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загородній івпн накаинович

Народився в 1942 році на Вінниччині. За фахом 
юрист. Військове звання - генерал-майор. Трудове 
життя розпочав на підприємствах Донбасу. Після 
строкової служби в армії закінчив Харківський юри
дичний інститут. Працював в органах прокуратури, 
потім впродовж тридцяти років проходив службу в 
Комітеті держ авної безпеки України на посадах 
слідчого, оперативного працівника. Обіймав різні 
керівні посади в центральному апараті Служби без
пеки України. Біля шести років очолював Управлін
ня СБ України у Вінницькій області.

Автор чисельних закритих друкувань і статей в 
засобах масової інформації з питань боротьби з те
роризмом, наркобізнесом, контрабандою та органі
зованою злочинністю, а також історико-публіцистич- 
них нарисів.
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СЛОБОДО ЧИТАЧІВ
На вінницькій землі є, на жаль, один сумно відо

мий, але популярний у відвідувачів «туристичний» 
об’єкт, до якого, здавалось би, давно мали зарости 
споришем забуття всі стежки-дороги. Це руїни ко
лишньої філії головної польової ставки Гітлера «Вер- 
вольф» в 12 кілометрах від Вінниці, між селами Стри- 
жавка і Коло-Михайлівка. Проте, як це не парадок
сально, інтерес до історії її спорудження, діяльності 
та перебування в ставці Гітлера, виявився досить 
живучим. Щороку з'являю ться на світ Божий все 
нові публікації, які допомагають підтримувати нав
коло цього фатального об’єкту ауру загадковості. 
Багатьом краєзнавцям, журналістам, письменникам- 
фантастам і навіть бізнесменам здається, що в зруй
нованих підземних лабіринтах «вовчого лігва» схо
ронені надзвичайні таємниці.

Схоже, всі, кому не дають спокою руїни філії 
гітлерівської ставки, досі продовжують залишатись 
заручниками надуманої надсекретності й штучного 
замовчування, які були створені радянською вла
дою відразу по війні з чисто ідеологічних міркувань.

Мета цієї книги - розставити всі крапки над «і», 
розказати не вигадану, а підтверджену архівними 
матеріалами правду не лише про вінницьке, але й 
деякі інші «лігвища» вовка-перевертня.

Сподіваюсь, цікавими для широкого читацького 
загалу будуть документальні нариси про ряд істо
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ричних подій і фактів, котрі так чи інакше пов’язані 
з «Вервольфом». Адже, крім Гітлера, у  ставці побу
вали практично всі його партійні соратники, керів
ники апарату Третього рейху. Це, зокрема, особис
тий секретар ф ю рера Борм ан, рейхсф ю рер СС 
Гіммлер, рейхсмарш ал Герінг, міністри Гебельс, 
Розенберг, фон Ріббентроп, Ламмерс, посли і глави 
деяких держав. Тут діяв генеральний штаб вермах
ту (збройних сил Німеччини) і його сухопутних військ 
на чолі з фельдмаршалом Кейтелем, генерал-пол- 
ковниками Гальдером і Йодлем. До «Вервольфу» при
їжджали доповідати Гітлеру про стан справ на фрон
тах командувачі армійськими угрупуваннями фон 
Клюге, фон Кохлер, Ліст, Паулюс, Манштейн, Ро- 
мель, Гудеріан, а також  рицарі плаща і кинжалу 
Канаріс, Гелен, Шелленберг... Тут вони вирішували 
долю не лише народів Радянського Союзу й Німеч
чини, але й усієї Європи.

Зібрані в книзі матеріали підготовлені в результаті 
копіткої пошукової роботи над розсекреченими архів
ними матеріалами колишніх КДБ СРСР, Міністерства 
оборони СРСР, ряду установ Німеччини, державних 
українських, російських та німецьких архівів.
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РЕВАНШИЗМ і Експансіонізм диктаторів 
ПОРОДИЛИ ВІЙНИ І «В Е Р В О П Ь Ф » 

Історичний екскурс
Все таємне рано чи пізно стає очевидним. Ця сен

тенція повністю заперечує іншу, народжену ідео
логами радянської доби. Вони переконували народи, 
що історію не можна переписати. Зате виявилось, 
що її можна викривити та підфарбувати до невпізнан
ності. Саме такої ідеологічної наруги зазнала справ
жня історія Другої Світової та в її контексті Великої 
Вітчизняної воєн. Весь світ, без сумніву, визнав ге
роїзм радянського народу у жорстокій боротьбі з 
німецьким фашизмом. Звичайно, найбільша данина 
шани, насамперед, адресується радянським бійцям, 
які зробили вирішальний внесок у розгром фашизму.

На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня ма
ють місце протилежні бачення причин як Другої, 
так і Великої Вітчизняної воєн. З  одного боку, в дусі 
радянських часів і бажанням відстояти тодішню полі
тичну кон’юктуру стверджується, що вина за німець
ку агресію на Польщу, інші країни Європи, а потім 
і на Радянський Союз лягає тільки на Гітлера. З 
іншого -  в розсекречених архівних матеріалах і ко
лишнього Радянського Союзу, і Німеччини розкри
вається підступна роль у цій трагедії Сталіна і його
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команди. Сумно і боляче говорити, що минула війна 
залишила на тілі народів перш за все колишнього 
Радянського Союзу невилікувані рани, які ще дов
го будуть нагадувати про себе і негативно познача
тися на майбутніх поколіннях. Адже на цій жорстокій 
війні було знищено десятки мільйонів працездат
них людей, працею яких могли б бути створені ве
личезні матеріальні багатства.

За переписом населення в Радянському Союзі 
напередодні і після війни різниця складає 35 міль
йонів. Одна тільки Україна втратила на війні понад 
десять мільйонів життів. А скільки людей покаліче
но духовно і ф ізично, залиш илося бездомними? 
Це не піддається ніяким підрахункам. У тій війні 
біля кожного німецького солдата на полі бою гину
ло 3-6 радянських бійців. А скільки втрачено чи 
перейшло до ворога матеріальних багатств? Тільки 
на протязі першої неділі війни німецькими ф аш ис
тами на землі і в повітрі було знищено біля 4 тисяч 
радянських літаків. Згідно даних німецьких архівів 
до кінця вересня 1941 року Червона Армія втрати
ла 18 тисяч танків, 22 тисячі гармат і 14 тисяч 
літаків. М атеріали архівів МО Росії свідчать, що у 
першій декаді липня 1941 р. в районі Мінська німці 
взяли в полон 288 тисяч, за перші дві неділі липня 
під Оршею і Смоленськом — 300 тисяч, в липні -  
вересні в районі Києва -  655 тисяч і в жовтні в 
районі Бердянська — більше 100 тисяч радянських 
солдат. На початок жовтня Червона Армія втрати
ла більше як два з половиною мільйона чоловік. У 
тій війні на території Радянського Союзу за сами-
ю



ми скромними підрахунками були стерті з лиця землі 
тисячі міст і сіл, знищені тисячі кілометрів заліз
ничних доріг і тисячі підприємств. Всього ж  було 
завдано прямих матеріальних збитків на 2 триліони 
500 мільярдів рублів, витрачено 3 триліони золо
тих рублів на військові потреби.

У небаченому досі світовому заколоті, куди була 
втягнута практично вся Європа, страждала вся наша 
цивілізація. Чому?

З каменем за пазухою
Повернімось у 20-ті роки минулого сторіччя. Як 

свідчать матеріали Міністерства оборони Росії, між 
німецькою армією -  рейхсвером і Червоною Армією 
Радянського Союзу було налагоджене тісне співро
бітництво всупереч всім міжнародним санкціям проти 
Німеччини, яка зазнала поразки у першій Світовій 
війні. Тісна співпраця більшовиків з німецьким ко
мандуванням бере свій початок ще від жовтневого 
перевороту, коли німецький генералітет допоміг Ле
ніну здійснити революцію в Росії (матеріали Бундес- 
архіву Німеччини). Німеччина надавала більшовикам 
фінансову допомогу, вириваючи комуністичну Ро
сію зі спілки з Антантою. До того ж  Ленін плекав 
іншу надію. Перемога революції в Росії була на його 
думку «менш, чим півсправи». Щоб ця перемога ста
ла закінченою і безпосередньою Ленін стверджував: 
«Ми повинні домогтися перемоги пролетарської ре
волюції у всіх або по крайній мірі в декількох ос
новних країнах капіталізму». У «Військовій програмі 
пролетарської революції» він зазначає, що «пере-
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мігший в одній країні соціалізм ні в якому разі не 
виключає разом всі війни. Навпаки, він їх припус
кає». Ідея світової революції або інакше експансії 
стане відтепер на довгі роки головною для Радян
ського Союзу, вірніше для його вождів.

Першим кроком у розгортанні соціалістичної ре
волюції в Європі був рейд червоного війська під ко
мандуванням Тухачевського на Польщу. Знамени
тий наказ, що його він видав у серпні 1920 року під 
керівництвом Леніна і за вказівкою Троцького для 
Західного фронту не був заходом про звільнення 
західних областей України і Білорусії від ворога, а 
наказом про розгортання світової революції. Він за
кінчувався словами: «В ім’я світової революції -  впе
ред на Варшаву, Прагу і Берлін». І якби Червона 
Армія захопила Варшаву, то далі був би похід на 
Берлін і Прагу. Але авантюра не вдалася, внаслідок 
чого до Польщі відійшли західні області України і 
Білорусії. Згодом потерпіли поразку революції у 
Німеччині і Угорщині. І тільки тоді Ленін приходить 
до висновку, що світова соціалістична революція 
«буде... продовжуватися багато років і вимагатиме 
багато праці». На IV конгресі Комінтерну у 1923 році 
він характеризує уж е світову революцію «як істо
ричну перспективу» і знову ж  таки розпочинати її 
потрібно через Німеччину. На його думку, якщо у 
цій країні відбудеться революція, то вся Європа опи
ниться у таборі соціалізму. Тому він радив продов
жувати підтримувати з Німеччиною міцні зв ’язки. 
Ця ідея спочатку реалізовувалась перш за все у 
військовій сфері. Радянські керівники, вважаючи 
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німецьку армію однією з найкращих у світі, хотіли 
перейняти її досвід, для чого посилали до німецької 
академії генерального штабу своїх командирів на 
стажування. Зокрема, «мистецтву військових дій» у 
німецькій академії навчались Якір, Уборевич, При
маков, Корк та інші червоні командири.

Оскільки переможена за Версальським догово
ром Німеччина не мала права мати свою авіацію, 
танкові частини, важку артилерію, то за вказівкою 
Сталіна бази по підготовці цих родів військ створю
валися в СРСР. До 1935 року, доки Гітлер не відмо
виться виконувати Версальський договір, в Радянсь
кому Союзі проходитимуть навчання німецькі льот
чики, артилеристи, танкісти. У 1931 році у військо
вих учбових закладах СРСР навчались майбутні 
німецькі воєначальники, які потім прийдуть з війною 
на нашу землю: фельдмарш али Модель, Браухіч, 
Кейтель, Манштейн; генерали Горн, Крузе, Фай
те, Кречмер та багато інших. В цей же час десятки 
червоних командирів брали участь у маневрах рейх
свера. Те саме робили і представники німецького 
командування, відвідуючи СРСР.

Співробітництво розповсюдилося і на сферу оз
броєння. В обмін на патенти, які Німеччина передава
ла Червоній Армії, вона одержувала дозвіл на будів
ництво авіаційних оборонних заводів на радянській 
території. Крім того, німецькі генерали часто робили 
замовлення на військову техніку для своєї країни, 
виготовлену на радянських оборонних підприємствах.

Одночасно дружні стосунки обох держав знай
шли своє відображення і в політичній сфері. У
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1929 році вождь світового пролетаріату Сталін че
рез Комінтерн і безпосередньо комуністичну партію 
Німеччини (матеріали державного архіву Росії) ра
дить німецьким комуністам симпатизувати націонал- 
соціалістичній партії і різко критикувати соціал-де- 
мократів. За цих умов багато членів компартії по
рвали з нею зв'язок і вступили в нацистську партію 
(матеріали Бундесархіву Німеччини).

Здавалось би така взаємна довіра та атмосфера 
найбільшого сприяння можуть перерости хіба що в 
ще більшу дружбу між могутніми державами. Але як 
при цьому бути з ленінською ідеєю світової революції 
і гегемонізму? І Сталін залишається вірним вченню 
свого наставника. З  середини тридцятих років він став 
подумувати над розширенням сфер впливу, вдаючись 
до різних форм і методів. Першим кроком до цього 
була Іспанія, де з допомогою радянських військ пла
нувалося створити прорадянський уряд. Після невда
лого реалізування своїх намірів в Іспанії, Сталін ви
рішив проявити войовничий дух у Монголії. З  цього 
приводу в газеті «Правда» від 1 червня 1939 року він 
категорично наголосив, що: «Кордон Монгольської На
родної Республіки ми будемо захищати як свій влас
ний». Поразка японців на Хасані, а потім і під Халхін- 
Голом дозволила Радянському Союзу закріпитися у 
цій державі і фактично управляти нею, прикриваю
чись договором про дружбу і взаємодію. Для того, щоб 
тримати Монголію в шорах, у цій країні було роз
квартироване велике угрупування радянських військ, 
яке залишалося там включно до самого розвалу Ра
дянського Союзу (матеріали архіву Росії).
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Після військових дій в Монголії СРСР став фак
тично на стежку війни. Але радянському народу 
демонструвався інший бік медалі. Була широко роз
рекламована «історична подія в житті німецького та 
радянського народів» -  23серпня 1939 року між Ра
дянським Союзом та Німеччиною підписується «Пакт 
про ненапад». Проте за лаштунками цього договору 
залишається додатковим таємний протокол, згідно 
з яким сторони домовились про РОЗПОДІЛ СФЕР 
ВПЛИВУ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ. Новою демонстра
цією взаємної довіри між Сталіном та Гітлером був 
Договір про дружбу і кордони між двома держава
ми від 28 вересня того ж  1939 року.

Відповідно до таємних домовленостей радянсь
кого вож дя і фаш истського фю рера 17 вересня
1939 року Радянський Союз оголосив війну Польщі й 
частини Червоної Армії ввійшли в західні області 
України і Білорусії. В полон було взято 217 тисяч 
польських воїнів, з них 21 тисяча офіцерів та інте
лігенції за таємним рішенням Політбюро ЦК партії 
(вірніше по вказівці Сталіна) були розстріляні в Ка- 
тинському лісі (під Смоленськом), у Осташківсько- 
му таборі (Калінінська область) і Старобельському 
таборі (Харківська область). Після капітуляції Польщі 
у Львові і Бресті відбулися спільні паради німець
ких і радянських військ. Сталін особисто поздоровив 
Гітлера з перемогою, а в газеті «Правда» за 23- 
25 грудня 1939 року він підкреслив, що «дружба 
народів Німеччини і СРСР, скріплена кров’ю, має 
всі підстави бути тривалою і міцною». На черзі по
стала окупація і приєднання до СРСР Естонії, Латвії
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та Литви. Червоне військо було введено на терито
рію Прибалтики наприкінці 1939-го, а вже в сере
дині червня 1940-го всі три країни, відповідно до 
рішення Верховної Ради СРСР, увійшли до складу 
супердержави на правах союзних республік. У тому 
ж  році, попередньо погодивши план дій з Німеччи
ною, СРСР розпочав війну проти Фінляндії. Коли 
опір маленької країни був майже зламаний, а час
тина її території практично була окупована радян
ськими військами, Сталін раптом відмовляється від 
намірів ввести її до складу своєї імперії. Дарма, що 
жертвами цієї авантюри радянського лідера стали 
біля 400 тисяч солдат і офіцерів.

Після війни у фінських снігах зазіхання Сталіна 
простягаються далі. Користуючись тим, що Гітлер 
стягнув війська на кордони Франції, Сталін вводить 
радянські війська в Бессарабію та Північну Буко
вину. На щ астя цього разу  обійшлось без танків і 
крові. Щоб уникнути долі фінів, наприкінці червня
1940-го Румунія «добровільно» передає ці території 
до складу СРСР. (Ці факти пізніше ляж уть в основу 
Ноти міністерства закордонних справ Німеччини Р а
дянському уряду, датованої 21 червням 1941 року). 
Доречно сказати, що керівництво Радянського Со
юзу придержувалось войовничої доктрини не тільки 
у передвоєнний час, але і впродовж всіх 74 років. За 
цей період СРСР приймав участь в бойових опера
ціях більше як 130 раз.

Повертаючись до німецько-радянських відносин, 
потрібно відзначити, що Гітлер також  не сидів, 
склавши руки, і заповзято наводив «німецький по-
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рядок» в країнах Західної Європи. Між диктаторами 
обох країн ведуться постійні консультації. Обидва 
цілеспрямовано виконують свою криваво-чорну ро
боту. Обидві армії методично набувають досвіду ве
дення воєнних дій на чужій території. Для чого?

Стає очевидним — для нової, широкомасштабної 
війни одна супроти одної. Хто ж  перший нанесе удар 
в спину «другові»?

«Напад на Німеччину розпочати 
12 червня 1941 року...»

У вересні 1939 року СРСР оголосив себе ней
тральною державою і ... до червня 1941 року захо
пив територію з населенням 23 мільйони людей. 
Сталін не приховував своїх стратегічних планів: 
«Потрібно втягнути Європу у війну, залишаючись 
нейтральними, потім, коли супротивники виснажать 
себе, кинути на чаш у терезів всю міць Червоної 
Армії». 19 серпня 1939 року на закритому засіданні 
Політбюро ЦК було схвалено саме такий план. Прак
тично з цього часу Радянський Союз по вказівці 
вождя розпочав активну підготовку до наступаль
ної війни з Німеччиною. Начальник генштабу Черво
ної Армії М ерецков у цей час наказує: «Ранее 
созданную полосу обеспечения (13 укрепрайонов) на 
западных границах уничтожить, команды подрыв
ников распустить, заряды снять, мины обезвредить, 
заграждения сравнять с землей. На новых землях 
полосу обеспечения не создавать. Основные силы 
Красной Армии вывести прямо к границам, не при
крывая эти силы никакой полосой обеспечения. Из
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глубины страны прямо к границе сосредоточить все 
стратегические запасы Красной Армии. Срочно на
чать гигантские работы по развитию аэродромной, 
дорожной сети в Западной Белоруссии и Западной 
Украине. Однопутные дороги превратить в двухпут
ные. Повсеместно повысить пропускную способность 
дорог, строить новые дороги прямо к германским 
границам». Цей наказ реалізовував вказівку Сталіна. 
Не міг начальник Генерального штабу дозволити собі 
таку авантюрну самодіяльність. Знищення укріпра- 
йонів -  це злочин проти свого народу. На їх спору
дження було використано більш е 120 м ільярдів 
рублів і це в той час, коли люди страждали від го
лоду, а смерть косила цілі села. До сьогоднішнього 
часу на полях України розкидані доти і дзоти тієї 
пори, як мертві свідки тієї доби.

У відповідності до зазначеного наказу основний 
військовий потенціал радянських військ на Заході 
був сконцентрований у трьох напрямках (виступах) -  
Львівському, Білостоцькому і Румунському (нафто
вий район Плоєшти). Характерно, що те ж  саме 
робили німці. Одночасно з концентрацією військ на 
відбудову західних залізничних доріг було виділено 
170 тисяч солдат. 18 вересня 1940 року під редак
цією наркома оборони маршала Тимошенка і началь
ника генерального штабу генерала армії Мерецкова 
для вищого командного складу Червоної Армії були 
надруковані в одному примірнику цілком таємні на 
той час «Міркування про основи стратегічного роз
гортання Збройних Сил СРСР на 1940 і 1941 роки», 
в яких вони називають Німеччину «головним най-
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сильнішим противником» (без погодження з Сталі- 
ном такі висновки ніхто робити не міг). Восени
1940 року в СРСР вперше оголошується призов до 
армії з 18 років, а промисловість переводиться на 
воєнні рейки. 7 грудня того ж  року був введений в 
дію принцип примусового комплектування шкіл по 
підготовці пілотів і технічного персоналу.

За вказівкою Сталіна готуються також військові 
частини з в ’язнів ГУЛАГУ. Невдовзі на західному 
кордоні стали з ’являтися «чорні дивізії», вдягнуті в 
чорну зеківську форму. Всього до початку війни було 
створено сім таких армій, найсильнішою з яких 
вважалася 16-а ударна. Нею командували колишні 
в’язні -  Лукін, а потім Рокосовський. В лютому
1941-го Сталін затвердж ує мобілізаційний план 
«Гроза», а в березні приймається новий план стра
тегічного розгортання частин Червоної Армії на 
Заході. Саме на цьому документі заступник началь
ника генштабу Ватутін власноруч напише: «НАПАД 
РАДЯНСЬКИМ СОЮЗОМ НА НІМЕЧЧИНУ РОЗПО
ЧАТИ 12 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ ЧЕРЕЗ ПОЛЬЩУ».

Негайно вводиться в дію положення про персо
нальний облік втрат і поховань особового складу армій 
у воєнний час. Ним передбачалось до 1 червня 
1941 року «забезпечити війська медальйонами і вклад
ними аркушами по штатах воєнної пори, а штати 
військових округів -  бланками оповіщень і формами 
іменних списків». З  наближенням дня «М» на початку 
червня до Західного кордону СРСР в терміновому по
рядку перекидаються додаткові сили Червоної Армії, 
а незабаром наказ про передислокацію в західному 
напрямку отримали і 32 дивізії резерву прикордонних
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округів. Вони повинні були зайняти позицію на відстані 
від 20 до 80 кілометрів від державного кордону. За 
три тижні до початку війни на Україну, в район міст 
Біла Церква -  Сміла -  Черкаси була таємно переки
нута 19-а армія Північнокавказького округу.

Однак, незважаю чи на колосальні зусилля, до
12 червня радянські військові частини ніяк не встига
ли повністю зосередитись на західних кордонах. Термін 
нападу переноситься на липень цього ж  року. Політ- 
бюро КПРС (фактично Сталін) приймає рішення про 
формування до 1 липня 238-ї стрілецької так званої 
польської дивізії. Її укомплектували поляками та ново
бранцями, які володіли польською мовою. Незабаром 
до неї мобілізували більше 10 тисяч бійців. На це 
військове формування покладалось завдання після 
вступу до Польщі створити там прорадянський уряд і 
оголосити визвольну війну проти Німеччини.

В червні 1941 року на західних кордонах СРСР 
стояла вж е не арм ія мирного часу, а 16 армій і 
декілька окремих корпусів та дивізій для наступу. 
В доповнення до них із глибини держ ави таємно 
підтягувався другий стратегічний ешелон із 7 сфор
мованих армій, уком плектованих резервістам и . 
У цей ж е період здійснювалось формування трьох 
армій НКВС третього стратегічного ешелону. Пе
ред початком війни всі три групи німецьких армій, 
зосереджених проти СРСР, поступались радянським 
військам, дислокованим на західному кордоні, по 
танках у 3 рази, літаках, гарматах і мінометах -  у 
5,6 рази, в декілька разів -  у живій силі. Від блис
кавичного і несподіваного удару такого могутньо
го



го військового кулака, на переконання Сталіна, 
Німеччина повинна була капітулювати за тиждень- 
другий. Одночасно він був впевнений, що при та
кому розкладі сил Німеччина ніколи не посміє на
пасти на Радянський Союз. Тому інформація, яка 
надходила з радянських посольств і від розвідки 
про адекватну підготовку Гітлера до нападу на 
СРСР, тільки дратувала вождя.

Ворог № 1
На противагу Сталіну Гітлер уважно вивчав кож

не повідомлення про військові приготування «друж
ньої» держави. Фюрер став відверто побоюватись ра
дянського лідера. У нього не залишалось іншого ви
ходу, як випередити його. В розмовах у тісному колі 
він, не приховуючи, називає Радянський Союз воро
гом №1. На нараді командування вермахту наприкінці 
липня 1940 року вперше ставиться завдання -  Росія 
повинна бути знищена. Термін -  весна 1941-го. Гітлер 
також націлював своїх соратників на блискавичну 
війну, несподіваний перший удар.

Генштаб вермахту запрацював з подвоєною енер
гією. З ’являється перший оперативний план вирішення 
російської проблеми. Паралельно Гітлер продовжує 
«гратись» з Москвою у піжмурки, намагається нейтра
лізувати її експансіоністські плани супроти Німеччини 
дипломатичними шляхами. Проте спроба створити ан- 
тибританський фронт і втягнути Радянський Союз у 
війну на Близькому Сході та в Індії провалилась.

Про план Барбаросса, названий на честь німе
цького імператора, Гітлер вперше заговорив у лис-
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топаді 1940 року. Згодом він був допрацьований в де
талях, у тому числі і на вечерях у тісному «сімейно
му колі», на які Гітлер запрошував тільки найближче 
своє оточення. Одна з таких зустрічей відбулась 5 груд
ня того ж  року. Були запрошені Борман, Герінг і 
Гіммлер. Доповідав начальник оперативного управлі
ння генштабу вермахту тоді ще генерал-лейтенант 
Паулюс (У січні 1943-го він став фельдмаршалом. 31 
січня був взятий у полон під Сталінградом. Будучи 
полоненим, в 1944-му стає членом антифашистсько
го союзу офіцерів, потім — Національного комітету 
«Вільна Німеччина». В 1946 році виступав як свідок 
на Нюрбергзькому процесі. З  1954 року проживав у 
НДР -  прим. авт.). У загальних рисах генерал висло
вив своє бачення військової компанії на Сході. Об
мінялись думками, пропозиціями. До речі, саме в той 
вечір Герінг вперше озвучив власну ідею будівницт
ва в Україні в районі Вінниці та Лубен Полтавської 
області філій головної польової ставки фюрера. На 
цей час на території окупованих держав Гітлер вже 
мав 12 ставок. Вибір території поблизу Вінниці був 
не випадковим. У 1918 році, коли німці окупували 
частину України, Герінг був військовим льотчиком і 
особисто вивчав цю місцевість, знав мирний харак
тер місцевих жителів. Крім того, у нотатках біографів 
Герінга збереглись такі пікантні подробиці з його осо
бистого життя: майбутній соратник Гітлера мав у цих 
краях коханку із сім’ї начебто з німецьким корінням. 
Дівчина народила від Герінга дитину. Але ж, звичай
но, цей факт не міг мати якогось вирішального зна
чення для вибору місця будівництва ставки. Передусім 
брались до уваги стратегічні та географічні характе
ристики місцевості. Ідея Герінга сподобалась фюреру.
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Начальник особистої охорони Гітлера Раттенхубер 
отримує наказ ретельно обмізкувати та спланувати 
майбутнє будівництво. А 18 грудня 1940 року Гітлер 
підписує директиву №21 під назвою «Операція Барба- 
росса», яка розпочиналась такими словами: «Німецькі 
збройні сили повинні бути готові розбити Радянську 
Росію в ході блискавичної компанії ще до того, як 
буде закінчена війна з Англією...»

Якби Сталін повірив радянським 
спецслужбам...

Треба віддати належне радянським спецслуж
бам, які, починаючи з середини тридцятих років ми
нулого століття, в період здійснення військових опе
рацій, загострення політичної ситуації в сусідніх 
державах працювали з підвищеною активністю. Особ
ливо ретельно збиралась і перевірялась вся інфор
мація, що стосувалась Німеччини. Про це свідчать 
різні інформаційні джерела, у тому числі радянські 
та німецькі архівні матеріали.

Зокрема, у штабі верховного командування вер
махту (ОКВ) діяла агентурна група «Вікінг» у складі 
семи вищих німецьких офіцерів та генералів. На 
радянську розвідку працювали члени антифашист
ської організації під назвою «Червона капела». Три
валий час їхні імена, як і належить, зберігались у 
повній таємниці -  ніхто не буде співпрацювати із 
розвідкою, котра не м ож е гарантувати  конфі
денційність своїм джерелам інформації. Сьогодні їх 
вже можна назвати. Це полковник інженерної служ
би військово-повітряних сил Німеччини Беккер,
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підполковник генерального штабу Шульце-Бойзен, 
старший урядовий радник міністерства економіки 
Харнак, перший секретар міністерства закордонних 
справ фон Шеліа, провідний спеціаліст гестапо Ле- 
ман, командир гітлерівських штурмових загонів у 
30-ті роки капітан Стенес та інші. Значна частина з 
них наприкінці 1941 року була викрита німецькою 
контррозвідкою і знищена. За заслуги перед Радян
ським Союзом окремих агентів посмертно нагород
жено радянським орденом Вітчизняної війни.

Крім названих вище, в німецькому посольстві у 
Москві сприяла радянській розвідці агентурна гру
па «Альта». В лігві ф аш изм у також  працювали де
кілька кадрових радянських нелегалів-розвідників. 
Одним із них був Дроздов Ю.І., який мав звання 
генерала СС і гестапо (після війни очолював Уп
равління нелегальної розвідки і спецоперацій ПГУ 
КДБ СРСР). Не менш цікавим видається припущ ен
ня, що на Головне розвідувальне управління Р а
дянської Армії працював один з вищих керівників 
третього рейху, а саме -  Борман. У його біографії 
є чимало темних плям, які дають підстави вваж а
ти, що саме він надавав радянській розвідці найц
іннішу інформацію. Про це вже після війни відвер
то заявив ш еф західнонімецької розвідки Гелен. Той 
самий Гелен, який під час війни очолював підрозділ 
німецької армійської розвідки — абвер, до слова, 
який дислокувався в селищі Вороновиця, що на 
Вінниччині. Борм ана могли за в е р б у в а ти  ще в 
1918 році, коли він брав участь у боях проти Ч ер
воної Армії і потрапив у полон. Більш е року, з 
1920-1921 рр., він утримувався у спеціальному та-
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борі в районі Осташкова, який контролювався Ре- 
гістраційним управлінням польового штабу Ч ер
воної Армії (РУПШЧА). Ця установа, змінивши де
кілька вивісок, врешті стала називатись ГРУ -  
Головним розвідувальним управлінням Радянської 
Армії, а в 20 роки вона відповідала за підготовку 
комуністичної революції в Німеччині.

Загалом у передвоєнній Німеччині радянська 
зовнішня і військова розвідки створили декілька 
резидентур та мали розгалужений агентурний апа
рат. Інформація надходила більше як із 300 дж е
рел. У своїх мемуарах шеф політичної розвідки рейху 
Шелленберг визнав, що «... фактично в кожному 
міністерстві рейху серед високих посадових осіб були 
агенти російської секретної служби...». Агенти, ма
ючи доступ практично до всіх вищ их ешелонів 
командування вермахту та політичного керівниц
тва рейху, своєчасно здобували і передавали най- 
таємнішу інформацію щодо намірів Німеччини.

Про розгалуженість агентурної сітки свідчить одна 
із шифротелеграм за №54 від 10 квітня 1941 року, 
направлена керівником зовнішньої розвідки НКВС 
СРСР Фітіним резидентові в Німеччині. В ній, зокре
ма, ставились наступні завдання: «... з питань авіації 
озадачити «Старшину». Через «Шведа» вияснити дис
локацію німецьких військових частин в Румунії, через 
«Іспанця» одержати інформацію про особовий склад 
ВПС. Доручити «Корсиканцю» зібрати інформацію про 
стан у військово-хімічній промисловості, використо
вуючи при цьому «Турка». Здобути науково-технічні 
новинки через «Грека». Про стан військово-морсько-
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го флоту одержати інформацію через «Італійця». Зо
рієнтувати «Брайтенбаха» на вияснення дислокації 
німецьких частин і будівництва укріплень на кор
доні, прилеглому до території СРСР».

Ще в грудні 1940 року в Центр з резидентури в 
Німеччині надійшла інформація про затвердження 
плану «Барбаросса» і намір вищого керівництва вер
махту в разі успішних воєнних дій спорудити філії 
польової ставки Гітлера в Україні поблизу Вінниці та 
Лубнів Полтавської області. На жаль, ця інформація 
ніким, а особливо ж  Сталіним, не була належно оці
нена. Один з керівників німецького напрямку зовніш
ньої розвідки написав на ній звичайну, ні до чого не 
зобов’язуючу резолюцію -  «Для врахування». Але 
вона не була навіть врахована. Як результат -  Німеч
чина випередила, вірніше, з огляду на наведені вище 
факти, була вимушена випередити Радянський Союз. 
Військові авантюри двох диктаторів і найбільших 
провокаторів XX століття зіштовхнули народи Євро
пи на криваву бойню.

Підсумовуючи викладене потрібно, зазначити, 
що Гітлер, як і Сталін, намагався створити свою 
імперію. Якщо Сталін будував інтернаціональну 
соціалістичну диктатуру (по закінченню війни вона 
фактично відбулася), то фюрер намагався створи
ти націонал-соціалістичну деспотію. Сталін плекав 
надію поєднати дві ідеології -  інтернаціонал-соціалізм 
Сталіна, який переростав у соціал-шовінізм, з на
ціонал-соціалізмом Гітлера.
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ЗАГАДКОВЕ БУДІВНИЦТВО ПІД ВІННИЦЕЮ
Загроза повітряних нальотів та дальнобійної 

зброї змусили уряди воюючих держав під час дру
гої світової війни вдатися до спорудження об’єктів 
охорони для політичного керівництва і військових. 
Особливих успіхів у цьому плані досягла фашис
тська Німеччина. Починаючи з Франції і закінчую
чи Росією, для фюрера та найвищого командуван
ня вермахту було збудовано 16 підземних ставок 
різних розмірів і чотири до закінчення війни знахо
дились в стадії планування і будівництва. Гітлер 
відвідав лише шість діючих ставок на короткий чи 
більш тривалий термін, деякі лише на кілька днів 
чи на день. Планування та спорудження всіх ставок 
вели підрозділи німецької військово-будівельної 
організації ОТ «Тодт» під керівництвом Зігфріда 
Шмельхера, Лео Мюллера та урядового радника, 
архітектора Классена. Точні дані про окремі ставки 
з ’явилися насамперед завдяки щоденникам голов
ного будівничого Зігфріда Ш мельхера та його зас
тупника обербудівничого Лео Мюллера, які увесь 
час знаходилися на будівництві.

В серпні 1941 року для фюрера стало очевид
ним, що план «бліцкріга» провалено й війна неперед- 
бачувано затягується. Виникла потреба бути ближ-
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че до театру воєнних дій, а відтак необхідність у 
філії головної польової ставки на Україні вже ні в кого 
не викликає сумніву.

Тому на початку вересня компетентна ко
місія в складі фахівців з різних галузей на 
чолі з головним ад'ютантом вермахту гене
рал-майором Шмундтом остаточно визначи
лась з будівництвом майбут ньої філії польо
вої ставки фюрера в лісовому масиві північ
ніше Вінниці між селами Стрижавка та Коло- 
М ихайлівка. К омісія ретельно вивчила гео
графічні, природні, біологічні та інші харак
теристики т ерит орії, під'їзн і шляхи до неї, 
а також політичну ситуацію в даному регіо
ні, склала відповідний акт і доповіла про свої 
висновки ф ю реру.

Гітлер, маючи звичку  все піддавати сумніву, 
доручив додатково вивчити це питання і винести 
власний вердикт спеціально створеному за його 
вказівкою Берлінському інституту окультних наук. 
До слова, в цьому закладі були зібрані біля 400 най- 
сильніш их практикую чих магів, астрологів, ек
страсенсів, відомих вчених-парапсихологів , до 
чиєї думки ф ю рер завж ди  прислухався. Загалом, 
приймаючи важ ливі ріш ення, він фанатично вірив 
у вплив на перебіг подій потойбічних сил. Ось ма
ленький, але показовий приклад на підтвердж е
ння сказаного. 23 листопада 1939 року на таємній 
нараді головнокомандуючих родів військ вермах
ту, роздумую чи про успіх в майбутніх війнах,
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він зазначив: «На запитання, чи принесе наступ 
перемогу, відповісти не може ніхто. Все залежить 
від волі провидіння!» У надзвичайну силу провидін
ня Гітлер вірив до останніх хвилин свого життя. 
Незадовго до самогубства, в лютому 1945 року, у 
хвилини одкровення він сказав своєму лікареві: 
«Досі мною керувало провидіння і я  непохитно піду 
далі визначеним мені шляхом, не зважаю чи на всі 
перешкоди».

На волю провидіння поклався фюрер і у випад
ку з «Вервольфом». Фахівці незвичайного інститу
ту зійшлись на думці, що територія, пропонована 
для майбутнього лігва фюрера, розташована «... в 
зоні негативних енергій землі, а тому ставка авто
матично стане їх накопичувачем, генератором, що 
дозволить подавляти волю людей на великій від
стані». Цього для Гітлера було достатньо, щоб дати 
своє «добро» на спорудження чергового таємного 
об’єкту під Вінницею. Н азву майбутній ставці він 
придумав сам. «Вольф» у перекладі з німецької -  
«вовк». Це був партійний псевдонім фюрера. «Вер- 
вольф» означає «вовк-перевертень».

Вінницька філія головної польової ставки спору
джувалась в два етапи. Перший тривав з жовтня
1941 р. по вересень 1942-го. Другий - з грудня 1942 р. 
по липень 1943 р. включно.

Одночасно з цим будівництвом неподалік «ви
лись гніздечка» для Гіммлера та Герінга.

Для розміщення штабу Люфтваффе, очолюва
ного Герінгом, було вибрано ділянку лісу біля села
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Черепашинці - в ЗО км на північ від Вінниці. Комп
лекс складався із бункера площею 42,5 кв. м (на ньо
го витратили 800 куб. м бетону) та 12 стандартних 
бараків корисною площею 300 кв. м кожен. Йому дали 
назву «Штрайнбрук», в перекладі з нім. -  «Кам’я- 
ноломня». Її обнесли 5 км дроту та 12 км фландер- 
огорожі. З  метою маскування на площі 2100 кв. м 
було висаджено 12 тис. кв. м свіжого дерну й більше 
тисячі дерев і кущів. Для зв ’язку між будівлями було 
протягнуто 2580 м повітряних ліній і 1330 м кабелю. 
Аварійне забезпечення електроенергією здійснюва
лось двома дизелями потужністю 175кВт і одним 
резервним на 40 кВт, які помістили в протиосколоч- 
ний машинний корпус. Вода надходила з глибокого 
120-метрового артезіанського колодязя і зберігалась 
у чотирьох бетонних резервуарах, на які пішло до 
400 куб. м бетону. Стічні каналізаційні води проходи
ли обов’язкову біологічну очистку.

Ставка Гіммлера -  «Хочевальд» (в перекладі з 
нім. «Заповідник») будувалась з 10 жовтня 1941 р. по 
1 липня 1942-го на виїзді із Житомира. Щоправда, 
вона призначалась не лише для рейхсфюрера СС, а 
й була українською резиденцією рейхсміністра док
тора Ламмерса та міністра в закордонних справах 
Ріббентропа. Під кожною із наземних будівель, при
значених для всіх трьох соратників Гітлера, були 
підземні залізобетонні бункери площею 15 кв. м ко
жен. Витрати бетону на спорудження одного такого 
будинку складали 600 куб. м «Заповідник» огородили 
від зовнішнього світу 3 тис. м дроту та поставили 
довкруг ще 5 тис. м фландер-огорожі. До речі, щоб 
зо



поставити один кілометр такої огорожі, викорис
товували 350 дерев’яних стовпів 1,75 м довжиною, 
700 дерев’яних стовпів метрової довжини, 80 мотків, 
або 1 тонну колючого дроту 5-міліметрового діамет
ру, четверту частину мотка дроту звичайного для 
скріплення та 3 тисячі дротяних гачків-скобок. Вся 
територія в 1200 кв. м була щільно замаскована но- 
вонасадженими деревами, кущами, дерном, а та
кож сітками.

Що стосується «Вервольфу», то він фактично 
був копією, але значно менших розмірів, головної 
ставки Гітлера у Східній Прусії «Вольфшанце», по
близу м Растенбург і М азурських озер. Вона, до речі, 
вважалась найпотужніше захищеною серед усіх його 
численних резиденцій.

На визначеній для «Вервольфу» території під 
будівництво відвели 4 кв. км лісового масиву, роз
били будівельні майданчики. Передусім було заве
зено більше 100 тисяч кубометрів морської гальки
із чорноморських пляжів Одеси. Її додавали в бетон
з чітко визначеною метою -  галька, звільнена мор
ською водою від радіації, мала ввібрати в себе 
ш кідливе радіац ійне випром іню вання місцевих 
гранітів. Конструкції для блочних будинків поста
чали німецькі підприємства. За розпорядженням 
Гітлера, на будівництві застосовували лише сиру 
деревину, оскільки, на його думку, вона краще 
впливає на здоров’я людини.

Відведену територію розбили на 13 секторів, 
кожен з яких мав своє призначення. У першому,
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який був найближче до шосейної дороги, звели 
кухню та їдальню для солдат. В другому споруди
ли лазню, душ, чотири ж итлових будинки та де
кілька продовольчих складів Третій також відве
ли під 6 ж итлових будинків та кілька складських 
приміщень. У четвертому знаходились дві їдальні, 
штаб коменданта ставки, канцелярія, лазня і вже 
9 житлових приміщень. У п ’ятому секторі розміс
тили 5 ж итлових будинків, канцелярію  та бюро 
перепусток в центральну зону ставки. У шостому, 
який меж ував із центральним, проектанти перед
бачили невелику лю теранську церкву.

До центральної зони увійшли шостий і частко
во сьомий і восьмий сектори. Її завбачливо «від
сікли» від решти дротяною загорожею 2,5 метра зав
вишки, яку до того ж  наростили ще двома рядами 
колючого дроту. За  «дротянкою» розмістились гес
тапо, телефонна станція, спортивна зала, душ та 
басейн, їдальня для генералів й офіцерів і 19 ж ит
лових будинків для них. Робочий штаб Гітлера був 
розміщений у 19-ти блочних будинках загальною 
площею 4296 кв. м.

В решті секторів, які були поза центральною зо
ною, частині сьомого й восьмого, а також дев’ятому, 
десятому, одинадцятому, дванадцятому та тринадця
тому -  збудували ще одну їдальню, ряд житлових 
будинків і складів.

Окремо варто сказати  про бункери ставки, 
про які досі ходять справжні легенди. Дійсно для 
захисту Гітлера та його найближчих соратників від 
можливих нальотів авіації було збудовано три по- 
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рівняно невеликі бункери загальною площею всьо
го 81,5 кв. м Але для них використали величезну 
кількість бетону - 9900 куб. м Тобто на кожен квад
ратний метр припало в середньому 121 куб. м бето
ну. Безумовно, товстелезні бетонні стіни пере
творили бункери у справжні фортеці, яким були 
не страшні навіть ракетно-бомбові удари великої 
сили. Всередині бункери мали вигляд вагону. Обабіч 
коридору були робочі кабінети, обладнані лише 
необхідним, а саме: санвузлами, простими мебля
ми, вмонтованими у стіни шафами й сейфами. Всі 
приміщення ставки мали центральне опалення, були 
радіо- та електрифіковані.

Загалом ставка забезпечувалась електроенергією 
повітряними лініями із Вінниці. До окремих будинків 
були підведені підземні кабельні лінії довжиною
4 км. Але на всяк випадок у машинному корпусі сто
яли напоготові резервні джерела електроживлення -  
три дизельні двигуни.

До дрібниць була продумана система водопос
тачання. Питна та технічна вода подавались окремо 
з двох 120-метрових артезіанських колодязів. Для 
пожежних потреб воду брали з Південного Бугу. Для 
цього на річці, всього в 15 метрах від траси Вінни- 
ця-Житомир, німці встановили водонасосну станцію 
і закачували воду в пожежний резервуар. Каналі
заційні води проходили біологічне очищення на двох 
спеціальних установках і тільки після цього скида
лись в Буг. Загальна протяжність каналізаційної ме
режі ставки складала біля 9 км Були також побудо
вані контрольні шахти.
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В ході будівництва розкішний сосновий ліс був су
ттєво розріджений, тому відразу вжили заходів для мас
кування об’єкту. Для цього завезли новий дерн і покри
ли ним 12000 кв. м площі, висадили також 800 дерев та 
більше 1000 кущів. По території ставки пролягло 6 км 
асфальтівки та 2 км пішохідних доріжок.

Крім того, до «Вервольфу» підвели залізничну 
колію, а за її межами збудували смугу для зльоту і 
посадки літаків.

Будівництво йшло чітко, за графіком. Прокла
дені комунікації були розраховані на безперебійну 
роботу ставки в будь-яку пору року і доби. Так, 
цілодобовий високочастотний з в ’язок з Берліном, 
Києвом, Харковом і Рівним забезпечував двадця- 
типарний броньований кабель, який був прокладе
ний на глибині 1 м вздовж  траси Вінниця-Ж ито- 
мир, Вінниця-Хмельницький.

Основні види робіт виконували біля 8 тисяч пра
цівників німецької військово-будівельної організації 
«Тодт». Але на важ ких земельних роботах німці 
на першому етапі будівництва використовували й 
біля тисячі радянських військовополонених. Загаль
ний об’єм виконаних робіт склав 179500 людино- 
годин. До ли п н я  1942 року  було спорудж ено 
264 блочних будинки.

В пром іж ку м іж  груднем 1942 по липень 
1943 року, тобто на другому етапі, будівництво 
йшло менш інтенсивно. Тому з метою збереження 
військової таємниці на ньому використовувались 
лише біля 1250 співробітників організації «Тодт». Вони 
звели додатково 8 блочних будинків корисною пло- 
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щею 2452 кв. м та 7 бараків площею 1565 кв. м. Крім 
того, дещо підремонтували й утеплили всі раніше 
побудовані блочні споруди, а також встановили ще 
б км дротяної сітки. За свідченням очевидців, після 
завершення будівництва «Вервольф» був схожий на 
велике видовжене баракове поселення.

Ось які спогади про вінницьку ставку Гітлера 
залишив у своєму щоденнику один з німецьких оче
видців її спорудження.

«Бездоганно зразковий сосновий ліс. Нікому не 
відомо, хто його насадив. Можливо, це зробив ще 
в минулому столітті якийсь передбачливий німець
кий лісник, щоб тепер ліс послужив на користь 
ставці фю рера. К різь вузьку язикоподібну щілину 
усюди виднію ться його контури з прорідженими 
пронумерованими просіками, галявинами та шлаг
баумами. На околиці через певну відстань стоять 
високі дуби, на яких тепер влаш товані спостережні 
вишки. Східний куточок лісу прихований від доро
ги. Тут знаходиться зона особливої безпеки №1, 
тому вона оточена високою, в людський зріст, ре
шіткою. Н авколо тягнеться довгий, обнесений ко
лючим дротом спіральний вал. Сосни мають тов
щину 20-30 см, багато з них вирубані і на галяви
нах виднію ться сіро-зелені пеньки. На даху будин
ку, що має ф орм у куріня, тихо протікає ж иття 
лісових мешканців. Ж и ття  вирує також  в числен
них бараках, які замасковані сіткою, схожою на 
морські водорості.

Згодом бараки допоміжних служб, зокрема лісо
рубів, були розібрані. У вересні розпочався опалю
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вальний сезоні і з безлічі робітничих бараків пова
лили стовпи диму. На доріжках -  чорний попіл, в 
бараках -  протипожежні крани, ящики з проти
пожежним знаряддям.

На місцях, де вирубано ліс, майданчики для 
парковки машин, а на узліссі несе сторожову служ 
бу розвідувальний танк, схований під вицвілими на 
сонці маскувальними сітками. Під тентами сховались 
також протитанкові гармати та інше озброєння».

В німецьких архівах збереглись скрупульозно 
задокументовані дані про роботу ТО «Тодт» на бу
дівництві всіх трьох комплексів на Україні. У звітах 
зазначається, що загальна продуктивність праці 
організації склала 332100 годин денних робіт. Було 
побудовано 183 кв. м корисної площі бункерів, 
21500 кв. м блочних будинків і 140505 кв. м бараків 
та легких споруд. Крім того, для забезпечення 
з в ’язк у  тільки  на їх тери тор ії було проведено 
2580 м повітряного проводу та 1330 м кабелю з 
мідною «начинкою».

Ш таб-квартира Гітлера, штаби ОКВ, команду
вання Люфтваффе, резиденції Гіммлера і Ріббентро- 
па в цілому мали в своєму розпорядженні 161688 кв. м 
площі, що, до слова, дорівнює площі 22 стандарт
них футбольних полів. В середньому на кожного 
службовця припадало 45 кв. м житлової і службо
вої площі. На будівництві «Вервольфу» та комп
лексів для Гіммлера та Герінга застосовувались 
найновіші на той час будівельні технології та мате
ріали. Так, наприклад, фахівці досі не розгадали
36



таємниці протиерозійного напилення металів, зав
дяки якому арматура й труби водопостачання прак
тично не руйную ться.

Любов до «вовчих» назв
Загалом Адольф Гітлер любив давати «вов

чі» назви не тільки ставкам. Такої честі, при
міром, були удостоєні вже наприкінці війни 
спеціальні диверсійно-терористичні організації, 
так звані німецькі партизани.

Ними командував не хто інший, а обергруппен- 
фюрер СС Прюцман. Той самий Прюцман, який свого 
часу очолював війська гестапо й поліції на Україні й 
під час відступу організовував каральні операції по 
знищенню ш ахт і підприємств Донбасу, а також ви
везенню хліба, худоби, інших матеріальних і куль
турних цінностей до Німеччини. Під егідою саме цих 
організацій повинні були об’єднатись всі добровольці, 
на котрих покладалась місія в тилу наступаючих 
радянських військ та військ союзників підривати 
склади, пускати під укіс поїзди, виводити з ладу 
лінії з в ’язку  та електропередач, готувати таємні 
аеродроми для німецької авіації тощо. Члени «Вер- 
вольфу» взяли за гасло такі слова: «Ненависть -  
наша заповідь, помста -  наш бойовий клич». До речі, 
як свідчать архівні матеріали, 10 березня 1945 року 
Борман дає вказівку Прюцману активно залучати 
до організації жінок будь-якого віку. Одночасно він 
вимагав від усіх гауляйтерів - керівників регіонів при
ступити до організації спеціальних операцій в тилу
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ворога. На щастя, здійснитись цим зловісним намірам 
керівництва третього рейху не судилось. Після капі
туляції Німеччини ця організація розпалась.

Яка доля спіткала радянських 
військовополонених, що будували 

«Вервольф»?
Відповідь на це запитання грунтується на 

досить протирічних даних. Згідно німецьких ар
хівних матеріалів, на спорудженні «Вервольфу» 
використовувалось біля однієї тисячі радянських 
військовополонених, які виконували важкі земле
копні, будівельні та інші допоміжні роботи. Да
них про їх розстріли немає.

В заключному документі про обстеження колиш
ньої ставки оперативною групою НКДБ СРСР відзна
чено, «що у вересні - жовтні 1941 року на будівницт
во «Вервольфу» німцями було доставлено велику 
кількість радянських військовополонених, чисельність 
яких з розширенням об’єму робіт збільшувалась. Всьо
го за період будівництва на роботах використовува
лось біля 10000 тис. чол. (розстріляних, за офіційними 
даними, рахується 12 тис. чол. - прим, авт.) Від голо
ду, хвороб і фізичного виснаження, згідно висновків 
оперативної групи, за весь період використання на 
роботах у «Вервольфі» померло біля 2 тис. військовопо
лонених, трупи яких закопувались у силосних ямах 
с. Коло-Михайлівка.

Після закінчення будівництва першої черги став
ки у квітні 1942 року військовополонені були виве
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зені німцями з таборів і доля їх невідома. В архів
них закладах колишнього Радянського Союзу інших 
даних про них не знайдено. Цілком очевидно, що 
цифра 12 тис. розстріляних військовополонених на
думана з ідеологічних міркувань.

В цьому контексті цікавим видається свідчення 
колишнього поліцейського Хромова Г.Д., який був 
задіяний окупаційною владою для охорони радян
ських військовополонених. Він підтвердив, що на пер
шому етапі будівництва німці справді використову
вали біля 1-2 тисяч полонених. Табори по їх утри
манню розміщувались в господарських будівлях сіл 
Коло-Михайлівка та Стрижавка. Охорону здійсню
вали не лише німецькі солдати, але й поліцейські з 
числа військовополонених.

На службу до німців пішла також група радян
ських офіцерів, з яких була створена таємна орга
нізація, яку  розмістили у школі с. Коло-Михайлів- 
ка. В її завдання входив збір інформації про військо
ву техніку Радянської армії. З  колишніх військово
полонених було укомплектовано й загін німецької 
польової жандармерії, який розквартирувався в бу
дівлях Коло-Михайлівського лісництва.

Від хвороб і ф ізичного перенапруж ення, як 
засвідчив Хромов, померло біля 600 полонених, 
яких справді хоронили в силосних ямах. Масових 
розстрілів військових не було. Коли роботи були 
завершені, їх вивезли до Німеччини у концтабори. 
В ставці на постійних допоміжних роботах: приби
ральницями, робітниками їдалень, тощо викорис
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товувались місцеві жителі, яким щотижня випла
чували по 32 рублі.

В результаті оперативно-слідчих заходів спец
служб було встановлено прізвища людей, які пра
цювали в обслуговуючому персоналі ставки. Так, 12 
дівчат-українок із Стрижавки та Коло-Михайлівки 
працювали прибиральницями та посудомийками на 
кухні. їх ретельно перевіряло гестапо. Брались до 
уваги здоров’я, привабливий зовнішній вигляд. Пе
ревіряли, чи нема в родині комуністів і комсомольців. 
Всіх суворо попередж ували про нерозголошення 
інформації про свою роботу в ставці. Згодом дали 
покази про свою роботу в ставці Ганна Очеретна, 
Василиса Капшієнко, Ганна Шевченко, Ганна Веч- 
ко, Ксенія Н аконечна, Галина Ш евченко, Ольга 
Мисак. Всі вони були незаміжні, у віці від 18 до 20 
років. Дехто мав близькі стосунки із німецькими 
солдатами, які несли службу на території ставки. 
Окремі з них працювали в казино.
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БЕЗПЕКО « В Е Р В О П Ь Ф З »  - ПОНАД УСЕ
«Ощаслививши» Вінницю філією своєї голов

ної польової ставки, Гітлер дав відповідні розпо
рядження Імперській службі безпеки (РСД) щодо 
створення навколо об'єкту особливого режиму 
безпеки.

Безпосередньо охороною у «Вервольфі» керував 
групенфюрер СС генерал-лейтенант поліції, началь
ник особистої охорони фюрера Раттенхубер, а відпо
відали за організацію служби унтерштурмфюрер 
СС Даннер і військовий комендант підполковник 
Ш труве. Крім того, питання безпеки ставки та 
навколишнього регіону тримав під особистим конт
ролем Гіммлер.

За наказами цих посадових осіб з перших днів 
будівництва вся територія в радіусі 5 км була взята 
під охорону посиленим загоном гестапівців, на службі 
яких знаходилась польова жандармерія та поліція. 
Для них будувались спеціальні укриття, пости спо
стереження. Особливості рельєфу місцевості навко
ло будівництва успішно використовувались для на
гляду за навколишньою територією.

Так, на високих деревах навколо лісу, відве
деного під ставку, через кожні 200 метрів були змон
товані спеціальні спостережні пости. Одночасно ри
лись окопи, будувались земляні насипи, дзоти й 
доти, майданчики для гармат і кулеметів.

41



На полях, які межували з лісом, місцевим жите
лям дозволялось сіяти й садити тільки низькорослі 
культури, наприклад, картоплю.

За ешелованими, розгорнутими аж  до Бару, Не- 
мирова й Гайсина, межами військової охорони все 
також підкорялось інтересам і таємницям «Вовка- 
перевертня». Зазначена територія розділялась на 
понумеровані райони, підрайони, зони й дільниці, 
на яких була введена жорстка пропускна система. 
Одночасно навколо майбутньої резиденції фюрера 
здійсню вався цілий комплекс заходів протипо
вітряної охорони.

На Калинівський аеродром поспішно була пере
дислокована ескадрилья німецьких винищувачів, а 
навколо ставки розмістились 8 батарей зенітної ар
тилерії. Сюди ж  у повній бойовій готовності прибули 
четверта рота важкої бронетехніки і п ’ята танкова 
рота з  охоронцями.

В повітряній зоні над об’єктом не дозволялось літати 
без спеціального дозволу навіть німецьким літакам.

Для дезінформації населення активно розпов
сюджувалась легенда про те, що під Вінницею спо
руджується не що інше, як  «Айхенхайн», тобто бу
динок відпочинку для німецьких солдатів і офіцерів. 
Бетонні бункери гітлерівці називали між собою холо
дильниками. До речі, цей маскувальний ж арт був 
близький до істини. У своїх спогадах про умови пе
ребування в ставці влітку 1942 р. особиста секретарка 
фюрера Траудль Юнге написала таке: «Завжди одне 
й те ж: усюди, в кожній квартирі ліжка вологі, над
звичайно сиро й холодно, існує потенційна загроза
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захворіти на ревматизм. Вдень, як правило, нестерпна 
спека, температура сягає +45-50 градусів, а вночі 
жахливий холод. Погода часто різко змінюється..»

Для підвищення безпеки «вовчого лігва» у Вінниці 
та в навколишніх населених пунктах одна по одній 
почали діяти близько десятка шкіл німецьких спец- 
органів. У Вороновиці, наприклад, в будинку Мо- 
жайського розмістився відділ абверу (армійська роз
відка) на чолі з відомим розвідником Геленом. По
всюди була розгорнута активна робота по створен
ню розгалуженої агентурної мережі, в тому числі й 
з місцевих жителів. Відомий, наприклад, факт за
вербування в якості агента одного із секретарів 
Вінницького райкому партії Ткаченка, який згодом 
«вивів» гестапівців на ряд підпільних груп, в т.ч. і 
Бевзи. Ясна річ, вони були знищені, хоча й самого 
зрадника наздогнала після війни справедлива кара -  
він був засуджений до розстрілу.

Поки тривало будівництво ставки, у Вінниці й ото
чуючих її районах проводилась «зачистка» території і 
ретельна фільтрація населення. Одна по одній здійсню
вались єврейські облави. Починаючи з вересня 1941 
Р0КУ> У м Вінниці було схоплено й розстріляно в 
П ’ ятничанському лісі близько 10 тисяч чоловік. Черго
ва облава 16 квітня 1942 року закінчилась кривавою 
бойнею, в якій поклали голови вже 15 тисяч подолян. 
Аналогічні розстріли здійснювались у Хмільниксько- 
му, Літинському та інших районах області. Так, шеф 
будівельної групи, кримінальний радник Шмідт в січні
1942 року доповів в центр, що в сусідньому з об’єктом 
селі Стрижавка проживає 227 євреїв. На його думку,
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вони становлять велику небезпеку для будівництва, тому 
підлягають знищенню. 10 січня цього ж  року всі вони 
були розстріляні.

Трагічна доля спіткала майже дві тисячі психічно 
хворих, яких не встигли евакуювати з психоневроло
гічної лікарні №4. Згідно людиноненависницької про
грами Гітлера «Евтаназія» (умертвлення в разі невилі
ковного захворювання) нещасних поволі отруювали, 
морили голодом, врешті вбивали.

Для забезпечення охоронних заходів навколо 
Вінниці було створено декілька концентраційних та
борів, де також займались «фільтрацією» населення.

Фашистам здались підозрілими й небезпечними 
для нормального функціонування ставки цілі села. 
Невдовзі вони були повністю відселені. Така доля 
спіткала села М айдан-Бобрик та Брусленів, розта
шовані у 20 кілометрах від Вінниці. У рапорті на ім’я 
Раттенхубера Даннер детально описує, хто і в який 
спосіб виселяв ні в чому не винних людей з їх 
домівок. Завдання виконували СС-батарея Гофмана 
з Бердичева, дві роти солдат із авіації, одна рота 
з поліції, 40 чоловік із штабу Геншеля і 6 чоловік з 
СД Вінниці. У зазначені села вирушили о 23 годині 
з Калинівки. О першій ночі розпочали евакуацію, о 
третій вже закінчили. Людям дозволили взяти тільки 
найнеобхідніші речі, які вони могли донести. їх заг
нали на закриті вантажівки і вивезли в сторону Бер
дичева. Тим часом 15 виділених солдат нишпорили 
по хлівах і забирали худобу. З  тими, хто спробував 
чинити опір, не церемонились. їх  вважали помічни
ками партизанів і розстрілювали на місці. «Жор-
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стокість проти населення необхідна при німецькій 
окупації» - підкреслювалось в згаданому вище ра
порті. На ранок села були спустошені. Тепер вони підля
гали заселенню переселенцями, зокрема «фолькс- 
дойчами» з інших областей.

Хоча окупанти жорстоко знущались над мирним 
населенням, це не завадило їм успішно використа
ти його як для розширення власної агентури, так і 
для виправдання власної загарбницької політики -  
проводити акцію розкопок у Вінниці місць масових 
поховань ж ертв сталінських репресій. Поставлена 
мета була досягнута. Реакція населення на побачене 
не забарилась. Люди, які упізнали в розкопаних мо
гилах своїх арештованих і розстріляних родичів, 
добровільно приходили в німецькі каральні устано
ви і видавали «гуманістам» радянських активістів, 
членів партії, працівників правоохоронних органів, 
більшість яких були залишені на окупованій тери
торії для підпільної роботи.

І ось нарешті перший етап будівництва ставки 
був заверш ений і «вовче лігво» було готове для 
прийому господарів. 20 червня 1942 року для охоро
ни об’єкту додатково прибула спеціальна 1-а охо
ронна рота із елітної військової частини «Велика 
Німеччина», а 25 червня -  ще 5 охоронних рот. «Вер- 
вольф» тепер був на сто відсотків фортифікаційним 
об’єктом. До слова, його система безпеки вражала 
навіть німецьких генералів. Ось які враження зали
шив про вінницьку філію ставки Гітлера Манштейн: 
«.-Вінниця - курортне місто, розташоване на ма
льовничих берегах Південного Бугу. Тут діяла став
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ка Гітлера «Вервольф», на будівництво якої ви
трачено багато коштів. Вона мала власне водо- 
забезпечення та силову установку. Службові й 
житлові приміщення були в дерев’яних будинках, 
обладнані й мебльовані просто, але зі смаком. Нас 
вразила система виритих в землі й добре замас
кованих бліндажів для вартових, яка охоплювала 
всю територію навколо лісового масиву».

Зауважимо, що в післявоєнний період з чисто 
ідеологічних міркувань радянська пропаганда по
ширила міф про те, яку велику загрозу для окупан
тів становили на Вінниччині партизанські загони. На 
жаль, архівні матеріали свідчать про протилежне. 
Гітлеру якраз не було чого турбуватись з приводу 
підривної діяльності партизанів. В довколишніх лісах 
було всього два невеликих загони народних месників, 
які до того ж  знаходились під постійним контролем 
гестапо й поліції. «Вервольф» для партизанів був 
практично недосяжний, вони мали про філію гітле
рівської польової ставки досить скупу інформацію. І 
не лише вони одні. Деталі будівництва й діяльності 
ставки під час війни були добре відомі лише спец- 
органам та вищому військовому командуванню. Хро
нологію перебування Гітлера у вінницькій ставці, і 
то не в усіх деталях, відтворять значно пізніше.

Про те, що фашисти почували себе на окупова
ній Вінниччині господарями і належ ним чином 
дбали про власну безпеку, свідчать немало фактів. 
Ось декілька.

Одразу ж  після приїзду в ставку, а саме 21 лип
ня Гітлер без найменшої боязні за своє ж иття
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прогулювався на моторному човні Південним Бугом. 
Його заступник по партії і особистий секретар Бор
ман у останні дні липня 1942 року зробив декілька 
поїздок в села Вінниччини.

Щодня на доповідь до Гітлера «катались» автомо
білями зі своїх ставок під Калинівкою та Житоми
ром Герінг і Гіммлер. Герінга, до слова, часто ба
чили на вулицях Вінниці. Одного разу він навіть 
побував на спектаклі у місцевому муздрамтеатрі. 
Після вистави за кулісами зустрівся з трупою, після 
чого розпорядився допомогти артистам в оздобленні 
закладу і видати продуктові пайки. Його наказ був 
чітко виконаний.
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«В Е Р В О П Ь Ф » ВОСКРЕШАЄ НАТР КАРІ 
З ПИПОВЕЦЬКОГО П0ВІТ9

В ході будівництва «Вервольфу» німецькі 
спецоргани розгорнули у Вінниці та прилеглих 
до неї населених пунктах активну роботу по 
агентурному контролю навколо об'єкта. В цьо
му розділі піде мова про неординарну життєву 
історію жінки-агента абверу, яка була завербо
вана німцями взимку 1942 року.

У Вороновиці, що біля Вінниці, як відомо, був 
розташований відділ німецької армійської розвідки- 
абверу, який  працю вав бездоганно. В лю тому
1942-го його начальнику Гелену надійшло агентур
не повідомлення про появу в Липовцях підозрілої 
жінки. Вона звернула на себе увагу тим, що розпи
тувала у старих людей про долю панів Літорських, 
тих самих, які в часи царської Росії були наближені 
до царя й займали при дворі важливі пости. Інфор
мація зацікавила Гелена і він наказав затримати і 
привезти до нього підозрілу особу. Нею виявилась 
вже немолода, але ще досить приваблива на свої 
літа, гарно зодягнута жінка, яка під час знайом
ства назвалась Марією Миколаївною Літорською. Про 
себе вона розповіла, що народилась у селищі Липо- 
вець, але зараз проживає в Києві, де працює до
глядачем у музеї Тараса Шевченка. На батьківщину
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приїхала після довгої розлуки -  не була в рідних 
краях більше двадцяти років і тепер, коли тут нема 
радянської влади, вирішила з ’ясувати, як  склалась 
доля її рідних і близьких із знаменитого в царській 
Росії роду Літорських.

Мовляв, сама вона, боячись переслідувань, була 
змушена змінити прізвище на Ляховську і жити всі 
ці нестерпно довгі роки напівлегально. Ж інка не при
ховувала свого ворожого ставлення до більшовицької 
влади і натякнула, що готова співробітничати з 
німецькими спецслужбами.

Ясна річ, все, що повідомила пані Ляховська, 
було ретельно перевірено київськими агентами аб
веру. Інформація про її місцепроживання та роботу 
підтвердилась. Проте її запідозрили у зв ’язках  з 
колишніми радянськими активістами. Щоб зняти з 
себе будь-яку підозру, М арія, не гаючись, пого
джується стати агентом німецької армійської розві
дки, про що дає підписку такого змісту: «Мені за
раз 62 роки. З  них майже 40 років я є ворогом 
більшовизму. Моїм ідеалом була монархія. В ім’я 
цього ідеалу я ненавиджу радянську владу. Готова 
надавати посильну допомогу рейху в боротьбі з со
ветами». Так уродженка Липовця стала агентом аб
веру. їй  дали псевдонім «Воскресла», Марія знову 
повертається до Києва. З  нею зустрівся працівник 
абверу Хофман, який з метою розширення опера
тивних можливостей влаштував її на посаду домо
управа. Перед «Воскреслою» поставили чітке завдан
ня: виявляти осіб, причетних до радянських спец
служб, підпілля й партизанів. Нагода довести свою
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відданість новій владі трапилась швидко. До війни 
другий чоловік Ляховської працював на керівній по
саді в наркоматі внутрішніх справ України. Жінка 
нічого не знала про нього з того часу, як радянські 
війська залишили Київ. І раптом її розшукує близь
кий знайомий чоловіка. Він не лише приніс сумну 
звістку, що той загинув при обороні столиці, але й 
представився зв ’язківцем партизан і попросив Ма
рію надавати по необхідності для конспіративної 
роботи свою квартиру. Так під контролем абверу «Вос
кресла» почала налагоджувати й розширювати зв’яз
ки з підпільниками й партизанами Києва, щоб потім 
справно доповідати про їх наміри та дії. Щоправда, 
робила вона це не лише з ідейних переконань, але 
й за пристойну й систематичну грошову винагороду. 
Ляховську швидко оцінили, як досить продуктив
ного й відданого рейху агента. Марія добре орієн
тувалась в ситуації, не боялась ризикувати, прий
мала виважені рішення.

Приміром, на черговій зустрічі із зв ’язківцем 
партизан вона, як виходець з Вінниччини, отримала 
завдання побувати на батьківщині й по можливості 
з’ясувати деталі спорудження філії головної польової 
ставки Гітлера під Вінницею. Ясна річ, зацікавленість 
партизан будівництвом «Вервольфу» відразу стала 
відома абверу. Про те, що партизани щось «проню
хали» про спорудження ставки доповіли керівникам 
абверу і СС Канарісу і Гіммлеру. За їх наказом були 
негайно вжиті широкомасштабні заходи щодо поси
лення охорони об’єкту і перекриття всіх можливих 
каналів витоку даних про хід будівництва.
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Невдовзі по наводці «Воскреслої» була ліквідо
вана група підпільників у Києві, а Ляховська, змінив
ши місце проживання й прізвище на Котюк (прізви
ще її першого чоловіка), почала працювати в ні
мецькому радіокомітеті. Вона наглядала за численним 
технічним персоналом і продовжувала справно ви
конувати завдання абверу.

Проте фронт невмолимо наближався до Києва. 
«Воскресла» нервується і все частіше згадує своє ми
нуле і замислюється над своїм майбутнім. Чи візьмуть 
її з собою відступаючі фашисти? Якось треба було 
рятуватись. І жінка придумує досить оригінальний 
спосіб. У липні 1943 року вона письмово викладає аб
веру власне досьє — детально розповідає про свою 
багаторічну антиреволюційну боротьбу в Росії. Це була 
справжня детективна повість про суперагента цар
ської охранки, на рахунку якого сотні життів ро
сійських революціонерів. Одкровення «Воскреслої» 
справили належне враження навіть на бувалих пра
цівників абверу. Для Літорської-Ляховської-Котюк це 
була перепустка до Німеччини, яка хоч і програвала 
війну, але могла стати новим й більш-менш надійним 
пристанищем до кінця днів професійної, але вже не
молодої агентеси. Чим же так вразила й підкупила 
Маріїна сповідь німецьку розвідку?

Свої спогади вона розпочала із вражень дитин
ства й розповіді про свою поважну родину. Батьки 
мали в Липовцях гарний чепурний будинок. Глава 
сімейства служив губернським секретарем Київ
ського губернського управління, був завжди закло
потаний справами, але любив час від часу вичи-
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тувати доньці за її дитячі пустощі. Мати, нащадок 
шляхетного роду Томашевських, на противагу бать
кові була повсякчас красива й лагідна, але, сердеш
на, день за днем танула, мов свічка, від сухот і не 
звертала уваги на витівки доньки. Дарма, що вона 
безстрашно і безоглядно шукала на свою голову 
всіляких авантюрних пригод.

Марійка мала ще двох рідних тіток, чоловіки яких 
займали високі державні посади. Один був липовець- 
ким міським головою, другий -  начальником Київ
ського губернського жандармського управління. Не 
менше пишалась і любила дівчинка свого дядька по 
матері Миколу Томашевського, котрий служив по
ліцейським приставом Старокиївської дільниці сто
лиці. Пригадала й хрещену матір, котра була фрей
линою при дворі його Величності Імператора.

На жаль, Марія рано залишилась сиротою і її 
вихованням зайнялись в пансіонаті графині Лева- 
шової та жіночій гімназії. Потім доля закинула дівчи
ну до Маріїно-Благовещенської общини сестер ми
лосердя. Але паралельно із традиційним світським 
вихованням, вона виховувалась атмосферою роди
ни, де, як сказано вище, було чимало представ
ників каральних і правоохоронних органів. Зазвичай, 
коли вони збирались за одним столом, розмови то
чились навколо політики, боротьби з революційни
ми партіями, викриття підпільних груп тощо. Марія 
мимоволі заздрила своїм родичам і мріяла сама бра
ти участь у розкритті подібних злочинів. Одного разу 
вона розповіла про своє бажання начальнику кри- 
мінально-розшукового відділу Києва Рудому, але
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він вважав, що дівчині зі шляхетним вихованням і 
манерами не підходить таке заняття, в крайньому 
випадку порадив їй спробувати свої сили в царині 
політичного розшуку. Інші високі поліцейські чини, 
до кого зверталась Марія, категорично її відмовля
ли від цієї затії. Поки в 1903 році до Києва не при
був жандармський ротмістр Спиридович, якого при
значили на посаду начальника охоронного відділен
ня. Він і став хрещеним батьком Літорської в її кар’єрі 
агента царської охранки, безпосередньо займався її 
професійною підготовкою. «Підготовчі курси» трива
ли п’ять місяців. Марія, як учениця-відмінниця, ста
ранно вивчала все: програми революційних партій і 
рухів, методи конспірації, володіння зброєю, шиф
рування, філерську справу, тощо. На «випускному 
іспиті» Спиридович ще раз попередив свою учени
цю, на яку небезпечну дорогу вона стає, що відте
пер щодня ризикуватиме своїм життям, але дівчи
на сказала, що це її свідомий вибір і вона твердо 
вирішила присвятити себе боротьбі з внутрішніми 
ворогами Росії -  революціонерами.

Згодом шеф вручив дівчині паспорт на ім’я Ми- 
хайлової Марії Миколаївни і перевів на нелегальне 
становище. Секретному агенту під псевдонімом «Рей
тарська» призначили місячну зарплатню в 100 рублів, 
що було великими грішми на той час. Відтепер вона 
мала забути все: нареченого, який залишився у Ли
товцях, великосвітські розваги і бали, забезпечене й 
безтурботне життя. Натомість на неї чекали безсонні 
ночі, вороже оточення фанатів-терористів, паролі, 
явки, постійне балансування на межі життя й смерті.
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Першим завданням «Рейтарської» було проник
нення в організацію есерів і за півтора місяці кропіт- 
кої роботи Марія вже була своєю в есерівському се
редовищі. Незабаром її квартира стала конспіратив
ною, сюди привозили нелегальну революційну літе
ратуру та зброю з-за кордону. їй надзвичайно дові
ряли, хоча формально дівчина не була членом 
партії, а тільки співчуваючою. Не дивно, що під час 
революційних подій 1905 року, коли пройшли ма
сові арешти їх активних учасників, ніхто із затри
маних есерів не виказав «Рейтарську».

В 1906 році, трохи оговтавшись від втрат, есери 
відновили свою діяльність і конспіративна квартира 
Марії знову запрацювала. їй щиро довіряли інфор
мацію про місцезнаходження партійних функціо
нерів, нелегальні друкарні та квартири і «Рейтар
ська» блискавично їх ... провалювала. Зате її кварти
ра вважалась в есерівському середовищі найбільш 
надійною, адже тут не було жодного провалу. Есе
ри навіть жартували, що Марія наче замовлена від 
арештів. Цього зауваження вистачило, щоб «Рей
тарська» вжила заходів проти можливої розшифровки. 
Охоронне відділення терміново відправляє її до 
Одеси. Для товаришів-есерів дівчина вигадує леген
ду про погіршення стану здоров’я й необхідність ліку
вання цілющими грязями й водами Куяльника. Під 
псевдонімом «Петербурзька», налагодивши зв’язок 
із одеським охоронним відділенням, Михайлова знову 
з головою пірнула «в революцію». Керівництво ох
ранки було дуже задоволене новим «придбанням», 
оскільки нещодавно провалилась одна з місцевих
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агентес. Марія з успіхом замінила її і відразу ж от
римала важливе завдання . Треба було зірвати пла
ни московських та одеських есерів, котрі планували 
експропріацію банку в Ташкенті.

Чим далі, тим завдання випадали складніші й 
ризикованіші. Часу на особисте життя не залиша
лось, хоча кілька років тому Марія офіційно таки 
вийшла заміж за свого липовецького нареченого 
Єрмолая Котюка. Як не як їй вже було під трид
цять, прийшла пора ставати матір’ю. Незадовго до 
пологів вона таки поїхала на батьківщину, де не 
знаходила собі місця без звичної діяльності. У Москві 
та Санкт-Петербурзі назрівала нова хвиля револю
ційних подій, а їй не залишалось нічого іншого, як 
милуватись чудовими сільськими краєвидами та за
поєм читати пригодницьку й політичну літературу і 
катувати себе за бездіяльність.

На жаль, пологи пройшли з ускладненнями, не
мовля померло. Для жінки це була справжня траге
дія, біль якої могла вилікувати лише кипуча 
діяльність і низка нових небезпечних авантюр. Од
ним словом те, що вона любила в житті.

Влітку 1913-го Марія знову отримала надію ста
ти матір’ю. Вони переїхали з чоловіком в Пітер, де 
його прилаштували на службу до реєстраційного 
відділу департаменту поліції. Він вже знав, що дру
жина є агентом царської охранки. Виїжджаючи на 
тривалий час з дому на завдання, вона змушена була 
бодай дещо розповідати йому. Наприклад, Єрмолай 
знав, що в тому ж 1913-му Марію (на той час вона 
вже мала псевдонім «Реноме»), як одного з най-
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досвідченіших агентів, послали до Фінляндії на роз
шук Ульянова-Леніна. Там вона підняла на ноги всіх 
фінських есерів і натрапила на його слід. Проте, 
відчуваючи гарячий подих у спину царської охран
ки, Ленін терміново виїхав за межі Фінляндії.

На вимогу керівництва, яке вирішило пожаліти 
вагітну жінку, Марія знову повертається до Києва, 
а напередодні пологів -  до Липовця. Але цього разу 
доля знову відвернулась від неї. Друга дитина також 
народилась мертвою. Для Марії це був удар страш
ної сили. Вона приїхала до Санкт-Петербурга, але 
працювати вже не могла -  все валилось з рук. 
Попервах керівництво охоронного відділення всіля
ко підтримувало свою агентесу і морально, і мате
ріально. Ніхто не хотів вірити, що назавжди втра
тили такого блискучого агента. Так минуло два роки. 
Щомісячна субсидія в розмірі 150 рублів виплачу
валась справно. Але потім субсидії скоротили. Це 
надзвичайно образило Марію. Кілька разів вона спро
бувала вимагати, але марно. І тоді колишній агент 
приймає рішення...

Відразу в трьох випусках столичного часопису 
«Жизнь и суд» за 1915 рік були надруковані мемуари з 
претензійною назвою «Із сестер милосердя -  в охран
ку. Щоденник Марії Миколаївни». Колишній шеф «Вос- 
креслої» Спиридович відразу здогадався, хто автор 
цих мемуарів, які завдали йому багато неприємнос
тей. На нього та на його колег відразу впало тавро 
катів революції. Газети підняли галасливу кампанію 
по їх дискредитації. Тим часом вона отримала від ре
дакції гонорар у розмірі 500 із обіцяних 1500 рублів.
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Щоб закрити їй рота, керівництво охоронного 
відділення приймає рішення виплатити їй суму, 
рівнозначну редакційному гонорару, підвищити по 
службі Єрмолая і відправити сім’ю Котюків до Ялти. 
Так колишній суперагент опинилась на півдні, куди 
пізніше перевели градоначальником і Спиридовича. 
Втім затримався він там недовго. На календарі вже 
був 1917 рік. Назрівала революція. Щоб уникнути 
переслідувань Тимчасового уряду, Спиридович 
зібрав речі й втік до Туреччини. Літорська також 
накивала п’ятами, але тільки до Сімферополя.

Тим часом в пресі, мов снігова лавина, почина
ють з ’являтись викривальні публікації про діяльність 
царської охранки. В одній з московських газет спо
чатку надрукували витяги з її листування із Спири- 
довичем (тікаючи за кордон, він в паніці не забрав 
їх з собою), а потім в «Московских ведомостях» з’я
вився список таємних агентів охранки. Марія Мико
лаївна, ясна річ, була в тому чорному переліку і, як 
розумна жінка, реально оцінювала свої шанси ви
братись з цієї круговерті. Вона знову декілька разів 
змінює прізвище, врешті перевтілюється в Ляховську 
Єфросінію Андріївну й виїжджає до Києва. Там вже 
не залишилось нікого, хто б міг її упізнати. Родичів 
порозкидало життя по світу, «соратники» по партії 
есерів вже були на Соловках, а близьких друзів чи 
подруг ніколи не мала. Отож можна було розпочи
нати свою біографію заново...

У травні 1945 року, коли йшли жорстокі бої в 
Берліні, розвідники однієї з передових частин на
ступаючих радянських військ захопили частину
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архівів абверу. Серед трофейних документів вияви
лась і особова справа агента № Ь-1318|315 «Воскрес- 
лої». Починаються активні пошукові роботи по вста
новленню її особи. На жаль, тоді вони не дали жод
них результатів. В справі не було даних про по
дальше життя цієї жінки на території Німеччини. І 
тільки по закінченні «холодної війни» стало відомо 
про її долю. Виявилось, що керівництво київської 
групи абверу врахувало прохання «Воскреслої»: на
дало їй належну грошову допомогу та відрядило до 
Німеччини. Там вона мала зв’язатись із працівником 
спецслужби Гофманом. Але жодних даних, чи пра
цювала липовецька Мата Харі на абвер в Німеччині 
немає. Не виключено, що вона прийняла рішення 
на цьому завершити свою кар’єру агентеси, тим 
більше, що війна закінчувалась і вона розуміла, що 
натомість авантюрної, пригодницької діяльності треба 
шукати тихе й надійне пристанище. Можливо, зовсім 
невипадково на час визволення вона опинилась в 
англійській зоні союзників. Неперевершений майстер 
вигадувати всілякі легенди, вона розповіла англій
цям про свої митарства в Росії, як потерпала від 
переслідувань радянської влади в роки довоєнних 
сталінських репресій. їй, безперечно, повірили й 
дозволили безперешкодно виїхати до Франції. Там 
Марія оселилась в м Леоні, близько зійшлась із ро
сійською еміграцією й безбідно прожила до 75 років.
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від ставк и  до ставк и

Скільки разів Гітлер приїздив до 
«Вервольфу»

Щоб керувати німецьким наступом на Кав
казі та операцією «Блау» під Сталінградом, 
Гітлер приймає ріш ення в середині липня 
1942 року переїхати до вінницької філгі своєї 
головної польової ставки. З документальною 
точністю відомо, що фюрер знаходився у «Вер- 
вольфі» тричі.

Вперше -  з 16 липня по 1 листопада 1942 року -  
100 днів (перебування було перерване поїздкою до 
Берліну з 24 вересня по 4 жовтня); вдруге -  з
17 лютого по 10 березня 1943 року -  18 днів (за 
винятком 22-25 лютого); втретє -  з 27 серпня по 
15 вересня 1943 року — 20 днів.

Як свідчать записи біографів Гітлера, в жодній 
іншій зі своїх багаточисельних ставок він не провів 
так багато часу.

16 липня 1942 року фюрер вилетів з аеродрому 
Вільгельмсдорфу («Вольфшанце») о 8 год. 15 хв. на 
своєму знаменитому чотиридвигунному літаку «Кон
дор - 260». Як завжди його супроводжувало 15 ви
нищувачів «Ю-52» і «МЕ-11», пілотованих кращими 
німецькими асами. До речі, літаки цієї марки були
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тільки в авіазагоні Гітлера і в загонах кур’єрського 
зв’язку. В ставці «Вервольф» Гітлера вже очікували 
Борман, Герінг, Гіммлер і Кейтель. В зв’язку з «но
восіллям» були в декілька разів посилені заходи без
пеки. Керівник особистої охорони фюрера Раттенху- 
бер розробив особливий режим пропуску до шефа. 
Було визначене коло осіб, яким дозволено перебу
вати у ставці. Найретельнішому контролю піддава
лась пошта, адресована фюреру, продукти харчу
вання і медикаменти для нього.

Приміром, мінеральна вода розливалась у пляш
ки тільки в присутності працівників особистої охоро
ни фюрера і доставлялась в ставку спеціальним кур’є
ром. Городину, яка складала основу раціону Гітлера, 
особисто відбирав начальник їдальні на городньому 
господарстві під Вінницею. Медпрепарати замовлялись 
і перевірялись тільки особистим лікарем фюрера про
фесором Мореллем. А виготовляли їх під наглядом 
призначеного спеціаліста-фармаколога і також дос
тавлялись в резиденцію спецкур’єром.

Посилений режим охорони діяв і на транспорт
них засобах, якими користувався Гітлер. В його роз
порядженні був особистий літак, спецпотяг та бро
ньований автомобіль марки «Мерседес-Бенц».

Літак «Кондор -  260» розвивав крейсерську 
швидкість близько 340 км на год. і міг знаходитись в 
повітрі без дозаправки до 4 годин. Це була справж
ня літаюча фортеця, оснащена двома автоматични
ми гарматами, спеціальним пристроєм катапульту
вання сидіння для фюрера.

Навіть якщо фюрер відправлявся в дорогу літа
ком, відразу ж  вирушав до нового місця призна-
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чення і його персональний спецпотяг, а також поїзд 
Герінга та бронепоїзд Гіммлера. Він був сформова
ний з 12 вагонів. В одному був розміщений вузол зв’яз
ку, в другому — охорона, ретельно підібрана з во
яків «Великої Німеччини». Решта вагонів признача
ли для обслуговування фюрера, осіб, що його суп
роводжували, та гостей. Охорону спецпотягу забез
печували скорострільні зенітні установки, встанов
лені на двох платформах.

Свої автомобільні переїзди Гітлер здійснював на 
«Мерсі» з потужністю двигуна 150 кінських сил або 
всюдиході марки «Штеєр». Салони обох машин були 
обладнані потайними нішами, звідкіля за лічені хви
лини можна було видобути автомат чи пістолет для 
самооборони. Щоправда, авто були повністю - стінки, 
днище, верх -  броньовані, скло, ясна річ, кулене
пробивне. Час від часу обидві машини піддавали ви
пробуванням, які засвідчили, що їх броня витриму
вала обстріл з кулемету, а від вибуху гранати на по
верхні залишались тільки легкі подряпини. Скло ж 
залишалось неушкодженим навіть після семи пострілів 
з гвинтівки в одне місце. Крім того, авто були облад
нані такими потужними фарами, що під час руху 
вони повністю засліплювали зустрічний транспорт і в 
такий спосіб виключали можливість ведення по них 
прицільного вогню на фізичну поразку. Мало того, в 
салонах знаходилось ще декілька невеликих, але 
потужних ліхтариків, якими при бажанні вручну мож
на було створювати навколо машин справжню ілю
мінацію. Отож коли Гітлер вирушав у чергове «відряд
ження» від ставки до ставки на автомобілі, ця подо
рож була схожа на вражаюче військове шоу.
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Але повернемось до першого перебування фю
рера у «Вервольфі». З першого ж  дня прибуття Гітле- 
ра в ставку для постійного кур’єрського і службово
го сполучення з Берліном був налагоджений транс
портний човниковий зв’язок. Щоденно із берлінсь
кого залізничного вокзалу «Шарлоттенбург» рівно
0 19 год. 51 хв. відправлявся потяг, який за 34 годи
ни долав шлях через Варшаву, Брест, Ковель, Рівне
1 Бердичів і о 6 год. 45 хв. наступного дня прибував 
до Вінниці. У зворотному напрямку, також щоден
но, о 22 год. 38 хв. потяг відходив з Вінниці й наступ
ного дня о 9 год. 57 хв. прибував на Сілезький 
вокзал у Берліні.

Крім того, щоднини о 14.00 з Берліна вилітав 
спеціальний літак, який приземлявся у ставці о 18.00. 
Цим же курсом, але вже в зворотному напрямку 
щодень вилітав інший літак.

В перші ж дні після приїзду Гітлер висловив 
своє невдоволення місцем розташування «Верволь- 
фу». Це було пов’язано передусім з тим, що йому 
почав докучати сильний головний біль. Особливо 
виводила з рівноваги спека. Температура повітря в 
окремі дні «підскакувала» до 45 градусів. Бункер 
Гітлера та приміщення, де він приймав доповіді 
військового керівництва, постійно поливались хо
лодною водою, але цей захід приносив лише тимча
сове полегшення. В блочних будинках навпаки, все
редині було волого і його мешканці потерпали, що 
можуть захворіти на ревматизм.

Сердило фюрера й надто сліпуче місцеве сон
це, тому він дає доручення негайно пошити йому
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Гітлер разом з генералами і офіцерами оглядає одну із вогневих позицій 
«Вервольфу», липень 1942 р. 65
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Ставка фюрера «Вервольф». Гітлер V супроводі шеф-ад 'ютанта 
вермахту Шмундта, ад 'ютанта флоту фон Путткамера і двох охоронців 

ескорт-команди СС.
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Гітлер і Борман на прогулянці у  «Вервольф», літо 1942 р.

Гітлер, Гальдер, Кейтель за розглядом ситуації на східному фронті 
«Вервольф», літо 1942 р.
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Гітлер розмовляє з комендантом «Вервольфу»



Гітлер на ганку свого будинку з генералами вермахту. 
«Вервольф», серпень 1942 р.
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Фельдмаршал Клюге.

Фельдмаршал Мапштейн.
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Фельдмаршал Леев.



Гітлер і Борман у «Вервольфі» за 
розглядом фотографій, 

літо 1942 р.
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Руїни «Вервольфу» сьогодні.
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кашкет з великим «козирком». Дошкуляли й кусючі 
комарі. Тому, щоб не захворіти на малярію, Гітлер 
та його оточення щодня стали вживати медпрепа
рат «Атибрін».

За декілька днів після приїзду до «Вервольфу» 
Гітлер відчув себе геть розбитим. У нього піднялась 
температура до 40 градусів, яка майже не падала 
під дією медикаментів. Лікарі констатували захво
рювання на грип. Почались ускладнення. В першу 
чергу постраждала нервова система. Мучив голов
ний біль, піднявся тиск. Стан його характеризував
ся, як критичний. Адольф помітив, що під час ходь
би втрачає рівновагу. «У мене весь час таке відчут
тя, ніби я завалююсь на правий бік, - скаржився він. 
Гітлер настільки почувався кепсько, що попросив 
приїхати до себе свою співмешканку Єву Браун. На 
початку серпня йому нарешті стало краще.

Розпорядок дня фюрера у «Вервольфі» практич
но нічим не відрізнявся від берлінського. Хіба що 
тривалістю сну. Як правило, спав він мало, а ось у 
вінницькій ставці прокидався досить пізно - о 9 чи 
10 годині. Потім за допомогою ад’ютанта голився й 
одягався, з'їдав легкий сніданок і брався до дер
жавних справ.

Зазвичай робочий день починався традиційно - 
із доповідей про ситуацію на фронтах та в самій 
Німеччині. В резиденції разом з шефом знаходилась 
вся верхівка військового і цивільного управлінських 
апаратів, яка діяла у чіткій відповідності з робочим 
графіком свого вождя. Заслухавши інформацію, 
Гітлер відразу давав розпорядження, як вирішу-
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вали ту чи іншу проблему. Біля 16 години обідав і, 
якщо до ставки приїхали гості, то за столом він 
виявляв надзвичайну гостинність і увагу до них. В 
меню включались тільки вегетаріанські страви.

Після обіду знову багато працював і першу не
велику перерву робив аж  біля першої години 
ночі -  на легку вечерю. До слова, під час трапези 
фюрер любив пофілософствувати на різні теми бут
тя. Часом, особливо вночі, ці розмови переходили в 
довгі монологи, які учасники вечері мусили терпля
че слухати, бувало, до ранку. Ось як згадує про 
такі ночі у своїх мемуарах один із представників 
вищого командування вермахту Гудеріан:

«~Гітлер годинами просиджував зі своїми ад’ю
тантами і секретарями, обговорюючи й таким чи
ном розголош уючи свої плани. Крім особистих сте
нографісток і присяжних стенографів Рейхстагу, 
геніальні промови фюрера постійно фіксувались 
уповноваженими військовими істориками Гітлера 
(як мінімум, один з них працював на радянську 
розвідку - прим. авт.). Балаканина фюрера не зна
ла меж  і кордонів».

Військовий міністр Шпеєр відтворив атмосферу 
ночей - монологів ще колоритніше:

«Щ оночі він (фюрер) збирав своє найближче 
оточення: стенографісток, машиністок, міністрів, 
генералів, секретарів, гауляйтерів, а також водіїв і 
ад’ютантів, розсаджував навколо столу нібито для 
вечері й починав говорити. Говорив без упину. Іноді 
до трьох, чотирьох годин ночі. Мова йшла про все: 
історію й економіку; клімат і релігію; як змусити
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вівчарку Блонді стати вегетаріанкою; про те, що 
предками німців були греки (іншим разом вікінги); 
чого не вистачає жінці й про що вона, як правило, 
думає й чого прагне; про виробництво сталі й па
перу; про якості одеколону, а також про себе і ще 
раз про себе. Під ранок слухачі вже ледве трима
лись, щоб не заснути за столом. Після втомливих 
денних засідань монотонний голос Гітлера діяв як 
снодійне, у всіх просто злипались повіки. Тільки 
почуття обов’язку та поваги до фюрера змуш ува
ли всіх нас приходити на ці розмови».

Батько нації чи хвора людина?
Всі, хто був поруч з Гітлером у вінницькій 

ставці, відзначали його неврівноваженість, а після 
хвороби ще й підвищену нервовість. Відразу по 
приїзді до «Вервольфу» у нього надзвичайно заго
стрились стосунки з генералітетом вермахту. 
Він не погоджувався із жодним запропонованим 
йому командуванням військовим планом.

З цього приводу доктор Гебельс занотував у своє
му щоденнику такий епізод:

«Прилетів до Вінниці. Був прийнятий фю ре
ром і щасливий, що провів з ним весь день. В дета
лях розповів йому про бомбардування Берліну. Він  
слухав мене уважно і при цьому дуж е лаяв Герін- 
га. Не дуж е схвально висловлювався й на адресу 
інших генералів. Сказав, що не вірить жодному з 
них, і через це змушений сам командувати армією».

Результатом таких напружених стосунків стало 
те, що за період війни із 17 фельдмаршалів 10 були 
зміщені зі своїх посад. Крім того, троє загинули після
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невдалого замаху на Гітлера 20 липня 1944 року. 
Двоє померли, а один потрапив до в’язниці. Лише 
один єдиний Кейтель залишився на службі до кінця 
війни. Із 36 генерал-полковників позбулись своїх по
сад 26, семеро загинуло і лише троє зберегли свої 
посади і звання до травня 1945 року.

Стан недовіри й підозрілості фюрера пізніше 
підтвердив на допиті генерал-полковник Йодль. Ось 
що записано з його слів у протоколі допиту: 
«Влітку 1942 року я вважав, що Гітлер незадо
вільно вів військові д ії  на Східному фронті. В 
цей час він знаходився  у В інниці й звідти керу
вав військовими операціями. Постійно віддавав 
суперечливі один одному накази. Я зробив йому з 
цього приводу зауваж ення, через що наші сто
сунки погіршились...»

В матеріалах особистого архіву фельдмаршала 
Паулюса є свідчення про те, що 12 вересня 1942 
року у «Вервольфі» він висловив свої міркування 
щодо слабкості німецького фронту під Сталінгра- 
дом. Але вони не були взяті до уваги.

На одній з доповідей у «Вервольфі» виник різкий 
конфлікт між Гітлером та Гальдером, що врешті при
звело до відставки шефа генерального штабу сухо
путних військ. Збереглась стенограма цієї суперечки:

«... Від військового керівництва я вимагаю такої 
ж твердості, як і від фронту», — гарячкував Гітлер. 
На це зауваження Гальдер відреагував таким чи
ном: «У мене є твердість, мій фюрер. У мене є Ви, 
мій фюрере. Але на фронті тисячами гинуть мужні 
мушкетери і лейтенанти, а керівництво вермахту
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при цьому не має права самостійно прийняти жод
не рішення, у нього зв’язані руки».

Сказане було сприйнято Гітлером, як нечуване 
зухвальство. Він геть розлютився: «Генерал - пол
ковнику Гальдер! Що Ви собі стосовно мене дозво
ляєте та ще й таким тоном!? Ви хочете розповісти 
мені про життя на фронті? А що ви взагалі знаєте 
про фронт? Де Ви були під час перш ої світової 
війни? І Ви дорікаєте мені, що я нічого не знаю  
про фронт?! Я Вам забороняю! Замовкніть!»

Трофейні та інші архівні матеріали свідчать про 
те, що період перебування Гітлера у вінницькій 
ставці з середини літа до початку осені 1942 року 
був досить плідним для нього.

Передусім йдеться про відпрацювання остаточ
ного варіанту Сталінградської битви. 23 липня, че
рез тиждень по приїзді до «Вервольфу», незважа
ючи на хворобу, Гітлер видає директиву №45. Згідно 
неї група армій «Південь» була поділена на дві. 
Призначення першої -  групи «А» -  полягало в за
хопленні Чорноморського побережжя Кавказу. Друга 
група -  «Б» -  мала розгорнути наступ на Сталін- 
град, вийти до Волги і таким чином відрізати для 
Росії поставки північно-кавказької нафти. Поперед
ньою директивою ОКВ №44 фюрер поставив завдан
ня перед 22-ю гірською армією та 5-м повітряним фло
том захопити Мурманську залізничну колію в районі 
Кандалакші. У цей же час з «Вервольфу» Гітлер віддає 
накази про взяття Ленінграда будь-якою ціною.

Для узгодження всіх деталей цих стратегічних 
завдань 8 серпня в ставку приїхав головнокомандувач
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центральної групи армій генерал-фельдмаршал фон 
Клюге. 22 серпня Гітлер викликав на нараду голов
нокомандувача групою армій «А» генерал-фельдмар- 
шала Ліста. 24 серпня фон Клюге знову побував у 
«Вервольфі».

Потім, аби поближче познайомитись з ситуацією 
на центральному фронті, Гітлер виїжджає туди у 
супроводі Герінга та Гіммлера. Вони відвідують Вязь
му, Ржев, Гжатськ.

Тим часом на театрі воєнних дій -  на Заході, в 
Африці та й в Радянському Союзі стались серйозні 
зміни. 2 вересня 1942 року армія під командуванням 
Роммеля провалила наступ на Ель Аламейн у Північ
ній Африці. Відтак, стала неможливою окупація 
Мальти. В Фінляндії потерпіла фіаско спроба бло
кувати мурманську залізничну колію. Під Ленінг
радом ініціатива перейшла на бік Радянської Армії. 
При цьому значні зусилля центральної групи німець
ких армій відволікались на боротьбу з міцніючими 
силами партизанів.

А потім була катастрофічна поразка фашистів 
під Сталінградом, який Гітлер сподівався захопити 
одним ударом. На планах захопити нафтові свердло
вини Кавказу також було поставлено хрест. У війні 
настав переломний момент на користь Радянської 
Армії. Звинувачення на адресу головнокомандувачів 
груп військ «А» і «Б» закінчилось відставкою 10 ве
ресня 1942 року генерал-фельдмаршала Ліста. Гітлер 
самочинно призначає себе головнокомандувачем вер
махту. Фюрер один по одному усуває з ключових 
військових постів своїх вчорашніх соратників. Поз-
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бувся своєї посади також і начальник генерального 
штабу сухопутних військ Гальдер. 20 серпня фюрер 
підписує наказ про призначення на цю посаду 
Курта Цайцлера.

Директива за №18, підписана Гітлером у «Вер- 
вольфі», зобов’язувала армійські підрозділи посилити 
боротьбу з партизанами на Сході. А наказ від
18 жовтня ц. р. роз’язував руки німецькій політичній 
поліції, яка масово арештовувала в Німеччині рідних 
офіцерів, котрих запідозрили в нелояльності до пол
ітики «великого фюрера». Починається полювання 
на відьом за сценарієм Гітлера.

Втім у вінницькій ставці Гітлер, хоч і нечасто, 
переживав і позитивні емоції. Під час першого пере
бування він вручав тут нагороди німецьким воякам, 
які відзначились в боях літньої кампанії 1942 року.

На державному рівні у ставці 22 вересня 1942 р. 
проводились переговори з румунським президентом 
Антонеску, а через два дні відбулась зустріч з хор
ватським лідером Анте Павеллі. Сюди приїздили на 
прийом до фюрера турецький, болгарський, іта
лійський та японський посли.

«Вервольф» зіграв роль рятівної соломинки в долі 
шефа абверу адмірала Канаріса. У лютому 1942 року 
Гіммлер і Шеленберг доповіли Гітлеру, що на адмі
рала працює багато «агентів впливу» з числа євреїв. 
Знаючи вороже ставлення фюрера до представників 
цієї національності, вони сподівались, що Канаріса 
буде негайно звільнено з посади. Гітлер справді тер
міново викликав до себе Кейтеля і наказав тимча
сово усунути адмірала від справ. Однак Канаріс
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(у керівних колах Німеччини він мав стійку репута
цію «хитрого лиса») почав шукати нагоду виравда- 
тися перед Гітлером. 15 серпня адмірал вилітає до 
«Вервольфу» і вмовляє ад’ютанта влаштувати поба
чення з фюрером. Розмова між ними тривала досить 
довго і, на глибоке розчарування Гіммлера та Шел- 
ленберга, його знову поновили в посаді. Щоправда, 
наприкінці війни Канаріса звинуватили в причетності 
до замаху на Гітлера і він був повішений...

27 вересня 1942 року фюрер на один тиждень 
перервав своє перебування у вінницькій ставці. Він 
терміново вилетів до Берліну, де наступного дня 
виступив з промовою в палаці спорту перед 10 тис. 
кандидатів в офіцери. До речі, про те, що на зібранні 
буде виступати фюрер, можна було здогадатись 
лише по надзвичайних заходах безпеки і значно 
посиленій охороні палацу. Ім’я оратора не розголо
шувалось до останньої хвилини. Коли Гітлер виїхав
з к ан ц ел я р ії, його м аш ину супроводж увало 
450 офіцерів гестапо, кримінальної поліції та РХАС- 
ХА. За тиждень до події в палаці спорту 60 тисяч 
офіцерів та поліцейські з собаками вже несли пос
тійну охорону, патрулювали вулиці навколо нього, 
обстежували підвали та горища прилеглих будинків. 
Команда із 16 охоронців пильнувала за працівника
ми палацу й достовірністю перепусток, речами, що 
заносились до приміщення. Щоб гарантувати цілко
виту безпеку і запобігти розповсюдженню інформації, 
телефонні будки в приміщеннях на тривалий час були 
зайняті охороною і користуватись телефоном заборо
нялось. В день виступу 15 тисяч офіцерів поліції 0X0-
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роняли верхні поверхи, дахи всіх навколишніх бу
дівель. Власники та орендарі цих будівель були за
реєстровані поліцією, їм наказали не виходити з дому 
або знаходитись на день візиту Гітлера десь поза 
своїм помешканням. Під наглядом було все: вуличні 
ящики з піском, підземні переходи, громадські туа
лети, каналізаційні колектори, паркани, садки, во
рота, вентиляційні шахти, поштові скриньки, водо
забірні труби тощо. Суворо заборонялось кидати 
квіти, листи та інші предмети. Нікому не дозволя
лось лазити по деревах, парканах, стовпах або ко
ристуватись будь-яким видом транспорту. Усі пол
іцейські були зобов’язані ретельно перевіряти валі
зи, пакунки й сумки, особливо ж  підозрілі кошики 
громадян. Євреям та іншим підозрілим особам було 
наказано знаходитись поза зоною охорони. Поліція, 
гестапо, офіцери СД стояли вздовж маршруту і кон
тролювали людей на тротуарах, у вікнах та на бал
конах будинків. Виступаючи перед майбутніми офі
церами, фюрер, як завжди, був впевнений в пере
мозі Німеччини, в силі німецької зброї та незлам
ності вірної йому армії.

4 жовтня Гітлер знову був у «Вервольфі» і ще 
майже місяць звідси відслідковував ситуацію на 
східних фронтах. Радіодонесення стали дещо опти- 
містичнішими.

Архівні матеріали свідчать, що перебуваючи на 
Україні, Гітлер спільно з Борманом та Гіммлером, 
будували плани, як удосконалити й реорганізувати 
війська СС. В них, на їх переконання, мала зосе
реджуватись еліта німецької армії, а відтак всієї нації.
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Тому ставилось завдання посилити підбір та вихован
ня членів цього «чорного ордену». В майбутньому 
планувалось створювати особливі СС-поселення і 
навіть окрему автономію в кордонах Великої Німеч
чини СС-держави.

Саме у вінницькій ставці у Гітлера і його сорат
ників виникла ідея створення під керівництвом ди
версанта №1, Скорцені, армійсько-диверсійних під
розділів рейхкамікадзе і перші 250 смертників по
чали проходити вишкіл на базі однієї з німецьких 
військових частин.

Яке майбутнє чекало українців «за фюрером»?
У «Вервольфі» фюрер спільно із своїми зас

тупниками обговорювали проблеми расового об- 
життя всієї післявоєнної Європи. В цьому кон
т екст і розглядався і відомий план «Схід».

Згідно нього, наприклад, планувалось створити для 
нащадків німців окрему марку (область), до якої увій
шли б Крим і Херсонська область. А щоб не збільшу
валось місцеве населення, мали перевчати більшість 
акушерок, що залишились на окупованих територі
ях, на ... «спеціалісток по абортах». Власне саме для 
цього Борман вирішив більш детально познайомитись 
з реальною ситуацією в селах Вінниччини, з життям 
їх мешканців, тобто своїми очима подивитись на «не
долюдів». Щоправда, присвятив він цьому лише один 
день. 22 липня 1942 року разом з двома супроводжую
чими його чиновниками, він побував у Липовецькому 
районі, їздив від села до села, від колгоспу до колгос
пу. Німецькі комісари по сільському господарству з 
гордістю демонстрували високим гостям великі про-
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стори пшеничних ланів. До слова, Гелен вже після 
війни стверджував, що Борман під час цієї поїздки 
зустрічався з радянським розвідником і передав йому 
інформацію державної ваги.

Повернувшись до ставки, Борман ввечері ра
портував Гітлеру про те, що «побачив за останні 
дванадцять годин багато, багато дітей». На його дум
ку, з часом це могло стати серйозною загрозою, 
«оскільки вони відносились до раси, яка мешкає в 
значно суворіших умовах, ніж німецька». Ось деякі 
його зауваження: «Ніхто із  дітей не має потреби 
носити окуляри, практично у всіх - відмінні зуби; 
при нормальному харчуванні ці люди зберігають 
гарне здоров’я до похилого віку, хоча й п’ють нео- 
чищену воду, від якої ми б обов’язково захворіти». 
Ці «так звані українці» (для Бормана всі вони були 
слов’янами), «ймовірно, мали імунітет від всяких 
лихоманок, оскільки не схильні до них, хоч на них 
достатньо вошей. Більшість колгоспників -  блакит
ноокі блондини, але обличчя плоскі, з грубими ри
сами -  не арійського типу. При добрій німецькій 
організації вони стануть швидко розмножуватись, 
що уже небажано, оскільки в кінцевому рахунку на 
цій землі повинна залишитись тільки німецька раса».

Але у Гітлера був власний погляд на цю пробле
му. Доповідь, а ще більше позиція Бормана, його 
тільки розлютили: «Нам потрібна робоча сила! М ож
ливо, настане такий день, коли ми заборонимо  
місцевому населенню користуватись контрацепти
вами, а порушення буде каратись розстрілом. А ось 
із розповсюдженням єврейської зарази ми будемо
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боротися весь час! Але старання зберегти здорову 
робочу силу повинні відповідати розумним межам: 
наприклад, проводити загальну вакцинацію насе
лення ні до чого».

В розмовах з фюрером Борман настирливо повер
тався до різних проблем, пов’язаних з місцевим насе
ленням, і у відповідності з одержаними вказівками го
тував інструкції. Врешті він направив рейхсміністру 
східних територій грунтовний документ, в якому були 
викладені побажання Гітлера. Серед іншого вказува
лось, що необхідно скорочувати чисельність україн
ського населення окупованих територій. З цією метою 
потрібно розширити торгівлю контрацептивами і мак
симально спростити процедуру здійснення абортів. 
Вакцинацію населення не здійснювати і не налаго
джувати вцілому систему охорони здоров’я для сло
в’ян. «Ніякої вищ ої освіти: уміти читати й писати 
цілком достатньо». Крім того, українське письмо на
лежало перевести з кирилиці на латинський алфавіт. 
Головне -  не допустити зближення між німцями і 
місцевим населенням. На основі викладених думок 
фюрера Борман дав відповідні доручення Розенбергу. 
Для нього послання рейхсляйтера стало справжньою 
бомбою: всього за декілька днів до цього він відпра
вив Гітлеру доповідь, де пропонував гарантувати ук
раїнцям відносну незалежність -  зокрема, в культурній 
і адміністративній сферах, щоб заручитись їхньою 
підтримкою в хрестовому поході проти «більшовизму 
росіян». Отож, поїздка Бормана по українських селах 
була викликана зовсім не звичайною цікавістю чи ба
жанням познайомитись з реальним станом справ.
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У вересні 1942 року на нараді представників партії 
та уряду у «Вервольфі» обговорювалось питання, яким 
чином найбільш ефективно використовувати жіноче 
населення України. В стенограмі цієї конференції вик
ладена думка Бормана про доцільність використання 
жінок в якості домашньої прислуги, для чого потрібно 
організовувати масову депортацію українок в Німеч
чину. Вказувалось також, що фюрер розпорядився 
відправити в Німеччину 400-500 тисяч домогоспода
рок у віці від 15 до 35 років. На здійснення цієї опе
рації відводилось три місяці. Крім того, Борман ого
лосив, що нелегальний вивіз домашньої прислуги 
санкціонований представниками збройних сил та інших 
установ. Рейхсляйтер відмітив також, що «вивозити 
дозволено тільки жінок, які мають красиву фігуру і 
привабливу зовнішність».

Тоді ж Борман, посилаючись на Гітлера, опри
люднив ще одну ідею. «Згідно окремої вказівки фю
рера, слід онімечити значну кількість українських 
жінок», -  заявив він. В реальному житті реалізація 
цього плану передбачала «упродовж ста найближ
чих років заселити Європу 250-мільйонним німець- 
комовним населенням». Чоловічу частину східних 
народів чекала значно сумніша альтернатива: раб
ство або смерть. 19 серпня 1942 року Борман зробив 
з цього приводу такий запис: «їхнє призначення -  
працювати на нас; там, де вони будуть непотрібні, 
слід дозволити їм вмирати».

«Все зруйнувати й знищити...»
Звичайно, крім  перерахованих вище питань, 

Гітлер та його оточення займались у  «Вер-
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вольфі» и іншими державними та військовими 
проблемами.

Під час свого другого приїзду до «Вервольфу» з 
17 лютого по 10 березня 1943 року, Гітлер відвідав 
штаб групи армій «Південь» у м Запоріжжі, а 
22-24 лютого вилітав до Німеччини, де спочатку мав 
намір взяти участь у святкуванні річниці заснування 
партії, але передумав і послав тільки привітання.

Наприкінці лютого Гітлер у черговий раз за
хворів у ставці на грип. Гнітюче враження на нього 
справило повідомлення про погіршення військової 
ситуації у Північній Африці. У пошуках винного, фю
рер переклав всю відповідальність за провал опе
рації на фельдмаршала Ромеля і фактично прийняв 
рішення про усунення його від командування. Роме- 
лю оголосили наказ Гітлера 10 березня, коли він 
прибув до «Вервольфу».

Погані новини приходили у ставку одна за од
ною. Справжнім стресом для Гітлера стало повідом
лення про те, що 28 лютого 1943 року було зруй
новано фабрику по виготовленню важкої води на 
гідроелектростанції «Норкс», що у Вермоні (Норве
гія). Для Німеччини це означало відмову від планів 
створення власної ядерної зброї.

7 березня Гітлер прийняв у ставці військового 
міністра Шпеєра і обговорив з ним програму звіль
нення від трудової повинності і відправки на фронт 
800 тис. чоловік. 9 березня у «Вервольф» приїхав Ге- 
бельс. Гітлер був не в гуморі. Він піддав жорсткій 
критиці генералітет, облаяв італійців і поставив ви
могу вжити негайних заходів проти британських по
вітряних нальотів на німецькі міста.
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Днем пізніше фюрер відбув до Запоріжжя у 
штаб південної групи армій, де вручив її команду
вачу Манштейну найвищу військову відзнаку -  ду
бову гілку на рицарський хрест. Поїздка заверши
лась, як і зазвичай, нарадою з питань військових 
дій. Цього разу -  на Донбасі.

13 березня маршрут Гітлера проліг до штаб-квар- 
тири центральної групи армій, яка знаходилась у 
Красноборі під Смоленськом. Саме там було віддано 
наказ командувачу армії фон Клюге розпочати підго
товку операції «Цитадель» - наступ в районі Орла, 
Курська і Харкова. Обговорення плану закінчилось 
спільним обідом, після якого фюрера доставили на 
смоленський аеродром, звідки він на власному літаку 
вилетів до Вільгельмсдорфу (Растенбург).

Цей політ мав стати фатальним для Гітлера. Пер
ший офіцер генштабу центральної групи армій пол
ковник фон Тресков таємно встановив на борту літака 
вибуховий пристрій. Але, нажаль, не спрацював 
самозапалюючий механізм. Черговий замах на Адоль
фа Гітлера знову провалився. До слова, за період з 
1943 до першої половини 1944 року військові вер
махту готували на Гітлера десять замахів, але 
здійснити вдалось лише один. Фюрер вмів чудово 
«сплутувати карти» ворога, непередбачувано вноси
ти зміни в заплановані заходи, уникати стереотипів 
у своїх діях. Зберігся стенографічний запис його вис
ловлювання з цього приводу. Якось Гітлер сказав: 
«...я віддаю собі звіт у тому, чому 90 відсотків істо
ричних замахів були успішними. Єдиний превентив
ний захід, який слід застосовувати, -  це не до
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тримуватись у своєму житті регулярності — в про
гулянках, поїздках, подорожах. Все це краще ро
бити в різний час і раптово...»

До слова, під час літнього перебування фюрера 
у «Вервольфі», у вищих ешелонах влади Німеччини 
визрівали плани його усунення з політичного олім- 
пу. Так, у серпні 1942 року Шелленберг, приїхавши 
у резиденцію Гіммлера до Житомира, наодинці з 
шефом обговорювали питання, як змінити ситуацію 
в Рейху і вивести Німеччину з війни. Обидва схиля
лись до сепаратних переговорів із Заходом. Крім того, 
Шеленберг вважав, що саме Гіммлер має стати на
ступником Гітлера і чим швидше це станеться, тим 
краще для Німеччини. Для реалізації цих планів ро
бились практичні кроки, але вони так і не дали ре
зультатів до кінця війни.

В серпні 1943 року для німецьких військ скла
лась критична ситуація на Донбасі. В зв’язку з цим, 
27 серпня Гітлер знову прибуває до «Вервольфу», 
проводить коротку нараду з командуванням групи 
армій «Південь». Наступного дня на «побачення» з 
фюрером приїздить командувач групою армій 
«Північ» фон Клюге. А в останній серпневий день 
Гітлер віддає німецьким військам, які воювали на 
сході України, один з найжорстокіших для її еконо
міки наказ - залишити Донбас і, відступаючи, зни
щити всі важливі у військовому значенні об'єкти: 
зв’язку, транспорту, а також, безперечно, шахти й 
промислові підприємства. Щоб проконтролювати, як 
виконується його наказ, фюрер 8 вересня в останній 
раз відвідує штаб групи армій «Південь» у Запоріжжі 
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і дає розпорядження про його передислокацію у 
«Вервольф». 25 вересня 1943 року філія головної по
льової ставки Гітлера була передана по акту Манш- 
тейну. Звідси фельдмаршал керував військовими дія
ми до грудня цього ж року.

Фронт все ближче підступав до Вінниці. Ра
дянські війська село за селом, місто за містом 
звільняли українські землі. Коли радянські частини 
вже були недалеко від Вінниці, Манштейн доповів 
фюреру, що далі немає можливості утримувати по
зиції. Його цікавила думка Гітлера, що далі робити 
з «Вервольфом». У відповідь 28 грудня 1943 року він 
дослівно дає таке розпорядження: «Вважаю необ
хідним головне: хай Манштейн залишає Вінницю, 
щоб не втрачати присутності духу. Інакше він буде 
нервуватись, а толку від цього ніякого«. А у Вінни
цю ми повинні направити підрозділ, щоб все зруй
нувати й знищити».

Проте цей наказ виконаний не був. Об’єкт, в яко
му по черзі дислокувались штаби ряду військових 
угруповань, різні служби, продовжував діяти аж до 
середини березня.
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□
замахи на г і т п е р о : ч о м у  фюрерр не в б и л и  у  

« в е р в о п ь ф і » ?
Хтось із майстрів детективного жанру ко

лись таки звернеться до теми замахів на ліде
ра н ац и ст ів, адже надзвичайно ц ікаві до
кументальні факти справді можуть слугувати 
сюжетом для захоплюючого детективу.

Достеменно відомо, що за Гітлером слідкували 
спецслужби багатьох країн і ретельно відпрацьо
вувались механізми операцій по його фізичній 
ліквідації. На їх підготовку витрачались великі кош
ти, але жоден із пропонованих варіантів так і не 
був реалізований.

Наприкінці 1941 року Сталін поставив завдання 
перед керівництвом НКВС СРСР в будь-який спосіб 
знищити Гітлера на території Німеччини чи поза нею. 
Спецслужба взялась до роботи. Відпрацьовували 
відразу кілька варіантів. Врешті були затверджені 
до виконання два варіанти.

Першим передбачалось здійснити замах на Гіт
лера влітку 1942 року під час його перебування у 
вінницькій філії головної польової ставки фюрера. 
Для цього готували бойову операцію за участю парти
занського загону під командуванням Медведєва. У 
зв’язку з цим всі партизанські загони, які діяли на 
Україні, повинні були збирати будь-яку інформацію
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про «Вервольф». Але абвер також дарма хліб не їв. 
Деяка інформація, у тому числі від агента "Воскрес- 
лої», про наміри партизанів стала відома німецькій 
розвідці. Негайно були втричі посилені заходи без
пеки. Партизани так і не змогли вчасно отримати 
точних даних про внутрішній розпорядок роботи 
ставки. Значно пізніше його повідомив один полоне
ний німецький пілот, але операцію перенесли.

Коли на початку 1943 року Гітлер вдруге при
їхав до «Вервольфу», оперативній групі партизансь
кого загону так і не вдалось проникнути до Вінниці. 
З  цим завданням вона справилась лише восени цьо
го ж року, але фюрера у ставці на цей час вже 
давно не було.

Другий радянський варіант знищення фюрера був 
пов’язаний вже не з «Вервольфом». Виконати архі
складне завдання доручили восени 1943 року моло
дому агенту НКВС СРСР Ігорю Маклашевському. Ще 
у грудні 1941 року з легендою перебіжчика його пе
реправили до німців знищити свого дядька - попу
лярного артиста Всеволода Блюменталя - Тамарі- 
на, який в німецьких пропагандистських передачах 
закликав до дезертирства радянських солдатів. Май
же через два роки по тому Маклашевський отри
мує новий наказ: спробувати вбити Гітлера з допо
могою популярної акторки Ольги Чехової. Вона пе
реїхала з Росії до Німеччини ще в 1921 році і зроби
ла тут блискучу кар’єру в кінематографі. Її високо 
цінував Герінг, який, мабуть, не підозрював, що 
Чехова є агентом НКВС. До речі, Маклашевському 
про це також не сказали.
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Відповідно до задуму радянських спецслужб, 
Чехова мала увійти в довіру й до Гітлера, щоб врешті 
організувати на нього замах. Фашистський лідер мав 
загинути від бомби. Але згодом Сталін сам відмінив 
свій наказ. Передумати його змусили такі аргумен
ти. Поки Гітлер живий — не буде ніякого сепарат
ного миру між Німеччиною та західними держава
ми. По-друге, Сталін не міг не розуміти, що після 
насильницької смерті Гітлера влада опиниться в ру
ках Герінга чи військових, а відтак, згода між німця
ми і західними союзниками буде досягнута за спи
ною Радянського Союзу.

Цілком реальні плани фізичного знищення Гітле
ра були розроблені й британськими спецслужбами. 
До речі, у повному обсязі матеріали під кодовою 
назвою «Фокслі» були оприлюднені тільки наприкінці 
1998 року. Широкий загал довідався, що підготов
кою замаху на Адольфа Гітлера займалось управлін
ня спеціальних операцій (УСО) в 1944-45 рр., а 
120 аркушів справи по читабельності можуть кон
курувати із надзвичайно захоплюючим детективним 
романом із життя шпигунів.

Попервах плани вбивства Гітлера схвалювались 
вищим керівництвом Великобританії, в т.ч. Черчі- 
лем. Єдине, на чому він наполягав, щоб після зни
щення нацистського лідера ніхто не запідозрив, чиїх 
це рук справа. 28 червня 1944 року операція «Фокслі» 
була затверджена. Почався збір вичерпної інфор
мації про найближче оточення фюрера, його звич
ки, розпорядок дня, заходи безпеки та ін. Були ре
тельно пропрацьовані всі можливі і майже фантас-
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тичні способи знищення Гітлера. На повному серйозі 
обговорювався навіть такий варіант: методом гіпно
зу навіяти ідею вбити свого фюрера Рудольфу Гес- 
су, котрий був взятий в полон у Великобританії. Було 
також декілька варіантів фізичного знищення Гітлера 
з допомогою отрути. Приміром, в 1944 році він жив 
переважно в баварській резиденції «Берхор». Туди 
щодня завозилось свіже молоко, яке й пропонували 
отруїти. Але згодом від цього плану відмовились -  
могли постраждати невинні. Відкинули також ідею 
отруєння питної води, оскільки Адольф пив виключ
но мінеральну воду з пляшок.

Інформація про те, що фюрер надзвичайно бага
то вживає чаю, причому тільки з молоком, наштовх
нула на ідею отруєння питної води. Молоко мало «при
ховати» обов’язкове помутніння чаю в разі попадання 
в нього отрути. Але потім і цей варіант був забракова- 
ний, причому з банальної причини: спочатку налива
ють молоко, а потім чай в чашку лише британці.

Обговорювалась також можливість зараження 
Гітлера сибірською виразкою. Були і варіанти ви
садки парашутного десанту і бомбардування рези
денції Гітлера з повітря. Врешті ж зупинились на 
двох: або вибух поїзда, або постріл снайпера. Екс
перти, котрим належало поставити крапку над «і», 
віддавали перевагу снайперу. Озброївшись потуж
ною гвинтівкою з оптичним прицілом, він міг навіть 
з великої відстані застрелити лідера ницистів під час 
його традиційної ранішньої прогулянки. Одного чи 
навіть кількох снайперів мали одягнути у форму 
німецьких гірських військ, спорядити гранатами для 
118



замозахисту. В деталях продумали шляхи відступу 
снайперів, місце їх переховування після замаху тощо.

До осені 1944 року підготовка до проведення опе
рації «Фокслі» була завершена, визначена й канди
датура снайпера, котрий мав виконати фатальний 
постріл. Це був британський військовий аташе в США 
капітан Беннет.

Однак, 26 березня 1945 року раптом надійшла 
урядова вказівка -  всі роботи по підготовці замаху 
на Гітлера звернути. Схоже, взяли верх аргументи 
противників фізичного знищення фюрера. Для союз
ників була очевидна військова бездарність Гітлера, 
котрий допускав у своїх наказах величезну кількість 
помилок і не сприймав критики. З ним ніхто й не 
наважувався сперечатись. Зміна ж  керівництва вер
махту могла тільки покращити ситуацію на фрон
тах. Окрім того, після вбивства німці, цілком ймовір
но, канонізували б свого фюрера, як мученика, 
підступно знищеного ворогами. Союзників при цьо
му однозначно звинуватили б у тому, що вони виб
рали вбивство замість перемоги на полі бою, а відтак 
така перемога не зовсім чесна. Врешті, вбивство мог
ло народити міф про те, що Німеччина не перемог
ла тільки через смерть свого ідейного лідера. Цього 
не можна було допускати.

До речі, аналогічні спеціальні операції розроб
лялись і спецслужбами США. В кінцевому рахунку, 
президент Америки Рузвельт, а також Черчіль та 
Сталін погодились з тим, що доцільніше відмови
тись від цих задумів. Гітлер пішов з життя шляхом 
самогубства, а перемога над фашизмом отримала у
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світової спільноти ту високу моральну оцінку, якої 
вона була варта. Ідеї ж нацизму були остаточно 
скомпроментовані й засуджені. Врешті, отримало 
по заслугам і вище керівництво третього рейху: 
за злочини проти людства, в тому числі й на Ук
раїні, більшість нацистських злочинців були за
суджені Нюрбергським міжнародним трибуналом 
до різних покарань, а Герінг, Кейтель, Розенберг, 
Йодль та Борман (заочно) -  до смертної кари че
рез повішання. Геббельс, як і Гітлер, закінчив 
життя самогубством в останні дні війни, а Гіммлер 
отруївся, коли знаходився під арештом. Кати по
мерли смертю, якої заслужили.
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о
що « п і д к о с и л о »  здоров'я гітперя: радіація 

вінницьких гр ані т ів  чи хворобо паркінсона?
Про вінницьку філію головної польової ставки 

Гітлера в різні часи писали десятки журналістів і 
письменників. Чимало публікацій грішать відвертими 
творчими фантазіями авторів. Немає конкретного 
документального підтвердження написаному, особ
ливо, що стосується здоров’я фюрера, якого, згідно 
з одним припущенням, «Вервольф» і вбив (!). Мались 
на увазі місцеві, з високим рівнем радіації, граніти, 
на яких будувалась ставка. Мовляв, цього кровожад
ного звіра, чий «геній» закатував мільйони ні в чому 
не винних людей, сама природа і знищила. Однак, ці 
твердження далекі від істини.

До Вінниці Гітлер вже приїхав у липні 1942 року 
хворим. Давав про себе знати цілий «букет» боля
чок, успадкованих ще при народженні, а також на
бутих під час першої світової війни й після неї.

В 1925 році після звільнення з лайдебургської 
в’язниці, для другого тому своєї книги «Майн кампф» 
він написав таку фразу: «... дух, якщо він здоровий, 
як правило, буде довго жити в здоровому тілі». Од
нак, диктуючи цю фразу, Гітлер вже був хворий і 
це підтверджують архівні матеріали його медичного 
обстеження, а також свідчення найближчого ото
чення фюрера. Його ліві рука й нога тремтіли. 
Пізніше особистий лікар Гітлера Морелль пояснить
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виникнення цієї хвороби у його пацієнта психоген
ними причинами. Впродовж тридцятих років Адоль- 
фа активно лікують від різних захворювань: очей, 
печінки, серця, шлунку. В 1940 році його мучив силь
ний головний біль і він починає скаржитись на роз
лади пам’яті. У січні цього ж  року Гітлер проходить 
скрупульозне медичне обстеження. У нього вияв
ляють дисбактеріоз кишечника, гіпертонію (тиск 140 
на 100), сколіоз (бокове викривлення хребта). Зроб
лена кардіограма засвідчила прогресуючий склероз 
коронарних судин, гіпертрофію (збільшення) і пору
шення функціонування лівого шлуночка серця. Док
тор Морелль приписує хворому велику кількість 
різних медичних препаратів. За тиждень Адольф 
вживав щонайменше 120-150 всіляких пігулок, прий
мав десятки ін'єкцій. Це були препарати від безсон
ня, для покращення травлення, засоби від грипу та 
малярії, капсули з вітамінами та іншими екстракта
ми. Наслідки цих тривалих медичних інтервенцій на 
організм фюрера стали помітними саме під час війни. 
Гітлер постійно знаходився в стані надмірних нер
вових та психологічних навантажень, мало спав, 
харчувався лише вегетаріанською їжею. Все це 
тільки підсилило негативний вплив на ослаблений 
організм цілої низки препаратів.

У своєму щоденнику головний ідеолог рейху док
тор Геббельс 20 березня 1942 року зробив такий за
пис: «Ззовні здоровий вигляд фюрера оманливий. 
На перший погляд здається, що він у найкращому 
фізичному стані. Але насправді це не так. У приват
ній довірливій розмові він сказав мені, що останнім
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часом почуває себе дещ о хворим. Час від часу йому 
доводиться боротись з головокружінням. Довга 
зима так подіяла на його душ евний стан, що все 
разом не могло минути для нього безслідно».

Оцінку психічного стану Гітлера дав американ
ський психолог Фромм, який довгий час проживав 
у Німеччині й спостерігав за поведінкою фюрера. У 
медичному висновку він стверджує, що Гітлер 
«страждав вірусом руйнування і у його діях по
мірно виражена мозаїчна психопатія».

А ось що пише у своїх мемуарах Шелленберг: 
«... Віра Гітлера в особисте месіанське призна
чення, судячи з усього, що мені довелось бачити, 
рік від року виросла настільки, що все більш е 
приймала форму хворобливої одерж им ості. Після  
вбивства Гейдріха я мав мож ливість знайомитись  
з медичними висновками особистих лікарів Гітле
ра доктора М орелля, доктора Браунта, а також  
доктора Ш тумпфеггера і розм овляти з проф есо
ром де Крінсом, які все частіш е висловлювали  
занепокоєння щ одо стану нервової системи ф ю 
рера. З  1943 року (після С талінграду і поразки в 
Північній А ф риці) п ід  впливом нервових пере
вантажень у нього все більш е прогресувала хв о
роба Паркінсона».

Про стан здоров’я Гітлера досить точно висло
вився його вірний слуга Гудеріан: «~Хай лікарі зай
муться цією справою. Німецький народ повинен 
тільки знати, що чоловік, якому він так довіряв, 
як жоден народ ніколи не довіряв своєму вождю, 
був хворою людиною».
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Додати до вищесказаного можна хіба таке. Фено
мен нацистського лідера, який ступав по вінницькій 
землі й звідсіля тримав у своїх руках долі мільйонів, 
справді вражає. Історики й біографи однозначно визна
ють, що Гітлер впродовж 20 років користувався в Німеч
чині досить великим авторитетом і шаною, був недур
ною людиною і його спадщина заслуговує уваги. Він 
зумів стати харизматичним лідером нації, справжнім 
вождем німецького народу. Німці були просто засліп
лені ним. Адже на їх очах здійснилось чудо. Людині 
досить темною походження, але при цьому наділеній 
неабияким організаторським талантом, вдалося навія
ти більшій частині німецького народу, що «йому випа
ла велика честь жити в державі», якою править гені
альний вождь, «викликати заздрість всього світу». Німці, 
які втомились від невпевненості, голоду, безграмотності 
та економічного безладдя, повірили йому, як єдиному 
спасителю, згуртувались навколо нього. Паства моли
лась на свого бога і він виправдовував її надії.

Передусім була вирішена найбільша проблема -  
безробіття. На початку 1933-го 5 млн. 600 тис. німців 
не мали роботи, а вже через 5 років рівень вироб
ництва виріс удвічі. Дохід на душу населення у 
1933-38 роках збільшився в країні на 35 %, а вало
вий національний продукт за п ’ятиріччя виріс з 
59 до 105 млрд. рейхсмарок. Тому, коли Гітлер ви
ношував людиноненависницькі плани Другої світо
вої війни, коли антисемітизм піднявся на рівень дер
жавної політики, німці все ще глибоко не замис
лювались, в який страшний крематорій перетворить 
їх фюрер країни Західної та Східної Європи.
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Поки перелічені вище хвороби не набули 
хронічного стану, Гітлер вражав всіх, з ким спілку
вався і знав його особисто, феноменальною пам’ят
тю, навіть на дріб’язкові деталі. Він дуже багато 
читав змалку, вважав себе знавцем історії, архі
тектури й мистецтва. Також широко цікавився ме
дициною і біологією. Оточення вважало його достат
ньо інтелігентним чоловіком, з гострим розумом, кот
рий до того ж любив спілкуватись із жінками й не
змінно був з ними люб’язним та ласкавим.

А ще фюрер не вірив у Бога та потойбічне 
життя. Натомість він дослухався до порад екстра
сенсів та чаклунів, знахарів і гіпнотизерів, цікавив
ся паранормальними явищами й окультними наука
ми, мав власного астролога. Своєрідним кредо Гітле- 
ра, як людини і лідера нації, була глибока нордична 
мудрість: «Все проходить, нічого не залишається, 
крім смерті й слави про подвиги».
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РУБЦІ « В Е Р В О П Ь Ф У »
13 березня 1944 року увійшло в історію Ве

ликої В іт чизняної в ій н и , як перш ий день 
звільнення Вінниці від фаш истів. Стрімким  
ударом передові частини радянської армії ви
били німецькі війська з Малих хут орів і заліз
ничної станції.

Також був захоплений «Вервольф». Непош- 
кодженими залишились лише три бункери. Решта 
наземних будівель майже вщент згоріли. Як свідчать 
архівні матеріали Міністерства оборони колишнього 
СРСР, а також пояснення солдатів, працівників 
військової контррозвідки, які виділялись команду
ванням для обстеження приміщень і території об’єк
ту, ніяких важливих документів і матеріальних 
цінностей тоді виявлено не було.

В бункерах стояли дерев’яні ліжка, в стіни були 
вмонтовані шафи і сейфи, які були порожніми. Скрізь 
валялась покинута різноманітна військова амуніція.

Нажаль наступаючим радянським частинам не 
була вчасно надана допомога, тому німці негайно 
використали цю ситуацію і 16 березня витіснили їх з 
Вінниці та «Вервольфу». Німецьке командування 
відразу віддало наказ підривникам завезти в ставку 
із залізничної станції вагон вибухівки. В якості за
рядів із калинівського аеродрому доставили авіабом
би. Об’єкт був ретельно замінований.
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Коли радянські війська знову розпочали наступ, 
бункери «Вервольфу» злетіли в повітря. Вибух був 
такої страшної сили, що уламки залізобетону роз
міром 8x5x2,8 куб. м і вагою біля 20 тонн порозки
дало на відстань до 60 метрів. Були повністю ви
ведені з ладу водогінна, опалювальна та дренаж
на й інші системи. Підземну частину бункерів за
топило водою.

Детальне обстеження зруйнованої ставки прово
дилось вже після війни за наказом Сталіна. Це зав
дання виконувала оперативна група НКДБ СРСР, 
до складу якої входили представники Міністерства 
оборони та інших відомств СРСР (повний виклад до
відки про результати оперативного обстеження по
дається у розділі «Архівні матеріали» - прим, авт.)

Крім того, спільно з територіальним управлін
ням НКДБ був спланований і здійснений комплекс 
оперативно-розшукових заходів з метою виявлення 
агентури німецьких розвідувальних і контррозві- 
дувальних органів, які забезпечували безпеку став
ки. Тоді ж  були обстежені всі підземні приміщення 
бункерів з участю саперів, але жодних цінностей і 
будь-чого, що б становило інтерес, знайдено не було. 
Та й не могло бути.

Адже відомо, що як резиденція Гітлера, «Вер- 
вольф» припинив свою роботу ще у вересні 1943 року. 
Про це тоді ж особисто доповідали Сталіну.

Німці власноруч поховали «Вервольф», а радян
ська влада з ідеологічних міркувань намагалась по
ховати будь-яку згадку про цей незвичайний об’єкт 
і не привертати до нього зайвої уваги. Ніхто не 
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хотів увічнювати місце, тісно пов’язане з Гітлером 
та фашизмом. З цих же мотивів ситуація, пов’яза
на з «Вервольфом», замовчувалась в засобах масо
вої інформації.

Тема «Вервольфу», вірніше того, що від нього 
зосталось, знову опинилась в центрі уваги в 1989 році. 
Її активно почали обговорювати в різних інстанціях, 
а відтак розпочались пошукові дослідження згідно 
комплексної програми «Гермес» Мінвузу Росії. Були 
отримані фотознімки з космосу, які засвідчили повне 
розташування об’єкту. На них чітко виднілись кабельні 
лінії, точне розташування бункерів і їх розміри, інші 
комунікації. Але знову ж таки чогось надзвичайно 
цікавого і таємного виявлено не було.

На основі цих досліджень студія «Укртелефільм» 
створила науково-популярний фільм про «Вер- 
вольф», який декілька разів демонструвався україн
ським телебаченням і викликав великий резонанс 
серед різних фахівців. Знову точились розмови, 
згадувались старі ідеї, будувались нові прожекти. 
Одні були готові негайно розпочати розкопки, інші 
лякали народ, що під землею у бункерах знаходиться 
велика кількість вибухівки (до слова, ця версія пов
ністю не виключена досі, оскільки могли не спра
цювати всі заміновані місця).

Деякі «спеціалісти» дійшли у своїх фантазіях до 
того, що висунули версію про розмноження у підзе
меллях жахливих бактерій. Було навіть припущення, 
нібито в бункерах «Вервольфу» заховані скарби зна
менитої Бурштинової (янтарної) кімнати та інші до
рогоцінності, награбовані німцями.
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Мало того, знайшлись прибічники версії, що став
ка розраховувалась на майбутню ядерну війну і навіть 
на Чорнобильську трагедію. Остання вигадка спрос
товується дуже легко : «Вервольф» не міг бути вико
ристаний під час ядерної війни, оскільки на той час 
ядерної зброї ще не було в жодній країні світу. На 
початку 1942 року радянською розвідкою була розпо
чата робота по справі «Енормас» (зберігається в архіві 
Служби зовнішньої розвідки Росії). Її реалізація мала 
декілька стадій. На першій не тільки радянські, але 
й вчені інших країн не дуже вірили в практичну мож
ливість створення уранової бомби. В матеріалах «Енор
мас» зафіксовано немало сумнівів учасників цього 
проекту -  американців і англійців, тому адміністра
ція США затвердила «манхеттенський проект», як 
організацію, і план діяльності про виробництво атом
ної бомби тільки 13 серпня 1942 року. У самій Німеч
чині в 1941-42 роках були здійснені лише відправні 
теоретичні дослідження й експерименти, необхідні для 
створення атомного реактора з використанням урану 
і важкої води. Але до виготовлення атомної бомби 
німецькі фізики так і не підійшли впритул. В Аме
риці та Англії атомна зброя була створена лише на
прикінці війни, а в колишньому Радянському Союзі 
перші ядерні випробування пройшли лише в 1949 році.

Блюзнірством виглядають розмірковування про 
те, щоб на цій території відкрити музей, створити 
туристичний центр з рестораном і казино, викорис
тати підземелля як склад тощо.

Незаперечно, що питання, як нині ставитись до 
руїн «Вервольфу», який надати їм статус, зали- 
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шається відкритим. Адже інтерес до них залишається 
незмінним. Сюди щороку приїздять численні турис
тичні групи, колишнім гітлерівським логовом цікав
ляться офіційні особи та делегації. Але для нас «Вер- 
вольф» -  це не просто кладовище залізобетону, а 
передусім трагічне місце, де творилось жахливе сва
вілля, де одним розчерком пера знищувались мільйо
ни людей. Розміщення на території Вінниччини філії 
головної польової ставки Гітлера спровокувало чис
ленні арешти й відправлення в концтабори десятків 
тисяч подолян. Тому піти шляхом рекламування цьо
го місця та створення тут розважальних закладів оз
начає наглумитись над пам’яттю мільйонів, знище
них нацистами. Руїни «Вервольфу» -  це засторога 
нащадкам, які не повинні допустити відродження фа
шизму та тоталітарної системи. Руїни «Вервольфу» -  
це глибокий рубець на тілі та в долі України.
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Дім (ставка) фюрера «Вервольф» 1942-1943 рр.
1. Плавальний басейн.
2. Кінотеатр (недобудований).
3. Дім Бормана.
4. Дім стенографісток.
5. Дім Гітлера.
6. Казино.
7. «Чайний» дім.
8. Дім персональних ад ’ютантів.
9. Дім генералів.
10. Готель, секретарі.
11. Дім преси.
12. Будівництво нового готелю.

13. Вузол зв ’язку.
14. Сауна, перукарня.
15. Загальний бункер.
16. Ад'ютанти.
17. Керівники Вермахту 
(верховного командування 
Збройних сил Германії).
18. Керівник сухопутних військ.
19. Служба безпеки.
20. Прислуги, ординарці.



11. Führerhauptquartier »Eichenhain« (»Wehrwolf«)

Führerhauptquartier »Eichenhain« nördlich Winniza (Ukraine)

Карта ставки фюрера «Дубовий гай» — «Вервольф» на північ від Вінниці.
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Die Architekten un<l Baumeister, Oberbauleiter Leo Müller, Regierungsbaumeister 
Friedrich Gassen und &aurat Siegfried Schmekher (von links)

Будівничі ставок Jleo Мюлер, Фрідріх Классен і Зігфрід Шмельхер (зліва).



Наказ про кур 'срське та службове сполучення між Берліном та 
«Дубовим гаєм» -  «Вервольфом».



Арвид Харнак (Корсиканець).

Харро Шулъце-Бойзен 
(Старшина).

Леман.

А. Стенес.



Календар повідомлень «Корсиканця» і «Старшини»



Із звіту німецького Головного управління імперської безпеки по справі 
шпигунської організації «Червона капела». Берлін, 22 грудня 1942 р.



Два звичайні розпорядка дня, запротокольованих слугою Гітлера 
Хайнцем Лінге: робочий день фюрера у  «Вервольфі» (справа) 
продовжувався з 11 год 40 хвилин до 4 годин 20 хвилин, в загальному -  
16 годин 40 хвилин; у  бункері рейхсканцеляріїз 12 години ЗО хвилин до 
4 годин 45 хвилин - 1 6  годин 15 хвилин.
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Зроблена 15 січня 1940року електрокардіограма засвідчила склероз 
коронарних судин серця Гітлера, а також гіпертрофію (збільшення) і 
порушення роботи лівого шлуночка серця. Загальний висновок лікарів 
про пацієнта «А» такий:
9 січня 1940 р .: картина крові нормальна. Пульс 72, кров 'яний тиск 

140/100.
11 січня 1940р.: Цукор і білок в сечі -  негативні.

Уробіліноген -  збільшений.
Реакція Вассермана (на сифіліс) -  негативна, 
осадок в сечі: допустимий, карбонат кальцію, 
окремі лейкоцити.

15 січня 1940р.: цукор в сечі -  негативний.
Реакція Мейніке (МКРП): реакція на сифиліс -  
негативна, реакція Кона (на сифиліс) -негативна. 
Кров ’яний тиск залишається високим. 

Особистий лікар Гітлера Морелль визначає 170/200 мм систолічний 
тиск при 100 мм діастолічного тиску, якщо пацієнт схвильований, 
140 мм в стані спокою.
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ДОКЛАД РЕЙХСФЮРЕРУ СС И ШЕФУ 
ГЕРМАНСКОЙ ПОЛИЦИИ

Разлагающая деятельность Коммунистического Интернационала, 
продолжавшаяся вплоть до заключения германо-советского договора о 
ненападении 23 августа 1939 года по отношению к странам оси, в осо
бенности против национал-социалистической Германии, широко извес
тна. Надежды на то, что после заключения пакта Советский Союз будет 
в соответствии со статьями договора проводить лояльную политику и 
прекратит подрывную работу против рейха, не оправдались. Напротив, 
идеалогическое разложение, диверсии и террор, а также крайне интен
сивное развитие деятельности военной, политической и экономической 
разведок по-прежнему оставались целями советских правителей.

Единственное, что изменилось, это методы, позволяющие русской 
разведке использовать более совершенные и утонченные формы для 
выполнения всё новых задач.

1. СТРУКТУРА И ЦЕЛИ КОМИНТЕРНА
Коммунистический Интернационал (Коминтерн) является органи

зацией, созданной Советской Россией, с местонахождением в Москве. 
О ее целях говорит параграф 1 -й Устава Коминтерна: «Объединять ком
мунистические партии всех стран в единую мировую партию, бороть
ся за привлечение на свою сторону рабочего класса, а также за принци
пы коммунизма и диктатуры пролетариата». До сих пор членами Пре
зидиума Исполнительного комитета Коминтерна являются: Сталин, как 
первый секретарь Компартии Советского Союза, Молотов, немецкий 
эмигрант Пик, представляющий германскую секцию Коминтерна, вождь 
французских коммунистов Торез и известный болгарский террорист 
Димитров, председатель Президиума ИККИ, известный по Лейпциг
скому процессу.

Для административного аппарата СССР Коминтерн является не
официальной инстанцией, которая может быть использована для лю
бой подрывной деятельности в международном масштабе. Наряду со 
специальными разведывательными службами для выполнения таких 
специальных заданий за границей используется и Коминтерн, так что 
в борьбе с этими службами трудно отличить одну от другой.
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Подрывная работа Коминтерна усилилась во время войны благо
даря использованию больших материальных и людских ресурсов. По 
всей Европе распространялись воззвания и директивы отдельных на
циональных секций Коминтерна, преследовавших одну цель — при
звать приверженцев коммунистической идеологии к напряженной и 
длительной подрывной работе против Германии, ведущей «империа
листическую войну», причем последнюю роль при этом играли наме
рения Советского Союза изменить в свою пользу обстановку, возник
шую в результате пакта о ненападении.

2. НОВЫЕ МЕТОДЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПОДРЫВНОЙ РАБОТЫ
а. Против рейха .
В результате беспощадной борьбы с Коммунистической партией, 

начиная с 1933 года, приведшей к её уничтожению, как следствие бес
компромиссных позиций национал-социализма, за период до заключе
ния пакта о ненападении все усилия Коминтерна, предпринимаемые 
из-за границы, а также деятельность находящихся под надзором поли
ции небольших остатков Компартии внутри страны, организованных в 
так называемые труппы АМ и ББ (АМ -  военная политика, ББ -  про
мышленный шпионаж), были напрасными.

На усиление борьбы с его агентами Коминтерн начал методично 
рассылать директивы о ведении более утончённой подрывной рабо
ты. Руководствуясь примером «троянского коня», Коминтерн усилил 
свою деятельность после гражданской войны в Испании, представив
шей классические образцы такого рода деятельности. В результате 
пакта от 23 августа 1939 года эта деятельность утратила всякое про
пагандистское звучание, на что Исполком Коминтерна предпринял 
новые, более энергичные шаги по возобновлению деятельности свое
го всеобъемлющего аппарата АМ и ББ. В то время, как в оккупирован
ных областях работа Коминтерна была облегчена тем, что там до сих 
пор имеются сильные разведывательные организации коммунисти
ческих партий, все его попытки вести подрывную деятельность про
тив рейха никогда не давали ощутимых результатов.

В результате непрерывной слежки было установлено, что в европей
ских странах Коминтерн вновь создал сильную сеть своих агентов и рас
ширил свои связи, поставив перед собой единственную цель — усилить 
подрывную и разведывательную деятельность против Германии.
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Главный центр связи находится в Стокгольме, поддерживаемый 
шведской коммунистической партией. Это один из самых опасных 
центров деятельности Коминтерна. Представление о методах её ра
боты дает материал, изложенный ниже.

Для работы против рейха в первую очередь использовались быв
шие руководящие функционеры Германской компартии, длительное 
время обучавшиеся в Москве и других городах Европы. Впервые их 
забросили в рейх в 1939 году. Одному из самых ловких удалось уста
новить связи со своими старыми товарищами по партии в Берлине и, 
благодаря систематической работе, вновь создать производственные 
ячейки КПГ на крупных берлинских предприятиях, выполняющих 
важные оборонные заказы. Целью этого предприятия было разложе
ние персонала, подстрекательство их к диверсиям и саботажу, а так
же ведение промышленного шпионажа. С помощью умело обо
рудованных курьерских вагонов инструкторы Коминтерна пе
реправляли в Берлин из Стокгольма и Копенгагена материал, инст
рукции и деньги. Ведущую роль в руководстве этой организацией, 
расширившейся угрожающим образом, играл депутат шведского пар
ламента Линдерот, являющийся представителем европейского бюро 
Коминтерна в Стокгольме. В особенности он выполнял те поручения 
Исполкома Коминтерна, которые касались отдельных стран. Из Сток
гольма Линдерот направлял деятельность уполномоченных Комин
терна в Копенгагене, оказывая им финансовую поддержку. Перебрав
шиеся в Германию функционеры КПГ, такие, как Артур Эмерлих, род. 
20 сентября 1907 г. в Нойервизе, Вилли Галль, род. 3 октября 1908 г. и 
Фалькенштеейн/Фоггланде, Рудольф Халльмайер, род. 3 февраля 
1908 г. в Плауэне, Генрих Шмеер, род. 20 марта 1906 г., для защиты от 
полиции безопасности (СД), под руководством эмиссаров Линдерота 
ознакомились с методами полицейской борьбы против шпионажа. Обу
чение проводил прекрасно известный нам Дмитрий Федосеевич Кры
лов, комиссар ГПУ, которое с 3 февраля 1941 года включено в объеди
ненный народный комиссариат внутренних дел под наименованием 
«Народный комиссариат государственной безопасности».

Созданная вышеуказанными функционерами организация осу
ществляла свою деятельность, поддерживая связь с Москвой через 
Гамбург (где была оборудована надежная явка), Копенгаген и Сток
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гольм. Её целью было получение данных о производстве новейших 
видов оружия в Германии.

Кроме этих задач, организация занималась также изготовлени
ем листовок подрывного характера. Из последнего приказа Комин
терна, полученного в конце мая 1941 года Эмерлихом из Москвы, со 
всей очевидностью явствует, что в ближайшие два месяца было за
планировано подготовить и перебросить большое количество новых 
инструкторов, назначенных в отельные гау (области. -  Пер.) рейха.

Поскольку одной слежки за деятельностью постоянно растущей 
организации стало недостаточно, чтобы предотвратить нанесение 
реального ущерба, в конце мая мы своевременно перешли к актив
ным мерам и арестовали всех членов организации.

б. Против областей, занятых Германией.
Методы нелегальной работы, осуществляемой Коминтерном в об

ластях, занятых Германией, аналогичны перечисленным выше.
Следует подчеркнуть следующее:
В протекторате.
Уже перед оккупацией бывшей Чехословакии Коммунистическая 

партия развернула оживленную деятельность, результаты которой ска
зались, однако, лишь после создания протектората, с переходом партии 
на нелегальное положение. За последние годы из этого района в Моск
ву было направлено множество партийных функционеров для изуче
ния теории и практики военного дела и диверсионной войны.

После учреждения протектората эти квалифицированные кадры были 
брошены на практическую работу. Они незамедлительно приступили к вос
созданию и расширению нелегальных организаций Компартии Германии. 
Связь с Коминтерном, контроль и руководство партийной работой поддер
живались и осуществлялись через генеральное консульство СССР в Праге. 
Связным советского генерального консульства был корреспондент ТАСС и 
пресс-референт советского консульства Кург Беер (еврей!). Он получал от 
дипломатического представительства русские газеты и коммунистический 
пропагандистский материал, который он в соответствии с указаниями пере
давал руководящим работникам КПГ. Кроме того, через него поступали ог
ромные суммы для финансирования нелегальной партийной работы.

Кроме связи через советское консульство, в протекторате существо
вала еще и прямая радиосвязь агентов Коминтерна с Москвой. Работни
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ки партии, которым было поручено возглавлять эту тайную радиостан
цию Коминтерна, также проходили подготовку в Москве в радиошколе.

Радиостанция в Праге, действовавшая вплоть до самого недавне
го времени, была оборудована мощными принимающими и переда
ющими установками. По радио из Праги передавались сообщения об 
общем внутриполитическом положении, о подготовке и проведении 
организованных партией операций, о заседаниях партийного руко
водства и принятых на них решениях, а также о состоянии, настрое
ниях и деятельности партии, а также принимались приказы и дирек
тивы Исполкома Коминтерна из Москвы. Двусторонние радио
переговоры являются исчерпывающим доказательством неприми
римости революционных идей Коминтерна, направленных на уничто
жение национал-социализма в оккупированной части Франции.

Особое внимание Коминтерн уделяет также Французской комму
нистической партии, тем более что, с точки зрения Ленина, Франция 
должна стать бастионом большевизма в Западной Европе. В условиях 
раскола и внутренней слабости Франции Коммунистический Интер
национал, располагавший до войны многочисленными сторонника
ми в этой стране, надеется добиться успеха.

И здесь было досконально точно установлено, что коммунисты во 
Франции получают через дипломатические представительства Советс
кого Союза всех рангов и видов деньги и пропагандистский материал.

И здесь пакт от 23 августа 1939 года не играл никакой роли, кроме 
разве той, что с этого дня активность французских коммунистов в их 
борьбе с Германией возросла. Самым убедительным и в то же время са
мым объективным доказательством этого является обнаруженный во вре
мя обыска в Париже акт «сюрге насьональ» (французской тайной поли
ции), касающийся французской ежедневной газеты «Ь’Огёе». Как явствует 
из аутентичных документов французской полиции, в санации, проводив
шейся в ноябре 1939 года, вместе с руководителем пресс-службы юго
славской миссии Вуцевичем и Жаком Эбштейном, любовником леди 
Стэнли, одной из сестер лорда Дерби, участвовал и чешский еврей Отто 
Кац, он же Карл Симон, состоящий на службе у Советов. В ноябре
1939 года советский посол в Париже Суриц вместе с бывшим министром 
испанского республиканского правительства Негрином, а в январе и фев
рале 1940 года вместе с секретарем посольства Бирюковым посетил глав-
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нош редактора газеты «Виге» на его вилле в Сен-Клу. Во время этих встреч 
была достигнута договоренность, что небезызвестный Этевнон в 
качестве официального уполномоченного советского посольства будет 
работать в редакции «L’Orde». В конце марта финансовая поддержка, 
оказываемая в этих целях, составила 800 тыс. франков. Руководителям 
Французской компартии после ее роспуска был отдан приказ распрост
ранить среди своих приверженцев директиву с требованием читать газе
ту «L’Orde», как заслуживающую доверия и враждебную немцам.

В остальных оккупированных областях.
В Норвегии советская миссия в Осло также является сосредото

чием подрывной пропаганды Коминтерна. Здесь удалось застать со
трудников посольства с поличным на месте преступления.

В Голландии, Бельгии, бывшей Югославии установлено приме
нение таких же методов подрывной работы против рейха.

Сжатые рамки этого краткого доклада не позволяют во всей пол
ноте привести показания свидетелей и документы о Подрывной и 
шпионской работе Коминтерна.

Остается подчеркнуть тот факт, что отношение Советского Союза 
к рейху и занятым им областям является неискренним и подрывная 
работа Коминтерна после 1940 года начала расширяться лихора
дочными темпами.

ДИВЕРСИОННАЯ РАБОТА КОМИНТЕРНА
Еще за десятилетие до начала войны Коминтерн начал посылать 

проверенных коммунистов из всех своих секций в Советскую Россию, 
где они в специальных школах обучались ведению диверсионной ра
боты и технике подрывного дела. Начиная с 1930 года в Москве вновь 
были открыты так называемые военно-политические курсы, деятель
ность которых не прекратилась по сей день. Поскольку Коминтерн, 
преследуя свои политические цели, постоянно должен был учитывать 
возможность военного столкновения, он в директивах конгрессов при
звал своих приверженцев к совершению актов диверсий и террора, 
оправдывая эти преступления политической необходимостью.

Тот факт, что на территории рейха силами полиции безопасности 
(СД) обнаружено множество террористическо-диверсионных групп, 
созданных по приказу Коминтерна, является показательным для по
зиции, занимаемой Советским Союзом по отношению к рейху. Под
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готовка диверсионных актов против объектов, имеющих военное зна
чение, мостов, взрывы важных участков железной дороги, разруше
ние и остановка важных промышленных предприятий и установок 
являлись целью этих групп, состоявших целиком из коммунистов, не 
останавливавшихся при выполнении своих задач и перед убийства
ми. Кроме заданий, связанных с совершением диверсионных актов, 
члены групп получали и указания о совершении покушений на руко
водителей рейха.

Хотя можно было ожидать, что серия этих преступлений, совер
шенных или готовящихся Коминтерном, после подписания пакта о 
ненападении от 23 августа 1939 года прекратится, однако в результате 
широких расследований, проводившихся в особенности на оккупи
рованных Германией территориях, были получены доказательства 
того, что Коминтерн не намерен прекратить свою преступную дея
тельность против рейха.

Наряду с группами, созданными англичанами и осуществлявшими 
диверсии на судах, целью которых являлось уничтожение германско
го флота ещё в мирное время, существовала еще более разветвленная 
террористическая организация под эгидой Коминтерна, задача кото
рой заключалась, главным образом, в уничтожении судов тех госу
дарств, которые являются членами антикоминтерновского блока.

По достоверным сведениям известно, что до конца 1940 года эта 
организация действовала, стремясь проникнуть с территории Дании 
в рейх. Руководителем этой организации был немецкий эмигрант 
Эрнест Волльвебер, который в 1931 году был членом руководства 
ГГО (Красной профсоюзной оппозиции), а в ноябре 1932 года был 
избран депутатом рейхстага от КПГ. Эмигрировав в Копенгаген, 
Волльвебер в 1933 году возглавил руководство ИСХ (Интернацио
нал моряков и портовых рабочих. -  Пер.), который, являясь между
народной профессиональной организацией моряков и портовых ра
бочих, выполняет по поручению Коминтерна диверсионные акты, 
главным образом, против немецкого торгового флота. Он несет основ
ную ответственность за организацию и деятельность диверсионных 
групп, созданных по указанию Москвы в Германии, Норвегии, Шве
ции, Дании, Голландии, Бельгии, Франции и в прибалтийских госу
дарствах. Волльвебер руководил также приобретением и перевоз
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кой взрывчатых веществ, располагая, кроме того, денежными сред
ствами, щедро предоставляемыми Коминтерном для финансирова
ния организации и платы агентам. После вступления немецких войск в 
Осло в мае 1940 года Волльвебер бежал в Швецию, где он до сих пор 
находится в заключении в Стокгольме. Советское правительство обрати
лось к шведскому правительству с просьбой разрешить Волльвеберу выезд 
в Советский Союз, предоставив ему за успешную работу в интересах 
Коминтерна советское гражданство. В результате деятельности этих 
террористических групп, распространенных по всей Европе, были 
совершены диверсии против 16 немецких, 3 итальянских, 2 японских 
судов, два из которых были полностью уничтожены. Сначала диверсан
ты пытались поджигать суда, но впоследствии изменили тактику, так как 
пожар не уничтожал их полностью, и стали применять взрывчатку про
тив кораблей, курсирующих в Балтийском и Северном морях. Наиболее 
крупные опорные пункты диверсантов находятся в портах Гамбурга, Бре
мена, Данцига, Роттердама, Амстердама, Копенгагена, Осло, Ревеля и 
Риги. Коммунистические диверсионные группы, созданные в Голландии, 
Бельгии и Франции, находились под руководством голландского комму
ниста Йозефа Римбертуса Схаапа, который возглавлял интерклуб в Рот
тердаме и поддерживал теснейшие связи с руководящими работниками 
всей организации. Ему непосредственно подчинялся бывший руководи
тель гамбургской организации Красной профсоюзной оппозиции Карл 
Баргштадт, ведавший технической стороной диверсионных актов. Взрыв
чатка, необходимая для совершения диверсионных актов, добывалась из 
рудников на севере Скандинавии и поставлялась коммунистическим ди
версионным группам в Голландии, Бельгии и Франции с помощью 
голландских моряков через норвежский порт Нарвик и шведский порт 
Лулеа. В Роттердаме удалось арестовать одного из виднейших перевоз
чиков взрывчатки, голландского коммуниста Виллема ван Вреесвийка.

Как голландские, так и бельгийские группы располагали лаборато
риями, в которых они изготовляли зажигательные и взрывные бомбы. 
Эти группы произвели диверсии на итальянском пароходе «Боккаччо» 
и японском пароходе «Касиймару». Диверсии на немецких судах в пор
тах Амстердама и Роттердама удалось своевременно предотвратить.

В ходе дальнейших поисков полиции безопасности (СД) удалось 
арестовать 24 коммуниста-террориста, среди которых находятся так

156



же руководитель голландской диверсионной группы Ахилл Бегвин и 
руководитель бельгийской диверсионной группы Альфонс Фистельс.

Самого Схаапа датская полиция сумела арестовать 1 августа
1940 года в Копенгагене, где он намеревался возобновить деятель
ность датской диверсионной организации.

Насколько упорно Коминтерн стремится нанести уничтожающие 
удары по германскому торговому флоту и в Балтийском море, видно 
из того факта, что с февраля по апрель 1941 года полиции безопаснос
ти (СД) вместе с датской полицией удалось арестовать руководящих 
работников Коммунистической партии Дании, которые оказывали 
активную поддержку деятельности коммунистических диверсионных 
групп. Среди арестованных были, в частности, член Исполнительно
го комитета Компартии Дании и генеральный секретарь Междуна
родного союза моряков и портовых рабочих Рихард Йенсен, редактор 
датской коммунистической газеты «Арбайтер-блатт» в Копенгагене 
Тегер Тегенсен и член президиума Союза друзей Советского Союза в 
Дании полуеврей Отто Мельхиор.

Делом рук коммунистических диверсионных групп в Дании явля
ются, в частности, диверсии на немецком пароходе «Саар» в порту 
Ревеля и на немецком пароходе «Фила» в Кенигсбергском порту, в 
результате которых на пароходе «Фила» в носовой части борта на уров
не ватерлинии возникла пробоина. Химические дистанционные взры
ватели были доставлены на борт корабля в Рижском порту.

Взрывчатка и бикфордовы шнуры, применявшиеся датской ком
мунистической организацией, были доставлены из Швеции. Их пере
вез специальный курьер из магазина мужской одежды в Мальме, где 
они хранились, в Копенгаген.

Важнейшие сведения о деятельности Коминтерна против Германии 
получены также из показаний других коммунистических террористов 
в Дании. Например, особое значение Коминтерн придавал вербовке 
скандинавских моряков и привлечению их к подрывной работе, посколь
ку в Коминтерне считали, что в будущей войне одни лишь Скандинав
ские органы останутся нейтральными, в результате чего только граж
дане этих государств будут иметь возможность совершать террори
стические акты в германских портах и на немецких судах. Кроме того, 
Коминтерн усиленно настаивал на том, чтобы скандинавы уничтожали
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собственные грузы, поджигая или взрывая их, если это послужит инте
ресам Советского Союза. Волльвебер сам отдал отдельным диверси
онным руинам в прибалтийских государствах и немецких портах Се
верного моря распоряжение завербовать на всех курсирующих в этом 
районе судах хотя бы одного надежного человека, который был бы 
наилучшим образом подготовлен к выполнению в будущем заданий 
Третьего Интернационала.

По его распоряжению была также совершена попытка органи
зовать диверсионную группу в Данциге.

Руководящие работники Интернационала моряков и портовых ра
бочих, входившие в состав этих групп, среди которых был и уроженец 
Осло, норвежский гражданин Артур Самсииг, длительное время про
живавший в Советском Союзе, были арестованы и дали подробные 
показания о террористических и диверсионных актах, совершенных 
ими против рейха по заданию Волльвебера. Но поручению Коминтер
на Волльвебер создал опорные пункты на островах Балтийского моря 
Даго и Эзеле. Завербованные на этих островах сотрудники должны были 
начать действовать только в том случае, если в ходе войны между Гер
манией и Советским Союзом германские войска или военно-морской 
флот овладеют островами. В первую очередь планировалось совершать 
диверсии на базах подводных лодок, аэродромах и складах горючего.

Насколько энергичными были попытки большевиков развернуть 
свою деятельность на территории самого рейха, явствует из того факта, 
что с марта 1941 года полиции безопасности (СД) удалось установить в 
результате расследований в Силезии и генерал-губернаторстве (боль
шей части бывшей Польши -  Пер.), что польские диверсионные и тер
рористические организации возглавлялись в большинстве случаев ком
мунистическими элементами. Здесь также организация совершенных 
за последнее время преступлений носит характерные черты, типичные 
для методов коммунистов, изложенных в «военных тезисах» 6-го и 7-го 
Конгрессов Коминтерна и разосланных всем секциям.

СОВЕТСКИЙ ШПИОНАЖ ПРОТИВ РЕЙХА 
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ВОЕННАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА)

1. Методы, применяемые ГПУ против переселенцев немецкой на
циональности.
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Когда после подписания русско-германского пограничного до
говора от 29 сентября 1939 года Россия сумела воспользоваться пло
дами немецких побед над Польшей, присоединив значительные тер
ритории, она использовала установление границы сфер интересов 
Германии и России для того, чтобы превратить вновь возникшую 
сухопутную границу с великогерманским рейхом в ворота для бес
численных шпионов, засылаемых на территорию своего партнера 
по пакту о ненападении.

Великодушие фюрера, позволившего вернуться на родину немцам, 
проживающим на русской территории, было самым полным образом 
использовано в вышеуказанных целях.

Когда фольксдейчи, следуя зову фюрера, массами стали собираться 
в дорогу, пресловутое ГПУ -  которое с 3 февраля 1941 года стало сос
тавной частью объединенного Народного комиссариата внутренних дел, 
получив название «Народный комиссариат государственной безопас
ности», -  приступило к осуществлению своего плана, заключавшегося 
в том, чтобы привлечь многих из переселенцев, пользуясь самыми не
дозволенными средствами, к шпионской деятельности против страны, 
в которую они возвращались, движимые любовью к родине. Хотя ГПУ 
практически не добилось в этом успеха, так как большинство завербо
ванных насильно, вернувшись в Германию, сразу же сообщали о полу
ченных заданиях, тем не менее сам по себе этот факт остается позор
ным свидетельством методов ГПУ и советских правителей.

Переселенцев в Германию вызывали в ГПУ, часами допрашивали, 
угрожая не выпустить их за границу, если они не согласятся сотруд
ничать с ГПУ. Широко применялся также следующий метод -  пересе
ленцам заявляли, что с остающимися членами их семей будет поступ- 
лено самым строгим образом, с ними будут обращаться как с залож
никами, если переселенец не выполнит взятых на себя вынужденных 
обязательств или осмелится сообщить германским властям о своём 
задании. Им угрожали также говоря, что длинная рука ГПУ достанет 
их и в Германии. Эта угроза которая оказывала на некоторых слабых 
духом, переселенцев свое действие. Не только мужчин, но и женщин 
принуждали таким бесчеловечным образом давать обязательства. 
Ниже я хотел бы привести несколько примеров того, как обращались 
с сотнями немцев, возвращавшихся на родину.
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а) При переселении бессарабских немцев была обнаружена некая 
Мария Бауманн из Черновиц, которая сообщила, что русская разведка 
хотела принудить ее вести разведывательную работу в Германии. Ее 
неоднократно вызывали в ГПУ, где всяческими способами пытались 
заставить работать на русскую разведку. Так как у нее пятеро детей, не 
имеющих достаточного обеспечения (она вдова), ей обещали высокое 
жалованье, сказав, что могут платить ей 10 тыс. рублей и даже больше. 
Ее направили на шпионскую работу в Прагу. Она везла с собой доку
менты, подтверждавшие, что она прошла специальную подготовку.

б) Элизабет Кройтель, муж которой имел в Черновицах лавку пе
ревязочных материалов, также подверглась давлению ГПУ, куда она 
явилась для получения паспорта на выезд. Ей поручили вести разве
дывательную работу в Саксонии. Она также была снабжена материа
лами, освещавшими деятельность немецкой разведки и дававшими 
рекомендации по борьбе с ней.

Эти два примера можно было бы дополнить сотнями других, ибо 
установлено, что ГПУ даже по осторожным оценкам, пыталось за
вербовать около 50 процентов всех переселенцев, заставляя их угро
зами или посулами соглашаться на сотрудничество.

Но ГПУ не только пыталось сделать этих немцев, используя самые 
отвратительные методы, предателями своей родины, ему во многих слу
чаях удалось даже ограбить этих людей, украсть у них удостоверения 
личности, деньги и ценные вещи. В шестнадцати случаях у нас имеют
ся доказательства, что документы похищались с целью передачи их 
русским агентам. Еще в шести случаях существует сильное подозре
ние, что ГПУ убивало переселенцев, чтобы воспользоваться их доку
ментами для незаметной переброски их агентов в рейх.

2. Советские дипломатические представительства, как центры эко
номического, политического и военного шпионажа против рейха с 
целью подготовки войны.

После заключения пакта о ненападении русская разведка расширила 
арсенал своих методов. Не отказываясь от своих обычных жестоких при
емов, она стала все более широко использовать русские представитель
ства, аккредитованные в рейхе -  руководящая роль здесь принадлежит рус
скому посольству в Берлине -  в разведывательных целях. Отзыв совет
ского посла Шкварцева и назначение на этот пост Деканозова явились сиг
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налом для всемерного усиления шпионской деятельности путем сбора по
литической, экономической и военной информации. Деканозов, доверен
ное лицо Сталина, в России, руководил отделом информации НКВД (рус
ский Наркомат внутренних дел), в который входит ГПУ на правах спе
циального разведывательного управления. Его задача, сформулированная 
в Москве, заключалась в том, чтобы через постоянно расширяющуюся 
сеть доверенных лиц получить доступ к высшим инстанциям рейха и до
бывать в первую очередь информацию о военной мощи и оперативных 
планах рейха. Верным помощником Деканозова был сотрудник ГПУ, так 
называемый «советник посольства» Кобулов, развернувший интенсивную 
шпионскую деятельность, беззастенчиво пользуясь своей дипломатичес
кой неприкосновенностью. Русские шпионы в рейхе стремились к тому, 
чтобы наряду с чисто политической информацией получать сведения и о 
политических планах рейха, а также планировали создать по всей Германии 
сеть тайных радиостанций, которые передавали бы в Россию все важные 
сведения, зашифрованные сложным шифром. Таким образом, с 1940 года 
проводилась широкая подготовка к разведывательной работе, на которую 
были затрачены невообразимые суммы. (Немецкая контрразведка сумела 
вовремя принять необходимые меры).

Зная, что русская разведка развернула особенно интенсивную дея
тельность в восточных германских областях -  в первую очередь в гене
рал-губернаторстве и протекторате (бывших Польше и Чехии. -  Пер.), -  
мы были вынуждены уделить повышенное внимание именно этим ра
йонам. Было установлено, что сотрудник русского генерального кон
сульства в Праге Леонид Мохов является главой русской шпионской 
организации, созданной ГПУ в протекторате. Русской разведкой были 
завербованы бывшие военнослужащие чешского легиона, сражавшиеся 
во время войны между Германией и Польшей на польской стороне и в 
большинстве случаев являвшиеся членами Коммунистической партии 
Чехословакии, которые после поражения Польши попали в плен к рус
ским. В первую очередь их обучали радиоделу. Этих людей послали в 
протекторат, снабдив подпольными документами, где они действовали 
под руководством упомянутого сотрудника русского консульства Лео
нида Мохова. После вмешательства нашей полиции было арестовано 
более 60 русских агентов, а десяток подпольных радиопередатчиков 
конфискованы. (Примечание. Эта шпионская организация действовала
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совершенно независимо от подпольных организаций, работающих в 
протекторате под руководством Коминтерна.)

В Берлине тем временем советник русского посольства и сотруд
ник ГПУ Кобулов также не бездействовал. Небезынтересно ознако
мился с высказыванием бывшего югославского дипломата, военного 
атташе в Берлине, полковника Ваухника, которого трудно заподозрить 
в симпатиях к немцам; он заявил, что помощник русского военного 
атташе а Берлине полковник Корняков занимается исключительно 
разведкой, тратя на это столько денег, сколько ему покажется необходи
мым. Целью руководства русских шпионов, в которое входил, кроме 
Кобулова, военный атташе Тупков со своим помощником Сконяко- 
вым, было создание в столице и во всех крупных городах великогер
манского рейха сети подпольных радиостанций для передачи разве
дывательных сообщений.

Из всего обширного материала, освещающего деятельность этих 
господ и их сообщников, представляется возможным привести лишь 
два примера:

а) Булочник Вигольд Пакулат из Мариамполя в Литве, бывший член 
немецкого культурбунда в Литве, у которого имелись родственники в 
рейхе -  прежде всего в Берлине, -  однажды был вызван в Ковно в ГПУ 
Здесь ему стали угрожать, обещая отдать его под суд за шпионскую дея
тельность. Того, что он был членом культурбунда и несколько раз выез
жал из Литвы в Германию, чтобы навестить своего брата, проживаю
щего в Мемеле, ГПУ было достаточно, чтобы завести на него дело по 
обвинению в шпионаже. Запуганного человека пообещали освободить 
от наказания, если он согласится под видом переселенца пробраться в 
Берлин и там работать в соответствии с указаниями, получаемыми из 
России. Оставив жену и ребенка, которых ГПУ задержало как заложни
ков, он отправился в Германию. Его запугивали, говоря, что у ГПУ длин
ные руки, способные достать и в Берлине, если он пойдет на предатель
ство. Несмотря на эту угрозу и на то, что его родственники находились 
во власти ГПУ, этот фольксдейч осознал свои долг и связался по прибы
тии в Германию с полицией безопасности (СД). Таким образом удалось 
повести с русскими двойную игру, которую они так и не разгадали, бла
годаря чему все их планы были спутаны и их деятельность с самого на
чала находилась под контролем. В Берлине Пакулат получал указания и
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приказы от связника ГПУ, сотрудника русского посольства. Ему прика
зали снять в Берлине квартиру, в которой ГПУ оборудовало крупную 
подпольную радиостанцию. Затем ему велели приобрести небольшую 
гостиницу с пивной, чтобы использовать эти помещения для проезжаю
щих русских курьеров и агентов. Ему приказали также завязать зна
комства с рабочими оборонной промышленности, чтобы добывать раз
ведывательные данные. Русская разведка вела свою работу, учитывая 
предстоящую войну, в силу чего она, наряду с указанием целей для бу
дущих бомбардировок, устраивала также в общественных местах тай
ники для хранения разведывательной информации и диверсионного обо
рудования, чтобы в нужный момент извлечь их оттуда.

Только в этом случае русская разведка затратила около 100 тыс. 
рейхсмарок. Для устройства подпольной радиостанции русская раз
ведка завербовала через Пакулата немца-радиста из фирмы «Сименс». 
Его подыскала для этой роли полиция безопасности (СД), одной из 
задач которой являлась двойная игра с русскими. Русская разведка 
твердо считала, что Пакулат создал надежную агентурную сеть, за
вербовав шестьдесят немцев, которые, кроме выполнения шпионских 
заданий, будут еще вести и подрывную работу. Агентурная сеть, со
зданная по правилам двойной игры, расширилась до Кенигсберга, где 
именно в настоящее время должна начаться работа по нанесению на 
план города предприятий оборонного значения.

б) Другой случай беззастенчивого шантажа немца, гражданина 
рейха, был обнаружен в Берлине. Этот немец, родившийся в Петер
бурге, имя которого по вполне понятным причинам не может быть 
пока названо, после вторичного пребывания в Германии в 1936 году 
возвратился навсегда в Берлин. В России у него осталась жена. Их 
брак был оформлен по русским законам. От брака у него была дочь, 
поскольку по русским законам его жена продолжала оставаться рус
ской гражданкой, ему не разрешили забрать ее с собой в рейх. Нахо
дясь в Берлине, он пытался с помощью Министерства иностранных 
дел получить необходимые документы, чтобы его русский брак был 
признан немецким судом. Так как он страдал тяжелой болезнью лег
ких и в связи с этим придавал очень большое значение скорой встрече 
со своей семьей, то не видел в сложившейся ситуации иного выхода, 
как самому еще раз отправиться в Петербург, чтобы там выхлопотать
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документы и забрать жену и дочь в Германию. Для этого он обратился 
в русское туристическое бюро «Интурист», запросив бумаги, необ
ходимые для въезда в Россию. Когда руководитель этого бюро, русский 
по фамилии Шаханов, понял из его рассказов, что этот больной чело
век крайне обеспокоен судьбой своей семьи, он начал с ним игру, пора
зительную по своей низости. Шаханов обещал ему устроить поездку в 
Петербург при условии, что он пойдет на предательство своей родины. 
Шаханов неотступно оказывал давление на отчаявшегося человека, 
доведя его до состояния, близкого к самоубийству. Шаханов постоянно 
играл на его супружеских и отцовских чувствах, намекая, что его жена 
и дочь находятся в качестве заложников в руках ГПУ. В конце концов 
немец обо всем сообщил нашей контрразведке. Следуя полученным ука
заниям, он для виду согласился с предложениями агента ГПУ Шахано- 
ва и по его приказу снял большую квартиру, которая также была ис
пользована для оборудования подпольной радиостанции.

Объяснить все это можно тем, что между Шахановым и «советником 
посольства» Кобуловым было достигнуто полнейшее взаимопонимание.

в) В результате непрерывного наблюдения за радистом из русско
го посольства в Берлине, который время от времени появлялся в Дан
циге, удалось и здесь -  в ходе двойной игры -  создать подпольную 
радиоточку и агентурную сеть, поставляющую политическую и эко
номическую информацию. И здесь, благодаря своевременным сооб
щениям жителей Данцига, братьев Формелла, принужденных ГПУ 
работать на русскую разведку, замыслы русских были сорваны.

Эти примеры могут быть продолжены, поскольку русская развед
ка действует во всех германских городах, представляющих для нее 
интерес, одинаковыми методами.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Деятельность Советского Союза, направленная против национал- 

социалистской Германии, как это доказывают приведенные примеры, 
свидетельствует о колоссальных масштабах подпольной подрывной 
работы, диверсий, террора и шпионажа в целях подготовки войны, 
ведущейся в области политики, экономики и обороны.

После заключения пакта о ненападении 23 августа 1939 года уси
лия, предпринимаемые противником, не только не ослабли, но осу
ществляются с еще большей энергией и в ещё больших масштабах.

14 марта 1941 года 
Подпись Гейдрих.
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НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ГЕРМАНИИ СОВЕТСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
от 21 июня 1941 года 

МЕМОРАНДУМ 
I

Когда правительство рейха, исходя из желания прийти к равнове
сию интересов Германии и СССР, обратилось летом 1939 года к Со
ветскому правительству, оно отдавало себе отчет в том, что взаимопо
нимание с государством, которое, с одной стороны, представляет свою 
принадлежность к сообществу национальных государств со всеми вы
текающими из этого правами и обязанностями, а с другой, будучи 
руководимым партией, которая как секция КОМИНТЕРНА стремит
ся к распространению революции в мировом масштабе, то есть к унич
тожению этих национальных государств, вряд ли будет легкой зада
чей. Подавляя в себе серьезные сомнения, порожденные этим прин
ципиальным различием в политической ориентации Германии и Со
ветской России и острейшим противоречием между диаметрально про
тивоположными мировоззрениями НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА и 
БОЛЬШЕВИЗМА, Германское правительство все же предприняло та
кую попытку. При этом оно руководствовалось тем соображением, 
что обусловленное взаимопонимание между Германией и Россией, ис
ключение вероятности войны и достижимое таким образом удовлет
ворение новых жизненных потребностей обоих издавна считающих
ся дружественными народами будет лучшей защитой от дальнейшего 
распространения коммунистических доктрин международного еврей
ства в Европе. Эта мысль была подкреплена тем, что определенные 
события в самой России и некоторые меры русского правительства на 
международной арене по меньшей мере позволяли считать возмож
ным отход от этих доктрин и от прежних методов разложения наро
дов. Реакция Москвы на это предложение немецкого правительства и 
готовность СССР заключить дружественный пакт с Германией впол
не подтверждали вероятность такого поворота. Таким образом, 23 ав
густа 1939 г. был подписан Пакт о ненападении, а 28 сентября 
1939 г. -  Договор о дружбе и границах между обоими государствами.
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Суть этих договоров состояла в следующем:
1) в обоюдном обязательстве государств не нападать друг на друга 

и состоять в отношениях добрососедства;
2) в разграничении сфер «интересов» путем отказа германского 

рейха от любого влияния в Финляндии, Латвии, Эстонии, Литве и 
Бессарабии, в то время как территория бывшего Польского государ
ства до линии Нарев -  Буг -  Сан по желанию Советской России ос
тавлялась за ней.

Действительно, правительство рейха, заключив с Россией пакт о не
нападении, существенно изменило свою политику по отношению к СССР 
и с этого дня заняло дружественную позицию по отношению к Советс
кому Союзу. Оно строго следовало букве и духу подписанных с Советс
ким Союзом договоров. Более того, усмирило Польшу, а это значит, це
ною немецкой крови способствовало достижению Советским Союзом 
наибольшего внешнеполитического успеха за время его существования. 
Это стало возможным лишь благодаря доброжелательной политике Гер
мании по отношению к России и блестящим победам вермахта.

Поэтому правительство рейха по праву полагало, что оно может 
надеяться на соответствующее отношение Советского Союза к рейху, 
особенно во время переговоров министра иностранных дел рейха фон 
Риббентропа в Москве. Советское правительство и в других случаях 
неоднократно отмечало, что эти договоры являются основой для 
длительного уравнивания двусторонних интересов Германии и Советской 
России и что оба народа, уважая государственный строй каждой стороны 
и не вмешиваясь во внутренние дела партнера, придут к длительным 
отношениям добрососедства. К сожалению, очень скоро выяснилось, что 
правительство рейха сильно ошиблось в своих предположениях.

П

И действительно, сразу после заключения германо-русских договоров 
Коминтерн активизировал свою деятельность во всех областях.

Это относится не только к одной Германии, но и дружественным ей 
или нейтральным государствам и территориям Европы, занятым герман
скими войсками. Чтобы открыто не нарушать договоры, менялись лишь 
методы и старательней, утонченней проводилась маскировка. Постоян
ным разоблачением так называемой «империалистической войны Герма
нии» в Москве, очевидно, надеялись компенсировать результаты заклю
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чения пакта с национал-социалистской Германией. В результате пред
принятых полицией эффективных контрмер Коминтерн вынужден был 
проводить свою подрывную и разведывательную деятельность против 
Германии окружными путями через свои центры в соседних с Германи
ей странах. Для этого прибегали к услугам бывших немецких 
коммунистических деятелей, которые должны были проводить в Герма
нии ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ и подготовку саботажных акций. Комиссар 
ГПУ Крылов постоянно занимался обучением и подготовкой кадров по 
этому вопросу. Наряду с этим проводилась подрывная деятельность на 
занятых Германией территориях, особенно в протекторате и в занятой 
Франции, а также против Норвегии, Голландии, Бельгии и т. д.

Представительства Советской России, особенно генеральное кон
сульство в Праге, оказывали в этом вопросе эффективную помощь. С 
использованием радиотехнических средств приема и передачи усерд
но велась разведка, что является неопровержимым доказательством 
работы Коминтерна, направленной против рейха. О всей прочей под
рывной и разведывательной работе Коминтерна имеется обширный 
документальный материал показаний свидетелей и письменный 
материал. Кроме этого, создавались диверсионные группы, имевшие 
собственные лаборатории, в которых производились зажигательные 
и взрывные устройства для проведения диверсионных акций. Такие 
диверсии были, к примеру, проведены по меньшей мере против 16 
немецких кораблей. Наряду с этой подрывной диверсионной работой 
велся шпионаж. Так, переселение немцев из Советской России ис
пользовалось для того, чтобы самыми грязными средствами склонить 
этих немецких людей работать на ГПУ. Не только мужчин, но и жен
щин самым бесстыдным образом принуждали давать согласие на со
трудничество с ГПУ. Даже посольство Советской России в Берлине 
во главе с советником посольства Козловым не постеснялось бесце
ремонно использовать право экстерриториальности для шпионских 
целей. Затем сотрудник русского консульства в Праге Мохов организо
вал центр русской шпионской сети, охватившей весь протекторат. 
Другие случаи, в которых полиции удалось своевременно вмешаться, 
дают ясную и однозначную картину об обширных происках Советс
кой России. Картина в целом ясно свидетельствует о том, что Советс
кая Россия широко проводила против Германии нелегальную подрыв
ную деятельность, диверсии, террор и направленный на подготовку к 
войне политический, военный и экономический шпионаж.
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Что касается подрывной деятельности Советской России за преде
лами Германии, в Европе, то она распространилась почти на все дру
жественные Германии или занятые ею государства Европы. Так, к при
меру, в Румынии с целью создания антигерманского настроения комму
нистическая пропаганда в листовках, переправленных из России, обви
няла Германию во всех трудностях. С лета 1940 года то же самое отчетливо 
проявилось в Югославии. Там листовки призывали к протесту против 
заключения пакта режимом Цветковича с империалистическими прави
тельствами в Берлине и Риме. На собрании деятелей коммунистической 
партии в Аграме весь юго-восток Европы от Словакии до Болгарии обо
значался русским протекторатом в случае, как они надеялись, ослабле
ния Германии в военном отношении. В советской миссии в Белграде гер
манским войскам попало в руки документальное доказательство того, 
что эта пропаганда исходила от Советской России. В то время как комму
нистическая пропаганда в Югославии использовала националистичес
кие лозунги, в Венгрии она действовала прежде всего среди русинского 
населения, которое она пленила надеждами освобождения Советской Рос
сией. Особенно активной была антигерманская травля в Словакии, где 
открыто велась агитация за присоединение к Советской России.

В Финляндии действовало пресловутое «Объединение за мир и 
дружбу с Советским Союзом», которое во взаимодействии с радио
станцией «Петроской» стремилось разложить эту страну и работало 
в крайне враждебном по отношению к Германии духе.

Во Франции, Бельгии и Голландии население натравливали на гер
манские оккупационные власти. Такая же травля, только с националь
ной и панславистской окраской, велась и в генерал-губернаторстве. Едва 
германские и итальянские войска заняли Грецию, как пропаганда Совет
ской России и здесь принялась за работу. Общая картина свидетельству
ет о систематически проводимой во всех странах кампании СССР про
тив попыток Германии установить стабильный порядок в Европе. Наря
ду с этим против усилий германской политики проводится прямая контр
пропаганда, которая пытается выдать эти усилия за антирусские и пере
тянуть различные страны на сторону Советской России, настроив их про
тив Германии. В Болгарии велась агитация против вступления в Трой
ственный пакт и за гарантийный договор с Россией. В Румынии 23 янва
ря 1941 года была устроена попытка путча, за которым стояли большевист
ские агенты Москвы, путем внедрения в Железную гвардию и подстре
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кательства ее руководства, в частности румына Гроза. У правительства 
рейха имеются соответствующие неопровержимые доказательства.

Что касается Югославии, то правительство рейха располагает доку
ментами, свидетельствующими о том, что югославский посланец Геор- 
гевич уже в мае 1940 года после беседы с господином Молотовым при
шел к выводу, что там Германию считают «грозным врагом завтрашне
го дня». Еще более однозначным было отношение Советской России к 
изложенным сербскими военными просьбам о поставке оружия. В но
ябре 1940 года начальник Генерального штаба Советской России зая
вил югославскому военному атташе: «Мы дадим все необходимое и 
немедленно». Право установления цен и порядка оплаты предоставля
лось белградскому правительству, и ставилось только одно условие: 
держать в тайне от Германии. Позднее, когда правительство Цветко- 
вича сблизилось с государствами оси, в Москве начали затягивать по
ставки оружия: об этом было коротко и ясно заявлено в военном ми
нистерстве Советской России югославскому военному атташе. Орга
низация белградского путча 27 марта этого года была кульминацион
ным моментом этой подпольной деятельности сербских заговорщиков 
и англо-русских агентов против рейха. Сербский организатор этого путча 
и руководитель «Черной руки» господин Зимич до сих пор находится в 
Москве и в тесном контакте с органами пропаганды Советской России 
и сейчас развертывает там активную деятельность против рейха.

Вышеуказанные факты являются лишь небольшой частью неслыхан
ной широкомасштабной пропагандистской деятельности СССР в Евро
пе против Германии. Правительство рейха решило опубликовать имею
щиеся в его распоряжении обширные материалы, чтобы представить на 
суд мировой общественности общую картину деятельности служб Со
ветской России в этом направлении после заключения германо-русских 
договоров. В целом правительство рейха вынуждено констатировать:

«При заключении договоров с Германией Советское правительство 
неоднократно и недвусмысленно заявляло, что оно не намерено прямо 
или косвенно вмешиваться в дела Германии. При заключении договора 
о дружбе оно торжественно заявляло, что будет сотрудничать с Герма
нией, чтобы в соответствии с подлинными интересами всех народов, 
как можно быстрее положить конец войне между Германией с одной и 
Англией, и Францией с другой стороны. В свете вышеуказанных фак
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тов, особенно проявившихся в дальнейшем ходе войны, соглашения и 
заявления Советской России оказались умышленным обманом.» Даже 
все преимущества, достигнутые лишь благодаря дружественной пози
ции Германии, не смогли побудить Советское правительство к лояль
ному отношению к Германии. Более того, правительство рейха при
шло к убеждению, что тезис Ленина, еще раз четко изложенный в 
«Директиве Коммунистической партии Словакии» от октября 1939 года, 
согласно которому «возможно заключение договоров с другими стра
нами, если они служат интересам Советского правительства и обезвре
живанию противника», использовался и при заключении договоров 1939 
года. Таким образом, заключение договоров о дружбе было для Совет
ского правительства лишь тактическим маневром. Единственной це
лью для России было «заключение выгодных ей соглашений и одно
временно создание предпосылок для дальнейшего усиления влияния 
Советского Союза. Главной идеей было ослабление небольшевистских 
государств, с тем чтобы легче было их разложить и в подходящий мо
мент разгромить. Это было с жесткой ясностью отражено в русском 
документе, найденном после оккупации в советской миссии в Белгра
де, в котором говорится: «СССР отреагирует лишь в подходящий мо
мент. Государства оси еще больше распылили свои вооруженные силы 
и поэтому СССР внезапно нанесет удар по Германии».

Ш
Если пропагандистская подрывная деятельность Советского 

Союза в Германии и в Европе вообще не оставляет никакого сомне
ния в его позиции по отношению к Германии, то внешнеполитическая 
и военная деятельность Советского правительства после заключения 
германо-русских договоров носит еще ярче выраженный характер. В 
Москве во время разграничения сфер влияния правительство Советс
кой России заявило министру иностранных дел рейха, что оно не на
меревается занимать, болыпевизировать или аннексировать входящие 
в сферу его влияния государства, за исключением находящихся в сос
тоянии разложения областей бывшего Польского государства. В дей
ствительности же, как показал ход событий, политика Советского 
Союза направлена исключительно на одно, а именно: в пространстве 
от Ледовитого океана до Черного моря, везде, где только возможно, 
выдвинуть вооруженные силы Москвы на Запад и распространить 
большевизацию дальше, в глубь Европы.
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Развитие этой политики характеризуется следующими этапами:
1. Началом развития этой политики явилось заключение так назы

ваемых договоров о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой в 
октябре и ноябре 1939 года и возведение военных баз в этих странах.

2. Следующий ход Советской России был сделан по отношению к 
Финляндии. Когда требования Советской России, принятие которых 
грозило бы потерей суверенитета свободному Финскому государству, 
были отклонены финским правительством, Советское правительство 
распорядилось о создании коммунистического псевдоправительства 
Куусинена. И когда финский народ отказался от этого правительства, 
Финляндии был предъявлен ультиматум, и в ноябре 1939 года Крас
ная Армия вошла на территорию Финляндии. В результате заключен
ного в марте финско-русского мира Финляндия вынуждена была ус
тупить часть своих юго-восточных провинций, которые сразу подверг
лись большевизации.

3. Спустя несколько месяцев, а именно в июле 1940 года, Советский 
Союз начал принимать меры против Прибалтийских государств. Соглас
но первому Московскому договору, Литва относилась к сфере германс
ких интересов. В интересах сохранения мира, хотя и скрепя сердце, пра
вительство рейха во втором договоре по просьбе Советского Союза отка
залось от большей части территории этой страны, оставив часть ее в сфере 
интересов Германии. После предъявления ультиматума от 15 июня Со
ветский Союз, не уведомив об этом правительство рейха, занял всю Лит
ву, т. е. и находившуюся в сфере влияния Германии часть Литвы, подойдя 
таким образом непосредственно к границе Восточной Пруссии. Позднее 
последовало обращение к Германии по этому вопросу, и после трудных 
переговоров, пойдя еще на одну дружественную уступку, правительство 
рейха отдало Советскому Союзу и эту часть Литвы. Затем таким же спо
собом, в нарушение заключенных с этими государствами договоров о 
помощи, были оккупированы Латвия и Эстония. Таким образом, вся 
Прибалтика, вопреки категорическим заверениям Москвы была болыне- 
визирована и спустя несколько недель после оккупации сразу аннекси
рована. Одновременно с аннексией последовало сосредоточение первых 
крупных сил Красной Армии во всем северном секторе плацдарма Со
ветской России против Европы.

Между прочим Советское правительство в одностороннем по
рядке расторгло экономические соглашения Германии с этими госу
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дарствами, хотя по московским договоренностям этим соглашениям 
не должен был бы наноситься ущерб.

4. По вопросу о разграничении сфер влияния на территории бывшего 
Польского государства московскими договорами было ясно согласовано, 
что о границах сфер влияния не будет вестись никакая политическая аги
тация, а деятельность обеих оккупационных властей ограничится исклю
чительно лишь вопросами мирного строительства на этих территориях. У 
правительства рейха имеются неопровержимые доказательства того, что 
несмотря на эти соглашения, Советский Союз сразу же после занятия этой 
территории не только разрешил антигерманскую агитацию в польском ге- 
нерал-губернаторстве, но и одновременно поддержал ее большевистской 
пропагандой в губернаторстве. Сразу же после оккупации и на эти террито
рии были переброшены крупные русские гарнизоны.

5. В то время как германская армия на Западе вела боевые действия 
против Франции и Англии, последовал удар Советского Союза на Балка
нах. Тоща как на московских переговорах Советское правительство зая
вило, что никогда в одностороннем порядке не будет решать бессарабс
кий вопрос, правительство рейха 24 июня 1940 года получило сообще
ние Советского правительства о том, что оно полно решимости силой 
решить бессарабский вопрос. Одновременно сообщалось, что советские 
притязания распространяются и на Буковину, т. е. на территорию, кото
рая была старой австрийской коронной землей, никогда России не при
надлежала и о которой в свое время в Москве вообще не говорилось. 
Германский посол в Москве заявил Советскому правительству, что его 
решение является для правительства рейха совершенно неожиданным и 
сильно ущемляет германские экономические интересы в Румынии, а так
же приведет к нарушению жизни крупной местной немецкой колонии и 
нанесет ущерб немецкой нации в Буковине. На это господин Молотов 
ответил, что дело исключительной срочности и что Советский Союз в 
течение 24 часов ожидает ответ правительства рейха. И на этот раз пра
вительство Германии во имя сохранения мира и дружбы с Советским 
Союзом решило вопрос в его пользу. Оно посоветовало румынскому пра
вительству, обратившемуся за помощью к Германии, пойти на уступку и 
рекомендовало ему отдать Советской России Бессарабию и Северную 
Буковину. Наряду с положительным ответом румынского правительства 
Германия передала Советскому правительству просьбу румынского пра
вительства о предоставлении ему времени для эвакуации населения с
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этих больших территорий и для обеспечения жизни и сохранности иму
щества местных жителей. Однако Советское правительство снова предъя
вило Румынии ультиматум и еще до истечения его срока — 28 июня на
чало оккупацию части Буковины, а затем и всей Бессарабии до Дуная. И 
эти территории были тотчас аннексированы Советским Союзом, боль- 
шевизированы и этим самым фактически разорены.

Оккупация и большевизация Советским правительством территории 
Восточной Европы и Балкан, переданных Советскому Союзу правитель
ством рейха в Москве в качестве сферы влияния, полностью противоре
чат московским договоренностям. Несмотря на это, правительство рейха 
даже тоща заняло по отношению к СССР более чем лояльную позицию. 
Оно проявило полный нейтралитет в финской войне и прибалтийском во
просе, поддержало позицию Советского правительства по отношению к 
румынскому правительству и смирилось, хотя и с крепя сердце, с реалия
ми, сложившимися в результате действий Советского правительства. Кро
ме того, чтобы с самого начала исключить возможность разногласия меж
ду обоими государствами, оно предприняло широкую акцию по переселе
нию в Германию всех немцев с занятых СССР территорий. Правительство 
рейха считает, что вряд ли можно было представить более веское доказа
тельство своего желания к длительному примирению с СССР.

IV
Экспансия России на Балканах вызвала территориальные проблемы в 

этом районе. Летом 1940 года Румыния и Венгрия обратились к Германии 
с целью урегулирования их спорных территориальных вопросов, после 
того как в конце августа из-за этих разногласий, разжигаемых английски
ми агентами, возник острый кризис. Румыния и Венгрия находились на 
грани войны между собой. Германия, которую Венгрия и Румыния нео
днократно просили о посредничестве в их споре с целью сохранения мира 
на Балканах, совместно с Италией пригласила оба государства на конфе
ренцию в Вену, и по их просьбе 30 августа 1940 года состоялось решение 
Венского арбитража. В результате этого была установлена новая венгерс
ко-румынская граница, а Германия и Италия, стремясь помочь румынско
му правительству разъяснить своему народу причины понесенных им тер
риториальных жертв и исключить в будущем любые столкновения в этом 
районе, приняли на себя обязательства гарантов Румынского государ
ства в теперешних его границах. Так как русские претензии в этом райо
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не были удовлетворены, эти гарантии никак не могли быть направлены 
против России. Несмотря на это Советский Союз обжаловал это ре
шение и вопреки своим прежним заявлениям о том, что с присоеди
нением Бессарабии и Северной Буковины его претензии на Балканах 
удовлетворены, заявил о своих дальнейших интересах на Балканах, 
не определив их пока конкретно.

С этого момента все четче вырисовывается направленная против 
Германии политика Советской России. Правительство рейха получает 
теперь все более конкретные сообщения о том, что переговоры англий
ского посла Криппса в Москве, тянущиеся уже очень долго, развивают
ся в благоприятной атмосфере. Одновременно правительство рейха ов
ладело документами, свидетельствующими об интенсивных военных 
приготовлениях Советского Союза во всех областях. Эти документы 
подтверждаются и найденным недавно в Белграде отчетом югослав
ского военного атташе в Москве от 17 декабря 1940 года, в котором, 
между прочим, дословно говорится: «По данным, полученным из со
ветских кругов, полным ходом идет перевооружение ВВС, танковых 
войск и артиллерии с учетом опыта современной войны, которое в ос
новном будет закончено к августу 1941 года. Этот срок, очевидно, яв
ляется и крайним (временным) пунктом, до которого не следует ожи
дать ощутимых изменений в советской внешней политике».

Несмотря на недружественную позицию Советского Союза в бал
канском вопросе, Германия прилагает новые усилия к улучшению 
взаимопонимания с СССР, и министр иностранных дел рейха в пись
ме к господину Сталину дает широкое изложение политики прави
тельства рейха после московских переговоров. В письме особенно 
подчеркивается следующее: при заключении Тройственного пакта 
Германия, Италия и Япония единодушно исходили из того, что этот 
пакт никоим образом не направлен против Советского Союза, а дру
жественные отношения трех государств и их договоры с СССР вообще 
не должны затрагиваться этим соглашением. В Тройственном пакте, 
подписанном в Берлине, это зафиксировано и документально. Одно
временно в письме выражается желание и надежда государств Трой
ственного пакта на дальнейшее улучшение дружественных отноше
ний с Советским Союзом и придание им конкретной формы. С целью 
дальнейшего обсуждения этих вопросов министр иностранных дел 
рейха приглашает господина Молотова в Берлин.
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Во время визита господина Молотова в Берлин правительство рей
ха вынуждено было установить, что Россия готова к действительно 
дружественному сотрудничеству с государствами Тройственного пак
та, и в особенности с Германией, лишь в том случае, если она готова 
выполнить поставленные Советским Союзом условия. Эти условия 
заключаются в дальнейшем проникновении Советского Союза на Се
вер и Юго-Восток Европы. В Берлине и на последующих дипломати
ческих переговорах с германским послом в Москве господин Моло
тов выдвинул следующие требования:

1. Советский Союз хочет предоставить Болгарии гарантии и в до
бавление к этому заключить с этим государством договор о взаимопо
мощи по образцу договоров о взаимопомощи в Прибалтике, т. е. с воен
ными базами, в то время как господин Молотов заявляет, что это не 
коснется внутреннего режима Болгарии. С этой целью русский комис
сар Соболев посетил в это время Софию.

2. Советский Союз требует заключения договора с Турцией с це
лью создания базы для сухопутных и военно-морских сил на Босфоре 
и Дарданеллах на основе долгосрочной аренды. В случае, если Тур
ция не согласится с этим, Германия и Италия должны присоединить
ся к русским дипломатическим мероприятиям по принуждению ее к 
выполнению этих требований. Эти требования сводятся к господству 
СССР на Балканах.

3. Советский Союз заявляет, что он вновь ощущает угрозу со сто
роны Финляндии, и поэтому требует полного отказа Германии от 
Финляндии, что практически означает оккупацию этого государства 
и истребление финского народа.

Естественно, Германия не могла принять эти русские требования, 
выполнение которых Советское правительство считало предваритель
ным условием присоединения к государствам Тройственного пакта. 
Этим самым усилия государств Тройственного пакта по достижению 
взаимопонимания с Советским Союзом потерпели фиаско. В результа
те этой германской позиции Россия усилила уже более открыто 
направленную против Германии политику, а ее все более тесное со
трудничество с Англией становилось очевидным. В январе 1941 года 
эта отрицательная русская позиция впервые проявилась и в диплома
тической сфере. Когда в этом месяце Германия предприняла в Болга
рии определенные контрмеры против высадки британских войск в Гре
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ции, русский посол в Берлине в официальном демарше указал на то, 
что Советский Союз считает территорию Болгарии и зону обоих проливов 
зоной безопасности СССР и что он не может равнодушно относиться к 
событиям в этих районах, угрожающим его безопасности. Поэтому Со
ветское правительство предостерегает от появления германских войск на 
территории Болгарии и в зоне обоих проливов.

В ответ на это правительство рейха дало Советскому правительству 
исчерпывающие разъяснения причин и целей военных мер Германии 
на Балканах. Оно указало на то, что Германия всеми силами и сред
ствами будет препятствовать закреплению Англии в Греции, но она 
не намеревается занимать проливы, а будет уважать суверенитет Тур
ции. Проход германских войск через территорию Болгарии не может 
считаться ущемлением интересов безопасности Советского Союза, 
правительство рейха, напротив, полагает, что эти операции служат и 
советским интересам. После проведения операций на Балканах Гер
мания выведет оттуда свои войска.

Несмотря на это заявление правительства рейха, Советское пра
вительство в свою очередь сразу же после ввода германских войск 
опубликовало в адрес Болгарии заявление явно враждебного антигер
манского характера, смысл которого сводился к тому, что присутствие 
германских войск в Болгарии служит не делу мира на Балканах, а ин
тересам войны. Объяснение этой позиции дали правительству рейха 
участившиеся к этому времени сообщения о все более тесном сотруд
ничестве между Советской Россией и Англией. Несмотря на это, Гер
мания и на этот раз не отреагировала. К этой же категории относится 
и обещанное в марте 1941 года Советским Союзом Турции прикры
тие с тыла в случае, если она вступит в войну на Балканах. Это было, 
К1К стало известно правительству рейха, результатом англо-русских 
переговоров во время визита британского министра иностранных дел 
в Анкару, усилия которого были направлены на то, чтобы таким пу
тем глубже втянуть Россию в английскую игру.

V
С возникновением Балканского кризиса в начале апреля этого года 

усиливающаяся с этого времени агрессивная политика Советского пра
вительства по отношению к германскому рейху и до сих пор в некоторой 
степени завуалированное сотрудничество между Советским Союзом и 
Англией становятся очевидными всему миру. Сегодня однозначно
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установлено, что путч, затеянный в Белграде после присоединения Юго
славии к Тройственному пакту, был устроен Англией с согласия Совет
ской России. Уже давно, а именно с 14 ноября 1940 года, Россия тайно 
вооружала Югославию против государств оси. Бесспорным доказатель
ством этому являются документы, попавшие в руки правительства рей
ха после занятия Белграда, которые раскрывают каждую фазу этих рус
ских поставок оружия Югославии. После удавшегося путча Россия 5 
апреля заключает с незаконным сербским правительством Симоновича 
дружественный пакт, который должен был укрепить позиции путчис
тов и помочь своим весом сплочению совместного англо-югославо-гре- 
ческого фронта. 6 апреля 1941 года помощник американского госсек
ретаря господин Самер Уэлс, неоднократно встречавшийся до этого с 
советским послом а Вашингтоне, с явным удовлетворением констати
рует в связи с этим: «При известных условиях русско-югославский пакт 
может иметь огромное значение, он затрагивает многосторонние 
интересы, и имеются основания полагать, что он представляет со
бой нечто большее, чем только лишь пакт о дружбе и ненападении».

Итак, в то время, когда германские войска были сосредоточены на 
территории Румынии и Болгарии против массированной высадки 
английских войск в Греции, Советский Союз, теперь уже в явном сго
воре с Англией, пытается нанести Германии удар в спину, а именно:

1) открыто поддерживает Югославию, политически и тайно ока
зывает ей военную помощь;

2) заверяя Турцию в поддержке, пытается побудить ее к занятию аг
рессивной позиции по отношению к Болгарии и Германии и к вводу турец
ких войск во Фракию в весьма неблагоприятной военной обстановке;

3) сам сконцентрировал крупные военные силы на румынской гра
нице, в Бессарабии и у Молдовы;

4) внезапно в начале апреля заместитель народного комиссара 
иностранных дел Вышинский в беседах с румынским посланником 
Гафеску в Москве предпринимает попытку начать политику быстро
го сближения с Румынией с целью побудить ее к отходу от Германии. 
Английская дипломатия при посредничестве американцев в Бухарес
те предпринимает усилия в этом же направлении.

Согласно англо-русскому плану по германским войскам в Румынии 
и Болгарии планировалось нанесение удара с трех сторон, а именно: из 
Бессарабии, Фракии и Сербии—Греции. Лишь благодаря лояльности
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генерала Антонеску, реалистической позиции турецкого правительства 
и прежде всего оперативному вмешательству Германии и решающим 
победам германской армии этот англо-русский план был сорван. Как 
стало известно правительству рейха из сообщений, почти 200 юго
славских самолетов с советскими и английскими агентами, а также с 
сербскими путчистами под руководством господина Зимина частично 
отправлены в Россию, где эти офицеры служат сегодня в русской ар
мии, а частично — в Египте. Уже один этот факт представляет в особом 
свете тесное сотрудничество Англии и России с Югославией.

Советское правительство напрасно пыталось всячески за
маскировать истинные цели своей политики. Советское правительство, 
поддерживая в последнее время экономические сношения с Германией 
и предприняв ряд отдельных мер, хотело продемонстрировать всему 
миру якобы нормальные или даже дружественные отношения с Герма
нией. Сюда следует отнести высылку им несколько недель тому назад 
норвежского, бельгийского, греческого и югославского посланников, 
обход молчанием британской прессой германо-русских отношений, 
организованный британским послом Криппсом по согласованию с Со
ветским правительством, и, наконец, опубликованное недавно опровер
жение ТАСС, изображавшее отношения между Германией и Советской 
Россией вполне корректными. Эти отвлекающие маневры, находящие
ся в вопиющем противоречии с действительной политикой Советского 
правительства, не смогли ввести в заблуждение правительство рейха.

Враждебная по отношению к Германии политика Советского пра
вительства в военной области сопровождалась постоянно усилива
ющейся концентрацией всех располагаемых Россией вооруженных сил 
на широком фронте от Балтийского до Черного моря. Уже в то время, 
когда Германия основное внимание уделяла французской кампании на 
Западе и когда на Востоке находилось лишь незначительное количе
ство германских войск, русское верховное командование начало система
тическую переброску крупных контингентов войск к восточной грани
це рейха, причем сосредоточение основных сил было установлено у 
границ Восточной Пруссии и генерал-губернаторства, а также на гра
нице с Румынией в Бессарабии и Буковине. Постоянно усиливались и 
русские гарнизоны на границе с Финляндией. Дальнейшими мероприя
тиями в этом направлении была переброска все новых русских диви
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зий из Восточной Азии и с Кавказа на территорию европейской части 
России. После того, как Советское правительство в свое время заявило, 
что, к примеру, в Прибалтику оно введет лишь небольшое количество 
войск, только в этом районе после его оккупации оно постоянно увели
чивало там концентрацию своих войск, насчитывающих сегодня
22 дивизии. Этим самым складывается впечатление, что русские войс
ка все ближе подходили к германской границе, хотя с германской сто
роны не предпринимались никакие военные меры, которыми можно 
было бы мотивировать такие действия русских. И лишь эти действия 
русских вынудили германские вооруженные силы к принятию контр
мер. Кроме этого, отдельные части русских сухопутных сил и ВВС выд
винулись вперед, а на аэродромах вдоль германской границы сконцен
трированы крупные части ВВС. Следует также отметить неоднократ
ные нарушения в начале апреля границы и участившиеся случаи про
лета русских самолетов над территорией германского рейха. По сооб
щениям румынского правительства, такие же случаи имели место и в 
румынских приграничных районах Буковины, Молдовы и Дуная.

Верховное главнокомандование вермахта с начала года не
однократно указывало внешнеполитическому руководству рейха на 
возрастающую угрозу территории рейха со стороны русской армии и 
при этом подчеркивало, что причиной этого стратегического сосре
доточения и развертывания войск могут быть только агрессивные пла
ны. Эти сообщения Верховного главнокомандования вермахта со все
ми подробностями будут доведены до общественности.

Если и было малейшее сомнение в агрессивности стратегического 
сосредоточения и развертывания русских войск, то оно было полнос
тью развеяно сообщениями, полученными Верховным главнокомандо
ванием вермахта в последние дни. После проведения всеобщей моби
лизации в России против Германии развернуто не менее 160 дивизий.

Результаты наблюдения за последние дни свидетельствуют о том, 
что созданная группировка русских войск, в особенности моторизо
ванных и танковых соединений, позволяет Верховному Главнокоман
дованию России в любое время начать агрессию на различных участ
ках германской границы. Донесения об усилившейся разведыватель
ной деятельности, а также ежедневные сообщения о происшествиях 
на границе и стычках между сторожевыми охранениями обеих армий 
дополняют картину крайне напряженной, взрывоопасной военной
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обстановки. Поступающая из Англии информация о переговорах анг
лийского посла Криппса с целью дальнейшего укрепления сотрудни
чества между политическим и военным руководством Англии и Со
ветской России, а также воззвание бывшего всегда врагом Советов 
лорда Бивербрука о всемерной поддержке России в будущей борьбе и 
призыв к Соединенным Штатам сделать то же самое неопровержимо 
свидетельствуют о том, какую судьбу уготовили немецкому народу.

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ИЗЛОЖЕННЫХ ФАКТАХ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕЙХА ВЫНУЖДЕНО ЗАЯВИТЬ:

Советское правительство вопреки своим обязательствам и в яв
ном противоречии со своими торжественными заявлениями действо
вало против Германии, а именно:

1. Подрывная работа против Германии и Европы была не просто 
продолжена, а с началом войны еще и усилена.

2. Внешняя политика становилась все более враждебной по от
ношению к Германии.

3. Все вооруженные силы на германской границе были сосре
доточены и развернуты в готовности к нападению.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДАЛО И 
НАРУШИЛО ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ. НЕНА
ВИСТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МОСКВЫ К НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ 
ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗУМА. БОЛЬШЕВИЗМ — 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВРАГ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ МОСКВА ГОТОВА НАНЕСТИ УДАР В СПИНУ 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ, ВЕДУЩЕЙ БОРЬБУ ЗА 
СУЩЕСТВОВАНИЕ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ НЕ МОЖЕТ БЕЗУЧАСТНО ОТНО
СИТЬСЯ К СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗЕ НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ. ПОЭТО
МУ ФЮРЕР ОТДАЛ ПРИКАЗ ГЕРМАНСКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ 
ВСЕМИ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОТВЕСТИ ЭТУ УГРОЗУ НЕМЕЦ
КИЙ НАРОД ОСОЗНАЕТ, ЧТО В ПРЕДСТОЯЩЕЙ БОРЬБЕ ОН ПРИЗВАН 
НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ, НО И СПАСТИ МИРОВУЮ ЦИВИ
ЛИЗАЦИЮ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ БОЛЬШЕВИЗМА И РАС
ЧИСТИТЬ ДОРОГУ К ПОДЛИННОМУ РАСЦВЕТУ В ЕВРОПЕ.

Берлин, 21 июня 1941 года
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Копия 
Секретно 

Экз. единственный
СПРАВКА

о результатах оперативного обследования бывшей 
ставки Гитлера близ г. Винницы

/. Географическое расположение ставки
Ставка Гитлера размещалась в 8 км севернее города Винница в 

сосновом лесу, близ села Коло-Михайловка. Лес размером 500 метров 
ширины и 2,5 км длины. Лес находится в 500 метрах справа от шоссе 
Винница - Житомир. Лес прямоугольной формы в плане, саженный, 
разбит параллельно просеками на 13 полос, размеры которых при
близительно одинаковы.

II Описание ставки
Для подъезда к лесу, где находилась ставка Гитлера, от шоссейной 

дороги, идущей из Винницы на Житомир, в 400 метрах южнее села 
Коло-Михайловка немцами была проложена асфальтированная доро
га, которая подведена в центральную зону, в центр леса. В начале ас
фальтированной дороги, идущей от шоссе к лесу, находится контрольная 
будка, где помещались немецкие часовые, охранявшие эту дорогу.

Возле асфальтированной дороги вблизи леса обнаружены остат
ки сожженного здания комендатуры.

На северной опушке леса обнаружены остатки взорванной и со
жженной электростанции.

Как выше уже было сказано, лес разбит просеками на 13 пример
но одинаковых полос. В первой полосе, расположенной ближе к шос
се, находились кухня и столовая для солдат.

Во второй полосе леса находились баня и душ. В этой же полосе 
находились 4 жилых дома и несколько продовольственных складов. 
В третьей полосе леса находилось шесть жилых домов и несколько 
складов. В четвертой полосе леса находились две столовые, штаб ко
менданта Ставки, канцелярия, бомбоубежище, баня и девять жилых 
домов. В пятой полосе леса находилось пять жилых домов, канцеля
рия, бюро пропусков у главного входа в центральную зону. В шестой 
полосе леса, вне центральной зоны, рядом с просекой находилась цер
ковь. Центральная зона (где находились главнейшие здания) захваты
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вает шестую, часть седьмой и восьмой полос леса. Центральная зона 
огорожена проволочной сеткой высотой 2,5 метра, выше этой сетки 
проходят два ряда колючей проволоки.

В ограде центральной зоны находились: гестапо, телефонная 
станция, спортивный зал и душ, столовая для генералов, столовая 
для офицеров, бассейн для купания и раздевалка, двенадцать жи
лых домов для генералов и других высших офицеров ставки, поме
щение Гитлера и два бомбоубежища. Часть поля, прилегающая к 
центральной зоне с южной стороны леса, огорожена рвом с пятью 
рядами спирали из колючей проволоки и противопехотным прово
лочным забором. В седьмой полосе леса, вне центральной зоны, на
ходились столовая, жилой дом и склад. В восьмой полосе, вне цент
ральной зоны, находились канцелярия и два жилых дома. В девятой 
полосе находилось два жилых дома и два дома, назначение которых 
установить не удалось. В девятой и одиннадцатой полосах было три 
жилых дома. В двенадцатой полосе было пять жилых домов и склад. 
В тринадцатой полосе два жилых дома. На берегу реки Буг, в 15 
метрах слева от шоссе Винница - Житомир немцами была построе
на водонасосная станция, снабжавшая ставку водой. К территории 
леса от водонасосной станции был проложен водопровод. Возле каж
дого здания ставки находилось по несколько штук противопожар
ных колонок. От зданий, построенных в лесу, были проложены ка
нализационные трубы, выходящие в канализационный канал, кото
рый ведет к фильтрующим сооружениям, расположенным возле во
донасосной станции на берегу реки Буг.

На территории леса оперативной группой кроме трех взорванных 
железобетонных бомбоубежищ были обнаружены остатки 81 сожже- 
ного здания. Почти все здания ставки были построены из дерева с 
деревянными крышами. Возле каждого жилого дома немцами были 
также построены дерево-земляные укрытия. Вокруг леса на высоких 
деревьях через каждые 200 метров были построены воздушные наблю
дательные посты. На опушке леса построено большое количество на
земных наблюдательных постов, укрытий, дзотов, пулеметных гнезд и 
позиций для оружия. На опушке леса, вблизи тринадцатой полосы, на
ходились помещения для сторожевых собак. Вокруг всей ограды, внут
ри центральной зоны, находилось большое количество наблюдательных
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постов и укрытий. Кроме вышеуказанных постов внутри леса и вдоль 
опушки на прилегающих к лесу полях выставлялись подвижные пат
рули. Некоторые патрули в ночное время выходили с собаками.

///. Бомбоубежища Ставки.
Как выше было указано, на территории ставки Гитлера оператив

ной группой НКГБ СССР были обнаружены остатки 3-х бомбоубе
жищ, взорванные немцами при отходе. Все бомбоубежища подзем
ные, железобетонные, массивной конструкции. Форма бомбоубежищ- 
коробчатая. Фундаменты сплошные железобетонные, толщина пере
крытий 4,5 метра, толщина стен 2,5 метра. Сверху на перекрытиях 
был высыпан слой земли и для маскировки были посажены кусты и 
деревья (сосны).

Первое бомбоубежище, находившееся вне центральной зоны ставки, 
с толщиной перекрытий 4,5 метра, толщина стен 2,5 м Арматура желез
ная диаметром 10 мм. В верхней части перекрытий в уровне с его поверх
ностью были заделаны двухтавровые балки высотой 24 см, расстояние 
между балками 55 см размер бомбоубежища в плане 7x17 метров.

Второе бомбоубежище находится в центральной зоне ставки. Тол
щина перекрытий 4,5 метра, толщина стен 2,5 метра, арматура желез
ная размером 10 мм, размер бомбоубежища в плане 8x11 метров.

Третье бомбоубежище, находящееся также в центральной зоне 
ставки, имеет перекрытие толщиной 4,5 метра, толщина стен 2,5 мет
ра, арматура железная, размер бомбоубежища в плане 8,5 х 8,5 метра. 
На полу взорванного третьего бомбоубежища обнаружены остатки 
паркета и обрывок ковра оранжевого цвета. Это бомбоубежище было, 
видимо, лично Гитлера.

Все бомбоубежища немцы взорвали при отходе. Разбросанные в 
нескольких местах авиабомбы и стабилизаторы от авиабомб позволя
ют предполагать, что немцы при уничтожении сооружений ставки 
Гитлера в качестве зарядов взрывчатых веществ использовали авиа
бомбы. Судя по характеру разрушений и радиусу разброса кусков же
лезобетонных конструкций на большие расстояния можно предпола
гать, что величина зарядов взрывчатых веществ доходила до несколь
ких тонн. Так, например, кусок железобетона размером 8x5x2,80 ку
бических метров, весом около 20 тонн силой взрыва был отброшен на 
расстояние 60 метров.
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IV Телефонная и радиосвязь в ставке
По остаткам кабелей, найденным оперативной группой на месте 

разрушений, сохранившимся местам проводки, по остаткам сгорев
ших и взорванных зданий служб связи и электростанции можно уста
новить примерное количество действовавших кабелей связи и их ос
новные направления, мощность телефонной станции, мощность и 
схему силового хозяйства ставки.

Телефонная связь.
От главной квартиры Гитлера на Берлин шли два прямых брони

рованных двадцатипарных кабеля с воздушно-кордельной изоляци
ей. На всем протяжении от ставки до шоссе Винница - Житомир и 
вдоль шоссе кабель был заложен под землей на глубине до I метра. 
При отступлении немцами кабель был снят, местами в силу неудоб
ства выемки оборван и оставлен. Место подпайки обоих кабелей об
резано и оставлено в колодце у опушки леса.

Связь ставки с городом Винницой и главной квартирой Геринга, 
находившейся в 22 км к северу от ставки Гитлера, осуществлялась 
также 20-парным бронированным кабелем, подвешенным на столбах. 
Кабель, подходящий с Винницы, снижался по столбу и под землей 
подходил к телефонной станции ставки, откуда возвращался на со
седний столб, подвешивался на столбах вдоль шоссе с направлением 
на Житомир.

На главную квартиру Геринга от ставки Гитлера были подведены: 
один 20-парный бронированный кабель, два телефонорадиокабеля 
размером 10x2x0,7 и одна пара воздушных проводов.

От ставки на аэродром в Калиновке был проведен десятипарный 
кабель.

По территории главной квартиры Гитлера всё кабельное хозяй
ство было уложено под землей на глубине 0,5 метра.

Все наблюдательные вышки, расположенные на опушке главной 
квартиры Гитлера, были связаны между собой и с телефонной стан
цией ставки, причем, к каждому посту, находящемуся на территории 
центральной зоны, подходили две пары телефонных проводов. Одна 
пара для связи со своим участком наблюдения (северная опушка леса, 
южная и т. д.) и вторая пара для связи с телефонной станцией ставки. 
К наблюдательным вышкам были подведены по столбам прорези

184



ненные двухпарные телефонные шнуры. На северной опушке глав
ной квартиры Гитлера найдены укрепленные на деревьях резервные 
10-парные телефонные коробки.

По остаткам кабелей и со слов местных жителей, работавших на 
строительстве главной квартиры Гитлера, можно установить следу
ющие основные кабели связи:

1. Два прямых двадцатипарных бронированных кабеля, идущих 
на Берлин.

2. Один двадцатипарный бронированный кабель, подвешенный на 
столбах, идущий на главную квартиру Геринга.

3. Один бронированный 20-парный кордельный кабель, подвешен
ный на столбах для связи с г. Винница.

4. До 10 кабелей емкостью в 10 и 20 пар для связи с постами наб
людения, дзотами и дотами, расположенными на опушке леса, а так
же для связи с аэродромом в Калиновке в 20 км севернее ставки.

Телефонная станция ставки размещалась в одноэтажном кирпич
ном здании с тяжелыми железными ставнями. В зале станции после 
сожжения остался обгоревший телефонный каркас.

По наличию большого количества обгоревших 10-парных телефон
ных коробок, найденных на территории ставки, можно судить о боль
шом разветвлении телефонных точек. По наличию же огромного коли
чества обгоревших проводов, повисших на стойке и выходящих из-под 
развалин основания телефонного каркаса, можно предположить емкость 
станции в 200-500 номеров. Вся аппаратура станции была заранее сня
та и увезена, после чего здание станции немцами было сожжено. Ка
бель при разрушении был обрезан во многих местах и вынут.

Установить точное наличие находящихся в шахтах кабелей невоз
можно ввиду большого нагромождения обрушившегося от взрыва 
кирпича и камня.

По заявлению местных жителей, привлекавшихся немцами к 
строительству ставки, в помещении телефонной станции якобы нахо
дилась и работала радиостанция.

После тщательного осмотра здания телефонной станции кроме 
указанного выше каркаса телефонной станции следов нахождения там 
рации не найдено. Никаких деталей предполагаемой радиостанции 
ни обгоревших, ни разрушенных не обнаружено.
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Только наличие большого количества замурованных в кирпич
ных стенах электророзеток в стене одной из комнат свидетельствует 
о возможности подключения какой-то аппаратуры, питаемой от сети 
переменного тока. Если действительно в телефонной станции поме
щалась радиостанция, то, надо полагать, что она была передвижная, 
малогабаритная.

V. Силовое хозяйство ставки
На северной опушке у границы центральной зоны находилась элек

тростанция главной квартиры Гитлера мощностью в 50-40 киловатт.
В результате допроса арестованного органами ИКГБ директора 

электростанции г. Винницы, установлено, что от Винницкой электро
станции главные квартиры Гитлера и Геринга потребляли электро
энергию мощностью до 60 кВт при высоком напряжении в 6500 вольт 
и токе 6 ампер.

По незначительным остаткам силового оборудования взорванной 
и сожженной электростанции ставки Гитлера можно предположить, 
что станция давала электроэнергию не менее получаемой из города. 
В случае выхода из строя городской электростанции электростанция 
ставки смогла бы обеспечить питанием все службы главных квартир 
(электроэнергия в главную квартиру Геринга протяжением в 20-22 км 
подводилась от электростанции ставки Гитлера).

Электропроводка к зданию воздушная, плетенным алюминиевым 
мъотюодлънъкм толъш проводом сечением в 5 и 7 кв. см.

Снижение к помещениям и службам проводилось бронированным 
медным подземным кабелем. В бомбо-убежище Гитлера электро
питание подавалось четырехпроводным многожильным бронирован
ным медным кабелем общим сечением по меди в 10 кв. см.

В другие бомбоубежища, судя по остаткам кабелей, заложенным 
в трубах и уложенным в железобетоне, питание подводилось трех
проводным одножильным алюминиевым бронированным кабелем се
чением в 5 кв. см.

Примечание
На всех сохранившихся остатках деталей электрооборудования, а 

также на моторах, дизелях, умформерах и телефонных деталях видна 
марка фирмы «АФГ«.

VI Начало строительства ставки
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В конце августа 1941 года, по истечении одного месяца после окку
пации немцами г. Винницы, в лесу, близ села Коло-Михайловки, нача
ла работать специальная группа военных немецких специалистов. После 
предварительного осмотра леса и окружающей местности этой груп
пой были произведены съемочные и планировочные работы. В лесу и 
на его окраинах намечены строительные площадки. В сентябре 1941 
года для охраны леса прибыл специальный отряд гестаповцев.

Лес был объявлен запретной зоной. В сентябре-октябре 1941 года 
немцы на строительство пригнали большое количество советских во
еннопленных, число которых по мере расширения строительства 
увеличивалось новым составом пленных. Всего за время строительства 
на работах было занято около 10000 советских военнопленных. Плен
ные размещались на скотных дворах колхозов двух сел: Коло-Михай
ловки и Стрижавки. Лагеря военнопленных находились под строгим 
наблюдением гестаповцев. Местным жителям было категорически за
прещено подходить к лагерю военнопленных на близкое расстояние. 
Немцами было объявлено, что за вступление в разговор с советскими 
военными или за передачу им продуктов питания замеченные будут 
расстреливаться на месте.

К местам, где производились работы военнопленными, местные 
жители, мобилизованные на строительство, не допускались. Геста
повцы предупреждали также, что за связь с военнопленными мест
ные жители будут расстреливаться.

Все тяжелые работы по строительству подземных и наземных 
сооружений ставки, а также землекопные работы по строительству 
сверхмощных железобетонных убежищ производились советскими 
военнопленными.

Кроме военнопленных, находившихся в лагерях колхозов Коло- 
Михайловки и Стрижавки, немцы иногда доставляли автомашинами 
на строительство военнопленных также и из лагеря г. Винницы.

Советские военнопленные работали по 17-18 часов в сутки. От 
голода, болезней, систематического истребления ослабевших за вре
мя строительства ставки погибло около 2000 человек военнопленных, 
которых немцы сваливали в огромные силосные ямы в селах Коло- 
Михайловке и Стрижавке. По сведениям местных жителей, эти ямы 
во все время строительства оставались открытыми. В эти ямы немцы
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ежедневно сбрасывали по нескольку человек погибших от болезней и 
расстрелянных военнопленных.

На службе в гестапо в качестве полицейских, охранявших советс
ких военнопленных, находились узбеки. По сведениям местных жи
телей, узбеки отличались жестокостью и зверским избиением советс
ких военнопленных.

После окончания важнейших сооружений ставки, в апреле 
1942 года военнопленные немцами были куда-то увезены. Судьба этих 
военнопленных никому не известна.

VII Фирмы, строившие ставку
Строительство ставки производили 5 Немецких фирм, отличав

шихся друг от друга характером производимых работ и составом ра
бочей силы.

1. Фирма подрядчика ГАЛАСА, по национальности поляка, зани
малась заготовкой строительного камня, строительством шоссейной 
дороги и мостов. В качестве рабочей силы использовались вольнона
емные рабочие - на строительстве ставки работало до 400 человек 
немцев и поляков, рабочих этой фирмы. Из местных жителей фирма 
ГАЛАСА нанимала только высококвалифицированных каменщиков и 
плотников, работавших на постройке моста через р. Буг в село Стри- 
жавку. Рабочие получали от 2 до 5 марок в день.

2. Фирма подрядчика КОКА состояла главным образом из немец
ких рабочих, называлась она фирмой «ОТ«, или строительным бата
льоном, на строительстве ставки работало до 1000 человек немецких 
рабочих. Фирма выполняла работы по строительству водопровода, 
канализации, проводки, подземных и воздушных электрических и 
телефонных кабелей. Эта же фирма занималась распиловкой лесома
териала. Для работы в качестве чернорабочих фирма привлекала в 
принудительном порядке местных жителей.

3. Фирма подрядчика ВАШ КУН производила плотничьи и малярные 
работы. На строительстве ставки работало до 500 человек немецких и 
польских рабочих. На заготовке лесоматериала работали местные жи
тели, мобилизованные в принудительном порядке через гестапо.

4. Фирма подрядчика ЗОНДЕРШТЕЙНА производила плотничьи 
и малярные работы и кроме этого занималась огородным хозяйством. 
На этих работах были заняты рабочие и специалисты немцы и поля
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ки. Для проведения разной черновой работы мобилизовывалось мест
ное население.

5. Фирма подрядчика НЕЙМАНА. На работах, проводимых этой 
фирмой, были заняты исключительно немецкие рабочие разных спе
циальностей и квалификаций. Характер работ, производимых фирмой 
НЕЙМАНА, местному населению неизвестен. Немецкие и польские 
рабочие размещались и проживали в отдельных домах сел Коло-Ми- 
хайловка и Стрижавка, откуда местные жители были выселены.

Немецкие и польские рабочие носили на рукавах специальные 
отличительные знаки.

VIII. Работа на строительстве ставки местных жителей
В ноябре - декабре 1941 года немцы провели мобилизацию жите

лей сел Коло-Михайловки, Стрижавки, и Бондурей для работы на 
строительстве ставки.

По требованию подрядчиков фирм мобилизацию населения через 
старост производило гестапо. Мобилизованные на строительные ра
боты местные жители собирались около комендатуры, находящейся 
около леса, где старосты или их заместители производили проверку 
по списку собравшихся лиц. После этого мобилизованные получали 
специальные номера-пропуска и группами в 15-50 человек под охра
ной гестаповцев уводились в лес на специально отведенные строи
тельные площадки для работы местных жителей.

Мобилизованных жителей деревень Коло-Михайловки, Стрижав
ки и Бондурей немцы заставляли выполнять всю черную работу, не
обходимую для строительства. Местные жители подготавливали 
строительный материал, который затем подносили в специально отве
денные для этого места на опушке леса и к месту строительства зда
ний. Силами местного населения производилась вырубка чащи леса. 
Местное население использовалось также на различных земляных 
работах, главным образом на постройке щелей (укрытий), на уборке 
леса от строительного мусора.

Все работы производились под наблюдением гестаповцев и стар
ших рабочих-немцев или поляков. Мобилизованные на стройку мест
ные жители работали с 7-8 часов утра до 18-20 часов вечера.

Отлучаться куда-либо с места работы никому не разрешалось. Пос
ле окончания работ местных жителей по группам под охраной нем
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цев выводили из леса к зданию комендатуры, где у каждого гестаповцы 
отбирали выданный номер, после этого жители отпускались домой. Нем
цы предупреждали местных жителей, что за утерю номера будут приме
нять самые суровые меры наказания, вплоть до расстрела.

Мобилизованным на работы местным жителям окрестных дере
вень немцы платили за день 85 коп. Кроме того, каждый местный 
житель за 10-часовой рабочий день получал 200 граммов хлеба и пол- 
литра баланды.

IX. Конспирация строительства ставки
С самого начала строительства все работы производились уско

ренными темпами. Цель и назначение строительства немцы тщатель
но скрывали от местного населения. Немцы специально распускали 
слухи, что строятся санатории и дома отдыха для воюющих на Вос
точном фронте немецких солдат и офицеров. В лесу даже висела вы
веска с надписью «Санаторий«. Позже немцы говорили, что здесь бу
дут помещаться на период отдыха немецкие воинские части. Железо
бетонное убежище, построенное вне центральной зоны, немцы на
зывали холодильником.

Населению запрещалось говорить где-либо о ведущемся строи
тельстве в лесу и разговаривать с солдатами, несущими охрану строи
тельного участка.

Все постройки и строящиеся здания ставки с внешней стороны 
искусно замаскировывались. Сверху и по бокам зданий подвешивались 
металлические сетки с зеленой маскировочной отделкой.

К стенам зданий специально подсаживались деревья и кусты. На 
плоских крышах железобетонных укрытий была насыпана земля и 
также посажены деревья и кустарники.

Все строительные работы первой очереди по строительству став
ки Гитлера были закончены в конце апреля 1942 года.

Начиная с мая 1942 года по сентябрь 1942 года на строительство и 
другие работы местное население не мобилизовывалось. Вокруг леса 
в это время была поставлена более сильная охрана и к лесу местные 
жители совершенно не допускались.

X. Охрана леса в период строительства
С первых дней строительства ставки Гитлера лес, в котором про

водились работы, охранялся гестаповцами, на службе которых нахо
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дились полевая жандармерия и полиция, состоящая исключительно 
из немцев. При гестапо были созданы команды несения караульной 
службы, по охране и надзору за строительными участками, по охране 
шоссе и прилегающей к лесу местности. С самого начала строитель
ства подготавливалась охрана леса в радиусе до 5 км Строились специ
альные укрытия, наблюдательные посты. Весь рельеф местности, при
легающей к лесу, приспосабливался к удобному наблюдению окру
жающей территории. На отдельных естественных возвышенностях 
создавались наблюдательное посты, окопы, земляные насыпи, площад
ки для орудий, пулеметов. На высоких деревьях вокруг леса через каж
дые 200 метров были построены специальные наблюдательные вы
сотные посты.

Центральная зона леса, где строилась квартира Гитлера, была об
несена металлической сеткой вышиной до 2,5 метра и 2 рядами колю
чей проволоки.

Весь участок прилегающей к центральной зоне поляны был обве
ден глубоким рвом и 5 рядами спиралей Бруно и с внешней стороны 
усиленным противопехотным, проволочным забором.

Ближайшие населенные пункты, села Коло-Михайловка, Стрижав- 
ка и Бондури, были объявлены особой зоной, а окраины этих сел и 
ведущие к ним дороги подготавливались к несению в этой местности 
усиленной охраны.

На окраинах этих деревень были построены однотипные наблю
дательные гнезда на высоких деревьях. Все мосты и перекрестки шос
сейной дороги от г. Винницы до г. Калиновки усиленно охранялись 
патрулями.

XI. Режим в районе ставки
В конце декабря 1941 года гестапо провело учет и перепись на

селения, проживающего в селах Коло-Михайловке, Стрижавке и Бон- 
дурях. На каждого жителя была заполнена специальная анкета с под
робными биографическими данными. В апреле 1942 г. гестапо пос
ле проверки проживающих в этих селах жителей каждому взросло
му жителю, начиная с 14-летнего возраста, выдавало под расписку 
специальный документ -  пропуск на немецком языке. Этот пропуск 
всегда должен был находиться при его владельце, без этого доку
мента не разрешалось появляться где бы то ни было, даже выйти из
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хаты во двор. Немцы предупреждали, что лица, задержанные без до
кумента, будут рассматриваться как нарушители и наказываться при 
первом приводе и задержании гестапо 25 ударами резиновой палкой 
и 2-5 днями ареста. За повторный привод угрожали арестом на 1 ме
сяц тюремного заключения. За утерю этого документа-пропуска или 
передачу другому лицу, гестапо предупреждало местных жителей -  
виновные будут расстреливаться.

Одновременно с выдачей документа-пропуска населению геста
по запрещало жителям этих сел оставлять на ночлег кого бы то ни 
было. Оставлять ночевать не разрешалось даже близкого родственни
ка и жителя той же деревни. Гестапо предупреждало, что виновные 
будут привлечены к строгой ответственности.

С момента выдачи пропуска жителям этих деревень был объявлен 
режим времени: начало и конец полевых и домашних работ, а также 
свободное хождение по улицам. Находиться вне дома разрешалось в 
летнее время с 6 часов утра до 21 часа, зимой с 7-8 часов утра до 
19-20 часов вечера.

В домах разрешалось зажигать свет только при хорошей маски
ровке окон. В ночное время огни в домах должны быть погашены, 
окна замаскированы. Делалось это с целью освещения внутренности 
домов карманными фонарями через окна дежурными полицейскими 
и патрулями с улицы.

Для работы на полях в ночное время летом (пасти лошадей и пр.) 
по ходатайству старост гестапо выдавало специальные пропуска.

Без разрешения гестапо жителям не разрешалось отлучаться из 
дома в другой населенный пункт. В каждом отдельном случае требо
валось получить на отлучку у старосты справку, заверенную гестапо.

Проживающих местных жителей часто проверяли, часто произ
водились обыски в каждом доме. В случае отсутствия кого-либо из 
членов семьи в момент проверки гестаповцы требовали объяснения и 
подтверждения документами о причинах отсутствия.

XII. Охрана леса и режим в районе ставки в период пребывания 
там Гитлера

В апреле 1942 года основные работы по строительству объекта 
были закончены. С наступлением весны, когда растаял снег, ускорен
ными темпами производилась очистка и уборка леса от строительно
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го и прочего мусора. Приводились в порядок лес, аллеи и дорожки. 
Для этой цели было привлечено большое количество местных жите
лей. Для зашифровки объекта вся центральная зона, где были построе
ны главные здания квартиры Гитлера и железобетонные убежища, к 
этому времени с внешней стороны была тщательно замаскирована.

Мобилизованным на уборку леса местным жителям во время на
хождения их в лесу проходить мимо центральной зоны и смотреть в 
том направлении категорически запрещалось.

В полях, прилегающих близко к лесу, немцы разрешили посеять 
только низкорослые культуры, как, например, картофель. Сеять пше
ницу, рожь, ячмень, кукурузу, подсолнух и другие высокорослые зла
ки близко к лесу было категорически запрещено.

Весной 1942 года (апрель) район ставки охранялся следую
щим образом: вся центральная зона охранялась патрулями и ча
совыми, вокруг леса, вдоль опушки, через каждые 5-10 шагов сто
яли часовые. На наблюдательных вышках, расположенных на де
ревьях, дежурили также часовые с биноклями. На прилегающих 
к лесу полях в шахматном порядке, на расстоянии 100-150 шагов 
друг от друга ходили подвижные патрули -  2-5 человека. Поля 
таким образом контролировались на глубину 1-2 км от леса. Мест
ным жителям разрешали производить полевые работы от 100 до 
1000 метров от леса. Во время полевых работ у всех работавших 
местных жителей подвиж ные патрули часто проверяли до 
кументы. Все полевые работы проводились строго по установ
ленному режиму времени.

В мае 1942 года гестапо объявило населению о прекращении всех 
работ в лесу. С этого времени за весь летний период никто из местных 
жителей ни на какие работы в лес не мобилизовывался. Установлен
ный режим в районе ставки гестапо проводило со всей строгостью, за 
малейшее нарушение виновные подвергались аресту.

Все жители деревни Бондури были переселены за реку в село Стри- 
жавку. Часть жителей села Коло-Михайловки, проживающая вдоль 
шоссе, также была переселена на окраину села, ближе к речке.

К этому времени в район объекта прибыли специальные немец
кие охранные войска - СС-цы «Великой Германии«, носившие пого
ны с буквами «СД« (погоны сверху закрывались клапанами).
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Через несколько дней после прибытия СС-ких войск местным жи
телям запретили производить полевые работы на прилегающих к лесу 
полях. В августе уборку урожая на прилегающих к лесу полях произво
дили немецкие солдаты, которые затем скошенный хлеб подвозили 
на подводах к шоссе, где передавали его крестьянам для молотьбы.

По шоссе в районе ставки днем и ночью ходили подвижные пат
рули по 5 человек. На перекрестках и мостах стояли усиленные пос
ты. У всех лиц, проходивших по шоссе и направлявшихся к шоссе 
другими дорогами, проверялись документы. Проезжавшие по шоссе 
автомашины останавливались патрулями и производилась проверка 
документов на машины и лиц, находившихся в этих машинах. Кроме 
патрулей по шоссе курсировали легковые автомашины с гестаповца
ми. СС-цы и гестаповцы, которые несли службу охраны в районе став
ки, были размещены в селах Стрижавке, Коло-Михайловке и Бонду- 
рях, а также в самом лесу.

По сведениям, полученным у местных жителей, на вооружении 
войск, охранявших ставку, были средние и легкие танки, которых на
считывалось около 20 штук. Все танки находились в самом лесу за 
центральной зоной.

На выгоне, около села Коло-Михайловки, стояли два небольших 
самолета, похожих на наши У-2, видимо, связные самолеты ставки.

Вокруг ставки находились и были размещены до 12 батарей зе
нитных орудий и прожекторы. Зенитные орудия были расположены 
вокруг объекта в радиусе до 5 километров.

2 батареи и один прожектор были установлены между селами Стри- 
жавкой и Переорками. 2 батареи в саду села Стрижавки, 2 батареи и 
2 прожектора к югу от деревни Бондури, 2 батареи на окраине дерев
ни Пятничаны, около железной дороги, 2 батареи севернее села Коло- 
Михайловки, 2 батареи и один прожектор между селами Коло-Ми- 
хайловка и Сосонка.

О местах стоянки других зенитных батарей местным жителям было 
неизвестно.

После установки зенитных орудий была произведена пристрелка 
их с целью пробы. Два раза зенитная артиллерия обстреливала конус, 
который тащил на тросе немецкий самолет. Кроме зенитных орудий 
на заранее подготовленных площадках были установлены полевые
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орудия и пулеметы. Все орудийные и пулеметные установки были за
маскированы, причем для укрытия орудийных и пулеметных устано
вок немцы прибегли к различным способам маскировки. Многие ору
дийные установки с внешней стороны имели вид стоящей лошади с 
возом или какой-либо сельскохозяйственной машины.

Во время пребывания Гитлера в ставке охрана объекта произ
водилась войсками «Великая Германия« под командованием началь
ника личной охраны Гитлера Берха Моллера и гестапо. Начальником 
гестапо ставки был унтер-штурмфюрер Даннер в чине полковника.

Главная канцелярия гестапо помещалась в центральной зоне леса.
В селах Коло-Михайловке и Стрижавке в зданиях школ разме

щались филиалы гестапо. На службе гестапо находились переводчики, 
преимущественно украинцы -  жители Западной Украины.

Установленный режим времени в районе объекта распространялся 
и на рядовой состав СС-овцев, а также и на рабочих немцев и поляков, 
находившихся на службе у строительных фирм, строивших ставку.

Впервые о прибытии на объект Гитлера населению стало извест
но только после его отъезда. Об этом жителям рассказывали сами 
немецкие солдаты из охранных войск. Когда Гитлера в ставке не было, 
населению разрешалось производить полевые работы вблизи леса. 
Патрулей становилось меньше. По этим признакам местные жители 
узнавали о приезде и отъезде Гитлера.

Во время пребывания Гитлера в ставке в лес изредка въезжали и 
выезжали рано утром легковые автомашины черного и коричневого 
цвета. Одновременно приходило до 10-15 таких автомашин.

Два самолета, которые находились на поле близ села Коло-Ми- 
хайловки, в течение дня часто куда-то улетали. Кроме этих двух само
летов иногда прилетал третий самолет и опускался на огороженную 
площадку близ центральной зоны леса. По сведениям, полученным 
местными жителями от немецких солдат, в январе 1943 года в ставку 
приезжал Геббельс, в марте того же года туда же приезжал Розенберг. 
В июле или августе 1943 года на 1-2 дня в ставку опять приезжал 
Гитлер. Охрана и режим в ставке в этот период времени были такими 
же, как и во время пребывания там Гитлера в 1942 году.

ХІІІ. Продолжение строительства и уничтожение ставки
В сентябре 1942 года войска СС «Великая Германия« из района объек
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та выбыли. С декабря 1942 года кроме гестапо ставку охраняли при
бывшие тыловые войска, тыловая часть, называвшаяся Вахкомпанией.

Начиная с сентября-октября 1942 года, в лесу вновь возобновились 
строительные работы как в центральной зоне, так и на окраинах леса. 
Строились новые дома и бараки. Бараки были стандартные, в разо
бранном виде привезенные из Германии. Строительные работы про
изводились до мая 1943 года. К этому времени начатые стройки были 
закончены. Однако дальнейшее расширение строительства продол
жалось до конца 1943 г. Все строительные фирмы, немецкие и 
польские рабочие в ноябре и декабре 1943 г. были эвакуированы в 
Германию. Начиная с осени 1942 г., на строительные и разные другие 
черновые работы опять мобилизовывалось местное население. Не
большая группа, преимущественно молодые женщины и девушки из 
числа местных жителей, была принята на постоянную работу на объек
те в качестве уборщиц, кухонных рабочих и штопальщиц при веще
вой камере. Все они были приняты на работу без какого-либо фор
мального оформления, а назначались по требованию гестапо староста
ми. Принятые на постоянную работу работали с 7-8 часов утра до 16- 
18 часов вечера. В воскресные дни работы не производились. Всем 
постоянно работавшим в ставке были выданы справки о месте их ра
боты, в то время как временно мобилизованным на работу выдава
лись номера. Работавшим на постоянной работе в ставке еженедель
но выплачивалось по 32 рубля.

Все работавшие на объекте жители собирались к началу работы у 
комендатуры, откуда их разводили сотрудники гестапо по их местам 
работы. После окончания работы местных жителей также под охра
ной выводили с территории объекта.

Для работы в центральной зоне местные жители не привлекались. 
Работавшим в ставке женщинам без сопровождения сотрудников гес
тапо выходить куда-либо из помещений, в которых они работали, не 
разрешалось. Не разрешалось также смотреть в окна и обращать вни
мание на проходивших мимо них офицеров.

Во время пребывания в ставке Геббельса и Розенберга в январе 
и марте 1943 года, местных жительниц, работавших в ставке на 
постоянной работе уборщицами, кухонными работницами, 
штопальщицами, на работу в лес не допускали. Штопальщицы были
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переведены работать в село Коло-Михайловку, куда им приносили 
работу немецкие солдаты.

В августе - сентябре 1943 года гестапо отобрало у населения выдан
ные документы - пропуска. С этого времени был отменен установлен
ный режим в районе объекта. Вскоре гестаповцы во главе с Даннером, а 
также руководителем строительных фирм выехали в Германию. После 
этого лес охранялся только одной Вахкомпанией. С января 1944 года ни 
на какие работы в ставку местных жителей не привлекали. С приближени
ем фронта, перед отступлением немцев за реку Буг, с 7 по 15 марта 1944 
года объект предавался огню и разрушению путем взрыва.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ 
ГРУППЫ НКГБ СССР (Рогатнев)
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ПИСЬМО БОРМАНА РОЗЕНБЕРГУ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛИТИКИ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Копия!
Рейхслейтер Мартин Борман Ставка фюрера

23 июля 1942 г. Во/а.
Сов. секретно, 
государственной важности!

Господину рейхслейтеру
Альфреду Розенбергу

Лично!
Берлин 35
Раухштрассе 17/18

Многоуважаемый партейгеноссе Розенберг!
По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его по

желание, чтобы Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на 
оккупированных восточных территориях следующие принципы.

1. Мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращать 
прирост населения оккупированных восточных областей путем абор
тов. Немецкие юристы ни в коем случае не должны препятствовать 
этому. По мнению фюрера, следует разрешить на оккупированных 
восточных территориях широкую торговлю предохранительными 
средствами. Ибо мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы нене
мецкое население размножалось.

2. Опасность, что население оккупированных восточных областей 
будет размножаться сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само со
бою понятно, его благоустроенность пока намного лучше. Именно 
поэтому мы должны принять необходимые меры против размноже
ния ненемецкого населения.

3. Поэтому ни в коем случае не следует вводить немецкое обслужи
вание для местного населения оккупированных восточных областей. 
Например, ни при каких условиях не должны производиться прививки 
и другие оздоровительные мероприятия для ненемецкого населения.

4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более 
высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами
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породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению 
фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе 
так называемых украинцев, только чтению и письму.

5. Ни в коем случае мы не должны какими бы то ни было меро
приятиями развивать у местного населения чувства превосходства! 
Необходимо делать как раз обратное!

6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести 
для обучения латинский шрифт.

7. Немцы должны быть обязательно удалены из украинских горо
дов. Даже размещение их в бараках вне городов лучше, чем поселе
ние внутри городов! Ни в коем случае не следует строить русские 
(украинские) города или благоустраивать их, ибо местное население 
не должно иметь более высокого жизненного уровня.

Немцы будут жить в заново построенных городах и деревнях, стро
го изолированных от русского (украинского) населения. Поэтому дома, 
строящиеся для немцев, не должны быть похожи на русские (украин
ские). Мазанки, соломенные крыши и т. д. для немцев исключаются.

8. На коренной территории империи, подчеркнул фюрер, слиш
ком многие вещи регламентированы законом. Этого мы ни в коем слу
чае не должны практиковать в оккупированных восточных областях. 
Для местного населения не следует издавать слишком много законов: 
здесь надо обязательно ограничиться самым необходимым. Немец
кая администрация должна быть поэтому небольшой. Областному ко
миссару надлежит работать с местными старостами. Ни в коем слу
чае не следует создавать единого украинского правления на уровне 
генерального комиссариата или даже рейхскомиссариата.

Экземпляр этой записки я переслал с просьбой принять к сведе
нию господину рейхсминистру и начальнику имперской канцелярии 
д-ру Ламмерсу...

Ваш М Борман

* «Военно-исторический журнал», 1965, № I, стр. 82—83.
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ПРИКАЗ ГИММЛЕРА О РАЗРУШЕНИИ ДОНБАСА
Рейхсфюрер СС Полевое управление
Ко 1741/43 7.9.1943.

7 экземпляров
7-й экземпляр

Сов. секретно.
Государственной важности.

Высшему руководству войск СС 
и полиции на Украине

Киев
Дорогой Прюцман!
Генерал пехоты Штапф имеет особые указания относительно До

нецкой области. Немедленно свяжитесь с ним. Я возлагаю на Вас за
дачу всеми силами содействовать ему. Необходимо добиться того, что
бы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного челове
ка, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рель
са: чтобы не оставались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, 
которая бы не была выведена на долгие годы из строя; чтобы не оста
лось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник дол
жен найти действительно тотально сожженную и разрушенную стра
ну Немедленно обсудите эти вопросы со Штапфом и сделайте всё, 
что в человеческих силах, для выполнения этого...

Ваш Гиммлер.

тов. АЛЕКСАНДРОВУ
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Копия трофейной немецкой директивы 387 пехотной 
дивизии «ОБ ОТНОШЕНИИ ВОЙСК К УКРАИНЦАМ».

387 ПД Оперативный отдел. Штаб 23.7.1942 года
Содержание: Отношение войск к украинцам. Приложение: 1.
Украинцы с их плодородной, богатой полезными ископаемыми землей 

являются ценными союзниками в борьбе против большевизма.
Украинский народ видит в Германии своего освободителя от коммунис

тического господства и в основной своей массе настроен антисоветски.
Только при деятельном сотрудничестве с украинским населением станет 

возможным полностью использовать для нашего хозяйства большую произ
водительную силу страны.

Из этих фактов для каждого солдата вытекает обязанность обращаться с 
украинцами корректно, а не как с врагами, если они не проявляют враждеб
ного отношения к немецкой армии.

Войска необходимо ознакомить с этой инструкцией об отношении к ук
раинцам.

Зам. командира дивизии 1-й офицер штаба Розенштиль.
Разослано: командирам полков
командиру 387 б-на связи марш, группе 1, ХН,А,В,С, до подразделений.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ войск 
Отношение войск к украинцам

В конце мировой войны 1914-18 гт. немецкая армия, признанная 
народным правительством, впервые вступила в Украину, чтобы защи
тить страну от московского империализма, губящего народы. Исход 
войны помешал созданию длительного порядка на Востоке с немец
кой помощью. Предоставленная самой себе Украина после отхода не
мецких частей, несмотря на храброе сопротивление большевистско
му натиску, удержаться не смогла.

20 лет большевистского господства сделали из преимущественно 
зажиточного крестьянского населения бедный сельский пролетариат 
и превратили города в безрадостные скопления запущенных домов.
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Крайнюю запущенность в одежде и внешний вид людей, домов и 
дворов нужно поэтому рассматривать не как выражение народного ха
рактера, а как итог планомерного обнищания в результате большевист
ско-еврейского руководства. Находясь в такой нищете, большая масса 
украинского народа видит в немецком солдате, который через 23 года 
после окончания мировой войны снова вступил на украинскую землю, 
освободителя от духовного и экономического угнетения, представителя 
немецкой власти и поручителя за лучшее будущее. Украинское населе
ние готово — это доказало его поведение в прошлые месяцы войны — 
подчиняться приказам немецкого командования и путем сотрудниче
ства содействовать обеспечению своего собственного будущего.

В связи с этим перед немецким солдатом вытекают определенные 
обязанности, которые, кроме участия его в непосредственно боевых 
действиях, делают немецкого солдата носителем немецкого порядка 
на Востоке. К работающему народу, хозяйственная работоспособность 
которого имеет большое значение для дальнейшего ведения войны, 
немецкий солдат должен относиться справедливо и быть готовым ока
зать помощь; в то же время он должен быть жестоким и беспощад
ным по отношению к врагу и вредителю в своем тылу. Защищая жизнь 
и собственность [украинцев], немецкая армия ослабила силу мерз
кой клеветы противника и тем самым заслужила доверие [украинско
го] населения, что существенно облегчает обеспечение подвоза и со
трудничество с населением при раскрытии вредительской работы 
противника. Вместо советского произвола мы насаждаем немецкую 
справедливость; поэтому немецкий солдат соблюдает все уста
новленные цены при покупке продовольствия и помогает ответствен
ной тяжелой работе хозяйственных руководителей, соблюдая распо
ряжения по снабжению продовольствием.

Экономические ценности в городе и деревне (фабрики, мастерс
кие, крестьянские дома и колхозное имущество, посевы и скот, запа
сы сырья и всякого рода жилые здания) служат в полном объеме гер
манскому военному хозяйству. Сохранение и уход за этими ценностя
ми, даже если они не используются своей властью, является поэтому 
солдатским долгом. Нарушение этого приносит вред своим войскам.
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Свою ненависть против большевизма, активные представители 
которого в большинстве своем сбежали, немецкий солдат не должен 
переносить на украинское население, которому приходится нести всю 
тяжесть и невзгоды войны. Немецкий солдат является не только сол
датом. Он в любой момент и в каждом своем действии, особенно сре
ди чужого народа, с сознанием собственного достоинства выступа
ет как представитель Великой германской империи.

Перевел: воен. переводчик
техн. инт. 1 ранга (Разумова)

Захвачено в р-не Землянск 10.7.42 г.
ВЕРНО:
Пом. нач. 1 Отдела 2 Управления Главразведуправления Генштаба 

Красной Армии майор (Тульбович)
22 августа 1942 г.
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