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15 квітня 1973 року Голова КГБ при Раді Міністрів СРСР Юрій 
Андропов надіслав Леоніду Брежнєву записку: «Леонид Ильич! 
Недавно в архивах Комитета обнаружен документ, который, по-
моему, представит для Вас интерес. Речь идет о замечаниях Ста-
лина, в связи с работой комиссии Президиума ЦК КПСС, в которую 
входили Вы (Йдеться про створену 9 листопада 1952 року бюро 
Президії ЦК КПРС Комісію по реорганізації розвідувальної і контр-
розвідувальної служби МГБ СРСР. – Ю.Ш.).

Почти все замечания И.В. Сталина являются вполне актуальны-
ми сегодня, в значительной мере потому, что являются общими, а 
стало быть пригодными во все времена.Лично мне очень импони-
рует его высказывание о том, что «коммунистов, косо смотрящих на 
разведку, на работу ЧК, боящихся запачкаться, надо бросать головой 
в колодец». Мысль, по форме, маленько азиатская, но по существу, 
верная даже в пору далекую от времен культа личности» [1,130].

Цю «маленько азиатскую мысль» Сталін сповідував все життя. 
«Головой в колодец» він кидав не лише комуністів. За даними, яким 
можна довіряти, сталінський «секвестр» (і це лише за політичними 
мотивами) мешканців колишнього СРСР склав 32 мільйони, з яких 
не менше 10 мільйонів припадає на Україну. Та, як відомо, смертні 
всі. Диктатори також.

Сталін до певної міри прискорив власну смерть. Маніакальна 
підозрілість в останні роки життя призвела до того, що він фактич-
но залишився без надійного оточення. Незмінний начальник охоро-
ни Власик був ув’язнений взимку 1952 року. Тоді ж було усунуто 
його особистого секретаря Поскрьобишева, який віддано слугував 
йому близько двадцяти років.

В ніч з 28 лютого на 1 березня 1953 року кремлівські керівники 
дивились кіно, а потому – за традицією – поїхали до Сталіна на дачу. 
Там були Лаврентій Берія, Микита Хрущов, Георгій Маленков, Ми-
кола Булганін. Пізня вечеря тривала до 4-ї години ранку. Після того, 
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як гості від’їхали, Сталін ліг спати. Перед тим передавши обслузі 
не особисто, а через нещодавно взятого на роботу охоронця Івана 
Хрустальова, який помре невдовзі, що й спричинить версію про на-
вмисне вбивство «вождя народів») таке прохання: «Лягайте ви всі 
спати. Мені нічого не потрібно. І я також лягаю. Ви мені сьогодні не 
знадобитесь» [2,613]. 

Удар трапився вночі в одній з кімнат Ближньої дачі в Кунцево 
під Москвою. Його знайшли охоронці пізно ввечері 2 березня на ки-
лимі у малій їдальні, а згодом перенесли на диван у велику їдальню, 
де відбувалися «сановні» вечері. О 3-й годині ночі на дачу приїхали 
Берія і Маленков. Побачивши Сталіна, який, здавалося, спав, Берія 
гримнув на охоронців, щоб вони не панікували і 74-річний генера-
ліссімус залишився помирати. 

Коли нарешті викликали лікарів, було пізно, хоча у Москві скли-
кали навіть спеціальну сесію Академії медичних наук, вирішуючи, 
як врятувати «батька народів». Тим часом Берія, як згадує його син, 
побачивши вдома, як плаче його дружина, сказав: «Ти смішна, Ніно. 
Його смерть врятувала тобі життя. Якби він протримався хоча б ще 
один рік, то у живих не залишилося б жодного члена Політбюро». 
На це Берієва подруга життя відповіла так: «Це була б невелика 
втрата, не рахуючи тебе, зрозуміло» [3,315].

Сталін пішов з життя 5 березня о 21 годині 50 хвилин. Про 
смерть батька Світлана Алілуєва писала так: «Тато помирав жахли-
во й важко... Бог дає легку смерть праведникам... Агонія була страш-
ною. Вона душила його у всіх на очах. В якийсь момент – не знаю, 
чи так було насправді, але так здавалося – очевидно в останню 
вже хвилину, він раптом відкрив очі й обвів ними всіх, хто стояв 
навколо.

Це був жахливий погляд, чи то божевільний, чи то гнівний та 
сповнений жаху перед смертю й перед незнайомими обличчями лі-
карів (Академік В. Виноградов, який багато років обстежував Ста-
ліна, сидів у в’язниці. – Ю.Ш.), які схилились над ним. Погляд цей 
обійшов усіх в якусь частку хвилини. І тут, – це було незрозуміло й 
страшно, я дотепер не розумію, але не можу забути, – тут він підняв 
раптом вгору ліву руку (яка рухалась) і чи то вказав нею кудись на-
гору, чи то погрожував усім нам. Жест був незрозумілий, але загроз-
ливий, і невідомо, кого й чого він стосувався... У наступний момент 
душа, доклавши останнє зусилля, вивільнилась з тіла» [4,15].

Помирав не лише Сталін – в історію відходила епоха, у центрі 
якої був він. Для одних мудрий і улюблений вождь, політик світово-
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го масштабу, для інших – незаперечний злочинець i кат. Він залишав 
спадщину, якою міг пишатись. Не було на земній кулі куточка, де б 
не знали про його країну-монстра з її примітивними, часом анти-
людяними умовами повсякденного життя, концтаборами і одночас-
но широко декларованими нею ідеалами свободи від експлуатації 
й рівності всіх людей. З її офіційними виступами проти агресії та 
війни і наявністю у неї кількамільйонної армії та потужної зброї, 
готовністю підтримувати залаштунковими зусиллями (в тому чис-
лі й військовими) «прогресивні» режими в інших регіонах світу. З 
її лінією на засудження підступних дій «спецслужб імперіалізму» і 
дбайливим плеканням власних владно-каральних структур, здатних 
«діставати» своїх ворогів не тільки у себе, а й за кордоном (згадай-
мо організовані ГПУ-НКВД–МГБ–КГБ вбивства Лева Троцького, а 
також українських націоналістів Євгена Коновальця, Лева Ребета, 
Степана Бандери, інших багатьох «небажаних» для режиму осіб). 
З її постійними виступами на захист прав поневолених народів і пер-
манентною розбудовою власної імперії – СРСР, в центрі якої пиль-
но слідкували за розвитком національних процесів в тій або іншій 
«союзній республіці», коли було потрібно, цілі народи оголошували 
«контрреволюційними» й депортували, решту утримували в покорі, 
постійно акцентуючи на загрозі «націоналізму» (або «націоналіс-
тичного ухилу») і ліквідуючи (або тавруючи) його носіїв. Особливо 
яскраво це виявилося в Україні, яка була своєрідним «полігоном», 
де випробувалися найбрутальніші методи «упокорення» національ-
ного-визвольного руху або навіть натяку на «сепаратизм».

Важливою складовою його спадщини був «соціалістичний та-
бір». Він силою примусив слугувати утопії інші народи - угорців, 
чехів, поляків, німців, румунів, болгар. Цивілізований, як заведено 
нині говорити, світ не любив, ненавидів його країну, але він не міг 
не рахуватись з нею. 

Ось характерний приклад. 30 липня 1930 року уряд США оголо-
сив про ембарго на імпорт лісоматеріалів з СРСР, обвинувативши 
керівництво СРСР у використанні при їхньому виробництві приму-
сової праці. Після протестів з боку Москви і після протесту низки 
зацікавлених американських компаній (ліс з СРСР продавався за дем-
пінговими цінами), ембарго було знято. До речі, США дипломатично 
визнали СРСР не у якось іншому, а саме у трагічному 1933 році, коли 
мільйони селян помирали страшною смертю.

Сталін дбайливо плекав юридичну систему імперії, якою керу-
вав. І його ініціативи переживали творця. Ось лише окремі прикла-
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ди. Так, наприкінці 1932 року було запроваджено паспортну систе-
му із обов’язковою пропискою паспортів. У квітні 1933 року спе-
ціальним рішенням заборонили видавати паспорти селянам. Така 
ситуація збережеться до 1974 року.

1 грудня 1934 року за пропозицією Сталіна було прийнято по-
станову ЦВК СРСР «Про порядок ведення справ про підготовку або 
здійснення терористичних актів». Згідно з постановою, строк роз-
слідування зменшувався до 10 днів, розгляд справ у суді проводився 
без участі адвоката і прокурора, оскарження вироку та клопотання 
про помилування не задовольнялося, а вирок виконувався негайно 
після винесення. 9 грудня 1934 року Григорій Петровський підпи-
сав постанову ВУЦВК УСРР "Про внесення змін до кримінально-
процесуального кодексу УСРР", де були враховані вищезгадані по-
ложення, що стали основою тотального терору в наступні роки. Ці 
рішення будуть відмінені лише у вересні 1953 року.

27 червня 1936 року постановою ЦВК та Раднаркому СРСР (щоб 
«компенсувати» наслідки голоду початку 30-х років) було забороне-
но аборти. Порушників чекало покарання включно до 2-х років по-
збавлення волі. Це рішення відмінили у листопаді 1955 року.

У кривавому 1937 році, а саме 21 березня, постановою Раднар-
кому СРСР було введено вчені ступені кандидат і доктор наук, і вче-
ні звання асистент, доцент, професор. Ця ієрархія, як і класичний 
атавізм сталінського часу – Вища атестаційна комісія – діє дотепер.

7 серпня 1932 року з’явився власноруч написаний Сталіним за-
кон про охорону соціалістичної власності. Цей закон передбачав у 
якості заходу судової репресії за розкрадання колгоспного і коопера-
тивного майна «розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною за 
пом’якшуючих обставин позбавленням свободи на термін не нижче 
10 років з конфіскацією всього майна». Амністія у таких справах за-
боронялась. Цей закон діяв до середини 50-х років.

До цього періоду була чинною встановлена ще у 1940 році гру-
пова відповідальність директорів, головних інженерів, начальників 
відділів технічного контролю за випуск недоброякісної і некомплек-
тної продукції із покаранням від 5 до 8 років; з 1935 року діяла від-
повідальність за деякі карні злочини, починаючи з 12-річного віку; 
діяв закон від 9 червня 1947 року, що встановлював відповідальність 
до 20 років за розголошення державної таємниці. Лише ці прикла-
ди, – а їх можна наводити багато, – засвідчують, що Сталін «працю-
вав на вічність», створював для свого режиму такі політико-правові 
норми, які вводили суспільство у кероване русло, слугували засо-
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бами упокорення, а відтак бажаної для бюрократії «стабільності». 
Порівнюючи Сталіна із зловісними постатями епохи Відродження, 
наприклад із Цезарем Борджіа, Лев Троцький писав: «Щоб бути схо-
жим на надлюдину епохи Відродження, Сталіну бракує фарб, особи, 
розмаху, міркування, капризного великодушшя. У ранній молодості, 
після того як він був змушений залишити семінарію за неуспішність, 
він один час служив у тифлісській обсерваторії бухгалтером. Чи до-
бре він вів прибутково-видаткові книги обсерваторії, залишилось 
невідомо. Але бухгалтерський розрахунок він вніс у політику у своє 
ставлення до людей. Його честолюбство, як і його ненависть, під-
порядковані суворому розрахунку. Люди Відродження були сміли-
вими, Сталін - обережний. Він довго носить свою ненависть, допо-
ки вона не перетворюється на відстій. Його помста має гігантський 
розмах тому, що він стоїть не на землі, а нагорі самого грандіозного 
з усіх апаратів. А апаратом Сталін оволодів, оскільки був незмінно 
вірний йому. Він зраджував партії, державі, програмі, але не бюро-
кратії» [5, 13-14].

Втім, для бюрократії був і неабиякий мінус сталінської «стабіль-
ності»: Сталін тримав апарат у постійній напрузі, здійснював пері-
одичні «чистки», «зливав воду» у керівному партійно-державному 
«акваріумі». Нарешті, він залишав партію – могутній «орден мечо-
носців» (за його власним визначенням), здатний не на словах, а на 
практиці мобілізовувати мільйони людей на розв’язання будь-яких 
завдань (навіть тих, які не були продиктовані здоровим глуздом, 
потребою, доцільністю). За допомогою партійного апарату – цього 
унікального політичного інструменту керівництва – зміг утриматись 
і він, її вождь. Якось він прочитав у книзі Карла Каутського «Теро-
ризм і комунізм» такі слова: «Диктатура пролетаріату дуже скоро 
виявилась неспроможною. Вона призвела до якнайшвидшого еко-
номічного розвалу Росії. Але анархія цього роду підготувала грунт 
для диктатури іншого роду, для диктатури комуністичної партії, яка 
насправді є ніщо інше, як диктатура її вождів. Будучи єдиною міц-
ною організацією, ця партія утрималась у обстановці загального 
хаосу». Так от, прочитавши це, Сталін робить примітку на полях: 
«Сволота!» [6, 259]. Реакція симптоматична, оскільки «сволота» 
мав рацію і Сталін знав це краще за інших.

Звичайно, смерть завжди раптова, навіть коли людина чекає на 
неї. Саме таким був життєвий фінал його попередника, Леніна, твор-
ця партії та СРСР. Сталін заздалегідь готувався до тієї смерті, щоб, 
розштовхавши інших претендентів на ленінську спадщину, зайняти 
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провідне (згодом ключове) місце в партійно-державній ієрархії. Той 
раунд він виграв. Він сам себе зробив ленінським спадкоємцем. 

Однак наприкінці власного життя він робить фундаментальну 
помилку: не залишає надійного спадкоємця, якому стовідсоткове 
можна було б довірити не лише збереження системи, а й пам’яті про 
попередника. Він двічі тільки після XIX з’їзду КПРС, який відбувся 
у 1952 році, говорив про намір піти у відставку. Оголошував про це 
і раніше, однак члени ЦК знали: це політичне кокетство, вірити не 
можна ні на йоту (всі пам’ятали жахливий кінець одного з кандида-
тів у спадкоємці – Миколи Вознесенського). Саме тому на Плену-
мі ЦК КПРС у листопаді 1952-го йому одностайно «не дозволили» 
піти у відставку. 

Сталін упродовж більш ніж тридцяти років вибудовував систему 
«під себе», керуючись насамперед розумінням власної ролі в ній. І 
тепер вона не відпускала його, гальмувала й викривляла його уяв-
лення про час і закони біологічного життя людини, навіть якщо ця 
людина – «вождь всього прогресивного людства». Понад те, він не 
тільки не думав про наступника, а й в останні місяці життя почав 
відштовхувати від себе тих, хто самовіддано слугував йому упро-
довж десятиліть і залишився вірним йому після його смерті. Моло-
това він вважав «англійським шпигуном», Ворошилова – ще чиїмсь 
«шпигуном». Мікояна відштовхнув тому, що той назвав Молотова 
можливим наступником. Відштовхнув навіть «залізного» і супер-
відданого Лазаря Кагановича. Всі вони зрозуміли, що Сталін готує 
новий тур репресій. І найбільш впливові з-поміж можливих наступ-
ників, Берія і Хрущов, вельми своєрідно відреагували на смерть 
свого «вчителя». Берія, відмовляючи сина йти на прощання з тілом 
Сталіна, яке було виставлене у Колонному залі Будинку Спілок, ска-
зав: «Все може трапитись. Народ втратив голову. Тисячі ідіотів по-
спішають до нього, ніби у них не було можливості висловити йому 
свою любов ще за життя. Але він помер, чорт забирай!» [6,259]. (І 
таки «трапилось»: під час прощання у Москві у тисняві було роз-
чавлено, за деякими даними, до 3000 осіб).

Скрипаль Давид Ойстрах розповідав, що у Колонному залі най-
кращі музиканти країни грали по черзі. Там само вони перепочива-
ли. За перегородкою стояли стільці і стіл, на якому були бутерброди 
і чай. У певний момент за цю перегородку зазирнув Хрущов - об-
личчя втомлене, неголене, але... задоволене. Він подивився на зна-
менитих музикантів і тихо промовив: «Веселіше, хлоп’ята!» («По-
веселей, ребятки!») [7, 28].
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Вже 5 березня на спільному засіданні ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР і Президії Верховної Ради СРСР було ухвалено таке рішення: 
«Доручити Маленкову Г.М., Хрущову М.С., Берія Л.П. вжити за-
ходів, щоб документи і папери тов. Сталіна, як чинні, так і архів-
ні, було приведено у належний порядок» [2,608]. Це означало, що 
всі «сумнівні» папери, насамперед ті, в яких був «компромат» на 
«учнів», вони самі і знищили.

Тим не менш у день смерті, 9 березня 1953 року саме його наступ-
ники винесли його труну з Колонного залу Будинку спілок у Москві. 
Три дні через цей зал, як тоді писали газети, «безупинно текла жива 
людська ріка». І в ці ж дні «чудові майстри сталінського стилю ро-
боти», як їх називала тогочасна преса, продовжили (розпочали вони 
його ще 2 березня) розподіл влади. 7 березня «Правда» друкує по-
відомлення про те, що спільне засідання Пленуму ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР. Президії Верховної Ради затвердило новий склад 
Президії ЦК КПРС (скоротивши його з 25 до 10 осіб), ліквідувало 
створене за ініціативою Сталіна (після ХЇХ з’їзду КПРС його «ки-
шенькове» Бюро Президії ЦК і Бюро Президії Ради Міністрів. 

До Президії ЦК КПРС увійшли: Маленков, Берія, Молотов, Во-
рошилов, Хрущов, Булганін, Каганович, Мікоян, Сабуров, Первухін. 
Тобто відновлювався той склад Президії, який діяв до XIX з’їзду 
КПРС. Головою Ради Міністрів був призначений Маленков, а його 
першими заступниками – Берія, Молотов, Булганін, Каганович [6,-
261]. Звернемо увагу: фактичним керівником секретаріату і апарату 
ЦК КПРС був Микита Хрущов (він повернувся в Москву з України в 
грудні 1949 року). Це дасть йому невдовзі можливість повести успіш-
ну боротьбу за владу і у вересні 1953-го очолити ЦК КПРС.

9 березня о 10 годині 45 хвилин траурний кортеж від Будинку спі-
лок зупинився біля Мавзолею на Червоній площі. Труну, на кришці 
якої лежала фуражка «Генералісимуса Радянського Союзу», зняли 
з гарматного лафету і встановили на високому постаменті. Розпо-
чався мітинг, який відкрив Хрущов і на якому виступили Маленков, 
Берія, Молотов. Ось як описувалися подальші події у повідомленні 
ТАРС: «Керівники Комуністичної партії Радянського Союзу і Ра-
дянського Уряду, керівники зарубіжних братніх комуністичних і 
робітничих партій сходять з трибуни Мавзолею. Товариші Г.М. Ма-
ленков, Л.П. Берія, В.М. Молотов, К.Є. Ворошилов, М.С. Хрущов, 
М.О. Булганін, Л.М. Каганович, А.І. Мікоян піднімають труну і по-
вільно несуть її в Мавзолей, над входом в який начертані два без-
мірно дорогих безсмертних імені: ЛЕНІН – СТАЛІН.
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Гримлять тридцять залпів артилерійського салюту... Батьківщи-
на салютує великому батькові і учителю народів. Всюди – від бере-
гів Балтики до Курильского пасма, на всій радянській землі на п’ять 
хвилин припинили роботу всі підприємства, завмер рух поїздів, зу-
пинилися пароплави, автомобілі... Країна глибоко сумує з приводу 
великої утрати. Але ім’я Сталіна, справа Сталіна – безсмертні» 
[6,261-262].

Наступного дня, 10 березня, зібралась Президія ЦК, на засідан-
ня якої були запрошені секретарі ЦК КПРС Михайло Суслов, Петро 
Поспєлов, головний редактор «Правди» Дмитро Шепілов. І вже на 
цьому засіданні (на другий день після похорон) Георгій Маленков 
(саме він, а не Хрущов!) робить «зрадницький» по відношенню до 
«батька народів» крок: критикуючи висвітлення «Правдою» похо-
рону Сталіна, він вбачає в цьому вияв певної політичної тенденції, 
зауважує, що – цитую по запису одного з учасників засідання – «у 
нас були великі ненормальності, багато йшло по лінії культу особи». 
Маленков наголошує: «Вважаю обов’язковим припинити політику 
культу особи» [6,262].

Через три роки він пожалкує за цими словами, коли його у скла-
ді «антипартійної групи» тавруватиме Хрущов, користуючись його 
ж, Маленкова, формулою про шкідливість «культу особи».

Отже, тиран був мертвий та від цього ситуація для його сорат-
ників не перестала бути небезпечною. Сталінська спадщина тяжіла 
над ними. По-перше, треба було списати на когось злочини, до яких 
була причетна партія і її керівництво, в якому Сталін практикував 
принцип кругової поруки (зокрема, всі найвищі керівники ставили 
«візи» на «розстрільних» списках). По-друге, оточення вождя до-
бре засвоїло його урок, що з конкурентами (евентуальними чи ре-
альними) слід швидко і нещадно «розраховуватись», особливо коли 
йдеться про «вакантні» керівні посади, не говорячи вже про лідер-
ство у партії і країні.

Це розумів Берія, який, як відомо, першим розпочав кампанію по 
дискредитації сталінської спадщини. За його ініціативою 27 березня 
1953 року було прийнято указ Президії Верховної Ради СРСР про 
амністію ув’язнених до 5 років. За цією амністією на волю вийшло 
1,2 млн. в’язнів і було припинено 400 тис. слідчих справ. 4 квітня 
1953 року з’явився наказ Л.Берія, в якому зазначалося, що в слід-
чій роботі органів МГБ мали місце грубі порушення закону, арешти 
невинних радянських громадян, фальсифікація слідчих матеріалів, 
застосування різних способів катування, жорстокі побої заарешто-



14

Випуск 6IÑÒÎÐIß

ваних, цілодобове застосування наручників та вивернуті за спину 
руки, що продовжувалось в окремих випадках протягом кількох 
місяців, тривале позбавлення сну, утримання заарештованих в роз-
дягненому вигляді в карцері тощо. Наказ передбачав категоричну 
заборону застосування методів фізичного впливу, притягнення до від-
повідальності співробітників, винних в катуванні громадян [8,470].

У квітні 1953 року у Москві звільнено осіб, які проходили по 
«справі лікарів» і по справі «мінгрельської націоналістичної орга-
нізації». 26 травня 1953 року на засіданні Президії ЦК КПРС було 
ухвалено постанову «Питання західних областей Української РСР». 
В основі цього рішення була доповідна записка, підготовлена Л. Бе-
рією. Записку на таку саму тему Л. Берія 8 травня 1953 року підго-
тував і по діяльності органів МГБ Литовської РСР. 28 травня 1953 
року Бюро ЦК КПУ ухвалило рішення «Про постанову ЦК КПРС 
від 26 травня 1953 року «Питання західних областей Української 
РСР» та доповідну записку тов. Л.П. Берія до Президії ЦК КПРС». 
Пленум ЦК КПУ 4 червня 1953 року ухвалив постанову «Про поста-
нову ЦК КПРС від 26 травня 1953 року «Питання західних областей 
Української РСР» і доповідну записку тов. Л.П. Берія до Президії 
ЦК КПРС». 

Цим рішенням по суті було визнано серйозні масштаби і наслід-
ки брутальних дій режиму на західноукраїнських землях. Зокрема, 
підкреслювалось, що «боротьбу з націоналістичним підпіллям не 
можна вести лише шляхом масових репресій і чекістсько-військо-
вих операцій, що безглузде застосування репресій викликає лише 
невдоволення населення...» [8,947].

Багато чого зрозумів і Хрущов, який спритно перехопив бері-
ївські реабілітаційні ініціативи. Дослідники по-різному тлумачать 
мотиви поведінки останнього. Дехто стверджує, що Хрущов розпо-
чав «десталінізацію» через комплекс власної політико-психологіч-
ної неповноцінності, як помсту за роки образ, принижень, знущань, 
морального терору, яким піддавав його Сталін і які доводилося по-
кірно терпіти, граючи роль простодушного Микити. (Згадати хоча б 
голодні 1946 – 1947 роки, коли він як перший секретар ЦК КП(б)У 
попросив у «батька народів» допомоги для України, і це ледь не кош-
тувало йому життя).

Не виключено, що і цей фактор впливав на поведінку Хрущова. 
Разом з тим очевидно, що Хрущов був політиком, «зробленим» тро-
хи з іншого, сказати б, більш людяного матеріалу, ніж Сталін. Чима-
лу роль у формуванні його антисталінських настроїв відіграло його 



15

Випуск 6IÑÒÎÐIß

перебування в Україні. Майже дванадцять років (з 1938 по 1949 рік) 
він був далеко від Москви, від повсякчасної боротьби за пости, від 
інтриг, лестощів, брехні, фіскальства, що процвітали в тодішній сто-
лиці і знесилювали навіть здібних людей (скажімо, Маленкова). 

Можна погодитись з думкою англійського дипломата і вченого 
Едварда Кренкшоу, який писав: «Хрущов був – настільки, наскільки 
це було можливо за Сталіна – сам собі господарем... Нарешті, Хру-
щов своїми ж очима побачив жахливі страждання, які змушений був 
переживати народ, а також побачив, як цей народ, попри усі свої 
страждання, встав проти німців... Не було іншого такого партійного 
вождя, за винятком О.О. Кузнецова, який провів блокаду Ленінгра-
да і невдовзі після цього був розстріляний Сталіним, який би так 
довго, як Хрущов, на собі випробував й так ясно уявляв на своєму 
досвіді справжнє життя у Радянському Союзі. Я гадаю, що це й змі-
нило Хрущова» [9,15-16].

Був ще один мотив: у критиці Сталіна Хрущов вбачав засіб зміц-
нення власного авторитету, утримання влади. Він розпочав з усу-
нення конкурентів, причому тих, які багато знали про його особисті 
непривабливі дії у сталінську добу. При цьому Хрущов не забував 
вилучати з архівів документи, що його дискредитували.

У боротьбі за сталінську спадщину Хрущов для початку вико-
ристав сталінські методи. Найвизначнішою його перемогою стало 
усунення Берії, якого 26 червня 1953 року заарештовали під час за-
сідання Президії ЦК КПРС. 10 липня 1953 року «Правда» вмістила 
інформаційне повідомлення про Пленум ЦК КПРС, який відбувся 
2 – 7 липня, про рішення вивести Берії зі складу ЦК КПРС та про 
виключення його з партії. Текст постанови розсилався у вигляді 
«закритого листа» ЦК партійним організаціям. У тому ж номері 
«Правда» надрукувала інформацію Президії Верховної Ради СРСР 
про зняття Берії з посад першого затупника Голови Ради Міністрів 
СРСР і міністра внутрішніх справ СРСР, а також про передання 
його справи на розгляд Верховного Суду СРСР. Наприкінці 1953 
року у пресі з’явилось повідомлення цього суду, в якому, зокрема, 
зазначалось, що у «закритому судовому засіданні, в порядку, вста-
новленому Законом від 1 грудня 1934 року», було розглянуто «карну 
справу по обвинуваченню Берія Л.П. та інших» (цей закон, до речі, 
було скасовано ще 1 вересня 1953 року указом Президії Верховної 
Ради СРСР).

Повідомлялось, що судом встановлено, що «підсудні Берія Л.П., 
Меркулов В.Н., Деканозов В.Г., Кобулов Б.З., Гоглідзе С.А., Ме-



16

Випуск 6IÑÒÎÐIß

шик П.Я. та Влодзимирський Л.Є. використовуючи своє службове 
становище в органах НКВД – МГБ МВД, здійснили низку найтяж-
чих злочинів з метою винищення чесних, відданих справі Комуніс-
тичної партії та Радянській владі кадрів». Крім того, Берію обвину-
ватили у «злочинних зв’язках з іноземними развідками». Його, як і 
всіх названих осіб, засудили до розстрілу з конфіскацією майна, що 
їм належало, а також з позбавленням військових звань та нагород. За 
офіційними даними, вирок виконали 23 грудня 1953 року [6,264].

У вересні 1953 року з’явився указ Президії Верховної Ради 
СРСР, у відповідності з яким Верховному Суду надавалось право пе-
реглядати за протестом Генерального прокурора рішення колишніх 
колегій ОГПУ, «трійок» НКВД та «особливої наради» при НКВД-
МГБ-МВД СРСР. Тоді ж було скасовано військові трибунали військ 
МВД, «особливу нараду» МВД і, як вже було зазначено, відмінено 
постанову ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 року «Про порядок ведення 
справ про підготовку або здійснення терористичних актів».

У наступні роки цю роботу було продовжено. 1954 року ство-
рюються центральна та місцеві комісії по перегляду справ осіб, за-
суджених у 1934 – 1953 роках за політичними обвинуваченнями. 
У грудні 1955 року створено комісію для вивчення матеріалів про 
масові репресії членів і кандидатів у члени ЦК ВКП(б), обраних 
ХVII з’їзду партії, та інших громадян в період 1935 – 1940 років. У 
1955 році з’явилась також постанова Ради Міністрів СРСР № 1655 
«Про трудовий стаж, працевлаштування та пенсійне обслуговуван-
ня громадян, необгрунтовано залучених до карної відповідальності 
і згодом реабілітованих». За період з 1 квітня 1954 по 1 квітня 1959 
року чисельність політичних в’язнів («контрреволюціонерів») скоро-
тилась у 40,7 рази, а їх частка у складі всіх ув’язнених – з 33 до 1,2%.

Були прийняті інші юридичні акти, які, за точним визначенням 
Абдурахмана Авторханова, мали на меті «поставити партію над по-
ліцією з явною тенденцією у бік лібералізму режиму. Вони, звичай-
но, не змінювали природи радянської каральної системи, але вони 
зводили або покликані зводити до мінімуму свавілля сталінської 
системи» [6,265].

Невдовзі найбільш далекоглядних представників із хрущовсько-
го оточення почало дратувати те, що не виходило контрольованої 
критики: із місць ув’язнення повертались люди і розповідали, як все 
було, як і хто поводив себе «до того», до смерті тирана. Після XX 
з’їзду КПРС (лютий 1956 року), на якому Хрущов, попри застере-
ження колег, виголосив «закриту» промову про злочини сталінської 
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доби та після розгрому «антипартійного угруповання» Маленкова, 
Кагановича та Молотова (червень 1956 року), було розпочато нову 
атаку на сталінізм. Саме це засвідчила робота ХХП з’їзду КПРС 
(жовтень 1961 року).

Мотиви цієї хрущовської кампанії ще ніколи не були проаналізо-
вані до кінця. Однак цілком очевидно, що розгорталась вона не тіль-
ки, а можна й не стільки як логічний наслідок попередніх дій (вже у 
1957 році Хрущов в інтерв’ю для закордонних журналістів заявив, 
що Сталін має величезні заслуги перед марксизмом-ленінізмом). На 
чергову ескалацію «десталінізації» Хрущова підштовхнула і реаль-
на ситуація, що погіршувалась, негативні наслідки хибних, ексцен-
тричних реформ. 

Знов довелось шукати якесь пояснення ситуації. І його знайшли 
в минулому, в сталінізмі, оскільки Ленін тоді ще залишався недо-
торканим. Зрозуміло, що інтелігенція й ті, хто постраждав, з ентузі-
азмом сприйняли таку лінію. 

І тоді Хрущов наважився на скандальний крок: ХХП з’їзд при-
йняв рішення винести саркофаг з труною Сталіна з Мавзолею на 
Червоній площі, у Москві. Ось як описував цю подію свідок: «Біля 
Мавзолею юрмилося осіб 200. Було холодно. Всі думали, що вино-
сити саркофаг з тілом Сталіна будуть через головний вхід. Ніхто не 
звернув уваги, що ліворуч від Мавзолею стояли дерев’яні щити, над 
якими горіли електролампочки...

З бокової двері Мавзолею солдати винесли скляний саркофаг й 
повантажили його в машину. Скориставшись тим, що нас ніхто не 
чіпав, ми відійшли наліво й зупинились навпроти щитів. От тут ми і 
побачили, і що за щитами солдати копають могилу... Годин у 10 – на 
початку 11-ї з’явилась жінка (гадаю, що це була С. Аллілуєва)... По-
тім з’явилась чорна легкова машина, з якої вийшов військовий...

Об 11 годині військовий начальник повернувся до машини і по-
їхав. Через деякий час на майданчику біля щитів... з’явився чоловік 
у темно-сірому пальті, потім винесли оббиту червоним труну...

І в цей момент до нас підійшов чоловік у цивільному і ввічливо 
звернувся з проханням піти з Червоної площі...».

Тоді й були переіменовані міста, селища, колгоспи, підприєм-
ства тощо, що мали ім’я Сталіна, був остаточно завершений демон-
таж споруджених на його честь пам’ятників. статуй, бюстів. Однак 
з середини 60-х років, коли Хрущов вже був «персональним пенсіо-
нером», Сталін знов почав говорити «з народом» з кіноекранів та 
із сторінок книжок, санкціонованих московськими ідеологами. Це 
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був вміло відредагований образ: люди бачили у незмінному френчі 
з люлькою в руках, суворого, навіть жорсткого, але далекоглядного 
керівника, який багато чого корисного зробив для країни. 

Першою все зрозуміла інтелігенція. 14 лютого 1966 року відомі 
діячі науки і культури – Петро Капиця, Андрій Сахаров, Ігор Тамм, 
Валентин Катаєв, Віктор Некрасов, Володимир Тендряков, Корній 
Чуковський, Олег Єфремов, Михайло Ромм, Іннокентій Смоктунов-
ський, Майя Плисецька та багато інших підписали листа до Бреж-
нєва, підкреслюючи неприпустимість реабілітації Сталіна. У лис-
ті, зокрема, зазначалось «...останнім часом (у деяких виступах і у 
статтях) в нашій пресі з’являються тенденції, спрямовані, по суті 
справи, на часткову чи опосередковану реабілітацію Сталіна... Нам 
до цього часу не стало відомо жодного факту, жодного аргументу, 
що дозволяють думати, що засудження культу особи було у чомусь 
неправильним. 

Навпаки. Справа в іншому. Ми вважаємо, що будь-яка спроба 
обілити Сталіна містить в собі небезпеку серйозних розходжень 
всередині радянського суспільства».

Однак на цей лист у Кремлі не зреагували. З призначенням 19 
травня 1967 року на посаду голови КГБ при Раді Міністрів СРСР 
Юрія Андропова посилився курс на «викорінення» інакодумання, 
дедалі більше порушувались права людини. 

У березні 1968 року до ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та Пре-
зидії Верховної Ради СРСР надійшов лист з протестом проти нової 
хвилі політичних репресій другої половини 60-х років, який підпи-
сали 139 осіб, з яких 26 були працівниками Академії наук УРСР. 
Серед авторів звернення були кінорежисер С. Параджанов, лау-
реат Ленінської премії, доктор фізико-математичних наук А. Луб-
ченко, літератори І. Світличний, Г. Кочур, В. Шевчук, Л. Костенко, 
М. Коцюбинська, Б. Харчук, З. Франко, кандидат історичних наук 
М. Брайчевський, члени-кореспонденти АН УРСР А. Скороход, 
Ю. Березанський, А. Сітенко, К. Толпиго та інші. У квітні 1968 року 
представники української інтелігенції (близько 150 осіб) звернулись 
з листом до ЦК КПРС , висловлюючи протест проти закритих судо-
вих процесів над представниками інтелігенції у Києві, Львові, Іва-
но-Франківську.

В Україні, особливо з початком 70-х років розгорнулось справ-
жнє полювання на представників правозахисного і національно-ви-
звольного руху. А у Москві 25 червня 1970 року на могилі Сталіна 
біля Кремлівської стіни встановлено його погруддя. Після смер-
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ті Брежнєва у листопаді 1982 року і під час короткого панування 
Юрія Андропова і Костянтина Черненка пієтет до «вождя народів» 
не зник. Він був латентним, але відчутним. З приходом до влади 
Андропова по СРСР розповсюдився жарт «З новим вас, 1937 роком, 
товариші!». А безнадійно хворий Черненко зробив недвозначний 
політичний крок – відновив у партії фанатичного сталініста Вячес-
лава Молотова.

Ситуація змінилась з приходом до влади Михайла Горбачова. 
У травні 1985 року на урочистому засіданні на честь сорокаріччя 
перемоги над фашизмом він поштиво згадує ім’я Сталіна і викликає 
оплески присутніх. У 1986 році в інтерв’ю газеті «Юманіте» катего-
рично заперечує наявність сталінізму, запевняючи, що це – поняття, 
винайдене буржуазною пропагандою для дискредитації соціалізму. 
Однак наприкінці наступного, 1987 року ініціатор «перебудови» 
внаслідок органічно властивої йому «діалектики» піддається тиску 
інтелектуалів, які вимагають від партії і тодішньої суспільно-полі-
тичної системи публічного каяття, і санкціонує нову хвилю викрит-
тя. Починається реабілітація тих, кого хотів, але не встиг реабілі-
тувати Хрущов (наприклад, Бухаріна), і кого він не хотів вважати 
«своїми» (Каменєв, Зінов’єв та ін.).

У березні 1988 року проти цього у пресі виступає нікому невідо-
мий викладач (згодом занадто відома) Ніна Андреєва. Лейтмотив її 
думок: разом з критикою Сталіна перекреслюється праця багатьох 
поколінь, навіть Черчілль вважав його видатною особою, котра ім-
понувала жорсткому періоду, в якому він жив.

Розпочинає роботу створена восени 1987 року Комісія Політбю-
ро ЦК КПРС з додаткового вивчення матеріалів, пов’язаних з репре-
сіями, що мали місце в період 30 – 40-х і початку 50-х років. Почи-
нають друкуватись довідки про сфабриковані справи і процеси ста-
лінської доби, публікуються твори західних дослідників сталінізму, 
що раніше ретельно ховались у сумнозвісних спецфондах, у СРСР 
виходить друком «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина. 

13 серпня 1990 року перший і останній президент СРСР підпи-
сує Указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 20 – 50-х 
років, які визнаються незаконними, такими, що суперечать осно-
вним цивільним і соціально-економічним правам людини, репресій, 
що здійснювались щодо селян в період колективізації, а також всіх 
інших громадян за політичними, соціальними, національними, ре-
лігійними й іншими мотивами в 20 – 50-х роках, повністю віднов-
люються права цих громадян. Здавалося, все йде за планом, викри-
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ваються злочини, підтверджується те, про що давно говорили між 
собою політики і суспільствознавці (скажімо, наявність цинічної 
змови між Сталіним і Гітлером у 1939 році, співпраця між НКВД і 
гестапо у обміні «досвідом» тощо). 

Напевно, це був «зоряний час» сталінської проблематики. Сус-
пільна свідомість не встигала сприймати величезну (без перебіль-
шень) кількість нових фактів. Скидалося, що цього разу осиновий 
кілок в сталінізм і його творця буде вбито надійно, тодішнє суспіль-
ство очиститься, оновиться й житиме за законами гуманізму, добра 
і справедливості.

Саме в цей час один з публіцистів відверто зізнається: критика 
Сталіна «на певному етапі визрівання гласності була свого роду «ев-
фемізмом» більш серйозної, концептуальної критики», тобто крити-
ки всієї системи, а не певного етапу її розвитку [10,4]. Не випадково 
"гільйотина" критики невдовзі зависла не тільки над Сталіним, а й 
над Леніним, якого не наважився чіпати Хрущов і в повазі до якого 
клявся Горбачов. Невдовзі аксіомою став висновок: сталінізм – не 
перекручення, а логічне продовження ленінізму. 

Цим горбачовський етап критики Сталіна відрізнявся від хру-
щовського. Спільним було інше: чим гірше йшли справи у «архітек-
торів перебудови», тим енергійнішою була критика сталінізму, праг-
нення пояснити наявні негаразди минулого. Після серпневих подій 
1991 року у Москві і після біловезької зустрічі у грудні того самого 
року, коли припинив існування СРСР, вся його історія однозначно 
стала кривавою історією останньої імперії світу.

Банальною і одночасно складною називає постать Сталіна аме-
риканський професор Адам Улам. Банальною до такої міри, що під-
тверджує відомий афоризм «Абсолютна влада розбещує абсолют-
но», а складною, оскільки «цей афоризм все ж не пояснює, чому 
Сталін зміг створити безпрецедентну в історії структуру особистої 
влади й здійснювати воістину магічний вплив не тільки на свій на-
род, а й на світову громадськість. Це був гіпноз, що заважав людям 
побачити не тільки притаманну сталінізмові нелюдяність, а й оче-
видну абсурдність культу особи» [6, 269].

Ta справа полягає в тім, що "гіпнотизував" публіку не лише Ста-
ліна, а й його критики. Хрущов використовував сталінську спадщи-
ну в ім’я зміцнення особистої влади і надання режиму привабливос-
ті. Брежнєв надавав сталінізму маркантних рис для того, щоб ідео-
логічно забезпечити свій «стабілізець» і не дати «розхитати» той 
устрій, який виплекали Ленін і Сталін. Горбачов (а ще більше «гор-
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бачовці») звертались до сталінської спадщини заради її знищення. 
Це були різні часи, однак у всіх випадках наслідком був відповідний 
пафос і ригоризм, які не давали повноцінного розуміння проблеми, 
а головне - не дозволили до кінця демістифікувати і демонтувати 
сталінську спадщину. Сталін знову з’явився на екранах і на сторін-
ках різних видань. Тільки це вже не мудрий, далекоглядний вождь, 
а психічно ненормальний, кровожерливий тиран, в минулому агент 
царської охранки, в оточенні ще гірших соратників. Так з’явились 
нові схеми, які не наближають до істини, стимулюють голоси тих, 
хто вважає, що не судові процеси тридцятих-сорокових років були 
фальсифіковані, а «реабілітація».

І ще одна причина. У 1975 році у розмові з письменником Фелік-
сом Чуєвим Молотов так висловився про письменника Костянтина 
Симонова: «Симонов – КВД». А на запитання, що таке «КВД», по-
яснив: «Куда Ветер Дует» [10,610]. Так ось такими «КВД» вияви-
лося чимало критиків сталінської спадщини. Типовий і чи не най-
яскравіший приклад філософ Олександр Ципко, який у 1990 році 
писав: «Ми не маємо права бути нещирими, приховувати той факт, 
що сталінське – це і є марксистське, що неможна подолати сталінізм 
як світогляд, не долаючи марксистське вчення про диктатуру про-
летаріата, про класи і класову боротьбу» [11,37]. Сьогодні, у річи-
щі путінської політики на ренесанс багатьох радянських цінностей, 
Ципко знов з ентузіазмом обстоює ідеали комуністичного «світлого 
минулого». Це, зрозуміло, породжує недовіру до критиків сталін-
ської спадщини. 

Не в останню через це сталінізм не перестає бути предметом 
громадського інтересу, а Сталін був приречений на реанімацію на 
спільному посткомуністичному політичному та інтелектуальному 
просторі. З одного боку, чутно голоси «з народу», тих, хто, спостері-
гаючи й відчуваючи хибні наслідки дій новоявлених (псевдо)рефор-
маторів, заявляв(є): про необхідність «порядку», що був у сталін-
ський державі, раніше у таких масштабах не крали і слід покінчити 
не із сталінізмом, а з тими, хто думає лише про власну кишеню і 
нездатен думати про інших. 

З іншого боку, не можна ігнорувати тих, хто, за словами Олексан-
дра Яковлева, свідомо «веде справу до повзучої реставрації» [12,268], 
заявляє про те, що ймовірно когось і репресували, але чутки про це 
перебільшені, голоди, зокрема в Україні, спричинила погода, а не 
система, і що взагалі, як висловився одного разу Президент Росії 
Володимир Путін, не можна бути у конфлікті із власною історією. 
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Уникає такого «конфлікту», тобто необхідної для держави оцін-
ки фундаментальних історико-політичних проблем, і сучасний полі-
тичний істеблішмент України. Він все ще ніяк не вирішить, з якими 
цінностями жити далі, за яким історико-політичним вектором вести 
країну у майбутнє, що робити з радянським, зокрема сталінським, 
минулим. Лише у лютому 2003 року, тобто через 11 років (!) після 
здобуття незалежності України, наш парламент влаштував слухання 
про голод-геноцид 1932 – 1933 років. В Україні немає пам’ятників 
Сталіну, але стоять пам’ятники Леніну та іншим комуністичним ді-
ячам, які ніби нагадують людям про те, щоб вони не поспішали ви-
креслювати із свідомості добу «великого перелому».

Ось чому у тих, кому зовсім нещодавно здалося, що ленінсько-
сталінська проблематика майже вичерпана, мимоволі виникає сум-
нів: а чи це так? У зв’язку з цим і на завершення звернусь до одного 
сталінського підкреслення, яке він зробив у книзі «Курс російської 
історії». Він підкреслив слова: «Чінгісхан перебив багато людей, ка-
жучи: «Смерть переможених потрібна для спокою переможців» [13, 
637).

Отже, диктатор добре знав, чого хотів. Його прижиттєві опонен-
ти і його посмертні критики знали це гірше. Та, напевно, 50 років 
після смерті Сталіна – термін достатній для того, щоб нарешті адек-
ватно оцінити його спадщину і її все ще небезпечні наслідки. 
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