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«ВЕРВОЛЬФ»: ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ЦЕ? 

 
Неподалік села Коло-Михайлівки, що під Вінницею, біля туристич-

ного комплексу «Ластівка», розкидано в лісі величезні брили залізобетону. 
Це місце називають ставкою Адольфа Гітлера «Вервольф». 

На жаль, ми до цього часу ще зовсім мало знаємо про неї. Бо. до 
архівів, які містять відомості про «Вервольф», раніше не було доступу. Та й 
тепер ці архіви не повністю відкриті. Я спробую розповісти читачам про 
ставку все, що мені вдалося встановити. 

 
Головна квартира фюрера � ставка фюрера � так звалися спеціально 

обладнані пункти, з яких Адольф Гітлер зі своїм штабом керував 
військовими операціями. Після нападу на Польщу (і трішки пізніше, під час 
війни з Югославією) це був спеціальний поїзд. Потім стали споруджувати 
спеціальні стаціонарні пункти управління. Я можу назвати кілька таких 
великих стаціонарних ставок (у тій послідовності, як вони будувалися). 
Назви для них підбиралися досить своєрідно. Судіть самі: 

1. «Фельзеннест» (Felsennest) � гніздо в скелі; 
2. «Вольфсшлюхт-айнс» (Wolfsschlucht-1) � ущелина вовка � перша; 
3. «Танненберг» (Tannenberg) � гора, вкрита ялинами; 
4. «Вольфсшанце» (Wolfsschanze) � укріплення вовка; 
5. «Беренгеле» (Bärenhöhle) � барліг ведмедя; 
6. «Вервольф» (Wehrwolf) � озброєний вовк; 
7. «Вольфсшлюхт-цвай» (Wolfsschlucht-2) � ущелина вовка � друга; 
8. «Адлерхорст» (Adlerhorst) � гніздо орла 1. 
Уважний читач уже помітив, що назви двох наведених ставок 

(«Вольфсшанце» та «Вервольф») я переклав не так, як всі ми звикли. Мій 
переклад може перевірити будь-хто, навіть той, хто не знає німецької, а вміє 
читати слова, написані латинськими літерами. Треба лише порівняти: 
«Wehrwolf» � це «озброєний вовк», «Werwolf» � це «перевертень», «Wolfs-
schanze» � це тільки «укріплення (окоп) вовка» (до слова, військовий термін 
«шанцевий інструмент» значить «інструмент для риття окопів»). 

Як бачимо, в назвах деяких ставок ми натрапляємо на слово «Wolf» � 
«вовк». Німецькі автори пояснюють цей вибір найменування тим, що ім'я 
«Адольф» давньонімецькою значить «благородний вовк» 2. Та й сам Гітлер у 
двадцяті роки мав псевдонім «Вовк». 

Чотири ставки були побудовані на території тодішньої Німеччини, а 
чотири � на окупованих німцями територіях: «Вервольф» � на Україні, 



«Беренгеле» � в Росії, в трьох кілометрах західніше Смоленська, «Вольфс-
шлюхт-1» � в Бельгії, а «Вольфсшлюхт-2» � у Франції 3. 

Крім цих польових (військових) ставок, Гітлер мав також резиденції в 
Берліні (рейхсканцелярію), в Мюнхені та в районі містечка Оберзальцберг, 
що в Баварії 4. 

Будівництво ставки Гітлера на Східному фронті спершу розпочалося 
під Лубнами, що на Полтавщині 5. Але поразка німецьких військ під Моск-
вою і близькість партизанів змусили шукати більш спокійне місце. Німці 
вибрали Вінницю � на їхню думку, тихе, провінційне містечко, розміщене 
дуже далеко від лінії фронту. 

Неподалік, у Калинівському районі, було споруджено ставку Германа 
Герінга, головнокомандувача німецькими військово-повітряними силами, а 
під Житомиром � ставку Генріха Гіммлера, рейхсфюрера СС. 

У німецьких документах ставки скромно називалися спорудами. Під 
час будівництва ставка під Вінницею мала назву «Айхенгайн» (Eichenhain) � 
«Дубовий гай». (До цього часу в нашій літературі дається переклад цієї 
назви «Дубовий дім» 6, бо німецьке слово «Eichenhain» було прочитане як 
«Eichenhein» і відповідно перекладене.) Після закінчення будівництва вона 
стала називатися «Вервольф». 

Ставка була побудована приблизно за 8 км на північ від Вінниці, пра-
воруч від шосе Вінниця � Житомир, на ділянці лісу завдовжки близько 2,5 
км і завширшки близько 300 м. Її територія складалася з двох зон. 
Центральна зона була обгороджена дротяною сіткою заввишки 2,5 м, над 
нею було натягнуто 2 ряди колючого дроту. На північній околиці лісу було 
збудовано електростанцію, а на березі Південного Бугу � станцію водогону. 
Навколо лісу, на високих деревах, через кожні 200 м спорудили стаціонарні 
спостережні пости. На узліссі було також побудовано велику кількість 
наземних постів, укріплень, дзотів, кулеметних гнізд, позицій для польових 
гармат. 

Навколишні поля охоронялися багатьма пересувними патрулями. З 
півдня, на вигоні, був розміщений невеликий аеродром для літаків зв'язку. З 
повітря ставку охороняли батареї зенітних гармат, а також винищувачі з 
Калинівського аеродрому. 

Ставка мала телефонний зв'язок з Берліном, Вінницею, ставкою 
Герінга, аеродромом у Калинівці тощо 7. 

У центральній зоні розміщувались такі споруди: будинок Гітлера з 
бомбосховищем; будинок Мартіна Бормана; загальний бункер; будинки 
служби безпеки, генералів, керівників збройних сил, персональних ад'ю-
тантів, секретарок, преси, слуг; лазня і перукарня, вузол зв'язку, готель, 
казино, плавальний басейн 8. 

Спорудження ставки під Вінницею було розпочато наприкінці 1941 
року, коли сюди прибули з-під Лубен німецькі будівельники та охорона. 
Воно велося за участі німецьких архітекторів, інженерів, робітників та 



громадян окупованих німцями країн. Широко застосовувались сили 
німецької військово-будівельної організації «Тодт» та рабська праця 
радянських військовополонених і жителів України. 

Від багатоденної праці, нещадної експлуатації, голоду, хвороб і силь-
них морозів багато полонених загинуло 9, їхня братська могила � по інший 
бік шосе 10. Відносно того де саме вони працювали є дві версії. Згідно з 
однією � на будівництві всіх наземних і підземних споруд. Інша стверджує, 
що руками цих людей виконувалися тільки тяжкі підготовчі роботи: копання 
котлованів, видобуток граніту в кар'єрі тощо. А до основних будівельних 
робіт в центральній зоні вони не допускалися 11. 

Деякі підготовчі роботи виконували і місцеві жителі під наглядом 
німців. Вони готували будівельні матеріали, рубали ліс, вели земляні ро-
боти, прибирали територію від будівельного сміття. Але все це за межами 
центральної зони. 

Будівництво велося досить швидко. В німецькому донесенні від 10 
квітня 1942 року повідомлялося про майже повне завершення багатьох робіт 
12.  

Натоді на будівництві було задіяно 4086 робітників, в тому числі 991 
громадянин Німеччини, 1495 іноземців, приблизно 500 солдатів будівельних 
батальйонів, близько 1100 військовополонених. 

Що німці зробили з людьми, які споруджували ставку? Згідно з од-
ними даними вони всі, включаючи військовополонених, були знищені на 
місці будівництва і лежать у братській могилі неподалік села Коло-
Михайлівки 13. Інші доводять, що всі були вивезені в невідомому напрямку. І 
доля їх до цього часу невідома 14, 15 . 

Для конспірації призначення об'єкту німці спеціально розпускали чут-
ки, що тут будується санаторій та будинки відпочинку для фронтовиків. Усі 
будівлі були майстерно замасковані. По всій території, а також на плоских 
дахах залізобетонних укриттів спеціально насаджували дерева та кущі. 
Зверху і з боків будівель було підвішено металеві сітки з маскувальним 
оздобленням. Навколо ставки було утворено суворий охоронний режим: 
організовано спеціальні комендатури, переписано всіх жителів сіл, які отри-
мали після цього спеціальні перепустки, оголошено комендантську годину, 
введено регулярні перевірки будинків тощо 16. За порушення цього режиму 
було встановлено суворі покарання � від 25 ударів гумовим кийком до 
розстрілу. Але мешканці сіл навколо ставки німці не виселяли 17. 

На полях поруч з лісом місцевим жителям дозволялося садити тільки 
низькорослі овочі. Сіяти пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, соняшник було 
категорично заборонено 18. 

Безпосередньо охорону ставки здійснювала спеціальна військова час-
тина дивізії «Велика Німеччина», яка мала назву батальйону супроводження 
фюрера. Охорона перевіряла документи усіх осіб (включаючи й німців), які 
проходили чи проїздили повз ставку. Суворій перевірці підлягали також всі 



особи (незалежно від звання), які відвідували ставку. 
У районі Вінниці було зосереджено великі сили поліції, гестапо (таєм-

ної поліції) та СД (служби безпеки). Наприкінці грудня до «Вервольфу» з-
під Лубен прибула спеціальна група таємної польової поліції «Ост» («Схід») 
19. Ця група підлягала безпосередньо начальнику служби державної безпеки 
при ставці Гансу Раттенхуберу, оберфюреру СС і полковнику поліції. 

З перших же днів перебування на об'єкті спецгрупа розпочала активно 
очищати охоронний район від «небезпечних» осіб. От про що сповіщав 
Раттенхубера керівник групи «Ост» кримінальний радник Шмідт у корот-
кому повідомленні про свою діяльність 10 січня 1942 року 20: в селі 
Стрижавці проживало 227 євреїв, вони становили велику небезпеку для 
«споруди», а оскільки вивезти їх з цього району було неможливо, то 10 січня 
їх усіх було розстріляно. Закінчується це повідомлення такими словами: 
«11.1.1942 р. ще 12 євреїв в охоронній зоні були арештовані. Вони буди 
вислані в шталаг (концтабір) Вінниця і там 12.1.1942 розстріляні. Охоронна 
зона в результаті цієї акції стала вільною від євреїв» (підкреслено в 
оригіналі. � Авт.). 

У донесенні від 14 серпня 1942 року зазначалося, що «з 15 грудня 1941 
року було арештовано і передано для подальшого розпорядження в поліцію 
безпеки у Вінниці 151 чоловік партійних активістів, в тому числі 6 
політичних комісарів» 21. 

У групі «Ост» в серпні 1942 року налічувалось 648 співробітників, в 
тому числі 113 есесівців, 125 німецьких і 410 місцевих поліцейських. Всі ці 
сили розміщувалися в трьох охоронних дільницях: 1) Вінниця � місто, 2) 
Вінниця � сільська місцевість (яка складалася з охоронних зон у селах 
Стадниці, Сосонці, Дубовій, Медведці, Лисіївці, Калинівці (гранітний 
кар'єр), Переорці, 3) прикордонні комісаріати (Вінниця, Бар, Немирів, 
Гайсин) 22. 

Крім того, для посилення безпеки і з метою боротьби проти партизанів 
було передбачено поблизу Калинівки виселити 58 тисяч українців і поселити 
сюди 12-14 тисяч осіб німецького походження (так званих «фольксдойч») 23. 
Але у зв'язку із ускладненням обстановки на фронтах цей захід, на щастя для 
місцевих жителів, не був здійснений. 

Будівельні роботи в ставці, перервані влітку 1942 року, були продов-
жені восени і тривали до осені 1943 року 24 (з цього можна зробити вис-
новок, що німці у цей час ще сподівалися на перемогу у війні). 

Як свідчать німецькі документи і автори, Гітлер перебував під Вінни-
цею понад чотири місяці, у період важливих боїв на Східному фронті. 

Вперше він прибув сюди 16 липня 1942 року для того, щоб бути 
«ближче» до своїх військ, які 28 червня розпочали великий літній наступ на 
Сталінград і Кавказ (ця операція в планах німецького командування мала 
назву спочатку «Блау», а потім «Брауншвейг») 25. 

23 липня Гітлер підписав директиву № 45 про оволодіння Чорноморсь-



ким узбережжям Кавказу і Сталінградом та подальший наступ на Баку 26. 
Хоча в цих боях вермахту вдалося досягти великих територіальних 

успіхів і вийти до гір Кавказу й до Волги, у німців не знайшлося сил для 
подальшого наступу. Тому 9 вересня 1942 року Гітлер звільнив з поста 
командувача групи армій «А» генерал-фельдмаршала Вільгельма Ліста і 
тимчасово перебрав на себе його функції (до цього моменту фюрер вже був 
головнокомандувачем всіх збройних сил і командувачем сухопутних військ 
Німеччини) 27. 

Це абсурдне рішення Гітлера керувати арміями на великій відстані ще 
більш ускладнило становище німецьких військ. Вже до середини жовтня 
1942 року стратегічний наступ німців на південному краї радянсько-
німецького фронту провалився. Зрив цього наступу для Червоної Армії 
коштував величезних жертв, її частини тільки в зоні від Воронежа до 
Чорного моря втратили майже 1,6 млн. осіб, в тому числі близько 900 тисяч 
убитими, померлими від ран, полоненими і тими, хто пропав безвісти, 
близько 700 тисяч � пораненими 28. Не менших втрат зазнала і німецька 
армія. 

З 27 вересня по 4 жовтня 1942 року Гітлер перебував у Берліні. І 
тільки 5 жовтня він повернувся у «Вервольф» 29. Тут він 14 жовтня підписав 
оперативний наказ № 1 про перехід до стратегічної оборони на Східному 
фронті 30. А 31 жовтня він відбув до «Вольфсшанце» 31. Знову Гітлер побу-
вав у «Вервольфі» з 19 лютого по 13 березня 1943 року 32. Перед цим він 17-
19 лютого провів велику військову нараду в Запоріжжі. На цій нараді було 
вирішено розпочати великий контрнаступ для розгрому радянських військ, 
які прорвалися майже до Дніпропетровська, а також відбити знову Харків, 
визволений Червоною Армією. 

Тут у «Вервольфі» було прийнято рішення провести велику операцію 
проти угруповання радянських військ в районі Курська. 13 березня 1943 
року Гітлер підписав оперативний наказ № 5 про ведення бойових дій в 
найближчі місяці і про оточення й знищення червоних військ на Курському 
виступі (надалі ця операція одержала кодову назву «Цитадель») 33. 

У серпні 1943 року радянські війська розпочали визволення Донбасу. 
Обстановка для ворога з кожним днем ставала дедалі катастрофічнішою. 
Генерал-фельдмаршал Манштейн, який командував групою армій «Пів-
день», наполегливо вимагав від Гітлера додатково 12 дивізій, щоб утримати 
цей надзвичайно важливий промисловий район. 

Для вирішення питання про втримання Донбасу у «Вервольф» 27 серп-
ня 1943 року прибув Гітлер. Нарада з Манштейном тривала майже 5 годин 
34. Але фельдмаршал допомоги так і не діждався, бо додаткових дивізій у 
німців вже не було. Тому Донбас теж довелося віддати. 

Цікаві враження самих німців про «Вервольф». От що писав у своєму 
щоденнику ще в 1942 році старший єфрейтор Гено Хартлауб: «Споруда», 
кажуть, була побудована взимку багатьма тисячами євреїв, їхня братська 



могила знаходиться поруч. В дійсності це були полонені. Багато з них 
одержали тяжкі пошкодження від морозів» 35. 

28 листопада 1945 року начальник особистої охорони Гітлера Ганс 
Раттенхубер на допиті в Москві показав: «Ставка «Вервольф» в районі 
Вінниці була замаскована під виглядом будинку відпочинку для поранених 
офіцерів. Для Гітлера було збудовано окремий бункер, в той час як для 
окремих співробітників ставки мався загальний бункер. Всі співробітники 
ставки жили в звичайних сільських хатах і частково в бараках. В районі 
ставки за допомогою німецької садівничої фірми «Зайденшпінер» і 
організації «Тодт» було організоване велике городнє господарство, оскільки 
Гітлер, як відомо, був вегетаріанцем і овочі становили основну частину його 
раціону. Начальник кухні гауптштурмфюрер Фатер особисто їздив до цього 
господарства і брав там необхідні овочі» 36. 

Генерал-фельдмаршал Еріх фон Манштейн у своїй книзі «Втрачена пе-
ремога» писав: «Робочі й військові приміщення, де ми тепер перебуваємо, 
знаходяться в просто, зі смаком побудованих дерев'яних будинках» 37. 

 
Чи стала Вінниця бажаним «тихим місцем» для німців? 
Переконаний, що німці так і не знайшли тут спокійного життя. У 

нашому краї поступово розгорнувся рух опору. Виникли підпільні й 
партизанські групи і загони, працювали підпільні друкарні. Вони часто не 
мали зв'язку ні між собою, ні з вищими штабами, гинули, але боролися з 
окупантами. 

Про рух опору в районі «Вервольфа» писалося багато. Але, як на мене, 
це тема окремої розмови. 

Хід цієї боротьби легко простежити з періодичних німецьких донесень 
з Вінниці. Я наведу тільки витяги з двох таких документів. Ці документи 
досі повністю не публікувалися і ще чекають своїх дослідників. 

Ось витяг з доповіді Бока, начальника поліції м. Вінниці, житомирсь-
кому начальнику, полковнику поліції Гельвігу, датований 4 травня 1942 
року під красномовною назвою «Відносно боротьби з партизанами у Вінниці 
та на її околицях»: 

«24.04.42 р. були арештовані... актори. 25.04.42 р. були арештовані в 
підвалі будинку у Вінниці, на Фастівській, 29, інші 10 осіб. Вони вчинили 
опір. Була застосована зброя. 26.04.42 р. в тому ж самому будинку були 
арештовані особи, які ховалися. Оскільки вони чинили опір... була застосо-
вана вогнепальна зброя, причому двох жінок було вбито. Мають відбутися 
подальші арешти. Результати розслідування резюмуються в наступному: 
арештовані диверсанти створили між груднем 1941 р. і лютим 1942 р. групи 
з метою, при віддаленні фронту, організувати в тилу знищення залізничних 
та інших засобів сполучення, щоби відрізати шляхи відходу німецької армії. 
Чутки про швидкий крах німецького фронту на Сході були також 
розповсюджені між тутешніми партизанськими групами» 38. (Я спеціально 



пропустив прізвища арештованих, бо не знаю їх подальшої долі. � Авт.). 
Правда, ці підпільники були видані секретним агентом абверу, якого 

німці заслали у підпілля. Але інші антифашисти продовжували боротьбу з 
німцями аж до визволення Вінниччини. 

27 травня 1943 року доповідається про відправлення радянських гро-
мадян на каторжні роботи до Німеччини. Ця доповідь має досить характерну 
назву «Про посилений перехід українського населення до партизанів»: 

«У зв'язку з наказом пана державного міністра Розенберга (керівника 
міністерства у справах окупованих територій. � Авт.), а також пана дер-
жавного комісара Заукеля (відав питаннями застосування рабської праці в 
Німеччині. � Авт.) ведеться лікарняний огляд українців у віці 21, 22 і 23 
роки для встановлення працездатності. Працездатні особи наступного дня 
мусять бути відправлені ешелоном до Німеччини. Перші ешелони з Вінниці 
вже відправлені. Не дивлячись на те, що деякі зразкові (у ставленні до 
німців. � Авт.) українці зрозуміли цей наказ, а він був перекладений на 
українську мову, що вони піддягають відправленню до Німеччини тільки на 
роботу, все-таки збір української молоді проходить дуже погано. 

З боку цивільного управління, а саме з боку служб по набору робіт-
ників і обласного управління, до українців, які не бажали з'явитися до місць 
збору, були вжиті примусові заходи для виконання цього наказу. Страх 
українців поїхати до чужої країни і розлучитися зі своїми рідними і 
Вітчизною дуже великий. Ця обставина була використана українськими 
комуністами і бандерівцями. Ці дві ворожі німцям партії закликали молодих 
чоловіків взятися за зброю і перейти до них, але ні в якому разі не їхати до 
Німеччини» 39. 

Антифашистам навіть вдалося проникнути в лігво Гітлера. В німець-
кому документі від 14 лютого 1943 року сказано, що було арештовано 
одного з перекладачів групи «Ост» за зв'язок з підпіллям 40. Є також відо-
мості про те, що у «Вервольфі» працювала, до провалу, розвідниця з Москви 
41, їх імена та долі ще необхідно з'ясувати. 

Про розгортання руху опору в районі ставки яскраво свідчать також 
регулярні доповіді групи «Ост» в Берлін і навіть прохання її керівництва про 
розширення штатів «для відновлення необхідної безпеки в околицях об'єкту 
«Вервольф» 42. 

У пункті сьомому останньої підсумкової доповіді про розформування 
служби «Ост» від 25 вересня 1943 року написано: «За цей час (з кінця 1941 
року. � Авт.) було зареєстровано 1360 подій. Протоколи допитів у копіях 
або оригіналах вислані командуванню державної служби безпеки. 
Арештовано 722 особи, прізвища яких є в списках арештованих» 43. 

До цього часу багато авторів трактували вираз «1360 подій» як «1360 
проявів руху опору» 44. Вважалося, що були знищені майже всі із 722 ареш-
тованих. 

Але це трохи не так. Німці педантично рахували всі події, які порушу-



вали встановлений режим навколо ставки. Тому до вищенаведеної кількості 
випадків увійшли найрізноманітніші факти: не тільки саботаж німецьких 
наказів і боротьба підпільників та партизанів, але й порушення дисципліни, 
режиму, правил збереження таємниці, пияцтво з боку самих німців та інших 
будівельників, знахідки гранат чи карти в навколишніх лісах, втрата 
документів і навіть окулярів тощо. 

Серед арештованих, крім справжніх ворогів рейху (партійних, комсо-
мольських, колгоспних активістів, підпільників чи просто патріотів), є 
прізвища євреїв, підозрілих осіб, насамперед арештованих в зоні ставки, та 
прізвища німців й інших, які порушили певні правила і були піддані 
тимчасовому арешту. 

Через це необхідно ретельно усе дослідити, щоб проаналізувати 
вищенаведені цифри. 

Німці докладали неабияких зусиль, щоб не дати можливості розкрити 
таємницю ставки. 

Як свідчать радянські автори, перша інформація про надтаємне будів-
ництво під Вінницею надійшла до Москви від київських підпільників, якими 
керував Іван Кудря (псевдонім «Максим»). Вони дізналися з різних джерел, 
що під Вінницею закінчується будівництво надзвичайно важливих споруд, 
доріг та аеродромів і там створено зону з надзвичайно суворим охоронним 
режимом. До того ж Вінниця переповнена військами СС, жандармами, 
поліцейськими та гестапівцями. Для перевірки цих відомостей Кудря послав 
до Вінниці Раїсу Окіпну, примадонну Київського оперного театру. Окіпна 
була родом з Вінниці. «Озброєна» справжнім «аусвайсом» (посвідченням), 
вона приїхала до Вінниці і підтвердила відомості про це таємне будівництво. 
«Максим», не гаючись, передав ці відомості в Москву 45. 

Створений у Вінниці підпільний центр під керівництвом 
Ю.П.Левченка (справжнє прізвище А.П.Панченка) зумів також розкрити 
таємницю ставки. У липні 1942 року підпільники Я.І.Бялер, Г.Т.Прокудін та 
І.О.Бондар були відряджені до білоруських партизанів з усним донесенням 
для Москви. Долаючи небезпеку в дорозі, вони щасливо дістались до 
партизанського загону І.Козлова. Звідти їх повідомлення дійшло в Москву. 

Слідом за цими трьома зв'язківцями підпільний центр послав до Моск-
ви І.С.Драхлера. Партизани переправили його в Москву. 

Подібне повідомлення про гітлерівську ставку приніс до Москви і роз-
відник О.М.Боварчук. Перетнувши 17 березня 1942 року лінію фронту, він 
пройшов небезпечними дорогами окупованої України до самої Вінниці, 
стрівся тут з двома розвідниками, які були залишені в тилу німецьких військ 
під час відступу Червоної Армії ще 1941 року, зібрав важливі відомості і 9 
липня повернувся знову через лінію фронту 46. 

Детальну інформацію про вінницьку ставку одержали від німецьких 
офіцерів, яких захопив у полон відомий розвідник Микола Кузнецов в 
районі міста Рівного 47. Але ці відомості були здобуті лише на початку 



грудня 1942 року, коли Гітлера вже не було у «Вервольфі». 
Як бачимо з наведених вище фактів, Москва мала досить докладну 

інформацію про ставку. І якою була її реакція? 
До певної міри про це можна судити завдяки спогадам партизанського 

генерала М.Наумова. Коли в лютому 1943 року Український штаб парти-
занського руху (УШПР) направив у так званий «степовий рейд» на південь 
України партизанське з'єднання під його командуванням, ніхто з керів-
ництва штабу не інформував Наумова про «Вервольф». Але надамо слово 
Наумову, який писав у своїй книзі «Степовий рейд»: 

«Перед початком рейду Мартинов (представник УШПР. � Авт.) 
відкликав мене вбік. Не поспішаючи і ретельно добираючи слова, Мартинов 
нагадав про пильність і сказав якось ніби між іншим, що було б надзвичайно 
цінним розвідати військову і військово-політичну ситуацію на півдні, 
особливо в районі Вінниці... � Домовимось,� сказав він, � що нікому про 
це жодного слова...». 

Кавалерійське об'єднання Наумова пройшло по тимчасово окупованій 
території Сумської, Полтавської, Кіровоградської й Одеської областей. Але 
коли партизани наблизилися до Вінниччини, на їхній подив, опір німецьких 
військ дедалі посилювався. 

Тільки з перехопленого наказу зі штампом головної квартири фюрера, 
взятого у вбитого німецького офіцера, партизани дізналися про «Вервольф» 
48. 

І навіть Вінницьке партизанське з'єднання під керівництвом 
Я.І.Мельника і Д.Т.Бурченка, яке в середині 1943 року вирушило в рейд на 
Вінниччину, не одержало від командування відомостей про ставку 49. 

Як на мене, Сталін свідомо не розкривав місцезнаходження ставки 
Гітлера на захопленій німцями території Радянського Союзу. Бо, визнавши 
факт перебування свого найлютішого ворога на тимчасово окупованій землі, 
треба було визнавати, що Гітлер був не таким боягузом, як про це кричала 
офіційна радянська пропаганда, � в той же час як сам Сталін майже 
безвиїзне просидів всю війну в Москві. 

 
Є кілька трофейних документів, в яких німецька служба безпеки спо-

віщала про підготовку замаху на Гітлера. 
22 липня 1942 року Генріх Мюллер, групенфюрер СС, начальник гес-

тапо (державної таємної поліції), надіслав Раттенхуберу термінову теле-
граму, в якій говорилось: «Стало відомо, що більшовики та їхні союзники 
планують замах на фюрера. В цьому вони вбачають єдину можливість 
переломити хід війни на свою користь, бо, на їхню думку, Німеччина без 
фюрера занепаде. Досі замах не вдався завдяки добре організованій охороні 
фюрера та його штаб-квартири. Тепер призначено новий термін. Принаймні 
до 15 серпня 1942 року цю акцію передбачається здійснити. Ні людські 
втрати, ні гроші не мають при цьому найменшої ваги. Замах повинен 



здійснити німецький штабний офіцер у чині майора, котрий перебуває на 
службі у радянської розвідки...» 50. 

А 30 липня від Мюллера Раттенхубер одержав ще більш тривожне 
повідомлення: 

«У Вінниці дислокується центральний більшовицький партизанський 
штаб України. На чолі цього штабу � більшовицький майор. Цей більшови-
цький партизанський штаб готує замах на фюрера й фельдмаршала Кейтеля. 

Більшовицький майор забезпечений найбездоганнішими німецькими 
армійськими документами й 12.7.42 р. виїхав у напрямку Курська для того, 
щоб сповістити більшовицькому центральному штабу план місцевості й 
точного розміщення німецької ставки. 

Вищезгаданий майор має зв'язок з австрійськими комуністами німець-
кого гарнізону. Більшовицькі бомбардувальники одержали завдання не-
сподіваними нічними нальотами знищити ставку. На випадок невдачі 
більшовицький штаб передбачає висадити динамітом усю місцевість, де 
знаходиться ставка. 

Більшовицький штаб планує використати паніку в німецькій армії, 
викликану успішним замахом, для здійснення загального повстання проти 
німців на Україні. Замах має стати сигналом для повстання» 51. 

Спершу я дуже скептично сприйняв ці та інші повідомлення про майо-
ра. І навіть подумав, що пан Мюллер вигадав цього більшовицького майора, 
аби довести старанність своєї служби. Крім того, якщо можна було 
припустити, що комуністи могли таємно проникнути у «Вервольф», то 
підірвати динамітом величезну територію ставки навіть теоретично не-
можливо. 

Але, вивчаючи літературу про «Вервольф», я зрозумів, що начальник 
гестапо був близький до істини. Бо таки дійсно у Вінниці були люди, які 
готові були здійснити замах на Гітлера. 

Один з них � справжній німецький майор, граф Клаус фон Штауф-
фенберг, який служив в організаційному відділі генерального штабу 
німецьких сухопутних військ (під час перебування Гітлера у «Вервольфі» 
генштаб теж знаходився у Вінниці). Тоді в оточенні вищого німецького 
генералітету і навіть в найближчому оточенні Гітлера графа вважали пре-
тендентом на пост начальника генштабу. Граф походив із стародавнього 
аристократичного роду. Після приходу Гітлера до влади він повірив в ідеї 
засновника «тисячолітнього рейху». Але після поразки німців під Москвою і 
після того, як він вочевидь побачив антилюдську політику Гітлера щодо 
поневолених народів, граф усвідомив, що Гітлер є головним ворогом 
німецького народу. Тому серед опозиційне настроєних офіцерів генштабу 
він сказав, що готовий вбити Гітлера, цю «свиню» 52. Однак невдовзі його 
перевели з Вінниці. І він зміг здійснити замах тільки 20 липня 1944 року. 

Інший «майор», але уже серед вінницьких підпільників, був арешто-
ваний німцями на початку серпня 1942 року. Як повідомили німці, він 



виявився колишнім комісаром і загинув у фашистських катівнях 53. На 
превеликий жаль, я не дізнався його імені. 

 
17 вересня 1943 року «Вервольф» був переданий генерал-фельдмар-

шалу фон Манштейну, командувачу військами групи «Південь», штаб якого 
скоро прибув до Вінниці 54. 

Доля «Вервольфа» була вирішена в ставці «Вольфсшанце» 28 грудня 
1943 року, коли Гітлер зі своїм вищим генералітетом обговорював 
донесення фон Манштейна з Вінниці. Наводжу витяги із стенограми цієї 
наради: 

«Гітлер: Вважаю за необхідне одне: нехай Манштейн негайно піде з 
Вінниці, щоби зберегти присутність духу. Бо він буде нервувати, а толку від 
цього не буде ніякого... А до Вінниці можна послати загін, щоби там все 
спалили і висадили в повітря. 

Шмундт (генерал-лейтенант, головний ад'ютант Гітлера. � Авт.): 
Перш за все треба не залишати там ніяких меблів, а то їх вивезуть до 
Москви і влаштують виставку. 

Гітлер: Все спалити» 55. 
І це розпорядження було ретельно виконане на початку березня 1944 

року. Спеціальна оперативна група НКДБ (Народного комісаріату державної 
безпеки), яка прибула сюди одразу ж після визволення, в «Доповіді про 
результати оперативного обстеження колишньої ставки Гітлера поблизу м. 
Вінниці» написала, що вона виявила залишки 81 знищеного будинку, а 
також трьох бомбосховищ, які були підірвані німцями при відході. Для 
читачів наводжу третій розділ довідки (стиль збережено): 

«Всі бомбосховища � підземні, залізобетонні, масивної конструкції. 
Форма бомбосховищ � коробчата, фундамент � цілком залізобетонний, 
товщина перекриттів 4,5 метра, товщина стін � 2,5-3 метра. Зверху на 
перекриттях було насипано шар землі і для маскування було посаджено кущі 
і дерева (сосни). 

Перше бомбосховище, яке знаходилося за центральною зоною ставки, 
з товщиною перекриттів 4,5 метра, товщина стін 2,5 метра, арматура 
залізна... У верхній частині перекриттів на рівні з поверхнею було 
вмуровано двотаврові балки висотою 24 см, відстань між балками 35 см, 
розмір бомбосховища в плані 7x17 метрів. 

Друге бомбосховище знаходилося в центральній зоні ставки. Товщина 
перекриттів 4,5 метра, товщина стін 2,5 метра, арматура залізобетонна 
діаметром 10 мм, розмір бомбосховища в плані 8x11 метрів. 

Третє бомбосховище, яке знаходилося також в центральній зоні 
ставки, має перекриття товщиною 4,5 метра, товщина стін 2,5 метра, 
арматура залізна, розмір бомбосховища в плані 8,5x8,5 метрів. На підлозі 
зруйнованого третього бомбосховища знайдено залишки паркету і обривок 
килима оранжевого кольору. Це, мабуть, особисте бомбосховище Гітлера. 



Усі бомбосховища німці висадили в повітря під час відступу. Розки-
дані в кількох місцях авіаційні бомби і стабілізатори від авіабомб дозво-
ляють припустити, що німці, знищуючи споруди ставки Гітлера, як заряди 
вибухових речовин використовували авіабомби. Дивлячись на характер 
зруйнувань і радіус розкидання уламків залізобетонних конструкцій, можна 
підрахувати, що величина зарядів вибухових речовин сягала кількох тонн. 
Так, наприклад, шматок залізобетону розміром 8x5x2 � 80 кубічних метрів 
� силою вибуху було відкинуто на відстань 60 метрів» 56. 

 
Закінчуючи свою розповідь про ставку Гітлера, хочу сказати, що 

«Вервольф» досі не розкрив повністю своїх таємниць. Зокрема: 
а) ми не знаємо долі та імен будівельників ставки; 
б) у нас немає описів колишніх споруд і того, що залишилося від них 

під землею; 
в) не повністю розкрито імена учасників руху опору. Врешті, 

розкриття усіх таємниць «Вервольфу» ще попереду. 
На завершення хотів би висловити щиру подяку за допомогу у підго-

товці цих матеріалів працівникам Вінницького обласного та Російського 
державного архівів, архіву ФСБ Росії, військового архіву ФРН у Фрайбурзі, 
імперського архіву Великої Британії в Лондоні, відділу краєзнавчої літера-
тури Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К.А.Тимірязєва. 

Особливої подяки заслуговують співробітники Бібліотеки сучасної 
історії в Штутгарті (ФРН), видавництва «Після битви» в Лондоні та осо-
бисто Богдан Фурдин, які безкоштовно надіслали мені багато матеріалів, а 
також книжки. 
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