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„Чувствам, че целия си съзнателен живот, от детството до старостта си, съм жертвал за
една порочна идеология, която противоречи в практиката си на основните права на
човека и на свободния дух в човешкото общество, винаги маскирана с демократични
фрази, а по същество – едно брутално насилие върху човешката личност и световния
прогрес, или както заключава едно вицово определение за социализма – това е победа
на „прогресивните“ сили над здравия разум“.

Думите са на Стефан Богданов – комунистически функционер далеч преди 9 септември
1944 г., завършил Международната ленинска школа в Москва, агент на съветското ГРУ,
лежал в селищата на Държавна сигурност преди Деветосептемврийския преврат и в
лагерите и комунистическите затвори след преврата, първият началник на отделение
„Б“ (контраразузнаването) на Държавна сигурност след 9-ти.

Тридесет години след първото издание (1991) разтърсващите признания от първо лице
за червения терор на Стефан Богданов отново са на книжния пазар.
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Този път обаче те са обогатени от свидетелствата за репресията на тоталитарната
БКП, проникнала и засегнала психиката на семействата на жертвите на режима от
самата комунистическа партия.

Живот на това уникално издание дава издателство „Сиела“, като в книгата освен
спомените на Стефан Богданов, завършени през 1986 г. са включени и свидетелствата
на един от неговите синове – Петър Богданов, написани през 2020 г.

С тях той разрушава едно неписано табу – да се говори публично за случилото се в
семействата на репресираните „врагове с партиен билет“.

В книгата са включени и аудио записи от разговори на Петър Богданов и по-малкия му
брат Стефан Богданов с баща им в Швейцария през 80-те години на ХХ век, които са без
аналог в българската мемоаристика за този период.

„В сърцевината на тази книга стоят спомените на Стефан Богданов. Това не е само
един от комунистите със сериозна родова принадлежност към комунистическото
движение, но и единственият агент на съветското военно разузнаване преди 9
септември 1944 г., който оставя спомени“, изтъкна съавторът на книгата и разследващ
журналист Христо Христов пред телевизия BGonAir.

„Червеният терор без маска“ е по-различна книга, защото за първи път за преживяното
от комунистическия терор разказва един от синовете на Стефан Богданов – Петър
Богданов.

„Обикновено за семействата на репресираните казваме, че са косвени жертви.
Например бащата е бил по затвори, мъчения и лагери, а семейството е изселено или
изолирано. За първи път обаче Петър Богданов разрушава едно табу: някой от
комунистическо семейство да говори за преживяното в онзи период“, посочи
разследващият журналист.
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Според него, България все още не е затворила страницата за комунистическия режим“
– корупцията е най-яркото свидетелство за това.

„Ако прочетете свидетелствата на Петър Богданов, ще разберете защо тази страница
не е затворена. Тази страница не може да бъде затворена, докато не бъде осмислена и
прочетена. Сега е много модерно да се говори за корупция. Но тази корупция не е от
вчера или отпреди 10 години, а е от времето на комунистическия режим", категоричен
бе Христов.

По думите му Стефан Богданов е уникален пример, признавайки в последните години от
живота си, че е дал целия си живот напразно за една порочна идеология..

„Комунизмът е фалшива идея, която проповядва, че може да постигне равенство и
всеобщо благоденствие. Комунистите всъщност си построиха социализъм, но само за
тях – така наречените правоимащи. Тази корупция и тази симбиоза между властта и
олигархията днес са продукти на онова време. Докато не се затвори тази страница, и
докато в центъра на София се издига паметник на армия окупаторка, българската
политика няма да е в услуга на българското общество“, заключи съавторът на
„Червеният терор без маска“.
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