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В Съветския съюз името на Андрей Власов, верен 
съучастник на фашистите, от много десетилетия е ста-
нало синоним на предател № 1. Обратно, на Запад Вла-
сов е представян като славен герой и несломим борец 
против Сталин. Известният писател Богдан Сушински 
предлага своя поглед върху съдбата на генерал-лейте-
нанта от Червената армия, изминал пътя от любимец на 
Сталин до изменник на Родината. И макар че това про-
изведение е художествено, в него е използван огромен 
документален материал и авторът проследява реалния 
път на генерал Власов от гибелните за неговата Втора 
ударна армия Волховски блата до ешафода. Това е и раз-
каз за хората от обкръжението на генерала. В „немско-
фашистките“ въоръжени сили се вливат близо милион 
бивши съветски войници и офицери.

След прочитането на тази книга ще разберете как 
един успял и перспективен съветски военачалник, про-
явил се образцово в битките за Киев и Москва, попа-
дайки в плен при немците, става вожд на Руската осво-
бодителна армия (РОА). Историята може дълго да пази 
тайните си, но рано или късно разкрива своите загадки.

Всички права са защитени. Никаква част от тази 
книга неможе да бъде възпроизведена в каквато и да 
е форма, без писменото разрешение на притежателя 

на авторските права.
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ЧАСТ ПЪРВА
... И да се помилват загиналите

„Тази война не е гражданска. Това е отечес-
твена война за Русия. Няма нито един рус-
нак, който да е против нас. Няма нито един 
руснак, който би подкрепил немците“, пише 
Иля Еренбург в статията си „Страх няма“ 
на 4 ноември 1941 г.

„Бесилките в Русия не се издигат, за да се че-
тат под тях заповеди за помилване!“ – Богдан 
Сушински

1

Когато Власов малко се забави пред входа на ки-
лията на осъдените на смърт и младичкият конво-
иращ го тласна с удар в гърба към затворническото 
помещение, вторият конвой, старши по чин и годи-
ни, поучително измърмори:

– Този е осъден на смърт. Тях не ги бием. Така е 
прието открай време.

– Предателите може – процеди биячът. – За тях е 
„прието“: Ако искаш – бий, ако искаш – направо на 
бесилото.
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Той тъкмо понечи да затвори металната врата 
след командира, на когото вече бяха отнели всич-
ки звания и награди, когато се чуха нечии отсечени 
стъпки и стържещият глас на генерал Леонов1, кой-
то сякаш се процеждаше през метално сито2.

Генералът оглавяваше следствието по делото 
на „командния състав на Руската освободителна 
армия“ и в присъствието на следователя Комаров 
няколко пъти лично беше разпитвал нейния ко-
мандир.

– Задръжте вратата, конвой! Казах да задържи-
те! – извика той, макар че конвоят и бездруго беше 
застинал до отворената врата и дори беше доклад-
вал по устав: „Тъй вярно, да задържа!“.

Леонов заповяда на караулите да се отдръпнат 
от вратата и след като я притвори след себе си, ня-
колко секунди стоя срещу изтощения Власов, пре-
гърбен повече от обикновено и някак състарил се 
изведнъж.

Ръката, с която му поднесе табакерата си, тре-
переше също толкова силно, както и ръката на осъ-
дения, който дълго не можа да улучи пламъчето на 
трофейната немска запалка на генерала.

1 Дали началникът на следствения отдел на Главното уп-
равление на контраразузнаването СМЕРШ, генерал-майор 
Александър Леонов, би могъл тогава да предположи, че през 
декември 1954 г. самият той ще бъде разстрелян като измен-
ник на Родината? Едновременно с него щеше да бъде разстре-
лян и един друг „изменник на Родината“, арестуваният още 
през 1951 г. министър на държавната безопасност Виктор 
Абакумов. Заедно с тях е разстрелян и главният следовател 
по делото „Власов“ Комаров.

2 Всички бележки под линия в книгата, освен където не е 
посочено друго, са на автора. – Бел. ред.



Генерал Власов: Възкачване на ешафода 5

– Кога ще изпълнят присъдата? – едва чуто по-
пита Власов, с усилие сдържайки обхваналото го 
нервно треперене.

– Още днес, на разсъмване. Сега е два и поло-
вина.

Власов мълчаливо кимна и всмукна дълбоко ня-
колко пъти. Генералът се вгледа в лицето на осъ-
дения: то беше посивяло и толкова хлътнало, че се 
виждаха очертанията на черепа му.

– Сталин поне знае ли, че?...
– Знае всичко Върховният, знае! – рязко го пре-

късна Леонов. – Вие много добре помните, Власов, 
че първоначално съдът трябваше да започне през 
април. И в тази връзка още през март беше взето 
решение всички подсъдими по този процес да бъ-
дат осъдени на смърт чрез обесване, на основание 
точка 1 на Указа на Президиума на Върховния съ-
вет на СССР от 19 април 1943 г. И присъдата да 
бъде изпълнена „на територията на затвора“.

– Значи, още през март?
– В подножието на ешафода сте – не върви да ви 

лъжа.
– Тогава защо преди смятахте това за допусти-

мо, генерале?
Леонов се подсмихна едва забележимо. Изведнъж 

си спомни едно от любимите изречения на Абакумов: 
„Да разчистваш следствената мръсотия“. Благодаре-
ние на него сега той можеше да оправдае лъжите в 
разговорите си с обречените само така – с необходи-
мостта да разчиства „следствената мръсотия“.

– И какво щеше да стане, ако вие знаехте за това 
решение, Власов? Нещо щеше ли да се промени?
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– Щях да се държа по друг начин. И по време на 
разпитите, и пред съда.

– Вие?! По друг начин?!
– Какво странно има? – войнствено се намръщи 

Власов.
– Ами това, че вие, лично вие, не сте способен 

да се държите по друг начин, защото вместо да се 
подготвяте да посрещнете достойно смъртта, както 
подобава на един войник, вие дребнаво се хващах-
те и за най-малката възможност да си спасите жи-
вота... Точно затова ви казвам най-откровено: беше 
отвратително да ви слуша човек в съда.

– Съгласен съм, наистина беше отвратително – 
ненадейно промърмори бившият генерал.

– И беше отвратително не защото вие сте пре-
дател и враг, тези стени са виждали какво ли не, 
а защото изглеждахте толкова жалък и изобщо не 
приличахте на онзи Власов, който в продължение 
на няколко военни години се представяше пред нас 
като командващ РОА.

– Сега и аз го проумявам – с тих пресипнал глас 
каза командирът, забил поглед в краката си. – Това 
наистина беше срамно.

Осъденият вдигна очи към палача си и го погледна 
умолително. Явно все още се надяваше на пощада.

– Защо не искате да си признаете, генерале – 
изведнъж заговори обреченият, – че точно вие ме 
подлъгвахте с вашите предложения, мними надеж-
ди и с нищо неподплатени обещания? Значи и вие 
сте се държали неподобаващо за един офицер.

– Да ви припомня ли текста на вашата послед-
на заповед към вашите войници, издадена, когато 
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вече бяхте в плен на подразделение на Червената 
армия? За да си спомните на свой ред какво точно 
гарантирахте тогава на бойците от Руската освобо-
дителна армия, на онези бойци, които не хвърлиха 
оръжието си и не хукнаха да се предават на англо-
американците и които все още ви вярваха?

Нямаше нужда да се припомня този текст на ко-
мандира. Дори сега, на крачка от ешафода, той го 
помнеше дословно: „Аз се намирам при командира 
на 25-а танкова бригада генерал Фоминих. На всички 
мои войници и офицери, които вярват в мен, заповяд-
вам незабавно да преминат на страната на Червената 
армия. Военнослужещите от 1-ва руска дивизия на 
генерал-майор Буняченко, намиращи се на терито-
рията на танковата бригада на полковник Мишченко, 
незабавно да преминат в негово разпореждане. Га-
рантирам за живота на всички и завръщане в родина-
та без репресии. Генерал-лейтенант Власов“.

– Но нали съветското командване ме уверява-
ше, че ако се предадем доброволно... Че уж има-
ло някаква директива... Яхвай коня и дим да те 
няма! – дори в тази ситуация армейският командир 
не забрави любимия си израз, останал му още от 
бандитските времена на гражданската война.

– Ами да, същото това „съветско командване“ 
уверяваше и мен в някои неща – рязко възрази Лео-
нов. – Че уж има директива... Но за ваше сведение, 
всички офицери от РОА, които се предадоха, към 
днешна дата вече са разстреляни, от по-нисшите 
чинове са екзекутирани само някои, а останалите 
са изпратени в лагери, от които едва ли някога ще 
излязат. Всъщност така им се... – генералът иска-
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ше да каже още нещо, но спря по средата на ду-
мата, махна с ръка с пренебрежително величие и 
решително тръгна към изхода. – Знаете ли защо се 
отбих, осъдени Власов? – попита той с ръка върху 
металната врата. – Когато ви изведат на ешафода, 
не забравяйте с примка на шията да ни напомните 
с кое обичано от всички нас име на уста умирате.

Но обреченият явно вече не беше в състояние 
да възприеме целия сарказъм, вложен в тази фраза, 
защото изведнъж попита със същия пресекващ от 
унижение глас:

– Нима те наистина ще се решат на обесване, без 
да известят другаря Сталин за хода на съдебното 
разследване?

Като чу това, началникът на следствения отдел 
на СМЕРШ направо онемя. Той очакваше от Вла-
сов всякаква реакция, но не и такава, и може би 
затова изведнъж усети как съчувствената снизхо-
дителност, с която беше влязъл в тази стая, неочак-
вано се смени в душата му с презрителна ненавист.

– Изглежда, че сте прекарали прекалено много 
време в Райха, господин генерал-полковник1 – Ле-
онов използва истинския чин на Власов, с който 

1 За произвеждането му в чин генерал-полковник и назна-
чаването му за главнокомандващ РОА Власов бе уведомен от 
райхсфюрера на СС Химлер по време на срещата им в него-
вата резиденция в Източна Прусия на 16 септември 1944 г. 
Химлер предприе тази стъпка след разговора си с Хитлер. 
Съответната писмена заповед на Фюрера относно назначава-
нето на Власов за главнокомандващ се появи през ноември 
същата година. От този ден нататък Власов се водеше в гер-
манските документи като генерал-полковник със съответните 
парични и всякакви други привилегии. 
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