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ЗА АВТОРА

Генерал-лейтенант от Държавна сигурност 
Виталий Григориевич Павлов е роден на 30 
септември 1914 година в Барнаул. След за-
вършване на седемлетка1 през 1930-а започ-
ва работа в Барнаулския завод за ремонт на 
локомотиви, където продължава да учи в раб-
фак. През 1933 година постъпва в Сибирския 
пътен институт в Омск. Малко преди завърш-
ването го извикват в партийния комитет, къде-
то освен институтското партийно ръководство 
го очакват двама униформени с фуражки със 

1	На	рус.	семилетка	(истор.,	разг.)	–	разновидност	на	не-
пълно	 средно	 училище	 със	 седемгодишен	 курс	 на	 обуче-
ние.	–	Бел.	прев.
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сини околожки. В наглед обикновен разговор 
със студента те умело измъкват подробности 
от неговата биография. Минават няколко ме-
сеца, Павлов се дипломира и отива в ректора-
та за насочване на работа. И с огромна изне-
нада научава, че му е отредено да се яви… в 
Москва. И не в някоя строителна организация, 
а в централния апарат на НКВД. На довчераш-
ния студент му предлагат да започне работа в 
НКВД. И не къде да е, а в структурата на външ-
ното разузнаване. Павлов приема и е пратен в 
ШОН (Школа особого назначения) – Училище 
със специално предназначение, сега Академия 
на Службата за външно разузнаване.

По време на обучението си в ШОН Павлов 
проявява талант за изучаване на чужди езици. 
С особена лекота му се удава английският език. 
Навярно именно поради това след завършване-
то на ШОН го пращат в американския отдел на 
външното разузнаване. Първо стажант, малко 
по-късно оперативен пълномощник, скоро той 
е назначен за заместник-началник на 1-во от-
деление на 5-и (американски) отдел на Главно 
управление на Държавна сигурност (ГУГБ) на 
НКВД на СССР.

Павлов съумява да организира работата на 
своето подразделение. Именно под неговото 
пряко ръководство се провежда прословутата 
операция „Сняг“, която не позволява на Япония 
да нападне Съветския съюз.
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Лаврентий Берия се стреми да се отърве от 
старите („ежовските“) кадри в НКВД – много 
чекисти са пратени в лагери или разстреляни. 
В много страни, включително в САЩ, Канада, 
Великобритания, Германия, фактически са прес-
танали да действат създадените от старите кадри 
резидентури. Рязко е намалял потокът от полу-
чаваната оттам секретна информация и Берия 
отправя партиен призив към органите на НКВД, 
в които е попаднал и Павлов. Новите чекисти 
практически нямат опит, а са настъпили тревож-
ни времена. На прага на Втората световна война 
всесилният нарком престава да ликвидира ста-
рите кадри – отзоваваните от чужбина разузна-
вачи сега не се пращат в лагери или на разстрел, 
а биват или уволнявани от органите (като Уилям 
Фишер например, влязъл в историята с псевдо-
нима Рудолф Абел), или силно понижавани в 
длъжност.

В спомените си Павлов пише, че участието 
в комисията по разследване на „вредителската“ 
дейност на чуждестранните резиденти е остави-
ло у него отвратително впечатление. В комиси-
ята влизали самият Берия, Всеволод Меркулов, 
представители на ЦК на КПСС, на Генпроку-
ратурата на СССР и някои служители в НКВД 
като Павлов. Привиквани били разузнавачи, 
вече легенди в НКВД, и им се задавали въпроси 
от рода: „Кога бяхте вербуван от американско-
то (немското, японското и т.н.) разузнаване?“. 
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По думите на Павлов разузнавачите се държали 
спокойно и мъжествено, отхвърляйки доста про-
фесионално всички обвинения.

На Павлов, скорошния випускник на ШОН, 
който не бил стъпвал зад граница, се оказват 
подчинени такива професионалисти в нелегал-
ната разведка като Исхак Ахмеров, Василий За-
рубин, Александър Коротков. Той решава, че от 
асове като тях трябва да се учи. И предприема 
риск – кани „старците“ (водещи се в неговото 
отделение стажанти) и откровено им излага по-
зицията си: вие познавате по-добре от мен тън-
костите на разузнавателната дейност и аз нямам 
намерение да ви ръководя. В същото време обаче 
отделът трябва да работи добре, което е невъз-
можно без пълно отдаване. И ако ние покажем 
добър резултат, всичко ще се промени. Откро-
веността на Павлов се харесва на „старците“. Те 
решават да го подкрепят и 5-и отдел на ГУГБ на 
НКВД заработва доста успешно.
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Виталий Павлов през 30-те години.

През лятото на 1940 година Павлов, който в 
този момент заема длъжността заместник-начал-
ник на целия 5-и отдел (ориентиран в работа не 
само по отношение на САЩ, но и към двата аме-
рикански континента), е поканен на съвещание 
при началника на външното разузнаване Павел 
Фитин. Става дума за обстановката в Далечния 
изток. След военните сблъсъци при Халхин Гол2 

2	Битката	при	Халхин	Гол	е	решителното	сражение	от	не-
обявените	съветско-японски	погранични	конфликти,	водено	
между	Съветския	съюз,	Монголия	и	Японската	империя	през	
1939	г.	Наименувана	е	на	реката,	която	минава	през	бойното	
поле.	–	Бел.	прев.



Виталий Павлов. СПомени на генерал грУ

12

и край езерото Хасан3 в съветското ръководство 
окончателно са разбрали, че Япония предста-
влява сериозна заплаха за източните граници на 
СССР и пред съветското разузнаване са поста-
вени нови задачи: те да бъдат обезопасени.

Още на първото заседание Павлов решител-
но настоява в неговия състав да бъдат включе-
ни „стажантите“ на отдела му Исхак Ахмеров и 
Василий Зарубин, като обяснява искането си с 
това, че двамата вече са работили и на Изток, и 
в САЩ. Павел Фитин се съгласява, и Зарубин и 
Ахмеров са включени в състава на участниците 
в разузнавателната група за Далечния изток.

По това време – 1940 година, да се говори за 
възможна война с Германия е опасно. Сталин 
вярва, че интересите на Хитлер са насочени из-
цяло към западните страни и той няма да наруши 
пакта за ненападение. Сред опитните разузнава-
чи обаче битува друго мнение: те са сигурни, 
че Германия се готви за война именно на Изток 
и ще нападне СССР. А ако Япония подкрепи 
немците (нали са съюзници!) и също нахлуе в 
пределите на Съветския съюз, на страната ще 
ѝ бъде много трудно да воюва на два фронта. 
Разузнавачите вземат тайно решение да се гот-

3	Битката	при	езерото	Хасан	през	юли	1938	 г.,	известна	
още	като	инцидента	от	Чанфуен,	е	опит	от	страна	на	япон-
ската	 армия	 в	Манчукуо	 (марионетна	 държава,	 сателит	 на	
Япония)	 да	 превземе	 територии,	 принадлежащи	на	Съвет-
ския	съюз.	–	Бел.	прев.
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вят именно за война с Тройния съюз (Германия, 
Италия, Япония).

След като се запознават с последните съоб-
щения от Япония, Китай и САЩ, подчинените 
на Павлов Ахмеров и Зарубин правят единоду-
шен извод: в случай на нападение на Съветския 
съюз от Германия Япония с голяма доза веро-
ятност също ще влезе във войната. Но как да се 
избегне това? Изход предлага Ахмеров.

– Трябва американците да се сбият с япо-
нците – казва той. – Тогава Япония физически 
няма да може да нападне Съветския съюз, ще ѝ 
стигат проблемите, които вече си има.

– И как да се постигне това? – пита Фитин. –
Доколкото знам, Конгресът и Сенатът на САЩ 
са яростно против активни бойни действия и 
настояват за неутралитет.

Президентът на САЩ Франклин Рузвелт още 
през 1933 година (веднага след избирането му) 
пръв от световните лидери осъжда фашизма, но 
се старае да не влиза в конфликти с оста „Бер-
лин-Рим“ (Япония се присъединява към анти-
коминтерновския пакт през 1936-а). По време 
на итало-етиопския конфликт (1935 година) и 
гражданската война в Испания (1936–1939 го-
дина) Америка не продава оръжие, тъй като 
Рузвелт твърдо пази неутралитет. След като 
през 1939 година започва Втората световна 
война, Рузвелт подкрепя англичаните и фран-
цузите. Америка започва да продава оръжие на 
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Великобритания, а след нападението на СССР 
от Германия отпуска безлихвен заем за закупу-
ване на въоръжение, техника, храни и медика-
менти за СССР (ленд-лийз).

Засега обаче САЩ строго съблюдават не-
утралитет. Именно Ахмеров, подчиненият на 
Павлов, предлага изход. Така започва операция 
„Сняг“, която завършва през декември 1941 го-
дина с нападението на японците в Пърл Харбър и 
влизането на САЩ във войната. Японците, кои-
то са обещали на немците да влязат във войната 
веднага след превземането на Москва от фаши-
стите, наистина се отвличат към американците, 
без да си и помислят за нападение на СССР. 
Това позволява да бъдат прехвърлени няколко 
дивизии от Далечния изток към Москва. Самият 
Павлов в своите спомени нарича тази операция 
най-важната в живота и работата си.

След нападението на СССР от Германия Па-
влов предава аналитична справка, подготвена в 
Москва, на заместник-министъра на финансите 
на САЩ Хари Уайт. Виталий Павлов, пристиг-
нал в САЩ уж като турист, му я предава лично. 
Това е неговото първо излизане през граница и 
то се увенчава с пълен успех. През 1942 годи-
на го правят заместник-резидент на съветското 
разузнаване в Канада.

През 1945 година началникът на шифрова-
лния отдел на посолството на СССР в Канада 
Игор Гузенко се явява в спецслужбата на Ка-
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нада и предава над сто секретни документа от 
резидентурата на съветското разузнаване. Това 
предателство повлича арести на няколко десетки 
агенти на съветското разузнаване и обявяване 
на няколко съветски дипломати за персони нон 
грата. Сред тях попада и Виталий Павлов. След 
напускането на Канада той продължава да рабо-
ти в американския отдел на Първо главно упра-
вление. Именно с негово участие в САЩ е пра-
тен знаменитият Рудолф Абел (Уилям Фишер). 
За Латинска Америка заминават Африка де Лас 
Ерас и нейният „съпруг“ Джовани Бертони. А 
след като Павлов оглавява Управление „С“ (не-
легалното разузнаване), с него се свързват всич-
ки тайни операции на външното разузнаване на 
СССР.4

От 1971 до 1973 година Павлов е началник на 
Краснознаменния институт „Юрий Андропов“ 
на КГБ на СССР (днес – Академия за външно 
разузнаване). След завръщането си от поредна-
та дългосрочна задгранична командировка през 
1984 година той работи като старши консултант 
на едно от управленията на външното разузна-
ване. През 1987 година се пенсионира. Написва 
няколко книги за работата на съветските разуз-
навачи. Умира през 2005 година.

4	По-подробно	за	това	можете	да	прочетете	в	книгата	на	
Игор	Соломин	„Руските	разузнавачи.	Нови	имена	и	факти“,	
издателство	„Паритет“.	–	Бел.	прев.
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Посвещавам с уважение и гордост на прия-
телите и другарите си нелегални разузнавачи, 
посветили се на тази опасна и самоотвержена 
работа.




