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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 излиза в 
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оставка и се отдава на литературни занимания, за което 
е мечтал цял живот. Книгите му „Записки на безпътния 
резидент“, „Шпионите, които обичам и ненавиждам“, 
„Разходки с Чеширски котарак“, „Декамерон на шпи-
оните“, „Вариант на шедовър“, „Животът и приключени-
ята на Алекс Уилки, шпионин“ се радват на популярност 
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 водещ на кул-
товото предаване „Взгляд“ по време на горбачовската 
перестройка.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

„Откъде да знаете от какъв боклук се раждат стихо-
вете…“ – пише Анна Ахматова. Същото би могло да се 
каже и за прозаиците, бог знае откъде черпят идеи за 
книгите си.

Тази книга съдържа няколко истории от разузнава-
нето, което още на млади години като стрела прониза 
душата ми. По време на службата ми в него вербувах, 
вербуваха ме, използвах тайници, кръстосвах малките 
улички, за да избягам от вражеското преследване, търсех 
контакти с чужденци с не по-малка енергия, отколкото с 
момичетата по крайбрежието на Ялта. И защо не аз, при-
ятелят на големия разузнавач Ким Филби, да не напи-
ша за блестящата „Кеймбриджка петорка“, гордостта на 
нашето разузнаване? Защо да не разкажа за някои фи-
гуранти в нашата професия, за прословутите „агенти на 
влияние“ (кагебейски термин, използван почти от всич-
ки политици и журналисти) например? Да спомена и дру-
гаря Сталин, страшния генералисимус, който държеше 
съветското разузнаване и всички държавни органи под 
личния си бдителен контрол и прекрасно се справяше с 
този занаят, използвайки натрупания опит в нелегалната 
революционна работа и партийните интриги.

Безспорно Сталин събираше всички донесения на 
разузнаването (често противоречиви), но най-много вяр-
ваше на своето стратегическо мислене и интуицията си. 
Нищо не можеше да промени например мнението му, 
че Хитлер никога няма да започне война на два фронта, 
по-скоро (особено след полета на Хес) щеше да се реши 
на война с Англия. Но Хитлер допусна фатална грешка и 
започна! Оттук и катастрофалният пропуск на вожда при 
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оценката на началната дата на нахлуването на немските 
войски в СССР. Ще отбележа, че на пленумите на парти-
ята Сталин постоянно правеше на пух и прах нашето раз-
узнаване и изпрати на оня свят лъвската част на състава 
му (през 30-те – 50-те години съветското разузнаване 
достигна върхове). Разузнаването съвсем не беше са-
мостоятелно учреждение, то се подчиняваше и изпълня-
ваше задачи, поставени от ръководството на страната.

Началникът на разузнаването представляваше по-
литическа фигура, своего рода свързващо звено между 
службата и ръководството на страната, той транслираше 
неговите решения в апарата, спускаше указания и носе-
ше отговорност. Беше абсурдно да се приписват на на-
чалника му всички заслуги (и пропуски), тъй като в него-
вата работа участваха много разузнавачи и агентурата, 
вербувана по различно време. Какво отношение има-
ше партийният чиновник в Грузия Лаврентий Берия към 
вербуването на „Кеймбриджката петорка“ през 30-те го-
дини? (На тази агентура той се опираше, когато беше на 
власт). Каква беше заслугата на младия журналист Па-
вел Фитин, назначен от Сталин за шеф на разузнаването 
(1939 – 1946), за вербуването на агентите, още преди 
войната сдобили се с атомните тайни на САЩ? Как е мо-
гъл радикално да повлияе на работата по атомния про-
ект на блестящите съветски разузнавачи в САЩ Квас-
ников, Яцков, Барковский? Освен да ги провали? Може 
би американският шифровач Уокър и шефът на руския 
отдел Аймс са ни предложили услугите си благодарение 
на това, че на кормилото на съветското разузнаване в 
онези години се намираше Владимир Крючков? А може 
би авторът просто не обича началниците!?

Черноработниците в разузнаването и техните чуж-
дестранни агенти бяха плътта и кръвта на службата, все-
ки ден и всяка нощ те разораваха като къртици чуждата 
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земя, показваха чудеса от храброст, пренебрегвайки 
опасностите, понякога проявяваха слабост и изгаряха 
като пеперуди в пламъка на Студената война, пиеха от 
мъка и радост, получаваха инфаркти, понякога – ордени. 
Те бяха истински герои, на които не издигаха паметници.

Прочети тази книга, скъпи читателю, очакват те не-
обикновени приключения; ще замираш от ужас, ще се 
просълзяваш и от сърце ще се смееш. Светът е прекра-
сен и пълен с неочаквани неща, дори ако понякога са 
абсурдни.

Авторът
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ЖАР-ПТИЦА
НА СЪВЕТСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

От думата „агент“ на мнозина им се смразява кръв-
та, а с агентите на империализма, на вражеското разуз-
наване, на враговете на народа нас дълго време ни пла-
шеха. Тази книга е посветена на съветското разузнаване 
(някои чекисти публично ги наричат свои „помощници“), 
на великолепната „Кеймбриджка петорка“ – този екзо-
тичен букет от златни рози. Отдавна е погребан прахът 
на тези герои, а в Англия все още се стряскат и недоу-
мяват: как така? Как са се решили? Та те са принадле-
жали към каймака на английския „истаблишмънт“! Пре-
датели, какво им е било нужно? Защо са се свързали с 
варварите-руснаци? И в Русия девици в чинчилови пал-
та ахкат: ау, какви идеи? Надигат глас конформистите: 
аман от тези марксисти-троцкисти-ленинисти! До гуша ни 
дойдоха! А на тях, възпитаниците на Тринити Колидж1 в 
славния Кеймбриджки университет, не им бяха дошли 
до гуша.

1 Тринити Колидж (Trinity College) – един от колежите на 
университета в Кеймбридж, Англия, основан е през 1546 със 
сливането на колежите Кингс Хол и Майкълхаус. – Бел. прев.
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ДИХАНИЕТО НА ЕПОХАТА

„Кеймбриджката петорка“ (отляво надясно): Джон Кеърнкрос,  
Доналд Маклийн, Ким Филби, Антъни Блънт, Гай Бърджис.

Те живееха с идеята за социална справедливост, 
изучаваха Карл Маркс, презираха тъпите еснафи, не-
виждащи по-далече от полусуровия си бифтек, самите 
те бяха състоятелни, но не понасяха страданията на дру-
гите (световната икономическа криза беше в разгара 
си), люто ненавиждаха правителството си, флиртуващо с 
Хитлер, който ораторстваше, пръскайки слюнка, прице-
лен в съседите си. А някъде далече-далече се мержеле-
еше пролетарската държава, от която бяха привлечени 
и парадоксалният Бърнард Шоу, и литературният гений 
Хърбърт Уелс, и дори дълбоко немарксисткият философ 
Бъртранд Ръсел. Никой не знаеше истината за руската 
държава, откровенията на редките туристи бяха про-
тиворечиви, много от престъпленията се обясняваха с 
интригите на буржоазната пропаганда. А и, изобщо, за 
истинските болшевики кръвта беше естествена необхо-
димост по трънливия път към изграждането на новото, 
равноправно общество. Изобщо, „Кеймбриджката пе-
торка“ като група с наставник в лицето на резидента на 
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Чуждестранния отдел на ОГПУ – НКВД никога не е съ-
ществувала. Там не всички се познаваха един друг, с 
всеки от тях работеха поотделно, спазвайки принципите 
на конспирацията (но понякога и ги нарушаваха), всеки 
имаше своя съдба.
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