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ОТ АВТОРА

Тази книга е посветена на секретните тайни на Спец-
отдела на НКВД и „Аненербе“ – секретните структури на двете
най-могъщи държави на ХХ век, влезли през 1941 година в
жестока схватка. Сензациите, за които ще стане дума, балан-
сират на границата на мистиката. Много проекти и открития,
станали достояние на обществеността, както и преди, щателно
се премълчават от властите и средствата за масова информа-
ция.

Авторът, разрушавайки стереотипите и разкривайки
интригите на съветската епоха, изважда на бял свят факти,
които винаги старателно са се скривали, и е готов чрез увле-
кателно повествование да представи на своите читатели ново,
подплатено с факти изследване, което ще разкрие пред уди-
вения читател много от поразяващите тайни на Звездата и Сва-
стиката. Факти, свидетелстващи, че се е извършвал синтез на
съвременната наука и тайните знания, притежание от древни
времена на избраници; синтез, в който ясновидци, магове и
окултисти са си сътрудничели с властите, а физиците и расоло-
зите са създавали закрити институти и спецлаборатории; син-
тез, позволяващ на чудовищните режими да постигат в отделни
области на човешката дейност такива успехи, каквито не са
сънували дори съвременните развити страни.

Това показва, че ние независимо от множеството разно-
образни писмени трудове нямаме ни най-малка представа за
истинската история на времето, когато начело на двете съдбо-
носни държави са стояли уникални властелини, близки по ши-
рота на мирогледа и глобалното си мислене.

Колкото и да е странно, но именно колосалните научни
разработки, извършени в недрата на тайните организации на
Страната на съветите и нацистка Германия, са оказали влияние
на развитието на човечеството. Днес светът жъне плодовете
на разработките на „Аненербе“ – най-секретната и най-плодо-
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творна организация на дивашкия нацизъм. Светът се ползва
от разпадането на СССР и получава в наследство всички тай-
ни разработки, заложени още от Спецотдела на НКВД – най-
секретната и най-плодотворна структура на дивашкия болше-
визъм.

Всички тези постижения правят техните притежатели
най-могъщи на планетата.

За щастие, всяко могъщество има своя предел.
Или няма?..



Олга Грейг

Глава 1

ГЛЕБ БОКИЙ: СРЕД СМЕСИЦАТА
ОТ ИСТИНА И ПСЕВДОФАКТИ

...Но слабият човек без дълги размишления
взема готови изводи от чужди мнения.
А за мненията свои няма място да растат –
като паяжина пътищата му са омотани,
прости, а не объркани, здрави заключения,
и над неговия ум – какво е ден и какво тъма,
са създания на чужд, а не на свой ум...

Константин Случевский2, 1898 г.

Няма нищо по-привлекателно от докосването до тайна;
но още по-голяма привлекателност притежава тайната, скрита
вътре в самата тайна. Да открият тайната са способни онези,
които притежават талантлива настойчивост и любознател-
ност; да осъзнаят наличието на тайна вътре в тайната могат
избраните и случайните щастливци (или не щастливците?!).

За да проникнем в тайната на създаването на Спецотдела
на НКВД, е нужно да преминем към сухите факти или догадки,
които съпровождат името на неговия създател Глеб Иванович
Бокий. Не бих искала да повтарям след историците биогра-
фията на този човек, но се налага, защото иначе ще бъде трудно
да вникнем в корените на тези събития, към които е бил при-
частен гениалният дявол Бокий. Впрочем няма глупави дяволи,
нали? И може би все пак неслучайно свидетелите твърдят, че

2 Константин Случевски (1837-1904) - випусник  на кадетския корпус,
редактор в „Правителствен вестник“, служил в Министерството на вътреш-
ните работи, член на Комитета на учените при Министерството на просве-
тата на Руската империя. На името му е наречен нос на остров в Карско
море, картографиран от младия А.В. Колчак, бъдещият върховен управник
на Русия. Бел. авт.
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Глеб Бокий, предизвикващ ужас у своите подчинени, се е хра-
нел с кучешко месо и е пиел човешка кръв?!

Най-любопитни в биографията на Бокий са разминава-
нията в данните, представени от различни източници. Именно 
в тази смесица от истина и псевдофакти ние ще потърсим ра-
ционалното зърно, откриващо дълбочината на онази епоха на 
жестокосърдечност и борба.

Ръководителят на Спецотдела на ОГПУ Глеб Иванович 
Бокий се родил на 3 юли 1879 година в град Тифлис (Тбилиси)
в семейството на интелигенти от старинен дворянски род.

Неговият далечен прадядо Фьодор Бокий-Печихвостски, 
владимирски камерхер (третейски съдия)  в Литва, се споме-
нава в преписката на Иван Грозни с Андрей Курбски. Прадядо 
на Глеб Бокий бил академик Михаил Василевич Остроградски 
(1801-1861) , един от основателите на петербургската матема-
тическа школа, член на Академията на науките в Ню Йорк, на 
Туринската академия, на Националната академия в Рим, член-
кореспондент на Парижката Академия на науките. Уникален 
ум на руското Отечество! Може дори да се предположи, че ге-
ните на знаменития руски математик са помогнали на неговия 
потомък Глеб Бокий безпогрешно да намира всякакви ключове 
към най-трудните и хитроумни шифровки; известно е, че съв-
ременните историци са лепнали на Бокий определението „гла-
вен шифровач на Страната на съветите) .

Бащата на Глеб – Иван Дмитриевич Бокий – бил действи-
телен статски съветник, учен и преподавател, автор на учеб-
ника „Основи на химията“, по който са се учили не едно по-
коление гимназисти.

Тези оскъдни сведения могат да се намерят в много тесен 
кръг писатели-историци, да речем, в работите на Антон Перву-
шин, Александър Колпакиди, Александър Бушков, Еремей 
Парнов. За майката на бъдещия главатар на червените бандит-
ски формирования в Туркестан, кръстника на ленинския Гулаг, 
организатора на спецпроекта за унищожаване на руските и 
другите народи на бившата Руска империя в тези книги се го-
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вори съвсем малко или изобщо нищо. Затова остава да се
позоваваме на нееднозначните свидетелства на Олег Грейг,
представил своя уникална версия (версия ли?), и на биогра-
фията на Бокий, и на работата на неговия Спецотдел в книгата
„Истинският живот на адмирал Колчак“. Авторът разказва, че
майката на Глеб Бокий е „била еврейка, при това психопатична
натура, подкрепяща народоволците, извършили похищение над
живота на император Александър ІІ. В подправените доку-
менти майката на Бокий получила руско име; документите
били по „подправяни“ на мнозина евреи, получили власт в
Русия, и те започнали да се наричат с измислени руски имена,
за да затвърдят мита за така наречената „руска революция“ в
Русия през 1917 година“.

Това, че преименуването на евреите с руски имена било
масов процес след Октомврийската революция, за никого от
историците не е тайна. А в това, че другарят Бокий е можел
да си сътвори всякакво родословие, „закрепвайки“ го в исто-
рията, не се съмнява никой, който дори бегло се е докосвал до
биографията на този загадъчен човек.

За „еврейската съставляваща“ на Бокий (за голямо съжа-
ление на автора тази неблагодарна тема не е възможно да се
избегне, когато става дума за руската революция през 1917 го-
дина и последствията от нея) посочва и видният публицист и
заслужил деец на Русия Николай Зенкович в книгата си „Най-
секретните родственици“. Но я открива от страна на бащата;
той пише: Г. И. Бокий „се родил в семейството на учител. Фами-
лията му произхожда от староеврейска дума, означаваща „знаещ
човек“, която била разпространена сред евреите в Украйна“.

През 1896 година, след като завършил 1-во реално учи-
лище, младият Глеб постъпил в Минния кадетски корпус в
Петербург на името на императрица Екатерина ІІ. Това ни
съобщават историците. Докато още през 1833 година кадет-
ският корпус станал Институт за минни инженери, а през 1866
година получил наименованието Минен институт. Това най-
старо техническо висше учебно заведение в Русия било осно-
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вано още през 1773 година с указ на императрица Екатерина 
ІІ като Минно училище.

От 1897-ма Бокий станал член на петербургския „Съюз за 
борба за освобождение на работническата класа“. През след-
ващите 20 години от партийния си живот Глеб Бокий се под-
визавал под псевдонимите Кузма, Чичо, Максим Петрович, а 
в полицейското управление бил известен като Горняк. През 
1895-та завършил института и бил изпратен на работа в мини-
те на Донбас.

Глеб Бокий станал активен участник в революционния 
процес на границата на ХІХ-ХХ век. От 1900 година станал 
член на Руската социалдемократическа работническа партия 
(РСДРП) , а през 1901-ва бил арестуван по време на лятната 
си практика в мините на Криворожкото дружество. През фев-
руари 1902-ра отново го арестували, след което го изпратили 
за три години в Източен Сибир по делото за подготовка в 
Санкт Петербург на улична демонстрация. През лятото на съ-
щата година в Красноярск го арестували заради отказа му да 
замине за мястото на заточението си, а през есента в Иркутск 
го задържали за разпространение на прокламация на публична 
лекция. По височайше нареждане на 13 септември по реда на 
обща амнистия на студентите, заточени за участие в безре-
диците през 1902 година, Бокий бил освободен от сибирското 
си заточение при запазване на надзора от страна на полицията 
в пределите на Европейска Русия, с изключение на универ-
ситетските градове, до юли 1903 година.

През 1904-та Бокий влязъл в Петербургския комитет на 
РСДРП като организатор на обединения комитет на социал-
демократическата фракция на висшите учебни заведения. Участ-
вал в революцията от 1905 година в Русия...През 1906-та го 
арестували по делото на „Четиридесет и четиримата“ (на петер-
бургския комитет и бойните дружини) . Съдебният процес на 
„Четиридесет и четиримата“ се състоял след една година в 
Петербургската съдебна палата. Бокий бил осъден на две и 
половина години затвор „за съучастничество, което има за цел
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установяването в Русия на социалистически строй“. Но нена-
вистният за болшевиките царски режим този път сметнал за
целесъобразно...да не наказва закоравелия бандит, а да го
освободи до съда с надежда да се поправи. Престъпна толе-
рантност на руското благородство! Залога за осъдения в размер
на 3000 рубли внесъл Павел Мокиевски (1856-1927) – доктор,
медиум, прорицател, към личността на когото скоро ще се вър-
нем.

За благодарност към „проклетия царизъм“ и неговата
пенитенциарна система през 1907 година Глеб Бокий започнал
да работи в социалдемократическата военна организация като
партиен ръководител на Охтинския и Прохоровския райони.
При провала на военната организация избягал, но бил аресту-
ван през юли 1907-ма в Полтавска губерния и изпратен в Пол-
тавската крепост за изтърпяване на наказанието си.

Зад изобилието от дати и сухи термини, с които се налага
да си служим, се крият твърде важни факти от дейността на
нашия герой.

От 1912 година Бокий участвал в работата по издаването
на болшевишкия вестник „Правда“; Преди Първата световна
война станал секретар на Петербургския партиен комитет. През
април 1914-та за пореден път го арестували, този път по делото
на типографията на Петербургския комитет, помещаващ се в
Минния институт, но успял да се укрие. През април 1915 се
наложило още два пъти да се укрива от арест заради провала
на градския партиен комитет.

Глеб Бокий, усвоявайки изкуството на революцията в про-
дължение на години, се обучавал в закрити болшевишки школи
и центрове, овладявайки науката за безпощаден терор срещу
руските и другите поданици на империята. Той бил 12 пъти
арестуван, прекарал година и половина в единична килия, две
и половина години бил заточен в Сибир, от побоищата и за-
творите получил травматична туберкулоза. Но всеки път, оказ-
вайки се на свобода, с дяволска енергия отново се включвал в
революционната борба. В продължение на почти 20 години
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(от края на ХІХ век до 1917 година) Бокий бил един от ръко-
водителите на болшевишкото нелегално движение.

Известно е, че през юли 1905 година след един от арестите 
му и последвалата присъда за заточение, Бокий се оженил за 
София Александровна Долер, дъщеря заточеници. Баща й, 
французин по произход, работник в град Вилно, бил народо-
волец, член на Южноруския работнически съюз. През 1881 
година го арестували, осъдили го на затвор и каторга в Якутия. 
Там поради липса на по-добра партия се оженил за революцио-
нерката-психопатка от еврейско семейство Шехтер. Скоро се 
родила дъщеря им София, но семейството било сполетяно от 
нещастен случай: къпейки се в река Лена, Долер се удавил. На 
малката София било съдено заедно с ненормалната си майка 
да избродят от заточение на заточение почти целия Източен 
Сибир. Ето за такава жена с дегенеративни заложби (впослед-
ствие Бокий не само ще изучава, но и прекрасно ще се справя 
с това)  се оженил Глеб, следвайки законите на мъжката приро-
да. Бракът им се разпаднал в началото на 20-те години, когато 
жена му избягала от властния Бокий при неговия другар И.М. 
Москвин. По това време Бокий бил законен баща на две дъщери 
– Елена и Оксана, на които се наложило да носят името на
втория си баща и чиято съдба била твърде трагична. Законо-
мерно, по законите на бумеранга: каквато власт насаждат
родителите, от такава власт страдат и техните деца.
Двете му дъщери ще минат през Гулаг – концентрационните
лагери на смъртта в Страната на съветите ще станат изобре-
тение на „гениалния мозък на великия вожд на народите“ Вла-
димир Илич Ленин и активния им организатор Глеб Бокий.
Любимата дъщеря на Бокий Елена ще се върне от лагера, за да
умре наскоро след това, а сестра й Оксана ще загине в един от
етапните пунктове.

Може още да добавим как, намирайки се в Полтавската 
крепост в строг затвор, Глеб Бокий питал адвоката си А. С. 
Затрудни (масон от ордена „Великият Изток“)  законно ли е 
поставянето на окови и белезници на заточениците при пъту-
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ването им за лагерите. Лишен от свиждане докато бил затво-
рен в крепостта, Бокий можел да получава само чай и захар; в
едно от писмата до жена си искрено се възмущавал: „...условията
са лоши...режимът е безсмислено див“. И дълбоко осмисляйки
„дивия“ режим на царските затвори, Глеб Бокий способствал
впоследствие за създаването на идеални условия за бавно уми-
ране в условията на издевателско властване над плътта при
максимално използване на робския труд на съветските затвор-
ници. Именно с такива идеални условия в съветските концла-
гери било съдено да се запознаят неговата жена и двете му
дъщери.

Ще добавя, изхождайки от спомените на зетя на Бокий
Лев Емануилович Разгон, женен за Оксана, че услужливата и
весела София Москвина (Бокий) обичала да кани на гости
заместника на своя съпруг другаря Николай Иванович Ежов и
от съчувствие към неговата патологична слабост и неугледност
се вайкала: „Яжте, врабченце. Трябва повече да ядете, враб-
ченце“. Ще мине време и опитната революционерка заедно с
мъжа си ще бъде арестувана със заповед, подписана от злоб-
ното „врабченце“.

Но всичко това ще се случи по-късно, а тогава – в наве-
черието на болшевишката революция, в Русия се извършвали
промени в съдбите и дейността на готвещите кървавия пре-
врат.

През декември 1916 година Глеб Бокий влязъл в бюрото
на ЦК на РСДРП (б) (където руснаците можели да се преброят
на пръсти - вж. Книгите на О. Платонов, Г. Климов и др.).
През 1917-та той е делегат на 7-та (Априлска) Общоруска кон-
ференция и на 6-я конгрес на РСДРП(б). От април 1917-та до
март 1918-та е секретар на Петроградския комитет на
РСДРП(б). Веднага след падането на самодържавието възгла-
вил в Руското бюро спешно създадения отдел за връзки с про-
винцията.

През октомври 1917 година Бокий станал член на Петер-
бургския революционен комитет, един от ръководителите на
въоръженото въстание.
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През февруари – март 1918-та, по време на настъплението 
на немските войски, Бокий станал член на Комитета на рево-
люционната отбрана на Петроград. От март заел поста замест-
ник-председател на Петроградската ЧК, а след убийството на 
Моисей Урицки станал председател, получавайки за известно 
време практически безгранична власт.

В определен етап от революционната борба Бокий станал 
близък помощник на урода в човешки облик, пламенния бол-
шевик Карл Радек (истинско име Собелсон; 1885 – 1939) . Този 
син на учител (според други сведения родителите му държали 
публичен дом в Полша)  и адепт на марксизма встъпил в 
РСДРП през 1903 година; активно разпространявал богоборче-
ските идеи на потомъка на равините Карл Маркс (истинско 
име Мордехай Леви)  в Полша, Литва, Швейцария и Германия. 
През годините на Първата световна война се сближил с Вла-
димир Ленин. След Февруарската революция от 1917 година 
станал член на задграничното представителство на РСДРП в 
Стокхолм, един от главните свръзки между ръководството на 
болшевишката партия и германския Генерален щаб, лично 
причастен към организацията на пътуването на Ленин и него-
вите съратници за Русия през Германия в пломбиран вагон.

За необикновените способности на Бокий Радек доклад-
вал на своя другар Владимир Илич, а той, като го преценил 
отблизо, го привлякъл в екипа си. В течение на петте години 
съвместна работа Бокий наричал „вожда на световния про-
летариат“ Улянов-Бланк или просто Бланк – по фамилията на 
неговата майка. Още тогава, след като разбрал какво се случва 
в Руската империя и какви цели поставят световните сили 
пред „руските революционери“, съобразителният Глеб Бокий 
взел мерки да се застрахова за в бъдеще и заедно с това да се 
сдобие с най-силното оръжие на шантажа – започнал да събира 
документи, компрометиращи всеки, чието име се съдържало 
в тях. През годините, когато той оглавявал Спецотдела, скри-
тите от него революционни архиви укрепили властта му в 
страната, завзета от червените бандити.
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