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Медиите за Михаил Любимов:

„През 6о-те години авторът на книги за подвизите на 
разузнавачите и полковник от КГБ Любимов (известен 
като „Смайли Майк“) се опитал да вербува министър. 
Въпреки че английското правителство го изгонило за 
шпионаж, днес той чете там лекции и си пийва с кръвни-
те си врагове.“

Списание „Медведь“, брой 6, 1995 година
 
„През 60-те години представителни фигури като ми-

нистъра на отбраната Денис Хийли, консервативния 
член на парламента Никълъс Скот и консервативния 
журналист Перегрин Уостхърн били хранени и поени 
по ресторанти от Михаил Любимов, полковник от КГБ в 
съветското посолство в Лондон. Някъде в московските 
архиви може и да се крие документ, в който тези хора 
са наречени агенти на КГБ. Но това още не доказва ис-
тината.“

Вестник „Гардиан“, 15 септември 1999 година
 
„…Бившият офицер от КГБ Любимов, работил много 

години в Англия, ни предлага изобилстващ от комични 
ситуации, живописен авантюристичен роман, който е 
на границата между карикатура и убийствено сериоз-
но произведение и това го прави истински завладяващ. 
Разказвачът напомня не Ян Флеминг или Джон Льо 
Каре, а по-скоро автора на „Историята на Том Джоунс“ 
Хенри Филдинг. …Шеметно бързо действие, колоритни 
описания, автогонки и преследвания с яхта, отвличания 
и убийства.“

Издателство „Пантеон“ (САЩ)
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Генерал или „влюбен пенсионер“

За голяма част от българската читателска публика 
заглавието на моя предговор със сигурност ще предиз-
вика повдигане на вежди и неразбираща, въпросителна 
гримаса. И тази очаквана реакция изисква да започна 
с обяснение.

С полковник Михаил Петрович Любимов се познава-
ме още от 70-те години на миналия ХХ век, когато той 
вече беше между доказаните професионалисти на рус-
кото външнополитическо разузнаване. 

По това време по „волята на съдбата“ или по-точно 
на външнополитическия курс на британското правител-
ство и на английското контраразузнаване той оглави 
списъка на обявените за „нежелани“ в мъгливия Албион 
руски дипломати и се завърна за 24 часа в Москва. 

Оказа се, че английските специални служби си на-
правиха лоша услуга, гонейки „усмихващия се Майк“, 
както го наричаха с определена доза симпатия англий-
ските му колеги-противници, и от кабинета на заместник 
резидент на руското разузнаване във Великобритания го 
„инсталираха“ на стола на началник на английския отдел 
на „Лубянка“. И Михаил пое ръководството не само на 
няколкото разузнавачи в Лондон, а на десетките разуз-
навачи по цял свят, работещи по Англия. 

На български имаме чудесна поговорка – „Да си сло-
жиш таралеж в гащите“, още повече, че „усмихващият 
се Майк“ имаше не само като съветник, а и като близък 
приятел небезизвестния Ким Филби – „шпионина на ХХ 
век“ според определението на самия Алън Дълес. 

Споменавам това и по една лична причина. Именно 
Ким Филби, руският разузнавач, почти оглавил британ-
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ското разузнаване, беше човекът, който ме представи на 
Любимов и помогна за раждането на личното ни прия-
телство, което продължава почти половин век.

Англичаните „извадиха късмет“ в резултат на едно 
неписано правило от скрижалите на всесилното КГБ.

Позицията „началник на английския отдел“ на „Лу-
бянка“ върви с генералски пагони и лампази. И проек-
то-заповедта за произвеждането на полковник Любимов 
в генерал е на бюрото на началника на Първо главно 
управление – външното разузнаване, ген. Крючков. 
Преди да потегли за утвърждаване от председателя на 
КГБ Андропов, Крючков вика Любимов, за да му съобщи 
предстоящото воинско повишение. 

Михаил, вместо да се „разтопи“ в благодарности, го 
сюрпризира със съобщението, че ще се развежда, тъй 
като е срещнал новата си любов в живота. Да, но вече 
има един развод, а неписаният морален кодекс на КГБ 
не само не толерира, а просто не приема втори развод.

Генерал Крючков, който освен всичко е и бивш пар-
тиен кадър, произнася сакралното „Или генерал или 
влюбен пенсионер!“ И прави голяма услуга не само на 
Любимов, а и на руската литература. В този момент, с 
избора на Любимов да постави любовта пред кариерата 
се ражда един от големите и талантливи руски творци, 
писатели и сценаристи.

Сигурно има място за въпроса откъде се появява това 
влечение към перото на един топ-професионалист, в една от 
най-старите и сумрачни професии на „плаща и кинжала“?

Може би отговорът се крие във факта, че разузнава-
нето по-скоро е изкуство, а не занаят, и изисква разви-
то творческо виждане, въображение, наблюдателност, 
точен анализ, човековедение („инженер на човешката 
душа“) и ред други качества, нужни и на добрия писа-
тел-творец. И сигурно не е случайно, че именно от среди-
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те на професионалните разузнавачи са се появили таки-
ва световнопризнати писатели като създателя на Робин-
зон Крузо – Даниел Дефо, на Гъливер – Джонатан Суифт, 
авантюриста-драматург Бомарше, агентите на Сикрет 
интелиджънс сървис Брюс Локарт, Съмърсет Моъм, го-
лемият Джон Ла Каре, „бащата“ на Джеймс Бонд – Ян 
Флеминг, колегата на Ким Филби, Греъм Грийн и плеяда 
други известни писатели с кариерна история в разузна-
вателните служби на своите страни, епохи и държави. 

Ако прибавим интересните мемоари от времето на 
Казанова, та до наши дни, списъкът с имена ще заеме 
десетки страници. 

Самата биография на Михаил Любимов прилича на 
шпионски роман. 

Неговите книги повече или по-малко са свързани с 
личните му преживявания или описват реално случили се 
събития и операции на руското разузнаване. Една от пред-
лаганите книги – „Агент на КГБ. Тайната струва живота“, е 
почти документален разказ за планирането, хода, реали-
зацията и последствията на операцията по убийствата на 
лидерите на украинското националистическо движение 
от ростера на така наречените „мокри дела“ или по-точно, 
изпълнение на смъртни присъди, произнесени в задочен 
съдебен процес или по лично нареждане на Йосиф Виса-
рионович Сталин (убийството на Троцки). Това е и една 
от причините пиесите, книгите и филмите, направени по 
негов сценарий, да са увлекателни и освен че генерират 
непрекъснат читателски и зрителски интерес, помагат и за 
по-доброто разбиране на историята и епохата. Самият Лю-
бимов е доктор на историческите науки.

И, въпреки че мина рубежа на своите осемдесет и 
отгоре години, Михаил Петрович Любимов – син на ра-
зузнавач, последователно съпруг на три руски красави-
ци – от кинозвезда до дъщерята на шефа на личната ох-
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рана на Сталин, която като дете е „дърпала за мустака“ 
генералисимуса и се е „надбягвала“ със славния мар-
шал Будьони по алеите на резиденцията в Сочи, баща 
на известен руски журналист и телевизионер и дядо на 
четири внука, продължава да бъде опасно обаятелен, 
изключително активен с нови и нови заглавия и с често 
появяване по екраните на руските телевизии.

Непресъхващото му чувство за хумор, стигащо до са-
моирония, е съпроводено от готовността му да генерира 
с критики към мощни държавни институции следващия 
скандал. 

Наричат го „легенда“, а той сам се определя като 
„анекдот на разузнаването“. 

Според неговото „определение“ разузнаването е 
„форма на наслада, за която ти плащат“. 

С книгите си създава нов жанр – „пародиране на 
шпионажа“.

През 1995 година под формата на поредица от пуб-
ликации излиза книгата „Операция „Голгота“. В нея той 
описва как в плана на „перестройката“ са включени цели 
и задачи за отваряне портите за див капитализъм и пото-
пяване на страната в икономически и морален хаос. Цел-
та е на този фон да се експонират предимствата на пре-
дишната система и негодуванието на масите да доведе 
до въстановяването на СССР. Всичко е „описано“ толкова 
убедително и пророчески, че поражда огромен скандал. В 
Държавната Дума депутатите приемат всичко за чиста мо-
нета и искат разследване на специалните служби. Може 
би това е една от причините колегите му от тези служби да 
го приемат за „дисидент“ и да не го долюбват.

Какво да се прави? Никой не обича критиците си!
Приятно четене!

ген. Тодор Бояджиев 
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БИОГРАФИЯ НА АВТОРА

Михаил Петрович Любимов е роден през 1934 годи-
на в семейство на чекист. Завършва Московския дър-
жавен институт по международни отношения през 1958 
година, работи в МВнР на СССР, след това преминава 
на служба в разузнаването в КГБ. През 1961 година за-
минава за Великобритания, където под прикритието на 
дипломат в съветското посолство се занимава активно 
с политическо разузнаване в консервативните и прави-
телствените кръгове; среща се с министъра на отбрана-
та Денис Хийли, с лидерите на лейбъристите Р. Кросман 
и М. Фут, поддържа широки връзки в литературните и 
останалите културни среди. По думите на бившия сътруд-
ник на английското контрарарузнаване, големия писател 
Джон Льо Каре, в дипломатическите кръгове Любимов 
получава прякора „Смайли Майк“ (Smiley Mike), с намек 
за главния персонаж в шпионските му романи – ас в 
контраразузнаването, заслужил славата на ненадмина-
тия Шерлок Холмс. 

Ето защо неслучайно в края на 1964 година британ-
ските власти обявяват съветския разузнавач за персона 
нон грата, след като преди това контраразузнаването 
направило неуспешни опити да го вербува. След като 
напуска Англия, през 1967 година Любимов е пратен 
на разузнавателна служба в Дания, където девет години 
по-късно отива за втори път, вече като ръководител на 
резидентурата на КГБ. В Москва той ръководи работата 
срещу Англия и пише кандидатска дисертация „Особе-
ностите на националния характер на англичаните и из-
ползването им в оперативната работа“. След двадесет 
и пет години служба в съветското разузнаване Любимов 
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излиза в оставка и се отдава на литературни занимания, 
за което е мечтал цял живот. Книгите му „Записки на 
безпътния резидент“, „Шпионите, които обичам и нена-
виждам“, „Разходки с Чеширски котарак“, „Декамерон 
на шпионите“, „Вариант на шедовър“, „Животът и при-
ключенията на Алекс Уилки, шпионин“ се радват на попу-
лярност и многократни преиздавания. Михаил Любимов 
често се появява по телевизията, пише публицистични 
статии в руската и чуждестранната преса, пътува много. 
Синът му Александър Любимов е добре познат като во-
дещ на култовото предаване „Взгляд“ по време на горба-
човската перестройка.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Може да изглежда комично, но любовта и разузнаване-
то, за разлика от гения и злодейството, са напълно съвме-
стими и си съседстват под един балдахин. Защото как запо-
чва историята на човечеството: Ева съблазнява (вербува) 
Адам, за което Господ ги изгонва от рая, а ние, горкичките, 
до ден днешен трябва да плащаме тежко за това страш-
но грехопадение. По-нататък всичко продължава в същия 
дух: сподвижникът на Мойсей, Иисус Навин праща блудни-
цата Раав в обсадения Йерихон и тя отваря вратите пред 
войска та му. Йерихон е превзет, Навин триумфира! Далила 
прелъстява непобедимия Самсон и той издава на възлюбе-
ната си, че цялата му сила е в дългите му коси, след което 
тя го приспива, вероломно ги отрязва и предава загубилия 
бдителността си гигант в плен на филистимците. Прекрас-
ната Саломе иска от цар Ирод да умъртви Йоан Кръстител 
и скоро ѝ донасят главата му на поднос.

Тези библейски сюжети преминават през цялата 
история на човечеството. Много шум вдига Мата Хари, 
но през деветнадесети век руската княгиня Дария Ли-
вен (Бенкендорф), съпруга на руския посланик в Англия, 
имала близки отношения с английския министър на 
външните работи Джордж Канинг и с централната фи-
гура на Свещения съюз, австрийския концлер Клеменс 
фон Метерних, омаяла външния министър на Франция 
Франсоа Гизо и докладвала добитата от тях информация 
на самия цар. Това не са ви сведенията, изкопчени от 
проститутката Мата от офицерите! А кой помни подвизи-
те на героичните съветски жени Елена Мазаник и Мария 
Осипова, сложили в Минск бомба в леглото на фашист-
кия гаулайтер Вилхелм фон Кубе?
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Според мен Студената война започва веднага след 
Октомврийската революция, която отправя предизвика-
телство към капиталистите в цял свят. Руски национален 
химн става „Интернационалът“. „Но стига толкова търпе-
ние, ний старий свят ще разрушим…“ пеят всички и дори 
след забраната на Коминтерна и след смъртта на Сталин 
са уверени в победата на социализма над капитализма. 
Едва ли подобна перспектива е устройвала капиталисти-
ческия Запад, където след войната рязко се засилва вли-
янието на комунистическите партии. Съветският съюз се 
стреми да се избави от международната изолация и да 
укрепи отношенията си със Запада, а разузнаванията 
продължават скритата война.

Всички спецслужби имат триумфи и фиаско.
Английската разведка се справя блестящо с дезин-

формацията на немците относно мястото на десанта на 
войските си в Сицилия, подхвърляйки им трупа на свой 
офицер с депеша за мястото на десанта (дезинформа-
ция). Англичаните успяват да дешифрират немските ко-
дове (знаменитата Енигма) и това изиграва важна роля 
във Втората световна война.

Фашисткото разузнаване не било вчерашно – в на-
вечерието на нахлуването в Белгия немците разпращат 
съответната депеша, но куриерите, призвани да я до-
ставят във войските, поради нехайство се приземяват 
в Белгия и са арестувани. Отначало Хитлер решава да 
отмени настъплението, по после взема друго решение. 
Немската разведка пуска слух, че настъплението ще бъде 
на друго място, но в действителност е решено планът да 
не се променя. Съюзниците са сигурни, че немците ще 
изоставят вече разкрития план, но грешат – те хвърлят 
войските си в бой и побеждават край Дюнкерк.

Американското разузнаване се появява на сцената 
едва по време на Втората световна война, но веднага се 
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заема с активно търсене на сепаративен мир, впрочем 
безуспешно. Затова пък ЦРУ се отличава в тайните опера-
ции – борбата с комунистите в Италия и Франция, нахлу-
ването в Гватемала и после в Никарагуа, преврата в Чили. 
Този опит с променлив успех е използван в Близкия изток, а 
и в Украйна. ЦРУ често прави гафове, но действа системно 
и целеустремено (ведно с Държавния департамент).

Френското разузнаване не успява да блесне с особе-
ни постижения, докато израелският Мосад се прославя 
с мащабни операции (залавя и предава на съд военния 
престъпник Айхман, освобождава заложниците на лети-
ще „Ентебе“).

Съветското разузнаване се отличава с важна особе-
ност – то неизменно се опира на световното комунисти-
ческо движение, на фанатичните съюзници. Тази среда 
винаги е била най-ценната подкрепа за вербуването на 
агентура. В началото основните усилия са насочени сре-
щу белогвардейските организации, действащи зад гра-
ница (чак до залавянето на генералите Кутепов и Милер), 
но постепенно са завоювани сериозни позиции в сами-
те западни страни. Общоизвестни са имената на Ким 
Филби и цялата „Кеймбриджка петорка“1, проникването 
в американския истаблишмънт, да не говорим за ФРГ 
(делото Фелфе2 и др.). Най-голямото историческо пости-
жение на съветската разведка е сдобиването с матери-
али за атомната бомба, което дава възможност на СССР 
за бързо постигане на ядрен паритет със САЩ.

Медените капани никога не са били главното оръ-
1 „Шпионинът на ХХ век“ Ким Филби заедно с още четирима 

англичани – Гай Бърджис, Антъни Блънт, Доналд Маклийн и Джон 
Кеърнкрос сътрудничат на съветското разузнаване от средата на 
30-те до средата на 50-те години на миналия век. – Бел. прев.

2 Хайнц Фелфе служи в четири разузнавания: в органите на 
СД на Третия райх, английското разузнаване МИ-6, разузнаване-
то на ФРГ и в съветското КГБ. – Бел. прев.
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жие на разузнаванията, но в тях понякога са се хващали 
съблазнени господа и другари. През 50-те години първи-
ят секретар на посолството на САЩ в Москва Анабела 
Бюкър се влюбва в солист в оперетен театър (агент на 
КГБ), иска политическо убежище, благополучно се омъж-
ва и написва книгата „Истината за американските ди-
пломати“. Заместник-представителят на СССР в ООН Ар-
кадий Шевченко също се влюбва в американка и иска 
убежище в САЩ, само дето не се жени, тъй като тя се 
оказва не само агент на ФБР, но и проститутка. Медени 
капани използва активно източногерманската разведка, 
внедрявайки свои агенти в интимното пространство на 
министерски секретарки във ФРГ.

В тази книга, основана на реални истории, са събра-
ни „весели картинки“ от Студената война, която, уви, 
днес продължава в други, понякога твърде своеобразни 
форми.

Авторът се опитва да надникне в душите на разузна-
вачите (контраразузнавачите) на противоборстващите 
страни, както и да избягва шаблоните, когато непобеди-
мите джеймсбондовци се суетят и стрелят безконечно. 
В книгата са показани живите войници на невидимия 
фронт от двете страни на барикадата, които вербуват, 
обичат и тъгуват. Съветски гражданин зад граница има 
дете от чужденка и става жертва на схватка между враж-
дуващите разведки; съветски боец ликвидира враг на 
народа, но впоследствие се влюбва и минава на стра-
ната на същия този ненавистен враг. Турски посланик 
като същински Лаокоон е омотан от умопомрачителни 
дами, подставени от разведката, но в резултат всичко се 
преобръща по доста странен начин; английски гей вади 
невероятен късмет в Москва – обслужват го хомосексу-
алисти висша проба от музикалните кръгове. В Париж 
съветски злощастен генерал не може да установи кон-
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такт със загадъчна американска агентка – тя се появява 
и изчезва като Фата моргана; в хотел „Метропол“ бурно 
съблазняват американка, в Хабаровск оперативен ра-
ботник дружи съвсем истински с японски агент, в Мос-
ква англичанин се жени за руска чистачка, двамата се 
съгласяват на вербовка, но... 

Нарисувани са портретите на различни агенти: хитри 
протежета на противниковата контраразведка, предани 
докрай служители, раздирани от съмнения и колебания 
професионали.

Разузнаването е изкуство, а не наука (да ме проща-
ват ломоносовците и галилеовците на спецслужбите), 
главното в тази работа е не само главата, но и личните 
качества, волята, целеустремеността, смелостта и, пар-
дон, нахалството. Всякакви теоретични обобщения са 
доста относителни, както ни учи мъдрият Гьоте в своя 
„Фауст“: „Теорията, друже мой, е суха – зелено е дървото 
на живота.“ Ето защо изучаването на безкрайно разно-
образните истории от практиката на разузнаването и 
контраразузнаването може да замени цяла година слу-
шане на скучновати лекции на някакви неясни курсове.

На добър час по страниците, скъпи читателю!

Авторът
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