш, че си набелязал “основните, най-важните кон-
тури на една доктрина и организационно-практическите проблеми, 
които засягат и са тясно свързани с безвластническото движение.” 

Колкото и скучно да е опровержението на тези ти претенции, ще бъда 
принуден да приведа обширни цитати от тази глава, за да не останат 
никакви съмнения, у никого - КОЙ СИ ТИ!
Там, ти сам поставяш оголващия те въпрос: 
“След като в акциите за подготовката и провеждането на Илинден-
ско-Преображенското въстание са дадени скъпи жертви, понесени 
тежки страдания и лишения, разходвани са много средства и усилия в 
името на националната свобода на македонци и тракийци, дали целта 
– освобождение на поробените български земи е постигната?” 
И си отговаряш: “Проблемът за национално освобождение на насе-
лението от Македония и Тракия остава и до днес неразрешен... Не-
решен е и въпросът за националността на това население. Действи-
телно това население не е вече под турско владичество, но и днес то 
е разделено, то е част от населението на Турция, България, Гърция и 
Югославия.” 
- Георги Хаджиев, що значи “национална свобода и освобождение на по-
робените български земи”? Не е ли свободата НЕДЕЛИМА? Не са ли 
това воплите на българските монарси и буржоа? На главорезите от ван-
че-михайловото ВМРО, по чиито позиции днес се равняват тодор-живко-
вите патриотари и агенти на Москва? По-нататък, ти навлизаш в дебрите 
на фалшифицираната от всички патриоти история и търсиш “аргументи, 
за да се защити националността на хората, живеещи по тези земи.” 
И заключаваш: “Преобладаващото население на Македония и Тракия 
се е смятало винаги и единствено за Българско.” И за да поправиш 
историческите несправедливости, сочиш примера с “помаците, чието 
самосъзнание днес ги кара, ако не изцяло да се смятат за турци, то 
най-малкото да проповядват чужда религия.” 
Преди петнадесетина години “свети Тодор Живков” ги разпомачи с раз-
стрели и концлагери. Тази политика, на създаване на “хомогенна социа-
листическа нация”, бе продължена с “възраждането” на турците, със съ-
щите кървави методи на духовен геноцид. Какво още искаш в добавка 
– да заменим ходжите с православни папази ли, за да възтържествува 
изцяло твоята “историческа правда и справедливост”? Не съзнаваш ли 
в каква компания си попаднал и къде искаш да ни завлечеш с “основни-
те, най-важни контури на твоята доктрина”? Амалгамите между 
“социализма” и “националноосвободителните борби на колониалните 
народи след Втората световна война”, довели навсякъде до установя-
ване на военнополицейски диктатури на частния или на държавния “на-
ционален” капитал, ни вкарват директно в блатото на “националсоциа-
лизма”. Ще напомня само, че милиардите долари в банковите сметки на 
“бащата на конгоанската нация” и клептокрация – бившият фелдфебел 
от белгийската колониална армия и настоящ маршал - Мобуту Сесе Секо 
Нкуку Нгбенду ва Забанга (роден Жозеф-Дезире) - са равни на заемите, 
отпуснати му от банкерите на “Свободния свят”, с които той ще натова-
ри и бъдните генерации!
Оставям настрана другите “поуки от участието на българските без-
властници във въпросните националноосвободителни борби”, което по 
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твое признание става причина “да изоставят на заден план задача-
та си за създаване на самостоятелно организирано анархистическо 
движение” и “развитието на анархистическата мисъл в България да 
следва с известно закъснение марксизма в края на ХIХ и началото на ХХ 
век”. 
Именно, заради цитираните до тук твои “диуретически” упражнения, 
които ти перифразираш в редактираните и преведени от теб проекто-ре-
золюции за Конгреса на ИФА, аз твърдях и повтарям, че “контурите на 
твоята национална доктрина” имат буржоазен, за да не кажа фаши-
зоидно-патриотарски характер!  
След като Парижката организация отхвърли многократно тези твои 
“приноси по националния въпрос” изобщо, и по “македонския” в част-
ност, ти се опита да се наложиш чрез предстоящия Конгрес на ИФА, 
посредством въпросните проекто-резолюции. За да бъде ясно на всич-
ки, за какво става дума, организацията взе решение да издаде Бюлетин, 
предназначен за членовете й и за тези на СББЧ. Освен двата проекта, в 
него бяха публикувани и позициите на Бакунин по националния въпрос 
и Социалната революция, което ти посрещна на нож, но отказа всяка 
дискусия по същество. Последваха “преговори” за уеднаквяване на по-
зициите ни за IV-и Конгрес на ИФА, в които ти и Дръндов не взехте 
участие, а изпратихте Карталски. Направихме компромиси, приемайки 
твоите идиотско-патриотарски преамбюли и интерпретации на т. нар. 
националноосвободителни борби, които без изключение - от Великата 
френска революция до днес – винаги и навсякъде са завършвали и 
ще завършват с установяване господството на буржоазията, дикта-
торско или демократично, и са отдалечавали Социалната революция 
(така стана и в БГ), при което, ти искаше това да става с нашето ак-
тивно съучастие. Каза ти се, че това е предателство, не само към анар-
хизма, но и спрямо експлоатираните работници и селяни, а ти възразя-
ваше, че сме се “освободили национално от чуждо иго”. (Направил ли 
си си труда за едно сравнително изследване колко са жертвите, през кое 
и да е от столетията на петвековното робство, и тези, които бяха избити 
или затваряни през последните 100 години в твоята “свободна и нацио-
нално независима майка България”, по време на монархията и на бол-
шевишката диктатура, без да включваме в сметките “падналите за оте-
чеството” в балканските и световни войни, нито да сравняваме тежестта 
на султанския десятък с “деветдесятъка”, който изсмукват родните ни 
кожодери и бирници?) 
За да останем верни на идеите на бакунизма, поискахме да се включи в 
края на резолюцията само една заключителна фраза/клауза: “Нашето 
участие в така наречените национално-освободителни борби е оп-
равдано само, ако работим за превръщането им в Социална рево-
люция.” Вие приехте тази “поправка”, но във френската й редакция, ти 
я изтри! Това е, което ни принуди да публикуваме съгласуваната с твоя 
емисар Карталски проекторезолюция в бр. 2 на бюлетина. Кой фалши-
фицира решенията на организацията и то в полза на буржоазните и бол-
шевишки “свободолюбци”?  И ЗАЩО? – Ето кой е въпросът, на който 

следва да дадеш отговор пред нас и “подкрепленията”, които днес си 
събрал!
Няма да отекчавам аудиторията с твоите своеволия, плагиатства, шме-
керии и редакторски издевателства над моите статии, защото това са 
“частни” проблеми. (Който се интересува, може да намери сведения за 
част от тях, в раздадената ви червена брошура.) Но, дори да ти бъде оп-
ростена въведената от тебе цензура в пропагандата ни, никаква прош-
ка не може да има за елиминирането от нея на всякакви въпроси 
на революционната стратегия, тактика и организация в днешната 
“народна република България”, каквато “линия” ти системно и със 
завидно постоянство провеждаш вече близо 35 години!
За да приключа с този пункт от твоя “обвинителен акт”, ще кажа само, 
че ако има противоречия (нещо повече, ти каза абсолютна несъвмес-
тимост) между двете проекторезолюции, те не са между нас и Г.Х., а 
между теб и БАКУНИН! Той подменяше Бакунистката анархистическа 
позиция със своята патриотарска, която ще намерите в брошурите и в 
книгата с неговите “приноси”, за които във френските им преводи, “от 
скромност”, е пропуснал да добави, че са негово лично мнение, което не 
ни ангажира! 

II. СЛЕДВАТ МОИТЕ ПРОВОКАТОРСТВА, ПРЕВРАТИ И УЗУР-
ПАЦИИ ПО РЕДА НА ИЗБРОЯВАНЕТО ИМ В ДОКЛАДА:

1) МНОГОКРАТНИ ОПИТИ ДА СЕ промени ориентацията на списа-
нието. 
- Да, аз не искам да пишем за мъртъвците от емигрантските гробища, 
нито да ни бъде отредено място сред техните “сектори” и парцели! Това 
считам абсолютно безмислено и вредно!

2) За понятието анархокомунистическа революция, вместо социална. 
- Мисля, че то изразява много по-точно идеала, към който се стремим. 
Социална е всяка революция, която променя социалната структура и 
строй на едно общество, например Великата френска от 1789 г. Освен 
това, ти самия прие това понятие още през 1976 г. и навярно си спом-
няш, че в един от броевете на издавания на руски език в-к “Анархо-
комунистическая Революция” – “Орган на Източния департамент на 
Интернационала” – ти написа твоята статия за Испанската революция, 
без каквито и да са възражения срещу заглавието. 

3) За разпространението на нашата пропаганда в България и в другите 
страни от Източния блок, макар и формално, ти си се съгласявал невед-
нъж и от това има “следи”. Ти сам преведе на френски език, написаната 
от мен инструкция за това разпространение, с което се бяха нагърби-
ли другари от организацията, включая Дръндов, както и съдействаше 
за ангажиране на приятели от другите федерации. По време на Третия 
Конгрес на ИФА в Карара, с твое съгласие, аз говорих на закрита среща 
за привличане на конкретни хора от италианската, испанска и френска 
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федерации, както и от различни наши групи в Германия, Англия и други 
страни за тоя род работа. Надявам се, не си забравил, че с общо решение 
променихме формата на “Наш път”, като вестник, за да може да бъде 
изпращан по-лесно в България. В първия брой на тази нова, трета се-
рия, ти написа “Програмната Декларация”, а аз – “Задачите на Наш 
път”, където, между другото, се казваше, че си поставяме като цел, 
изпращането му по всички възможни начини и пътища до хората 
в България. По твое предложение, самият Владо трябваше да угово-
ри с другарите в БГ получаването, складирането и разпространението 
на пропагандните материали, изпращани им от тук. Той я свърши, като 
кучето на нивата, но тогава аз още не подозирах и не разбирах, че показ-
ната ти готовност да помагаш е една комедия, прикриваща твоя саботаж. 
Със същата цел, ти привлече през 1984 г., като сътрудник “писателя” 
Михаил Тошков (който се оказа агента на ДС “Греков”). За получаване 
съгласието на другарите в България, за организиране и координиране на 
разпространението на нашите пропагандни и агитационни материали, 
ти устрои среща същата година между мен (в качеството ми на нато-
варен от Парижката организация с тази задача) и Пламен – синът 
на Цолов, комуто, в твое присъствие изложих същността и техника-
та на работата, като го насочих конкретно към Васил Народа и Христо 
Колев, а ти му даде шифъра за връзка с тях. Тази връзка също не бе ус-
тановена. Тогава ти ми каза, че навярно Пламен е сгрешил шифъра, но 
когато поисках да ни се изпрати повторно, “несгрешено” писмо, ти про-
такаше това повече от година, докато  разрива между нас - именно по 
повод транспорта и разпространението на “Наш път”, на брошури 
и на книги в БГ – “те освободи от ангажиментите ти”. Ти ни дължиш 
обяснение и за тази провалена инициатива, която единствена осмисля 
и оправдава емигрирането ни и чрез която можехме да възстановим не-
обходимия минимум на организираност и рекрутиране на млади хора, 
без които, когато удари часът на Революцията, ще се окажем по-зле и 
от неразумните библейски девици, които забравили да налеят масло в 
кандилата си!

4) Въпреки всичко, аз продължих търпеливо и настойчиво да искам, 
превърналия се от теб в началото на 1985 г. открит конфликт по повод 
характера на нашата пропаганда и нейното разпространение в България, 
да бъде поставен на сериозно разглеждане и решен организационно в 
дискусии, с излагане на факти, данни и аргументи, с анализ на вътреш-
ната и международна обстановка и критична преценка на резултатите 
от досегашната ни практика, чийто “идеолог” беше ти Георги Хаджиев. 
И на последно по място, но не и по важност, исках да вземем решения, 
съобразени с доброволно поетия революционен път и променящата се 
ситуация на Изток, като всеки от нас бъде ангажиран с конкретните зада-
чи, продиктувани от тези решения. В подкрепа на това, в края на същата 
година аз изпратих чрез секретаря Антон Николов моето, както казваш 
“фамозно писмо”, върху което ще се спра сега, а ти се направи на оби-
ден и престана да идваш на събранията ни, избягвайки разискванията по 

прокламираните задачи и поетите ангажименти, към което се прибави и 
изработването на проекторезолюциите по дневния ред на IV-и конгрес 
на Интернационала. За да участват всички в дискусията, с познаване на 
проблема, организацията реши и издаде брой № 1 от организационния 
Бюлетин за вътрешна информация. Вместо идейна дискусия, ти започ-
на клеветническа кампания срещу моето “провокаторство, узурпация и 
превратаджийство” и стигна до нещо, което никога не си правил – ко-
медията кръстена “Първи и последен конгрес на СББЧ”, на която 
присъстваме днес и с която искаш да направиш другите съучастници в 
моето изключване и това на всички, които са против твоя опортюнизъм 
и не приемат апаратните ти хватки, с които целиш парализирането и 
евтаназията на “болната Парижка организация” - във време на съд-
боносни събития, бременни със “Социалната революция” на Изток 
– в Метрополията и колониите, която може да разпали световния 
революционен пожар. (Даже Зоненфелд от Държавния Департамент на 
САЩ предупреждаваше срещу тази “опасност” преди повече от десе-
тилетие. За нея, той твърдеше, че тя “може да им струва по-скъпо и от 
Третата световна война”.) За тези си действия, водещи до разрив и до 
опити да унищожиш организацията, в един исторически момент, ти 
също си длъжен да дадеш обяснения! Както и за инициативата ти за 
този дезориентиращ, кален и вонящ край на конфликта. 
Другари, “анархистът Балкански” се възмущава от залепените му епите-
ти “агент или умопобъркан”, но не се посвени да ме нарече “превратад-
жия, узурпатор и провокатор” и да инструктира Владо да лъжесвидетел-
ства. Ти Г.Х., трябва да ни обясниш, защо избра този път и начин на 
ликвидиране на организацията в края на решителната 1986 година?

5) Сега вече мога да разгледам “прословутата точка 8” в моето “фамоз-
но писмо от 1.12.1985 г.”, което предизвика гнева ти и с което се опитваш 
да обясниш ликвидаторската си кампания, като поставиш на “подсъди-
мата скамейка болната парижка организация”, в която вече не е ясно чле-
нуваш ли все още? 
Не е ясно, защото ти я бойкотираш и искаш да я унищожиш с помощта 
на освидетелствани от теб идиоти и “живи трупове”, чрез свикване на 
днешния цирк-“конгрес”, от който очакваш да “реши” в твоя полза въ-
трешните ни организационни въпроси. 
Но да премина по същество. Ти сам пишеш в своя “доклад”: “В първи-
те 7 точки (от “фамозното писмо”) няма нищо неприемливо от орга-
низационна гледна точка.” Само, че следващите точки 8-а, 9-а и 10-а 
са нерезривно свързани с предишните седем - за характера на нашата 
пропаганда - и нещо повече, те ПРОИЗТИЧАТ ОТ ТЯХ! Всички имате 
на разположение документите, които доказват недвусмислено тези ми 
твърдения. Ето какво съм записал в началните седем точки на писмото 
от 1.12.1985 г., с които Г.Х. е съгласен:
“Печатните материали, на които ще посветя времето си” са “адресирани 
към българската работническа класа и нейните синове и дъщери в 
казармите и учебните заведения” (а не към парцелите и алеите в еми-
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грантските гробища) с цел “разрушаване на държавнокапиталисти-
ческото общество и очертаване, като единствена и непосредствена 
алтернатива - анархокомунистическата перспектива и програма”. 
Задачите на тази пропаганда са: 
- Обединение в едно на недоволството на работническата класа, на ли-
шената от всякакви перспективи младеж и на малцинствата и насочва-
нето им към ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУ-
ЦИИ И ТЯХНОТО УНИЩОЖЕНИЕ! 
- Систематизиране на възможните и достъпни всекиму средства и 
методи за саботаж и ежедневна, непрекъсната борба с диктатурата, 
до нейното пълно и окончателно унищожение! 
- Разработване на организационните, стратегически и тактически 
въпроси, на конспиративната техника и елиминирането на донос-
ниците и предателите, в чието лице полицейският режим намира 
една от главните си опори... 
- Критичен разбор на борбите срещу колониалното господство на 
Москва и поддържаните от нея сателитни диктатури в страните от 
Източна Европа и на налагащите се от тези борби изводи за българ-
ската революция. 
- Запознаване (на българския пролетариат) с непрекъснато обогатя-
ващия се от изобретателността на масите в т. нар. Трети свят - от 
Афганистан, през Чили до Южна Африка - арсенал за борба с тира-
нията и неправдите.
- Баланс и поуки от борбите на различните нелегални групи и ор-
ганизации в т. нар. Свободен или Първи свят, водени в условията 
на разгъващата се научнотехническа революция, с всички възмож-
ности, които тя предоставя за едно ефикасно парализиране на об-
ществото на паразитизма и на научно-организираните от лакеите и 
жандармите на господстващата класа измами и насилия.“
Всичко това е приемливо за Г.Х.! Той го декларира тук пред всички ви! 
Но, след като е съгласен с една пропаганда, чиято цел е подготовката на 
масите в БГ за Социалната революция, не е ли напълно естествено и 
задължително да приеме всичко, което следва във възмутилата го 
точка 8: 
- „Насочване на критиката срещу всички, които насаждат дух на пе-
симизъм, пораженство, опортюнизъм и нагожденство. Които съвет-
ват роба да търпи, за да не се давали излишни жертви. Които убиват 
вярата в собствените ни възможности и сили за борба с диктатурата 
на БКП, за да я заменят с вяра в чудеса, във „Великото неизвестно“ 
или чужда „помощ“. Които повече от 40 години „пестят силите си“, 
които чакат създаване на „благоприятна международна обстановка“ 
и отлагат борбата за ХЛЯБ И СВОБОДА до гръцките Календи, пре-
връщайки собствения си страх и капитулация в „теоретическа“ моти-
вировка на бездействието и резоньорството.“
За всичко казано дотук, поотделно или на събранията ни пред всички, 
ние сме разговаряли с Г.Х. и спорили десетки пъти. Обмисляли сме про-
пагандни похвати и публикация на материали за дезориентация и внася-

не на смут в редиците на врага, като публикуваните в “Наш път” фик-
тивни интервюта с всевъзможни партийци или написването на “фрак-
ционни възвания”, или - на едни фалшиви мемоари на ...Тодор Живков. 
Неведнъж съм му казвал, че само с експлоатацията на “пролятата кръв и 
със старите кокали на нашите герои, светци и мъченици” далече не може 
да се стигне. Всяка епоха се нуждае от своя КРЪВ и КОКАЛИ!
Две думи за неговия “революционен кураж”, чието анонимно спомена-
ване в точка 8, предизвика неистовите му крясъци. Той се страхуваше, 
че акциите, предприети от моя страна, могат да предизвикат ударите на 
ДС или на тукашните служби, и - както казах - направи всичко възмож-
но, за да ги осуети. 
Понякога неговите страхове придобиваха смешен характер, като отказът 
му да публикува в “Наш път” оригиналния документ, който му предос-
тавих за поръчаните бутилки уиски “Бялото конче” от впиянчените “раз-
ведчици” в търговското представителство на БГ в Париж, или желанието 
му да разбере “срещу кого е бил насочен атентатът”, когато, една нощ, 
прибирайки се от събрание при Георги Илиев, някакво копеле ни замери 
с яйце, което ме улучи във врата...  
Но, ако изоставим комичното, ще завърша възраженията срещу “обви-
нителния акт” на Г.Х., с нещо, което той поиска да скрие. Моята позиция 
за характера на пропагандата и разпространението й в България, както 
и критиката ми срещу опортюнизма, капитулантството и мотивирането 
им, е била неизменна от първия момент на пристигането ми в емигра-
ция. Преди “фамозното писмо”, тя беше изложена системно в моето Из-
казване от 4.01.1985 г., с което също разполагате. Аз питам Г.Х., защо 
той не свика “конгреса” още в началото на миналата година или много 
преди нея? И след всичко, има дебелоочието да каже: “Притиснат до 
стената ГКГ, отговаря, че не визира мене в писмото си, а “ПЕТТЕ МИ-
ЛИОНА, КОИТО ИМАЛИ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ” и прибавя, че аз мога да 
“СЕ СЧИТАМ ВИЗИРАН, АКО САМ СЕ НАРЕЖДАМ ДО ТЕЗИ ПЕТ 
МИЛИОНА”... Още в своето “изказване от 4 януари 1985 г.”, във връзка 
със задачите и списването на “НАШ ПЪТ”, аз писах против господства-
щото мнение,   според което националното или социално освобождение 
на българския народ зависи в 80 или 100 % от външните събития и сили 
и добавях, че на това “ПОПУЛЯРНО” Димитърблагоевско гледище 
и “СТРАТЕГИЯ” на политическото ни филистерство ПЛАЩАТ ДА-
НЪК И НЕ МАЛКА ЧАСТ ОТ АНАРХИСТИТЕ, КОИТО ОЧАКВАТ 
ДА СЕ СЪВЗЕМЕ И ВЪЗРОДИ ИСПАНСКОТО АНАРХИСТИЧЕ-
СКО ДВИЖЕНИЕ.” Тогава, Г.Х. не видя себе си в тези редове. Прави 
го едва сега, след многото спорове, в които Парижката организация го 
дезавоираше системно, и КРЕЩЕЙКИ КАТО ПЕРАЧКА, ТОЙ САМ СЕ 
САМОРАЗОБЛИЧАВА, НАЗОВАВА И ПРИЗНАВА, ЧЕ НАИСТИНА Е 
“ВИЗИРАНИЯТ”. 

Само още няколко думи за последните две точки. Още в началото на 
1979 г., когато променихме формата на “Наш път” (от бр. № 1 на 
трета серия), за да може да бъде пренасян по-лесно в България, в споме-
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натата статия за “Задачите на Наш път”, писах каква пропаганда ни е 
нужна, че тя е предназначена за тамошните читатели и че ще напра-
вим всичко възможно за да стигне до тях. 
Седем години по-късно, в т.т. 9-а и 10-а, аз само прецизирах, че “На ос-
новата на критичните анализи и търсения ще се отпечатват позиви, 
апели, манифести и брошури за саботиране, повреждане, разложение 
или унищожение на институциите, звената артериите и тран-
смисиите на диктатурата. Ще се пише и работи за психологиче-
ската подготовка и организирането на масите за кървава разправа 
с преторианците на живковата „република“ на  държавния капи-
тал и заместването й от СЪЮЗА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ И САМО-
УПРАВЛЯВАЩИ СЕ ТРУЖЕНИЦИ... И на последно по място, но не 
и по важност - за организирането на транспорта и разпростране-
нието на такива пропагандни материали ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ 
ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА, експедирани от името на анар-
хистическата организация „АНАРХИЯ ИЛИ СМЪРТ“, различна от 
СББЧ. (За да не бъде „ударен“!) След което призовавах всички другари, 
които са убедени в необходимостта от такава дейност, и са готови да ни 
помагат, „да присъединят усилията си, като се противопоставят твър-
до и категорично срещу всички, които саботират подобен подход към 
задачите на нашите пропаганда и действия, които трябва да станат 
детонатор на натрупаните от самата власт камари от експлозивно 
недоволство във всички слоеве на народа и най-вече сред загубила-
та всякакви илюзии трудова младеж!“ 
6) За предаването на организационни документи на чужди лица. 
- Тези документи са двете проекторезолюции и цитатите от Бакунин, 
относно “националния въпрос”. Те бяха разпратени само до членове 
на Парижката организация. Ти говори в доклада за хора, като Никола 
Чорбаджиев, Трендафил Марулевски и двамата доктори П. Митев и Т. 
Митев. Никой от тях не е получил, нито е чел този Бюлетин, но АЗ ТЕ 
ПИТАМ: ТАЙНИ ЛИ СА НАШИТЕ ИДЕЙНИ ПОЗИЦИИ и КАКВА Е 
РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЯХ И ТЕБЕ, СЛЕД КАТО ВЕЧЕ ВТОРА ГОДИ-
НА НЕ УЧАСТВАШ В СЪБРАНИЯТА И РАБОТАТА НА ПАРИЖКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ? 
Кой разлива кофи словесна помия с т. наречените “декларации на се-
кретариата на СББЧ”? Различават ли се с нещо те от системните (и на-
празни) опити на ДС да ме компрометира и изолира от емиграция-
та? НАЙ-ПОСЛЕ, НЯМАМ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЯ ДА СЕ 
СЪМНЯВАМ В НАЛИЧИЕТО НА СЪГЛАСУВАНА ДОГОВОРЕНОСТ 
МЕЖДУ ТЕБ И НЕЙНИТЕ КОПОИ?  

7) И накрая, стигам до най-важния въпрос: КОЙ, С КАКВИ СРЕД-
СТВА И МЕТОДИ СЕ СТРЕМИ ДА РАЗРУШИ ОРГАНИЗАЦИЯ-
ТА? 
Чухте казаното от кошаревския свидетел Владо Георгиев: “- Другари, 
като бях в БГ, се срещнах с един отговорен партиен член, с който се 
знаем от Испания. Той ми каза дословно: “- Ние сме ви изпратили наш 

човек, за да ви провокира, разложи и разбие.” И сега, когато разсъж-
давам върху, ставащото между нас, за което нашироко говори доклад-
чикът, мисля че изпратеният не може да бъде друг, освен Георги 
Константинов...” 
Георги Хаджиев, много е плиткоумен съшитият с бели конци твой до-
нос! Твоите “протестни декларации” от 12 юни и от 9 юли т.г., в които 
бръщолевеше за “провокации и узурпации”, предшестват тазгодишното 
посещение на Владо в БГ с “донесената от него информация”. Следова-
телно, обвиненията ти са измислени доста преди да го накараш да лъже-
свидетелства! След като не успя да превърнеш в клеветник Димо Димов, 
ти се спря на него, той прие, но трябва да обясни: защо копоите на ДС 
го оставят да шари и да се среща свободно с другарите в България, а 
на старият, 91 годишен бай Кольо Чорбаджиев наложиха пет годиш-
на забрана да я посещава? 
Ти, “Балкански”, “Агров”, “Петров” и т.н., и т.н., също трябва да ни раз-
кажеш своята НЕОФИЦИАЛНА БИОГРАФИЯ, в светлината на избро-
ените до тук факти и документи,! КОЙ СИ ТИ ВСЪЩНОСТ, Георги 
Григоров Хаджиев?

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ искам да кажа: Днес мнозина от вас станаха и ос-
танаха нями свидетели на един “СТАЛИНСКИ ПРОЦЕС”, ОРГАНИ-
ЗИРАН от това лице и НЕГОВИТЕ ЕМИСАРИ И ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛИ. 
Ако, ние, “обвиняемите” не споделихме съдбата на поставените на под-
съдимата скамейка “съратници на Ленин” от оригиналните московски 
процеси през 30-те години, то е само защото “нашият” Вишински няма-
ше зад гърба си сталинското НКВД. 
Чрез устата на един от своите герои Гогол казва в “Ревизор”: “Един-
ственият почтен човек, в тази компания, беше прокурорът, но и той, 
между нас казано, е свиня.” След днешната му “прокурорска” роля, 
Георги Хаджиев трудно може да бъде наречен “почтен”, но втората част 
от гоголевската фраза му пасва, като по мярка. Дори и това свинство 
да му бъде простено, остават неговите “Основи на безвластието”. За-
главие очевидно, заимствано от “Основите на ленинизма” на Йосиф 
Джугашвили “Сталин”, чиято “слава” не му дава мира. Той е сътворил 
своего рода опортюнистически “теоретически” тюрлюгювеч и се върти 
в омагьосания кръг на своята идеологическа попара от понятия, с който 
профанира идеите ни. 
Неговият бакалско-селски анархизъм е хибрид на квазирелигиозна про-
повед с идейна нищета. Няма да занимавам събранието с баналностите, 
представени като Мойсееви скрижали, нито с анализа на всяко изре-
чение, параграф, глава и т.н., които най-често са набор от тавталогии, 
помпозни безмислици, нищо недоказващи декламации, лишени от съ-
държание силогизми, чието теоретическо ниво, с извинение, конкурира 
Сандовите “Политически партии или съсловни организации”.
Изобилстващи с противоречиви и взаимноизключващи се твърдения, 
еклектизъм и своего рода “диалектика”, в “Основите...” липсва всякаква 
системност, метод и апарат, не е направен дори опит да се формулират 
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проблемите в края на ХХ век, да не говорим за изследване на тежките 
тенденции в развитието на днешното капиталистическо общество и дър-
жава, връзката им с бъдещето и отговора на въпроса на въпросите: при-
ближаваме ли се или се отдалечаваме към Социалната революция 
и анархокомунизма? Претърпяните етаморфози от антагонистичните 
класи и борбите между тях, новостите в програмата, организацията, 
стратегията, тактиката, методите, формите и средствата на борба в епо-
хата на Роботронната революция? Вместо това, са въведени множество 
“вродени принципи”, идеи, категории и чувства, които са “свързани с 
човешката природа и предопределят обществените структури и отно-
шения”. Но, тъй като тази “природа” се изменя бавно, в хиляди, дори 
десетки хиляди години, няма отговор на какво се основава неговият оп-
тимизъм за една радикална трансформация, водеща човека отвъд “поли-
тическото животно” и човечеството вън от пределите на политическата 
история на класовите общества, на потисничеството и експлоатацията 
на “нисшите” от “висшите”, с което революцията се отлага до “гръцките 
Календи”. 
При такава “теория”, колко струва неговата “вяра в идеите, без да се 
заблуждава с близки реализации”? С колко столетия ни отдалечават от 
тях неговите “Основи на безвластието”? 
Наистина ще бъде жалко, ако анархизмът, започнал с БАКУНИН, 
завърши с нашия... бай Ганю “Балкански”! Аз свърших и съм готов 
да чуя въпросите ви.

Моята “пледоария” предизвика смут в хаджиевия стан. Пръв се отрече 
от “показанията” си Владо и с мънкане обясни как “Балкански” го е из-
насилил, а Диню говори в един от антрактите за неговата лукавост. Ня-
кой, мисля че беше Сашо “Спеца”, предложи услужливо да прекъснем 
“дебатите” и да обядваме в съседния френско-полски ресторант на ъгъла 
на rue des Vignoles и rue de Buzenval. Бях възмутен и натъжен, че “патри-
ката на българския анархизъм” е паднал и повлякъл със себе си толкова 
ниско другите “конгресмени” и отказах да участвам в колективния обед. 
Дръндов ми рече:
- Георги, защо не дойдеш с нас?
Вместо да го сиктердосам, му обърнах гръб и влезнах в отсрещния бар, 
застанах до тезгяха и си поръчах сандвич с пате-кампань и една хал-
ба бира. След което, се върнах в залата и изчаках завръщането им от 
“другарския обяд”. Когато всички влезнаха и заеха местата си, Антон ми 
каза, че докато яли и пили, Хаджията ги уговарял “да затворят страница-
та и да гледат напред”... 
В негова подкрепа, председателстващият Дръндов предложи:
- Другари, отделихме прекалено много време за нашите идейни и орга-
низационни конфликти. Не мислите ли, че бъдещата ни работа заслужа-
ва едно по-голямо внимание? Аз предлагам да се прекратят споровете 
между двамата Гьоргьовци, и ако те настояват - да ги продължат между 
тях си, а сега ние да се занимаем с бъдещата ни дейност. Ако има възра-
жения, нека ги чуем. 

Диньо Динев: - Мисля, че не е нужно продължение – “за съда всичко 
стана ясно”.
Понеже Хаджията мълчеше, погледите на присъстващите се обърнаха 
към мене.
- Не съм съгласен. Аз искам “последна дума”, която се дава на всеки 
обвиняем!
Ив.Др.: - Добре, имаш я, но те молим да бъдеш по-кратък, ако е възмож-
но, защото ни чакат по-важни работи.
Г.К.: - Мисля, че всеки разбра, защо беше свикан този “конгрес”? Доста-
тъчно е да се сравни половината страничка в доклада, отделена за “ва-
жните работи, стоящи пред СББЧ” с трите страници обвинения срещу 
“превратаджията, узурпатора и провокатора Г. Константинов, “чийто 
случай - както каза и самият “отговорен” докладчик – ни е събрал”. 
Така, че господин кмете, не бъди олигофрен, нито вземай другите за та-
кива...
Сашо “Спеца”: - Константинов, не започвай пак с тоя език и имай поне 
малко уважение към другарите си!
Г.К.: - ... Макар и в неявна форма, Г. Х. поиска моето изключване от ре-
довете на анархистите...
Г.Х.: - Това не е вярно, никъде не съм казал такова нещо?
Г.К.: - Тогава, “за какво си ни събрал”? Нали обясняваше надълго и на 
широко какво ме “погубва и поставя извън нашата среда”. Призова: 
“Крайно време е, при създаденото положение, да поемем лична от-
говорност”. И заплаши: “Това враговете не са разбрали и последни-
те приложители на вековната мъдрост на всички полиции ще имат 
случай да го разберат сега и още днес и тука. Да си вземат бележка!” 
Срещу кого беше казано всичко това?
Г.Х.: - Аз не съм искал твоето изключване...
Г.К.: - Добре, и аз не искам твоето, но имам предложение към Конгреса, 
ако той не е сталинистки фарс и ако организацията е “анархистическа, 
социална и революционна”, с които прилагателни Георги Хаджиев чес-
то злоупотребява: след всичко изречено днес, ЕДИН ОТ ДВАМА НИ 
– ТОЗИ, КОЙТО ЛЪЖЕ, КЛЕВЕТИ, КОМПРОМЕТИРА И ВНАСЯ 
РАЗЛОЖЕНИЕ – трябва да бъде разстрелян за назидание! 
Посред настъпилото възбуждение, се чу гласът на Диньо Динев:
- Георге, ние не сме Нечаевска организация. Аз ви призовавам да си по-
дадете ръце, да забравите кой – какво рекъл и да впрегнете, да впрегнем 
малкото сили, които ни остават, в полза на идеите, за които всеки от нас 
– кой повече, кой по-малко – е жертвал нещо от себе си.
Общото настроение, като че ли съвпадаше с неговото желание, защото 
никой не предложи нещо друго. Дори членовете на Парижката организа-
ция мълчаха. За момент се поколебах и рекох:
- Аз ръка на тъмни субекти не подавам, но да бъде волята ви. Дано не 
бъде много късно, когато ще разберете смисъла на това представление, 
което не започва от днес и няма и не може да свърши с размазване на 
фекалиите, които бяха...
Присъстващите възприеха последните ми думи, като примирие, а аз си 
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мислех, че за втори път в живота си правя компромис “в името на дело-
то”. Първият път беше, когато в навечерието на взривяването на статуята 
на Сталин, Петър Николов – “Мардохай”, обладан от страха от смъртта, 
се опита да се оттегли от акцията, предизвиквайки разрив помежду ни, с 
помощта на лични вулгарни обиди. Бях преглътнал всичко, за да го вър-
на по пътя, който бяхме избрали доброволно и за чийто избор той имаше 
най-голям дял с доставката на тротила, фитила и капсулите от казармата. 
Сега, за втори път постъпвах безпринципно, отказвайки се от необходи-
мостта “да се изреже гангрената”. Може би, поведението на Хаджията 
се дължеше на липса на идеен, нравствен и физически кураж? Или...? 
Отдавна бях забелязъл, че не само властниците и кандидатите, дори със 
свръх-демократични принципи и идеали, завиждат на Джугашвили и 
мечтаят за неговия “статут” и методи на справяне с противниците си. 
Този феномен можеше да се срещне и сред “безвластниците”. Ярък при-
мер на подобна девиация в нашите среди/организации беше Хаджията, 
който сам казваше, че е наследил властния си характер, от баща си – “на-
родняка”. Поради такива, като него, някои казваха, че “анархистите са 
нереализирали се властници”...
Както и да “философствах”, вместо да стана още в самото начало и в 
присъствие на всички да зашлевя с опакото на ръката си “патриарха на 
българския анархизъм”, аз приех да участвам в подготвяния от него зло-
вещ и отвратителен или трагикомичен фарс, наречен “Първи Конгрес 
на членовете на СББЧ” и се съгласих с неговия “миролюбив” финал. 
Защото, ако се бях оттеглил, като всички други, които преди мен си бяха 
отишли, щях да зачертая усилията на целия си досегашен живот. Въпро-
сите останаха да бъдат решавани окончателно в Парижката организация.
Карталски отправи, от името на “триумвирата”, последния въпрос към 
заключителния “сеанс на Конгреса”, който всъщност бе станал един от 
поводите за свикването му от Г. Хаджиев-“Балкански”:
- Не се взе решение по въпроса за “Бюлетина” – ще спрете ли издаването 
му?
- За нуждите на Парижката организация – Не! - отговори Антон - това е 
нейн вътрешен въпрос. Аз смятам, че събития, като днешните, трябва да 
останат за историята и за поука на поколенията, които ще дойдат след 
нас. Ако останалите членове на съюза се интересуват от организацион-
ния и идеен живот, ще им го изпращаме.
Никой не се произнесе “за” или “против”. Така, както бе формулиран 
отговора от Антон, не оставаше място за разисквания от “конгресмени-
те”, които разбрали хватките на своя “отговорен член” и явно уморени 
от “дебатите”, искаха да се сложи точка. Тяхното мълчание говореше 
красноречиво за настроенията.
Възползван от увисналата пауза Г.Х., който бе проумял, че беше дотег-
нал на всички със своите инициативи, “приноси” и диктат, побърза да 
“затвори страницата” и предложи старото ръководство на СББЧ да си 
подаде оставката, за да сме могли да направим своя нов избор, както е по 
устав. Антон стана и заяви, че не желае повече да изпълнява досегашни-
те си функции на секретар-касиер. Двадесетте години, прекарани на тоя 

“пост”, след Стефчо Левордашки и Тренчо Марулевски му били доста-
тъчни, а и дългото консумиране на “отговорности” криело опасност от 
бюрократизиране. 
Заговорническият сценарий стана съвсем прозрачен с “резервния си 
вариант”, когато Карталски стана и предложи на негово място да бъде 
избран Александър Алексиев – “Спеца”, а той от своя страна препоръча 
да не се лишаваме от опита на триото Г.Х., Ив. Др. и Ат. К., и най-вече 
от международния авторитет на Георги Хаджиев, като “теоретик”. Явно, 
отдалечавайки секретар-касиера в Гаяр на френско-швейцарската гра-
ница, където се подвизаваше Сашо-“Спеца” с неговата “монтафонка”, 
анархистическият бай Ганю “Балкански” искаше да удържи своята по-
следна “победа”, чрез умъртвяване на единствената действаща организа-
ция – Парижката, превръщайки я в “организъм със затихващи функции”. 
Спазвайки пропорциите (мисля, Наполеон беше казал, че “от великото 
до смешното има само .... една крачка”) случилото се, напомняше Марк-
совите маневри с преместването на седалището на Първия Интернацио-
нал след Хагския Конгрес от Лондон... отвъд Океана. 
Аз нямах възражения, само напомних, че “самият патриарх” е поста-
вял не веднъж диагнозата “идиотия” на предлагания сега от него нов 
секретар на СББЧ. Това не попречи на “избирането” на “Спеца”, нито 
на победата удържана от тройката, на която скоро щеше да се наложи да 
сърба надробената от новия “отговорен другар” идеологическа попара...
Така, в късния неделен следобед на 12 октомври “работите на първия и 
последен Конгрес на СББЧ приключиха успешно и ползотворнно”. Тръг-
нах си, без да се сбогувам и изморен от “битката”, се насочих към метро 
Buzenval, за да се прибера в Шатийон. Мозъкът ми отказваше да смели 
случилото се и без да вечерям, спуснах завесата на прозореца, легнах и 
скоро заспах без хапчета... 
                                                           ***
Сряда, 15 октомври 1986 г.
Станал обект на най-крупни мошенически сделки, известни под името 
OPA (offre publique d‘achat = публична оферта за покупка), френският 
Филиал “ROUSSEL-UKLAF” на мултинационалния химикофармацевти-
чен картел Хьохст – бавно, но сигурно се превръщаше в компания със 
затихващи функции... Боричканията на френската държава с германския 
гигант ускориха концентрацията на капиталите в още по-малко ръце и 
подготвиха поглъщането на “нашата компания” от още по-мощни меж-
дународни монополи. Изправени пред избора да продадат акциите си 
на борсата под номиналната им стойност или да ги превърнат в част от 
акционерния капитал на компанията-купувач, където техният глас няма-
ше да има предишната тежест при разпределяне на дивидентите, едрите 
френски акционери бяха изпаднали в паника и обърканост. Периодът 
на “преструктурирания”, както благозвучно наричаха закриванията на 
цели браншове и предприятия с премествания или уволнения на персо-
нала, което беше трагедия за мнозина, аз посрещнах с нескрита радост: 
след “Сосиете Карталски”, сега идваше редът и на РУСЕЛ ЮКЛАФ. Но 
най-ентусиазиращо беше, че на шефовете, които бяха млади и трябваше 
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да мислят за кожата/кариерата си, не им беше до контрол над нас - под-
чинените. Не работих почти нищо за компанията, която беше в процес 
на “разстройство” и разпад, протривах стола с задните си части и разпо-
лагах с почти цялото ми “работно време”. С “Анти-историята” бях при-
ключил и сега щях да имам необходимите свободни часове за актуалните 
проблеми, в които исках да изпробвам зъбите си. Обмислях и скицирах 
обещаната беседа за петъчните ни събрания, посветена на ситуацията в 
СССР, за която събирах данни и още не бях наясно дали от това щеше да 
излезне публицистика или теория. Повече никой от минаващите покрай 
мене началства не проявяваше “нездраво любопитство” към занимани-
ята ми. Докато мисълта ми се рееше, “като волна птица”, аз се сетих, 
че днес брат ми навършва 50 години. Времето препуска в безмилостен 
галоп и без да си даваме сметка, остаряваме. Довечера, въпреки подозре-
нията ми, може би ще му телефонирам, за да чуя нещо за мама... 
Когато набрах телефонния номер, тя беше отишла при тях - навярно я 
бяха поканили за рожденния му ден. След като приеха кратките ми бла-
гопожелания, й връчиха телефонната слушалка. Не се бяхме чували по-
вече от 13 години. Зарадван, попитах:
- Мале, кажи от какво имаш нужда?
- От свобода – беше лаконичния й отговор.
Последваха банални въпроси и отговори. Знаех, че разговорите ни се 
подслушват и можеха да ни прекъснат, а и Огнян с жена му, едва ли 
щяха да изпаднат във възторг, ако бях свалил сурдинката и което беше 
по-важно, нямаше да можем да обменим с мама дори такива цензурира-
ни “мисли”. След като брат ми я беше осведомил за начина ми на живот, 
за работата и за възможностите, които ми позволяваше заплатата, тя се 
беше поуспокоила - нямаше причини да се тревожи за сина-изгнанник. 
Пишех й писма, с които се опитвах да повдигна духа й, и обещавах ско-
ро да се видим, което тя не вярваше. Не й бяха разрешавали дълго да 
ми гостува и тя разбираше, че единственият начин да се срещнем, беше 
рухването на “лагера на мира, демокрацията и социЯлизЪма”.
- Болна и стара съм сине, няма да мога да те дочакам. 
- Дръж се мале, още малко им остава...
Разговорът ни прекъсна...
                                                          ***
На първите ни “следконгресни” събрания Парижката организация взе 
редица решения, сред които да започнем издаване на редовен бюлетин 
“Анархо-комунистическа революция” (АКР) в 300 екземпляра, пред-
назначени главно за България. Бях предложен за негов редактор. Поис-
ках, съобразно “личната програма” в писмото ми от 31.12.1985 г., стати-
ите да бъдат ориентирани предимно към СССР и “предния източноевро-
пейски двор на Московската империя”, която все повече се превръщаше 
в “болния човек на Планетата”. Щяхме да отделяме нужното внимание 
и на предстоящите събития и промени в България, които нямаше да за-
къснеят - нали “мечката” започваше своята игра в двора на чорбаджи-
ята. За целта си купих една електронна пищеща машина IBM за 3000 
долара, която запаметяваше текстовете и позволяваше коригирането им. 

(Тя беше нещо като прадядо на настолните компютри, с каквито вече 
работеше прекия ми шеф – Жан Пиер Рику). Така щях да бъда готов за 
“предпечатната подготовка” на АКР, чийто брой № 1 трябваше да излезе 
за новата 1987 г.
Антон беше предал касата на СББЧ на новия му секретар – “Спеца”, 
поради което открихме подписка за набиране на средства за дейността 
на Парижката организация, на която той остана касиер. Беше отправе-
на покана към “тройката” Хаджиев-Карталски-Дръндов да престане да 
бойкотира събранията й и апел за завръщането в нея на старите членове 
от ФАКБ Никола Чорбаджиев (Йосиф Синто), Трендафил Марулевски 
и Диню Динев, както и всички, които желаеха да работят за каузата на 
анархизма през настъпващите решителни години. 
Обещах да ускоря съставянето на беседите-доклади, в които щях да 
анализирам текущите събития в Империята и да правя периодични про-
гнози за развоя им, а ако бъдат одобрени, да се публикуват в първия и 
следващите броеве на бюлетина “Анархокомунистическа революция”, 
който щеше да излиза в началото на всяко тримесечие, в най-малко 64 
страници. 
Не криехме тези си решения и Антон съобщи писмено на всички, жи-
вущи в Париж и Парижката област за тях. Така, информиран за намере-
нията ни, Хаджията, който повече от година не бе идвал на събранията 
ни, през една петъчна вечер направи “посещение на добра воля”. Имаше 
изплашен вид. Изглежда че, след “процеса”, който беше монтирал на 
11/12 октомври, се опасяваше да не го малтретираме. Никой не му пода-
де ръка, а и той, вместо да влезе в помещението, където се събирахме, 
седна отвън на стола до малката маса в дворчето, която Жорж Илиев 
беше оставил на разположение на гостите си и с треперещия глас на 
пресъхналото си гърло, наруши мълчанието:
- Получих решенията ви и идвам да съобща, че Съюзът е против иници-
ативата да издавате Бюлетин...
- Такова “конгресно” решение няма и не може да има, Бюлетинът ще 
бъде организационен – прекъсна го Антон - ако имахте възражения, ни-
кой не ви е пречил да дойдете на събранията ни и да ги изложите и мо-
тивирате. При липса на съгласие, решенията се вземат с болшинство от 
членовете на организацията. Нали такова е и твоето мнение.
- Нямам намерение да разисквам този въпрос, дошъл съм само да ви 
предупредя, че Съюзът ще излезе с декларация срещу подобна прово-
кация...
- Адаш – обърнах се със заплашителни нотки в гласа към Жорж Илиев – 
ако не желае да участва в организационните разисквания, моля съпрово-
ди го до вратата, няма защо да си хабим нервите и да си губим времето. 
Това ще бъде и в негов интерес.
Хаджията пребледня и имаше вид на човек, който всеки миг може да по-
лучи дамла. Надигна се от стола и олюлявайки се, си тръгна. Така, след 
13 години, се разделихме завинаги. Това беше последното ни виждане 
до смъртта му, която настъпи десет години по-късно в “неговата майка” 
България. 
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След като пътната врата хлопна, Антон откри предстоящето събрание:
- Доколкото го познавам, той няма да миряса и ще продължи със своите 
нови “Внимание, внимание, внимание – провокации!” Какво да на-
правим?
- За да нямаме нищо общо със СББЧ, който под вещото ръководство на 
Г.Х. се е превърнал във фикция, аз предлагам да обявим автономността 
на Парижката организация под името Задгранична Анархо-Комунис-
тическа Организация (ЗАКО).
- Само, че аз си правя отвод и не желая повече да бъда нейн секретар. 
Предлагам Константинов да заеме тоя пост, на мене ми стига касиерска-
та длъжност. 
- Приятели, както знаете, аз никога не съм бил “отговорен другар” и ня-
мам никакъв афинитет към “служби”. Но предвид извънредните, “след-
конгресни” обстоятелства, за да избегнем огъвания и сътресения, прие-
мам да бъда временен организационен секретар до завръщането на 
другарите, които биха пожелали да възобновят членството си.
След като и това предложение беше прието, се реши на един по-късен 
етап, на основа на новопостъпващите данни за текущите събития и ус-
коряващото се развитие на кризата на Изток, да обмислим и изработим 
една проекто-резолюция на ЗАКО за ПОЛОЖЕНИЕТО В РУСКАТА 
ИМПЕРИЯ С НЕЙНИТЕ ПЕРИФЕРИИ И ЗАДАЧИТЕ, СТОЯЩИ 
ПРЕД АНАРХИСТИЧЕСКАТА ПРОПАГАНДА, която следва да раз-
пространяваме в България, заедно с бюлетина. 
                                                          ***
Двадесет дни след “първия и последен конгрес на СББЧ” и осем години 
след III-и в Карара, пак в Париж, се проведе IV-и Конгрес на ИФА на 31 
октомври, 1, 2, 3 ноември 1986 г. В невежествено скалъпения, архаичен 
и откъснат от епохата, дневен ред бяха включени точките:
1) Работническите борби, синдикализмът и МАТ (Международна 
Асоциация на Трудещите се, която беше въстановеното в Берлин през 
1922 г. продължение на Първия Интернационал).
2) От антиимериалистическите борби до борбата за социално осво-
бождение.
3) Анархизмът и перспективите за социални трансформации.
4) Идеологически основи на ИФА.
5) Организационни основи на ИФА.  
6) История и актуалност на ИФА.
Когато се запознах с проекторезолюциите и допълненията (на френски 
motions), внесени в КРИФА (Комисия за връзки и отношения между 
членуващите в Интернационала анархистки Федерации), за да бъдат 
“дискутирани, съгласувани, хармонизирани, синтезирани и приети от 
делегатите”, почувствах резки “колики” и реших да не участвам в това 
“грандиозно международно събитие”. Текстовете свидетелстваха за без-
надеждната идейна нищета на “отговорните милитанти…” В тях не се 
отделяше никакво внимание на настъпилите събития през осемте годи-
ни мжду двата конгреса, които предвещаваха буря над Империята на 
Москва. Нямаше и помен от бакунисткия им анализ, интерпретация и 

изводи, нито опит за формулиране на задачите, които бяха ключови и 
решаващи за дейността на анархистите през идните години, в които 
“ноздрите” ми предугаждаха разгъването на най-голямата, глобал-
на криза в следвоенния свят, “на Изток, както и на Запад”, по въз-
приетата от авторите на конгресните документи фразеология. 
Желаещите да се запознаят с тях, отпращам към “ПРИЛОЖЕНИЕ № 
2” в края на настоящия том, а тук отразявам лаконично мнението и отно-
шението ми към работата на IV-и Конгрес на ИФА.  
След като в първата точка от дневния ред делегатите-конгресмени бяха 
“решили въпроса за КЛАСОВАТА БОРБА в съвременния свят”, отми-
навайки безмълвно разтърсващите Източния блок стачки на полската 
“Солидарност”, те заключаваха, че “цикълът на започналите през 1968 
год. революционни борби е завършил, повече или по-малко, успешно” и 
сега могат със... същия успех да дискутират “антиимпериалистическа-
та борба на движенията за национално освобождение” или внесения 
от ФАФ (Френската Анархистическа Федерация) “полов проблем” на 
хомосексуалните.   
В своите резолюции по първата подточка те игнорираха “пророчество-
то” на Елен Карер д’Анкос за предстоящия разпад на “Империята на 
Злото”, макар тя да бе започнала да се пука по шевовете си. Вниманието 
им бе концентрирано изцяло върху Латиноамериканския континент, с 
“решимост да се солидаризират (платонично) с народните борби в Ни-
карагуа и Хаити и да създадат... Комисия за отношения с Централна и 
Южна Америка”. 
В еклектичната резолюция, се чувстваше “вещата ръка” на Г.Х. В нея 
не се отчитаха двувековните резултати от “борбите за национално ос-
вобождение”, които навсякъде доведоха до господството на “собстве-
ните” експлоататори и до укрепване на техните “национални държави”. 
Вместо да прокламират ясно анархистическата стратегия на Баку-
нин за превръщане на всяка война - империалистическа или “на-
ционална” - в Социална революция, авторите на резолюцията се бяха 
споразумели в своя опортюнистически и компромисен идеологически 
миш-маш да посъветват Федерациите, членуващи в ИФА, “да приспо-
собяват своята борба съответно, като в страните, в които ще пре-
ценят, че е удобно и полезно пряко участие в борбите за национално 
освобождение, препоръчително е тези борби да се трансформират в 
борба за социално освобождение”.
По отношение революционния интернационализъм и Интернацио-
нала, винаги съм твърдялл и твърдя, че борбата “у дома” е единствения 
реален принос към общата кауза на анархистите в света и само върху 
основата на реалните битки и победи, вътре във всяка отделна страна, 
може да се изгради - “ОТДОЛУ – НАГОРЕ” - един действителен ре-
волюционен съюз на народите за тяхната “война на колибите срещу 
палатите”. 
Другото, което беше замислено и осъществено в Карара през 1968 г. и 
продължено в Париж (1971), след това отново в Карара (1978) и пак в 
Париж през 1986 г. от неколцина “отговорни” и амбициозни склеротици, 
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беше ласкаене на собственото им самолюбие с банални бюрократични 
процедури и декларативни “изпълнения на Интернационалния ни дълг”. 
Същевременно, техното “дело” се оказа жалка и вредна за каузата ни 
пародия на някогашните драматични конгреси и реализации на нашите 
предтечи в Първия Интернационал през 60-те и 70-те години на ХIХ 
век, чийто връх бе Парижката комуна, от която европейската буржоазия 
изтръпна, а “класиците на марксизма” бяха принудени да правят идеоло-
гически салтоморталета. 
 
Темата на третата точка от дневния ред на IV-и Конгрес на ИФА през 
есента на 1986-а: Анархизмът и перспективите за социални тран-
сформации, макар и формулирана толкова убого и езоповски, ме ин-
тересуваше изключително. Бях работил от доста време върху отделни 
сегменти на тази проблематика и се чувствах подготвен за нея. Считах и 
считам, че съвременните научнотехнически развития и произтичащите 
от тях неминуеми промени в социалното и интернационално статукво 
ще отворят невероятни перспективи пред човешкия род. За жалост, стра-
дащият от запек “колективен мозък на социалните, организирани и рево-
люционни анархисти от ИФА” сътвори текст, който предизвика пълното 
ми разочарование. Те излюпиха толкова идиотска галимация в идеоло-
гическия си инкубатор, че дори да бе утвърена и моята motion, тя щеше 
да стои, като революционна кръпка върху старите “цигански гащи” на 
Феде(рика) Монсени, Г. “Балкански”, Гуню Адвокатина, Гочоолу, Дочо-
улу и др. забележителни “диуретици на анархизма от втората половина 
на ХХ-и век”. 
Вместо революционна интерпретация на настъпилите промени, резолю-
цията по точка трета представляваше безнадеждно, банално, чиновни-
ческо и влошено предъвкване на “класическите” позиции на анархизма 
от миналия ХIХ-и век, придружени от един, с нищо не незадължаващ 
намек за “възможността и необходимостта от нов анархистически 
анализ, съобразно съвременните социаликономически условия” без 
всякакво конкретно изброяване на обектите на този “нов анархистиче-
ски анализ”, без какъвто и да е опит за формулиране на проблемите и по-
сочване на съвременния инструментариум и методи за тяхното решение. 
- Ако делегатите на анархистическите Федерации на интернационалния 
Конгрес схващаха “възможността и необходимостта от подобен анар-
хистически анализ, съобразен със съвременните социаликономически, 
политически и международни условия”, те би трябвало да започнат с из-
следване същността и ролята на новия фактор, който наричах Роботрон-
на Революция (Р.Р.) в историческото развитие и нейното влияние върху 
всички сфери на живота, обществото, институциите, класите и лично-
стите. По новому, трябваше да бъдат третирани проблемите на нашата 
пропаганда, стратегия и тактика, на програмата, организацията, форми-
те, средствата и методите на революционната борба. 
- За мене Р.Р. беше двойната основа на бъдещата Социална революция. 
От една страна тя извършваше най-дълбоки социал-икономически и 
политически промени в анахроничната система на държавността и ка-

питала, които правеха невъзможни, несъстоятелни и унищожителни за 
бъдещето на човешкия род, съществуващите социални и международни 
отношения, а от друга – Р.Р. подготвяше всички необходими и достатъч-
ни материални предпоставки за революционното решение на Социалния 
въпрос и за изграждането на АНАРХОКОМУНИСТИЧЕСКОТО обще-
ство.
- И най-после, аз бях дълбоко убеден, че Р.Р. ускорява кризата в импе-
рията на Кремъл и в нейните периферии. Там с разума и с инстинктите 
си предугаждах истински революционни земетръси, с чиято помощ, ако 
успеехме да създадем критичния минимум от организираност, можехме 
да поставим началото на края на стария “Свободен Свят” (“най-добрия 
от всички възможни светове”) и с болка съзнавах, че изпускаме и този 
пореден влак на историята, оставайки на перона на опортюнизма 
и капитулантството пред необятността на задачите, чието решение 
нямаше друга алтернатива, освен революционната. Заедно с това 
разбирах, че ако избягаме от действителността и останем със скръстени 
ненужни ръце на празни гърди, ние ще предадем “унижените и оскър-
бените”, смазаните от потисничеството и грабежа “нисши класи” и ще 
се превърнем в гробари на най-великия идеал до който някога е стигал 
човешкия ум. 
- Напразно настоявах всички точки от дневния ред на IV-и КОНГРЕС 
на ИФА, състоял се в Париж на 31 октомври и 1, 2, 3 ноември 1986 г., да 
бъдат разгледани в тази светлина, но на него се наложи “линията” Бал-
кански, Монсени и др. отговорни филистери, които чакаха “великото не-
известно” и... “втората тръба”. Опортюнистите удържаха своята поредна 
“победа”… Нанесените поражения не можеха да бъдат поправени с по-
ловинчати добавки към техните “резолюции”, които страдаха от липса 
на каквато и да е революционна мисъл, воля и кураж. Очевадната мозъч-
на недостатъчност се изчерпваше с “преутвърждаване на принципите, 
изработени на предишните конгреси на ИФА”, и изобилие от “фунда-
ментални” и… банални бръщолевения. Липсваше всякакво разбиране 
на настъпващата системна криза на световния капитализъм (“на Запад, 
както и на Изток”), на която декларативно и платонично се обявяваше 
война. Липсваше усешането, че неговото “слабо звено” отново, както в 
1917 г., е Руската империя. 
Като следствие, ставаше невъзможно да се концентрира вниманието и 
да се мобилизират усилията на анархистите от всички федерации за съв-
местното им революционно въздействие върху това звено. Вместо това, 
доминираше апатия и вторачване в собствения “пъп”, и което беше още 
по-непростимо, освен “идеологически”, се поставяха и стратегически, 
тактически и организационни бариери срещу всякакъв сериозен опит за 
създаване на ядра от бойци и подготовката им за приближаващата рево-
люционна ситуация...
                                                           ***
Четвъртък, 23 октомври 1986 г.
След работа се отбих в “канцеларията” на Ценко. Беше рожденния му 
ден и при него се бяха събрали доста хора. Честитих му първите 2/3 
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от живота (ставаше на 67 години) и пожелах да прекара последната му 
трета - до 100-годишната си възраст - в България, по която безспорно 
страдаше от носталгия. На това той ми отвърна:
- Не трябва да се месим в божиите работи, защото може да е изминала 
само половината от живота ми!” 
Поправих се и му казах:
- Да живееш, поне колкото Матусалем и да дочакаш Всемирния Потоп! 
(Според Библията Матусалем или Матусал живял 969 години и в една 
от версиите, името означавало, че „когато той умре, то ще дойде“, като 
се имал предвид всемирния потоп. Умрял в годината на потопа, но не от 
него.)
В приказки и закачки, не усетихме кога беше станало 22 часа. Жене-
ните бързаха да се приберат при семействата си и “Гюмето” се беше 
поизпразнило. Ценко заключи и заедно тръгнахме пеша по обичайния 
маршрут – Шан-з-Елизе. Нямаше кой да ни чака и влязохме в едно от 
бистрата по пътя ни. Поръчахме си бира с традиционните френски санд-
вичи - “Крок-Мосю” и докато поглъщахме леката вечеря, той ми разказа, 
че тези дни при него идвал Димитър Лозев (земеделец – архитект, който 
след 9.9.1944 г. е бил секретар на техния ОФ-министър Борис Бумбаров 
или “бате Боре”, с когото бяхме заедно в пазарджишкия затвор). Митко 
беше от Лозен - съседно село на Любимец и бяхме един вид “земляци”. 
Казал му, че говорил с Георги Хаджиев, който изразил пред него подо-
зренията си, дали не съм агент-провокатор, изпратен от ДС? Барев отго-
ворил, че това са глупости, но отговорът не задоволил Хаджията и днес 
по обед той се явил “ан персон”, за да му честити рожденния ден и така 
“между другото” споделил съмненията си, като му разказал за “странни-
те ми, необясними и провокационни прояви, които взели застрашителни 
размери, особено през последната година”. Щях да си помисля, че Ценко 
плете някаква интрига, ако не беше споменал някои факти от “първия 
Конгрес на СББЧ”, които нямаше от къде другаде да научи. Тогава му 
разказах за хаджиевия мизансцен по време на “Конгреса” с Владо Ге-
оргиев, което приличаше на част от компроматната война на ДС срещу 
ми. Война, която копоите водеха от десетилетия. За мен оставаше неиз-
яснено само, дали Г.Хаджиев е натоварен от “органите” да проведе това 
“мероприятие” или то е предприето по собствената му инициатива? Този 
въпрос остана висящ и след официалните му по-сетнешни изпълнения, 
преди и след промяната от 10.11.1989 г. За тях ще стане дума и те също 
ще бъдат документирани, “когато му дойде времето”, в емигрантските 
ми спомени за петилетката от 1987 г. до 1991 г., тоест в следващия IV-
ти том – “Завръщането на Гъливер в страната на лилипут(к)ите”.
                                                          ***
“ТЕРОРИСТИЧЕСКИ НОВЕЛИ” – идеята за написването им изплува 
в главата ми няколко седмици след “Конгреса”, при поредното гостуване 
на семейството новодошли емигранти (Евгени и Христина), които през 
лятото бяха “избрали свободата”, както се казваше на тукашния полити-
чески и полицейски жаргон. Подтикът дойде от една случка в асансьора 
на блока, в който живееха отскоро. Носейки плодова торта и аперитив 

“Амбасадьор”, се бяхме натъпкали с Ценко в тесния и старомоден асан-
сьор заедно с един негър. По едно време, поради тежестта ни, види се, 
асансьорът заседна някъде между етажите и тогава се завърза кратък, 
но многозначителен разговор. Негърът, може би впечатлен от черните 
балтони и моята бяла брада, ни попита:
- Може ли вашата църква да ми намери една квартира?
Ценко ме сбута с лакът в ребрата и устата ми така си и остана отворе-
на, без да произнесе фразата. Явно с течение на годините, неусетно се 
бяхме променили. И очевидно повече приличахме на енорийски свеще-
ници в цивилно, тръгнали да посетят болните и нещастните в квартала 
на своята църква, отколкото на революционери, каквито през целия си 
живот исках да срещна. Когато след гостуването се прибрах, легнах без 
всякакво настроение да разговарям с когото и да е и дълго не можах да 
заспя. Дали и душата ми не се бе променила в хармония с днешния ми 
външен вид, след всичко, което тая душа бе видяла и преживяла? Дали, 
въпреки натежалия ми задник, все още бих могъл да извърша това, което 
възнамерявах да опиша в новелите, ако имах около себе си другари на 
които не липсваше решителност и готовност за саможертва? Или шмеке-
рите, кретените, страхливците, които срещах във всички среди, служеха 
само като оправдание на собствената ми “революционна” резигнация и 
съзерцателност?
Трудно ми е вече да отговоря на въпроси от този род. Не, защото не мога 
да бъда откровен пред себе си или на сцената. По-скоро самият аз не знам 
как бих реагирал, ако на възраст, в която вече се слиза по нанадолнището 
към онова “място злачно и покойно”, бих срещнал поне няколко истин-
ски революционери. Дали щях да изгоря заедно с тях като факел, за да 
светне малко в мрака на дългата нощ, в залеза на нашия жесток век, или 
щях да потръпна от страх, вкопчвайки се в тая мизерна дрипа – живота, 
и да се измъкна заднешком от “славния, но страшен път”?
Честно казано, не мога да си /да ви/ отговоря. В миналото аз бях – както 
казваше прокурорът – “мотора, който тегли другите към терора”. Много 
нещо от мотора и каруцерията на нашата “ТОТ” (Тайна Организация на 
Терористите) не излезна. Тук няма да се впусна в преценки на себе си и 
на другите. Не му е мястото. Какво би станало, ако около себе си имах 
още един или няколко “генератори” на терористически акции и идеи, 
днес ми е наистина трудно да отговоря. Пък и един такъв отговор, по-
строен върху една каскада от “ако”, едва ли би имал някаква стойност...
Едно само ставаше безпощадно ясно с годините: няма да го има вече 
размаха на крилете и полета към висините или пропастта, която също 
извисява. Няма да има огъня на експлозиите, писъка на пожарните ко-
манди, полицейските кордони. Няма да има такива ужасни и красиви 
мигове когато възмездието се сгромолясва върху тирана, точно в часът, 
когато всички мислят, че той ще живее колкото планините...
Когато тази мисъл просветна в побелялата ми глава, тогава реших да 
превърна един ден несбъднатите блянове - в новели. С надеждата, че 
рано или късно ще се родят предвестниците или буревестниците на “ве-
ликия ден на гнева” – черно-червени-величави, които ще имат нравстве-
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ния, духовен и физически кураж, необходим за превръщане на новелите 
и мечтите във факти от историята...
                                                          ***
До новата 1987 г. оставаха около две седмици. В Москва се готвеха за 
поредния от зачестилите напоследък пленуми на КПСС. Беше крайно 
време да приключа написването на доклада, с който да очертая демар-
кационната линия между нашите позиции и тези на опортюнистите и да 
го изнеса пред членовете на Парижката организация. За целта отидох до 
руската книжарница “Глоб”, която се държеше от френската компартия 
и си купих броевете на в-к “Правда”, в които бяха поместени материали, 
предназначени за този пленум на ЦК. Сред тях бяха проекто-докладът на 
генералния секретар и станалите обсъждания. Те послужиха за написва-
не на статията на тази тема, която Ценко искаше за неговото списание 
“Бъдеще”. Макар че практически нямаше никакъв контрол над работно-
то ни време – от месеци не бях получавал никаква задача/програма от 
Рику – не ми беше удобно да разлиствам вестници на бюрото си, затова 
отидох при нашия д-р Тошо Митев и получих две седмици “отпуск по 
болест”. Така бях напълно свободен и можех да се концентрирам при 
четенето, и с молив в ръка да подчертавам по-важните пасажи, които 
ползвах в статията си. Работата вървеше бързо и тя бе готова преди Ко-
леда. Кръстих я 
“Положението, причините и лечението на БОЛНИЯ ЧОВЕК на 
Планетата” (Бележки по проекто-доклада на М.С. Горбачов за януар-
ския пленум на ЦК на КПСС)
За да припомня атмосферата и събитията от онова време и да предоставя 
възможност на младото поколение да се запознае с тях, ще си позволя 
тук да я възпроизведа. Това смятам толкова повече за необходимо, за-
щото бившите парт-номенклатурчици и копои на ДС, окупирали всички 
медии във “II-та БГ- република”, се опитват да ни внушат, че “непобе-
димият СССР” и “соц”-лагерът са се сгромолясали поради предателство 
на подкупения от империалистите генерален секретар на КПСС, комуто 
бяха лепнали етикета “Принцът на мрака”. Към това кретенско обясне-
ние на историята на леталната криза и на краха на империята, за съжа-
ление, се придържаше и един от малкото, ако ли не единственият руски 
литературен гений от последната четвърт на ХХ век – А.А. Зиновьев. 
Неговият случай ще разгледам в раздела за “постсъветската епоха”, ако 
стигна до тази последна пета част от моите спомени, а сега ще отделя 
място за въпросната статия, която бе публикувана в издаваното в Париж 
списание “Бъдеще”:
“Някои на Запад нарекоха доклада на Горбачов пред пленума “130-те 
страници, които разтърсиха света”, по подобие на книгата на Джон 
Рид за 10-те дни около Октомврийския преврат в 1917 г. Вътре, в СССР 
други го наричат Доклад – ПОГРОМ или ПОТОП.
Докладът има много аспекти, както се изразяват у нас партийните инте-
лигенти, много нюанси, подтекстове и неопределеност. Един пълен кри-
тичен разбор навярно се нуждае от два пъти по-голям брой страници. 
В рамките на една статия като настоящата, това е невъзможно. Затова 

ще се спра накратко върху трите главни момента, които се съдържат в 
доклада на “младия” генерален секретар на КПСС. Това са констатации 
за катастрофалното положение в което се намира СССР или диа-
гнозата, ако използваме медицинската терминология, етиологията или 
причините за заболяването и лечението, което предлага маркс-лени-
ниста Горбачов на “болния човек на планетата или на епохата” – СССР. 
Прогноза д-р Горбачов не прави! Ще се опитаме в края да му помогнем.

I.
Описаните симптоми на заболяването, изразени с думите на докладчика, 
са: “Забавяне на темповете на движение, застой и други чужди на со-
циализма явления.” “Назряване на обективна необходимост от проме-
ни в икономиката, която не се реализира от партията и държавата.” 
“Пълен застой в теоретичната мисъл.” Вместо творческо тълкувание 
на ленинизма, са се появили схоластици, догматици и пророци. Застой 
в производството, спадане темповете на развитие два и половина пъти 
за последните 15 години. Отслабване на контрола над разпореждането 
със социалистическата собственост (както генералният секретар нарича 
деликатно повсеместните кражби). Ненаучност и нереалност на плано-
вете. Никакво внимание към развитието на социалната сфера.
Безотговорност, незаинтересованост – горе и долу, недооценяване на па-
зара и стоково-паричните отношения, “уравниловка” в заплащането на 
труда за една и съща категория работници и служащи – продължава своя 
безжалостен инвентар Горбачов – недостиг на стоки, липса на материал-
ни стимули, спадане на трудовата и социална активност, понижаване на 
реда и дисциплината...
Консервативен механизъм на управление, масова поява на готовановци 
и лентяи, и като капак – пиянство, наркомания, цинизъм, престъпност, 
измамничество, рушветчийство, поощряване на ласкателството и славо-
словието. При това изреждане на качествата на “новия човек”, генерал-
ният секретар се пази, като дявол от тамян, от класовия подход. Всичко е 
омесено и е оставено на слушателя сам да се досеща, кое за кого се отна-
ся. Но, все пак, може да се предполага, че грубостта, командването, на-
силията, пренебрегването на всякакви закони, показното благополучие, 
речите-тостове, банкетите, юбилеите и т.н., с които изобилства всяка 
губерния на тази необятна Гоголевска страна, са прояви на партийните 
помещици, на номенклатурните Ноздревци, Собакевичевци, Чичиковци 
и т.п.
“Изобщо – констатира тъжно Горбачов – реалният свят и потемкинов-
ският (показен), все повече се разминават.” Окаяното положение не е 
само в икономиката, политиката и социалната сфера. В културата, лите-
ратурата и изкуството е пълно с посредствени и безлични творения, кои-
то не само че не обогатяват мисълта и не вълнуват, но насаждат пошлост, 
примитивен вкус и безнравственост. И над всичко това – ликвидиране на 
“ленинските норми на партиен живот”, нарушаване на колегиалността 
и партийната етика(!), запушване устата на критиката, създаване на не-
равенство между партийците. (Касае се за познатото разслояване в йе-
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рархично-вертикална посока на командния корпус, което Джордж Оруел 
окачествява в “1984”, като създаване на две партии – “вътрешна”, която 
има властта, и “външна” от фигуранти.)
По-нататък, “секретарят със железните зъби” (по думите на Громико) 
сочи мафиотската атмосфера, в която се създават огромни гангстерски 
банди, оглавявани от партийното ръководство в цели “социалистически 
републики” (в сравнение с тях, Ал Капоне е невинен дилетант). Мафи-
ите не отминават и столицата Москва, Министерството на външната 
търговия и това на Вътрешните работи. “Навсякъде – казва Горбачов 
– се появиха дегенерати, които се занимават с присвояване, подкупи, 
фалшификации на данни за лични облаги, които пиянстват, безчинст-
ват и нарушават държавната и партийна дисциплина.” Дегенератите 
гледали на партийния билет, като на пакет от акции, носещ дивиденти.
С йеремиевия плач на докладчика могат да се запълнят още много стра-
ници. С изнесеното в официалния печат – цели томове! Такива са в 
едри линии описаните симптоми и синдроми на заболяването.
II.
Какви са причините за тази болест на “съветското” общество, според 
Горбачов? Неговият предшественик – Хрушчов, ги виждаше в “култа 
към личността”, в “нарушаването на социалистическата законност” и 
разбира се, в отклонението от прословутите ленински норми. Днес бо-
лестта е запусната, хроническа и напреднала, сегашният лечител явно 
ще трябва да отиде по-далеч. И той започва със “субективните причи-
ни”: Ц.К. и ръководството на партията и държавата (очевидно става дума 
за предишните) не разбирали кризата и необходимостта от промени. Те-
оретичната (!) мисъл (!!) и представи за социализъма датирали от 30-те 
и 40.те години, т.е. от времето на “Краткия курс” на Йосиф Джугашвили 
– Сталин. “Тя (мисълта) не възпроизвежда всички противоречия, съ-
ществуващи в живота. Реалният социализъм не бил обект на научни 
изследвания. Нямало живи дискусии, налагали се административно-ав-
торитарни оценки и виждания на началството. Не се анализирали про-
титворечията и динамиката на многообразните интереси на различ-
ните слоеве и групи в обществото.” (За тези противоречия, новият 
класик на марксизмоленинизма не съобщава дали са между “дружески 
класи”?) 
Липсвали и научни, теоретични разработки на такива основни пробле-
ми, като:
- Обществена собственост, класови и международни отношения.
- Съотношение между труд и потребление.
- Методи на стопанисване и ръководство.
- Народовластие и самоуправление.
- Борба срещу бюрократичните извращения.
- Принципи на обучението, възпитанието и убеждението.
- Революционната същност на социалистическата идеология.
- Гаранции за здравото развитие на партията и обществото.
По-нататъшните причини, вече не се разбира “субективни ли са или 
обективни”? От “базата” или от “надстройката”? Ще ги оставим на съда 

на читателя: Нарушение на принципа на разпределение според труда”, 
липса на идейна убеденост, на трудов ентусиазъм и съветски патриоти-
зъм. Стесняване на демокрацията и занемаряване на социалните про-
блеми. Под социални проблеми Горбачов разбира обръщане на по-го-
лямо внимание на жилищните, здравните, продоволствени, трудови и 
пр. нужди и условия на живот на нисшите класи (висшите отдавна са 
решили своите “социални проблеми” в зависимост от мястото, което 
заемат върху йерархическата стълба). Очивидно, самото разрушаване 
на йерархическата пирамида и унищожаването на класите, отдавна не е 
проблем за Горбачовци! В това занемаряване на нуждите на трудещите 
се, генералният секретар вижда причините за апатията, инерцията, теку-
чеството и незаинтересоваността. Той не казва дали пиянството и краж-
бите са породени от социалната почва на съветското общество, но ако 
се съди по въведения полусух режим и увеличението на броя на “отрез-
вителите”, явно новият теоретик предпочита административното трети-
ране на алкохолизма (пред философското) и прагматичното ползване на 
очакваните резултати: “заздравяване на дисциплината и увеличение на 
производителността на труда”!
Тъй като Ленин учеше, че “политиката е концентрирана икономика”, не 
е ясно и последната причина – кадровата политика на която е посветен 
пленума – дали е субективна или обективна? “Първична” или “вторич-
на”, важното е, че тя е довела до склерозиране на апарата, до издигане 
на некадърници, мошеници, неквалифицирани шуро-баджанаци. Десе-
тилетия наред не са били извършвани необходимите кадрови промени. 
“Хора безотговорни, безпринципни, негодни – казва Горбачов, явно бър-
кайки синдромите с причините (които са чувствително по-добре разяс-
нени от британският специалист по законите на бюрокрацията – про-
фесор Норкот Паркинсън) - заемаха десетки години своите ръководни 
постове – отдолу – до горе”. Те гледали да се освободят от всичко спо-
собно, оригинално, самостоятелно, чието мнение не съответствало с на-
чалническото, и обикновено успявали.  
Поставяйки тази начална и отдавна известна диагноза, Горбачов при-
канва теоретиците и практиците да продължат и да “задълбочат” анали-
за на причините на заболяването. Ако сред излюпените в инкубаторите 
на агитпропа “изследователи”, се намерят смелчаци, още в първите си 
стъпки, те ще открият лицето на партийната медуза, вкаменила толкова 
други предтечи – търсачи на истината!
III.
При тези симптоми и етиология на болестта, какво е лечението, което 
предлага Горбачов?
Чудотворното лекарство (с което “болният човек” трябва да се изправи 
на крака, като се премахне магията, тегнеща над вкаменелото и изоста-
нало с една епоха в социалното си и икономическо развитие общество и 
му позволи “качествен скок” в бъдещето) носи търговското име “преус-
тройство”.
Какъв е съставът (формулата) на медикамента? Каква е дефиницията 
на понятието “преустройство”? Какво ще се преустройва? Как? Кога? С 
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какви сили? Много от тези въпроси са оставени без отговор от доклад-
чика. В замяна на това, не липсват лозунги, подканяния, баналности и 
марксически бръщолевения на нивото на партийните учебни помагала 
от епохата на Хрушчовия ледоход. Срещат се и чисти недомислия, които 
навярно са оригинален... принос.
 Например, Горбачов уверява, че ще се увеличават усилията във всич-
ки посоки. И когато човек проучва внимателно позитивната част от про-
грамата му, остава с това впечатление: наистина се действа във всички 
посоки; усилията и преследваните цели често са взаимно изключващи 
се и противоречиви, което, като че ли свидетелства за паника и пълно 
пренебрежение на законите на динамиката, според които сумата от про-
тивоположните сили е равна на нула!
Иначе задачите са ясно формулирани: Целта на преустройството е ус-
корение на икономическото и социално развитие на СССР.
Взетите решения, казва “първият между равните”, са свързани с бъде-
щето на народа и съдбата на социализма. “Ние нямаме друг път. Не 
можем да отстъпваме и няма накъде да отстъпим. Преустройство-
то – продължава той – е разбиване на консерватизма и създаване на 
надежден и ефикасен механизъм на ускорението; Обединение на плано-
вата икономика с постиженията на научнотехническата революция; 
Развитие на социалистическата демокрация и народното самоуправле-
ние в... икономиката.” И всичко това в съчетание с ленинските прин-
ципи на демократически централизъм.” Преустройството най-после е 
развитие на социалната сфера и прословутите партийни грижи за чове-
ка, този път сведени от идеологическите небеса до простите еснафски, 
потребителски нужди от храна, жилище, услуги, които стават “маяк” за 
“съветския” филистер в края на 20-я век. Трябва да отбележим, че интер-
претациите си на социалния въпрос и на демокрацията, Горбачов е заел 
от идеологическия арсенал на “обществото на консумацията” и буржо-
азната юриспруденция. Тук “конвергенцията на идеалите” е пълна!
Средствата за постигане на тези цели Горбачов вижда в моралното 
“преустройство” на ръководители и на ръководени (макар че моралът 
е такъв, каквото е обществото и не се сменя по желание на клиента). С 
гласността и правдивостта на пропагандата, той се надява да му дойдат 
на помощ тайните избори между двама и повече кандидати за креслата 
около партийната, държавна, икономическа, духовна софра и засилване-
то ролята на “органите” за партиен и държавен контрол. 
В сферата на икономиката, преустройството трябва да доведе до самоиз-
дръжка на предприятията, до избор на директорите и ръководителите им 
от производствените колективи, при съхранение на единноначалието, 
контрола и рещителната дума на висшестоящите органи в пирамидата 
(или йерархията от пирамиди), съобразно демократическия централи-
зъм.
Сред тези общи мерки, пожелания и граници, в които Горбачов поставя 
преустройството и социалистическата демокрация, “която няма нищо 
общо с анархията”, се изброяват конкретните структури и сфери, които 
ще бъдат обект на преустройството.

Предвижда се разкрепостяване на критиката и позволяване на журнали-
стите да надникнат в част от действията на началствата от по-висшите 
“ешалони” на партийната и държавна машина – до министерствата и 
областните и дори републикански партийни комитети, когато те не са се 
включили достатъчно “искрено и всеотдайно в преустройството”. Това, 
заедно с обръщенията в завоалирана фопма към народа, напомня много 
отдалеч някогашните “културно-революционни” лозунги на хунвейбина 
Мао Дзе Дун, призовавщ да се “счупят кучешките глави” на... противни-
ците му във фракционната борба за властта. Липсват само призивите “да 
се стреля по щабовете”, защото засега Горбачов има болшинство в тях...
Като идеологически мотор на преустройството в ерата на научнотехни-
ческата революция от края на 20-ти век и началото на 21-я век, трябва 
да послужи отново ленинизмът, въпреки едновековната му давност. Про-
чее, това позоваване на болшевишкия пророк в епохата на компютрите 
и роботите, прилича повече на заклинание, предназначено за вътреш-
но-партийна консумация от най-ретроградните “ешалони” на партията и 
военно-полицейската диктатура.
Към старите трансмисии и звена на властта ще се прибавят “нови”: Кон-
грес на колхозниците, всесъюзна организация на ветераните от войните, 
съвети на жените, фондове на съветската култура, събрания на трудови-
те колективи, бригадни и цехови съвети, колективни договори, “закон за 
държавното предприятие” и т.н., и т.н.
Ще се издигне ролята на профсъюзите в производствената и социална 
сфера. Явно, поучени и... изплашени от примера на полските работни-
ци, горбачовци започват да говорят за “внасяне на самоуправленчески 
начала в работата на колективите”. Заедно с това, те се опитват да 
профанират и изпразнят от съдържание и тази идея, както толкова други. 
Те искат да сведат самоуправлението до участие на работническата 
класа в организиране на собствената си експлоатация, избор на над-
зирателите в предприятието и по-удобно наместване на хомота вър-
ху шиите. Такова “самоуправление” е технически въпрос и се свежда до 
“управление” на първичните материали/ суровините, което ще отпадне 
във висша степен с новите технологии и поемането на производствените 
задачи от роботи, автомати, конвейери и т.н.
Същевременно Горбачов иска да елиминира масите от сферите, къ-
дето започва истинското самоуправление на народа: в планирането 
на производството според нуждите на всеки член на обществото, в 
разпределението на произведените блага и услуги, на трудовите за-
дачи (доколкото неприятни и нежелани такива ще продължава да има 
още известно време до включването им в тоталния кръг на автоматиза-
цията, за който говори Норбърт Винер); във вземането на решения по 
международните въпроси, по настоящето и бъдещето на областите, 
републиките и техния съюз, в ликвидирането на репресивните ин-
ституции и паразитните звена на диктатурата и в “съставянето на 
бюджетите” за развитие на свободни и достъпни за всекиго сфери 
на индивидуално или колективно творчество и инициативи. В тези 
области Горбачов иска да съхрани “единоначалието и демократическия 
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централизъм”, за да не допусне “уравниловката” и “анархията”, и да ут-
върди господството на класата си – нейната власт, привилегии и експло-
атация.
Макар и недостатъчно прецизно формулирано, но подчинено на горните 
задачи и целящо модернизиране на агонизиращата империя, т. нар. пре-
устройство трябва да засегне почти всички сфери и структури – партий-
ни, държавни, социални, спомагателни, икономически. Почти всички 
министерства, ведомства, обединения и инстанции трябва да се преус-
троят. Засега, вън от акцията трябва да останат само КГБ и армията. 
Очевидно, от гледна точка на Горбачов, тяхното състояние и функциони-
ране е безупречно. Той разчита, че в “трудни за отечеството моменти”, те 
“ще се справят с чест” с вътрешния и външен враг.
Понеже Горбачов има съзнанието, че въпросът, освен морален, идеоло-
гически и организационен, е на първо място финансов, то събирането на 
необходимите за преустройството стотици милиарди рубли не е убегнал 
от вниманието му. Ето от къде възнамерява да намери част от тях:
- Въвеждане на смени и нощен труд, за да се спестят капиталовложе-
ния за разширяване на съществуващата производствена база.
- Пълна стопанска сметка и самофинансиране на предприятията, за да 
се избегнат дотации и се създадат материални стимули за “добрите 
работници”.
- Икономия на материалните и човешки ресурси, което означава ин-
тензификация на труда и евентуално узаконяване на безработицата.
- Бригадна организация на труда, тоест опит да се създаде вътрешен 
контрол между самите работници, с поощрение на престараващите 
се доносници.
- Индустриални методи в селското стопанство.
- Засилване на надзирателските функции на държавата, с откъсване-
то им (на функциите) от бюрократичния апарат в производството.
- Антисоциалните последици от тази съвкупност от организацион-
ни, финансови, икономически и полицейски мерки, Горбачов се оп-
итва да прикрие с евтина демагогия за необходимостта да се обръща по-
вече внимание на нуждите на трудещите се.
- Широко рекламираната “гласност” се придружава от минимум цифри. 
Те са заместени в доклада с това, което руснаците наричат “тарабарш-
чина” и поетични обрати на речта. Препоръчваното лекарство прилича 
много на чудотворния елексир, който шарлатанинът Дулкамара от 
операта на Доницети предлага на всички: диабетици, хроници, па-
ралитици, диалектици и дори импотенти.
- Не е още съвсем ясно, какво доминира в Кремъл мошеничеството или 
невежеството? Ако се съди по опитите да се предизвикат словесни диа-
рии, по предписаните идеологически клизми на “съветското” общество 
и по предприетите чистки на част от кадровия апарат, явно д-р Горбачов 
смята, че се касае за... запек. Докато обществото е бременно. Русия е 
бременна със Социалната революция.
Кога и какво ще се роди от тая бременност, е още трудно да се пред-
скаже, но родилните напъни вече са започнали. Предлаганите “само-

управленчески начала” могат само да ускорят родилния процес или... 
аборта. Защото ленинизмът и самоуправлението са несъвместими. 
Защото диктатурата и самоуправлението образуват два полюса. Те съз-
дават обстановка, която самият Ленин наричаше “двувластие”. Ситу-
ация нетрайна, от която се отива отново към сталинския “ред” или 
към плашещата Горбачов “анархия”. От двете – едното!
Но генералният секретар казва:
“Другари, ние нямаме друг път! Не можем да отстъпваме, няма на-
къде да отстъпим!”
                                                           ***
Приоритетно и паралелно със статията за “Бъдеще”, работех усилено 
върху обещания аналитичен доклад за положението в СССР, който също 
завърших и към средата на декември бях готов да го предоставя на Па-
рижката организация. Понеже той стана по-обемист от планирания, за 
разглеждането му отделихме две събрания в работното помещение на 
Георги Илиев, което се превръщаше в своего рода клуб всяка петъчна 
вечер. Прочетох го на 19-и и на 26-и декември 1986 г. – на втория ден на 
Коледа, с което приключихме и тази година. 
Докладът, озаглавен “СССР – РЕФОРМА ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?”, за-
почва с кратък преглед на историята на “съветското” общество. Всеоб-
хватният, многофакторен анализ на неговата финална криза, завършва 
с революционна прогноза, която, за съжаление, не се реализира. Така 
глобалната развръзка бе отложена с около половин век – най-вероятно 
в рамките на десетилетието 2040 – 2050 г. (с “отчитане на статистиче-
ската грешка”).  
Тук възпроизвеждам доклада, като документ, който отразява “визията” 
ни за този възлов момент в най-новата световна история:

                                                     “Другари,

Така нареченият СССР, наред със САЩ, Западна Европа и Япония с Ки-
тай, е сред зоните от решаващо значение за победата на Социалната 
революция. Обстоятелството, че България е в една от перифериите на 
империята на Москва, е допълнително основание за повишения ни ин-
терес и периодичното връщане към “Руския въпрос”. Интересуващите 
се от предишните ни анализи, отправям към статии, като “За харак-
тера на Руската революция” (по случай 60-годишнината й), трите 
статии, посветени на историята на болшевишката партия пре-
ди, по време на и след смъртта на Йосиф Джугашвили или т. нар. 
Сталин и наследниците му, “Андропов, кризата и отмирането на 
държавата” (в броя на“Наш път” от ноември 1982), “1984 на Оруел 
и съветската действителност”, “Роботронната революция (Р.Р.), 
рейгъновата програма за превъоръжаване и положението в СССР” 
(1985) и др.
Нашите периодични анализи на тази тема ще продължат сгъстено, 
защото окото на РЕВОЛЮЦИОННИЯ ЦИКЛОН НАСОЧВА СМЪР-
ТОНОСНИЯ СИ ПОГЛЕД КЪМ СЪРЦЕТО НА РУСКАТА ИМПЕ-
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РИЯ – КРЕМЪЛ.
От месеци насам политическите наблюдатели са втренчили поглед във 
феномена Горбачов и събитията, които стават там. Общо взето, те 
се разделят на две голями групи, които следят със затаен дъх или със 
скептицизъм крачките “напред” и “назад на диктатурата в Москва. 
Либерали и социалдемократи очакват либерализация на стопанство-
то и пазара с хуманизиране на “социалистическата” физиономия на 
Московското господарство. Консерватори и “реалполитици”, които 
са сменили кафявите си ризи с рединготи и раирани панталони, раз-
глеждат обществото, което наричат комунистическо в съгласие с 
господарите му от Кремъл, като неподвижно, неподлежащо и непоз-
воляващо промени. От тук и рецептите за външната политика са раз-
лични. Първите предлагат преговори и подпомагане затлъстяването, 
демократизирането или вчовечаването на “социализма”, с оглед една 
конвергенция в бъдеще. Вторите разглеждат Руската империя като 
траен и неизбежен съучастник в поддържането на международното 
равновесие, “отнасят се с разбиране към законните интереси на руския 
империализъм” и също са за преговори, но с тояга в ръката и удряне 
през лапите, всеки път когато мечката посегне към меда в чуждите 
гърнета или “сфери на влияние”. Междувременно, всички прикриват 
тънките си или дебелашки сметки с приказки за “правата на човека” и 
заупокойни панахиди за свободата.
Има ли нещо ново на Източния фронт? Какво става с Московската 
империя и накъде отива тя? За да отговорим на тези въпроси, трябва 
да си уясним предварително:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА т. нар. СССР?
Съвременната Московска “цивилизация”, която едни сериозно, а други 
иронично наричат “реален социализъм”, започна своята история преди 
близо седем десетилетия в границите на самодържавната Руска импе-
рия. В началото бе един халосен залп от оръдията на “Аврора” и един 
държавен преврат (през нощта на 25 Х 1917 г.) който постави нача-
лото на края на една закъсняла буржоазна революция, и поради това, 
отклоняваща се от “класическите норми” на английската (от 1649 г.) 
и на френската революция (1789 – 1794 г.).
Организатори на преврата бяха не офицерите или адвокатите на бур-
жоазията, а маскираните в социал-революционни одежди лумпени от 
руската социалдемократическа партия (болшевики) и вървящите след 
нея “полезни идиоти” с либерални професии, работници, занаятчии и 
селяни – с или без шинели – всеки със своите мотиви и “идеали”.
Със заграбването на “търкалящата се по улиците на Петроград 
власт”, марксистката партия постави началото на своето превръща-
не в държавно-капиталистическа класа. Историята доказа още вед-
нъж анархистическата истина: ГОСПОДСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЯТА СА НЕДЕЛИМИ И ВЗАИМНО ОБУСЛАВЯЩИ СЕ! 
С помощта на военно-полицейската принуда, на декрети и експропри-
ации, авторите на октомврийския преврат въведоха руските капитали 

в стадия на държавния капитализъм, изгаряйки всички междинни ета-
пи. Монополът върху собственността бе увековечен чрез монопола 
на властта. Опазването на държавната собственост, привилегии-
те и господстващото положение на новата класа се осъществи по-
средством диктатурата на болшевишката партия. Нея Ленин нарече 
скромно “честта, ума и съвестта на нашата епоха”. Избутала всички 
други от копанята на властта и настанила се с двата крака там, тя 
построи “новото” общество по свой образ и подобие. Създадената 
система ние наричаме държавно-капиталистическа, защото съхра-
нява основните категории на капитализма – НАЕМНИЯ ТРУД И 
НЕГОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
Без да се впускаме в исторически и социологически изследвания на ру-
ския държавен капитализъм и неговата империалистическа експанзия, 
нито в сравнения с китайския, кубинския или африкански “социализъм” 
и маркс-ленинизъм, ще посочим само някои особености на тази разно-
видност на капитализма. Тя се характеризира с тотална етатиза-
ция на всички отрасли на икономиката, финансите, културата и 
идейния живот. На одържавената собственост кореспондира без-
разделната диктатура на партийната, административната и во-
енно-полицейската бюрокрация, образуващи класата на държавни-
те капиталисти, антипод на която са наемните работници от ин-
дустрията, земеделието и услугите. Ролята на идеологически мотор 
за превръщане на крепостническа Русия в държавнокапиталистическа, 
изигра марксизмът. Оръдие на този преврат както посочихме вече, 
стана болшевишката партия на Ленин, Троцки, Сталин и компания. 
Това не е историческа необходимост, но резултатите от досегашните 
завземания на властта от марксленинските партии, са навсякъде ед-
накви. Повторението на тези “случайности” върху всички континенти, 
анализът на програмата на “Комунистическия манифест” и нейните 
реализации в слабо развитите страни (Източна Европа бе окупирана 
и “социализЪма” наложен с “безкористната помощ” на Червената 
армия) ни позволяват да заключим, че марксизмът във всичките си 
разновидности, е най-завършения идеологически и програмен израз 
на тенденциите към концентрация и централизация на властта и 
капитала, и трансформиране на ПРЕДКАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ 
“ЦИВИЛИЗАЦИИ” В  ДЪРЖАВНОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИ!
В организационно отношение държавният капитализъм може да 
бъде разглеждан като последно стъпало на всеобщата капиталисти-
ческа еволюция. От него нататък, капитализмът не подлежи на уедря-
ване, централизация и концентрация, защото е доведен до своя после-
ден предел – ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ.
По съсредоточаване на капитала в ръцете на властниците, всеобхват-
ност на държавнокапиталистическата организация и наложените от 
нея социални, производствени и пазарни отношения и по подчиняване 
на всички прояви на обществения живот, държавният капитализъм е 
“изпреварил” частния. Това изпреварване в централизацията, съжи-
телства със значително по-слабо развитие на производствените мощ-
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ности и технологии. В това отношение държавният капитализъм се 
движи със закъснение от няколко десетилетия.
Заедно със собствеността, в ръцете на държавнокапиталистическа-
та класа се намира командването на наемния труд и инвестициите 
на капитали. Това създава известни преимущества за ускореното им 
натрупване, с което се характеризират ранните стадии от разви-
тието на капиталистическото общество. Поголовната експроприа-
ция на селяните, използването на робския труд в концлагерите, низкия 
уровен на живот на работниците (който е сравним с този от 19 век) 
и организираното насочване на капитали и работна ръка в сферите 
на тежката индустрия, създаде възможности за по-бързи темпове на 
икономическо развитие. С това се обяснява излизането на Русия за 70 
години от шесто на второ място в света по глобален “национален 
продукт” и експанзията на нейния империализъм през десетилети-
ята след Втората световна война.
Експанзията и стремежът към световно владичество, импулсирани от 
ускореното развитие на държавния капитализъм, не са марксическа 
оригиналност. Те са получени в наследство от цялата 1000-годишна 
история на “Третия Рим”. Руската империя, въпреки някои истори-
чески инциденти, като татарското иго или монголските нашествия 
в миналото, и по-близките до нас откъсвания на титова Югославия и 
маоистки Китай, общо взето следва пътя на разширението, начертан 
от киевските князе преди 10 века, от Иван Грозни, от Петър Велики и 
от останалите руски самодръжци. Към наследената империя, новите 
й господари прибавиха Източноевропейския “преден двор” и “задмор-
ските владения”. По изчисления на Бжежински, днес в ръцете на дик-
таторите от Кремъл е съсредоточена властта върху:
- 135 милиона руси и 140 милиона “иноверци”, сред които 50 милиона 
украинци и 50 милиона мюсюлмани.
- 120 милиона източноевропейци, 15 милиона авганистанци и два мили-
она монголци в първата периферия на империята и 
- над 130 милиона души в Куба, Никарагуа, Виентам, Ангола, Етиопия, 
Южен Йемен, Северна Корея и други “задморски територии” на импе-
рията.
Или общо 545 милиона души, населяващи площ от около 30 милиона ква-
дратни километра. (Бжежински: “Геостратегически рамки на водене 
на Американо-Съветската конфронтация” – Бостън, Ню-Йорк, 1986 
г. – кратко ръководство по външна политика, предназначено за амери-
канските президенти.)
Идеологическите, империалистически и структурни мотиви, които 
правят диктатурата абсолютно необходима за съхранението и разши-
ряването на господството на държавнокапиталистическата класа, се 
допълват от нови, свойствени за системата причини, които ще разгле-
даме в следващите параграфи на доклада.

НЕПРЕКЪСНАТИТЕ КРИЗИ И КОНФЛИКТИ НА ДЪРЖАВНИЯ 
КАПИТАЛИЗЪМ

Почти от началото на своето конституиране новата класа е в непре-
къснати конфликти и кризи. Най-напред тя води боеве срещу Бялата 
Гвардия, образувана от части на разпадналата се армия на самодър-
жавието, после с партиите на временните правителства, в които ос-
вен буржоа, участваха и не малко селяни и работници, вървящи след 
есерите и меншевиките. По данни на Троцки (ако съдим по жизнения 
му път – един от “полезните идиоти” по образния израз на Ленин), 
гражданската война поглъща 11 милиона жертви. Никой не е правил 
статистики за социалното разпределение на тези милиони, но като 
се вземе под внимание, че 90 % от населението тогава е селско, навяр-
но далеч преобладаващата част от жертвите са селяни. Последвало-
то обезземляване, пролетаризиране и смилане на селячеството като 
класа, по признания на Сталин пред Чърчил, струва колкото още една 
гражданска война. Селяните са и абсолютното болшинство в затвори-
те и концлагерите от архипелага на насилието и смъртта. Мащабите 
и методите далече надминават всичко познато от епохата на Елиса-
вета в Англия от преди 400 години. Освен кръвнишката бруталност, не 
може да се отрече известна виртуозност в тактиката и стратегията 
на разделяне, неутрализиране и унищожение на противниците. В тази 
човешка мелница намират своя край всички класи на старото руско об-
щество. В класовата борба, на този етап безусловният победител е 
класата на държавните капиталисти. Пътят към тази победа не 
е праволинеен и гладък. Гражданската война, НЭП-а, създаването на 
колхозите и индустриализацията, Втората световна война и между-
народното признаване на империята с нейните “сфери на влияние” са 
придружавани и следвани от разнородни и разнокалибрени кризи.
След смъртоносните класови войни от които оцеляват само господ-
стващата класа и пролетариата (в днешна Русия няма повече нито 
буржоазия, нито селяни), започва “вътревидовата борба” за властта 
между фракциите на сталинисти, троцкисти и бухаринци. Борбите за 
настаняване в императорските покои в Кремъл, са облечени в идеоло-
гически и тактически разногласия относно вътрешната и външна по-
литика на новата класа. Без да засягат политическите, икономически и 
социални основи на системата, те изпращат една трета от членовете 
на болшевишката партия в чистилището на създадения от нея концен-
трационен ад. През някои върхови моменти на кризата от 1934 – 1938 
г. броят на бъдещите кандидати за посмъртна реабилитация достига 
няколко десетки хиляди души месечно. Много от разстреляните са ста-
линисти. С тях Джугашвили и оцелялите съратници искат да изтрият 
собствените си кървави следи и да успокоят тръпнещото пред врати-
те на скотобойната партийно стадо.
Едва заглъхнали залповете от разстрелите на Ежовци и Блюхеровци, 
започва най-кръвопролитната война в руската история (1941 – 1945 
г.), която без чувство за хумор продължават да наричат отечествена 
(с главна буква). Тя разрушава и разкървавява Русия, но държавнока-
питалистическата класа прекрачва далече отвъд бляновете на само-
дръжците: Източна Европа е колонизирана и руската мечка си създава 
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бърлога в Берлин.
Смазването на опозицията в окупираните страни и обесването на 
“национал-уклонистите” сред местните компартии, които бяха вече 
порядъчно прочистени от всякаква самостоятелна мисъл и воля, се из-
вършва по добре разработения и отрепетиран московски сценарий. Ко-
лонизаторската политика на Кремъл спрямо Източна Европа не среща 
съпротивата на неговите западни съюзници. Този период завършва с 
приемането на сателитните страни в ООН и със серия срещи меж-
ду “големите”, с които се открива епохата на “мирно-съвместно съ-
ществуване между страните с различен обществен строй”. В Москва, 
като че ли всичко е спокойно и стабилно. Но и най-мощната империя, 
и най-свирепата диктатура, изчерпват своите репресивни резерви. 
Настъпват моменти, когато отделни колонии, отделни групи от на-
селението и цели класи започват да търсят изход от тиранията, ми-
зерията и безнадеждността. Тогава само терорът се оказва недоста-
тъчен. За да избегне верижната експлозия на колективното отчаяние, 
господстващата класа търси в такива моменти отдушници, изкупи-
телни жертви за “грешките”, хати-хумаюни, реформи и откриване на 
известни перспективи. Тръгвайки по този път, диктатурата ще бъде 
отведена толкова по-далече, колкото по-голям е натиска на спонтанно 
или съзнателно организиралите се сили, които искат промени. Дори и 
когато условията й позволят да употреби сопата, тя никога не може 
да се върне в изходната си точка.
Първите следвоенни симптоми на слабост на империята идват с из-
гонването на “съветските специалисти” от Югославия. Следващите 
пристигат отвън и отвътре почти едновременно. Въстанието на ра-
ботниците в Източна Германия (на 17 юни 1953 г.) е последвано от 
бунтовете в островите на архипелага Гулаг, чиито обитатели след 
войната отново са станали по-многочислени от ефективите на 
Червената армия и полицията във всичките й разновидности. 
Тези събития и тътена на нови, които се подготвят, дават тласък 
на Хрушчовите размразявания, “либерализъм” и “реформизъм”, които 
иначе са мотивирани от междукотерийните борби за сталинското 
наследство. Десталинизацията се превръща в 10 годишна криза на 
партийното ръководство, която започва с разстрела на Берия, минава 
през отстъпленията в Югославия и Полша, кървавото потушаване на 
Унгарската революция (1956) и безкръвните чистки на “антипартий-
ната група на Молотов, Каганович, Маленков и Булганин, продължава 
с откъсването на Албания, което е прелюд към конфликта с Китай, 
окървавената стачка в Новочеркаск, за да завърши в 1964 г. с подаване 
оставката на “самия” Никита Сергеевич и абортиране на неговите 
злополучни опити за обновяване и реформиране на метрополията и пе-
рифериите й. 
С този вътрешнопартиен преврат, започна предпоследната Брежнев-
ска “ера” на безпросветен, ориенталски деспотизъм, на гниене и пиян-
ско скудоумие – във върховете и в низините. Време на неподвижност и 
летаргия, които се смущават само от периферни взривове “със слаба 

интензивност” в колониите.
Всички тези следвоенни кризи в империята: Югославия (1948), ГДР 
(1953), Унгария (октомври 1956), Албания (1961), Китай, Чехословакия 
(1968), Полша (1956, 1970, 1976, 1980 – 1981 г.), обаче не завършиха с 
РАЗПАДАНЕТО НА ИМПЕРИЯТА. Частичните загуби (в Югославия, 
Албания и Китай) бяха компенсирани със завоюването на нови “задмор-
ски владения” върху почти всички континенти. Вътрешно-партийните 
кризи и чистки също не декомпозираха партийната и държавна маши-
на, и номенклатурата, макар “изяла много от своите деца”, ОСТАВА 
ДАЛЕЧЕ ОТ ТОВА ДА СЕ САМОНАГЪЛТА И... “ОТМРЕ”.
Най-после, и това заслужава СПЕЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ, през цяло-
то близо седемдесет годишно съществуване на държавнокапиталис-
тическото общество, пролетариатът на Русия не оказва никакво ак-
тивно влияние върху хода на събитията. Ако се изключи въстанието на 
Кронщадските матроси и работници в началото и някои стачки, които 
принуждават “пролетарските” диктатори да изпратят на заточение 
зад Урал цели ешалони от работници от Петроград и Москва (1921 г.), 
неговата съпротива срещу експлоатацията на държавния капитал и 
диктатурата е пасивна и неорганизирана. Като че ли четиригодиш-
ната гражданска война (1917 – 1921 г.) е изчерпила силите на трими-
лионната руска работническа класа. Унищожен физически или преми-
нал в стана на господарите, (разместването на пластовете е открило 
достъп за част от “париите” и лумпените до овакантените постове 
на бившите паразити и началства в държавния апарат и партийната 
йерархия), пролетариатът не действа, като класа “за себе си”.
Настъпва епоха на бавно конституиране на една нова работническа 
класа, чиито попълнения идват от село, от остатъците на градска-
та дребна буржоазия и неемигриралите “бивши люде”. Това е класа, 
която е привличана по-скоро от спомена за своето минало, отколко-
то от настоящето си пролетарско поприще. Класа – без традиции на 
борба срещу държавата- подтисник и експлоататор, без съзнание за 
силата и достойнството си, систематично оглупявана с марксисткия 
опиум и залъгвана с премиални, “почетни значки”, ордени и други дрън-
калки, съревнования, ударничества, преходни знамена и прочее изобре-
тения на “политическата икономия на социализЪма”. Една класа без 
революционен идеал, оплетена от доносници, профсъюзни бюрократи, 
полиция, агитпропи, синекури-паразити, разделена на разряди и пона-
сяща безмълвно експлоатацията, арогантността, гаврата и цинизма 
на своите господари, съпротивата й срещу които не отива по-далече 
от инстинктивното “Пилей време, пести сили!” Една класа, която в 
над шест-десетилетната си история не можа да намери нови методи, 
средства, форми и организация на активна борба, адекватна на новите 
условия. Една класа, която нито веднъж не успя да принуди чрез свои-
те преки акции диктатурата на Лениновци, Сталиновци, Хрушчовци 
или Брежневци да отстъпи, макар и частично пред работническите 
нужди, поставяйки под въпрос собствената си роля в руската история.
На безсилието на този 100-милионен колос – пролетариата, в “съвет-
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ската” империя, съответства идейната безпомощност на интелиген-
цията, която продължава да бъде далече от появата на ляствиците 
на революционната мисъл сред нея. Нейн връх са Сахаров, неколцина 
изплашени хуманисти и смехотворните искания на съветското диси-
денство, чиято най-голяма акция е манифестацията на... шест души 
на Червения площад срещу окупацията на Чехословакия през лятото 
на 1968 г. или онзи дисидентстващ пияница, който вдигнал стакана 
с водка и пил... на екс за самозапалилия се Ян Палах в една московска 
кръчма. Само реалистичната литература, живопис и скулптура в ли-
цето на Солженицин, Зиновиев, Эрнст Неизвестний и още половин ду-
зина застанаха на едно по-високо гражданско ниво от онова, което бе 
достигнало руското изкуство в последната фаза на руския царизъм.

Такава е, в галоп, историята на държавнокапиталистическото обще-
ство и неговата империалистическа експанзия. Днес неговата криза 
е един общо признат, включително и от господарите му, безспорен 
факт. Е ли това достатъчно, за да считаме, че процесът на възход и 
разширение на владичеството – навън и вътре е приключил? Че им-
перията на Москва е преминала през зенита си и сега започва слиза-
нето или сгромолясването в историческата бездна, погълнала тол-
кова други велики империи? Няма ли и този път поредната, издигаща 
се вълна на кризата да се разлее и руското общество да се озове отново 
в един от падовете на вълнообразното движение, оставайки заключено 
в полицейския трюм, а корабът на властта да се отърве само с някои 
зловещи скриптения? Отличава ли се днешната криза от предишните? 
Има ли нови фактори, които могат да се прибавят към акумулацията 
на предишните фактори на революционната ситуация? Ще се роди ли 
от тази криза революционната мисъл, надежда, кураж и акция или 
отново всичко ще завърши с “очакване отгоре и бездействие отдо-
лу”? С единични, платонични протести и “филистерски надежди на 
десетки милиони празни черва, да получат господарско милосърдие”? 
(ала Гьоте)
Ние твърдим, че след сталинското свръхпроизводство на чугун, колхози 
и трупове, след хрушчовото “размразяване” и брежневската стагна-
ция, държавно-капиталистическа Русия навлиза в една нова фаза на 
своята криза, която има всички изгледи да завърши с КРАХ!

КОИ СА ДРУГИТЕ ФАКТОРИ И ПРОЯВИ НА КРИЗАТА
В РУСКАТА ИМПЕРИЯ?
Преди да се спрем на вътрешната еволюция на империята и класовите 
сили, от които зависи революционната перспектива, ще разгледаме ма-
кар и бегло международното положение на СССР.
Излизането на второ място в света и империалистическата експан-
зия, сблъскаха интересите на СССР с тези на останалите имперски 
сили. Резултатът е една изолация на Кремъл и образуване на единен 
фронт, в който участва дори и “комунистически” Китай. Политиката 
на колониално господство и експлоатация откъсна редица страни от 

“социалистическата общност” на Москва, а опитите да бъде разши-
рено това господство с по-елегантни методи (в Египет) или брутална 
агресия (в Авганистан), създадоха недоверие и осторожност сред поли-
тиците и народите в “Третия свят”.  Днес Москва може да разчита, и 
то условно, само на своите окупационни войски и на поддържаните от 
тях “социалистически” куизлинги. В подобна обстановка, Кремъл ще 
прави всичко възможно, за да излезе от изолацията и да избегне “съ-
ревнованието” във въоръжаването, което тежи като надгробен ка-
мък върху всичките му проекти и планове. Нещата ще се усложнят от 
факта, че всички съседи: Китай, Япония, Германия, Полша, Румъния 
и др. имат открити сметки с империята. Частичното им уреждане 
може да предизвика усещане, че е започнала разпродажбата и тотал-
ната ликвидация, поради фалит. Към тези “дребни сметки”, се при-
бавя съперничеството със Съединените Щати, въпрос комплексен и 
противоречив, който изисква самостоятелно третиране.
Освен конфронтацията с другите империалистически сили, основи-
те на империята са разядени от враждебните отношения между 
метрополията и перифериите. Това са отношения между господари 
и слуги, между сюзерен и васали. В приетия политически жаргон, те 
носят името колониален или национален въпрос. Той излиза на сцената, 
когато социаликономическото и политическо развитие създаде мест-
ни класи, които чувстват достатъчно сили, за да започнат самостоя-
телно “историческо творчество”. След Първата световна война тези 
движения обхванаха почти всички колонии на старата самодържавна 
Руска империя. Полша, Финландия и Балтийските страни дори се от-
къснаха. Акцията на полските шляхтичи, финландската и балтийска 
буржоазия имаше толкова силно влияние върху другите слоеве, включая 
работниците, че принуди централистите от ВКП (б) да издигнат фе-
дералистични знамена и кръстят империята СЪЮЗ, изпреварвайки с 
няколко десетилетия създателите на днешните “общежития”, “общ-
ности”, съюзи и т.н.
Колониалният и национален въпрос, в чиято основа лежи определено 
ниво на капиталистическото развитие, не е снет от дневния ред в 
първата вътрешна периферия на Русия. “Новата” колониална поли-
тика на Москва с ползването на туземната бюрокрация, вместо ру-
ската, порусване на населението със задължителност на руския език и 
покръстване на имената, фалшифициране на историята, разселвания 
и дори геноцид (напр. срещу кримските татари или чеченците), като 
че ли не дава очакваните резултати, ако се съди по пресните събития 
в КАЗАХСТАН на 17-19 декември 1986 г., когато разбунтувалата се 
младеж в Алма Ата, отхвърли диктата на Кремъл и политбюро на 
Ц.К. на КПСС. Същите проблеми стоят открити и в останалите 
“съюзни” републики: Украйна, Прибалтийските, Грузия, Армения и 
няколкото мюсюлмански. Каква форма ще приеме съпротивата сре-
щу централната власт: на социална революция, на националистическо 
въстание на местната бюрокрация срещу Москва или ще отиде още 
по-назад към средновековието, когато религиозните ереси били доми-
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ниращия катализатор на социалните борби, зависи от много истори-
чески и конкретни обстоятелства във всяка от “съветските републи-
ки”. По всяка вероятност, Афганистан, където Червената армия тър-
пи поражения вече осма година, което създава условия за разгръщане 
на пораженския дух, каквото не можаха да предизвикат търсените от 
Че Гевара “десет Виетнама”, ще оказва своето влияние не само върху 
мюсюлманското население на СССР!
Центробежните сили действат и в останалите периферии на им-
перията. Експлозиите в източноевропейските й части – на първо мяс-
то в Полша – трябва да приковат с особена сила вниманието ни, защо-
то България е в тази “сфера на влияние” и нейният път се чертае 
от жалоните, които поставят източноевропейските революции.
При друг вътрешен и международен контекст и по причини и движу-
щи сили, различни от действащите в първите две периферии, кризата 
на империята е не по-малко сериозна и в “задморските територии”. 
В Никарагуа, Ангола, Етиопия, Камбоджа и т.н. към борбата на ту-
земните националистически сили, срещу руския империализъм и проте-
жираните от него “прогресистки патриотични фронтове”, партии и 
движения, които все повече се амалгамират с марксленинизма, се при-
бавят “освободителните” операции на старите имперски сили и САЩ. 
Една илюстрация и симптом за неотклонната им интензификация 
в бъдеще, е новата политика на въоръжено изблъскване на руския 
империализъм от “техните исконни сфери на влияние”. Това про-
дължение на “мирното съвместно съществувание” с други средства, 
е дефинирано в рейгъновата доктрина под името “войни със слаба 
интензивност”. Доктрината предвижда подпомагането на “всички 
бойци на свободата”, сред които са палачите на бившия никарагу-
ански диктатор Сомоза, негри които се издържат безкористно от 
расистите в Южна Африка и демократите на небезизвестния Пол 
Пот. Всеки борави с подръчния му “човешки материал”, още повече, 
че империализъм не се прави с чисти ръце.
Вън от империята, в други “соц”-страни, също се развиват подобни 
процеси. Югославия, например, от една година върви по ръба на експло-
зията. В “народен” Китай дълбоките подводни течения в компарти-
ята или сред интелектуалците, студентите и работниците отново 
раздвижват “пяната по повърхността”, както казва Хегел. Те също 
могат да подействат дестабилизиращо върху руската метрополия и 
нейните близки и далечни периферии...”

Понеже времето беше напреднало и полунощ преваля, се реши да про-
дължа по-нататъшния прочит на доклада в следващия петък. За да из-
бегна резюмирането на първата му част, ксерокопирах целия, за да го 
раздам на всеки от дошлите на събранието в предновогодишната нощ. 
Това и сторих вечерта на 26 декември 1986 г., след което преминах към 
следващите му страници:

“Другари, имате целия доклад, което ще улесни дискусията ни след 

Нова година. На предишното събрание описахме вътрешната и меж-
дународна обстановка, на чийто фон ще разгледаме решаващите про-
мени в съотношението на социалните сили в Русия и империята й. Те 
са следствие от извършените количествени и качествени изменения в 
средите на пролетариата и интелигенцията, които мисля, от тук-на-
татък ще поставят все по-решително своя печат върху характера и 
изхода от класовата борба срещу диктатурата на държавния капитал 
и неговото олицетворение – номенклатурата.
Какво имам предвид? Един прост факт, който е пред очите на всички и 
на който, почти никой не отдава нужното значение – по степен на со-
циал-икономическото си развитие, източноевропейските и останалите 
соц-страни могат да бъдат разделени на две групи:
А) Слабо развити (Югославия, България, Румъния, Китай, Северна Ко-
рея, Куба, Виетнам и т.н.) и
Б) Развити – ГДР, Чехословакия, Унгария и Полша.
По усреднено ниво на общото си развитие СССР дълго време заемаше 
междинно положение сред тези две групи. Колониалното разширение 
и следвоенното му развитие го приближават плътно до втората 
група и това е може би един от най-важните процеси на Изток през 
четирите следвоенни десетилетия.
Кое ни дава основание да мислим така?
Ако се вгледаме по-внимателно в социалната и политическа история 
на двете очертани групи страни, не можем да не констатираме, че 
докато в първата главна обществена сила си оставаше туземната 
господстваща класа, олицетворение на “националния” държавен ка-
питал, то във втората група тази роля се поема от пролетариата и 
вървящата с него интелигенция. Събитията доказват тези ни твър-
дения. В слаборазвитите “соц”-страни кризите на империята бяха из-
ползвани от местните компартии. С различни поводи и под различни 
знамена (против или за Сталин), те успяха да се измъкнат из под чугу-
нената пета на московската метрополия или да си извоюват известна 
независимост спрямо нея.
Откъсването от метрополията обикновено се придружава в начало-
то с изостряне на антируските настроения и пропаганда, след което 
външната политика влиза в нормалното русло на конюнктурните мане-
ври на държавите от Третия свят: днес по-близо до единия блок, утре 
до противния, с оглед текущите интереси и “търсенето и предлагане-
то” на международния политически пазар и... панаир.
Разбира се, преживяният опит в търбуха на империята не е отишъл 
напразно и галванизирането на “международните отношения” не 
може да запълни изцяло пукнатините от миналото. Винаги остава 
едно недоверие към бившите господари, дори когато те, заставени от 
стратегическите си нужди и интереси, “правят подаръци”.
Тези промени в интернационалния статут на “освободилите се” стра-
ни, в които взеха връх “националистическите уклони” в компартиите, 
оставиха навсякъде незасегнат държавния капитализъм и в повече-
то случаи направиха диктатурата му още по-свирепа, с тази раз-
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лика, че спестеното от колониалната експлоатация отива вместо 
в Москва, в ръцете на туземните, “отечествени” господари. Следо-
вателно, в тези страни, в променен международен контекст, социал-
ният въпрос остава открит и нерешен. Следователно, в много от 
“недоразвитите” страни на “соц-лагера”, сред които е и България, не 
всичко може да се обяснява само със “съветското присъствие и не-
благоприятното международно положение”.

Промененото съотношение на класовите сили в по-развитите страни 
определи друга посока на събитията. В Източноевропейските колонии 
въстанията на масите сляха в едно борбата срещу империализма и не-
говите туземни слуги. Те доказаха, че народът е узрял за социалната 
революция и е достатъчно силен, за да събори диктатурата.
В Унгария държавата и партията бяха унищожени за няколко дни. 
Вместо армията и полицията, на сцената излезе въоръженият народ. 
Вцепенени в ужас от размаха на въстанието, отпадъците на “войн-
стващия марксизъм” потърсиха спасение в бягството, без да ока-
жат каквато и да е съпротива. Само интервенцията на танковите 
дивизии спаси лакеите на Москва от революционното възмездие и 
реставрира стария режим.
Революцията на унгарската работническа класа и интелигенцията бе 
удавена в кръв. От този факт опортюнистите побързаха да обявят 
невъзможността на една победоносна революция без наличието на 
“благоприятна международна обстановка”. Нашите изводи от тези 
събития, направени тогава в затворите и сега в емиграция, са диаме-
трално противоположни: 
За да бъде принуден империалистическият хищник да изтърве пляч-
ката си, революционното събаряне на диктатурата трябва да се 
придружава от тотална война, терор и саботаж срещу живота и 
имуществата на окупаторите и техните колаборатори. Безцере-
монна война на живот и смърт, която да покаже на имперското сче-
товодство, че на кантората в Москва ще струва по-евтино, ако обяви 
фалит в колонията, обхваната от пожарите на революцията. Авганис-
тан показва, че подобен отпор е възможен, дори при много по-несъзря-
ли предпоставки на борбата. Но той изисква идейна, психологическа 
и техническа подготовка още от днес.
Независимо от пораженията в първите революционни боеве, ние не 
трябва да се изморяваме да повтаряме и подчертаваме, че навсякъде, 
спонтанно и неизбежно, въстанията на масите в развитите източ-
но-европейски страни се превръщаха в социални революции с работ-
ническите и териториални Съвети в Унгария или в република на са-
моуправляващите се труженици – в Полша. (Вижте Програмата на 
“Солидарност” от септември 1981 г.!)
Това е главният урок от революциите на Изток, и заедно с това ука-
зател на пътя, който ще поемат руските работници и интелиген-
ция, които са достигнали вече социаликономическото и културно 
ниво на другарите си в изпреварилите метрополията колонии.  

След седем десетилетия “социалистическо строителство”, класите в 
руското общество отново са изпаднали в онази вкаменелост и непод-
вижност, с които се отличаваха в крепостническото минало. Повече 
не съществуват възможностите, когато октомврийският преврат 
или сталинските чистки и кървавият терор овакантяваха постове 
и откриваха “перспективи” пред най-напористите сред “нисшите” 
класи и лумпените; когато царски фелдфебели, като Будьони “носеха 
маршалските си жезли в раниците” или миньори, като Ворошилов и 
Хрушчов, можеха да влезнат в светая светих на болшевишката дик-
татура – политбюро на ВКП (б); когато изкачването по йерархиче-
ската стълба и заемането на службите, жилищата и бижутата на 
разстреляните “съратници” и на живо-погребаните в Сибир “врагове 
с партиен билет” се извършваше с относителната лекота.
Тези времена окончателно приключиха. Социалните пластове са вка-
менени. Службите, привилегиите и социалният статус се наследяват 
и охраняват с писани и неписани закони и правилници. “Растежът” в 
йерархията, паразитирането в леговищата на социалистическата си-
некура или шансовете за влизане в “добрите семейства”, които упра-
вляват империята са барикадирани и блиндирани. Преходите от една 
класа в друга, дори от един слой на номенклатурата в друг – по-висш, 
са значително по-редки, отколкото в буржоазното общество. Днес ка-
милата ще премине по-лесно през иглените уши, отколкото сина на ра-
ботника, колхозника или чистачката да влезне в царството на номен-
клатурчиците. Редките изключения само потвърждават правилата и 
изпълняват “социалната роля” на печелившия лотариен билет.
Така, въпреки количествените и качествени изменения сред руския 
народ, “създалата се” класова стратификация на руското държав-
но-капиталистическо общество ликвидира всякакви “златотърсачески 
трески”, идеологически илюзии и вяра в обещания “земен Рай”...
Пред трудовия народ и неговата младeж са закрити всички мирни пъ-
тища към създаването на едно свободно общество от свободни хора. 
По всеки един от тях диктатурата е спуснала своите бариери. Не 
може да се направи нищо друго, освен да се събори диктатурата и 
експроприира номенклатурата. Властта е направила всичко зависе-
що от нея, за да свърже в гордиевия възел на една революционна криза 
всички противоречия: социални, национални и интернационални. И 
към тях социал-икономическото и технологическото развитие приба-
вят един нов, непознат в миналото фактор, чието въздействие тепър-
ва ще се чувства във всички сфери на днешната “цивилизация” и нейния 
държавно-капиталистически вариант.

ТОЗИ НОВ ФАКТОР Е РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ.
Започнала със съединението на компютрите с роботите, тя води до 
автоматизиране на грамадна част от производствените дейности 
и изобщо на трудовите процеси и само този факт вече поставя под 
въпрос съхранението на днешните социални отношения, икономически 
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категории (наемен труд и капитал), политически институции и прин-
ципи (йерархия и централизъм), начин на живот и културно творчест-
во. Тази революция е на път да разруши не само днешните социални 
структури във всяка от развитите страни, но и относителното рав-
новесие между световните сили с почиващите върху него интернацио-
нално статукво и “мирно съвместно съществувание...”
Русия изостава решително в роботронната революция. М.Горбачов 
започва с това самопризнание своя доклад пред предстоящия пленум на 
ЦК на КПСС –и ни разкрива една... публична тайна.
Ако се съди по стагнацията в процентите на икономическия й прираст 
от 15 – 20 години насам, можем да считаме, че преимуществата, съз-
дадени в миналото от държавния капитализъм и неговата диктатура, 
са изчерпани. Облагоприятствали ускореното развитие на старите 
класически производства на въглища, чугун, стомана и т.п., организи-
рани с методите на Тейлор и Стаханов, и страхът от глада, нагайката 
и ГУЛАГ, днес тези “преимущества” на централизма, на бюрократич-
ното планиране, на йерархията и единоначалието, на командването и 
репресивните санкции се оказват абсолютни прегради за развитието 
на роботронната революция. Защото двигател на новите производи-
телни сили става интелектуалната, а не мускулна енергия. И защото, 
богатството и мощта на едно общество и неговите членове все по-
вече се измерва с количеството произведена, обменена и консумирана 
информация. Една особеност на последната е, че тя нараства тол-
кова по-бързо, колкото по-голям е броят на участващите в обмена 
и консумацията й. В общества, които са построени на принципа на 
изолационните килии в наказателните затвори и които се заграждат 
със стени и телени мрежи от околния свят, информационната енергия 
клони към нула. В епохата, пред чийто праг сме, тези общества са 
осъдени. Защото за своето развитие и изява, днес повече от всеки друг 
път, обществото и интелекта се нуждаят от неограничена свобода, 
от правото всеки да има достъп до всяка информация; всеки да може 
да включи в информационните системи резултатите от своите тър-
сения, изследвания и логически екстраполации, и да ги предостави за 
ползване на всеки за когото те представляват интерес; всеки да може 
да черпи и едновременно да създава информационното богатство!
ТЕЗИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЕДНА НОВА ВЕЛИКА ХАРТА, пред-
полагат на първо място ликвидиране на “държавните тайни”, на 
монопола върху събирането, управлението и ползването на инфор-
мацията, на превръщането й в стока и изключването на непла-
тежоспособните от пазара и оборота, тоест предполагат експро-
прииране от обществото и на така наречената интелектуална 
собственост! Всичко това вкупом, изисква унищожението на стъл-
бовете на днешната “цивилизация” – диктатурата на бюрокрация-
та, собствеността – частна или държавна и на стоковото или па-
зарното стопанство.
Бюрократите и жандармите са били винаги олицетворение на анти-ин-
телектуалните сили, държавата винаги е била клетка за човешката 

инициатива, но днес те са смърт за общото и интелектуално развитие 
на обществото и неговите членове. Самият престой в бюрократична-
та машина изсушава ума и у най-интелигентния чиновник и деквали-
фицира натрупаните познания. А кастовите и егоистични интереси 
на бюрокрацията поставят прегради пред информационните потоци 
и лишават мозъка на милиони поданници от интелектуална храна, а 
обществения механизъм - от енергия. Резултатът е блокиране на об-
щественото развитие и духовно обедняване и на върхушката, и на 
низините.
Човечеството отива към общество, в което всеки ще може да се за-
нимава с това, с което желае, и по начин, който всеки ще може сам да 
избира за себе си. За да се създадат условия и среда, в която развитие-
то на всеки благоприятства това на другите. И това, защото авто-
матизацията на производствените и на всички скучно повтарящи се 
физически и “интелектуални” операции ще даде свободно време, хляб, 
облекло, жилища, адекватни образование и здравеопазване, възмож-
ности за пътуване и общуване ЗА ВСИЧКИ. А сборната интелекту-
ална енергия на обществото е равна на сумата от интелектуални-
те възможности на неговите членове!
На фона на тези небивали възможности, които се разкриват пред чове-
ка, бронтозаврите от партийния “авангард”, който управлява всички 
сфери на обществения живот, искат да сведат нашия духовен мир до 
скандиране на лозунги и до заучаване на “героичните им автобиогра-
фии” в кръжоци и “зачоти”, до рефлекторните реакции на Карел-ча-
пековите саламандри и предъвкване на плявата, създадена от вехтоза-
ветните пророци от 19-и век.
Вместо самоуправляващ се съюз на свободни хора, в навечерието на 
21-и век марксизмът предлага робовладелската идея на Римската им-
перия – с роботи, вместо роби, с дребни и послушни чиновници-парази-
ти, вместо лумпен-пролетариат, с партийци вместо патриции и с на-
местници на “класиците” ала Андропов, Черненко и Горбачов, вместо 
Гай Юлий Цезар и Октавиан Август...
Що се отнася до самите методи, разработвани в така наречените 
академии за социално управление и комитети за планиране и от кохор-
тите доносници на тайната полиция за “сондиране на общественото 
мнение”, ето какво казва американският социолог и публицист Алвин 
Тофлер:
“Подобно управление, може би, функционираше що годе задоволи-
телно в Египет на фараоните или в древния Китай. Индустриални-
те общества обаче, въпреки стандартизирането във висша степен на 
стоките, вкусовете, жилищата, образователната система, езика, ча-
совете за активност и житейски нужди и самият стил на живот, въ-
преки унифицирането и хомогенността, се оказаха твърде комплексни 
за централното планиране и йерархическата система на управле-
ние на обществото. Тези методи претърпяха безспорно фиаско.”
И по-нататък Тофлер продължава: 
“Въобразете си заместването на серийното производство от едно 
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индивидуализирано според нуждите на всеки и почиващо върху ул-
трамодерните технологии и средства за комуникации. Представете 
си един свят, в който фабричните комини са музеен експонат, свят, 
от който ще изчезнат днешните кохорти от работници, всички вза-
имно-заменими и изпълняващи повтарящи се задачи, всички облечени 
еднакво, като в казарма, всички синхронизирани, ставащи сутрин в 
един и същи час и вечер затъпявани от една и съща телевизионна про-
грама за “телета”. Представете си края на огромните супермарке-
ти, детронирани от една нова система на производство, снабдяване и 
разпределение, базирана върху индивидуалните вкусове на всеки. Пред-
ставете си по-нататък залеза на днешните централизирани масмедии 
и на тяхно място различните мрежи за излъчване и обмен на инфор-
мации, специализирани и фрагментирани, ползващи телевизионните 
сателити, каблажа, видеокасетите – мрежи, които нямат милиони 
видиотени зрители и слушатели, но които достигат ВСЯКА ГРУПА 
С АНАЛОГИЧНИ ИНТЕРЕСИ И ТВОРЧЕСТВО, колкото и отдалечена 
да е тя! Представете си реките от информация, които пристигат в 
тези мрежи от всички точки на планетата. Представете си най-после 
заместването на днешните централизирани и протежирани банки от 
данни с лични (настолни) компютри, които още днес са достатъчно 
мощни – мини-компютри във всеки дом, всички свързани в мрежи и вери-
ги, които никога не се повтарят поради разнообразието и богатството 
на човешките интереси. Такъв е светът, към който се приближаваме 
и той ще бъде кошмара на плановиците. (стр. 122-123 от френското 
издание на “КАРТИТЕ НА БЪДЕЩЕТО” от Алвин Тофлер)
ТОЗИ СВЯТ – ДОБАВЯМЕ - ЩЕ БЪДЕ КРУШЕНИЕТО НА ДИКТА-
ТУРАТА, ЙЕРАРХИЯТА, СОБСТВЕНОСТТА И ПАЗАРА!
Освен тези по-отдалечени перспективи, заедно с Р.Р. надвисва една 
съвсем близка опасност над главите на господарите на изоставаща-
та “съветска” Империя в роботронното си развитие – ВОЕННАТА 
ОПАСНОСТ.
Ако пропорциите и разстоянията не се променят до края на века, ос-
вен крушението върху собствените й пазари, дори една малка страна, 
като Швейцария, ще бъде в състояние с ултрамодерната си техника 
да диктува поведението на един чугунен колос, като “Третия Рим”. На 
скептиците ще напомним четиристотинте конкистадори, които сру-
тиха империите на инки и ацтеки! Катастрофалното изоставане в 
темповете на икономическо и военно развитие, вследствие липсата 
на социални и материални условия за разгъване на роботронната 
революция, бюрократическата инерция и всенародната апатия вла-
чат неумолимо имперския кораб към някакъв “Бермудски триъгъл-
ник” на историята. 
Господарите на Кремъл, или поне част от тях, групирани около “секре-
таря с железните зъби” (по Громико) си дават сметка за това положе-
ние. Затова Горбачов бие тревога пред партийния синедрион в Москва, 
заявявайки, че ако до края на века те не сменят ритъма на общото си 
развитие, всичко ще бъде загубено и този път – окончателно! Затова, 

той казва в речите си, че “другарите” няма на къде да отстъпват, 
че едва ли не цялата “съветска” история (изключая Ленин) е низ от 
грешки, престъпления и пропиляно време, че е неотложен “крут и ре-
шителен обрат”.
За да се очертае по-ясно посоката на този “крут обрат” са необхо-
дими още известен брой стъпки в икономиката, в търговията и услу-
гите, в науката, културата, юриспруденцията и идеологията. Трябва 
да се види по-точно от какви социални елементи ще се комплектоват 
шпиц-командите на “обновата”. Самата власт трябва да девуали-
ра своите лозунги за “Повече социализъм, повече демокрация!”, да ни 
разкрие ще бъде ли принудена от хода на събитията да търси “нови 
принципи на държавно и партийно строителство”.
Без да гадаем, ще очертаем вероятните ПОСОКИ на “крутия об-
рат”. В едри линии те са:
- Към непманските “инициативи” и частната собственост, т.е. към 
“либерализиране” на икономическия живот и развързване ръцете на 
разнокалибрените гешефтари. Тези, които очакват от това и полити-
ческа либерализация на режима, могат да бъдат неприятно изненада-
ни: един временен съюз между отгледаните в блатото на “социали-
зма” предприемачески акули и чекисткия марксизъм, дори би могъл 
да засили еднопартийната диктатура. Подобен експеримент, макар 
и идващ от обратната посока – от частната собственост към ета-
тизацията и тоталитаризма – е известен в историята ПОД ИМЕ-
ТО НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ ФАШИЗЪМ.
- Друга възможна посока е създаване на някакъв хибрид между поли-
цейската държава и една мрежа от автономни и самофинансиращи 
се стопански единици, които са в конкуренция и чието производство 
е подчинено на законите на търсенето и предлагането. Теоретически 
“фабриките са на работниците”, но практически доходите са на 
номенклатурата. В Югославия тази система се нарича “САМОУ-
ПРАВЛЕНИЕ”.
- Не е изключена и една симбиоза между паразитите от държавния 
и партиен апарат с научната, инжинерна и техническа интелиген-
ция за сметка на “нисшите” слоеве на пролетариата. В съвършенно 
нови условия, това би било опит да се възкреси ПРОСВЕТЕНИЯ АБ-
СОЛЮТИЗЪМ. При подобен избор и нарастналите технически въз-
можности, диктатурата навярно ще нареди да се премине към серий-
ното строителство на ПОТЕМКИНОВИ СЕЛА.
- Най-после, и това е най-вероятно за нашата “преходна епоха”, е 
забъркване на една “смесена” икономическа каша от настоящето и 
горните форми. Към нея властта ще иска да добави смесени предприя-
тия с отечествени и чужди капитали. “Пролетарската” държава ще 
гарантира тяхните дивиденти срещу... приличен процент, както това 
става днес в Китай.
При реализацията на кой и да е от тези сценарии, “прогресивната” 
фракция на държавнокапиталистическата класа е решена на всяка 
цена да съхрани алфата и омегата на своето господство – демократи-
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ческия централизъм, тоест безпрекословното подчинение на по-нисши-
те звена в йерархията пред по-висшестоящите. 
Тези сценарии очертават част от пътищата пред “реформатора” 
Горбачов. Изправен като буридановото магаре, той не може да остане 
много дълго в подобно неудобно, раздвоено и разкрачено състояние. Ро-
ботронните скорости на епохата и цялото предшестващо развитие, 
изправило държавния капитализъм пред ръба на пропастта, ще го при-
нудят скоро да направи своя избор. Какъвто и да е той, перспективи-
те не са обнадеждаващи, ако се съди по досегашните реформаторски 
- хрушчовски и косигиновски - експерименти или по опитите в много 
от бившите и настоящи колонии (Югославия, Унгария, Китай и т.н.) 
Още повече, че както ще видим в по-нататъшни статии и доклади, 
роботронната революция засилва до пароксизъм световната криза и 
изправя все по-недвусмислено всеки от блоковете пред избора: СВЕ-
ТОВНА ВОЙНА или СВЕТОВНА РЕВОЛЮЦИЯ, оставяйки малко 
място и време за мирни “преустройства”.
Руската държавнокапиталистическа класа не иска война, защото е 
слаба. Защо не иска революция се разбира от само себе си. ТОГАВА?
Тогава част от нея ще става все по-решителен привърженик на лече-
нието на “болния човек на планетата”, т.е. на реформиране на импе-
рията или на “преустройство” на пирамидата с всичката неопреде-
леност на понятията и мерките, в които щраусите от политбюро се 
опитват да заврат главите си. При това, струва ни се, те са допусна-
ли грешки в диагнозата: предписват очистително и клизми, докато 
системата е бременна – със СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ! 
Към това се добавя товарът на миналото, което доказва, че всеки 
опит да се реформира системата, води заплашително до загубване на 
контрола над промените, докато настоящето показва, че неизмен-
ността е станала невъзможна!
Около тези два полюса, на интересите на миналото и нуждите на на-
стоящето, ще се извърши прегрупирането в средите на руската “нова 
класа”. По-голямата част от нея, която отдавна се е вкостенила и 
срастнала с местата и привилегиите си, иска колкото е възможно 
по-голяма неподвижност в момент, когато вцепенеността е симптом 
на смъртта. Останалите, групирани около днешния генерален секре-
тар, вярват в старата максима на английските консерватори: “Кръп-
ките, тоест преустройствата, крепят света.” Те искат да променят 
всичко, за да си останат класите, неравенството, привилегиите и 
властта на местата си.
Тези две “философии” раждат две “линии”, две “програми”, две 
“фракции” сред властниците. Условно ще ги наречем “консерватори” 
и “либерали”. Борбата между тях е започнала вече, макар още да 
не е излязла на повърхността. Тя се води и ще се води с всички мето-
ди и средства, които им се предоставят от късовете власт с които 
разполагат. Тя ще се засилва от кризата, която налага да се действа 
незабавно в непозната обстановка и по нов начин. Върху нея ще оказва 
влияние и натискът, който другите имперски сили (сред тях на първо 

място САЩ) упражняват върху хода на външната и вътрешна поли-
тика на Москва.
Какъв ще бъде изходът от тази борба? В миналото, крилото на “ли-
бералите” около Хрушчов бе взело връх за десетина години, за да отс-
тъпи след това капитанския мост и кормилото в ръцете на “консер-
ваторите” (Брежнев, Суслов, Андропов, Черненко и пр. мамути). Днес 
вътрешното и международно положение на СССР е променено. 
Като че ли Горбачов има по-голям “raison d’etre” в очите на класата, 
която го е избутала на върха си, и повече шансове от Хрушчов. Но 
и противниците му са набрали сили. Десетилетната неподвижност и 
бюрократичния подбор са направили вездесъщо тяхното присъствие. 
(Правейки сравнение между руската и китайска бюрокрация, един 
висш партиен сановник в Пекин е отбелязал неизмеримо по-голямото 
тегло, инертност и традиции на руските бюрократи). Съобразя-
вайки се с техните сили и “законни интереси”, крилото на “либерали-
те” ще се вижда принудено да отстъпва. Поради това, стъпките 
напред-назад на днешния наемател на Кремъл могат да изглеждат 
ПРОТИВОРЕЧИВИ И ИРАЦИОНАЛНИ.
Фракционната борба ще забавя реформите. Отлагането и колебливо-
то им провеждане, люшканията на властта между реформата и ре-
пресията или “двувластието”, само ще засилват амплитудните й 
движения, водейки я към загуба на равновесието.  Давайки си сраже-
ния на всички нива в партийния и държавен апарат, двете фракции ще 
обезсилват репресивните възможности на диктатурата с вътрекласо-
вата си борба. Тази допълнителна тежест върху блюдото на деста-
билизацията, ще създава благоприятни условия за кристализиране, 
от днешното аморфно недоволство, на РЕВОЛЮЦИОННИЯ СЪЮЗ 
МЕЖДУ ПРОЛЕТАРИАТА, ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, МЛАДЕЖТА И 
МАЛЦИНСТВАТА, КОЙТО СЪЮЗ ЕДИНСТВЕН Е СПОСОБЕН ДА 
РАЗРЕШИ ЗАДАЧИТЕ НА НАШЕТО ВРЕМЕ.
Така в навечерието на 70-годишнината от завземането на властта 
от болшевиките, над създадената от тях “съветска” империя се 
сгъстяват едновременно буреносните облаци на много от класиче-
ските конфликти: СОЦИАЛНИ, КОЛОНИАЛНИ, ИМПЕРИАЛИС-
ТИЧЕСКИ. Към тях се присъединяват НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 
ПРОМЕНИ, ФРАКЦИОННАТА БОРБА СРЕД ГОСПОДСТВАЩАТА 
ПАРТИЯ И БЛИЗКИТЕ И ДАЛЕЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РОБОТ-
РОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ. Всички заедно засилват кризата и вещаят 
ураган над империята.

“В подобни условия – казва Иля ПРИГОЖИН, нобелов лауреат по хи-
мия за 1977 г. – една система загубва своето равновесие и започва да 
има ирационално поведение. Предишните закони, които са регули-
рали нейното съществувание и функциониране, губят силата си. В 
подобни революционни моменти – твърди той – е невъзможно да се 
предвиди теоретически посоката, която ще поеме промяната: дали 
системата ще се дезинтегрира в хаоса, или внезапно ще се изкачи на 
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едно по-високо ниво на организация и революционно преобразуване.” 
И Иля Пригожин заключава: 
“Когато една система, вследствие бавните, но непрекъснати из-
менения, флуктуации и асинхронни осцилации на подсистемите 
си е доведена до дестабилизация и загуба на равновесие, тя става 
свръхчувствителна и уязвима за действията на вътрешни и външ-
ни сили, безпомощни до този момент в опитите си да я променят 
или разрушат. Акциите на тези сили, подготвяни от цялото пред-
шестващо развитие и мащаба на техните резултати, изглеждат 
като случайност или “чудо” за страничния наблюдател.”

Такава експлозивна ситуация е на път да се създаде в “съветската” 
система и тя кара Горбачов трескаво да търси изход. Дезинтеграция-
та в хаоса, той се надява да избегне чрез реформиране на държавно-ка-
питалистическите отношения във всичките им прояви. Ние смятаме, 
че неговите опити за лекуване на неизлечимо заболялата империя, заед-
но с изброените класически и нови фактори на кризата могат само да 
ускорят развръзката. Седемдесет-годишният “цикъл” на държавно-
капиталистическото общество навлиза във фазата, която наричат 
КРАХ.
Кое събитие ще се превърне в “САРАЕВО” на класовата война? Колко 
време ни отделя от началото й и колко дълго ще трае тя? В какви фор-
ми ще се разрази? – е трудно да се предсказва. Едно е сигурно: “съвет-
ската” метрополия навлиза в РЕВОЛЮЦИОННА КРИЗА, АНАЛОГИЧ-
НА НА ТЕЗИ ОТ 1956, 1968, 1980 – 1981 години, В НЕЙНИТЕ РАЗВИТИ 
ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ КОЛОНИИ (ГДР, Унгария, Чехословакия, 
Полша).
Необходимо е в пропагандата си да разясняваме този характер на кри-
зата И ПЕРСПЕКТИВИТЕ, КОИТО СЕ ОТКРИВАТ ПРЕД СОЦИ-
АЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ! Необходимо е да СЪДЕЙСТВАМЕ С ВСИЧ-
КИ СИЛИ за превръщането на единичните и изолирани актове на недо-
волство и съпротива в групови и на тези във всеобща борба, тоест да 
работим за РАЗПАЛВАНЕ И СЛИВАНЕ на избухващите тук и там 
пламъци В ЕДИН ВСЕОБЩ И ОЧИСТИТЕЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН 
ПОЖАР!
Необходимо е най-после, да кажем достатъчно ясно и високо, че НА-
БЛИЖАВА МОМЕНТЪТ ЗА РЕВОЛЮЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ И В 
ИЗТОЧНА ЕВРОПА! И, че “конвергенцията на двете революции – в 
метрополията и в перифериите – ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ НЕИЗБЕЖ-
НО В ПРЕЛЮД НА СВЕТОВНАТА СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ!”

Докладът излезе като статия в брой № 1 на бюлетина “Анархокомунис-
тическа Революция” за 1987 г., под заглавие: СССР  - РЕФОРМА ИЛИ 
РЕВОЛЮЦИЯ?   
Така въодушевено и оптимистично се готвихме да посрещаме новата го-
дина...
(N.B.-2013-а. Ако се съди по случилото се няколко години по-късно, 

оптимизмът ми е бил неуместен, най-малкото - преждевременен. Къде 
сгреших?
Вътревидовата война между клановете на номенклатурната мафия не 
стигна до кръвопролитие, нито класовият или империалистически мир 
избухна. 
Отново ли бях взел втория месец на бременността за девети? Вярно е, че 
“Империята на Злото” рухна и днес Русия е второстепенна регионална 
сила, но Социалната революция я отмина. 
Защо? 
Очевидно съм имал селективно отношение към фактите, а изтеклият 
четвърт век показа, че желанието ми да видим “края на историята”, е 
било по-силно от хладнокръвния и точен анализ, с отчитане на всички 
факти и фактори.
Така, не отдадох нужното значение на решаващото влияние на “Сво-
бодния свят” върху международните афери и изразената още от Хел-
мут Зоненфелд (1975) и други държавни мъже на “Запада” готовност да 
помогнат на “съветските” си колеги в “реформирането на империята”. 
Отминах с известна недоверчивост пророчеството на Уайнбъргър, който 
бе казал още в 1981 г.: “СССР ще слезне скоро от световната сцена, 
но без гръм и трясък, а със скимтене” и фрази, като тази на Тачер за 
Горбачов, в Лондон през 1984 г.: “С това момче могат да се вършат 
афери /сделки/” 
Не допусках, че номенклатурата ще капитулира без бой (нали казва-
ха: “с кръв сме я взели, с кръв ще я дадем”) и че за да съхрани живота 
и поне част от властта и богатствата си, ще застане в “наведена поза” 
пред западния и най-вече пред американския империализъм. Беше ми 
необходимо време, за да проумея, че вместо решение на кризата чрез 
конфронтация и “конфликти с малка или голяма интензивност”, новият 
генерален секретар с неговите дипломати и шпиони ще търсят трескаво 
споразумение, осигуряващо им “меко кацане”.
Не се съобразих и с факта, че господарските класи на Изток и Запад си 
бяха извлекли сериозни поуки от двете катастрофални кризи през пър-
вата половина на ХХ-и век (Първата и Втората световни войни). Те про-
явяваха отстъпчивост и сговорчивост “при мирното преразпределяне на 
сферите и зоните на влияние”, в съответствие с настъпилите промени в 
икономическата и военната им мощ. 
В същото време, поради Р.Р., пролетариатът в развитите капиталисти-
чески страни, се беше превърнал в “низходяща класа”, оглупявана от 
агит-пропите на болшевишките, социалдемократическите и буржоазни-
те партии и негодна за историческо творчество, а този от Московската 
метрополия и перифериите й (с изключение на полските работници) се 
държеше като Али Баба от “приказката за чорбаджията с кемерите жъл-
тици и тридесет и деветте разбойника в гората”.
И на последно по място, но не и по важност, в решаващите моменти 
“ние – социалните, революционни и организирани в ИФА анархисти” 
- се оказахме на нивото на бай Г.”Балкански” и компания. Така, макар 
че много от необходимите условия за разразяване на революционния 



332 333

ураган бяха на лице, над океана липсваше “пеперудата”. При тези “бла-
гоприятни международни условия”, вместо СВЕТОВНА ВОЙНА или 
СВЕТОВНА РЕВОЛЮЦИЯ, щеше да бъде договорена третата възмож-
ност - УСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ НА НОМЕНКЛАТУРАТА.  
Така конкурентите за световно господство успяха да избегнат “сгорещя-
ването на студената война” и парираха катализиращия и революциони-
зиращ ефект на най-голямата криза през втората половина на века, която 
погълна империята на Москва и за около десетилетие превърна света в 
еднополюсен, с една-единствена свръх-сила - САЩ.
Но, дори да бях взел под внимание горните “пропуски”, многофакторни-
ят анализ да беше съвсем точен и да бяхме предвидяли действителния 
ход на историята, аз мисля, че в пропагандата си не можехме да отхвър-
лим a priori оптимистичната прогноза, защото противното би означавало 
да капитулираме предварително.)

ИНТЕРМЕЦО: ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ В КУХНЯТА НА КАНИ-
БАЛИТЕ

Продължавам с “продуктите” от кухнята на ПГУ-ДС в том II-ри на ДОН 
“СЕРДАР”. Както споменах, томовете на “Делото” съдържат много до-
кументи на ДОР “Терорист”, тъй като, съобразно заповедите на “кани-
балската йерархия”, по ГКГ е трябвало да работят трите управления на 
ДС - ПГУ, ВГУ и Шесто. В описа на документите, с който начева всеки 
том от полицейските “дела”, прави впечатление унищожаването на пис-
ма от и до мен, както и записи на подслушвани мои телефонни разговори 
от БГ-копои. Протоколи и мотиви за това те не са оставили. 
Понеже в стенограмата на “Щаба за борба с терора” генерал Г. Младе-
нов искаше “да свърже там връзките на ГКГ и тук връзките на ГКГ в 
нашата страна, в това число и в Хамбург групата”, цитираните по-до-
лу документи са подчинени на неговия “стратегически план за борба 
срещу терориста ГКГ”.

Макар Атанас Бекяров да е станал “възвъщенец”, копоите го държат под 
око и проучват роднините му “до девето коляно”, да не би с тях да е при-
ведена в изпълнение Втората версия за по-миналогодишните и лан-
ските атентати. Затова е и “Справката” от 7.01.1986 г. за племенницата 
му Олга Карра.

В друга “Извадка от пасаж №1, на п-мо № 1” от 11.01.1986 г. неиденти-
фициран копой пише: “ИР Илия Троянов, на възраст около 22 години, 
племенник на ИР ГКГ. Майката на ИР Троянов е сестра на ГКГ. Роди-
телите на Троянов са били на работа в Кения, откъдето са избягали. 
Установили са се в Мюнхен.
ИР Троянов притежавал добра обща култура, владеел английски, френ-
ски и немски езици. Бил под силното влияние на чичо си. В последно вре-
ме се опитвал да лансира идеята за създаване на младежка организа-

ция на БОД.” (NB: Новият “ИР” е бил на шест годинки, когато е “из-
менил на родината”, а аз трябва да доказвам, че нямам сестра. Изобщо 
цялата “Извадка” е поредно доказателство за точността и ефикасността 
на шпионите от ПГУ-ДС.) 
Под нея е поставена резолюция от 20.01.1986 г.: 
“Др. Хр. Кожухаров – бързо да се извършат проверки за лицето по от-
чета.”

В “Информация” от 17.01.1986 г., Вихров пише: “По данни на наш из-
точник, заслужаващ доверие и имащ връзка с френските спец-служ-
би, “Сердар” имал действително дело в DST. По всяка вероятност 
DST контролира дейността му във Франция, като потенциален теро-
рист. Не е изключено “Сердар” да сътрудничи на сп. органи. Информа-
цията е получена от “Клод”.

В писмо от 21.01.1986 г. шефът на шпионите от ПГУ ген.-лейтенант Ва-
сил Коцев пише:
                                                   “Др. Министър,
Изпращам Ви “Справка” за ИР ГКГ – обект на разработка по линия на 
тероризма. За него се получи информация от резидентурата в Париж 
за обработка на емигранти за терористична дейност.”
Под писмото, зам.-министъра С. Савов (който ще се самоубие след чети-
ри години) пише на горната дата:

                                                    “Др. Министър,
За “Сердар” проявихте интерес. Известен е. Способен за терористи-
чески действия.”
И в резолюция:
                                                       “Др. Коцев,
Др. Министър е запознат. Нареди да се работи.                      
                                                                                          Подпис: С. Савов”

В “Справката” от 4 страници, нови неща няма, ако не се броят “оператив-
ните локуми”, разтягани от двама известни калтаци “Катерина”-Йордан-
ка Цветкова и нейният възлюблен “Развратник” - Димитър Велков Пати-
нов, уличаващи ГКГ като организатор на извършените в НРБ тер-актове: 
“ГКГ е отправил предложение на “Развратник” да го включи в със-
тава на група, която през пролетта на т.г. да извърши нови тер-ак-
тове в БГ. Изказват се предположения, че прехвърлянето на теро-
ристичните групи в БГ става през СФРЮ с помощта на УДБ-а. 
Споменава се и за връзки на ГКГ с полковник от спец-службите на 
СФРЮ, от когото получава и финансова помощ... Но “Катерина” е 
склонна да преувеличава значението на факти и събития. По-вероятно 
е да се приеме твърдението на “Развратник”, че със своето поведение 
ГКГ дава да се разбере, че има причастност към атентата у нас.
Въпреки това, като имаме предвид, че ГКГ е убеден противник на наша-
та власт и има лични качества и умение да подготви и извърши тер-ак-
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тове, вземаме всички възможни мерки за проверка на информацията и 
за пресичане и неутрализиране на подривната дейност на обекта.                            
                                                                     Н-к ПГУ-ДС: ген.лейт. В. Коцев“
(NB: В желанието си да превърнат ПГУ-ДС в дойна крава “Развра-
тник”-“Койот” и “Катерина” ще сътворят още много подобни ужаси и 
чудесии, “заслужаващи доверие”.)

В “Изходяща Шифрограма № 741” от 3.02.1986 г., Соколов пише до 
Вихров: 
“По указание на др. Кондов на предстоящите срещи с “Развратник” и 
с “Катерина”, изяснете с какво оръжие разполага “Сердар” в дома си 
и къде го съхранява.”

“Справка” от 10.02.1986 г. свидетелства за нов крупен успех на “рези-
дентурата” в Париж. Тя съобщава, че продължава да обикаля “Паро” – 
кръчмаря Кольо Радошевич с цел вербовка, но “Рачко Пръдлето”, както 
го наричахме между нас, е от стара коза яре и знае че двойната игра може 
да завърши на дъното на Сена, затова казва на посетилия го ОР “Бойко”: 
“Запомни и знай, че аз съм търговец и никога няма да изгоня клиентите 
си, идвай когато пожелаеш, но разбери, че от мен агент няма да стане. 
Независимо от това, искам да те видя насаме и да ти разкажа някои 
неща...”
Това не отчайва копоите и те продължават да му досаждат като конски 
мухи със своите емисари, резиденти и агенти, макар да са убедени, че 
“Паро”, освен нас, сигурно е предупредил и френските служби”. (По 
“патриотични мотиви”, нали V-та репубилка му е “втора родина”).

От получената допълнителна “информация” от “Катерина” и “Развра-
тник”, копоите са разбрали, че сме много близки с “Паро” и според 
“Развратник” той... финансирал “Сердар”.           
                                                                   “Документът” е подписан от Вихров.

На 13.02.1986 г. в “Изходяща шифрограма” № 1029, адресирана до 
Максимов в Бон, Соколов от Париж иска “да се поемат разходите по 
маршрутиране на “Филев” и “Евгениев”, които да се срещнат с ГКГ и 
с “Барон”-Барев, за да разберат... какви мероприятия планира БОД в 
навечерието и след ХIII конгрес на БКП. Предвижда ли се организиране 
на терористични и саботажни акции срещу представителствата ни 
зад граница и на територията на НРБ? Особено внимание да се отдели 
на информация, касаеща ГКГ и неговата група... Макар и да е трудно в 
една нощ, на всяка цена да се срещне и с Патинов...” (NB: Боже госпо-
ди, макар никога да не съм имал високо мнение за коефициента на ин-
телигентност на чекистите, все пак, не съм могъл да си представя какви 
идиоти са стояли насреща ни!) 
 
В “Информационно съобщение” от 14.02.1986 г., в том I на ДОН “Сер-
дар”, полк. Румен Тошков съобщава, че “Койот”-Димитър Патинов е 

живял два месеца в апартамента на ИР ГКГ в Париж, но от 17.12.1985 
г. до 6.01.1986 г. в апартамента били отседнали трима испански те-
рористи. Това наложило Патинов да напусне апартамента, тъй като 
ГКГ държал членовете на различните терористични групи да не се 
познават помежду си. На 6.01.1986 г. групата испански терористи е 
трябвало да отпътува за гр. Нанси.
По изявления на ГКГ, извършеният през м. март 1985 г. терористичен 
акт във влака при с. Буново бил дело на неговата група. Той считал, че в 
БГ трябвало да се поддържа постоянно напрежение чрез масов терор. 
За него не било важно кой ще бъде убит, а да има повече убийства 
и да се създаде психоза сред населението. В дома му се подготвяли 
позиви, предназначени за разпространение в БГ.”
“Източник” на тези ценни локуми е препоръчаният от Алфред Фосколо 
“Койот”-Димитър Патинов, с когото, както и с Коста Стоянов, са били 
заедно в Старозагорския затвор в края на 60-те години. С локумите се е 
занимавал “Щаба за борба с терора” при МВР и следната шест-степенна 
верига:
       Р.Тошков –> Мусаков –> Велинов –> Атанасов –> Петков –> Спасов 
!!!!!! 
“Данните” са придружени от “приблизителен план-скица на апартамен-
та на ГКГ”, чийто автор, по собствените му признания пред мен, е същия 
Димитър Патинов. Интересът на копоите към жилището ми, едва ли е 
само архитектурен.
Екземпляр от “информацията”, освен в “Щаба”, е изпратен и в управле-
нието на контрашпионажа (ВГУ - ДС).

В ДОН “СЕРДАР” фигурират документи-формуляри на ПГУ - ДС, наре-
чени “КОНТРОЛНИ ЛИСТОВЕ”. Те са с № и дата, с вх. и изх. номера, 
и имат най-различни, графи и отдели, като I.14: Заглавие на материала, 
оценка и препоръки.
Към “Контролен лист № 03630” от същата дата - 14.02.1986 г. - е при-
ложено “Информационно съобщение, относно ИР ГКГ и неговата 
група”, в което пише:  “Да се уведоми VI у-ние ДС, ВГУ и Щаба по те-
роризма. Да се приложи 1 екземпляр към дело “Сердар”. Съобщението е 
ръкописна чернова с овехтели новини от “източника” “Койот”-Патинов, 
пред когото Фосколо е бръщолевил. То гласи:“По наши данни, ИР ГКГ 
е организатор и ръководител на групата “Хайдук”. В нейния състав 
влизали: Алфред Фосколо, Петър Тодоров Бояджиев, /друг “ИР” задрас-
кан/ и ИР Григоров /Георги Хаджиев/ (NB: Той е един заклет 80-годишен 
терорист!) Основна задача на групата била да прочиства емиграцията 
от агенти на ДС, чрез физическото им унищожение.
Групата “Хайдук” е оповестила, че ИР Красимир Пеев е бил убит, тъй 
като бил изобличен като агент на ДС. По този повод са били отправени 
закани и към други емигранти. /”Оповестяването” е направено в париж-
кия ежедневник “Котидиен дьо Пари”./ Същата група е заплашила, 
че щяла да убие и др. Любомир Левчев по време на престоя му във 
Франция през __________ г. /датата липсва/. Двама от членовете на 
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групата – Алфред Фосколо и Петър Бояджиев, сътрудничели активно 
на френските спец-служби.
В домът си, намиращ се в Шатийон на ул. Етиен Дефорж № 13, ГКГ 
държал личното си оръжие, състоящо се от пистолет, автомат и 
бойна пушка с къса цев. Същото се намирало в неговата спалня, къде-
то не допускал странични хора. Боеприпасите /не се чете/, различен ка-
либър патрони, съхранявал в .... от където ги препращал. /последните 
думи са задраскани/
ГКГ притежавал компютър и печатащо устройство на кирилица. На-
браният текст можел да се отпечатва автоматично в желания брой 
екземпляри. Компютърната техника ГКГ ползвал за отпечатване на 
пропагандни материали на БОД и на анархистите, предназначени за 
разпространение в НРБ. Един от каналите за изпращането им бил 
чрез ИР Асен Тишков, който имал познати от екипажите на плава-
телните съдове по река Дунав.
В домът на ГКГ отсядали испански терористи. От 17.12.1985 г. до 
5.01.1986 г. е имало такава група от 3-ма души, която скоро, след като 
е напуснала домът му, била задържана от френската полиция. ГКГ 
изяснявал дали задържането на испанците има връзка с “изтичането 
на информация”, във връзка с техния престой при него. Константинов 
проверявал регулярно жилището си за наличие на монтирана подслуш-
вателна техника. Проверката се извършвала от френски гражданин с 
подходяща за целта апаратура. Проверка правили и на телефонния му 
апарат.”
(NB: Макар и с голямо закъснение, известна светлина върху едно от 
цитираните дела на “Хайдук” хвърля издаденият към края на 2011 г. в 
София /от “запазената марка Enthusiast на Алто комюникейшънс енд 
пъблишинг” ООД/ “роман от спомени” на Любомир Левчев - “ПАНА-
ХИДА ЗА МЪРТВОТО ВРЕМЕ”. На стр. 399 и следващите, поетът 
си спомня за своята обиколка из големите западни страни през 1984 г., 
когато е търсил и калесвал всевъзможни “полезни идиоти” за участие 
в Петата Световна писателска среща в София, на която е трябвало 
отново “да се борят за мира”. Левчев пише, че е бил затруднен в мисията 
си от нахлуването на СССР в Афганистан по заповед на “полумъртвия 
Черненко на... 24 април 1984 г.” /Всъщност, “съветските” колони на 40-
та армия нахлуха в Афганистан по решение на Брежневото политбюро 
на 25 декември 1979 г. След като претърпя поражение в деветгодишната 
партизанска война с муджахидините, “непобедимата армия” се изтегли 
от афганистанския капан през 1988 г./ Навярно, председателят на съюза 
на живковите литературни ибрикчии е изпитвал по-скоро неудобство от 
наченалия в БГ “възродителен процес”, който обаче не е намерил място 
в неговия “роман на избирателната амнезия”. 
Пристигайки в “старата рицарска стая” на неупоменат многозвезден па-
рижки хотел, вместо освежителен душ – разказва главният ибрикчия на 
осралия се генерален секретар на БКП – получил студен: резидентът на 
ПГУ, маскиран като секретар на посолството, му телефонирал и го пока-
нил “с равен глас”, за да му покаже някакво писмо... В кабинета си той 

подал един лист в който Левчев, по собствените му думи, прочел “смърт-
ната си присъда”. Въпросното писмо било предназначено за френското 
издателство на неговата поезия “Шерш миди”, но кой знае защо и как, 
било пуснато в пощенската кутия на... БГ- посолството: 
“... Червеният чадър избълва и Георги Марков е убит. Л. Левчев е един 
от поръчителите на това убийство. Като превеждате и издавате не-
говите стихове, вие ставате съучастници на банда подли убийци. Дава-
ме ви десет дни срок, за да прекъснете всички преговори.
Само технически причини попречиха неотдавна в Лисабон да бъде екзе-
кутиран Любомир Левчев, но смъртта върви по петите на този прес-
тъпник.
                                                                              (Подпис на български):Хайдук”
Резидентът съобщил, че са предали писмото на френската полиция, от-
където му отговорили: “Че имат сведения за такава група или единак 
“Хайдук”, защото са изпращани и други присъди за други хора по друг 
повод. Но никога не е имало последствия, поради което полицията не 
може да прецени дали “Хайдук” има възможност да изпълни своите 
закани, дали подателят не е психопат, или политически терорист.”
Нашият храбър поет-ибрикчия “се обадил на всички приятели и познати 
и шумно разгласил, че е тук и ако искат да го видят, ще се разхожда 
сам по “Шан-з-Елизе” днес от 5 до 7 часа. Бил хвърлил своята ръкави-
ца, продължава той: Заповядайте, аз съм сам. Можете да натиснете 
спусъка. Разбира се, никой не се показал нито тогава, нито по-късно” 
(... за да го екзекутира). 
Под Триумфалната арка, той получил само един внезапен проблясък на 
паметта: “В края на миналата 1983 г., напускайки Лисабон, след заседа-
нието на Европейската академия, на летището имаше някакъв инци-
дент. Под самия самолет, с който щяхме да летим, ни накараха всеки 
да разпознае своя багаж. Тогава не разбрах нищо. А сега си помислих: 
МОЖЕ БИ СА ТЪРСИЛИ БАГАЖА НА СМЪРТТА”... /Цял пътниче-
ски самолет, за един Левчев! Бива, бива, ама бивол за мезе?  И всичко 
това е оформено в “Контролен лист”, с който уведомяват VI-то, ВГУ и 
Щаба по Тероризма за ГКГ и неговата група “Хайдук”./
“Досието” ми е набъбнало от множеството “Планове” и опити на ко-
поите да ме компрометират по всички възможни линии и начини, пред 
всички приятели и лица /в БГ и в емиграция/ или институции и служби 
на Запада. Например, като “проведат активно мероприятие /АМ/ за съз-
даване на убеждение във френските спец-служби и сред ВЕ, че Димитър 
Гачев се използва от органите на ДС, с цел компрометиране на ГКГ” 
или като “се проведе АМ с цел неутрализиране вражеската дейност на 
ГКГ. АМ да се състои в довеждане по подходящ начин известност до 
френските спец-служби информацията, че същият притежава неза-
конно огнестрелно оръжие и е свързан с криминални престъпници”, или 
като се изпрати до Ке д’Орсе нота на българското външно м-во, че ГКГ 
е опасен авантюрист и терорист, между другото организатор и ръково-
дител на групата “Хайдук”, ликвидирала вече Красимир Пеев през 1983 
г. и приготвяща се през 1984 г. да “натисне спусъка” срещу Любомир 
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Левчев, след като миналата година го е изтървала в Лисабон... 
През изминалите шест десетилетия, копоите планират и провеждат не-
ограничен брой подобни “АКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ”. Първото е от 
1948 год. когато, като ученик в Любимецката гимназия, съм “щял да на-
пълня Марица с труповете на комунисти”, а последното - от 2007 г., кога-
то трябваше да бъда елиминиран от “Комисията за разсекретяване на 
досиетата на ДС”. Това беше мащабно АМ, за което се проведе пълна 
мобилизация на преименуваните управления на ДС в “демократизирани 
спец-служби”, воглаве с тогавашния м-р на вътрешните работи Румен 
Петков. В “реализацията” му се включиха всевъзможни държавни и пар-
ламентарни комисии, клозетни журналистически плъхове и проститут-
ки от преса, радио и телевизия, и дори един палячо-“шоумен” – Слави 
Трифонов, за да докажат, че съм бил едновременно терорист и... агент 
на ДС. /Казах “последно АМ”, но това е условно, защото “Емил” - един 
от днешните доносници, след като ми постави стотина въпроси, форму-
лирани от “ръководещия го офицер” или група офицери от НСС, преди 
тази служба да бъде включена в ДАНС, рече: 
“- Тебе, бай Георги, ще продължат да те разработват и след... смър-
тта ти.”
На фона на тази “мероприятийна активност” на разнокалибрените ко-
пои и на техните доносници, едва ли ще бъде необходимо много силно 
въображение или логическо мислене, за да се заключи, че автори и на 
“хайдушките” писма са били “елитните” копои от ПГУ-ДС !!!) 
 
От “Справка - Меморандум” на Окр. у-ние на МВР - Благоевград от 
16.02.1986 г., се разбира, че на “възвръщенеца” и свинар – Атанас Сми-
ленов Бекяров – местните копои са открили едно ДОН “Анархист” през 
септември 1985 г., година след завръщането му в БГ. (NB: Това “свинар” 
не го казвам с пренебрежение. И Караджорджевичите са от свинарски 
род, пък станаха крале.) В началото на “справката” те описват затворни-
ческата и емигрантската Одисея с преминаването му през българо-юго-
славската граница с Благоевградския театър, “използвайки занижения 
контрол на ГКПП Ст. Лесичково”, до пристигането му в лагера за еми-
гранти край Триест, пътуването през Италия, временното му установя-
ване във Франция при ГКГ и реемигрирането за САЩ, откъдето след 8 
години се завръща при жена си Пенка и “катанците” (децата). “Мемо-
рандумът” е придружен  с “лични данни” за жена, деца, сестри и пле-
менници. При разпитите на които е подложен, Бекяра икономисва доста 
подробности (като оказаната му помощ от Умберто Томмазини и триест-
ките анархисти, които го доведоха с “екскорт” в Париж), но е по-словоо-
хотлив за запознанствата си с братя Бареви и други емигранти. Разказва 
за отдръпването си от земеделците и монархистите в САЩ, след като се 
установява в щата Ню Джърси. Причините били в неговото скандално 
и предизвикателно държание. Прекъснал и “епизодичните си връзки с 
ГКГ и не знаел къде се намира той в момента... След завръщането си 
не е съден, стои на анархистически позиции, отново започнал да от-
глежда свине и проявявал голям интерес към Толстой, Горки и някои 

западни автори, за които говорил често.”
Както се полага, копоите са обградили с вниманието на своите агенти 
и... “Жена му Пенка Ружинска, след като й конфискували изпратени-
те от гурбетчията долари, започнала да негодува и злослови по адрес 
на народната власт и вътрешно била зле настроена спрямо нашите 
органи.”
На ръка е прибавено: “1 екземпляр е изпратен за управление VI-ДС”.

В заключение, за цялата тази грандиозна и плодоносна дейност, на 
20.02.1986 г. шпионинът-дипломат в посолството на НРБ в Париж – под-
полк. Георги Желев, е направил “Отчет за работата на ПГУ по обек-
та през 1986 г.” (листове 79–82 от том II-ри на ДОН “Сердар”). В него 
парижкият “резидент”, маскиран като I-ви секретар на БГ-посолството, 
съобщава на “Йерархията” от ПГУ  за “голямата работа”, която е свър-
шил през последните месеци, особенно за “разработването” ми от него-
вите З.А. (задгранични агенти) “Развратник”, “Катерина”, “Камелия” и 
“Паро” (в проект). “От (аналния) анализ на събраните “информации”, 
копоят установил, че ГКГ продължава... да стои на вражески позиции 
и да отстоява възгледите си за драстични форми на борба срещу НРБ”. 
В “отчета” си, Г. Желев е представил “освобождаването на “Развра-
тник”-“Койот”-Патинов от австрийския затвор, като акт, срещу който, 
за да се отплати, е трябвало “да подбере лица, годни за терористична 
дейност, да се подготвят за боравене с оръжие и взривни материали 
в планинските райони около град Мец. Но, поради увлечението му по 
“Катерина” (Йорданка Цветкова), “Койот” не успял да намери търсе-
ните лица, а и използването му в близко бъдеще е невъзможно, тъй 
като се намира в затвора “Санте” за криминални престъпления... 
ПГУ прекъснало оперативния контакт и с “Катерина”. 
След патиновите локуми за “тримата испански терористи”, които от 
тук-нататък ще фигурират във всеки “документ на Сигуранцата”, се съ-
общава, че “досега не е потвърден полученият сигнал, че “Сердар” е 
свързан с югославските спец-служби, които го подпомагали в подривна-
та му дейност срещу НРБ...
Сердар” бил обезпокоен, смятал че органите на ДС работят активно 
по него и възнамерявал да сменя жилището си...
Същевременно, “Центърът работи (вече втора година) по намиране 
на вилата, която служела като база за вербовка на лица и подготвя-
нето им за терористична дейност... 
От резидентурата в Бон, З.А. ги информирала за излизането от печат 
книгата на “Сердар” “История на България” и начините за нейното 
разпространение в БГ. (NB: Не се разбира защо чак от БОН е трябвало 
да пристигне “информацията”, след като писателят-доносник Виктор 
Пасков беше изпратил френския си бабалък в “канцеларията на БОД”, в 
Париж, за да я закупи от Барев?)
ПГУ съвместно с Шесто – ДС е маршрутирало аг. “Тодоров” (Мути Ву-
лев)  при “Сердар”. Със срещата, той (Мути) му е оказал психологическо 
въздействие за възспиране от извършването на остра подривна дейност 
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срещу НРБ. 
Теменуга-“Камелия” е изчерпала на сегашния етап възможностите си 
и нямало шансове да ги въстанови, но със “Центъра” било договорено 
при следващото й посещение в БГ, да донесе снимки на “Сердар” и връз-
ките му. Тъй като нейните възможности за пряка работа по “Сердар” 
са ограничени, “Камелия” насочила копоите към Катя Гюлеметова и 
Хр. Торнев, към които резидентурата щяла да отправи усилията си за 
изясняване на възможностите и готовността им за работа по “Сердар”. 
“Паро” (кръчмарят Кольо Радошевич, когото може би несправедливо на-
ричахме “Рачко Пръдлето”) още не бил втасал, но “на тъмно могли да 
черпят информации за обекта”...  Край на отчета и
                                                                  Подпис: Георги Желев” (Mamma mia!)

Към “Грама № 3780” е записано на ръка: “По данни на аг. “Светлов”-Ка-
ръков в края на м. февруари (23.II) при “Сердар” живеел български 
журналист, който възнамерявал да осъществи невъзвращенство във 
Франция.” (NB: От сравнение с други “документи” на разведчиците, се 
разбира, че накиснатият от “Светлов” невъзвращенец, е маршрутира-
ният от ДС агент “Тодоров”-Д. Вулев!)

От 3.03.1986 г. е утвърдения от ген.-полковник Григор Шопов нов “План 
за провеждане на допълнителни мероприятия по обекта на ДОР 
“Терорист” – И.Р. ГКГ”. Той е съставен от новия зам-н-к на у-ние VI 
- ДС – полковник Атанас Атанасов, след като “по указание на Щаба по 
терора при министерството, в ПГУ-ДС е била обсъдена работата по ИР 
ГКГ, обект на ДОР “Терорист”, водено в отдел 05 на 06 у-ние ДС и 04 
отдел на ПГУ - ДС. “Данните” и “фактите”, с които полковника борави, 
са обогатени с продадените от “Койот-Развратник”-Патинов “сведения” 
на техния резидент на ПГУ в Париж Г. Желев.   
В “Плана” към старите агенти, той е прибавил и нови, заедно с реактиви-
рания Петър Пеев, който трябва да ги информира незабавно, в случай, че 
реша да  ангажирам него или други наши общи връзки в провеждането 
на подривна дейност срещу НРБ... На “органите” е възложено да прове-
рят (за n–ти път) евентуалното участие на ГКГ в извършените атентати. 
За постигането на тези цели е необходимо да се решат следните задачи:
1. Да се установи дали ГКГ, като анархист, член на ръководството на 
БОД или по указание на спец-службите на противника, е съпричастен 
към извършените през 1984 и 1985 г. взривове в НРБ?  
3. Да се установи поддържа ли ГКГ връзки с испанските анархисти и 
какъв е характера на отношенията им?
4. Да се разкрие дали действително ГКГ поддържа връзки с югослав-
ските спец-служби, на каква основа и с каква цел?
5. Да се изясни съхранява ли ГКГ в дома си оръжие и къде се намира 
същото?

За решението им са планирани 26 мероприятия от които прилагам мос-
три:

.....
3. ПГУ, ГСУ и 06 у-ние на ДС да изучат евентуалните връзки на обект 
“Терорист” с югославски граждани, агенти на УДБ, изтърпявали при-
съди в НРБ заедно с обекта.
    Срок: 15 юни 1986 г.                                    Отг.: ПГУ, ГСУ и 06 у-е ДС

4. Да се проведат мероприятия за компрометиране на обекта, като 
агент на УДБ, пред Димитър Патинов, с цел внушаване у последния 
убеждението, че ГКГ е виновен за изтезанията му в СФРЮ.
    Срок: 30 юни 1986 г.                                                                 Отг.: ПГУ

(NB: “М” № 4 е подстрекателство към “отмъщение” и убийство на един 
изстрадал в соц-тюрмите психопат, когото инквизиторите са превърна-
ли в доносник. Резолюцията върху “Докладната записка” на Г. Желев 
(намираща се в том I-ви на ДОН “Сердар”) е в отговор на пазарлъка му 
с “Койот”-Патинов. Началството от “Центъра” (тоест, ПГУ-ДС) е запи-
сало: 
“1500 фр. не можем да дадем за такава информация. Можем да дадем 
и 6000 фр. /над 1000 $ по курса/, но с увереност, че в бъдеще нещо ще 
получим, а не срещу нищо.” 
Очевидно, самите копои от шпионското управление на ДС са разбрали, 
че в локумите на техния З.Д. /задграничен доносник/ няма НИЩО, но 
това няма да им попречи, да продължат да ги разтягат върху десетки 
страници и през следващите години от “епохата на перестройката”.)
18. Да се разработи комплекс от мероприятия за противопоставянето, 
изолирането и компроменирането на ГКГ сред БВЕ. (Това са мероприя-
тия в мероприятието!)
    Срок: 30 април 1987 г.                                          Отг.: ПГУ и 06 у-е ДС

В “Допълнителния план” е предвидено: “На основа на проведената 
беседа с брата на обекта, да се излезе с предложение за маршрути-
рането му до Париж, с оглед изпълнение на задачи по същия.” (л. 9)
    Срок: 30 юни 1986 г.                                    Отг.: отдел 05 при 06 ДС и 
                                                                                  ОУ на МВР Благоевград

И отново (за n-ти пореден път) пред “близките ми връзки в страната” 
е поставена непосилната за “органите” и агентурата им задача, целяща 
компрометирането ми във и вън от страната:“Да се продължи работата 
с Димитър Гачев от Пловдив и със Стефан Вълков от Асеновград, с цел 
използването на същите за компрометирането на обекта. 
    Срок: постоянен                                          Отг.: отдел 05 при 06 ДС и  
                                                                                        ОУ на МВР Пловдив
    
В “Справка” № 3781, Соколов-Харитонов съобщават в “Центъра” на 
7.03.1986 г. от Париж: “По данни, придобити от заслужаващ доверие 
източник, ИР Георги Григоров (Хаджиев), около 80-годишен анархист, 
живущ в Париж, е един от приближените на “Сердар”. Той често по-
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сещавал дома на последния. Според източника, честите посещения 
на Хаджиев в Испания са по указание на “Сердар”, който го използ-
вал като връзка с испанските терористи.”
За хаоса, който цари в оперативно-оперетния архив на шпионите от ПГУ 
може да се съди по резолюцията от 10.03.1986 г., положена върху “справ-
ката”:

                                                   “Др. Йорданов,
Какво представлява Григоров, имаме ли данни за него? Дали /не се раз-
бира/ в НРБ от обкръжението му, подходящ за ползуване човек? Заедно 
с VI у-ние.”

От 10.03.1986 г. е друга “Справка” на парижкия ОР Харитонов: “По дан-
ни на източник, заслужаващ доверие, ИР Владимир Макаров е един от 
приближените хора... на “Сердар”.  Женен е за рускиня, която се казва 
Катя, с около 20 години по-млада от него. Той работел за БИ БИ СИ. 
Разпитвал новопристигнали емигранти и получавал хонорар по 1000 
франка (на парче). 
Според източника, Макаров е един от членовете на групата “ХАЙ-
ДУК”. (NB: Ой, ой, ой, бедните Хаджиев и Макаров, къде са ги набут-
вали! Може ли след това, да ни учудва, че в “терористическия архив” на 
копоите фигурирали над 200 000 души!!!)  

От същата дата 10.03.1986 г. е друга “Справка” на двойката Соко-
лов-Харитонов от “заслужаващ доверие източник”, приподписана от 
ВИХРОВ, според която “Сердар” бил ръководител на военната група 
на БОД. “Всички въпроси, свързани с дейността на военната група, 
“Сердар” обсъждал” само с “Барон”-Барев. Според източника, по-
следният бил свързан с френските спец-служби, от които получавал 
финансова помощ и указания.
“Сердар” строго спазвал принципа на конспиративност в работата 
си. Държал отсядащите при него лица да не се виждат и да не се по-
знават...
През горния период няколко пъти в дома на “Сердар” са идвали два-
ма французи от еврейски произход, които били телохранители на 
френски политически лидер. 
В момента, в дома на “Сердар” е отседнало неизвестно на източника 
лице, поради което той не допускал никого в дома си.” (NB:“Заслужа-
ващият доверие източник” отново е локумджията “Развратник”-“Ко-
йот”-Патинов. Той навярно е смъкнал бая сребърници от “ползващите 
го” копои, а двамата “телохранители”- евреи за които доносничи, са Ли-
онел и брат му Сам. “Френският политически лидер” е “папата на троц-
кизма” Пиер Ламбер.)

От 18.03.1986 г. е нов “План на ПГУ за допълнителни мероприятия по 
ГКГ - “Сердар”, предложен от кап. Хр. Кожухаров. С него се е съгласил 
зам.-н-ка на отдел 04 - полк. Сп. Йорданов и е одобрен от началника на 

отдела и зам.-н-к на ПГУ-ДС полк. Румен Тошков. Сред мероприятията 
са:
1) Изясняване на плановете и намеренията на “Сердар” в навечери-
ето на ХIII конгрес на БКП и готовността му да организира тер-ак-
тове срещу НРБ.
    Срок: 01 май 1986 г.                                                          Отг.: ПГУ-ДС
3) Резидентурата в Париж да изучи връзките на “Сердар” с югослав-
ската емиграция и евентуалните му връзки със спец-службите на 
СФРЮ. Да се проверят връзките му с югославския гражданин “Паро” 
= Никола Радошевич, собственик на ресторант в Париж.
    Срок: 30 май 1986 г.                                                         Отг.: ПГУ- ДС
7) Да се провеждат мероприятия за засилване на недоверието на “Раз-
вратник” към “Сердар” и за внушаване на убеждението, че той е ви-
новен за изтезанията му в СФРЮ.
    Срок: 30 май 1986 г.                                                         Отг.: ПГУ- ДС                  
 (NB: Нужни ли са други доказателства за свръхвисокия професионали-
зъм на копоите от ПГУ-ДС? Добре би било, ако читателят си направе-
ше труда да сравни реалността с доносите, справките, шифрограмите, 
плановете и т.н. на елитните разведчици и да си помисли какво можеше 
да им се случи, ако поне 1%, т.е. 2000 души от списъците в “терорис-
тическия архив” на ДС, бяха на лице!? Тези “документи”, от които съм 
цитирал малка част, свидетелстват само за големината на ОЧИТЕ НА 
СТРАХА и в епохата на наченалата перестройка!) 

От “Информация № 92” на началника на ВГУ – ДС ген.-лейтенант Анач-
ков от 25.03.1986 г. (в Литерно Дело “Тервел”), “относно дейността на 
БОД може да се разбере, че и агентурата на ЩАЗИ (на бившата ГДР) е 
като тази на българските копои. Техните “данни” “свидетелстват за 
участието на БОД в замислянето и организирането на диверсион-
но-терористичните актове, извършени в НРБ през 1984 и 1985 го-
дини. Ролята и мястото на неговия лидер Ценко Барев в средите на 
вражеската емиграция и на обединяващия всички емигрантски групи-
ровки “Интернационал на съпротивата” били твърде значителни. 
Той е считан за “духовен вожд” на бегълците и “Команден център” на 
контра-революционните и терористичните им действия... В центра-
лата на БОД в Париж имало филмов и снимков материал, направен по 
време на диверсионно-терористичните актове... В една “директива” 
на Ц. Барев се казвало, че трябва да се засилва потенциалната готов-
ност за употреба на сила от турското малцинство, като им се оказва 
всякаква подкрепа в тяхните действия срещу българската държава. 
Наред с това, лидерът на БОД се стремял да създаде на територията 
на Турция конспиративни бази и складове, в непосредствена близост до 
границата с НРБ, които да улеснят провеждането на терористични-
те действия.”

От донос на Мути-Димитър Вулев-“Тодоров” от 30.04.1986 г., приет от 
подполк. П. Петков от 02.05.06-ДС (второ отделение на пети отдел при 
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шесто у-ние на ДС) в Я/К “Доспат”, се разбира, че копоите използват 
агентурата и за създаване на връзки между български снахи и зетьо-
ве–гастарбайтери с “оперативно-опасни лица от вражеската еми-
грация”, с цел да ги вербуват, като ги прискрипят при посещенията 
им в “родината” по “компроматна линия”, ако “патриотичната” се 
окаже “бош лаф”. Под доноса, ръководещият го копой е издал атеста-
ция: 
“Източникът работи честно с органите на ДС и може да му се вярва.”

“Справката” от 5.05.1986 г. на полк. Ат. Атанасов, н-к отдел 05 при упра-
вление 06 на ДС, е построена върху доноса на държалия се някога геро-
ично в затворите земеделец-“Никола Петковист” Васил Иванов Йоцов, 
когото копоите са смляли и превърнали в агент “Калоян”. При него, по 
молба на Ц. Барев, бяха изпратени двама норвежки журналисти: 35-го-
дишния Арве Тунстад и 24-годишната Лив Одегард, за да се информират 
за положението в БГ и специално за това в затворите, чиито дългогоди-
шен обитател (включая в наказателните отделения) беше “Калоян”-Йо-
цов. Веднага, след като двамата журналисти са телефонирали, доносни-
кът “на ръководство” в 05.06 (това звучи като “на ясла” или “на коневръ-
за”) е побързал да информира полк. Атанасов, който го е “инструктирал 
какво да приказва и каква линия на поведение да има пред чужденците.” 
“Калоян” е предал на своя ОР изпратените му по тях пощенска картичка 
с изглед от Осло и една малка цветна снимка на ГКГ. След съгласува-
не с ръководството на управлението, при нова среща, агентът им е пре-
дал кратка информация и лично писмо до ГКГ... Започнало е системно 
проследяване на журналистите, със “засичане”, тоест фотографиране на 
всяка тяхна среща с българи, както и “изключителният им интерес към 
сградата на КИНТЕКС. Всичко това дава основание да се предполага, 
че двамата норвежци са в услуга на спец-службите на противника. Ин-
формирани са органите на КГБ и другите братски органи, а на двой-
ката се откриват оперативни преписки и провеждат мероприятия за 
документиране и пресичане на провежданата вражеска дейност.”
В недатирано писмо Васил Иванов Йоцов-“Калоян” ме уверява, че “в 
него няма никаква промяна, но верните хора са малко и трябва да бъ-
деш много внимателен, защото сега всички са настръхнали...” Иска ле-
карства и ми пожелава добро здраве... (NB: След подмяната, през месец 
февруари 1990 г.  Васил Йоцов идва във Франция по моя покана и на мои 
разноски. Държеше се странно, като че ли беше друг, съвършенно непо-
знат човек, нямащ нищо общо с Васката от затворите. Обшари всички, 
ходи до Марсилия при Бояджиев и Митко Пенчев, и в ГФР при Кольо 
Петков /Бежански, с когото напуснахме заедно “родината” в 1973 г./ Не 
зная къде са доносите от това му пътешествие?)

Във фонд 22, опис 2-а, арх. единица № 156 от ЦДОИ “Терористи” се 
намира още един съвместен “План” на ПГУ, ВГУ и VI-то у-ние на ДС 
за 1987 г. В преамбюла е докладвано за “среща на ДС с КГБ през 1986 
г.” и затова, че “всяка значима оперативна и обобщена информация по 

разработката ЦДОИ “Терористи” се предоставя на члена на пред-
ставителството на КГБ у нас др. Мякушко (Василий Емелянович), 
които оказва ежедневна висококвалифицирана и компетентна помощ в 
овладяването на богатата съветска оперативна теория и практика.”

На лист 16, в раздел III от този план, (в т. 2 а) се предвижда: “Марш-
рутиране на агентите “Тодоров” (Димитър Вулев), “Светлов” (Павел 
Стефанов Каръков) и “Лазаров” (Димитър Боев – нека читателят запом-
ни това име!) по обектите “Барон” (Ценко Барев) и “Терорист” (ГКГ).
    Срок: август 1987 г.                                    Отг.: н-ци ВГУ и 06 у-е ДС”
                                                           ***
Следват 5 (пет) документа от томвете на ДОН “Сердар”. Те са били 
“сготвени” в Шесто у-ние на ДС, но навярно още в началото на “демо-
кратизацията” са отстранени или унищожени от ДОР “Терорист” на VI-
то у-ние на ДС, за да може бъдещият “народен” представител от СДС да 
работи спокойно “под прикритие”. Намерих ги едва през 1998 г. в архива 
на ПГУ, където ги преписах на ръка, защото онова редко “опозиционно” 
лайно - ген. Димо Гяуров (н-к на НРС, която наследи ПГУ-ДС), не раз-
реши да получа фотокопия от “разработката”. Това стана десет години 
по-късно когато новата Комисия по досиетата (“Костадинов”) фотоко-
пира почти интегрално двата тома на ДОН “Сердар” и ми ги предаде, 
след като с черен фулмастер нейните чиновнички бяха зацапали всякак-
ви имена и “лични данни за трети лица”, включая “брат”, майка и т.н.

В първия от тези документи от 3.04.1986 г. (в том I-ви на ДОН “Сер-
дар”, листове 230-235) полк. Атанасов прави “Предложение” за поста-
вяне на задачи на инж. Огнян Георгиев (брат) по време на гостуването 
му във Франция при обекта на ДОР “Терорист” – ИР ГКГ и докладва за 
“беседата”, която е провел с него в ОУ-МВР Благоевград на 28.03.1986 
г., в присъствие на окръжния н-к полк. Ст. Драгов: “В хода на разговора, 
Георгиев потвърди подчертано отрицателното отношение към брат 
си (зацапано) и не желае да контактува със същия, поради миналата 
му дейност и бягството му от страната. Предполага, че и понастоя-
щем работи активно срещу нашата (вашата!) страна, което счита 
за проява на човек с психически отклонения, каквито е имал в мина-
лото. Счита, че върху обекта, макар и трудно, може да се въздейства 
в определена степен, за разколебаването и отказването му от провеж-
дане на подривна дейност срещу НРБ.
Огнян Георгиев потвърди положителното си отношение към органи-
те на ДС и прие да гостува заедно със съпругата си на обект “Теро-
рист” във Франция, при което да изпълни наши задачи по същия...” 
Следват “лични данни. “Произхожда от вражеско семейство. Баща 
му е бил привърженик на фашистката власт и е въдворяван в ТВО 
(NB: да ...ба вашта мама “прогресивна”!), починал. Майка му има враже-
ско отношение към народната власт, но съпругата е от прогресивно 
семейство, има правилно отношение към мероприятията на пар-
тията и правителството и оказва положително въздействие върху 
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него.” (NB: Докъде е изпаднал покойният ми брат, неговата тъпачка-Не-
вена Богоева да му въздейства!)
Копоят продължава с професионалната му и служебна характеристики. 
Бил общителен, с лекота водел разговор и притежавал висока обща кул-
тура. (NB: Мамма мия!) “Привързан е към семейството си. През 1974 
г. му е открито ДОН “Двуличник”, като син на репресиран. Стреми се 
да се дистанцира от брат си, като смята, че роднинската им връзка 
е пречка за неговото развитие. (NB: Отбележете, не са копоите, а род-
нинската връзка!) Опасява се, че това ще повлияе отрицателно и на 
децата му. Изразявал е неодобрението си към действията на обекта, 
насочени против народната власт. Смята, че всеки българин трябва 
да работи за възхода на нашата страна.” (NB: Това може да стане, 
само когато страната престане да бъде “ваша”!) Операцията има за цел 
“компрометиране на обект “Терорист” и оказване на влияние върху 
него за възспирането му от остра подривна дейност срещу НРБ...” 
Кандидат-доносникът трябва да изясни: 
“1) Здравословното и финансово състояние на обекта; 2) Връзките му 
с БВЕ (българската вражеска емиграция); 3) Кои ВЕ (вражески еми-
гранти) се ползват от доверието му? 4) Информации за организацион-
ния живот на БВЕ. 5) Идейните му възгледи и оценката му за поли-
тическото положение в света и в НРБ; 6) Отношението му към въз-
родителния процес и терористическите актове в страната; 7) Пла-
новете и намеренията му за провеждане на остра и друга подривна 
дейност срещу нашата страна, какви сили и средства възнамерява 
да използва за това; 8) Да изясни евентуалните промени в личността 
на обекта – кои черти на характера му са определящи спрямо цялата 
му дейност. 9) Да му оказва възспиращо въздействие; 10) При възмож-
ност да се запознае с пропагандната литература, издавана от БВЕ, 
като обърне внимание на вида, съдържанието и авторите на мате-
риалите.
Разговорите да води от позицията на най-близък негов роднина, с 
когото обектът би могъл да сподели съкровенните си мисли и чув-
ства.” (NB: Новото завоевание на копоите, едва ли ще се окаже по-до-
бро от Розенкранц и Гилдестерн в свирнята на Хамлетовата флейта, а те 
искат то да изтръгне звуци от мен!) 
Какво бих отговорил на тези въпроси, ако застанех лице в лице с ДС-ко-
лонела?
1) Удовлетворително;  2) С анархисти и земеделци;  3) Неколцина;  4) Ре-
довен;  5) Предреволюционна ситуация, вследствие нарушаване на ин-
тернационалното и социално статукво;  6) Поздравления за “грешката”, 
положително; 7) На този етап – propagandieren, agitieren, organisieren; 
8) С постоянството на “китайска капка”; 9) Смехотворно; 10) Аз я изпра-
щах и официално по пощата, но вие не извлякохте никаква поука от 
поставената диагноза и направената прогноза!
Многобройните поставени, неизпълними задачи, поради елементарните 
конспиративни мерки, които се е налагало да вземаме при общувания 
с всеки “турист” от БГ, свидетелстват за ниското професионално и ин-

телектуално ниво на ръководещия копой. Но това не го е възспряло да 
посъветва “маршрутника”: “При необходимост, да обясни на обекта, че 
преди заминаването е разговарял с органите на МВР, които са го посъ-
ветвали да се държи като представител на българския народ в чужди 
страни... (NB: Дори и това “брат” Юда не стори!)
Предлагам за изпълнение на горните задачи, на Огнян Георгиев – 
брат на обекта ГКГ – да се отпуснат 200 щатски долара за посеще-
нието му във Франция, които да се легендират при нужда (?), като 
официално закупени от БНБ.” 
Съгласието си за това “мероприятие” е дал зам.-н-ка на ПГУ-ДС полк. 
Р.Тошков и е утвърдено от шефа на Шесто - ген.-майор А.Мусаков.
Резолюциите върху стр. 1 гласят: 
                                              “Др. Сп. Йорданов,
За оперативно ползване. Доложете изпълнението и на другите меро-
приятия,  които др. министър подготвя по ГКГ!”  28.04.1986 г.
На последната стр. 6 фигурира резолюция на Р.Тошков от 4.04.1986 г.: 
“Да се извърши предварителна добра подготовка на Огнян К. Георгиев 
за изпълнение на поставените му задачи.  Лично да участва др. Ат. 
Атанасов.”
                                               “Др. Хр. Кожухаров,
Моля да се подготвиш и доложиш изпълнението на плана по обекта. 
    Срок 10 маи 1986 г.”                                                           30.04.1986 г.

В следващите четири документа, разсяти в томове I и II на ДОН “Сер-
дар”, хронологията е нарушена, но в замяна на това е възстановено един-
ството на темата: “Брат Искариотски или ЦЕНАТА НА СРЕБЪРНИ-
ЦИТЕ”. 

Вторият от тези документи се съдържа, като предишния, също в том 
I-ви, (лист 217 + гръб) и представлява 
“РАЗПИСКА: Подписаният капитан Любен Добрев Левичаров от СГУ 
– ДС, получих сумата 200 $ (двеста щатски долара), които трябва 
да предам на аг. “ГЕОРГИЕВ” за провеждане на оперативни меро-
приятия.” 
На гърба на разписката е записано: “Да се вземат 200 долара от касата 
на ПГУ-ДС, да се предадат на др. Любен Левичаров /името е зацапа-
но/... Да се договори получаване на разписка срещу доларите. Сумата 
– документа да се приложи в делото  на “Сердар”.

Може би, едно сравнение между цените на предателството в началото 
и в края на “Нашата” ера, няма да бъде лишено от интерес за читателя:
В годините на разпъването на кръста (около 33-а от Н.Е.) “национална” 
монета в Иудея бил сребърникът. Една идея за покупателната му стой-
ност могат да ни дадат следните извлечения от “светата” БИБЛИЯ (или 
по-точно от синодалното приложение към нея: “ПАРИЧНИ ЕДИНИ-
ЦИ В НОВИЯ ЗАВЕТ”, Библия, Изд. Св.Синод на БПЦ, София 1991, 
стр. 1524).
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По него време, в Гърция и Рим купували и продавали с драхми и дина-
рии, като: 
1 драхма = 1 динарий = 1 надница на гръцки или римски войник = 1 
средна работническа надница в Атина или в Рим.
Освен това, 1 драхма (динарий) = 16 АСА (Асарея) = 64 кодранта = 128 
лепти = годишният данък, който Рим вземал от всеки евреин!
Още:  1 драхма (динарий) = 6 обола = 4, 37 грама сребро;  2 драхми = 1 
дидрахма;
4 драхми = 1 тетрадрахма = 1 статир = 1 свещена сикла = 1 СРЕБЪР-
НИК = 17,5 гр. сребро; 25 сребърника = 1 мина; 150 сребърника = 1 
сребърен талант;
                    10 сребърни таланта = 1500 сребърника = 1 златен талант;
Както знаем от “Светата” Библия, 30-те СРЕБЪРНИКА, които са це-
ната на предателството са = на цената на “кървавата нива”. 
Но 30 СРЕБЪРНИКА са = 525 грама сребро;  1 тройунция сребро е 
= на 31,1 грама = 6 $ (по курса от 2000 г.) Следователно, 200 $ са = на 
33 тройунции сребро = на 60 СРЕБЪРНИКА = 2 разпнати на кръста 
божи синове !!!

Третият и следващите документи се намират в том II-ри на ДОН “Сер-
дар” с арх. № 16369. Томът има 119 листа и е прономерован, прошнуро-
ван и подпечатан с печата на ПГУ–ДС. Делото е “здадено” на 31.01.1990 
г. в архива на НРС (т.е. на ПГУ-ДС), но е четено за последен път на 
30.12.1997 г. и от директора на НРС от “Обединените Демократични 
сили” – ген. Димо Гяуров !

Документ № 3 съдържа 3 полицейски страници (в том II-ри, листове 
49 – 51) и представлява рапорт на полковник Атанас Атанасов до н-к 
управление VI – ДС (ген. Ант. Мусаков) от 15 юли 1986 г.: 
                                                                                                      “строго секретно
                                            
                                            ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
              за проведена среща с Огнян Константинов ГЕОРГИЕВ

Др. Началник, В изпълнение на утвърденото предложение, бяха създа-
дени условия за маршрутирането на Огнян Георгиев, брат на ГКГ 
– обект на ДОР “Терорист” в отдела (05), с цел оперативното му из-
ползване по същия.
С оглед подготовката и инструктирането на Огнян Константинов 
Георгиев, преди заминаването му за Париж със задачи по обекта, на 
9.07.1986 г. в ОУ на МВР Благоевград, съвместно с полк. Ст. Драгов 
– н-к ОУ, бе проведена среща с него. Подробно бяха разяснени задачи-
те и тактиката на поведение, които следва да изпълни и спазва по 
време на пребиваването си при обект “Терорист”. Огнян Георгиев бе 
запознат с обстановката около него (ГКГ) и ролята, която той има 
сред БВЕ, както и дейността на българската вражеска емигрантска 
организация (БВЕО) БОД и задграничния център на анархистите в 

Париж, в който обектът членува.
Огнян Георгиев бе уведомен, че от наша страна ще му бъде отпусната 
сумата 200 щатски долара, което той прие с неудобство. (NB: Па-
рите за “кървавата нива” са изгаряли душата и пръстите на “брат 
Искариот” и за да се отърве от тях, както вече обясних, Огнян искаше 
да ми ги остави, преди да се завърне в БГ – нещо, което аз отказах и той 
си отпътува обратно с тях!) Сподели, че не се нуждае от друга помощ. 
Възприе с разбиране поставените му задачи, обясни че е наясно със 
съществуващите проблеми. Пролича, че е мислил върху информа-
цията за обекта, с която бе запознат на първата ни среща през м. 
март 1986 г.
В хода на проведения разговор отново бе потвърдено отрицателното 
отношение на Огнян Георгиев към брат му и (NB: “патриотичното”) 
желание да помогне на органите на ДС за разколебаване и отказване 
на същия от провежданата подривна дейност срещу НРБ. Ще напра-
ви всичко каквото може в тази насока. За това в определена степен 
разчита и на съпругата си, която ненавижда обекта. Същевремен-
но обясни, че личностните и психически особености на ИР ГКГ за-
трудняват твърде много каквото и да било въздействие върху него.
Огнян Георгиев разказа, че в телефонния разговор е информирал брат 
си за предстоящото пътуване до Франция. Този факт е бил възприет 
от обекта със задоволство, който се зарадвал истински на възмож-
ността след дългогодишна раздяла, отново да се срещнат и разгова-
рят.
С цел компрометиране на обекта, бе обсъдено евентуалното пъту-
ване на майка му до Франция. Огнян Георгиев не е съгласен, защото 
тя е болна и брат му трябва да бъде наказан... Той смята да пътува 
в периода 27 юли – 20 август 1986 г. Съгласувано с ПГУ-ДС през това 
време при обекта няма да се изпраща друга агентура. (NB: Един сал 
“Гуньо Гъсков достатъчен беше... да ме сломи.) Уговорено бе, след за-
връщането си в НРБ, Огнян Георгиев да се обади, за да се срещнем и 
разговаряме.                                                         
                                                                                           Подпис: Ат. Атанасов”

Документ № 4 е “Справка” от същия Атанасов от 2.10.1986 г. (в том II 
на ДОН “Сердар”, л.л. 61-65). Тя е предназначена за “ръководството” и 
ПГУ-ДС, откъдето са изпратили копие на резидента Желев в Париж с ре-
золюция: “За оперативно ползване”. Справката съдържа информация 
за ИР ГКГ, обект на ДОР “Терорист”, получена от маршрутирания през 
месеците юли и август 1986 година, негов “брат” Огнян Искариотски. 
От “беседата” с последния, н-кът на отдел 05 при у-ние 06 – ДС, полк. 
Ат. Атанасов научава следното за “обекта”:
“Здравословно е добре.  Живее все още в Шатион.  Работи в РУСИ 
ЮКЛАС.
Заплата 12 000 фр. франка.  Живее скромно, раздава на нуждаещи се.
Активно пише: История на БГ в шест тома. За сега бил готов само 
първия от тях. В него, от анархистични позиции разглеждал истори-
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ческите събития. Твърдял, че това щяло да бъде “История на народа”, 
за разлика от всичко писано досега, което било “история на царете”. 
Работел и върху поредица статии за роботронната революция, в които 
разглеждал проблемите на автоматизирането и роботизирането на 
производството и свързаните с това социални последици.
Притежава собствена модерна пишеща машина.
Писанията си разпространява предимно сред емиграцията.
Фанатичен анархист и на идеята за “Световна революция”, която ще 
бъде следствие от научно-техническия прогрес и най-вероятно било да 
започне в САЩ, като най-развита капиталистическа страна.
Бил на мнение, че единствената реална сила на “Социалната револю-
ция” са анархистите... Споменал, че в Париж те са около 30 души, без 
конкретизиране по тях.
ГКГ коментирал с охота възродителния процес в НРБ, който бил про-
ява на “обикновен шовинизъм”... Интересувал се от начина по който е 
преминало “покръстването”, имало ли е жертви и т.н. Източникът 
Огнян Георгиев е на мнение, че анархистите и ИР ГКГ е възможно 
да подкрепят каузата на Турция, макар последният да не е разгова-
рял за това. Обект “Терорист” считал, че терористическите актове 
в НРБ през 1984 г. и 1985 г. са “предвестник на революционна ситу-
ация” и бележат началото на “революционен процес” в страната... 
Дело на млади хора, взривовете били първите от поредицата от 40 та-
кива, с които щяла да бъде отбелязана 40-годишнината от “соц”-ре-
волюцията. (NB: Този пасаж е вмъкнат от копоя в “беседата с брата” 
и е заимстван от Агенция Франс-Прес, която възпроизвежда “идеята”, 
приписвана на австрийския полицай и емигрант-социалдемократ - Сте-
фан Табаков. Поради анархистическата теория за Социалната револю-
ция, чийто привърженик съм, аз нямам и не бих могъл да имам нищо 
общо и със следващия пасаж от този “документ”: “ГКГ считал, че може 
да вземе участие в “революцията” /навсякъде кавичките от този род, 
принадлежат на копоите/, едва след нейното започване и то като лидер 
на същата”. (NB: “Органите” не са в състояние да си представят 
развитието на революцията по друг начин, освен като едно поредно 
пристигане в... пломбиран вагон, с парите на германския генерален 
щаб, на Финландската гара в Петроград!) 
Никога и никъде не съм “Бил на мнение, че извършените терористични 
актове през 1952/53 г. са глупост...”, нито съм “Оценявал теоретиче-
ските си разработки, като най-големия принос в борбата.”) 
“По мнението на Огнян Георгиев – продължава “Справката” - обектът 
не е годен за практическа вражеска дейност и не би се ангажирал с 
извършването на тер-актове. (NB: Ако приемем версията на “източ-
ника” за сношенията му с “органите” на ДС, според която той бил при-
ел поставената му задача, за “да ме спаси” от подготвяното от тях 
“физическо неутрализиране”, то “брат”-Искариот е оголил единстве-
ната ми защита, която респектираше копоите и техните наемни убийци: 
Страхът, че на всеки техен удар, ще бъде отвърнато със стократно 
по-убийствен удар срещу посолствата, търговските представител-

ства и другите им прикрития, бази и явки на Запад!) 
ГКГ проявил интерес към икономическото положение в НРБ, не се ин-
тересувал за свои връзки, освен за завърналия се ИР Атанас Бекяров от 
Благоевград. 
Споделил, че поради летния сезон нямал възможност да запознае Огнян 
с много интересни хора. При завръщането на същия в НРБ, ИР ГКГ го 
изпратил до Триест, Италия, където го запознал с ИР Благо Славе-
нов, лидер на БВЕО БОД. Във водените разговори ГКГ и Благо отпра-
вили хули и клевети по адрес на народната власт и политиката на 
БКП...
С гостуването на Огнян (Искариотски) при обект “Терорист” за вре-
мето от 28.07 до 24.08.1986 г., алибито на последния във връзка с ин-
цидента на 31.07 т.г. в ТК “Дружба” – Варна се счита изяснено.”

Документ № 5 е също от том II на ДОН “Сердар”. Той е с дата 28.06.1989 
г., но е на същата тема. На лист 117, авторът му - ОР Иван Спасов от 
У-ние VI – ДС е написал с неграмотен почерк:
                                                       
                                                 “Др. Георгиев,
Считаме, че на брата на обект “Терорист” биха могли да се поставят 
следните задачи:
- Да се изясни отношението на обекта към събитията сред ислямизи-
раните българи.
- Към т. нар. “неформални структури” в страната и към преустрой-
ството. Смята ли обекта да използва всичко това в подривната си дей-
ност срещу НРБ и как?
- Връзките на обекта сред БВЕ и чужди граждани на каква основа са? 
Кои лица се ползват с доверието му? (Има ли връзка с П. Бояджиев 
евентуално?)
- Да изясни плановете на обекта за пенсиониране, начин на живот и 
дейност след това (списание “Анархокомунистическа революция”).
- Да оказва въздействие върху обекта в насока на разколебаване и въз-
спиране от участие в подривна дейност срещу НРБ. (NB: По-скоро “в 
насока” - възспиране от предстоящето ми завръщане в БГ!)
- Да изясни евентуалните промени в личността на обекта – кои черти 
на характера му са определящи спрямо цялостната му дейност.
                                                                                              С поздрав: Ив. Спасов
На гърба на този лист е добавено:
“Парижката конференция – връзки с членовете на неформалните 
групи, които сега пребивават на запад?” (NB: Паралелната Парижка 
конференция на дисидентите от соц-лагера се състоя на 29 и 30 май 1989 
г., и тя ще бъде описана на съответното място в спомените ми. Тук от-
белязвам само, че “честното отношение към органите” на така нар. мой 
брат е продължило и през/след 1989 г. В “Делото” липсват изпълненията 
на горните “мероприятия”. Очевидно по това време и през следващите 4 
(четири) месеца до 10.11.1989 г. копоите не са имали време и не са били 
в състояние “да анализират” доносите, защото “на задника им се е пекло 
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яйце” и съвсем други мисли са ги вълнували, когато заедно с Берлинска-
та стена се е срутило цялото “социалистическо домино” – нещо невъоб-
разимо за циментовите мозъчета на дребните ОР и тяхната йерархия...)

Междувременно, копоите продължават своята “борба срещу ГКГ на Из-
точния и Западен фронтове”. 
На Изток, следват “Справки” за мой някогашни приятели от Панагюри-
ще.
На Запад, “маршрутираната” кандидат агентка “Христова” = Маргарита, 
бивша съпруга на Николчо Михайлов = аг. “Владимиров” (разведени-
те доносници обслужват ВГУ-ДС, така да се каже семейно), донася на 
ОР Г. Добрев “на закрито” за обиколката и срещите си с набелязаните 
“обекти” във Виена и Париж. От Катя Гюлеметова разбира, че не сме се 
виждали от три години. Но, по своя инициатива, посещава бившата г-жа 
Куби, по известна в ИЦ на търговското м-во, като “майор Гецавой”. 
Макар че в доноса й няма нищо “оперативно”, лейтенантът атестира: 
“На кандидатката може да се вярва.” И й поставя 
“ЗАДАЧА: Да оформи брака си с австрийския гражданин, да се ус-
трои във Виена и да затвърди и разшири контактите си с българските 
емигранти, с цел установяване кои от тях провеждат подривна дей-
ност против НРБ.”

В “Паметна бележка” от 22.07.1986 г. ст.-лейтенант Ив. Спасов пише:
“По данни на ПГУ ДС, лидерите на БОД Ц. Барев и ГКГ обсъждали 
идеята за изпращане на 3-4 души бълг. емигранти в Ангола със за-
дача да се включат във въоръжените групи на УНИТА и да получат 
опит във воденето на партизанска и подмолна борба. За приемане-
то на българи в групи на УНИТА се разчитало на връзките на Барев 
със Савимби. (NB: За повече подробности, виж моя фейлетон за Йонас 
Савимби - “Съпротива във Фракове”, публикуван в сп. “Бъдеще” и на 
стр. 205 в сборника “С думи, вместо с куршуми”.)
Била излязла от печат книгата “История на БГ” от ГКГ... По указание 
на Барев, следвало да се направят опити за изпращането й в България, 
главно чрез турски граждани – работници и транзитни пътници.”

Както своя патрон Йосиф Висарьонич Джугашвили, чеки(джи)стите от 
българската тайна полиция се доверяват, но и проверяват получените 
сведения за ГКГ от “нещатния брат на обекта” и ги допълват с характе-
ристиката, която му е издала З.А. “Камелия”-Теменуга Лекова-Сталий-
ска-Гишарица etc., etc. през месец септември 1986 г. (в том II-ри на ДОН 
“Сердар”, л.л. 72-77). 
В нея, послъгвайки на места, тя участва също в “компроматната война 
на копоите”, но икономисва нелицеприятни за себе си истини. Казва, че: 
“се е запознала с обект “Сердар” през лятото на 1979 г. в дома на бъл-
гарския евреин Сантос Шемтов на ул. “Шардон Лагаш” № 63, под чи-
ето студио се е намирало това на обекта... После “Камелия” поканила 
компанията в дома си и така постепенно се сближава със “Сердар”. 

Първите й впечатления били много добри: възпитан, уравновесен човек 
с добри обноски и богата обща култура. Не бил много приказлив и оби-
чал да наблюдава хората. Тогава работел във “Вагон Ли”, със заплата 
около 4 000 фр., живеел скромно, но винаги ходел спретнат и чист. В 
началото на 1980 г. “Камелия” се пренася при “Сердар” на ул. “Етиен 
Дефорж” № 13, с цел - сключване на брак и създаване на семейство. 
(NB: Нали “Камелия” е “съпруга по професия”.) Много скоро, обаче, по-
ведението на “Сердар” към нея става коренно различно – държи се гру-
бо и арогантно, премества се да живее в отделна стая, която заключва 
с катинар. Главната причина за влошаване на отношенията им била в 
това, че “Камелия” е осъждала анархистическите идеи и вражеската 
дейност на “Сердар” и упорито се опитвала да го промени. Това е 
ставало повод за чести скандали, съпроводени с тежки и уморителни 
спорове. (NB: Представяш ли си читателю, какви “спорове”, и то идей-
ни, мога да водя с жена, която в живота си е прочела една-единствена 
книга: “Страдание и възторг – роман за Микел-Анджело” от Ървинг 
Стоун, която тя цитираше под път и над път пред гостите си, когато воде-
ше с тях “интелектуални разговори”.) В такива моменти - продължава 
“Камелия”-Теменуга-Guichard - “Сердар” коренно се преобразявал и с 
фанатична страст защитавал анархистичните си убеждения и необ-
ходимостта от провеждане на терор срещу комунистическия ре-
жим в БГ. 
“Сердар” говорел с гордост за годините, прекарани в затвора, където 
за него била школата в живота. Споменавал, че там имал възможност 
да се запознае с произведенията на Маркс, Енгелс и Ленин. Пред “Каме-
лия” парадирал, че е гениална личност и сравнявал себе си с Ленин. 
(NB: Тук доносницата или капитанът-вербовчик са ми приписали автор-
ството на едно сравнение, което моя приятел от затвора Анто Апостолов 
направи пред децата си и племенника, който ме прехвърли на 15 юли 
1973 г. нелегално през Югославия. Представяйки ме, като “Ленин на 
нашата епоха”, бившият партизански командир не разбираше, че тоя 
негов суперлатив е обиден за... мен, но аз го отминавах с чувство за ху-
мор и прощавах идейното му невежество, защото Анто беше по своему 
честен човек.)
В “Камелия” – продължава вербовчикът, приел доноса й “на закрито” – 
се е затвърдило убеждението, че “Сердар” не е нормален, че страда 
от тежки психически отклонения и го съветвала да се лекува. Според 
нея, той е напълно луд. (NB: Ако последното е вярно, то означава само 
едно: че “Камелия” е била онодена от луд! N‘est ce pas?) В моменти на 
спор, той признавал, че когато бил в затвора в БГ, е лежал в психиа-
трично отделение. 
По време на съвместния им живот, “Сердар” е бил посещаван от мал-
ко хора. Гостувал е вуйчо му Тодор Пенков през 1980 г., с когото “Ка-
мелия” е имала възможност да общува. Той бил на мнение, че “Сердар” 
няма да се промени и че е излишно “Камелия” да прави опити в тази на-
сока. (NB: За да избегне по-пространните обяснения, “бившата ми при-
ятелка” е съкратила срока на нашето “мирно съвместно съжителство”, 
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като е върнала с две години назад посещението на вуйчо Тошо, който 
както писах, пристигна във Франция през 1982 г.)
От лидерите на БОД тя познава “Барон” Барев и “Либерто” Славе-
нов… От средите на анархистите най-голямо влияние над “Сердар” 
имал “Агроном” Г.Г. Хаджиев, който познавал добре характера на 
“Сердар” и обуздавал страстите му (NB: ... на които копоите са могли 
да станат невинна жертва).
През 1980 г. “Сердар” пътувал до Испания, но с каква цел, на “Камелия” 
не й е известно. От кръга на познатите и близките в този период не са 
се появявали лица от испански, португалски или югославски произход…
Огнестрелно оръжие не е притежавал, с изключение на стар револвер, 
който по негови думи имал само нОмизматична стойност. (NB: Ново-
придобитата З.А. е простакеса, за която колекционерска стойност е = на 
нОмизматична!) Към родителите си в България не проявявал особена 
привързаност и не коментирал за тях. За брат си Огнян, споменавал, 
че те са на диаметрално противоположни позиции в живота, поради 
което той не съществувал за него... По телефона рядко говорел и не 
обичал дългите разговори. В домът си живеел при скромна обстановка. 
По-голяма част от времето си прекарвал в собствената си стая, къде-
то четял и подготвял материали за “Наш път” и за “Бъдеще”. Имал 
голяма библиотека, която постоянно обновявал.
Като специалист бил много добре подготвен и ценен. През 1981 г. е 
преминал на работа към химически концерн, където получавал добра 
заплата.
В началото на 1981 г., отношенията между “Камелия” и “Сердар” 
станали непоносими и тя напуснала дома му. В продължение на 2-3 ме-
сеца багажът й и мебелите останали в неговия дом. През м. май 1981 г. 
“Камелия” пренася вещите си в своето жилище и окончателно скъсва 
отношенията си със “Сердар”. (NB: Още в началните 3 месеца беше 
станало безвъпросно ясно, че няма да остареем заедно, но развръзката 
настъпи едва през 1983 г., когато й връчих ултиматума да се изнесе в 
тридневен срок, за да не сторя това през прозореца на 9-ти етаж.)
Близки познати на “Сердар” са Катя Гюлеметова, с която са работи-
ли в ИЦ в София и Милка Генадиева. Поддържал връзки и с Христо 
Торнев – нечестен и алчен човек с психически отклонения. (NB: Но сва-
танак с Милко Калев Балев). Той (Торнев, а не Калев-Балев) я следял по 
указания на “Сердар”. (?) Последният поддържал връзки и със “Симо” 
(Симеон Ненков), собственик на Бар-ресторант “Симеон II” в Париж, 
при когото понякога ходел на вечеря.
Друга оперативна информация по “Сердар” от “Камелия” не беше при-
добита. (NB: Освен цитираната - “оперетна”!) 
         25.09.1986 г.                                                   КАПИТАН: Хр. Кожухаров”    
В допълнение, “Камелия”, като “Койот”- Д. Патинов и М. Тошков - “Гре-
ков”, е предоставила на копоите своя скица на апартамента на “Сердар” 
в Шатийон.

Нейната “характеристика” на ГКГ е доразвита в “психологически порт-

рет” от доносника, проф. д-ра на медицинските и атомните науки “Ге-
нади” – Г. Василев, с Р.Д. № 39856. Той фигурира изцяло в “пролога” 
на III част от спомените ми и тук няма да го възпроизвеждам повторно. 
Вербовчикът му го е препоръчал на ръководството на ПГУ – ДС, като 
“много интересен”.

В писмо от 8.10.1986 г. полк. Радиев предлага активно мероприятие 
(АМ) “с цел неутрализиране на вражеската дейност на ГКГ.” В 
своето “Предложение” той пише:
“ИР ГКГ е известен с анархистичните си действия. По данни на наш 
достоверен източник ГКГ се бил снабдил незаконно с автомат и писто-
лет. Това оръжие обектът бил взел от баските.
ГКГ е известен в средите на бълг. ВЕ (вражеска емиграция) като чо-
век, който е помогнал на криминалния престъпник Патинов, намиращ 
се понастоящем в затвора “Санте” – гр. Париж за извършени от него 
палежи и други деяния. (NB: Ни дума затова, че “достоверният източ-
ник” на “данните за автомата и пистолета, взети от баските”, е самият 
“криминален престъпник Патинов, който доносничи “по патриотични 
мотиви”... срещу заплащане на парижкия резидент на ПГУ-ДС - Георги 
Желев, маскиран като първи секретар в българското посолство!)
През последните месеци - продължава Радиев - обстановката се измени 
рязко във връзка с извършените терористични акции във Франция. 
Предвид гореизложеното

                                                  П Р Е Д Л А Г А М
Да се проведе АМ с цел неутрализиране вражеската дейност на ГКГ. 
АМ да се състои в довеждане по подходящ начин, известност до 
френските спец-служби информацията, че същият притежава не-
законно огнестрелно оръжие и е свързан с криминални престъпни-
ци.” (NB: Тоест, да направят донос “по подходящ начин”.)
На 16.10.1986 г., на 1-ва стр., някой върло-грамотен високопоставен ко-
пой е поставил върху предложението следната резолюция:
“С матриала да се запознаят другарите от направление “Терор”.

Няколко дни по-късно, на 20.10.1986 г. “Центърът” информира своя 
шпионин с дипломатически паспорт – Г. Желев, че предлаганото от ОР 
Радиев АМ е проведено и в настоящия момент се очаква резултата.  
В “Информация” на Аначков (ВГУ) от 17.11.1986 г. се съобщават “нови 
данни за отношението на ВЕ към терористично-диверсионните акто-
ве в НРБ, според които: “След взривовете в Пловдив и Варна през 1984 
г., в Париж пристигнал от Хамбург беглецът (и доносник) Владо Три-
фонов. Той поискал незабавна среща с Ц. Барев и го заварил с ГКГ 
да уточняват броя на убитите, ранените и размера на нанесените 
материални щети...” На последвалото съвещание, било решено “те-
рористическата дейност да се провежда във всички райони на страна-
та... като не се държи сметка за нанесените щети на сгради, памет-
ници на културата и невинните жертви...” “Ръководството на БОД е 
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предприело допълнителни мерки за сигурност. Най-важните решения 
се вземат от т. нар. “петорка” – Ц.Барев, Д.Моллов, Бл. Славенов, 
Карабулков и ГКГ...” “Славенов поставил задача на наш агент да по-
търси връзка с извършителите на тер-актовете и след като привлече 
няколко млади и решителни хора, да обединят усилията си... 
Във връзка със снабдяването с оръжие, ГКГ заявил, че “в БГ то се раз-
хожда по улиците”, т.е. на коланите на милиционерите... 
Ръководителите на БОД считали, че обстановката у нас е благоприят-
на за провеждане на подривна дейност и че са налице предпоставки 
за създаване на съпротивително движение, поради което идейните 
различия между земеделци, анархисти и монархисти временно тряб-
вало да бъдат оставени на заден план... (NB: И да образуват едно ново 
ОФ-е.) Те били много разтревожени, след като през април и май 1985 г. 
представители на френските и западногерманските спец.-служби про-
явили интерес и предприели известни мерки за установяване съпричас-
ността на организацията към извършените у нас взривове. Предста-
вителите на спец-службите на САЩ също проявили интерес по този 
въпрос. (NB: И това, въпреки “Директива № 138 на Рейгън!” Явно този 
“контраразведчик” Аначков взема читателите на своята проза за идио-
ти.) Тези и други пикантерии, са описани разточително от ДС-шефа на 
ВГУ върху цели 7 страници, оставяйки впечатление, че управленията на 
тайната полиция са си обявили съревнование в сътворяването и снабдя-
ването на “др. министър” с мюнхаузеновски “ала-балади”...

                                                          ***

                                         
                                            

                             
                               

                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
     СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ БЕЗВЛАСТНИЦИ В ЧУЖБИНА
        Идеологическа, тактическа и организационна ориентация.  
                   Досегашна дейност и проект за бъдеща работа.

(Доклад на Георги Хаджиев пред първата среща-конгрес в Париж
на № 33, Rue des Vignoles, на 11 и 12 октомври 1986 год.)
                                                           - 1 -
Който и да беше натоварен с този доклад, не би могъл да избегне да 
говори за мене във връзка с общата работа и взаимните ни вътрешни 
отношения между мене и другите членове на Парижката организа-
ция и на Съюза, както и с движението в България и с международното 
анархистическо движение. По тази причина аз предпочитам сам да го-
воря, както за общата ни работа, тъй и за тези отношения. Заедно с 
това, аз поемам задължението да спазвам човешки възможната обек-
тивност или поне във всички конкретни изказвания да се придържам 
към съществуващите документи и факти, които присъстващите тук 
могат да установят.
Създаването на Съюза е общо дело на българските безвластници в 
чужбина, но то е предшествано от известна инициатива на ФАКБ и 
затова може да се счита, в съответната степен и дело на нейните 
активни дейци от вътрешността... Конкретно: създаване на връзки с 
чужбина, организиране по искане на ФАКБ на една международна Ко-
мисия за подпомагане на български антифашисти и устройване на ка-
нал за нелегално емигриране.
Първите нелегални преминавания на границата започват през Гърция, 
след това тези от Турция, най-после идващите главно нелегално от 
Югославия.
Аз преминах в Турция през октомври 1948 г. Веднага се свързах чрез 
Степан, с когото вече бяха установили връзки с шифър с България и с 
емигрантите в Югославия. В Париж аз пристигнах на Коледа 1949 г. 
Веднага се сложиха основите на Съюза, като се поканиха да участват 
и всички другари от старата емиграция. С изключение само на 2 – 3, 
всички се отзоваха благоприятно.
Дейността, организационна и пропагандна, на Съюза започна като ини-
циатива на Комисията за подпомагане на българските антифашисти. 
През март 1950 г. бе лансиран Информационен бюлетин на същата, 
който продължи да излиза 3 години – до март 1952 г.
Помощната, организационна и хуманитарна дейност на Комисията за-
сягаше цялата емиграция и с официалните постъпки в защита на еми-
грацията, тя постигна съществени резултати. В същото време, чрез 
нея се извърши огромна пропагандна дейност в защита на преследва-
ните в България. За това свидетелстват документите и текстовете, 
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отпечатани в Бюлетина, от който ще се ползват бъдещите историци.
Бюлетинът на Комисията бе заместен от месечното списание “НАШ 
ПЪТ”, което започна да излиза през март 1952 г., като негласен изра-
зител на Съюза и на ФАКБ, но не и като орган нито на единия, нито на 
другата. То продължи и продължава да излиза и до днес, като свърши 
огромна пропагандна и информационна дейност в полза на цялата бъл-
гарска емиграция. 
С ясното съзнание, че емигрантското ни съществувание ще бъде про-
дължително и че приемствеността в анархистическото движение, 
както зад граница, тъй и във вътрешността ще бъде несигурна, ние 
приехме едно външно представяне по-благоприятно и по-широко от-
варяне на вратите за онези симпатизанти, които биха се присъеди-
нили към нас. Затуй Съюзът не случайно се нарече на “българските 
безвластници”, а не на анархисти. От там и пропагандата ни чрез 
списанието държеше сметка за обстоятелството, че читателите ни 
са предимно хора, които не споделят идеите ни и езикът и ориентация-
та на статиите имаха характер, значително различен от този, който 
биха имали, ако списанието се представяше като определено анархис-
тическо...
                                                         - 2 -
Помощната дейност на Комисията, която бе видима за цялата еми-
грация /получаване на колети в лагерите, застъпничество за цялата 
емиграция, без разлика на идейна и организационна принадлежност, 
съдействие за реемигриране и преминаване нелегално границите по 
устроени от нас канали и пр., създаваха благоприятно и дори лично за-
интересовано разположение към нас и готовност за членуване в Съюза. 
Така в неговите редове проникнаха обикновени симпатизанти, някои от 
които искрени младежи, които можеха да станат добри анархисти, а 
други просто от мотиви да ни използват.  По тази причина, Съюзът 
имаше повече или по-малко характер на просветна организация. Общо 
взето, дори и онези, които се считаха и можехме да считаме за анар-
хисти, нямаха организационна практика и опит на анархисти, което, 
както ще видим, се отрази в организационния живот и продължава 
дефектите си и до днес.
Все с оглед на неизвестното и несигурно бъдеще на движението ни, ние 
се ръководехме от съображенията да създаваме благоприятни условия 
за евентуално бъдеще оформяне на анархистически дейци. На младите, 
които можеха да следват ние помагахме за получаване на стипендии. 
Лично аз много съдействах на мнозина. С прискърбие трябва да кон-
статираме, че нито един от онези на които осигурихме следването и 
личното бъдеще, не остана при нас. Днес можем да преценяваме сгре-
шили ли сме или не. Но лично аз, дори и при споменатото прискърбие, 
не съжалявам, че сме помагали.
Паралелно с информационната и пропагандна дейност на “Наш Път”, 
ние организирахме книгоиздателска дейност и отпечатихме главно на 
български, на френски, испански, английски, италиянски, шведски и ес-
перанто над 38 книги и брошури. А информациите, които получавахме 

нелегално от ФАКБ ни даваха материал за голям брой статии, публи-
кувани в чуждестранната анархистическа и анархо-синдикална преса. 
Така, анархистите и читателите на нашата преса в цял свят бяха ин-
формирани за събитията у нас. Българското анархистическо движе-
ние, неговата история и изтъкнати дейци, неговите скъпи жертви 
ставаха достояние на целия свят. Днес няма анархист никъде в света, 
който да не знае имената на Ботев, на Шейтанов, на Манол Васев, на 
д-р Балев, на Христо Колев.
Тази осведомителна работа се отразяваше в материалната и морална 
солидарност към България и нашето движение.
С нашето редовно организационно участие в международното анар-
хистическо и анархо-синдикално движение, с нашата идеологическа, 
социална, организационна и революционна ориентация оказахме ре-
шително влияние на анархистите в другите страни. А сред българска-
та емиграция, където никоя друга организация не е зарегистрирала та-
кава огромна по обем и съдържание, по богатство на мисъл, култура 
и широта във възгледите, журналистическата и книжовна дейност, 
създаде престиж на българския анархизъм. Днес ние сме считани от 
всички, дори от най-отявлените ни противници за значителен сектор 
в емигрантските среди и в обществения живот. Абонират се за списа-
нието и четат изданията ни дори хора, които са готови да ни удавят 
с две капки вода. Това е такава морална победа, каквато никога, дори в 
България не сме имали. В архивата ни има много писма точно от вра-
гове, които казват, че не споделят идеите ни, но желаят да ни четат, 
защото пишем на културен български език. Имаме дори признанието и 
на бившия цар Симеон Втори, който си плащаше редовно абонамента.
Позволявам си да ви посоча един пример, който говори много на онези 
от нас, които са в състояние да си дадат сметка за фактите. Неот-
давна починалия изтъкнат деец на легионерите д-р Паприков е издал 
библиографски сборник на английски. В него не само отбелязва 34 наши 
издания до 1985 г., но подробно е съобщено съдържанието им с една за-
ключителна и напълно обективна фраза. Никой от нас, нито някое от 
движенията ни в другите страни не е направил толкова широко популя-
ризиране на книжовния ни принос. Ето вижте, на стр. 145 е поместил 
разбор на книгата “ОСНОВИ НА БЕЗВЛАСТИЕТО”, който заема цяла 
страница и завършва със заключението: “Тука са изложени принципи-
те на анархизма.” На стр. 220 – 221 е възпроизведено най-подробно съ-
държанието на книгата за Шейтанов. На стр. 575 – 576 е дадено под-
робно съдържанието, с всички подзаглавия на 5-те тома на спомените 
на Манджуков (като виждам откритото подценяване на дейността 
ни и този позорен дух на взаимно отричане на собствените ни заслуги, 
чувствам срам, че фашистите стоят на по-високо ниво по култура и 
обективност от нас, които се считаме крема на бъдещето!) ... 
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Както виждате, аз отбелязвам много бегло резултатите от нашата 
дейност, като дори не упоменавам огромната дейност на Парижка-
та организация (курсове по журнализъм, за синдикална ориентация, 
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честване на различни събития и годишнини, публични митинги и пр., и 
пр.), защото всички ги знаете. И спирам до тука.
Сега обективността налага да говорим за печалните явления всред 
нас, които би било престъпно да премълчаваме. Но тука една молба 
– не желая по тази материя да се оставят писмени документи. След 
прочитането на тази част от Доклада ми, желая тя да бъде унищо-
жена и като се вземе поука от описаните факти – да бъдат напълно 
забравени... Преди да разгледам печалната  ни действителност, позво-
лявам си да се запитам и да ви запитам всички тук присъстващи:
Не чувстваме ли, не чувствате ли срам, като ни виждате, като се 
гледаме, събрани тук, настръхнали един против друг, като най-зли 
врагове? Ние – следовниците на великани на духа, на морала, като Баку-
нин, Кропоткин, Малатеста, Реклю, духовните наследници на толкова 
скъпи предтечи, ние, които имаме претенцията да извършим коренно 
преустройство на света, а не сме в състояние да се гледаме в очите и 
да си дадем сметка, че сме паднали по-низко от всички властници, 
които отричаме? С какъв кураж бихме могли да отричаме другите, 
когато по манталитет, по замисъл и по взаимни отношения СМЕ 
ВУЛГАРНИ ХУЛИГАНИ И ВАРВАРИ?
Някои са готови веднага да кажат, че вината за това печално състоя-
ние не е на никого другиго, освен на мене. Да приемем за момент, че 
това е така. Питам тогава тука ли е моето място и какво заслужавам 
аз?  Очаквам отговора ви.
В същото време, ще се опитам лично аз, на моя отговорност и въз ос-
нова на установени факти и документи, да потърся виновника или ви-
новниците. 
С една проста и обобщаваща фраза, аз отговарям: има една причина, 
една вина, един виновник: НИЕ НЕ СМЕ АНАРХИСТИ! Не сме казвам 
аз, а не - не сте, като оставям на вас да уточните по-добре от мене.
Да започна от себе си. Анархист ли съм аз? Разбира се, че не. Защото 
като претендирам, че съм анархист, а аз действително претендирам 
това, както всеки от вас, би трябвало да не бъда роб на някакви високо 
морални съображения и при наличността на толкова мизерни про-
яви, които ще посоча сега, отдавна трябваше да плюя в лицето на 
всички онези хулигани, които ни докараха до това положение и да 
си замина. Това бе лесно и полезно за моето всестранно здраве – фи-
зическо, духовно, морално. Това аз не направих, не го правя и сега, за-
щото не съм анархист, който се самоуважава, а приема робството 
да понася хулиганството, без никаква полза нито за себе си, нито 
за хулиганите, на които мястото не е в анархизма!!! Сега да видим 
подробностите, срамните факти, които имате възможност още сега 
и тука да опровергаете.
Конкретно.
Първи виновник за това разложение, на което сме свидетели и жерт-
ви е Иван РАЧЕВ. Уважаван и почитан у нас, пропагандист на анархи-
зма, дори считан за теоритик, той бе в известен смисъл  учител на 
всички нас. Той бе и мой личен приятел. Нищо не ни е различавало и 

идейно. Когато научих, че се е спасил и е пристигнал в Триест, с голя-
ма радост и със сълзи на очи аз побързах да му пиша и да го поздравя. 
Дойде в Париж по път, който аз дадох, но с комплот против мене, с 
претекст, че аз бих попречил на неговото идване... 
При първата ни среща у Никола Чорбаджиев, той побърза да ме покани 
в една странична стаичка в присъствието на хазаина и Богдан Сте-
фанов /псевдоним, който аз бях дал на Христо Андонов от с. Габарево, 
Казанлъшко/ и ми каза: “Георги, ние ще имаме много мъчнотии, ще 
ни трябват пари, за да живеем, ще трябва да ги търсим и вземаме 
от всякъде, където ги дават. Но без да знае организацията.” 
                                                          - 4 -
Отговорът ми бе кратък и категоричен: “- Не съм съгласен! Никой 
не дава пари без нищо насреща. И ако трябва да получаваме пари, 
окъдето и да било, това трябва да става само със знанието на орга-
низацията, иначе ние отричаме себе си и организацията си!”
След като съм видял и преживял всичко, не съм сигурен Никола Чорба-
джиев би ли потвърдил този факт. Но дори и да откаже да свидетел-
ства, аз съм достатъчен като свидетел. Ето обаче и едно косвено 
потвърждение от страна на Никола. Много пъти съм се опитвал да 
чуя от него потвърждение. Той мълчеше. Предизвикан писмено, той ми 
писа писмо, в което открито заяви, че да се вземат пари, откъдето и 
да било, не значи още, че се продаваме, щом служим на идеите си и им 
оставаме верни. Писмото е в архива ни. То е ценен документ и за други 
неща.
Рачев се уплаши от живота и без никакво сериозно основание, той се 
пречупи. Защото, ако се боеше за своето материално съществувание, 
ние бяхме в състояние, с нашата другарска солидарност, да му осигу-
рим съществуванието. Но в последствие ние узнахме, че той се е бил 
продал още в Триест. (NB: - Навярно американците са го снабдили с 
визитка “Окружни шпион”, както е в “Съмнително лице” на Нушич!) 
От този момент възникна неговия конфликт с мене, защото според 
неговата преценка, аз съм пречката, която трябва да се отстрани. 
Затуй той започна открита кампания против мене.
Реакцията на другарите, които в мнозинството си не бяха на нужната 
висота, като дейци, бе доста пасивна. И аз трябваше предимно сам 
да се защитавам. Това създаде една отровна атмосфера на спорове, 
които оставяха впечатление, че борбата между мене и Рачев беше 
“кой да води дружината”. Това беше невярно, дори и от негова стра-
на. Той ме обяви за “шеф” и ме атакуваше, но не с намерение да ме 
отстрани и да заеме несъществуващия пост на шефа. Защото, ако 
имаше шефство при нас, Рачев в никой случай не можеше да играе 
такава роля. Неговата цел бе само морално да ме убие, за да не бъда 
пречка. Това аз мога и днес да докажа.
Създадента атмосфера на водаческо съперничество погнусяваше и 
предизвикваше едно взаимно незачитане, от което губеше самият 
Рачев, но то засягаше и мене. Елементарното другарско уважение из-
чезна и се създаде едно хулиганство, което стана постоянна храна 
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в организационния ни живот, и то продължава и до днес. Точно в 
това се състои голямото зло, което Рачев направи и го остави като 
най-срамно наследство. Малкият приток на неоформени нови елемен-
ти в нашата среда, сигурно при всички случаи би приключил с известен 
отлив, характерен за всички емиграции и във всички времена. Но, ако 
не беше причиненото зло от Рачев, вероятно неколцина от честните 
симпатизанти биха останали в организацията. Постоянните отров-
ни спорове, при които аз само се защитавах и никога и до днес не съм 
атакувал когото и да било в организацията, предизвикаха бягството 
на мнозина. Това продължава и до днес. И така, от 80 души, които са 
гравитирали около нас, сме останали това, което сме тука.
Когато Рачев загуби поддръжката си и остана почти сам, той про-
дължи и развихри кампанията си против всички несъгласни с него 
и издаваше своя специален бюлетин за клевети и хули под името 
“В ЗАЩИТА НА БЕЗВЛАСТИЕТО”. Когато някои последни дойдоха 
от Триест и имаха убеждението, че се касае за съперничество между 
двама ни, те взеха добрата инициатива да ни “помиряват”. Поканиха 
ни с тая цел на една среща. Аз заявих, че нямам нищо против Рачев. 
(NB: - Тоест, това, че “той се е продал в Триест” и се е “пречупил”, не е 
било пречка за “сътрудничеството” ви!) Нека той каже защо води тази 
кампания. Нека се създаде един арбитр(-ажен съд) от няколко другари. 
Нека той посочи неговия състав. Аз го приемам, но при едно условие: 
Решението на този другарски съд ще се изпълни от двете страни без 
никакви резерви.
                                                          - 5 -
Така и стана, Рачев представи обвиненията си писмено в 13 точки, 
на които аз отговорих устно с няколко думи. Събрахме се у мене. До-
клад на другарския арбитражен съд представи Трендафил Марулевски. 
Заключението на анкетата беше, че обвиненията са неосновател-
ни. Рачев не го прие и започна да спори. Марулевски му отговори много 
остро: “Ние идваме от България и добре познаваме фактите.” Докато 
се спореше без мое участие, взех парче хартия и написах следното: 
“Подписаните Иван Рачев и Георги Хаджиев, заявяват, че НИЩО 
НЕ ГИ ДЕЛИ и че слагат край на всякакви спорове в общ интерес. 
Ако занапред някой поднови подобни спорове, сам ще се изключи от 
организацията.”
Сложих своя подпис и подадох листчето на Рачев, за да го подпише и 
той. Същият започна отново да спори, но присъстващите се възму-
тиха и това го принуди да подпише.
Не мина много време и Рачев и Христо Несторов, когото подписа-
ната декларация също ангажираше, подновиха кампанията. Меж-
дувременно, стана нещо много по-важно и фатално: УСТАНОВИ 
СЕ НЕОСПОРИМО И АБСОЛЮТНО ДОКАЗАНО, ЧЕ Иван РАЧЕВ, 
Христо НЕСТОРОВ И ДРУГИ ТРИМА СА СЕ АНГАЖИРАЛИ КЪМ 
АМЕРИКАНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ ЗА САБОТАЖНА ДЕЙНОСТ В 
БЪЛГАРИЯ, КАТО СА ОБЕЩАЛИ ДА ДОСТАВЯТ 30 ДУШИ (пушеч-
но месо). Двама от останалите, при свидетелството на един трети 

другар, също член на организацията им, направиха признание по тяхна 
собствена инициатива.
При тези факти, се свика общо събрание, на което присъстваха 22 
души. Събранието се председателстваше от Тр. Марулевски. Рачев 
изади една тетрадка и започна да защитава не себе си, а Христо. 
Това четене можеше да продължи с часове, но Марулевски го прекъс-
на остро... И събранието реши единодушно ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДВАМАТА. Решението бе съобщено лаконично в “Наш път”, че това 
става по причина на “прояви, които не се съгласуват с анархисти-
ческия морал.” (NB: До тук, за Христо Несторов в доклада нямаше ни 
дума, навярно, защото “за умрелите се говори само добро или нищо”. 
В това събрание на което 22-ма (от 80-те) са разисквали “причините”, 
е присъствал и предложения от Г.Х., като секретар на Съюза - Стефан 
Левордашки, който по разказ на самия “шеф” е изключен по-късно, за-
щото... предал на френските служби списък с членовете му!) 
Трябва да допълня, че освен двамата, с американците се е ангажирал и 
Дончо Караиванов, племенник на Рачев. Същият, по доклад на другари-
те, които са били с него в Югославия, не бе приет в организацията, по 
причина на компрометиращата му връзка с политическата полиция 
на Тито. Това също бе съобщено в “Наш Път”.
Като следствие от тези наши мерки, една сутрин, по заповед на аме-
риканското разузнаване (?), тогавашния ни секретар Марулевски бе 
нападнат и бит от двама от тези “герои”. А по-късно, когато ПА-
РАШУТИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОПАДНАХА(?), аз бях “пока-
нен” от френското разузнаване, за да отговарям по искане на аме-
риканците, че нашата организация е ПРЕДАЛА “ГЕРОИТЕ”. Бях 
изслушан внимателно и самите ИНТЕЛИГЕНТНИ ФРЕНСКИ ПО-
ЛИЦАИ МИ ДАДОХА ПРАВО ЗА НАШАТА ОТРИЦАТЕЛНА ПО-
ЗИЦИЯ СПРЯМО ТАЗИ ДЕЙНОСТ И МЕ ОСВОБОДИХА, ИЗРАЗЯ-
ВАЙКИ УВАЖЕНИЕТО СИ КЪМ НАС. По-нататъшната история 
е добре позната, за да не я разказвам тука... (NB: - От парашутира-
ните с американски самолет анархисти, Христо Несторов пада убит при 
престрелката в Балкана, а Мильо Иванов е ранен, пленен и осъден на 
20 години. По разказ на троцкиста Гачев, с когото са разговаряли във 
времето между двете присъди, след като отказва да признае, че българ-
ските анархисти зад граница са се разложили и продали на чуждите раз-
узнавания, прокурорът обжалва делото и при новото му разглеждане от 
“върховния съд на НРБ” Мильо Иванов е осъден на смърт и екзекутиран. 
Третият - Дончо Караиванов с жена му Емилия, се измъкват от обръча 
и след 56-дневни премеждия и глад пресичат българо-гръцката граница. 
От следственото дело на ДС, се вижда, че от момента на парашути-
рането им в Средногорския балкан, тримата анархисти не са уста-
новявали никаква радиовръзка с американското или с което и да 
било друго разузнаване, поради... повреда на радиопредавателя. Иначе, 
когато врагът, в лицето на “интелигентните френски полицаи ти дава 
право и изразява уважението си” – навярно “в Дания има нещо гнило”.)
Тука му е мястото да привлека вниманието ви към един друг “герой”. 
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Той се казва Иван Хр. Иванов (Мутев) – един от тримата. Той преда-
де по своя инициатива другарите си от съзаклятието и след това 
изчезна. Постъпката му като предател на другарите си пред орга-
низацията, не му попречи да започне личното си издание “Балканска 
Дума”, където системно ни каляше и специално мене, а предадените 
от него представяше за НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ. Същият днес е лекар 
в Швейцария с добро материално положение. Неотдавна той напра-
ви завой на 180 градуса и написа един циркуляр, който ми изпрати 
по пощата, където на дълго и широко доказва, че аз съм бил почти 
гений. Обяснявайте си сами това поведение. Аз ще кажа само, че не 
съм отговарял на клеветите и хулите му, нито на венцехвалянето на 
предадените от самия него “герои”, също не отговарям на днешните 
му хвалебствия, които ми отправя. Защото стига ми и това да се за-
нимавам с други психопати.
                                                          - 6 -
За отбелязване е, че Никола Чорбаджиев, който присъства на стес-
неното събрание, където се направиха разкритията и който заедно с 
всички единодушно участва в решението за изключване на продаж-
ниците, в последствие оправдаваше и продължава и до днес да опра-
вдава постъпката им, считайки, че те са отишли в България, за да я 
освобождават. Същото правят и други, които са ни напуснали. Между 
последните е и един друг хулиган с големи претенции и с аспирации да 
бъде също “анархистически център”. Той се казва Никола Тенджер-
ков. Пристигна с паспорт от България и не се върна там. Представи 
ми се с парола от познати другари от Варна. Брат е на другар от село 
Темниско, Търновско, когото аз познавам. Приехме го.
Дълго време и постоянно се оплакваше, че нищо не правим за него. Про-
яви готовност да участва в техническата работа по издаването на 
списанието. Настанихме го в квартира и нищо не правеше. Започна по-
добно на други да хвали “освободителите” и системно да разпростра-
нява, особено зад гърба ми, клевети и хули. Веднъж секретарят ни Ан-
тон Николов го изруга за това хулиганство. Той ни напусна и започна да 
издава с подкрепата – материална и морална на Никола Чорбаджиев, 
сп. “Изток”, където продължи същите хули и хвалебствия. Неговата 
другарска среда са гамени и монархисти. Не познава анархизма и не 
е в състояние да има анархистическа позиция. Постигна идеала си с 
отбелязване на кориците на изданието си, че е директор-основател.
Има и други като него, всеки от които е за себе си “Център”. Тука аз 
не ще ги посочвам. Ще се спра само на “голямите”, които оставят 
“историческа” следа...
Такъв е Александър Христов, който сега също е директор на списа-
ние, което носи името “Народна Воля”, “орган” на непознати нам 
“македонски революционери”. Той бе известно време отговорен редак-
тор на БЪЛГАРСКОТО сп. “Наш Път”, но ето че един ден откри, че 
е “македонец”. Същия аз научих да пише, ожених го и му станах кум. 
Единствено аз бях “почетен” да обядвам с тъста му. Същата вечер 
му устроих сватба в моята квартира. Произнесох на младата двойка 

прочувствена реч – един вид заместих попа и кмета... И ето, един ден, 
за нормална лична “признателност” прочитам в списанието му ста-
тия, посветена на мене, под заглавие: “АНАРХИСТ, УМОПОБЪРКАН 
ИЛИ АГЕНТ?” И вътре, в това ”висококачествено произведение”, след 
като повече от десет пъти установява, че не съм анархист и нямай-
ки удостоверение от психиатър за да установи, че съм умопобъркан, 
намира много лесно отговора, че съм АГЕНТ и то на кого? – На Тодор 
Живков. В същото списание се печатат статии, в това крайно па-
триотарско издание, където се прави нова история, от нашия голям 
интернационалист и днешен реформатор на анархизма Георги Кон-
стантинов... 
Много са моите неприятели между анархистите, толкова много, че аз 
се питам имам ли изобщо приятели и ако имам, по брой надхвърлят 
ли пръстите на едната ми ръка? Как може да се обясни този печален 
факт за един човек, който се счита верен на анархизма, има повече от 
60-годишна анархистическа дейност и се намират хора в българското 
и международно движение да го ценят и му оказват абсолютно дове-
рие? Първият и най-естествен отговор, който се налага, е че той е 
толкова гнусен и отвратителен тип, че не заслужава никакви при-
ятелски чувства.
Вторият отговор, който се опитвам аз сам да дам, е следния. В анар-
хизма има едно много вярно организационно правило: честото сме-
няне на хората, които заемат отговорни постове. За съжаление, 
при дадените условия в нашата емиграция, се оказа мъчно, ако не и 
невъзможно сменянето ми, особено като редактор на списанието. 
При много случаи на основателна или неоснователна критика, аз съм 
заявявал, че си давам оставката и искам да бъда заменен. Винаги ми се 
е отговаряло, че “правя шантажи и поставям ултиматуми”.
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Като редактор, аз преписвам всички статии и поправям стил, думи, 
препинателни знаци и особено език. За съжаление, малцина от сътру-
дниците ни са достатъчно грамотни, а всички са претенциозни. И по-
неже самият аз не съм литератор, нито журналист и писател, пре-
тенциите на сътрудниците ни добиват валидност и се изразяват в 
една враждебност към този нахален цензор, какъвто се оказвам аз. 
Това е една неоспорима действителност. Сигурен съм в едно: ако бъда 
заменен и не правя тези поправки, ще бъда търсен, ценен и уважаван. И 
не само в тази дейност, но в много други отношения, където се явявам 
неприятен, защото умръзвам. 
Има и едно трето обяснение за враждебността на мнозина – аз съм 
реална пречка. Има една вековна мъдрост, която се прилага от всички 
действителни врагове, като се започни от идейните противници и се 
мине през всички полиции, за да се стигне до вътрешните врагове във 
всяка организация. Известни хора са считани за шефове и се вярва, че с 
тяхното отстраняване, ще се премахнат пречките за успеха на тези 
врагове. До голяма степен и практически това, като надежда на враго-
вете се осъществява, макар и временно, особено що се касае до нашите 
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среди, където няма шефове и хората ни не са овце. 
Указа се, (NB: У-тата и О-тата навсякъде са авторови, иначе при преписа 
на “доклада” му, аз поправих много негови правописни грешки, запаз-
вайки език и стил) че и при нас, особено в емиграция, където поясите 
са развързани, има много кандидати за шефство, но изглежда, че има 
само един престол за анархистически монарх и, по преценка на лам-
тящите кандидати, той е “зает” от мене.  За всички врагове, външ-
ни и вътрешни – аз действително съм пречка, но те горчиво се ма-
мят, защото едно е истина: АЗ И ДА НЕ ЗАЕМАМ ПРОСЛОВУТИЯ 
ПРЕСТОЛ, НЕ ЩЕ ПРЕСТАНА ДА БЪДА ПРЕЧКА и второ,  ДОРИ 
И С МОЕТО ИЗЧЕЗВАНЕ, КАТО ПРЕЧКА, ПЪТЯ НА ВРАГОВЕТЕ 
ОТ ВСИЧКИ СОРТОВЕ НЕ ЩЕ СЕ УКАЖЕ СВОБОДЕН. Това те не 
са разбрали и последните приложители на вековната мъдрост на 
всички полиции ще имат случай да разберат сега и още днес и тука. 
Да си вземат бележка! 
Но, да продължим, тъй като този черен и срамен поменик не е още 
приключен. 
Тр. МАРУЛЕВСКИ е друг един такъв анархист, за който днес аз пи-
там всички ви, въз основа на факти и документи, може ли да се приеме 
за анархист? Той е добре познат, заемал е отговорни постове в дви-
жението ни, бил е партизанин, води един почтен трудов живот, има 
анархистически разбирания, сътрудничил е в нашите издания, не е мно-
го силен като журналист и познавач на българския език, поправял 
съм писанията му, може би не винаги много сполучливо, но мислите 
му са били винаги правилни и не съм ги засягал. На тази тема обаче 
той е много чувствителен, безкритичен и не ми прощава проявите на 
“цензор”, макар да съм му бил много полезен и би трябвало да ми бъде 
благодарен и признателен. Отношенията ни са били винаги добри и 
не един път той открито, смело и логично ме е подкрепял и защи-
тавал. Но, чувствайки се посредствен и бидейки сам убеден, че е та-
къв, като се сравнява с мене, за свое самоутвърждение като личност, 
той инстинктивно е потикван да ми се противопоставя системно 
и ето, че един ден постъпва в Парижката организация едно писмо 
от него на 22 страници, с 30 клевети и хули против мене, някои от 
които са взети от богатия арсенал на Рачевите писания, които на вре-
мето самият Марулевски остро порица, но оказа се, че то трябва да 
бъде прочетено в мое присъствие. 
Желанието му се изпълни – писмото се прочете на общо събрание и 
аз добре го изслушах. Реакцията ми бе, както винаги в подобни случаи, 
кратка, ясна и КАТЕГОРИЧНА: АКО МАРУЛЕВСКИ МОЖЕ ДА ПО-
ТВЪРДИ И ДОКАЖЕ САМО ЕДНА ОТ КЛЕВЕТИТЕ, АЗ НЕМОГА 
ДА ОСТАНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА, ЗАЩОТО С ПОСОЧЕНИТЕ ОТ 
НЕГО НЕДОСТАТЪЦИ, АЗ НЯМАМ КАЧЕСТВАТА НА АНАРХИСТ И 
САМ ЩЕ СЕ ОТСТРАНЯ, КАТО ЗАЯВЯ ПУБЛИЧНО, ЧЕ НЕ СЪМ НИ-
КАКЪВ АНАРХИСТ.
                                                          - 8 -
Когато се дойде до пряки обяснения, Марулевски не издържа и избяга. 

Още на другия ден излезе с апел за обединение на всички, без изключение, 
значи и с мене. Малко след това се оказа, че и той бил “македонец” и 
започна редовно да сътрудничи в “Органа на македонските анархисти” 
в Лондон, издаван на български, а не на “македонски” език, със статии, 
в които третира не “македонски”, а чисто български проблеми, на бъл-
гарската ФАКБ. Това аз и до сега не мога да разбера, понеже, както 
доктор Александър Христов от Лондон е определил диагнозата ми, аз 
съм умопобъркан...
Д-р Тошо Митев, не е имал никакво формално основание за напущането 
си. Причините са: чувствайки се посредствен по знания, ум, способ-
ности и индивидуалност, срещу мене и хората, които са ми “верни” 
(напр. Дръндов) той търсеше да стане отделен, макар и малък “цен-
тър на вселената. И това и до днес въодушевява всичката му дейност 
и дори “добрината” с която се представя пред всички. Сиреч – амби-
цията да бъде “шеф”, без да може да стане такъв в организацията, 
защото по вътрешен инстинкт, поста на шефа е зает. Трябва да при-
бавя най-откровено, че като анархист, аз отричам всякакво шефство 
на когото и да било, но съвсем не отричам тази необходимост сред 
властниците, само че там, стремящият се да стане шеф, трябва да 
се бори упорито да го постигне и да има нужните качества. Всеки не 
може да бъде реален шиф сред властниците.
В този дълъг поменик следва да отделя подходящо място и на Никола 
Чорбаджиев, чието име споменавам няколко пъти, без да се искажа 
по-пълно и конкретно. Той е стар приятел, прекарал живота си главно 
в чужбина. Той много пъти е проявявал солидарност към емигрантите 
ни и им е оказвал сърдечен прием и другарска помощ. С него лично се 
познаваме от 1937 г. и сме имали само добри отношения. Но в случая с 
Рачев и ангажирането му с американското разузнаване, той не се пока-
за на висота и аз имам много основания да твърдя и ако е нужно мога 
да го докажа, че той не само одобри, но и пряко подпомогна това 
падение. Под претекст на някакъв анархистически “плурализъм”, той 
подпомогна разложителната работа на разните “анархистически” из-
дания.
След създадения конфликт с Марулевски, аз го помолих, като добър 
приятел на двамата, да се опита да го вразуми. Отказа с добър пре-
текст, а когато Марулевски лансира апела си за обединение “на всички 
без изключение”, се оказа, че и той е “обединител”, макар цялата ни 
Парижка организация, единодушно и в мое отсъствие, беше вече от-
давна осъдила в негово присъствие, разединителната му дейност. Един 
конкретен случай в нашите лични отношения, който обяснява мно-
го... Ценко Барев лансира инициативата за създаване на “Българско 
Освободително Движение” /на тази тема пак ще се върна/. На учреди-
телното събрание на това “Осв. Движение” в Германия, бях поканен 
лично и аз с писмо, на което отговорих, че аз не съм само личност, а 
член на едно движение и бих отговорил на поканата, ако не лично аз, а 
организацията ни е поканена. Текстът на моя отговор се прочете на 
наше общо събрание и се пази в архивата ни. Значи не съм присъствал 



368 369

на събранието и писмото ми не е четено там /по сведение на Г. Кон-
стантинов и Никола Тенджерков, които са присъствали/.
Никола Чорбаджиев, който никога не търси сметка на Г.К. и на Н.Т., 
три пъти ме пита “верно ли е, че съм изпратил поздравителна теле-
грама” на това събрание? Категорично му отговорих с отрицание и с 
пълно обяснение. Най-после ме попита и по телефона – дадох му същия 
отговор и обяснение. Информаторът му беше Никола Тенджерков. Пи-
там го, кой го информира и исках да ми го представи и му казах, че ако 
продължава – ще го заплюя.
В резултат получих едно писмо, което пазя и на любопитните мога да 
го покажа, за да се види как се правят усилия да ме завлекат в калта. 
Оттогава не съм виждал този стар анархист с осанка на неподкупна 
християнска доброта. “Християнин”, за какъвто се представя и то 
много старателно, той е пълен с нетърпимост и омраза към всички, 
които в даден момент показват известна критичност към негово-
то поведение. Така той бе отнесен от злобата си и сгреши с писмото, 
което ми писа. Аз имам обяснение на това поведение, но оставям на вас 
да търсите обяснение, както ще направя и с другите случаи на проя-
вен “анархистически” морал и реална разложителна и провокаторска 
дейност... (NB: Толкова много станаха съвпаденията в ОБЯСНЕНИЯТА 
НА “ПРОКУРОРА” ЗА “ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ” на горе-изброени-
те “лица”, които се съдържат в доклада-“обвинителен акт” и в писмото 
на Г.Х. до мен от 1 юни 1984 г. (поместено в червената брошура, която 
раздадох), че сравнявайки ги, само кретен не би разбрал, колко по-стар е 
замисъла на сталинския процес срещу ГКГ, наречен Първи /и последен/ 
конгрес на СББЧ.) 

Прочее, нека предоставим отново думата на прокурора “Балкански”: 
“Сега да се спра на последния случай, който ни е събрал тука – Ге-
орги Константинов. За него научих от младо семейство монархисти, 
племенници на Кирил Радев. В Рим - съобщавали те на стария ни прия-
тел – имало един емигрант анархист, професор. Не след дълго се полу-
чи писмо от същия, който се представлява много формално, със сведе-
ния за себе си, като анархист, придружено дори с една снимка, нещо 
което за пръв път се отбелязва между нас. 
Един ден той пристига в Париж и лично ми се представя, като ме 
прегръща, тъй както баща или брат се срещат за пръв път. Тази 
действителна или привидна сърдечност продължаваше с години и 
бих казал най-откровено, че той винаги ми е засвидетелствал най-до-
бри чувства. Неговата привързаност отиваше дори до готовност да 
унищожи физически всеки враг, който би дръзнал да ми причини зло. 
                                                          - 9 -
Аз се чувствах безкрайно радостен, че при нас идва един нов другар, 
сравнително млад, енергичен, образован и способен всестранно да по-
мага и дори наивно изразявах радостта си, че в много отношения аз 
намирах в негово лице един бъдещ мой заместник в работата, с която 
бях много претоварен и от дълги години. (NB: Хаджиевата “наивност” 

е по-лоша и от грабеж! Какво ти тука заместничество? Забравил афори-
зма на Клемансо: “гробищата са пълни с незаменими хора”, “Балкански” 
твърди, че “е заел анархистическия престол и дори в гроба да отиде, 
трона ще си остане зает от неговия призрак!) В разбиранията ни, нито 
в темперамента нямаше сродство и често спорехме, без да влошаваме 
личните си отношения. Констатирвах само, че той не се поучаваше 
в нищо и не задържаше нито един сериозен аргумент в нашите раз-
исквания. Той си остана такъв и до днес, без никакво усилие да се 
дооформи в анархистическите си концепции, които си оставаха ти-
пично сергей-нечаевски. /Някои от другарите го нарекоха “Нечаев”./
- За пръв път констатирах нещо, което ме смути: амбицията му да 
прокара малко прикрито (?) в писанията си, които иначе бяха добри, 
елементи на спор, и още по-конкретно, упоритостта му да попречи 
на всяка цена да се вземе организационно становище по националния 
въпрос, който бе поставен на разискване. (sic!) В този случай, него-
вата упоритост съвпадаше с онази на Тр. Марулевски. И те двамата 
ме принудиха да спра спора и да изляза с две брошури на български и 
една на френски, за да поставя въпроса на открити и сериозни диску-
сии. Това разбира се не даде очаквания резултат, защото и до днес не 
се направи една критика на защитаваната от мене позиция, която 
аз считам съществено анархистическа, като й се противопостави 
друга позиция със същата сериозност, аргументираност и отговор-
ност. 
Но, ако днес се създадоха тези печални и срамни отношения, то съвсем 
не е по причина на тези и други различия от идейно-принципен и 
дори тактически характер. Това се дължи изключително на узурпа-
торството и на системното му провокаторство, което оставям на 
всеки от вас да си обясни.  Нека изброя най-конкретно по-важните 
провокаторски постъпки. 
- Многократни опити да се промени ориентацията на списанието, 
които приключиха с едно формално допитване до всички членове на Съ-
юза. Отговорът приключи с почти единодушно становище да се про-
дължи същата линия на списване, с евентуално подобрение. 
Още щом видя тези отговори, които се оформиха с общо становище, 
той побърза с фамозното си писмо от 1 декември 1985 г., което бе 
адресирано така: “Чрез секретаря на задграничния съюз на ФАКБ, за 
сведение на членовете на парижката организация”. 
- Подчертавам, че такъв съюз не съществува и считам, че това не 
е случайно /на това ще се върна/. Подчертавам също, че ни се дава 
решението на Георги Константинов само ЗА СВЕДЕНИЕ, а не за раз-
искване. Това много добре характеризира душевната структура на 
един човек, който е сбъркал мястото си, като се е обявил за анар-
хист. Въпреки това предназначение на писмото от самия му автор, 
ние(?) си позволихме да го разискваме, а да не го приемем само “за све-
дение”. На същото писмо, аз отговорих писмено на 17 януари 1986 г.  
В същото време се констатира нещо странно: ТОВА БИЛО САМО 
“ПРОЕКТ” – теза, която секретарят ни Антон Николов въведе като 
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универсален аргумент при всички подобни провокаторски постъпки на 
ГКГ.
- Какво съдържа въпросното писмо?
1. Отказ за сътрудничество в списанието. За всеки, който не държи 
на организацията и нейните интереси, има свобода, ако той е индиви-
дуалист, а не АНАРХОКОМУНИСТ, както ГКГ упорито държи да се 
нарича.
2. Изложение на личната програма на ГКГ. В първите 7 точки няма 
нищо неприемливо от организационна гледна точка.
3. Осмата точка представлява открита лична атака срещу Г. Хад-
жиев, а чрез него и на ориентацията не само на СББЧ – единствена-
та федеративна организация зад граница, но и срещу ФАКБ, с която 
ГКГ обича да се рекламира, без да я познава и без някога да е бил нейн 
член. Тази точка трябва да се цитира дословно, като оточняване 
бъдещата дейност, каквато си определя сам ГКГ:
                                                         - 10 -
“Насочване на критиката срещу всички, които насаждат дух на песи-
мизъм, пораженство, опортюнизъм и нагожденство; Които съветват 
роба да търпи, за да не се давали излишни жертви; Които убиват вяра-
та в собствените ни възможности и сили за борба с диктатурата на 
БКП, за да я заменят с вяра в чудеса, “Великото Неизвестно” или чуж-
да “помощ”, Които повече от 40 години “пестят силите си”, чакат 
създаването на “благоприятна международна обстановка” и отлагат 
борбата за ХЛЯБ И СВОБОДА до гръцките Календи; Които, най-после, 
превръщат собствения си страх и капитуланство в... “теоритическа” 
мотивировка на бездействието и резоньорството.”
- Визираният е Георги Хаджиев и ФАКБ. Посочената позиция е откри-
то поддържана. Който и да бил, е свободен да не се съгласява с нея, то-
ест да не се дават излишни жертви, да се пестят силите, да държат 
за необходимостта от благоприятна международна обстановка. Но 
това не значи ПЕСИМИЗЪМ, ПОРАЖЕНСТВО И НАГОЖДЕНСТВО, 
СТРАХ И КАПИТУЛАНСТВО, БЕЗДЕЙСТВИЕ И РЕЗОНЬОРСТВО. ИН-
ТЕРЕСНО Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ НЕ СЕ ГОВОРИ ОБЩО ЗА ПЕС-
ТЕНЕ НА СИЛИТЕ, а за пестене на силите СИ. Значи, аз съм този, 
който пестя 40 години силите си. Това не може да се нарече, в моя 
случай, само НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, а най-вулгарно нахалство. Кой, аз 
ли пестя силите си, на моите 80 години и след 65 години най-активна 
дейност, като анархист?!!! Какво означава цитираното по-горе? От-
крита война против мене и против споменатата позиция. 
Притиснат до стената ГКГ, отговаря, че не визира мене, а “ПЕТ 
МИЛИОНА, КОИТО ИМАЛИ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ” и прибавя, че аз мога 
да “СЕ СЧИТАМ ВИЗИРАН, АКО САМ СЕ НАРЕЖДАМ ДО ТЕЗИ ПЕТ 
МИЛИОНА”. 
- Какво е предназначението на тази 8-а точка от революционната лич-
на програма на ГКГ? – Да служи за обосновка на 9-ата и останалите 
точки от същата, която следва да замести досегашната ни ориен-
тация, за което се прави апел вътре в организацията, сиреч за съз-

даване на организация в организацията! Какво друго име заслужава 
това, ако не провокация и открито рушене на организацията, която 
започва с декларация за отказ за сътрудничество в нейното списание, 
единственото й публично съществувание и пропагандно изразяване?!!!
- Какво съдържа решителната 9-а точка? Цитирам я в оригинала й:
„9) На основата на тези критични работи, анализи и търсения – от-
печатване на позиви, апели, манифести и брошури за саботиране, по-
вреждане, разложение или унищожение на институциите, звената 
артериите и трансмисиите на властта. За психологическа подготов-
ка и организиране на масите за кървава разправа с преторианците на 
държавнокапиталистическата диктатура и заместването й от един 
СЪЮЗ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ И САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ТРУЖЕНИ-
ЦИ.“  
- А в т. 10 е писано подчертано от самия автор, че тези „пропаганд-
ни материали са предназначени ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НЕЛЕГАЛ-
НО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА“, 
за което фактическа отговорност ще носят само другарите там, 
без да са питани и без да е искано тяхното съгласие. Като познава-
ме положението в България, знаем и го декларираме без колебание, че 
такъв вид дейност, проектирана в топлите и безопасни парижки 
кафенета, е равна на чиста провокация, която може да коства жи-
вота на другарите в България и пълно ликвидиране на движението, 
което, въпреки всичко, се поддържа – там и тука – благодарение на 
позицията ни да не се дават излишни жертви и да се пестят сили-
те... 
- Друга провокация, системно провеждана в продължение на повече от 
8 години, е саботирането да се вземе решение по националния въпрос.  
- Най-важната провокация, на която днес трябва да се спрем из-
ключително и да вземем съответното решение, е инициативата за 
издаване на бюлетина от името и за сметка на Съюза, без той да 
е питан и да са взети решения за това, с лъжливото твърдение, че 
Парижката организация е решавала, което и да би било истина, не 
може да ангажира СЪЮЗА. Това е уникум, като произвол, узурпация 
и провокация в цялата история на анархистическото движение в 
България и в Света. 
Такива прояви няма дори при фашистите и при болшевишката дик-
татура!
                                                          - 11 -
- Последните прояви в провокаторство на ГКГ са тези смешни и жал-
ки маневри да се изпращат от него документи от нас, предназначени 
изключително за хора от Съюза ни, на съвършено чужди на органи-
зацията и на вътрешните ни проблеми лица и на хора, напуснали ни, 
чието мнение по третираните въпроси не ни интересува, дори и да е 
благоприятно за поддържаните от нас позиции, каквито са в първия 
случай Димитър Лозев и др. и във втория случай – Тр. Марулевски и Ни-
кола Чорбаджиев. Ако аз признавам съвсем безпристрастно и искренно, 
че ГКГ е образован, че има много качества, изхождайки от последните 
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му маневри, констатирам със същата обективност, че нещо му липс-
ва, за да го определя за умен. И точно това е, което го погубва и го 
поставя извън нашата среда.  
Заключавам. Всички за които говоря тука конкретно, както и всички 
други, които са ни напуснали и имената на които не съм споменал, 
всички без изключение, не са анархисти, каквито и да са причините 
за тяхното напускане. За мене е анархист само онзи, който, като се 
счита за такъв, не проявява действия против когото и да било от 
организацията и не постъпва по начин, с тези си действия да руши 
организацията, без която не може да има анархизъм и никакъв успех 
на нашата борба. Всички те са донесли нещо полезно и дори, когато 
поддържам днес, че мястото им вече не е при нас, заявявам, че им 
дължим признателност (N.B.: и поне един парастас) за техния полезен 
принос, колкото и незначителен да е той. 
Колкото и печални да са всички направени тука констатации, оста-
вящи може би впечатление, че аз съм песимист, аз декларирам, че 
дълбоко вярвам в идеите ни, без да се заблуждавам от близки реали-
зации. Крайно време е, при създаденото положение, да поемем лична 
отговорност. Аз поемам моята и декларирам уверено: Сам да остана, 
ще продължа доброто дело, което сме реализирали и където никого 
не съм отхвърлил и пренебрегнал. Не ми липсва воля, не ми липсват 
средства, не ми липсват сили. Много съм богат. И най-голямото ми 
богатство е това, че колкото и малцина да сме останали, тези които 
са тук, готови да отговорят на всяка провокация, откъдето и да идва 
тя, не ме оставят и няма да ме оставят сам, защото знаят, че е много 
права руската поговорка, която гласи: “ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОЙН!” 
(N.B.: E*а ти “руския”!)

ЕУС, 18 септември 1986 г.                                                Георги Хаджиев  

П.П. Този бегъл доклад писах при много лоши условия, на лоша машина. 
Моля да бъда извинен за недостатъците му, за техническите грешки и 
поправки!
                                                         - 12 –
       Идеологическа, тактическа и организационна ориентация.  
                   Досегашна дейност и проект за бъдеща работа.
                              (Продължение и край на доклада)

Всичката, съгласувана и несъгласувана разрушителна и разложи-
телна дейност на болно-амбициозните хора, които са ни напуснали, 
поставят Съюза ни в положение да не си прави илюзии за възмож-
ностите да се подеме и разшири една значителна обществена и ор-
ганизационна дейност. Същите ще продължат с тяхните нескопосни 
издания, ще лансират може би и други от същото качество и да пред-
ставят анархизма с превратни и компрометиращи го схващания. 
Ние не можем да им попречим, нито имаме намерение да спорим с 
тях. Нашата съществена работа в бъдеще следва да се сведе до про-

дължаване да представяме българския анархизъм с ориентацията, 
която той е имал и има в лицето на ФАКБ, като сериозно социално 
и революционно обществено движение, без бомбаджийство и аван-
тюристични наклонности, с реализъм по отношение на възможност-
ите му в борбата за освобождение на нашия народ от болшевишка-
та диктатура и от съветската всестранна окупация. Тази работа, в 
по-конкретна форма, има да се изразява съществено в продължаване 
на издателската ни дейност: спис. “Наш път”, винаги подобряван и 
редовен и Книгоиздателството. 
В списанието ще се опитаме да въведем нови рубрики, които да при-
влекат по-общ интерес у читателите. Книгоиздателството може в 
скоро време да сложи под печат няколко нови издания. Разполагаме с ин-
тересни текстове върху испанската революция, които ще ни позволят 
да публикуваме, с наш разбор и коментарии една ценна книга по случай 
50-годишнината й. Това е първата ни работа в проект. Разполагаме с 
един завършен ръкопис – Биграфия на Тодор Бъкларов-Михалчев. Ос-
тава да прибавим някои наши спомени за него и едно много интересно 
писмо от същия, в което той описва бягството си като затворник от 
Александровската болница. Разполагаме с един ръкопис в лошо състоя-
ние, върху съветския опит в руската революция. Авторът на същия 
труд дава ценни и малко известни материали, но той не познава испан-
ския опит, който се явява един нов принос и следва да се допълни с един 
подходящ предговор, за да се даде едно ново осветление на съветската 
система за социално преустройство. На последно по място идва зами-
слената работа върху анархо-синдикализма в България, която тряб-
ваше да извърши Делчо Василев под формата на биография на Манол 
Васев. Написаната обемиста брошура беше конфискувана и на автора 
бе забранено да пише. Налага се ние да подновим тази инициатива, 
под формата на спомени, допълнени с други материали и евентуално 
с извадки или пълно възпроизвеждане на неговата брошура “Тонгата”, 
но досега не сме успяли да се снабдим с нея.
Имаме и други проекти за издания, но за тях ще говорим, след като из-
пълним набелязаните тука. Финансови трудности за реализирането им 
не ще срещнем, стига да успеем да завършим ръкописите...
Остава да чуем и други идеи, проекти и внушения...
Ползвам се от редкия случай да се видим събрани тука, за да напра-
вим един настоятелен апел за сътрудничество, което не значи само 
участие със статии и с писания, а и с даване идеи, подсещане за трети-
ране на някои теми, както и за илюстрации, които правят списание-
то по привлекателно и по-илюстровано за третираните събития и 
за естетичното му представяне.
По всичко това и по целия набързо представен и далеч непълен до-
клад имате думата. За да приключи тази първа и може би единстве-
на СРЕЩА-КОНГРЕС с конкретни решения.  

 ЕУС, 22 септември 1986 г.                                                                    
                                                                                           /Георги Хаджиев/”
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(NB: Колкото недостойна и досадна да беше прозата на нашия ОТГОВО-
РЕН лайномет и говнояд с характеристиките и делата на част от обви-
няемите емигранти-анархисти в неговия “фамозен” Доклад за идеологи-
ческата (!), тактическата (!!) и организационната (!!!) ориентация (!!!!) 
на СББЧ”, мисля, че те трябваше да бъдат публикувани интегрално за 
назидание на грядущите кандидати за трона на Анархията!)

                                         

                              
                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Резюме на “Дейността и решенията на IV-и Конгрес на ИФА”, проведен 
в Париж на 31 октомври, 1, 2 и 3 ноември 1986 г., съставено по “инфор-
мационния доклад” на новоизбрания секретар и делегат на СББЧ Алек-
сандър Алексиев - “Спеца” и публикуваните в края на октомври и нача-
лото на ноември  отчети във органа на ФАФ “Монд Либертер”

Новият секретар на СББЧ – Сашо “Спеца”, който по решение на Г. “Бал-
кански” бе включен в “българската делегация”, ни отправи своя “До-
клад... в връзка с IV-я КОНГРЕС на И.Ф.А.” В него той описва проти-
чането на “мероприятието” ден по ден, сеанс по сеанс с разгледаните 
точки и подточки на дневния ред и гласуваните резолюции, изтъквайки 
крупния успех на СББЧ, “чиято проекто-резолюция по подточката за 
националния въпрос докладчикът на работната комисия я е предста-
вил, прочел и тя е била приета от делегатите без промени”. 

Според “Спеца”: В дневния ред, освен точките по които са гласувани 
“резолюции”, фигурират и технически, като Проверка на пълномощия-
та на делегатите на участващите федерации, Образуване на работни 
комисии, Връзки с пресата, Бюлетина на КРИФА, оставката на нейния 
секретариат и избор на нов. 
“Осноноположниците на ИФА: Испания, Италия, Франция и българи-
те в изгнание бяха най-добре представени, като структурно организи-
рани федерации и Съюзи. Останалите делегати (от общо 20 страни), 
които взеха участие в работата на конгреса оставиха впечатление, 
че в техните страни има много анархисти, правят хубава пропаган-
да, но много разпокъсано и неорганизирано, което оставя /създава/ 
впечатление при общественото мнение за безвластническото дви-
жение, че е пред края на жизнения си път. Ако всички анархисти и 
анархистващи биха си подали ръце за едно организирано движение, 
светът би променил своя облик. Това е една констатация, която не 
трябва да се забравя.”
С изчерпване на “техническите точки” в петък на 31.19.1986 г., 
“Председатела на прелиминарното събрание покани делегатите да си 
отдъхнат малко преди да пристъпят към бюфета с закуски и напит-
ки, предложени от френските другари.”
“В събота на 1 ноември в 10 часа преди обед IV конгрес на ИФА бе от-
крит официално и секретаря на КРИФА Жоржио САКЕТА докладва за 
дейността на КРИФА между III и IV конгреси от 1978 до 1986 г. и даде 
своето мнение и впечатления във връзка с международното положение 
и безвластническото движение. Докладът бе приет и се пристъпи към 
докладите на делегатите от различните страни.” (Ни дума за съдър-
жанието на тези доклади.)
“В 14 часа, конгреса продължи с даване думата на наблюдателите от 
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различни страни (които не членуват в ИФА) и техните доклади ни да-
доха да разберем, че анархизма не е само една вродена идеология при 
човешкото същество, но е дълбоко разпространена (съзнателно) всред 
широките народни маси. За съжаление, неорганизираността на анар-
хистите по света не дава възможност на реалната сила и възможност 
на анархизма за неговото реализиране. 
Вечерта конгресистите бяха до 23 часа и 30 минути в театър либер-
тер на концерта даден от музиканта, поет и певец Лео ФЕРЕ, което 
позволи на делегатите да забравят поне за нея вечер сериозните про-
блеми които трябва да намерят разрешение за времетраенето на 
конгреса..” 
“В неделя на 2 ноември 1986 г. на 9, 30 часа работните комисии започ-
наха дискусии за изработване на окончателните текстове. За точката 
“Позицията на ИФА върху основните проблеми на днешния свят: Борби 
за национално освобождение, Колонизация, Милитаризация Империа-
лизъм и политика на блокове, е била приета, като база на дискуси-
ята “Проекто-резолюцията на СББЧ”, официално от страница и 
половина на пишеща машина, но неофициално имаше много страници, 
дискутирани от членовете на СББЧ преди конгреса. 
За внесената от ФАФ подточка: Анархията лице в лице с: Освобож-
дението на жената, Половия въпрос, Наркотичния въпрос, Болес-
тта СПИН и други язви на днешното общество, френските другари 
са запознали в голямата зала незаетите делегати и наблюдатели със 
своите предложения.”

Резолюцията в “Монд Либертер” по тази точка от дневния ред на IV-
ти Конгрес гласи :    
“1) Съгласно принципа на свободата, организираният в ИФА анархи-
зъм признава автономносттта на всеки индивид, на всяка етническа 
или национална група, на всякакви локални или териториални групира-
ния или на такива за производство, консумация, по афинитет и т.н.; 
Признава тяхното неотчуждаемо право на самоуправление; Също пра-
вото на автономия на всякакви етнически, регионални или национал-
ни групи, конституирани в многонационалните нации, но автономия, 
която ще се реализира под формата на една доброволна федерация 
на тези групи с други националности и особено под форма на една 
анархистическа федерация.
2) Но, съгласно принципите на солидарност, реализуема чрез федера-
лизма във Федерацията и на интернационализма, които са основни 
принципи на социалния, революционен и организиран в ИФА анархизъм, 
отхвърля всяка форма на национализъм, религиозност и държавност 
– отрова за народите в тяхната история (NB: дълбоко!); Осъжда 
всяко потисничество на човек от човека, всяка експлоатация и чуждо 
господство (политическо, икономическо, социално, военно, религиозно, 
идеологическо и културно); Отхвърля и осъжда неонационализма на 
деколонизираните или подложени на имперски диктат държави; Ос-
ъжда империализма, като основен процес (NB:?) на държавно и ка-

питалистическо господство върху цялата планета. Империализмът 
на правителствата, на мулти- и транснационалните компании, на 
църквите, на държавите в одеждите на либералния капитализъм, на 
социалдемокрацията, на авторитарния комунизъм или на милита-
ристично-фашизоидните режими. Империалистически са и последни-
те форми на колониализъм (в Антилите, Полинезия, Гвиана, Макао, 
Хонг-Конг, Папуа и др.) Империализмът включва също конфликтът 
в Близкия Изток и в Палестина, където наблюдаваме смесени си-
туации: империалистически (Ливан), неоколониалистки (Израел) и 
колониални. (NB:?) Той използва като свои инструменти и ред надна-
ционални организации (като ОПЕK, Международният Валутен Фонд, 
Световната Банка и т.н.), различни международни конференции и 
договори; Потвърждава необходимостта да се води борба срещу 
главните империалистически блокове и техния кортеж от подчи-
нени империализми САЩ, СССР, както и Китай и Виетнам; (NB:?)  
Потвърждава необходимостта да се води борба срещу ембрионалните 
имперски блокове, които по своята същност са свързани с глобализа-
цията на държавността и които водят до усилия за икономическо про-
никване (напр. петродоларите в Европа) или до опити за политическо, 
културно, военно или религиозно господство (особено на исляма). (NB: 
Истинска “идеологическа попара”!)
3) Анархистите не трябва да забравят, че империализмът няма гра-
ници, поради което следва да приспособяват своята борба съответ-
но. (NB: Следват нови върхове на “революционната мисъл”!) В стра-
ните, в които ще преценят, че е удобно и полезно пряко участие в 
борбите за национално освобождение, е препоръчително тези бор-
би да се трансформират в борба за социално освобождение. Целта 
на анархизма е тоталната еманципация на човека, включително и от 
чуждо господство. Тази цел може да бъде постигната само чрез Соци-
алната революция.

Практически мерки. В Антиимпериалистическите борби, анархизмът 
има три основни задачи:
- Да разгъва революционните антиимпериалистически борби, поста-
вяйки в центъра им социалния въпрос, без да забравя борбата срещу 
наднационалните организации, като Международния Валутен Фонд, 
Европейския Съюз, СИВ (Съвета за Икономическа Взаимопомощ), Све-
товната Банка  и т.н.;
- Да активира международната солидарност, търсейки общност на 
интересите на всички потиснати и пряка информация, поддържаща 
масовите движения, които следват тази стратегия;
- Да се включи конкретно в антиимпериалистическите движения 
на борби за национално освобождение, за да провалят логиката на 
господство, с което да окажат подкрепа на антиавторитарните 
фракции в тези движения.”

Според “Монд Либертер”, по точката за синдикализма, след “оживени 
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дебати”, делегатите са приели една “бицефална” резолюция: 
- На Испанската ФАИ и присъединилия се СББЧ: 
“Федерациите, групите и индивидите, членуващи в ИФА, се ангажи-
рат да поддържат със своята солидарност секциите на МАТ в работ-
ническите борби и да допринасят за създаването на такива секции в 
своите страни, ако не съществуват и не поддържат никакви връзки с 
реформистки организации, имащи отношения с държавата или с даде-
на политическа партия, или ако практикуват една анти-анархосинди-
кална борба срещу съответната местна секция на МАТ.” 
- Френската и Италианска Федерации (ФАФ и ФАИ /Италия/) са поддър-
жали на Конгреса една 
“по-малко идеологична (или “сектанска”), но по-прагматична позиция, 
позволяваща им участие в голямите реформистични синдикати в 
своите страни”. 
Тоест, последните са закъсняли привърженици на някакъв “антризъм” 
(овладяване на набелязания синдикат отвътре), каквато тактика провеж-
даха безрезултатно Троцки и троцкистите от края на 30-те години, спря-
мо соцпартиите и компартиите и зависимите от тях синдикати. Нейн 
адепт от страна на френските анархосиндикалисти беше моят познат 
Александър Ебер. Заедно с Ламбер те заемаха ръководни позиции в син-
диката “Форс Увриер” (Работническа Сила) и се опитваха “да възкресят” 
умъртвения от Маркс и Енгелс преди 110 години Първи Интернационал, 
забравяйки че след Иисуса Христа възкресения няма или се надлъгва-
ха, всеки с... камъни в пазвата си. В моите спомени няма да се разпрости-
рам повече върху тези истории, за които любопитните могат да намерят 
изобилие от документи в архива на днешното работническо “движение”. 
Ще кажа само, че резултатът от “антризма” на двамата приятели-врагове 
бяха придобитите разкошни и просторни собствени вили на брега на Ат-
лантическия океан и един “стил на живот”, полагащ се на едрите босове 
на опитомения синдикализъм. 

Според “Спеца”: “Секциите на ИФА не губят изпредвид необходи-
мостта на солидарност и зачитане на другарите от другите секции в 
работническите борби, които те импулсират.”

Според “Монд Либертер”, по точката от дневния ред АНАРХИЗМЪТ 
и ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ е гла-
сувана следната резолюция:

“За ИФА, днешната социална реалност (на Запад, както и на Изток, на 
Юг, както и на Север) е изградена едновременно върху експлоатацията 
на човек от човека и върху потисничеството на човек над човека. Ние 
мислим, че социалната промяна минава през икономическата и следо-
вателно през разрушението на икономическата структура на капита-
лизма. Но, ние мислим също, че нашата интервенция на икономически 
терен във фабриката, в бюрото, на полето, трябва да обедини всички 
борби, целящи да променят живота в посока на свободата (антимили-

таризма, борбите срещу религиозното потисничество, екологията, 
борбата на жените, за сексуалното освобождение...) 
Борбата на ИФА цели да разруши икономическите, политическите и 
идеологическите структури на капитализма, да умножи алтернати-
вите на тази система на икономическо, политическо, социално ниво, 
та когато тези структури бъдат разрушени, алтернативите, кои-
то днес са в ембрионално състояние, да обхванат цялата социална 
плоскост и да структурират сградата на новия свят, която носим в 
сърцата си. (NB: Брависимо!)

АНТИМИЛИТАРИЗЪМ. Милитаризацията не се свежда само до про-
блемите на армията и на войната. Днес на Запад, както и на Изток, 
милитаризацията окупира цялото социално поле (засилване на репре-
сивните институции, на държавните институции, на авторитаризма, 
на йерархията... в социалния живот). Ето защо, ние сме против всяка 
армия, против всеки империализъм – на големите (САЩ, СССР), как-
то и на малките (Европа, Азиатския Юго-Изток...) Ето защо, ние не 
вярваме на мирните договори за разоръжаване, сключени между дър-
жавите. Ето защо, ние вярваме в интернационалната солидорност на 
народите, които ще се освободят от капитала и държавата. Затова 
нашият антимилитаризъм е вътре и вън от казармите. (NB: Ма-
шалла!)

ЕКОЛОГИЯ и ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ. Частният или държавният капи-
тализъм не се задоволяват само с експлоатацията и потисничеството 
на човека. Те експлоатират също и природата до степен да унищожат 
дори условията на живот (плячкосване на природните ресурси, всякак-
ви замърсявания). В тази посока, Чернобилската авария не е случай-
ност, тя е демонстрация на същата логика. Ето защо, ние й противо-
поставяме система, в която производството ще бъде съобразено с ре-
алните нужди на хората, ще изключи енергетичното ограбване и няма 
да има нужда от ядрената енергия. Затова ние противопоставяме на 
логиката на днешната система, самоуправлението, основано върху 
федерализма. Една такава система няма да има нужда от производ-
ството на ядрена енергия.

АТЕИЗЪМ. Религиите със своята абсолютна вяра в бога и в рая са 
пречка за промяната на днешната социална реалност. От край време 
съществува тясна връзка между религия и власт. Понастоящем свет-
ските идеи се изместват от религиозните, който се “подмладяват” 
с помощта на шоу-бизнеса. Последният феномен е особено очевиден в 
случайте с Папата и с имама Хомейни. Ето защо, ние отхвърляме всич-
ки религии и се борим срещу отчуждението от проблемите на живота, 
което техните структури насаждат у хората.

ОБРАЗОВАНИЕ. Частното или държавно училище, като институция, 
има за цел консолидирането на доминиращата социална структура. 
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Това става с помощта на една образователна система, която третира 
детето и индивида, като сюнгер/гъба. Училището насажда в главите 
идеология, чиято функция е интегрирането на децата в съществува-
щата система. Крайната цел на днешното образование не е да помогне 
на индивида да бъде свободен и щастлив, а да приеме експлоатацията 
и потисничеството на които е обект. От дълго време, анархистите 
създават самоуправляващи се организми за придобиване на знания, за 
автономно развитие на децата без всякаква принуда и репресивни мер-
ки. Този опит за анархистическо образование, им позволяват да се раз-
виват свободно и да управляват собствения си живот, но никога не се 
е стремял да създава “островчета на свободата” в океана на потисни-
чеството. Всички те са в тясна връзка с моментите на борба срещу 
капитала, църквата и т.н... Това не е утопия, а елементи на социална 
конфронтация и етапи на съзряване на човечеството в марша му към 
собствената еманципация.

СЕКСУАЛНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО. Капиталистическото обще-
ство (на Запад, както и на Изток) е патриархално, доминирано от 
ценностите на мъжествеността (потискане на жената от мъжа). 
Поведения, които не са съобразени с нормите на мъжествеността се 
третират като отклонения, напр. хомосексуалността. (N.B.: След 
като всички други въпроси бяха решени, останаха половият, педерас-
тията и лезбийството!) СПИН-ът е използван от властите за дискри-
миниране на практикуващите я. Властта (Държава, религия и т.н.) 
възпроизвежда (NB:?) и експлоатира тази ситуация, която й позволява 
да разделя експлоатираните и потиснатите... на дупедавци и манафи 
- note mea.
ИФА е за свободата и равенството между всички индивиди и се бори 
срещу всяка дискриминация и сексуално потисничество. Ето защо, ние 
сме за премахване на патриархалната фамилия, като институция и за 
човешки отношения, които почиват върху свободното съгласие. Зато-
ва ИФА се противопоставя на всяко сексуално насилие срещу жената. 
ИФА се бори, за да могат жените от целия свят да разполагат свобод-
но с телата си (с предпазни средства против забременяване, както и 
за доброволното му и безплатно прекъсване) и да станат икономиче-
ски и социално равни с мъжете.

РАСИЗМЪТ. Частният или държавният капитализъм поставя в не-
равноправно положение проблемите, свързани с различията между ин-
дивидите, за да разделя експлоатираните и потиснатите. Не е случай-
но това, че в условията на днешната тотална криза, расизмът процъв-
тява. ИФА твърди, че той е само следствие от класовото разделение 
на обществото. Ето защо, Анархистическият Интернационал се бори 
срещу всякакъв вид расизъм и прокламира равенство между всички чо-
вешки същества, независимо от съществуващите различия между тях.

АНТИДЪРЖАВНОСТ И ФЕДЕРАЛИЗЪМ. Частният или държавен 

капитализъм е система, която експлоатира и потиска мнозинството. 
Държавата е средство, което му позволява да се увековечи, смазвайки 
съпротивата на експлоатираните. Държавният апарат (институ-
ции) е едновременно причина и резултат от класовото деление. То 
възпроизвежда държавата и последната произвежда социалното 
разделение. Ето защо, ИФА е за разрушаването на държавата и на 
капитализма, чрез пряката акция, чрез самоуправление на социалните 
борби, антипарламентаризъм и т.н. Той се бори за свободния комуни-
зъм, който е една федералистична колективна система, базираща 
се върху доброволното съюзяване на индивидите и техните групира-
ния/ обединения.”

Според “Спеца”: “Другарите от ФАФ представиха своята резолюция 
по подточката за жените, педерастията, наркотиците, СПИН и т.н., 
което е по-скоро морален ангажимент, отколкото една безмилост-
на борба, по простата причина, че с успеха на социалната революция 
тези въпроси ще отпаднат сами по себе си.
Докладчика прочете резолюцията по въпроса за Бюлетина и оставката 
на КРИФА, която бе приета без коментари, с изключение на ангажи-
рането на другаря Георги Григоров Хаджиев – “Балкански” да издаде 
един брой на Бюлетина на ИФА, докато КРИФА влезе изцяло в ролята 
си. (NB:Колко му е?)
С това, за този ден, конгреса привърши работата си и конгресистите 
бяха поканени да присъстват на прожектиране на пропагандни анар-
хистически филми и дискусии върху тях, но преди това бюфета с на-
питки и храна на разположение на всички беше приготвен.”     

Според “Монд Либертер”, “относно ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОС-
НОВИ на Интернационала: Тактиките на ИФА се основават върху 
планирани инициативи за пряки акции както бяха дефинирани от 
анархистическите теоретици (Бакунин, Кропоткин, Малатеста...) 
Парламентаризмът, съюзът с политическите партии и с реформисти-
те, както и с всички, които се стремят към властта, каквато и идео-
логия да “изповядват”, са несъвестими с практикуването на пряката 
акция...” Тази “ала-бала” продължава, за да се стигне или по-скоро да се 
спре пред съществения проблем: АНАРХИЗМЪТ в РИТЪМА НА СО-
ЦИАЛНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: “Ние признаваме възможността 
и необходимостта от един нов анархистически анализ, съобразно 
съвременните социаликономически условия. Той няма да се замрази, 
но ще се модифицира, свързвайки се с ритъма на социалните тран-
сформации, ако не иска да изпадне в собственото си отрицание: дог-
матизма и “дървения език”... (N.B.: Такива признания и обещания, раз-
бира се, не ще ни избавят от изпразнената от съдържание фразеология 
на “дървени философи”.)   
В точката ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСНОВИ на ИФА същественото е 
че: “Интернационалът признава за своя членка само по една Федерация 
във всяка страна.”  
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Мястото на ИСТОРИЯТА И АКТУАЛНОСТТА НА ИФА, не е в една 
резолюция, поради което не си направих труд да предъвквам тая стара 
слама.

Според “Спеца”: “Френската ФАФ получи мандата за Секретари-
ата... Испанската секция се въздържа приятелски за даването на 
секретариата на ИФА на ФАФ, а италианската ФАИ е пожелала да 
се образуват континентални подсекретариати за Латинска Америка и 
Англосаксонските страни със... достатъчни права за развиване идеи-
те на организационния анархизъм и образуване на членове на ИФА 
със цел да не се прекопирват разделенията на държавите /прим.: Ка-
наки, Ирланд.../ (NB:?)
И на финала, пак според “Спеца”, за “капак” в неделя, 2 ноември 1986 
г. на 9, 30 часа, конгреса отново се връща и “дискутира” резолюциите 
по точка “Работническите борби, Синдикализма и МАТ”: “Въпроса 
не би бил сериозен, ако не бяха испанските отцепници от НКТ (CNT), 
отявлени врагове на FAI, които с подкрепата на правителството на 
“социалиста” Гонзалес (който “реституира” само 10 % от имущест-
веното наследство на Конфедерацията, като оставя на съда да реши, 
кому – колко се “полагат”) искат да направят една казионна, безцвет-
на, реформистична и подчинена, каквито са всички други синдикални 
централи – комунистически, социалистически, християнски, фашист-
ки или с друг оттенък. 
По повод “делбата”, италианската ФАИ “изразява пълната си соли-
дарност със НКТ-МАТ, която се придържа към традиционното ан-
тидържавна и антиколаборационистка позиция на анархистическото 
интернационално движение”, а ФАФ “продължава да протестира 
против сполучилите за момента опити на испанската държава да ус-
кори разделението на испанското анархистическо движение, търси и 
ще търси да работи за обединението и единството на CNT, пазейки 
се от всяка намеса във вътрешните й въпроси. ФАФ подкрепя предло-
жението за организиране на една интернационална конференция на 
тази тема, което впрочем бе единодушно споделено от целия IV-ти 
Конгрес на ИФА.” 
(NВ за несведущите: След назначението на Хуан Карлос за крал на Ис-
пания от каудильо и генералисимус Франсиско Паулино Ерменехилдо 
Теодуло Франко и Баамонде Салгадо Пардо, през 1977 г. настъпи разце-
пление в НКТ, в резултат на което сега в Испания има две “анархистиче-
ски” синдикални организации: CNT – “ортодоксални” с 10 000 членове 
и CGT – опортюнисти с 60 000 членове, които не зная продължават ли 
да се съдят за въпросната 1/10 от имотите на Конфедерацията отпреди 
края на гражданската война през 1939 г., което, заедно с още много други 
срамни дела, е нормално, след като в днешна Испания “ортодоксите” и 
ФАИ са съвсем далече от идеята и мисълта да създават групи от рода на 
LOS SOLIDARIOS, прекръстила се в последствие в NOSOTROS, чле-
нове на които бяха бойци като БУЕНАВЕНТУРА ДУРРУТИ, ФРАНЦИ-
СКО АСКАСО, хуан гарсия оливер и др.) 

След всички тези “исторически решения” отново е имало “другарски 
обяди, вечерни посещения на концерти и др. забавления”, и после, 
както свидетелства “Спеца”: “В 14 часа след обяд на 3 ноември 1986 
г. IV Конгрес на ИФА е бил закрит официално и конгресистите си 
казали ДОВИЖДАНЕ ДО СЛЕДВАЩИЯ V-ти КОНГРЕС”. 
В спомените си вече направих кратка обща рекапитулация на “резултати-
те” и критични бележки върху “работата и решенията” на IV Конгрес на 
ИФА, който се въртеше в омагьосания кръг на опортюнизма, бягството 
от действителността и страхът от работа в името на Социалната револю-
ция, поради което всякакви ДРУГИ “ПРИЛОЖЕНИЯ”, ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ И ПОЯСНЕНИЯ, ЕДВА ЛИ ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ!?! 
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