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ВІД АВТОРА

Сорок років тому півсотні випускників
історичного факультету Львівського державного

університету імені Івана Франка попрощалися зі своєю альма-

матер, полинули у світ торувати власні життєві шляхи.

З тих пір багато води утекло. Колишні юнаки і дівчата
стали сивочолими дідусями й бабусями,
високоповажними добродіями, знаними фахівцями своєї справи. І хоч

розбіглися по всій Україні наші дороги й по-різному
склалися долі, однак непорушною залишилася наша

дружба, підгрунтя якої романтика студентських буднів.
Я радий відзначити, що саме завдяки цій дружбі змогла

побачити світ моя книга. Адже її видавець мій вірний
товариш студентських літ, нині ректор Європейського
університету фінансів, інформаційних систем,

менеджменту і бізнесу Іван Тимошенко.

Висловлюючи йому щиру подяку за підтримку цього

видання, наводжу вірш, написаний рік тому до дня його

народження.

Вірш у дечому застарів: інститут став університетом.
Однак я вирішив не виправляти текст, оскільки ця

невідповідність лише підкреслює динамізм епохи і постійну
націленість мого високотитулованого друга на пошук

нового, на нові звершення. Хай щастить!
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ІЛд душі бажаю, мій хороший друже,
Хай тобі фортуна та й вірненько служить,

Щоб твої здобутки на освітній ниві

Умножали мудрість і були щасливі!

Виглядай частіше із телеекрану,

Заздрісним особам наче сіль на рану!
їхня злість ментальна, точать ніж на брата:
Щоб корова здохла і згоріла хата!

Але привселюдно заявити мушу:
. Захистить фортуна християнську душу!
Бо над Тимошенком є щаслива Зірка
Не страшна Івану жодна перевірка!!

Кров його нуртує, боєздатність в силі,
Восьмий рік керує на Вкраїні милій!

Інститут сьогодні європейська хата:

Своєчасно платять бажану зарплату!

І несуть в майбутнє коні норовисті,
А роки спливають, мов на хвилях листя,
Залишають спогад, як ми мандрували,
Як у древнім Львові ми парубкували.

Бід душі бажаю, мій хороший друже,
Хай тобі фортуна та й вірненько служить.

Від мого читання, мабуть, стало жарко,
За твоє здоров я піднімаєм чарку!

В'ячеслав Попик
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ВСТУПНЕ СЛОВО ВИДАВЦЯ

Увирі історичних подій, які розкрилися після

жовтневого перевороту 1917 року в Росії, шукають свого

берега герої художньо-документального збірника, який

пропонується увазі читача. Виборюють свободу для

знедоленого українського народу вершники махновської

вольниці, очолені самовідданим, хоробрим селянським

ватажком Нестором Махном. У новій іпостасі постає

перед історичною справедливістю начальник

контррозвідки махновської армії Лев Миколайович Задов.

Нарис «Ательє на вулиці Волонтерів» торкається
життя і діяльності сміливого розвідника, всесвітньовідомого
художника Миколи Петровича Глущенка, який,
проживаючи за кордоном, довгий час успішно виконував

складні й відповідальні завдання радянської розвідки.
Широкому загалу стають відомими утаємничені

документи справи-формуляру «Запорожець», яку вели

протягом десятиліть органи державної безпеки України на

талановитого кінорежисера Олександра Довженка.
Промовисто звучить оповідь про героїчний подвиг

радянських розвідників часів Великої Вітчизняної війни

Миколи Гефта та Івана Даниленка.
Автор не оминає страхіття сталінського тоталітарного

режиму, розповідаючи про його планетарні злодіяння
проти людства, честі, совісті й достоїнства, і

документально висвітлює підготовку державного перевороту, який

гарячково готував Лаврентій Берія та його поплічники,
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зокрема Мешик і Мільштейн, котрі за його вказівкою

очолили органи державної безпеки України.
Герої збірника та історичні обставини, в яких вони

діють, прискіпливо вивчаються і контролюються

спецслужбами республіки. Запопадливо виконуючи волю

партії, вони обплутали павутинням своїх оперативних

заходів усі ланки суспільного й політичного життя

держави, наводячи нестерпний жах не лише на відвертих
ворогів СРСР, а й на мільйони безвинних громадян

Країни Рад, проти яких фабрикувалися неймовірні
звинувачення, чинився моральний та фізичний терор.

Окремим розділом подаються гумористичні зарисовки
з діяльності органів КДБ УРСР. Хоч похмурою була
оперативна обстановка, але в середовищі чекістських

колективів гумор не помирав, звеселяючи напружені будні
«бійців озброєного загону партії».

Автор книги донедавна полковник Служби безпеки

України, історик за фахом та літератор за покликом

душі. В архівах спецслужб йому вдалося розшукати

чимало цінних, у свій час строго секретних матеріалів,
які і лягли в основу його нарисів та повістей. А це дає

підстави надіятися, що книга викличе живий інтерес як

у фахівців, так і у широкого загалу у всіх, кого

цікавлять невідомі сторінки історії нашої вітчизни.

Ректор Європейського університету
фінансів, інформаційних систем,

менеджменту і бізнесу,
Голова Асоціації вищих навчальних

закладів України недержавної форми власності

професор Іван Тимошенко
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В ячеслав ПОПИК

ДЕМОН ПРОЛЕТАРСЬКОЇ

РЕВОЛЮЦІЇ
До 110-ї річниці з дня народження Нестора Махна

Витими козацькими шляхами, через яри і видолки,

через палаючу громадянською війною Україну
скачуть вершники махновської вольниці, істинні лицарі
неозорих степових просторів, славні достойники

легендарних запорожців. Вони самовіддано виборюють для

рідного краю віками вимріяну свободу. І хай вона не

завжди вкладається в параметри усвідомленої
необхідності, але народ, століттями знедолений і зацькований

самодержавством, щиросердо прагне її й вірить у

щасливий прийдешній день. Це не банда, оббріхана
упередженою радянською ідеологією з метою компрометації
махновського анархо-комунізму, це армія, це тисячі прозрілих
землеробів, які свідомо пішли за своїм поводирем від

землі й орала. Вони завзято штурмували Перекоп,
нищівно громили кайзерівців, гетьманців, денікінців, не

зі своєї вини стали на стежку війни з більшовиками. їх
очолив самовідданий, хоробрий селянський ватажок

Нестор Махно.
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Він народився 26 жовтня 1888 року в селі Шатрове
Олександрівського повіту Катеринославської губернії у

бідній селянській сім ї. Батько помер рано, а мати,

залишившися з п ятьма дітьми, гнула спину на різних
роботах у поміщиків. У чотирнадцять років Нестор
закінчив початкову школу і почав працювати на заводі

сільськогосподарських машин маляром, а згодом

токарем. Не по роках розвинутий, кмітливий, беручкий,
завзятий хлопець з головою поринув у вир політичних

подій тогочасної революційної ситуації. У 1904 році в

Гуляйполі почала діяти група анархістів-комуністів, яку
очолив місцевий анархіст Вольдемар Антоні. Він

старанно і цікаво проводив заняття з членами групи,

пропагуючи ідеї соціальної революції, знайомив з роботами
Прудона, Штірнера, Бакуніна, Кропоткіна, з політичною

економією, історією культури, астрономією,
походженням Землі та іншою загальноосвітньою тематикою.

Антоні привозив з Катеринослава і Москви прокламації,
анархістську літературу, зброю. Згодом до організації
увійшов гуляйпільський театральний гурток, у складі
якого був Нестор Махно. Його захопила інтригуюча
програма анархістів-комуністів, котра активно наступала на

капіталізм, відкидала програму-мінімум і буржуазну
революцію й обіцяла найближчим часом свободу, рівність,
самоуправління, відсутність влади. Він читав і

перечитував П.Кропоткіна: «Та партія, яка повалить уряд,
захоче сама стати на його місце. Вона захопить владу у
свої руки і буде діяти революційним шляхом. Вона

зробить усе, щоб забезпечити успіх повстанню, знищити

старі інститути й організує захист території. Усім, хто не

захоче визнати її владу, гільйотина; усім, будь вони із

народу чи буржуазії, котрі відмовляються підкоритися її

наказам, виданим з метою регулювання ходу

революції, також гільйотина!

Ми, анархісти, винесли остаточний вирок диктатурі
як однієї особи, так і одної будь-якої партії, по суті, це

одне й те саме. Ми знаємо, одна особа чи група осіб не

можуть дати належного напряму соціальній революції.
Ми знаємо, що сила нашої партії базується на такій
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мулі: «Тільки вільна ініціатива народу здатна створити

щось міцне, вагоме, цінне, а кожна влада намагається

убити цю ініціативу...»
Ідеї анархізму імпонували нестримній і ексцентричній

натурі Нестора Махна. З молодих років доля кинула його

у вир смертельної небезпеки, жорстоких випробувань і

постійного ризику. Життя прудко підхопило його,
кинувши у сідло баского коня, і шаленим вихорем понесло

у криваву водоверть змагань за царство вільного народу
на вільній трудовій землі.

Починаючи з 1905 року, гуляйпільська організація
«Спілка бідних хліборобів» успішно поєднувала
проповідь анархістських ідей з терором і експропріаціями,
намагаючись реанімувати затихаючу революцію.
Запалали садиби поміщиків, затріщали сейфи банків, від рук
бойовиків гинули шпики, поліцаї та інші урядовці.

24 серпня 1908 року поліція заарештувала основний

склад «Спілки бідних хліборобів», серед яких був і Махно.

Після закінчення слідства Тимчасовий військовий суд у

Катеринославі у закритому судовому засіданні 22 березня
1910 року виніс вирок: Єгора Бондаренка, Клима Кири-
ченка, Юхима Орлова, Нестора Махна, Наума Альтгау-
зена засудити до смертної кари через повішення.

Смертну кару Махну з причин неповноліття під час

скоєння злочину було замінено безстроковою каторгою.
Його відправили до московської центральної Бутирської
каторжної тюрми. У камері з ним відбував покарання
досить відомий серед анархістів Петро Марій (Аршинов),
який став для Нестора вчителем та ідейним наставником.

У в язниці Махно тримався достойно, не занепадав

духом, наполегливо займався самоосвітою. Нестримний,
бунтівливий характер в язня призводив до того, що

тюремне начальство часто утримувало його в карцері, що
спричинило туберкульоз легень. Вісім років і сім місяців

Нестор Махно проходив свій бутирський університет і

2 березня 1917 року вийшов на волю назавжди

переконаним анархістом. Він пишався цим званням і свого

переконання не зрадив до останнього подиху.
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І ось його привітно зустрічає вимріяне у похмурих

тюремних казематах білолице затишними хатами Гуляй-
поле. Без роздумів Нестор жадібно поринув у громадське
й політичне життя. На той час гуляйпільська організація
анархістів зросла до 80 осіб і активно займалась

пропагандистською роботою серед хліборобів. Розповсюджувалися
листівки, спрямовані проти буржуазії та влади Керенсь-
кого, створювалися громадські організації, здійснювалася
агітація за «Вільні ради», за «Владу на місцях». Згодом у

Гуляйполі було створено Селянську Спілку, до якої

увійшла група анархістів-комуністів. Головою Спілки селяни

обрали Нестора Махна. Незабаром він очолив і «Комітет

захисту революції». Почалась напружена робота щодо

створення комун на землях поміщиків та куркулів. У

жовтні 1917 року в Гуляйпільському районі буржуазія
була вже роззброєна, представники влади Керенського
хутко зникли, село ділило землі, створювалися й
зміцнювалися громадські організації, військові сили.

Початок вісімнадцятого року хижо розкрилив над

Україною німецьку окупацію. Гуляйполе готувалося до

самооборони, поставивши під знамена об єднаних
революційних сил 5000 добре озброєних бійців з колишніх

фронтовиків.
Улітку цього року Махно вирішив побувати у Москві,

де планував зустрітися з авторитетними анархістами з

метою консультацій і підготовки програми подальших

дій. Він мав довготривалі розмови з лідерами
різноманітних анархістських течій, брав участь у дискусіях, відвідав
теоретика анархо-комунізму П.А.Кропоткіна. З

допомогою Я.Свердлова зустрічався і говорив у Кремлі з

В.І.Леніним. Своє враження від почутого й побаченого

він виклав у стислому листі до своїх товаришів у

Гуляйполе: «Загальними зусиллями візьмемося за руйнування
рабського устрою, щоб вивести наших братів на шлях

нового ладу, започаткуємо його на основі вільної

громадськості, зміст якої дасть змогу всьому населенню,

котре не експлуатує чужої праці, жити вільно і

незалежно від держави та її чиновників, хоч би і червоних, і
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будувати своє соціально-громадське життя абсолютно

самостійно у себе на місцях, у своєму середовищі.
Хай живе наше селянське і робітниче об єднання!
Хай живуть наші підсобні сили безпартійна трудова

інтелігенція!

Хай живе українська соціальна революція!
4 серпня 1918 року».
Махно дійшов висновку, шо світової революції може

не бути, але побудувати анархо-комуністичне суспільство
в окремому районі цілком можливо. Спливе небагато

часу, і цей наївний задум гуляйпільського Томмазо Кам-

панелли втілиться у четвертий пункт

«Військово-політичної угоди між урядом УРСР і Армією Махна». Ним

передбачалося: «Організація в районі дій махновської

армії місцевим робітничо-селянським населенням

вільних органів економічного й політичного самоуправління,
їх автономія. і федеративний зв язок з державними

органами Радянських республік» (жовтень, 1920 р).
Ось із таким полум яним задумом рожевими кіньми

щирих сподівань долав Нестор глибокі крутояри

іромадянської війни. Тричі завзяті махновські загони

пліч-о-пліч з бійцями Червоної Армії відважно боронили
завоювання революції, тричі радянська влада

оголошувала їх поза законом, за вказівкою Ф.Дзержинського
«виловлювала! знищувала, як диких звірів».

Багато зусиль до розбрату з Повстанською армією
Махна доклав «Іудушка» Троцький. 20 травня 1919 року
він прибув до Харкова і оголосив хрестовий похід проти

«партизанства» в армії взагалі і проти Першої української
повстанської дивізії зокрема. Йому було млосно від того,

що авторитет і слава командирів вихідців з народу

неймовірно зростала, що виявляли вони часом

самостійність. Він був автором секретного розпорядження № 97/с
від 3 червня 1919 року. У ньому говорилося:
«Першочерговим завданням Другої української армії є руйнування
військової організації махновців. З цією метою за

сприяння Реввійськради 2-ї Української армії розпочинається
широка агітація проти махновщини з метою підготувати

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 11



громадську думку армії та робітничих мас до повної

ліквідації «армії Махна».

Видача грошей, боєприпасів і взагалі військового

спорядження штабу Махна негайно припиняється під
страхом суворої відповідальності.

Ліквідація махновщини повинна бути проведена

рішуче і твердо, без тяганини і сумнівів.
Л.Троцький».
Але коли радянській владі ставало сутужно під

нищівними ударами зовнішнього і внутрішнього ворога, вона

знову «браталася» (по-фарисейськи) з махновцями.

У жовтні 1920 року було укладено

«Військово-політичну угоду між урядом УРСР і Армією Махна». У ній

зазначалося: «Об єднаний і організований наступ Польщі,
Врангеля та антантівських імперіалістів поставив нашу

революцію під загрозою смертельної небезпеки.

Повстанська армія махновців, зважаючи на ці обставини,

вирішила припинити збройну боротьбу з Радянським
урядом і уклала з ним військово-політичну угоду з метою

рішучого розгрому вітчизняної і світової контрреволюції.
Почався останній похід Армії Махна під червоними

прапорами Радянської влади. На штурм Перекопу, де

обладнувався барон Врангель, вирушили кращі підрозділи
махновців. 8-го листопада 1920 року вони форсували
Сиваш і разом з червоними військами включилися в

жорстокі бої з білогвардійцями на Литовському півострові. 13

листопада Врангель видав наказ про розпуск армії, а сам

пароплавом дременув за кордон. Його війська за 26 днів

було ліквідовано. Кримська група махновців у боях на

Перекопі втратила 6000 бійців убитими та пораненими.
Більшовики підступно «віддячили» лицарям степових

просторів. Архівні матеріали свідчать, що вони

заздалегідь планували використати повстанців як союзників у

боротьбі з Врангелем, а в разі перемоги над ним

знищити їх військовою силою.

«Наказ Армії фронту № 00131, м.Харків, 1 година

35 хвилин.

Наказую:
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1) Військам фронту вважати Махна і всі його загони

ворогами Радянської республіки і Революції.

2) Командирам усіх частин Червоної Армії, що мають

контакти з махновськими загонами, роззброїти їх; у разі
опору знищувати.

3) Усю територію УРСР найближчим часом звільнити

від залишків бандитських зграй і тим самим забезпечити

можливість мирного будівництва.
Командувач армії Південного фронту Фрунзе.
Член Реввіськради Гусєв».
Більшовики не могли дозволити ще комусь поруч з

собою будувати комунізм за іншим рецептом, маючи під
боком осоружних опонентів. І знову заговорили гармати,
знову над Україною запалахкотіла кривава заграва
братовбивчої бойні тільки з тієї причини, що до комунізму та

його ідеалів прямували дві групи людей, але шляхи для

досягнення єдиної мети були обрані різні. Як зазначає

соратник Махна і його заступник В.Ф.Білаш, «ми

вважали, що держава створювалася з насильства і лише на

насильстві одного класу над іншим, тільки за цієї умови
вона може існувати. Пропагували й захищали свою

ідеологію в дискусійному та полемічному порядку». Для
чого анархістам-комуністам потрібно було силою зброї
повстанців ліквідовувати більшовиків з 5-мільйонною

мобілізованою армією? Вони уклали угоду, якій вірили і

яку ревно виконували. Фарисейство більшовиків, і

особливо їхнього тодішнього одного з вождів Л.Бронш-
тейна (Троцького), назавжди перекреслило рожеві
сподівання на достоїнство, справедливість і честь опонентів.

Сьогодні настав час збирати каміння. Тож відверто
глянемо в очі історичній справедливості, і хай заговорить
вона промовисто устами архівних документів, з яких у

заграві 20-х років постає образ легендарного полководця,

непересічного політика, просто мудрого розумом від
мами й тата Нестора Махна.

Газета «Известия» за 6 квітня 1919 року: «Хто ж такий

Махно? Він є істинний національний герой!..
Розвиваючи свою бойову діяльність, Махно захопив

Синельникове і вирушив на Катеринослав, де було декілька тисяч
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петлюрівців. 600 махновців розігнали 7 тисяч

петлюрівців і оволоділи містом. У місцевій пресі була
опублікована відозва «До громадян м. Катеринослава і губернії»,
яка проголошувала: «Громадяни! Під час захоплення

міста славними партизанськими революційними
військами посилилися грабування, розбої та насильництво. Чи

здійснюється ця вакханалія з причин певних соціальних

умов, чи, можливо, цю чорну справу чинять

контрреволюційні елементи з метою провокації в кожному разі
ми поставлені перед фактами. Часто це робиться іменем

славних партизанів-махновців, які борються за

незалежне, щасливе життя всього пролетаріату і трудового
селянства.

Щоб припинити цей розгул бандитизму, який

ганьбить усіх чесних революціонерів, я іменем партизанів
усіх полків оголошую, що будь-які пограбування, розбої
чи насилля в момент моєї відповідальності будуть
жорстоко каратися! Кожен бандит, який здійснив злочин

взагалі, а особливо під іменем махновця чи інших

революційних загонів, що ведуть боротьбу під гаслами

відновлення Радянського ладу, буде нещадно розстріляний,
про що повідомляю усіх громадян, закликаючи їх також

боротися з цим злом, яке шкодить не лише завоюванням

революції, а й взагалі життю чесних людей.

Головнокомандувач Батько Махно».
У цей же період він надав відомому історику Явор-

ницькому Охоронну записку такого змісту: «Дана ця

записка Військово-Революційною Радою і Командармом
директору музею імені Поля т.Яворницькому в тому, що

заарештовувати чи конфісковувати експонати музею
ніхто не має права без особистого на те дозволу

Командарма Батька Махна, що підписами і печаткою

засвідчується.

Командарм Батько Махно».

Про політичні настрої і сподівання у середовищі
махновців свідчить фрагмент з їхньої телеграми на адресу

Леніна, Раковського, Межлаука, Каменева: «Ми віримо у

торжество соціальної революції, в абсолютну відданість
їй як з боку відповідальних вождів республіки в особі
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Леніна, Луначарського, Каменева, так і з боку вождів
революційного повстанства тов. Махна та інших, котрі є

синами революції. Штаб Першої Української
Повстанської дивізії категорично заявляє, що всілякі

непорозуміння, які створюються, звичайно, неправильною

інформацією агентів влади, безумовно можуть і повинні бути
усунутими шляхом товариських переговорів.

29 травня 1919 року».

Про своє ставлення до інших політичних партій і

течій махновська газета «Путь к свободе» опублікувала
маніфест: «Усім без винятку соціалістичним політичним

партіям, організаціям і течіям надається повна свобода у

поширенні своїх поглядів, ідей, вчень і думок як усно,
так і друковано, жодних обмежень волі соціалістичного
слова і соціалістичної преси не допускати і жодне

переслідування в цьому напрямі не повинно мати місця-.
Надаючи всім політичним партіям і організаціям

повну свободу поширення своїх ідей, армія повстанців-мах-
новців попереджає всі партії, що підготовка, організація і

нав язування ними народу політичної влади, що не має

нічого спільного зі свободою поширення ідей,
революційне повстанство не допустить!..»

За першим кроком було зроблено і другий:
махновська преса виділила кошти на випуск у Катеринославі
щоденної україномовної газети «Шлях до волі», де

повідомлялося розпорядження культпросвіту: «Революційне
повстанство, керуючись принципами істинного

соціалізму, не може силувати природні потреби народу

українського. Тому питання про мову викладання в школах

має бути вирішене не нашою армією, а лише самим

народом в особі батьків, учителів та учнів.
Само собою зрозуміло, що всі розпорядження так

званого «Особого совещания» денікінців, а також наказ

генерала Май-Маєвського за № 22, який забороняв
материнську мову в школах, віднині знищується, бо

силою нав язаний нашим школам».

Є низка документів, що зафіксували особисті якості

повстанського ватажка. Із відкритого листа

Надзвичайного уповноваженого Ради оборони Каменева коман-
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диру бригади Махну: «Після особистого відвідування
Гуляйполя і бесіди з тов. Махно і його співробітниками я

вважаю своїм обов язком заявити для широкого загалу,
що всі чутки про сепаратистські чи антирадянські плани

бригади повстанців є безпідставними. В особі Махна я

бачив чесного і відважного борця, який у важких умовах,
позбавлений усього необхідного, збирає сили і мужньо

бореться з білогвардійцями та іноземними

завойовниками. За повстанську відвагу, за їхню боротьбу на фронті
від душі вітаю звитяжців!

Хай товариші знають, що в Москві і Києві однаково

дорогі усі фронти, центральна влада знає, чого не

вистачає їм спорядження і докладе усіх зусиль, щоб

дати їм усе, що тільки може. Ще раз привіт третій
бригаді! Привіт борцям за зміцнення і розширення
Радянської влади!

Надзвичайний уповноважений Ради Оборони Каменев».
Колишній білий генерал Слащев, викладач Вищої

військової академії Червоної Армії, писав: «Махно

блискуче зумів використати зневажливе ставлення до нього

білої ставки головкому і, показавши високий

організаторський талант, швидко сформував свої загони, став

погрожувати Таганрогу і Ростову, примусивши серйозно
непокоїтись за місце розташування головнокомандувача
білих. Тут слід зазначити уміння Махна діяти не тільки

партизанським, але й регулярним способом і швидко

формувати свої частини у хороші, боєздатні регулярні
війська».

Радянська преса тих часів зазначала: «Партизан
Махно істинно відчайдушний і заповзятливий. Усі його

тактичні розсудливі рішення неминуче підтверджували
дієвість і непорушність законів тактики. Розглянувши
ряд найбільш яскравих моментів його боротьби, ми

повинні дійти цього висновку. Махно відмінно врахував
значення моральної сили бійця, уміло використав
значення особистої привабливості полководця, не

задумуючись, кинув на терези військової рівноваги останній

резерв самого себе. За час боїв він отримав одинадцять

важких поранень!
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Гуляйпільська спілка «бідних хліборобів», 1907р.
У першому ряду крайній зліва Нестор Махно.

Приїзд делегації Червоної Армії в ставку

Нестора Махна для переговорів, 1919 р.
Зліва направо: Лъова Задов, Маруся, Н.Махно, К. Є.Ворошилов,

Є.Д.Ворошилова, Подвойсъкий, Антонов-Овсеенко та інші.



Командир
Задніпровської
дивізії

П. Є.Дибенко
і командарм

Н.Махно,
1919 р.

Останній штаб армії Нестора Махна (1920 р.)



ВОЗЗВАНИЕ. 1
К гражданам гор. Еяатерниослава и

губерній!
ГРАЖДАНЕ*

При занятіи гор. Екатеринослава
славными партизанскими

революционными войсками во многих ча-

стяхъ города усилились грабежи,
разбои и насилія. Творится ли эта

вакханалія в силу определенных
соціальних условій. или это черное
дбло совершается контр-революціон-
ними элементами с цЄлью
провокацій во всяком случай, это

делается. И часто делается именем

славных партизанов Махновцев;

борющихся за независимую,
счастливую жизнь всего пролетариата и

трудового крестьянства.
Чтобы предотвратить этот разгул

I
пошлости, совершаемый безчест-
ными людьми позорящими всЄх
честных революционеров. не

удовлетворяющимися светлыми
завоеваниями революціоннаго народа, я

именем партизанов всіх полков об'являю,
что всякій грабежи, разбои или

насилия ни в коем случае допущены не

будут в данный момент моей

ответственности перед революцієи и бу*
пут мною пресіматься вкорнБ. Каждый

преступник, совершившей
преступление. вообще и в особенности,

под именем Махновцев, или другигь
революционных отрядов, творящих
революцію под лозунгами возста-

новленія Совітскаго строя, буде!
безпощадно разстріливаться. о чем

об'являю всім гражданам, призывая
их также бороться с этим злом,

подрывающим в корне не только

завоеванія революцій но и вообще,

жизнь честнаго гражданина.
І Главнояомйндующій Батьке МАХНО. J



«Охоронна грамота», видана Н.Махном Д.ЯворниЦькому.



Дружина Н.Махна Галина Кузьменко, 1920 р.



Галина Кузьменко. Джезказган, 1973 р.



Донька Нестора
Махна Олена.

Берлін, 1945 р.

Вона ж у 1973 р.

Джезказган.



Л.М.Задов зі співробітниками Одеського УНКВС, 1926 р.

Л. М. Задов, 1934 р.



Л.М.Задов з дітьми, 1936 р.

Справа Волинської губернської
надзвичайної комісії

на О. 17.Довженка, 1920р.



З 1 К ЛЮ Ч ЕН И

По делу за О10 Орввскаго Владимир*
а;Довженко Александра Петровича 25.та л~

опия*

»мя« 26.та ДГ
а.Довженко Александра Петровича 25.та лс<г,ос ажьлкщлхся в ко~
biнелюц-ь- к д>ху гр- Кучсрмшп»Емельяна Антоновича. 26,та л

тцющихся к кбнтр'Р«в0люцж*.

£?.гэ пскжиия ISIS г«д« Я,3*м.«>«ть Заведующего декрета
Иге отдела Михайлова,Разсмотрев дело гр-г-Орловскаге а
Мдержанных как петлюровцев да терратерна. Совестной ^лас
чїе в ваду явмаї.в желанен скрытен от органов Гласім,что
оомаружение подложных документов на имя учителей еольсках.ш^
время как в действительности Довженко и ерловсккі омли Петлюра,
ajun и * куда псступплж добровольно и приходя на Советскую террит
только благодаря безвыходности положения отсатксв гтотлюревске
мвн,етнестьъь к Довженко и рлевскому как к врагам РабочегКі
ей®и пласте а заключить их в Концентраций,.ныл лагерь до окемч
гражданской войжм.По делу кучеришко в виду его участия в рада,
пуза речевых стрельцов как активно виступавша о против Сезвтеї
Рьалотм и занимавшего отвсствемную работу в полоткчеекой «за''
пува, будучи членом рода кпд и "стрелецки Думка" до последках ди
существования У.Н.Р.и перешедшего на Советсую терраторию.телі
' (од натискам поляков,но все же явившегося в осетввтавующмя С

/Чрождения-г^р- Кучердшко несмотря на свои заявления о с очус
утекай Гласдн является врагом *абоче^рестьянск»й Рдастж/

влагаю применить к нему ту ж! меру т-е- заключение з р-оі
ий лагерь .'ДО окончания Гражданской -ойаы,

* -Заместиттгь За- вдыв.ющаге секретно Оперативным
V. отделен МИХАЙЛОВА

27. декйбрл 1919 года С подлинным зерне: »

Копия.

ДІЙСНА ЯЗ ПРОТОКОЛА.

Заседания- Чрёзз -чийней Комиссии г- ждтямдра г. г

;г.-.йцг.еЛ,иандд гхз~ и,апккуляцден а преет .-пленяем
йтспвшагсия Д- х&ора и 7 дн.« 191» і ода-.

о&р»о и кехтр*
.по должности,

К. 11.

сауішй:

Дело & 112 ОРЛО^С АГО КтадИьЛ-
Кьгорьс-ычм / Зб^сТ/ ДОВЖЕНКО
.-.сьн" ь ДЙтрсадча / 25л-/и КУ-
эйШКО аполлна Антснэвича/ Зол/
С0зЛН5«Г.Ю S кектр-резадюцха-г-

Л О С Г А НА И л и :

Принимая во внимание,что 0Р-
ЛО СНИЛ '"ладиг.ир Грлгорьезлч,

Яетрсздч аДСГЖьНКО Алсклайдр Фел-
КУЧЕРїїЛЮ ОмелякАятсн
ступнях досрсвсдыо с Патлврол
скую армию Укр&кнсаой нередкой
Республика я выступали активно
с Сруалсм я руках претив ссаеті
Гласти^П^хЧвм прд аре:;те у лих

б._'.Л син., ул.еим подле, я^е доку
мента.с^лдетсльстзуюшле с том
419 они азилнсь яд явррЕторяю
Советской ^ссбублакя для того
чтобы проживать нелегальне я в
ЇЗДУ того что Olis, перешло яа 11

ррхтор.хю Совете чем республика
после окончительйсгс разгоамг
естатковПотлОролсксд армий по.
йвтинксы поляков и красней грмя
а в установлений. ! срок ко яіолі
лись ЯС в ояд Совете «о Учреждв
идс для регистрации,призвать си

ерагииа Рабоче»тгр стьмискаго

ППссатгльствй.прссрасЕЛхся с мс
известны л. цоляйи и. э^ктюать и
ах в Коидеитрацдоиным лагерь,Но в виду запроса о ких Губпаркв

Матеріали із справи-формуляру на О. П.Довженка,
1919 р.



М.П.Глущенко, 1936 р.



Радянський розвідник
М.А.Гефт, 1938 р.

Фотокопія

представлення на

присвоєння
МАТефту
звання Героя
Радянського Союзу,
1944 р.



Радянський розвідник
І.Г.Данилов, 1944 р.

І. Г.Данилов,
1985 р.



М.С.Хрущов, Л.П.Берія і Г.М.Маленков, 1950р.



П.Я.Мешик, 1952 р



Члени Політбюро ЦК КПУз Л.І.Брежнєвим
на полюванні у заповіднику «Залісся», 1982 р.

Л.І. Брежнєв на останньому полюванні, 1982 р.



Махно кмітливий в організації похідного руху і свого

тилу. Швидкість розгортання глибини колони, рух обозу
у чотири ряди компактною масою, оточеною кільцем
кавалерії, марш-маневри, разючі за швидкістю і
сміливістю. В організації тилу Махно дивовижно засвоїв

Суворовські заповіти: «Ідеш на бій збільшуй війська,
випорожнюй пости, знімай комунікації. Тилу у Махна

немає, усі його органи постачання там, де він. Принцип
самозабезпечення у кожному пункті все необхідне.
Вдарить управо, відходить уліво, б є на Бердянськ, а

відступає на Гуляйполе. На одному місці більше дня чи

ночі не залишається, щоб не бути раптово оточеним. На

випадок невдачі відступає урозсип».
Але реалії історії були не на боці Махна. Ідеї

анархізму народ кінець кінцем не сприйняв, союзники

махновців селяни перестали їх підтримувати. Під
нищівними ударами Червоної Армії повстанські війська

агонізували. 17 червня 1921 року в селі Ісаєвка

Таганрозького округу відбувся мітинг, де Батько проголосив

промову, яка стала своєрідним заповітом прийдешнім
поколінням радянських людей. Він сказав: «Комунізм, до

якого ми прагнули, передбачає свободу особистості,
рівність, самоуправління, ініціативу, творчість,
достаток... Ми мали можливість і намагалися будувати
суспільство на ненасильницьких анархістських принципах,
але більшовики стали на перешкоді. Вони боротьбу ідей
трансформували у боротьбу людей. Більшовики

проголосили насилля своїм правом!
Фундамент суспільства, який заклали комуністи-біль-

шовики, знищивши всі партії, усіх своїх конкурентів,
нічого спільного з комунізмом не має. Це замкнута,
напіввійськова секта «солдатів Маркса». Зі сліпою

дисципліною і претензіями на безпомилковість і

безапеляційність, яка поставила за мету створити тоталітарну
державу без свобод і прав громадян, котра проповідує
своєрідний ідеологічний расизм, ділить людей на своїх і

чужих. Вони створюють поліцейське суспільство,
жебрацьке й несправедливе, полишене радості праці,
творчості й самодіяльності.
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їхнім експериментам не буде кінця, вони будуть
кооптувати свої ряди з таких же насильників, як і самі,
влада вихлюпне безвідповідальне покоління демагогів і

диктаторів. Самі будуть владарювати, а тюрмами та

знущаннями примусять трудящих працювати за кухоль
кислого молока. Вони знищать усіх і все, що не може

бути названо партійним чи ідеологічно актуальним. Вони

розвинуть астрономічну систему покарань...
Та довго так панувати не доведеться. Посилення

влади призведе до повного ідейного та морального розриву
поміж трудящими і командним складом влади...

Не вірте більшовикам! Хай живе солідарність і

згуртованість трудящих! Хай живе третя соціальна революція!»
Тихої серпневої ночі 1921 року поранений у бою

Нестор Махно з невеликим загоном кіннотників у районі
села Кам янка подолав Дністер і опинився на території
Румунії. Поруч з ним була його дружина вчителька

Галина Кузьменко, керував переправою начальник

махновської контррозвідки Льова Задов.

Скоро подружжя опинилося у Польщі, а звідти
подалося до Франції і отаборилося у Парижі. Жили бідно,
без сподівань на допомогу з України. Легенди про

награбоване Махном золото залишаються легендами.

Він був невеличким на зріст, але неосяжний своїми

високими і благородними помислами, подиву гідний
надзвичайною хоробрістю і розхристаною відвагою.

Нестор Іванович Махно став одним із перших кавалерів
ордена Бойового Червоного Прапора. Переможений
Демон пролетарської революції з палаючим серцем

легендарного Данко, він не прокляв своїх ідеалів і заповітних

мрій, залишаючись до смерті нескореним борцем за

щастя й свободу рідного краю.

Оцінюючи військовий талант і переможні бойові

операції Махна, можна упевнено стверджувати: якби він

загинув у той час, коли під червоними прапорами вів
свої полки на боротьбу з ворогами радянської влади, то

став би немеркнучою легендою громадянської війни. І

стояти б йому десь на високому пагорбі серед широкого

гуляйпільського степу у бронзі на баскому коні, пильно
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вдивляючись у неозорі простори вільної, вишневої

України. Але фарисейська політика Країни Рад спалила

мости до примирення, на яке щиро очікували повстанці.
У 1934 році обірвалося його життя. Сорок шість літ

відміряла йому доля. Народний ватажок похований у

Парижі, на відомому кладовищі Пер-Лашез, поруч з

могилами комунарів. На скромному постаменті напис:

«Нестор Махно революціонер».

Примітка автора: під час підготовки публікації були
використані спогади соратника Н.Махна, його заступника і

начальника штабу В.Ф.Білаша, художньо-документальні
видання А.Білаша, В.Білаша «Дороги Нестора Махна» та

В.Вітковського, В.Попика «Зрадлива фортуна Льови Задова»,
архівні матеріали Служби безпеки України.
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Вадим ВІТКОВСЬКИЙ
В ячеслав ПОПИК

ЗРАДЛИВА ФОРТУНА

ЛЬОВИ ЗАДОВА
Документальна повість

Частина перша

Довгі
степові гони... їдеш, а чи йдеш і день, і

другий, і третій попереду, перед тобою, скільки

погляд сягає, лише степ і степ, не скрізь однаковий,
порослий місцями кущами і дрібним лісом, поораний
ярами і балками, та ще де-не-де засаджений латками

низької кукурудзи і благенької пшенички; зустрічаються
в степу села та хутори невеличкі, на кілька хат, але

обов язково зі своїми церквами на узгірках видніються

цибулини куполів, блищать на сонці хрести.
І тоді також лив дощ, мов хтось перекинув там, на

дірявому небі, гігантське цебро. Великі краплі падали

дуже густо, барабанили по дрантивому тенту старенького

воза, з довгою ломакою замість одного колеса, очевидно,

загубленого десь у такій степовій чортоверті чи
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ного на заїжджому дворі; патьоками стікали по

сухоребрих боках запряженої у віз охлялої конячини, яка ледве

волокла ноги і, здавалося, якби не голоблі, то неодмінно
б скопитилася.

Ой, коли ж це ми приїдемо... воза знову хитнуло
в якісь ковбані, і стара жінка, скривившись, схопилася за

бік і стала його розтирати. Ісаак, ти мене чуєш? Га?

Вже скоро... буркнув кремезний хлопець, що

сидів, втягнувши голову у плечі, на передку воза і правив
конем.

Що скоро ти мені .скажи? все ще вдавано

кривилася стара.
Юзівка скоро...
Слава богу... Льова!.. Ти мене чуєш?
Що таке? в дальному кутку підвів голову

підліток.

Ти тьотю Бетю пам ятаєш?

Нє... байдуже промимрив хлопець, більше

прислухаючись до голодного бурчання в животі.

Льова не пам ятає тьоті Беті... чорні й без того

булькаті очі старої ледь не вилазили з орбіт. Льова не

пам ятає тьоті Беті... Вона завжди приносила нам мацу...

Ісаак, ти пам ятаєш мацу тьоті Беті?!.. Ще коли ми жили

у Веселій... А Льова забув! Безсоромна дитина!.. Бандит
якийсь росте!.. О, боже!..

...Льова прокинувся і підвівся. Сидів на ліжку і тер

кулаками-гирями очі. Кремезний велет з поголеною

начисто головою, що її помічник Махна Семен Каретников
чомусь називає «сейфом». Та голова-«сейф» з масивним

вольовим підборіддям, розсіченим надвоє глибоким

ярком, м ясистим носом, вузькими і витягнутими губами, з

приплюснутими вухами і широко посадженими очима

під рідкими бровами, робила Льову на вигляд лютим і

непідступним.
Льова натяг чоботи, притупнув підошвами, обсмикав

шовкову сорочку і поволеньки пройшовся світлицею.
Знову приснилася мати, той їхній переїзд до Юзівки...
Як давно це було!..
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У колонії Веселій на Катеринославщині, де Льова

народився, його батько мав дві десятини пісної землі,
що, звісно, не могла прогодувати велике сімейство

дружину Єву, синів Ісаака, Наума, Данила, Льову, дочок

Фіру, Любу, Сару, Катю, Асю і Ціву... Тому в 1910 році,
повіривши чуткам про краще життя у Юзівці, родина

зібралася і перебралася туди. Але там не було легше. Того

ж року батько захворів і помер...
Пане Левко, перервав його спогади Хома Кущ,

писар штабу, заглянувши з сіней у прочинені двері
світлиці. Нестор Іванович вас...

Я тобі, гаде, скільки нагадуватиму?! Льова

схопив зі столу порожню пляшку і пожбурив у Хому, котрий
ледь встиг сховатися за дверима. Прилип зі своїм

Левко і Левко... Мурло свиняче!

Даруйте, пане Льово... знову заглянув Кущ, цього

разу насторожено і боязко. Забув, бог свідок... Нестор
Іванович вас, пане Льово, снідати кличе... Що сказати?

Зараз буду...
Не терпів, коли його називали Левком, що здавалося

принизливим і грубим. Льова так його нарекли в сім ї,
так до нього зверталися хлопці, з якими раніше брав участь

у «ексах» експропріаціях «нечесно нажитого майна».

Льова і не інакше! Справді, спробував би хтось здуру
хоча б разок «охрестити» відомого Мишка Япончика...

Михайлом чи наважився, боронь боже, звернутися до

Марусі Никифоровой ей, Маріє!.. Ого, було б не до

сміху! Покотилася б голова, ой, покотилася б... А його

хіба можна... отак: Левко?!..

Коли Льова увійшов, Нестор Махно вже сидів за

столом. Про себе відзначив, що й нині він точнісінько

такий, яким тоді постав перед ним уперше... Чорнявий, з

в юнкими кучерями, рівними, мов намальованими,

дужечками брів над глибокими острівцями очей, під
вусиком! Симпатичний чоловік!

Один із соратників Махна писав про нього так:

«Невеликого зросту. Він був у військовому костюмі, в

портупеях; що навіть за столом підкреслювали правильність
і красу форм тіла». Таких жінки люблять!
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Коли Льова Задов постав перед його темно-карі очі,
що якраз світилися лагідно, Махно був у хорошому

настрої. А коли, траплялося, гнівався, то це вже був
зовсім інший чоловік, Задов це добре знав.

Як спалося, Льово? подав руку.

Так собі... Снилася різна чортівня... мугикнув,

всідаючись за стіл.

А ти іншим разом хрестися... насмішкувато мовив

Махно.

А ти сам пробував?! відпарирував тим же тоном,

насмішкувато-дружнім.
Ага, ворухнув бровами Махно. Перехрестив

днями одного попа... оцією штукою, торкнувся руків я
шаблі. Добряче перехрестив!..

На столі парувала варена картопля, рудо вилискували

у полумиску квашені огірки. Біліло налите у глечики

кисле молоко. До їжі Махно був дуже невибагливий,
можна навіть сказати байдужий.
По натурі своїй Нестор був простою людиною, бо сам

виріс у селянській сім ї, зовсім недалеко від Гуляйполя, в

Шатрово. Батько його був і пастухом, і конюхом, і

кучером... Так і помер у наймах у багатія Карнера без

волі і статків. Матері стало дуже нелегко з п ятьма

синами не прогодувати одній, і Нестора взяв на

виховання рідний дядько з Андріївки, який виростив його,
віддав до початкового училища. Весь цей час він не

забував неньки і братів, знаходив можливість і допомагав

матері торгувати на базарі випеченим хлібом і смаженим

гарбузовим насінням, а також трохи підробляв
коногоном у поміщика Нейфельда. Од батька зосталася у нього

та любов до коней...

Людині, Льово, завжди не вистачало волі,
розмірковував за столом Нестор. Повної волі! Ти думаєш, це

я сам придумав?! Ні! Якось потрапила мені до рук одна

цікава книжка... Мудрий старець Зенон ще задовго до

народження Христа зрозумів необхідність вільного

суспільства... Дуже вже цікаво він сказав. Необмежена сила

взаємодопомоги і любові, закладена природою в глибині

людського серця найсильніший важіль і двигун
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людства до безвладного суспільства... Такого світу, що

його будують анархісти!.. І столицею того нашого світу
стане Гуляйполе!

Відколи Льова Задов вже у Гуляйполі, то, спілкуючись
з тутешніми жителями, спостерігаючи і аналізуючи їхній

побут, наслухавшись різного, переконався, що тут

справді дуже щедре підґрунтя, аби на ньому зросла така

неординарна постать, як Нестор Іванович Махно. До
того ж, Батько був тоді не першим анархістом на селі,
але тепер зумів стати першою фігурою в цілому анархо-

краї. Завдяки чому? Чи розумом взяв, а він у Нестора
гнучкий і тверезий навіть на похмілля, чи вже планида

така випала чоловікові, святе знамення...

Гуляйполе лежить на перехресті шляхів, що ведуть до

Олександрівська, Катеринослава і... Юзівки, його, Льови
Задова, малої батьківщини. Сказати б, непомітне

містечко, а було торговельним і промисловим центром

округи. Заводи Крігера і Лорнера не лише вкривали
тутешню місцевість чадом своїх труб, але й давали

стабільну роботу населенню. Робітники дуже трималися своїх

місць, бо ж годували і одягали їхні сім ї.

Довкруж Гуляйполя степи і степи, розхристаний
простір, доступний вітрам-уркаганам і суховіям, здавна

пронизаний селянською вольницею, простір, що
змалечку виховував у людини прагнення до волі, непокору до

будь-якого гніту... Все це дуже впливало на формування
характеру, і мешканці Гуляйполя ступали гордо, не

опускаючи очей навіть тоді, коли доводилося терпіти
страшну скруту ходити з голодним черевом і у драних

штанях. Справжнього гуляйпільця можна було позбавити

всього сяких-таких маетностей і навіть життя, але волі...

Волі його не чіпай, бо біда на ваші голови впаде!
Втім, так воно щоразу і виходило, коли різні хазяї

надто затискували людські душі в лещата...

Дотепер у Гуляйполі пам ятають Володимира Антонія,
істинного, як багато вважає, гуляйпільця.
Переслідуваний катеринославською поліцією, він перед самою

революцією 1905 року прибув до селища і разом з

братами Семенютами Олександром, який саме дезертирував
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з царської армії, і Прокопом стали сіяти «смуту» серед
селян і робітників, писали листівки, підбивали на

страйк...
Володимир Антоній мав одне захоплення

самодіяльний театр, що, до слова, був у Гуляйполі на славу;

Сцена його, не хлопчика, а бувалого у бувальцях
чоловіка, заворожувала, розм якшувала.

Одного разу, коли він сидів у залі і не відривав
погляду від святого, як вважав, дійства на сцені, а один з

акторів, палкий і темпераментний, пристрасно читав

монолог, хтось захоплено прошепотів:
Наш Нестор!
Чий хлопець? поцікавився Антоній.
Махна... відповіли.

«Нестор Махно», запам ятав Володимир і після

спектаклю розшукав хлопця. Коли вони вперше
подивилися один одному в очі, Антоній, старий вовк-анар-

хіст, зрозумів: це якраз той, хто йому так потрібен!..
...Крім Нестора і Льови, за столом сиділа дружина

Махна Галина, чорнява, з виразними глибокими

очима і короною кіс. їли смажене м ясо, запиваючи

маленькими ковтками червоного вина, добутого десь

напередодні помічником Махна Чучком Іваном.
Як думаєш, Льово, довго протримаються німці на

Україні? запитав Махно.

Думаю, не довго...

Чому?
Випремо ми їх... От припасемо набоїв, піднату-

жимося і випремо, бог свідок...

Твоя правда, німців ми все одно випремо з

України, мовив Нестор. Інше мене хвилює... Погані вісті з

Києва: зрадники з Центральної Ради дуже вже знюхалися

з германцями... Проти свого народу пішли, гади... Дуже
це мене бентежить. Німців випремо, а тут, відчуваю,
свої, трясця матері, зуби гострять, в горло неньці Україні
готові вчепитися... Жаль, сил поки що не вистачає, на

словах «поки що» Нестор навмисне зробив наголос.

А то що? запитала Галина.
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На Київ пішов би! очі Махна горіли, голос був
настільки твердий, що Льова і Галина відразу повірили:
авжеж, він саме так би і зробив..

Несторе Івановичу, заглянув з сіней Чучко.
Дивився він одним оком, бо друге затуляло густе пасмо

неслухняного чуба, що вибивався, з-під одягненої набакир
смушкової кубанки.

Шо сталося, Іване? підхопився Махно.
З Новоспасівки до вас... Гості... скоромовкою

випалив Чучко.
Середа?
Він, батьку.
Клич... Утім, зачекай... Я сам до нього вийду...

Махно рвучко підвівся і, не кажучи нікому й слова,
пішов до дверей.

Льова і Галина тільки перезирнулися. Відчували:
очевидно, прийшов той, кого Махно давно чекав, і бесіда з

ним, напевно, має для нього неабияке значення. Втім,
можливо, не лише для нього одного...

Середу чекав він давно. От-от мав повернутися з

Києва товариш, якого новоспасівці послали туди у розвідку,
і Махно сподівався нарешті дістати такі потрібні
відомості: що там і як? Щоб краще зорієнтуватися в

складній ситуації на Україні і вибрати правильну лінію

боротьби.
Саме боротьба давно з єднала його зі старим

анархістом Середою, дезертиром царської армії і втікачем з

імператорської каторги.

Середа був чоловік неабиякий, борець. Очевидно, все

це в нього ще від діда, істинного козака-запорожця і

могутня статура, і досить-таки грізні риси обличчя:

гострі очі, що так і печуть поглядом кожного; кривий
рубець слід шаблі, що перетинає навкіс праву щоку' аж

до вуха; важке, мов молот, підборіддя з міцними
щелепами: стережись!

Махно знав, що у Новоспасівці жили головним чином

нащадки козаків, які в крові своїй любили коней і волю.

Це їхні діди-прадіди прийшли сюди жити лише після

того, як Потьомкін, вірний пес Катерини II, після її
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указу зруйнував у 1775 році останню Запорізьку Січ

серце і душу українського народу.

Середа сидів у кімнаті, схрестивши на непокритому
столі перед собою руки. Мовчазний і похмурий. Коли

рипнули вхідні двері, він мимоволі підвів погляд.

Ну що? заспішив до нього Махно.

Як це що?! Воюємо, а не швендяємо вулицями з

гармоніями, як оце ваші... невдоволено прогугнявив.

Дивись, Несторе, вкотре кажу тобі: доведе це до біди!..
Так, Середа мав право зробити таке зауваження, і

тому Батько стерпів. Авжеж, його безперечна заслуга в

тому, що зумів згуртувати в бойові загони не тільки

новоспасівських хлопців, але й петрівських,
миколаївських, покровських... Швидко розділили землю і тепер
захищали її зі зброєю в руках.

Махно знав Середу давно. Ще в часи Антонія та

братів Семенют, терористів і експропріаторів, котрі
трималися вузького гурту. Новоспасівці йшли в люди,

здобували собі серед них дедалі більш прихильників,
тому навіть після нищівних арештів їхня справа
виживала, знову спиналася на ноги і крілла.

Отже, Середа мав право сказати: «Дивись, Несторе...
доведе це до біди!..»

Нестора ці слова, мов по серцю бритвою різонули. А
тут ще справді під вікном заквилила тальянка, і хрипкий
баритон нескладно проварнякав: «...ципленок тоже хочет

жить...» Махно болісно наморщився.
Шо чути з Києва?

Маємо добрі вісті... Центральна і Мала ради

розпущені... На престолі тепер гетьман Скоропадський...
Гетьман... скривив губи Махно.
Розумію, Несторе... Який може бути гетьман з

колишнього гвардійського офіцера Скоропадського, але ж...

Все це образливо для українського народу...

Лицешрно! розгнівано говорив Махно. Смішно:

людина не знає української мови і на тобі: гетьман

України!..
На майданах Києва зараз майорять бунчуки і

корогви, продовжував Середа.
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Маскарад усе! Лицемірство!.. Хрін від редьки не

солодший... кисло посміхнувся Махно.

Все це так. Але, погодься, Несторе, все-таки краще,

що іїетлюра, союзник германців, нарешті опинився за

ґратами, у Лук янівській в язниці... Дасть бог, і гетьмана

цього маскарадного туди вііїхнемо...

І то правда! мовив Махно. Хай хоч бачать ла-

кузи, що їх чекає... Скоріше б!

У Києві, Несторе, німці...
Середа оповідав, як їхній посланець бачив окупантів

на київському вокзалі в довгих шинелях, з речміш-
ками, обвітрених і втомлених; вони терпляче чекали біля

похідних кухонь, зовсім не схожі на тих, які в мирний
час вимаршировували під бравурні мелодії духового

оркестру...
г У Києві розповідають, ніби німці зігнали на

залізничний вокзал кілька десятків наших бабів і

примусили їх вимити зали і перони... продовжував

Середа.
Анекдот якийсь... пирснув сміхом Махно. Що

іще балакають у Києві?

...А от іще дещо є для тебе персонально, Середа
дістав з кишені пакет, розгорнув на столі.

Це був прекрасний план Києва, видрукований
німцями своєю мовою, з чіткими позначками, зробленими,
очевидно, вже рукою новоспасівського розвідника.

Оце так подарунок! захоплено мовив Махно.

За це спасибі, брате!.. Згодиться, як на Київ доведеться

йти...

Гадаєш, доведеться?
Все може статися, сам розумієш...

Махно слухав і міркував. Тиранія австрійців і

гайдамаків, котрі в 1918 році порядкували на Україні, вже

добряче допекла людям і вщент зруйнувала їхні надії на

кращу долю. З такою старанністю засіяні ниви окупанти

тепер повернули колишнім хазяям, збиткувалися над

селянами, вимагали непосильної контрибуції...
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Я хотів тобі ще сказати... потирав кулаки

Середа. Народ тепер за нами піде... Треба тільки зробити
крок йому назустріч, не проґавити мить...

Твоя правда.

Гармошки, Несторе, треба відкласти... Якщо
візьметеся за серйозне діло, можете розраховувати на нашу

допомогу...
От уже цей Середа! Не промине, щоб не вколоти...

Але ж по ділу! Втім, хоча й так, проте струну він торкнув

болючу...
До речі, а де подівся тоді Добросельський?

Махно поспішив перевести розмову на інше. Ти

пам ятаєш Добросельського?
З петрівських?
От-от... зрадів, що зачепився-таки за нейтральну

тему. Десь пропав він з мого поля зору... А добрий
хлопець був!

Добрий... похилив голову Середа. Засмажили

його...

Шо?! аж здригнувся Махно. Ти що, здурів? Як
це засмажили?

А ти ніби не уявляєш?! роздратовано відповів

Середа.
Хто? глухо, але твердо спитав Нестор.
Жандарми... Ще тоді, в 1910-му... Змотузували,

посадили голого на велику пательню і поливали олією,
суки...

За що?
Та не кипи ти, мов чайник... Краще послухай:

знайшли ми всіх тих катів і кінчили як псів...

-Усіх?

Усіх...

Мозок його пульсував енергією. Ходив світлицею,
міряв її кроками від печі до вікна, смалив цигарку.

Поклич Задова! наказав Семену Каретникову.
Слухаю, батьку! увійшов Задов.
Щось у нас багато гармоністів розвелося...

розлючено мовив. Ходять під вікнами, заважають думати...

Розберися!
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Єсть! Льова повернувся і пішов до дверей.
1 щоб я їх більше не чув! гаркнув услід Махно.

1 щоб ніхто у нас не чув!
Зрозумів, Несторе Івановичу!..
Потім доповіси... голос послаб, і Махно

знесилено сів на стілець.

Порушника батькового спокою довго шукати Задову
не довелося, бо напівдорозі до своєї хати... зустрів
п яного махновця, який ніс на ремені гармошку з недбало

розпущеними міхами...

То ти граєш? красномовно поворушив грубими
пальцями.

Хіба що?!.. Мог-гьом... лапнувся той за ремінь
гармоні.

Більше не будеш! його рука з шаблею

блискавично розсікла бідоласі шию до грудей.
Задов спокійно переступив через розпластане тіло,

витер хустинкою лезо шаблі, кинув закривавлений
носовичок і пішов геть, навіть не озирнувшись.

Дуже багато було спільного в житті Нестора Махна і

Льови Задова. Обидва виросли в цих степах, неподалік

Гуляйполя, змалечку дихали настояним на чебрецях і

полинах повітрям, їх завжди вабили рідні місця. І вони

обидва щоразу приходили сюди з каторг і заслань...

1917 року Льова Задов повернувся додому після

чергової відсидки. Навіть на перший погляд, був він уже не

тим Льовою зірвиголовою і гультяєм, яким його знали

не тільки в доменному цеху, але й раніше, коли ще

навчався в єврейському хедері. Не скажеш, звісно, що,

мовляв, змужнів, бо й до цього бог силою не обійшов, але

що порозумнішав правда! Привіз з царської каторги

три пошарпані книжки, перев язані навхрест шнурком, і

читав їх землякам, вже не криючись, бо не було ні

справників, ні жандармів, а був навкруж лише народ...
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Прийшов Льова на рідний завод, що тепер належав,

як повсюдно говорили, пролетаріату, тому самому

пролетаріату, який звершив революцію, і всі чекали, що от-от

зажене вже осиковий кілок в могийу світового

імперіалізму, стане його... слово ж яке могильником!

Вешталися заклопотані робітники, виснажені, в

засмальцьованих до блиску штанях і картузах. У

заводській крамниці, раніше заваленій різним товаром,

було порожньо, мов після якогось нашестя. Люди,
переважно жінки і діти, зранку чекали біля ларків хліба і

не знали, чи сьогодні привезуть. Але на губах мало не

кожного було «революція», «світле майбутнє» і «нове

царство волі».

Льові це дуже подобалося, бо саме такі були його

ідеали. Уявлялося: ось воно, нарешті, те вільне суспільство,
що за нього так довго проливали кров! Голова

наморочилася од щастя! Кров приливала до мозку!
Льовчик повернувся... проводжали поглядами

товариші.
Задов, ясна річ, відчував на собі ті погляди і почувався

героєм. Ще б пак! Доки оці всі сиділи по хатах, мов щурі
по норах, він з корішами завойовували цей щасливий
день, страждали, ризикували, сиділи по всіх в язницях
на тобі: воля! Беріть, братове, ту волю з його рук! З рук
Льови Задова!

Льово ти?! сплеснула руками в конторі стара

нормівниця.
Я! На роботу ось... сяйнув золотою фіксою.

Візьмете?

Знову бомбочки робити? з недовірою покосився

на нього старший інженер.
Ні! Тепер час інший... Царя геть! Всю владу

Радам! Ось як!..

Правда, час інший... А ти?.. Втім, побачимо... Куди
просишся?

На старе місце. До домни.

Ну, що ж... Давай тоді до домни...

От і гаразд!

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 31



Тільки ти от що... Покинь ті свої старі штучки... Не

колоти людей, прошу...
Слово! притис долоню до грудей. Ви ж мене

знаєте...

Знаємо... Іди!
Вийшов з контори, зиркнув туди-сюди, крутнувся

подвір ям, ніби шукав чого, і раптом взявся за ручку

сторожової будки. Рвучко потяг двері на себе.

Лисенький чоловік, що сидів на стільці й куняв,
побачивши його, підстрибнув, мов ужалений.

Ти?! всім тілом інстинктивно тиснувся в глухий
куток.

~

Й-а! Льова лупнув його кулаком прямо між очі,
аж хряснуло.

Звідки? чоловік затуляв п ятірнею обличчя,
незмигно дивився крізь пальці, по яких цебеніла свіжа

кров.
Звідти... розлючений Льова склав із розчепірених

пальців уявну решітку і приклав до набиченого ока.

З чоловіком зі сторожової будки вони давні знайомі.
Не бачилися чотири роки з 1913-го, коли той, будучи
учасником одного з «ексів», злякався, покинув довірений
пост, здався жандармам і накликав біду на голови

товаришів, які вчасно не дістали сигналу «шухер» і

потрапили до пастки. Льову засудили тоді на вісім років,
і він поклявся при першій нагоді вбити негідника. І рука
не затримтіла б! Але царя скинули, прийшла сподівана
воля, і Льова, достроково вийшовши з тюрми,
подобрішав хай живе поки що! Амністія, сказати б!

На заводі Задова відразу помітили і «за заслуги перед

революцією» обрали спочатку членом цехового комітету,
а потім старостою цехкому.

Не забули і старі дружки, яких на тоді революція
також повипускала з в язниць, і вони знову посходили-

ся до Юзівки.

Діло є! один з них зустрів Льову на прохідній.
Я зав язав... Задов навіть не озирнувся.

Касу можна легко взяти... йшов слідом той.

Зав язав!
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Я вже все передумав... Візьмем касу і...

Ти у кого збираєшся касу брати?! круто

повернувшись, Льова у своєму стилі схопив «доброго
знайомого» за лацкани і ткнув носом у стенд, що на ньому було
написано велике гасло «Вся влада Радам!» і

намальовано, як жилава рука робітника вичавлює останні соки з

хирлявого буржуйчика.
Я ж нічого... забелькотів дружок.
От і добре!.. Щоб я не чув... Геть!

Були свідки цієї «крутої розмови», їм сподобалося.

Авторитет Льови помітно зростав. «За революційну
свідомість» Задова хутенько вибрали до Ради робітничих,
селянських і солдатських депутатів. Тут-то й почалися у

Льови конфлікти... Всім серцем приймав лозунги «Земля

селянам, заводи робітникам!», а от будь-якої влади,

тим паче диктатури, терпіти не міг, бо не сила було
зрозуміти, чому раптом диктатура і чому саме диктатура
одного класу пролетаріату, адже революцію робив
далеко не сам пролетаріат. А де меншовики? А есери?!..
Вважав: це дуже несправедливо і навіть жорстоко...

На засіданнях Ради багато говорили про класову

помсту «підлим гнобителям», замахувалися на світову
революцію («...мы наш, мы новый мир построим...»), клялися

голови покласти за краще майбутнє всіх вчорашніх
підневільних. Можливо, все воно так і буде, але Льова з

кожним засіданням помічав: «за кадром» мимоволі

опиняються селяни про них дедалі менше і менше

заходить мова, а коли і заходить, та й то під певним кутом:

куркулі, мішечники... і змовники... Хто їх так поділив?
Могутнє селянське плем я, серед якого Задов ріс і яке

його виколисало, явно такого неуважного ставлення до

себе не заслуговувало...

Все, що творилося навколо нього, почасти дуже

нагадувало зведення рахунків... Озброєні загони пролетарів
гасали Юзівкою, вишукували колишніх інженерів,
лікарів, вчителів,, багатьох звинувачували в

«контрреволюції», тягли до трибуналів, а все їхнє майно розпродували
або ж і просто розтягали... Бо не лише на губах, але й у

мозку кожного було: «...кто был ничем, тот станет

п
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всем...» Тому так і чинили, як у пісні співається: тих, хто,
на думку пролетарів, «був усім», вони робили нічим,
порожнім місцем, а самі щосили п ялися в «дамки», щоб
швидше стати отим «усім»! Не завтра стати, а

неодмінно сьогодні!..
Навесні 1918 року на Україну..прийшли німці... І волі

раптом настав каюк! З вулиць і майданів пощезали гасла,
що іще вчора так багато обіцяли народові. Замість них

де-не-де на деревах теліпалися повішені «крамольники»,

скрізь бовваніли німецькі військові штандарти з орлами
та хрестами; видзвонювали підкови кінних патрулів та

піших жандармів у металевих шоломах, з довгими

рушницями, прозваними у народі «лютнями».

Люди забивалися до глибоких і вогких погребів,
ховалися на горищах, намагалися врятувати дітей і сйкий-

такий скарб.
Льова Задов у підвалі ніколи не сидів. Ще до вступу

германців у Юзівку він чітко собі вирішив: боротися! Не
дати себе загнуздати! Хай спробують...

Якось на вулиці звернув увагу на чоловіка, що

простував на чолі червоногвардійського загону. Здався він

дуже знайомим. Придивився пильніше.

Черняк! гукнув Задов і кинувся слідом.

Браток! почув голос і остаточно упевнився: до

нього наближався старий знайомий по царській каторзі
анархіст Черняк.

...Ти куди?
На фронт. А ти?

Не знаю...

Гайда зі мною! запропонував Черняк з таким

точно запалом, як колись агітував вчинити «екс» якомусь

товстосумові.
Довго відступали. Ділили між собою набої і крихти

хліба. Не вистачало боєприпасів. Було багато хворих і

поранених. Так вони опинилися невдовзі аж під Цари-
цином... Вихудлі, давно не голені й не стрижені, зарослі
кущистими бородами, мов старовіри, абияк одягнені і

взуті хто в що: дрантиві шинелі, демісезонні пальта,

бушлати і латані-перелатані кожухи, вичовгані черевики,
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зашкарублі чоботи. А під Царицином тоді ще був тил

Червоної Армії.
Вже у вагоні товарного ешелону довідався, що везуть

їх на дуже відповідальну ділянку фронту, де прорвалися

козачі банди генерала Краснова.
Задова відразу призначили начальником штабу

бойової дільниці станції Жутове. Чому саме його? Комбриг
Кругляк, сам кремезний і дужий, знайомився з новим

поповненням; погляд раптом упав на Льову, що був
якраз його статури.

Прізвище? поцікавився Кругляк.
Задов.
Начальником штабу його... сказав комбриг

помічникові, який простував за ним з зошитом.

Разом із наказом іменуватися загоном Червоної Армії
їм прислали гроші для зарплатні. Як начальнику штабу
бойової дільниці йому належало 750 карбованців
щомісяця, а рядовому червоноармійцю лише 50... Знову
ж чому він повинен отримувати більше від товариша
по зброї, який не менше від нього ризикує?! Та-ак, Армія
Червона, але починає попакувати в ній царськими

порядками. Але кому про це скажеш?! Втім, був чоловік,
який міг його зрозуміти...

Я й сам не можу допетрати, що це твориться,

щиро зізнався Черняк, коли Задов прийшов до нього.

Лозунги у них ніби хороші, а от на ділі... Турбує це мене.

Що робити? шукав відповіді Льова.
Не гарячкуй...
Боюся, можу зірватися. Що робити?!

Черняк думав. Очевидно, візит Льови ще більше

підігрів у нього й без того розбурхані анархістські почуття і

тепер не було йому спокою.

Давай вчинимо так, мовив Черняк. Штаб

Південного фронту просить підготувати групу в тил

німців... Я поговорю з Кругляком. Поїдеш на Україну?
Та хоч до чорта на роги! зрадів Льова.

От і добре. Тоді завтра з комбатом слівцем

перекинусь.
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Льові трохи полегшало на серці. Хай собі тут комісари
як знають. Можливо, й перемелеться з часом, а поки

що... На Україну! На рідній Україні зараз німці, а,

значить, він повинен бути там.

Через кілька тижнів на лісовій дорозі його зупинили
дивно одягнені в овечих шапках і свитках,

підперезаних очкурами, в червоноармійських галіфе і

австрійських кітелях і абияк озброєні люди. Арештували,
обшукали і обеззброїли. Тоді Льова Задов уперше почув
слово «Махно».

У перші дні їхнього знайомства між Махном і

Задовим відбулася таємна розмова за зачиненими

дверима. Льова зрозумів одразу, що Батько від нього

чекає багато чого. Насамперед розвідки. Махно

говорив, що вони просто не зможуть жити, якщо вчасно

не діставатимуть свіжої інформації про супротивника,

просив заводити знайомства серед потрібних людей,
підкуповувати і всіляко задобрювати їх, переманювати на

свій бік, зв язувати по руках і ногах зобов язаннями,
навіки прикріплювати кров ю ворогів. Певна річ, було б

непогано знати, що твориться і серед своїх, аби не

проґавити раптової смути і зради. Всі царі світу, відколи
сонце в небі, мали таких спеціальних людей і були
задоволені ними. То чому ж їх не мати йому, Нестору
Махну, командиру народних загонів?! Пояснив: Льову
він примітив для такої роботи не випадково за

плечима Задова великий досвід підпільної роботи та

конспірації, тому йому й карти в руки. До того ж, Льова

непоганий психолог, знає людей, уміє відрізнити свого

від ворога.
Задов узявся за нову справу енергійно і з бажанням.

Людей собі також підбирав під стать: міцних тілом,

врівноважених і сміливих. Одне слово, «карти»
потрапили до надійних рук.

Усі дороги перекрили постами. На лісових просіках
поставили варти. Миша не прошмигне до Гуляйполя! На

хуторах сторожко несли службу невеликі й мобільні

загони; які мали наказ у відкриті бої не встрявати, бути
напоготові і не пропустити до штабу ворогів. Серед
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цевого населення Льова завів собі таємних інформаторів,
котрі також відробляли свій хліб.

У глухих місцях, в дуплах старих дерев і ожередах сіна

обладнували сховки, куди регулярно лягали «доповідні»

добровільних Льовиних помічників. У домовлені дні і

години спеціальний верхівець об їжджав ці лише йому
відомі «адреси» і вибирав «пошту».

Одна з «поштових скриньок» повідомила: поміщик

Миргородський чекає до себе на бал почесних гостей.

Доповіли Махнові, і він наказав: перехопити! Можливо,
пощастить витягти з них якусь потрібну інформацію,
та й...

Щось я давно на балах не бував, посміхнувся до

Льови. Кумекаєш?
Ясно! кивнув Задов, розуміючи хитрий задум

Батька.

Враз запахло справжнім ділом, і Льова вхопився за

нього обома руками. На операцію поїхав особисто.

Просидів з хлопцями у засідці до вечора, аж поки «пташки»

прилетіли...
Троє чоловіків мчали верхи галопом, сподіваючись,

очевидно, швидше вибратися з лісу на простір, де не так

небезпечно. Але перед самісінькими кінськими мордами

раптом натягнувся, мов струна, міцний шовковий шнур і

позвалював вершників на землю. Покотилися овечі

шапки з довгими шликами. Налякані коні

схарапудилися, заіржали.
Тпру-у.. Приїхали! один з махновців миттю

осідлав вусатого здорованя, ліктевим згином вправно

перехопив йому горлянку: той аж очі вирячив, мов

викинутий на суходіл карась. Другою рукою шаснув за

пазуху гостя-невдахи.

Ану, документи!
Той пручався, могутньо здригався під ним усім своїм

далеко не кволим тілом, але махновець не відпускав
горлянки.

Ну, що? нетерпеливилося Льові.
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Є! нарешті намацав паперовий сувій, вирвав з-за

пазухи і так тримав у піднятій над головою руці, радісно
поблимуючи поглядом.

Ану, дай...
Так, це було запрошення на бал до пана

Миргородського текст невеличкий, але кожна буківка виписана з

любов ю.

«Що ж, Батько має бути задоволений...» подумав

Задов.
Махно справді похвалив. Мундир старшого якраз

прийшовся йому.
Я їду! мовив він.

Відразу і рушили: Махно, Лепетченко і Щусь. Задова,
вже як не просився, не взяли. Махно залишив його

замість себе «на хазяйстві» бо ж мало що може

трапитися?! Льові він довіряв як самому собі.

Маєток Миргородського сяяв вогнями, мов

прикрашена ялинка. У вечірнє небо злітали мерехтливі
вогні феєрверків, різноколірні ракети. Відчувалося свято.

Перед величним палацом з мармуровими колонами при

вході вже стояли порожні брички. Один з візників був у

військовій формі.
«Ага, значить, серед гостей є й офіцери», здогадався

Махно, намацуючи в кишені бомбу.
Як доповісти? підійшов до них лакей.

Скажи, пан начальник державної варти з козаками!

твердим голосом наказав Махно.

Через якусь хвилину лакей повернувся.

Пани чекають вас до себе.

Веди!

Простора зала купалася в сяєві дорогих кришталевих

люстр, що навсібіч розсипали світло свічок на дрібні
скалки. За накритим столом тривало гульбище. Лакеї не

встигали підносити страви і напої.

Начальник державної варти зі своїми... оголосив

лакей, який здійснював режисуру вечора-балу.
Крісла дорогим гостям, вийшов назустріч

Миргородський з наповненим келихом у руці.
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Махно був на сторожі. «А якщо здогадається?!» Але

Миргородський чи то погано знав начальника державної
варти гетьманців, чи був добряче напідпитку, що не

звертав на це уваги.

Вина панові начальнику...
Поки лакеї метушилися і розставляли крісла^ Махнові

налили велику срібну чару, потемнілу від часу. Всі

сконцентрували увагу на ньому. Треба було видати тост.

За все добре! відбувся загальником.

До дна!
Випили. Переповнений гарними почуттями господар

підніс правицю як і належало, тепер він мав

виголосити зустрічний тост у відповідь.
З волі божої маємо ми ниньки гетьманський трон...

і тричі спішно перехрестився. Вип ємо ж за те, що

скоро наші захисники схоплять бандита Махна! За успіх і

здоров я начальника державної варти пана Мазухіна!
Праворуч від Махна сиділи літній жандармський

полковник, троє австрійських офіцерів і місцевий батюшка,
всі добряче захмелілі і тому безмірно веселі. Батюшка,
перехиливши ще одну чарку горілки, саме ніс до рота
квашеного огірка, але так і не доніс, заціпенів з

перекошеним обличчям. «Пан начальник варти» стояв на

оббитому дорогим шовком кріслі і тримав над усіма у

піднятій руці... свят, свят, свят, бомбу! А його товариш
цілився... о, свят, свят, свят, з револьвера прямісінько
батюшці в чоло.

Не Мазухін я вам, кровопивці... гнівом палали

очі. Я Махно!

Після цього він розтулив пальці, і перш ніж бомба

впала на стіл, зашипіла поміж тарілок з печенею,

вистрибнув у вікно, а за ним шуганули Щусь і Лепет-

ченко.

Гримнув могутній вибух. Залу заволокло димом.

Погасло світло і стало темно, мов у домовині.

Коли пилюга трохи розвіялася, Махно запалив

сірника. Харчали поранені. Конав у конвульсіях полковник...

Щусь ходив залою і добивав ледь живих, зривав з них

коштовні персні і браслети, ховав до кишень, а що
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найцінніше за пазуху, хоча все потім йому доведеться

повернути до спільної скарбниці такий непорушний
закон існування у махновському загоні.

Маєток вже горів хтось навмисне підпалив чи

затлілося від випадкового вогню.

Зриваємося! наказав Махно.

Далеко за північ повернулися до Гуляйполя, але тут їх

чекала тривожна звістка: на підході австрійці, карателі.
Сили нерівні. Спочатку відступили до Успенівки, потім

до Дібрівки, де й вирішили заночувати. Але спокійної

ночівлі не вийшло: під ранок несподівано з явилися

германці, почали безладну стрілянину, і Махно дозволив

бійцям сховатися від куль у лісі.

Трохи опам ятавшись, викликав Задова і наказав

провести розвідку. Добуті відомості не порадували: проти
них стояло дві бригади австрійців і дві сотні кінних

гетьманців. Ліс оточили. Кільце звужувалося...
А якщо через річку? мов за соломинку хапався

Батько.

Можна було б... Але на Вовчій нема бродів...
От вже біс поплутав!
На півночі голе поле, пояснював біля карти

Задов. Стережуть нас на совість.

А як там австріяки у Дібрівці?
Взяли заложників, тримають у церкві.
Ех, чорте-бісе...

Минав час. Нестор думав.

Що там, у Дібрівці? періодично цікавився він, і

це свідчило про те, що більше переживав не за власне

безрадісне становище, а за селян, яких примусово
тримають у церкві під ключем.

Вже розстріляли кожного третього, доповів
Задов.

От біда! Біда-а...
А може, Несторе, спробуємо натиснути? Як тоді...

нагадав Щусь.
Кажеш, розстріляли кожного третього. Та-ак...

Наказуй, Несторе!
Кожного третього...
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Наказуй, бо розстріляють і кожного другого, не

відступав Щусь.
О, ні! Махна мов у серце штрикнули. Це вже

зась їм! По конях!

«І треба уявити собі цих людей у бою, писав

очевидець. Мов леви, накинулися вони на сонних

вартових, відбили кулемет, захопили 27 кавалерійських
осідланих коней і пішли на село... Окрилений Батько

безстрашним був у бою на майдані. Австрійці в паніці
кинулись за село, покидаючи поранених і вбитих.

Селяни-заложники зі сльозами на очах зустрічають
визволителів і їхні погляди зупиняються на ньому, на

Махнові...»

Батьку! захлинаючись від ридання, промовляють
старі й малі. Рідний ти наш!

Заступники... обнімали й цілували бійців.
Бережи вас господь!..

Життя потихеньку входило в колію. Чи надовго лише?

Штаб Махна зібрався на раду. Всім було зрозуміло, що

австрійці не подарують такої зухвалості і от-от підтягнуть
нові сили. Що тоді?!

Хто хоче, може йти з нами, сказав Махно.

Спеціальні посланці їздили вулицями: «Батько

запрошує всіх до свого війська...»

Тим часом передові розвідувальні загони зафіксували
перші австрійські частини.

Селяни метушилися, розбігалися по домівках,
ховалися у потаємних сховках, передчуваючи вже

недалеку розправу.
«...А ворог з вогнем і мечем просувався до

спустошілого центру, згадував очевидець.

Закордонні кати показали себе істинними

душителями волі, совісті... Дібрівка зі всіх кінців палала.

Чоловіків розстрілювали. Жінок гвалтували. І багато

десятків життів було загублено Вільгельмовою короною, а 980
селянських дворів перетворили на руїну: лишилися

закіптюжені стіни...»

Було горе.

Була біда.
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Після невеликого переходу 'Махно наказав

зупинитися, щоб дати трохи відпочити коням і людям. Бійці

розпрягали і розгнуздували своїх чалих, гнідих і буланих,
вели до лісової річки і обережно, щоб не застудити,
чистили і купали до блиску.

Прийшов Задов і повідомив, що Дібрівка спалена

австрійцями дощенту, і це Махна боляче вразило, але

ненадовго. Що ж, міркував, жертви в такій боротьбі не

на життя, а на смерть! неминучі, а одна Дібрівка не

така вже й смертельна рана. Головне, що попереду

перемога! Попереду Воля!

Махно в це щиро вірив. Підстави для цього були. Під
своїм прапором він вже об єднав загони Гуляйполя,
Дібрівки і Новомиколаївки. Добуте добро частково

віддавав мешканцям цих сіл, що дуже подобалося простим
людям і привертало їх на бік анархістів. Повсюдно його

люб язно називали «Батьком»!

Тактика його була не раз перевірена в боях. Скажімо,
стрімко напав на поміщицький маєток, спалив будівлі і

знищив усіх панів до кореня. Поки виїдуть на місце

карателі, він вже на своїх конях далеко, ховаючись у

лісах і ярах, оточує нову економію...

Мов розбурханий вогневий вал, котили степами

махновські брички. Витоптували і вибивали все, що

лежало перед ними і здавалося їм чужим і ворожим.
Налякані поміщики повсюдно здіймалися з насаджених

родових гнізд, тягнулися до міст, під крило австрійських
і гетьманських гарнізонів.

Махно торжествував. Далекі вдалі марші і короткі
напади-алюри хвилювали кров і тривожили мозок, були
у всіх на очах і вустах.

Поряд з іменем Махна люди дедалі частіше стали

вживати характерне слово «невловимий».
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їхнє протистояння австрійцям і гетьманцям дуже було
схоже на гру-двобій кота з мишею, щоправда, миша на

тоді значно виросла і ніяк не хотіла до лап, а сама вже

випускала пазурі і погрозливо шкірила зуби-кулемети з

тачанок, примушуючи кішку озиратися навсібіч і

налякано підбирати хвоста...

Рівно о шостій вечора, як завжди, дніпровським
мостом пішов на Катеринослав поїзд з робітниками на

зміну, до верстатів. Ворожий пост, нічого не

запідозривши, пропустив його на зелене світло. Старенький, закіп-

тюжений паровоз, теліпаючи за собою кілька

пошарпаних вагончиків «нижчої кляси», огорнув навколишність

смердючим димом і щез за поворотом. ,

На залізничному пероні Катеринослава, дуже

засміченому і запльованому, що не прибирався, мабуть, ще

жодного разу після революції, спокійно походжав
гетьманський караул, в ресторані грала музика, де-не-де
вешталися військові з дівицями.

Коли прибув поїзд, на нього також ніхто не звернув
особливої уваги, хоча робітники цього разу вийшли на

перон дуже гамірною юрбою, враз оточили караульних
і ніхто їх більше не бачив; розсипалися врізнобіч з

довгими пакунками...
Наблизившись до центру міста, де були казарми,

«робітники» враз подіставали з-під шинель і жакетів

обрізи і нагани (а в пакунках виявилися гвинтівки) і

кинулися в бій. Одночасно до міста увірвалися кулеметні
тачанки, віялом розсипаючи свинець...

Наступ. Це завжди шал куль. Зойки і смерть.

Справжнє пекло. Чорний лабіринт, з якого вибирається
не кожен...

Махновці були нещадними не тільки до ворогів, але й

до самих себе. Власне життя не цінилося. «Кожен боєць
знав ліпне одне: в полон здаватися не можна, бо там

неодмінно чекають жорстокі знущання і смерть на

шибениці, а тому був у бою, як вовк у пастці, писав

очевидець. Кожен боєць рубався і бився, як лише умів
володіти зброєю, і, звичайно ж, не відступався перед

смертю у нерівному бою...»
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Зрештою, ми не циганський табір, задумливо
сказав якось Махно Льові Задову.

Про що ти, Батьку?! не вловив той.

Людей у нас скільки?

Багато.

Ну, скільки все-таки, по-троєму?
Тищ зо двадцять набереться... з дядьками.

О! Зберемо всіх в один кулак, витравимо з деяких

душ білогвардійську заразу... і станемо воювати як

справжнє військо.

Це, цікаво, як?

Захопимо, приміром, місто і триматимемо...

Зможемо, як думаєш? примружив око Махно.

Ну, треба спробувати...
От і спробуємо!

...Махно потім зачинився в хаті і розмірковував
посилати чи не посилати парламентарів до червоних?
Що ж, проти більшовиків Льова особисто нічого

поганого не мав. Вони проти австрійців і він проти них;
вони проти гайдамаків і він також; навіть воювали

колись... не так уже й давно... разом... А от упіймати б

колишнього пса-стражника, який стільки нервів зіпсував
йому у Юзівці, а оце нещодавно попався на очі в

Єлисаветграді, ото б його упіймати це да!.. А щодо

червоних що ж, можна було б і послати до них, тільки

щоб неодмінно на рівних балакати!

Справді, Нестор Махно був дуже заклопотаний.

Австрійська монархія, налякана могутнім зростанням

революційного руху в державі, відкликала з України свої

війська, і вони збиралися в губернських містах,
вантажилися у вагони і негайно рушали до кордону. Гайдамаки

зосталися, мов муха на цідилку в мороз, і дуже занепали

духом... У цей момент Червона Армія вдарила з півночі

на Київ, Крим і Кременчук майже одночасно і

відкинула їх ще далі, аж до Дніпра... Це змусило декого

стрепенутися і на Дону. Махнові донесли, що отаман

Краснов, який досі не хотів навіть чути про Денікіна,
раптом визнав його «головнокомандуючим», звернувся
до нього і до французького адмірала Фуке за допомогою.
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Французи висадилися в Одесі й Миколаєві. Денікінці
окупували Крим і Азовське побережжя, просувалися

через Дон на станцію Дебальцеве, Луганськ, Юзівку...
Краснова змінив отаман Богаєвський... Але чи зможе він

виправити становище?!

Червоноармійські частини Антонова-Овсієнка

зайняли Харків. Червона Задніпровська дивізія Дибенка
пройшла через Лозову і об єдналася з повстанцями

Колосова.

До Махна доходили вісті: то там, то тут українські
полки пристають на бік революції. Що робити? Можна

було почекати, поки підійдуть регулярні частини

Червоної Армії, і разом з ними турнути денікінців у море.

Махно щодня вивчав карту, поновляв на ній оперативну

обстановку і тому бачив, що це реально, Денікіну нема

куди подітися, але не всидів...
Коли Льова Задов розмірковував у хмелю, як би добре

було посидіти з ним за чаркою, Махно викликав свого

ад ютанта.

Збирайся в дорогу, Олексію!

Далеко? лише поцікавився той.
Скачи у Павлоград.
Але ж там червоні!
Знаю... Знайдеш Дибенка, скажеш, що від мене...

Передаси йому на словах ось що...

А може, все-таки запискою?

На словах. Запам ятовуй...
Олексій Чубенко всотував у себе, мов губка, кожне

батькове слово.

Те, що ти почув, має навіки лягти між нами

трьома мною, тобою і командиром Дибенком, наголосив

Махно.

Могли б і не нагадувати.

Вірю, Олексію. А тепер у путь! З Богом!
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...У дикому вихорі кружляли перелякані коні,
скидаючи під ноги верхівців живих і мертвих, люто

косили очима і стогнали від ран, точнісінько мов люди.

Бряжчали вуздечки і до крові рвали губи. Зі свистом

розтинали повітря шаблі, тупилися об чужі кістки,
ламалися, випадали з холонучих рук ще живих вершників.
Лунали зойки, передсмертні вигуки, кволі благання

допомоги... Ляскали постріли. Строчив кулемет.

Здіймалася високо в небо пилюга і заволікала навколишність,
набивалася у вуха, ніздрі, проникала в легені, різала очі

до болю.

Рубай в капусту!
Криши!..
Роби грязь!..

Млосно пахло свіжою кров ю і теплою пилюгою.

Вершники то сходилися у страшному герці, то

розбігалися степом, ближче до обозів, спішувалися і займали

оборону. Потім, влучивши зручний момент, знову

кидалися один на одного грудьми...

Неподалік станції Розівка, в степу', точився смертний
бій махновців зі шкуровцями.

До ставки Махно долинали відгуки бою.

Розвідувальний загін Льови Задова вчасно виявив велику групу

шкуровців, повідомив про це до штабу і організував
стрімкий та несподіваний напад.

Неподалік, на рейках, стояв бронепоїзд, що на ньому

повернувся тоді від червоних його посланець Олексій

Чубенко. В одному з вагонів навалено в ящики силу-

силенну грізних патронів подарунок Задніпровської
дивізії Дибенка. Так що, в разі потреби, можна буде
підкинути... Дивізія Дибенка звучить же як! Втім, його

загони відтоді також об єднані в 3-тю Задніпровську
бригаду імені батька Махна. Хм, звучить не гірше!
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Поки Дибенко тримає в облозі Катеринослав, бригада
Махна успішно просувалася на південний схід, зайняла

Бердянськ, Маріуполь, Нргайськ...
Зі штабу Дибенка повідомили, що на Дону денікінці

планують закріпитися і огризнутися контратаками.
Натоді махновська бригада вже займала ділянку фронту
майже у 300 верст, від Ногайська до Юзівки, і Нестор
Махно, окрилений перемогами, сп янілий від них, дуже
вже сумнівався в тому, що білогвардійці оговтаються,

здавалося йому, що вони тікатимуть і тікатимуть надалі.
Кіннота Шкуро сім тисяч шабель! переправилася

через річку Кальміус, зім яла 9-й піхотний полк і хмарою

пролетіла степом між Маріуполем і станцією

Волновахою, зруйнувала станцію Карань і стрімко
рухалася у напрямку німецьких сіл-колоній.

Добре, що хлопці Льови Задова з розвідки вчасно

зафіксували їх. Щоб вирівняти лінію фронту, зупинити

ворога і не пустити його далі в степ, у тил, Махно

перекинув зі станції Пологи проти Шкуро піхотний полк

і кінний ескадрон Щуся.
Тепер під Розівкою підпливав кров ю бій. З

шкуровцями рубалися хлопці Щуся. Як вони там?!

Через якихось півгодини, коли постріли майже

стихли, і Махно дуже занепокоївся чи, бува, не

поразка? на змиленому коні прилетів від Щуся
зв язківець.

Ну, як там?

Патронів... той втер з обличчя кров.
Знаю... і покликав: Чубенко!
Я тут, батьку! підбіг ад ютант.
Хутчій на бронепоїзд!.. На всіх парах мчіть на

Розівку... Підвезіть Щусю боєприпаси...
Єсть! аж підстрибнув на місці той. А може,

Батьку, шмальнути разочок з гармати?
Ага, шмальніть. Лише обережно, не по своїх...

Тим часом Махно посадив піхоту на селянські вози й

спішно перекинув у район бою; блокували війська
генерала Шкуро, що безрозсудно втяглися в їхні тили

десь аж на сотню верст. Розрахунок був простий і
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водночас хитрий: піхота займе всі пагорби навколо,
залишить нібито «вільним» лише путівець на станцію

Розівку, попри дві стародавні могили-кургани, натоді
вже також «осідлані».

Розлогою балкою шкуровці колоною рушили на

Розівку, куди вже прибув бронепоїзд...
Шквал вогню впав на їхні голови. Майже одночасно

зі всіх флангів. «Ворог кидався на всі боки, мов

очманілий, писав очевидець. Бій тривав запеклий:
кіннота пробувала кілька разів переходити в атаку, але

піхота щільним вогнем розсівала колони...»

Махновцям не встигали підносити набої. Скористав-
шися цим, мала частина кінноти Шкуро все-таки

прорвалася крізь облогу і помчала у степ, у напрямку

Дону.
Сам по собі Махно цивільна людина. Де йому,

колишньому селянину, не відзначеному титулами і

родовими званнями, було навчитися військової справи?!
Далекий і від штабної роботи, не розумів потреби
польових статутів, введених вже тоді у Червоній Армії.
Через те дозволив командирам полків діяти на свій

розсуд. Якщо коли і радився з ким, то лише з двома

найближчими помічниками начальником штабу
Білашем і начальником контррозвідки Задовим. Як
хорошого командира поважав ще Дибенка і тому
дотримувався директивного плану Червоної Армії, особливо

після успішного її наступу на фронтах.
Вдавався Махно і до маленьких хитрощів. Дибенко

постійно інформував його про дислокацію своїх частин і

стан тилу, передавав розвідувальні дані про ворога;

тримав таким чином у курсі справ. Це давало змогу

приймати правильні рішення і вигравати бої. Ясна річ,
про такий зв язок з Дибенком умовчував, добуту
інформацію осмислював і передавав начальникам бойових

дільниць уже від свого імені. Виходило так, що Махно

завжди правильно «вгадував» ситуацію, майже ніколи не

помилявся, і підлеглі мали його ледь не за пророка.

Втім, доброго слова заслуговують і командири
махновської степової армії, як правило, колишні царські
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офіцери і прапорщики, які сприйняли анархістські ідеї і

служили їм вірою і правдою, а вони це вміли робити.
Махно давно зрозумів, що без їхньої допомоги

справжньої армії мобільної і боєздатної йому ніколи

не мати, тому вимагав від Льови Задова, який «відав
полоненими», відбирати «з колишніх» лояльних офіцерів
і направляти до штабу. Тут їх або відразу пускали

«врозход», або ж після короткої бесіди привертали на

свій бік. Льова сердився, але все-таки змирився і

виконував цю батькову волю. Правда, сам визначав, хто

«лояльний», а хто ні, і варто було комусь йому не

сподобатися, як не порятує його вже ніщо...

Командири у Махна були хороші. Особливо Білаш,
котрий мав неабиякий фронтовий досвід, крім того, був
розумний і мужній. З імперіалістичної прекрасно знав

тактику ведення бою.

А люди до Махна все йшли і йшли. Різні були серед
них переконані анархісти і пройдисвіти, гультяї,
гульвіси і справжнісінькі бандити, яким з нормальними
людьми стало жити не з руки; «махрові»
контрреволюціонери, котрі з певних причин не примкнули ні до

Денікіна, ні до Петлюри; переважна більшість це все-

таки були прості селяни, які ще вчора скинули з трону

царя-батюшку, а сьогодні раптом виявилися ошуканими
своєю ж владою щодо землі.

Приходили поодинці і групами, траплялися поміж

них люди грубі, нетактовні, нахабні, які своє «я» ставили

вище за громадську думку, вимагали до себе якоїсь

особливої уваги і особливого місця під сонцем, де і

тепло, і безпечно... Були й сумнівні візитери. Скажімо,
харківська група Чередняка. Ледь прибули до Гуляй-
поля, їх відразу озброїли, посадили на підводи і хотіли

послати на фронт, на обкатку, але вони...

запротестували. Умова: нізащо не підемо в бій разом з коміса-

ром-більшовиком! Отакої! Втім, хлопцям Льови Задова
пощастило випитати в одного з них істинну причину
відмови: виявляється, до Гуляйполя їх спеціально
прислав харківський анархістський клуб «Набат»,
порадивши на фронт не виступати, чекати на місці подальших
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вказівок; бійців Чередняка «Набат» вважав своїми

вірними «гвардійцями» і розраховував на них... Махно наполіг,
і під погрозою роззброєння вони скорилися і рушили на

передову, але в бій усе-таки не пішли, просто-кажучи

розбіглися...
Нестор був обурений такою Тактикою «Набату», який

вклинився в його ряди, захопив його позиції. Не тим

став «Набат» замість того, щоб бути дзвінким,
передовим і сміливим, зробився глухим і без язиким.

Мов полуда спала з Несторових очей...

Справді, в країні ллється кров, дедалі більше

торжествує несправедливість, а набатівці, які причисляють себе

до твердих анархістів, не поспішають дати народові
добру пораду (теоретики, трясця їх матері!), що вивела б

на чисту воду, а відсиджуються по квартирах, риються в

книжках, обговорюють політичні течії, перетворюють
такі обговорення у балагани; розмірковують чи

переможе махновщина в соціальній революції і чи є вона

анархією? замість того, щоб самим іти у лави

махновців і воювати під знаменами волі.

Шкода було Махнові, що народна енергія отак

бездумно розтринькується тепер на словесні перепали,

нікому не потрібні дебати, з кожним днем гаситься і

маліє, от-от, дивись, і щезне зовсім ця могутня ріка,
пересохне...

Тривожило й дещо інше. Зі штабу Дибенка регулярно

надходили депеші з вимогою цілковитої покори. Як на

думку Махна, червоний командарм жадав дуже багато,
навіть надміру можливого. Скажімо, як він, Махно, міг

погодитися... реорганізувати махновське військо і

перебудувати його на зразок Червоної Армії, віддати під
командування «комісарам», відмовитися од своєї

ключової ролі... «Як комбриг Махно не повинен порушити
течію народного життя в тилу своєї бригади». Отак: не

повинен! Гризло це слово Махнові душу, вивертало, за

живе брало...
Махно все розумів по-своєму, своїм селянським

розумом. Є Червона Армія і є махновська армія дві

рівних сили, що спільно завойовують волю і
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ність України. Що тут поганого? Хіба Дибенко цього не

розуміє? Навіщо червоні хочуть розчинити його військо,

фактично знищити, переродити? Кому це на руку?!
Поки що Махнові пощастило зберегти своїх людей на

ключових керівних посадах, щоправда, довелося

поступитися лише місцем начальника штабу Дибенко
призначив Озерова. Втім, цей молодий червоноармієць
виявився порядною людиною і не втручався у плани

махновського командування. Більше того всіляко

підгримував Махна перед Дибенком і щораз випрошував

у нього великі партії зброї і боєприпасів.
-

Ні, поки що з червоними горшки бити не варто.

Степова армія росла, мов добре замішане на дріжджах
тісто. Кожне село посилало до нього на службу чоловіків

і синів. Разом з посланцями інших сіл і хуторів вони

складали роти і полки. Велика частина селян все ж

сиділа по домівках і за першим сигналом «збір» мала

з явитися в точно визначене місце на своїх конях. Усіх їх

треба буде добре озброїти, а цього не зробити без

допомоги Червоної Армії. Тому й гасав так часто Озеров
до Дибенка і привозив кулемети, гвинтівки, набої:

Бригада Махна стояла за 12 верст на південь від

Умані, її частини воювали з білими на фронті
завширшки у 40 верст. Якщо подивитися на карту, то своїм

розташуванням, умовно позначеним на ній, вона

нагадувала гральну карту, поставлену трохи навкіс, ледь

не на ріжок. Дивився не раз Нестор Махно і міркував: от

лише чи виявиться ця «карта» козирною?! Як і кожен

командир він хотів цього.

Ніщо не віщувало лиха, але враз, немов грім ударив

серед ясного неба. Прийшла телеграма.
«З Новоолексіївки. 10 червня. 22 години і 55 хвилин.

За місцем знаходження товаришу Батькові-Махно, штаб

дивізії Олександрівськ, копія Волноваха, Маріуполь,

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 51



за місцем знаходження товаришу Махно. Копія Гуляй-
пільська Рада:

Будь-які з їзди, скликані від імені розпущеного, згідно
з моїм наказом, Військово-Революційного штабу,
вважаються явно контрреволюційними і організатори їх будуть
піддані самим репресивним заходам аж до оголошення

поза законом. Наказую негайно вжити заходів щодо

недопущення таких явищ.

Начдив Дибенко».
Це сталося якраз тоді, коли у Гуляйполі відбувалася

велика нарада представників 72 повітів. Впереміш сиділи
махновські воїни і землероби з навколишніх сіл і хуторів.
Утім, їх майже нічого не відрізняло, хіба що кулеметні
стрічки через плечі у одних і діркасті свити на плечах

інших, але це було так умовно і майже непомітно, бо
кожен ладен був будь-якої миті, коли стане потрібно,
взятися за чепіги плуга чи начепити собі стрічки з

набоями. Найперше вибрали виконком Ради махновського

району, до нього на рівних правах увійшли представники
всіх соціальних труп...

Махнові ледь вдавалося стримувати бурхливі емоції
анархістів, котрі наполягали на тому, щоб представники
повітів прийняли окрему резолюцію про недовіру до

Радянської влади. Переміг авторитет Нестора за це не

проголосували! І раптом ця телеграма від Дибенка...
«Будь-які з їзди... вважаються явно

контрреволюційними і організатори їх будуть піддані найрепресивнішим
заходам, аж до оголошення поза законом...»

Цього ніхто не сподівався. Махнові аж подих сперло.
«Поза законом...» Він чудово розумів, що це означає...

Що сталося з Дибенком? Чи, бува, хтось не водив його

рукою?!..
Дибенко вперше не сподобався Махнові ще

попередньою своєю телеграмою, в якій вимагав (знову це

слово: вимагав!) розпустити Гуляйпільську Раду. Чисте

безглуздя. Якби це робив Денікін чи Врангель що ж,

ясна річ тоді, а то ж... смішно сказати, справа рук

червоного командира, більшовика. Ленін за Ради! А

Дибенко?!

52 ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



Посланці повітів гули, мов розтривожений вулик.

Оливи у вогонь підливали набатівці.

Доки будемо покірними ягнятами? Навіщо чекати,

поки нам переріжуть горлянку?!..
Махно насупився, мов зимова ніч. Люди дивилися на

нього, а він поки що не міг їм нічого путнього сказати,
бо й сам не розумів ситуації... Першої телеграми

Дибенка він, ясна річ, не послухався і Раду зберіг. Та і як

міг не зберегти?! Рада справа колективна. Що важить

тут слово однієї людини, хай навіть і Дибенка чи його,
Махна?! Має вирішувати воля громади. На цьому й

стояв. Аж тут ця друга телеграма... Очевидно, Дибенку
стало відомо про його непокору. Що ж робити?

Тим часом присутні проголосували за гнівну
резолюцію:

«З їзд протестує проти реакційних прийомів
більшовицької влади, що розстрілювала селян, робітників і

повстанців.
З їзд вимагає проведення правильного вільного

виборчого начала...

З їзд вимагає заміни існуючої продовольчої політики

правильною системою товарообміну...
З їзд вимагає повної свободи слова, друку, зборів усім

політичним лівим течіям, партіям і групам, і

недоторканості особи працівників партії лівих революційних
організацій і трудового народу загалом.

Геть комісародержав я. Геть однобоку більшовицьку
Раду».

Чи означає це, що мимоволі ми стаємо супроти

Червоної Армії? схвильовано озвався нарешті Махно.
Ні. Червоні проти Денікіна, і ми також проти

білогвардійського генерала...

Виходить, разом?
Авжеж. Але щоб вони на своєму фронті, а ми на

своєму... Отак щоб!

Гаразд...
Що ж, міркував Нестор, можливо, це хоч трохи

протверезить штаб Дибенка. Хай знають там, з ким мають

справу не з якимись безпорадними васалами, а з
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повноправним бойовим підрозділом, його, Нестора
Івановича Махна, армією.

Через кілька днів виконком військово-революційної
Ради підготував і випустив листівку «Чи

контрреволюційний?». Її підписали товариші Чорнокнижний,
Карабет, Коган, Коваль, Петренко.

«...Опам ятайтеся (товаришу Дибенко Автори)...
Подумайте... Чи маєте ви, одна людина, право

оголошувати мільйон народу контрреволюційним, який своїми

мозолястими руками скинув ланцюги рабства і нині сам, на

свій розсуд будує своє життя? Ні. Якщо ви справжній
революціонер, то повинні допомагати йому в боротьбі з

поневолювачами... Чи можуть існувати закони кількох

людей, які оголосили себе революціонерами, що дають

право оголошувати більш революційний народ поза законом?

(виділення наше Автори)... Чи допустимо і розумно
вводити закони насильства в країні того народу, який

тільки-но скинув усіх законників і будь-які закони?

Чи може народна революційна маса мовчати тоді,
коли революціонер відбирає у неї добуту нею волю?

Чи варто по закону революції розстрілювати делегата

за те, що він стоїть за втілення в життя наказу

революційної маси, яка вибрала його?

Оголошуйте всі революційні з їзди, що зібралися без

вашого дозволу, контрреволюційними і незаконними,
але знайте, що правда силу перемагає, і Рада не

відмовиться, незважаючи на погрози, від виконання

покладених на неї зобов язень, бо не має на це права і не має

права узурпувати прав народу».

Цікаво, як зреагує Дибенко? Дивно було Махнові, але

відповідь не надійшла... Затишшя перед бурею?
Інформаторам контррозвідки не пощастило добути будь-яких
відомостей про реагування червоного командира.

Льова Задов мов з ретязя зірвався. Прибігає до Махна

щораз з новою ідеєю. Побоюючись «червоної навали»,

пропонував негайно налагодити у Гуляйполі
виробництво снарядів і набоїв. Давня його ідея. Втім, ідея
цілком слушна. Якщо Дибенко серйозно «образиться» і
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візьме Гуляйполе в облогу, перекриє шляхи

боєпостачання, тоді це може дуже згодитися.

Маємо чимало сировини, твердив Льова. Я маю

на увазі маріупольське вугілля.
І що ж? До морозів ще далеко... трохи злукавив

Махно.

Дивись, Батьку, ширше. На вугілля можна буде
вимінювати у червоних гвинтівки... і не тільки

гвинтівки...

Гадаєш, дадуть за вугілля?
Авжеж.

Можливо, що все обійдеться. Навіщо поспішати?

Батьку... На бога надійся, а сам не зівай.

Гм...

Чому досі мовчить Дибенко? Знати б його реакцію...
Тим часом махновці ремонтували гармати, кулемети і

гвинтівки. Цілі ешелони з вугіллям, металом, верстатами
і різноманітним мотлохом, що його, на випадок чого,

можна пустити на обмін, стукотіли по рейках з

Маріуполя до Гуляйполя, махновської степової столиці.
Раптом телеграма: «Зустрічайте командуючого

Південним фронтом товариша Антонова-Овсієнка». Чого б

це? Можливо, Дибенко на мирову йде?! Але ж з іншого

боку не може командувач фронтом бути посланцем

якогось командарма, хай навіть і найгеніальнішого. Що
ж тоді?! Хм... Для Махна це було загадкою.

Втім, прийняти комфронту було вирішено «на рівні»,
з музикою, святковим караулом і парадом військ.

Взялися прибирати майдан, посипали центральну вулицю

пісочком, принесли звідкись трибуну.
Набатівці також готувалися. Розбрелися по шинках і

горілчаних монополійках, розпатякували скрізь, що

буцімто Червона Армія от-от рушить на махновців і треба її

будь-що випередити.
«Що ж, міркував Махно, час покаже. Добре, що

Антонов-Овсієнко приїздить саме тепер. Страхання
набатівців лише слова. Контррозвідка Льови Задова не

добула жодних свідчень, що їх підтверджують.» Та й сам

він не дуже вірив у це.
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До Гуляйполя комфронту прибув через кілька днів.
Вийшов з автомобіля, почергово подав усім руку,
привітно привітався і усміхнувся.

Несторові хуг! відлягло трохи від серця.
Можливо, він не дуже й милуватиме, але, схоже, й карати не

буде.
Махно водив Антонова-Овсієнка своїм

розташуванням, показував лазарет, похідну друкарню.
Добре! коротко хвалив командуючий фронтом.

Хтось підказав, що варто б показати червоному

комісарові своїх коней, і Махнові ця ідея сподобалася: хай

зігріється душа цього бувалого вояки від споглядання

його коней-красенів... Білі, гніді, булані паслися в табуні
на привіллі, поскубували траву, вигулювалися неквапом,
а то раптом пускалися в галоп і деякий час летіли,
метляючи гривами на вітрі.

Справді, на Антонова-Овсієнка вплинуло.
Залюбувався і не міг одірвати погляду. Що й казати краса!

Ну?! штовхнув під бік Задов.
Поки що нічого не можу зрозуміти... прошепотів.
Треба зброї у них попросити, порадив Льова.

Дак у нас же є.

Ще попросити...
І туї Махна осяяла думка: молодець Льова! Як це він

одразу не допетрав?! Зброя ось той лакмусовий
папірець, що точно і безпомилково визначить ставлення до

них червоних. Усе просто: дадуть зброї (чи, принаймні,
хоча б пообіцяють) виходить, довіряють: відмовлять
значить, насторожені і чогось побоюються, або й готують
вже якусь капость.

Нам би трохи гвинтівок, знайшов момент і все-

таки натякнув Антонову-Овсієнку.
Скільки це «трохи»? посміхнувся той.

Ну... з піввагону...
Ого! Стільки не можемо...

На тобі! Махно вже був готовий розпачливо вдарити

руками об поли. Потемнів їхній «лакмусовий папірець»,
відчувши небезпеку.
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А от патронів «гра» підкинемо... раптом пообіцяв

Антонов-Овсієнко.

То що, можна посилати?

Та хоч зараз...

Хуг!.. На серці потепліло. Виходить, не такі вже й

кепські наші справи, поки що довіряють нібито...

Ну як? знову появився поряд Льова.

Порядок.
Від їжджав Антонов-Овсієнко, повеселілий. Очі

світилися якимось особливим вогнем.

Ну, Несторе Івановичу, порадував ти мене...

Приїжджай до Харкова, гостем будеш... Приймемо тебе не

гірше...
Та вже якось воно буде... Не забудьте там, у

Харкові, про гвинтівки і патрони...

Ну, що ти!.. удавано образився Антонов-

Овсієнко. Як можна?!.. Приїжджай! А все, що

обіцяв, пришлю...

Минуло кілька днів. Чубенко справді привіз з

Катеринослава, зі штабу 2-ї армії, велику партію набоїв «гра». А

от обіцяних гвинтівок все не було. Забув Антонов-

Овсієнко?! Відповідь на це запитання важила багато для
Махна. І річ тут була зовсім не у гвинтівках правда, й

вони тут не завадили б, але цього разу справжня суть
залягала глибше... А саме довіряє їм штаб червоних чи

насправді веде подвійну гру, відволікає навіщось увагу,

щоб, як стверджують набатівці, десь підстерегти і...

Щось тут не так... губився у здогадках Батько.

Не каркайте накаркаєте... Почекаємо ще,
заспокоював його Задов.
А 4-го травня 1919-го року до Гуляйполя прибув

надзвичайний уповноважений Ради оборони товариш
Каменев у супроводі П ятакова і Ворошилова.

Яка ситуація на фронті? запитав відразу
Каменев.

Поки що, слава богу... відповів начальник

махновського штабу Білаш.

Поки що... пхикнув собі під ніс Ворошилов.
Дайте карту, зажадав Каменев.
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Ходімо до штабу, запропонував Білаш.

Біля великої карти, розстеленої на столі, зібралися
Махно, Білаш, Задов, Каменев, Ворошилов і П ятаков.

Доповідайте, як виконуєте завдання Червоної
Армії! наказовим тоном звернувся до Махна Каменев.

Це Махнові не сподобалося. Аж спаленів на обличчі.

Затремтіли вилиці.
Дозвольте мені, знайшовся в цій ситуації Білаш,

зрозумівши батьків стан.

Час од часу звертаючись до карти з позначками,

Білаш рівним і впевненим голосом розповідав, що

махновські частини продовжують звільняти від

білогвардійців південно-східну Україну, зокрема, взяли Маріуполь і

тепер ведуть наступ на Таганрог...
А що на Донецькому напрямку? Ворошилов і тут

вставив своїх п ять копійок.

«От, гад! скреготнув зубами Задов. Куди хилить...

Тисне і квит!..»

Там гірше...
От бачите!.. А себе прославляєте... Хвали мене, моя

губонько, так?! холодно подивився на Білаша

Ворошилов.

Не перебивайте товариша Білаша! поправив його

Каменев. Хай продовжує...
На Донецькому напрямку Денікін сконцентрував

значні сили... Кинув проти нас танки і аероплани...

Скрутно, товаришу Білаш?

Дуже скрутно, признався той. Поки що ми там

наступати не можемо...

А вистоїте? Спробуємо, товаришу Каменев...

Як і Антонову-Овсієнку, Каменеву з компанією

зробили короткий екскурс махновським розташуванням,
з натяком показали бідно обставлені лазарети мовляв,

треба б ще допомогти нам ліками та інструментами...
На відміну од Ворошилова, похмурого, мовчазного і

злого, Каменев був настроєний по-дружньому, і це

Махна радувало. А Ворошилов... Хто він у порівнянні з

Каменевим?! Шавка... Користуючись нагодою,
поскаржився на Дибенка, котрий «принижує махновську
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ність». Каменев вислухав до кінця і обіцяв допомогти. За

обідом Ворошилов усе-таки буркнув:
Погано, що товариш Махно куркулів пригріває...
У нас і куркулі, як ви кажете, також воюють проти

Денікіна, озвався Білаш.

Куркуль це контрреволюція!.. Читайте Леніна!..

Читати зараз у нас нема часу... Воюємо саме...

Ну-ну!.. А настане день, і куркулі повернуть проти

Рад... не вгавав Ворошилов. Що тоді?
Гм... задумливо повів головою Махно, інтуїтивно

відчуваючи, що назріває конфлікт, який потрібно вже

гасити. Даю слово, що ми житимемо по закону...

От і гаразд! похвалив Каменев.

Каменев зі своїми поїхали. А Махно, Білаш і Задов

зачинилися у штабі і стали міркувати...
Несправедливо якось до них ставляться червоні. Ще

до жовтня 1917 року, що підняв на щит основні

революційні гасла про мир, землю і волю, в Гуляйполі все це

вже було, ще з весни 1917-го. Тоді вони і з Федором
Щусем ліквідували дореволюційний апарат влади і

проголосили на селі народовладдя. Скасували
поміщицьку власність на землю і розділили її між селянами за

індивідуальною трудовою нормою, по справедливості.
Повірили спершу і в Жовтневу революцію. Коли

більшовики підписали з німцями ганебний і водночас
необхідний натоді Брестський мир, що привів кайзерівців на

Україну, віра їхня трохи пригасла, але все-таки

втрималася в їхніх душах...
Махно пригадав свої московські зустрічі з

Володимиром Леніним і Петром Кропоткіним.
Ленін мені казав: ви, анархісти, проти

пролетарської держави...
Я відповів:
Ми проти держави робітників і селян, але не проти

держави всього народу... Ми за народовладдя, але

проти державних інститутів, бо вони не гарантують повної

волі...

Але ж це утопія... твердив знову Ленін.

Життя покаже...
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Що він за чоловік? поцікавився Задов.
Великий прибічник пролетарської і ніякої

більше! держави, а взагалі... Як людина ніби хороша...
Усіх хвилювали події на Донецькому напрямку, де

Денікін зібрав проти них, за даними Задова, понад

кільканадцять тисяч табель і багнетів.

Можемо не встояти... зітхнув Білаш.

Що пропонуєте?
Порятунок один треба влити в полки нові сили...

Ти мислиш точнісінько, як Ворошилов... криво

усміхнувся Задов.
Зовсім ні... Ворошилов наполягає на подальшій

мобілізації...
Не може бути й мови! заперечив Махно. Це

боляче вдарить по анархії... Адже питання про
поповнення війська свіжими силами може вирішити лише

селянський з їзд, інакше це розцінять як примусову
мобілізацію... Ворошилов хай собі як знає, а ми проти

цього... Так?

Ну-да!..
Махно знав, що відстоював: мобілізація могла б

підірвати його авторитет в очах народу, а цього допустити не

хотів...

12 травня 1919 року.

Телеграма:
«Гуляйполе. Махнові за місцем перебування. Зрадник

Григор єв продав фронт. Не виконавши бойового наказу,
він повернув зброю. Настала вирішальна мить, чи ви

підете з робітниками і селянами всієї Росії, чи відкриєте
фронт ворогам. Ваганню немає місця. Негайно повідомте

розташування ваших військ і випустіть заклик проти

Григор єва, відіславши мені копію в Харків. Не отримавши

відповіді, вважатиму оголошенням війни. Вірю в честь

революціонерів Вашу, Аршинова, Вертельникова...
Каменев.

Реввійськконтролер Доб є».
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От тобі й на! Махно пробіг текст телеграми і зримо
побачив перед собою холодне й невблаганне обличчя

Ворошилова. Так, його це стиль, хоча і підписав Каменев.

Між рядками читалися погрозливі нотки. Рівня з рівнею
так не розмовляє. Тоді за кого мають його червоні? Втім,
цей рядок... «Вірю в честь революціонерів Вашу,
Аршинова, Вертельникова...» Можливо, Каменев

власноручно дописав ці слова в останню мить, щоб хоч трохи

згладити гострі кути. Спасибі, що хоч згадали, трясця їх

матері, шо мають справу з революціонером...
Про виступ Григор єва Махно знав ще раніше, зі

степової пошти. Новобранці з Херсонщини приносили

вісті, що Григор єв ворогує з Радянською владою і

збиткується над населенням. Авжеж, про нього говорили

різне, і Махно вирішив спробувати хоч трохи розібратися
в цьому.

Тим часом Григор єв сам надіслав йому листа:

«Батьку... Чого ти дивишся на комуністів?.. Бий їх...

Отаман Григор єв».
Махно скликав у Маріуполі селянський з їзд

А хто з нас, скажіть, бачив коли-небудь цього

Григор єва живого? запитав хтось, коли вже всі

добряче набалакалися.

Виявилося, ніхто. Знали, що він старий офіцер. В

перші дні революції воював на пару з Петлюрою, потім

пристав на бік Радянської влади, а тепер от і їй зрадив.

Чому? Ніхто не знає...

Тоді навіщо нам тут мозолити язики?! Треба
послати до нього і з ясувати на місці його фізіономію
сказати б, у всіх фарбах...

До Григор єва випало їхати знову ж Чубенкові, який

був при батькові щось на зразок посла. Поки він був у

дорозі, набатівці, не порадившись ні з ким, склали

листівку «Хто такий Григор єв?» і пустили її поміж люди...

«Брати трудящі!... Ми постійно попереджували
широкі маси народу, щоб вони зірко стежили за тим, що

твориться довкруж, що численні хижаки шастають,

виглядаючи тільки зручний момент, коли б можна було
захопити владу і закріпитися на народних плечах. Тепер
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з явився новий хижак в особі отамана Григор єва, який,
каркаючи народові про його злидні, труд і гніт, несе

насправді старий розбійницький порядок, коли труд буде
рабським, горе і біда зростуть, а гніт закріпиться, права

впадуть. Звернемося до самого отамана Григор єва...
І підписи: Батько Махно, Чубенко, Михайлів-Пак-

ленко, А.Ольховик, І.М.Чучко, Карпенко, Пузанов,
Шаровський, П.Аршинов, Вертельников. Члени

виконкому Ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів міста Олександрівська: голова ,повітового

виконкому Андрущенко, заввідділом Шпота, Гаврилов...
політком Бондар».

Правда, перед публікацією Махно наполіг, щоб
внесли все-таки деякі зміни. По-перше, якщо Григор єв і

зрадник, то це лише Григор єв, не можна міряти на один

з ним копил всіх його воїнів, обзивати

контрреволюціонерами. По-друге, цілком можливо, що винен у

всьому не один Григор єв, а саме ситуація на Україні, де

віднедавна існує диктатура лише партії більшовиків,
будь-який протест, ба, навіть суперечлива думка,

негайно розстрілюються надзвичайними комісіями ЧК; весь

трудовий і революційний народ опинився під диктатурою
однієї партії де це ще бачено?! Таке становище посіяло

в душах зерна ворожнечі до існуючої влади і саме цим

скористався Григор єв... Сьогодні Григор єв, а завтра

такою несправедливістю скористається будь-який інший

авантюрист... Справді, де гарантії?!
Хай вже і так, погодилися набатівці, але тоді давай до

відповіді і всю більшовицьку партію за зраду інтересам
революції. Так і записали. Добре, що нема Марусі
Никифоровой поряд ото б зраділа, зараза!.. Втім, ну її к

бісу! Олексій Чубенко вже, либонь, у Григор єва...
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Несподівано на дільниці фронту 2-ї бригади
махновців з явилися ескадрони генерала Шкуро. На ситих

конях, в новенькому обмундируванні, горді й самовпев-

нені, вони з гиком, виписуючи в повітрі шаблями такі

викрутаси, що аж голова обертом, летіли в сідлах степом,
мов дощова хмара...

Комбриг Віктор Білаш, який стояв на чолі невеликого

загону якраз перед ними, чітко вже бачив, як

наближаються шкурівці, чув, як підбадьорюють себе бойовими

вигуками, розпізнавав серед них зіраї чеченів, які не

стільки вірою і правдою служили Шкуро де їм,
антихристам?! скільки за гроші, з користі для себе. В

овечих шапках і черкесках, і були найлютіші й і найзапекліші.

Ну, пішли!.. наказав своїм Білаш.

Та... замість звично навалою ринути вперед на шку-

рівців, його хлопці, і він сам, ні сіло ні впало повернули
коней назад і зі всіх копитів припустили степом, аж

ворог, який не чекав такого повороту, спантеличився і

ніби спіткнувся од нерозуміння. Та, побачивши, що

Білаш відводить своїх усе далі й далі в тил, очевидно,

повірили в легку і близьку перемогу та й самі додали

ходу, от-от сядуть на п яти...

На повному галопі Білаш ще встигав озиратися і

оглядати місцевість, щось видивлявся.

Ескадрони Шкуро, захопившись переслідуванням,
копитили услід степ і, здавалося, нічого не бачили перед
собою, крім втікачів...

Врозсип!.. Віялом! махнув рукою Білаш.

І сталося диво. Махновці раптом розділилися на два

загони і сипонули в різні боки. Шкурівці аж коней

зупинили від несподіванки. Хтось із них озирнувся і помітив

у своєму тилу... махновців, готових до атаки.

Тієї ж миті вершники Білаша випірнули і на обох їхніх

флангах.
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Пастка! загукали. Ми у пастці!..
А махновці наближалися. Ось вони оточили тісним

кільцем вершників Шкуро і з оголеними шаблями

кинулися на них.

Криши шкур поганих!

Би-ий!..

У кривавому герці змішалося дві сили. Справдився
задум Білаша: відірвані від своїх тилів вороги не мали тут

підтримки і тому не вистояли, почали прориватися з

оточення, але не багатьом пощастило...
Поява тут кінноти Шкуро особисто для нього була не

такою вже й несподіванкою. Задов зі своєю розвідкою
проаналізував ситуацію і передбачив це. Втім, інакше не

могло й бути. Червоні вже добивали Григор єва, загони

якого поріділи, тікали глибоко в степи, там залягали,

розбігалися і осідали по селах. Сам Григор єв з полком

нібито переховувався в Холодному яру неподалік
Кременчука. Стривожена цим ставка Добровольчої армії,
щоб порятувати становище і підтримати Григор єва,
змушена була почати одночасно наступи на Луганськ,
Юзівку і Волноваху.

На з єднання з Григор євим ішли, мовив Білаш.

Хотіли нас скинути в Азовське море, от і гнали...

На шляху ми їм стали, додав хтось.

Ого! Ще як!..

Бій поступово вщухав. І от вже маєш ніби й не було
його зовсім. Лише й нагадує те, що блукають санітари,
підбирають убитих і поранених, кого іще можливо

порятувати, то негайно відправляють до лазарету.

Далеко, аж ген за обрій, виднілися шлейфи пилюги

то втікали вцілілі шкурівці, яким пощастило.

Білаш втер рукавом піт з чола...

Та Шкуро зовсім не відмовився від своїх намірів.
Відчуваючи підтримку багатіїв Дону і Кавказу, котрі
посилали до нього своїх синів і наймитів, давали гроші,
провіант і фураж, наступного дня переформував свої

частини і знову атакував фронт під Юзівкою. Розрахунок
його справдився: червоні частини, які не встигли

покінчити з Григор євим, до того ж зненацька контратаковані
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Добровольчою армією, не маючи підкріплення, не

встояли і почали поступово відступати.
Махновці ледь витримували відчайдушні напади

Шкуро в районі Кременчука і Святодухівки, неподалік
Гуляйполя. Червоні вже нічим не могли їм допомогти...

Білаш розцінив тверезо: відступ червоним потрібен
для того, щоб вирівняти фронт. От лише доки це

триватиме?! А тут ще раптом у тил махновців прорвався
Шкуро, скориставшись безглуздим тактичним ходом

начальника червоноармійської бойової дільниці Семенова.

Махно наполіг, щоб Льова Задов послав обоз до

штабу червоних з проханням дати ще зброї й набоїв, бо

облога може посилитися, і Шкуро, не доведи боже,
зовсім відріже їх один від одного. Але всі вози повернулися

порожні...
Тоді махновський штаб вирішив поступово відступати

на Пологи, Ногайськ і Великий Токмак, але фронту не

покидати і намагатися все-таки стримувати натиск

Шкуро.
Всі карти несподівано сплутав Шкуро. Начисто

розбивши махновські і червоні частини під Юзівкою, увірвався
до їхнього тилу і дуже скоро підійшов ледь не до

Гуляйполя...

Махно був дуже лютий од безсилля. Червоні не дали

боєприпасів. Не вистачало і бійців. Терміново почати

мобілізацію без дозволу селянського з їзду він не міг...

Увійшов Льова Задов.

Лист, батьку.
Від Каменева? спохватився Нестор.

-Ні.

Від Антонова-Овсієнка?

Від Шкуро...
х Погляд Махна помітно погас. Опустилися плечі.

Що пише?

З собою кличе... «Вместе со мною й со всем

русским народом бить жидов и коммунистов», на слові

«жидов» Льова боляче поморщився, і це не пройшло
повз увагу Махна.

Батько мовчав.
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Що відповімо?
А ти ніби не знаєш... ледь помітно посміхнувся

Нестор. Посильного Шкуро розстріляти!
Очевидно, й справді доведеться самим будувати

федерацію. Десь на клаптику землі. Всі люди там житимуть у

мирі, злагоді й добрі. Як їм заздритимуть! Але треба
зберегти сили...

Махно наказав негайно відступити у степ, а там час

покаже...

Вистукуючи на рейках, поїзд підходив до Харкова.
Голова Реввійськради Лев Давидович Троцький мав усі
підстави пишатися своїм службовим поїздом, що,

мабуть, був не гірший, ніж у останнього російського
імператора Миколи II, хоча й не мав на собі яскравих

монограм і гербів, цих атрибутів старого світу, зате

вдосталь червоної матерії і соснових гірлянд ...

Було в поїзді 12 вагонів, в яких їхало ЗО латиських

стрільців, екіпаж броньовика з 7 чоловік, 18 бійців
морського бойового загону, 9 кавалеристів, 21 кулеметник,
7 телефоністок, 4 телеграфісти, 24 залізничники, 10

водіїв, 5 мотоциклістів, 37 агітаторів, 6 лікарів, 7 кухарів й

офіціанток, цілий ряд представників відомств...
У салоні-вагоні їхав сам Троцький. У сусідньому

вагоні начальник поїзда Чикколіні, а також члени

революційного трибуналу Гусєв і Смідович.

Мені коменданта, взяв телефонну трубку
Троцький. Ало, комендант... Коли будемо у Харкові?

Через годину, товаришу голово Реввійськради.
З Харковом зв язувалися?
Так. У місті все спокійно. Чекають вас...

Добре. Якщо раптом щось, відразу доповідайте.
Коменданту і всім членам поїзної команди, кожен з

яких спеціально ретельно підбирався, Троцький довіряв.
Усе було зроблено для того, шоб вони були задоволені.
Навіть у скрутні моменти, коли Москва сиділа без хліба,
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тут все було: і хліб, і, як мовиться, до хліба... Неабияку
мали й зарплатню. Скажімо, щомісяця начальнику

поїзда і секретарю Троцького, який був на правах командира

дивізії, видавали по 2450 карбованців; комендант поїзда

отримував 1950 карбованців, начальник зв язку 2150,
командири латишського полку 700, рядовий того ж

полку 250 карбованців...
Вважалося, що поїзд Троцького прибуває лише на ті

ділянки фронту, де склалася найнебезпечніша і найкри-
тичніша ситуація, де потрібна була воля до перемоги й

тверда рука... його рука!
От і тепер він мчав до Харкова. На Україну, де

зійшлися у протиборстві різні сили Шкуро, Григор єв, Дені-
кін, Антонов-Овсієнко, Махно... і ще, і ще... На Махна,
який покидає фронт і ще невідомо, до кого пристане, у

Троцького особливий зуб. Зрадник! Гірше за Шкуро!
У моменти найбільшої люті, що десь із середини під-

ступала до горла і душила, Троцький сідав за стіл, брав
перо і строчив під крупним заголовком «Махновщина»:

«Повстанство є рух багатих куркулів, які намагаються

утвердити у краї свою владу. Всі балачки махновців і

анархістів про безвладне суспільство трудящих є не

інакше, як хитрощі з їх боку.
Насправді і махновці, і анархісти прагнуть до своєї

анархістської влади, що є владою багатих куркулів...»
Авжеж, тут потрібні дуже рішучі дії. Його поїзд віз до

Харкова заздалегідь віддруковані у Москві листівки з

його наказом 65. О, це те, що потрібно зрадникам, непо-

слухам і боягузам!
«1. Кожен негідник, який буде підмовляти до

відступу.., невиконання бойового наказу, буде розстріляний.
2. Кожен солдат Червоної Армії, який самовільно

покине бойовий пост, буде розстріляний.
3. Кожен солдат, який кине гвинтівку... буде

розстріляний.

4. Будинки, в яких будуть викриті дезертири, будуть
спалені...»

Заквітчаний зеленими сосновими гірляндами поїзд
підходив до перону харківського вокзалу. Духовий
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кестр шпарив марш. Багатьох дивувало, що музиканти
стоять не на пероні, а на відкритій платформі того ж

поїзда і... зустрічають музикою самих себе. З кінця
серпня 1918 року у розпорядженні Троцького була ще й

команда музикантів Військового комісаріату Москви.

Відтоді кожне прибуття поїзда наркома супроводжувалося

музикою духового оркестру.
Тим часом на перон викотили «Паккард». У гаражі

наркома було чимало й інших автомобілів два

«Локомобілі», ще один «Паккард», «Лянч», «Непир», «Фіат»,
«Пірс-Арау», але він любив саме цей «Паккард», чорний,
лискучий, з м яким сидінням, покритим хутряним чохлом.

У штабі фронту зібралася нарада. Біля великої карти

Троцькому доповіли ситуацію: бригади Махна

продовжують відступати під ударами Добровольчої армії...
Що, по-вашому, сталося? звернувся нарком до

Антонова-Овсієнка.

У частинах справжній розвал, зневіра...
Годі! обірвав Грецький. Припинити відступ ми

можемо тільки системою виховних і репресивних
заходів... твердою рукою. Суворіше питати з командного

складу за паніку, дезертирство. Частіше віддавати до

трибуналів... Перед Червоною Армією стоїть висока

мета, тому ніякі жертви не можуть видатися надто

високими для її досягнення.

Тут, на нараді, Троцький виголосив цілу гнівну
промову про Махна і махновщину, «которая есть властью

богатых кулаков».
З Махном час уже кінчати, товариші!

...Нестор Махно і Льова Задов їхали в автомобілі в

супроводі загону вершників. Вони нікуди не поспішали,
просто раптом захотілося побути наодинці,
поспілкуватися і тому вирішили прогулятися за село на

захопленому в одному з боїв авто. Коли не було бензину, його

тягли за махновським штабом на кінській тязі.

Що думає контррозвідка? обізвався Махно.

Контррозвідка думає правильно, посміхнувся
Задов.

І що ж саме?
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Он скільки різних партій ниньки людям голову

морочать! Всі до якогось нового життя кличуть, а хто,

питається, з них бачив те нове життя. Ніхто! От і виходить,

що кличуть самі не знають толком до чого... А не було
б їх народ би жив по правді.

По якій це, цікаво, правді?
А по звичайній селянській правді-матці! Орав би і

сіяв на своїй землі і не тягся б до чужого. На волі жив би

і не корився б нікому...
Овва! Філософія!
Ну-да! все більше запалювався Задов. От десь

зупинимося, створимо свою «степову республіку», де не

буде місця нерівності й неправді. Хай тоді червоні з

білими собі б ються, можливо, й до них скоро понятіє

прийде...
«Зупинимося... Лише коли і де?!» подумав про себе

Махно, але Льові нічого не сказав.

У штабі застали Білаша.

Є наказ Троцького, подав він аркуш паперу.

Махно уп явся очима в текст. З перших слів зрозумів,
що відчуття його не підвело. Троцький на всю губу лаяв

махновців і називав зрадниками...

Де Галина? запитав Махно.

У хаті, відповів Білаш.

А Озеров, Чорнокнижний?
Є всі.

Клич до мене на раду.

Поки всі збиралися до штабу, Махно, мов очманілий,
ходив з кутка в куток і жадібно пив воду з полив яного

глека, мов після оселедців.

Ну що, Несторе Івановичу? першим обізвався

Віктор Білаш.

Махно зло сплюнув і брудно вилаявся.

Вдарю телеграму в Москву і Харків, сказав

Батько. Оголошую червоним війну.
Думаю, поки шо рано, відповів Білаш. Треба

зробити так, щоб вони гірко пошкодували за вами...
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Правильно! вхопився за це Махно. Я здам

командування. Мої ж хлопці підуть тільки за мною. Вони

ще згадають мене...

«Харків Командуючому військами. Москва

Кремль, т. Леніну, Троцькому. Олександрівськ
командарму 14-ї Ворошилову. Всім, всім, всім...

Вважаю злочином і далі залишатися на посту начдива

і в ім я врятування революції і фронту покидаю цей

пост, диктував телеграфістові Махно. Свої полки

залишаю на червоних командирів, яких терміново прошу
прислати на заміну нашим...»

Розрахунок був точний: його відсутність відразу стане

відчутна, бо ніхто з махновців, ясна річ, не стане

слухатися більшовицьких командирів... За першою телеграмою

підготував другу: «Штаб 14 армії. Ворошилову. Харків.
Голові Реввійськради Троцькому. Москва. Леніну.
Каменеву.
У згаданому наказі 1824 я оголошений змовником

проти Радянської Республіки, організатором повстання

на зразок григор євського.
Зважаючи на те, шо я з повстанцями вів боротьбу

винятково з білогвардійськими бандами Денікіна,
сповідуючи народові тільки любов до волі, до самодіяльності,
вся офіційна радянська преса, а також партійна преса

комуністів-більшовиків поширює про мене брехливі
свідчення, не гідні революціонера...
Я чудово розумію, як ставиться до мене центральна

державна влада. Я абсолютно переконаний у тому, що ця

влада вважає повстанство несумісним зі своєю

державною діяльністю. Паралельно з цим центральна влада

вважає повстанство зв язаним зі мною і всю ворожнечу
до повстанців переносить на мене...

Відзначена мною ворожа, а останнім часом

наступальна поведінка центральної влади до повстанства веде

з роковою неминучістю до створення особливого

внутрішнього фронту, по обидва боки якого буде трудяща

маса, котра вірить у революцію.
Найправильнішим засобом відвернення злочину з боку

влади вважаю залишення мною посади, котру обіймаю.
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Пропоную прийняти від мене звіти і справи.
Батько Махно, 9 червня 1919 року».
Махно думав собі так: полки не підуть за червоними

командирами. Червона Армія опиниться знову наодинці
з денікінцями, і тоді неодмінно згадають його...

Так почався розрив Махна з Червоною Армією.
Дослідник махновщини М.Кубанін пише: «...Голова

Запорізького губвиконкому т. Гоппе прохав Махна захистити

Олександрівськ від білогвардійців і Махно дав згоду. Йому
дозволили увійти в місто, і він пройшов ним у

невідомому напрямку...»
Загін Озерова на марші відділився од головних

махновських сил, налетів на Маріуполь, де влаштував

криваву тризну. Містечкових євреїв, котрі не в змозі були
сплатити велику контрибуцію, зігнали до хліва, зачинили

і спалили живцем.

Махна Озеров наздогнав уже аж під великим

Знам янським лісом. Батько прямував до Дніпра. До
нього доходили чутки, буцімто червоні пащекують про
його військо різне: «Махновці розчищають шлях білому
генералу на білому коні»; були й такі, котрі
стверджували, нібито «пішов Махно на з єднання з Григор євим»...

Махновці рухалися у Знам янському лісі. Налетів

холодний вітер. Почало гриміти.
Махно не спав. Сумно і незатишно було на серці. З

червоними він порвав («Ну їх к бісу! Й без них можна за

волю воювати...»), а от нового берега для притулку ще так і

не відшукав... Утім, тримався увесь час одного берега
анархії!
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Частина друга

Наказ Троцького, що поставив махновщину «поза

законом», наробив у Гуляйполі справжнього

переполоху, якого не знали тут давно, вважай, від пори
денікінського розбою, коли білогвардійці за найменшу
провину (чи й просто так) могли скарати будь-кого,
першого стрічного, який чимось їм не сподобався. Розмови

ходили різні, але все більше навколо одного: як

обійдуться червоні з селом і з ними, гуляйпільцями, коли щось

трапиться? Одні ховали у потаємні місця нажитий

домашній скарб, інші забирали сім ї і везли на дальні хутори,
до родичів до кращих часів; дехто припасав зброю та

набої, готуючись боронитися.
В один із таких днів, ще до маршу на схід, у розпал

метушні і рейваху, до Льови Задова прилетів на змиленому
коні брат Данило, кремезний хлопак (про таких кажуть:
«до шиї можна обручі гнути»), який також служив у

махновському війську, але далеко звідси, аж під Харковом.
Ну, що? спитав, ледь спішився.

А що? не зрозумів Льова.

Ти готовий?

До чого? Що ти мелеш?

Усі їдуть... бігали туди-сюди Данилові очі.

Можливо й нам...

Куди?
Ну, хоча б... за море... Я вже знайшов вірного

чоловіка. Переправить.
Не сміши, мотнув головою Льова.

Дивись, брате, не до сміху нам буде...
Херня! Виживемо... цвиркнув крізь зуби слиною

Льова. Нема чого поки що нидіти. А там час покаже.

Зустрічалися вони не часто. Служили разом у

махновському війську, але займалися кожен своїм Льова

мізкував здебільшого в штабі, а Данило носився верхи в атаки

з шаблею в руці, був у числі найперших сміливців і

відчайдухів. Коли ж усе-таки випадало зустрітися, то проводили
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час наодинці, бесідували на родинні теми. Інколи Льова

домовлявся, щоб Данила відпустили додому
погостювати, завжди передавав ним щось старій матері і сестрам,
мав від них «живий привіт», що вдома все гаразд, його

пам ятають і на нього, ясна річ, розраховують...

Трохи заспокоївши брата, Льова запропонував йому
прогулятися. Данилові слова його все-таки стривожили,
хоча й не подавав найменшого вигляду. Брат приїхав аж

з-під Харкова можливо, чув щось нове про плани

червоних, і Льова хотів усе це цікаве випитати, щоб

знати й орієнтуватися.
Ходили колінкуватими вуличками Гуляйполя,

спускалися до ставка, на левади, і повсюдно здибували групки

махновців. Ті слухали якесь звернення.

Що читаєте? підійшли до одних.

Письмо тут хлопці зліпили...

Кому?
Та червонопузим... Козаки ж писали листа

турецькому султанові. От хлопці і зліпили собі на їхній

манір.
Цікаво... Ану, почитай...

«Открытое письмо большевикам... почав

махновець, молодий і дуже вродливий, мов дівчина. Ага,
мы вам говорили, не трогайте крестьянства, мы вам

говорили: не трогайте рынков, не уничтожайте свободной
торговли. Вы нас не послушали, вы завели революцию в

тупик. Пусть же вас побивают, пусть над вами

надругаются, так вам и Надо!»

Махновець закінчив читати і незмигно дивився на За-

дова. Льова подумав: мабуть, востаннє такий вираз
обличчя був у людей, коли всі запоєм читали маніфест царя

Олександра II. І тепер цей махновець сприймав
«Открытое письмо...» як, безперечно, видатний і геніальний твір.

Що ж, толково... відгукнувся Задов. їй-бо,
нічогенько зліпили...

Льові дуже подобався зміст листа, створеного він

знав це точно не зовсім письменними махновцями. Як

було все точно підмічено! Навесні 1919-го червоні
справді запровадили на селі продрозкладку, що відповідала
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лише інтересам найбідніших верств і була вбивчою для

селян, котрі трохи зіп ялися на ноги й обзавелися сяким-

таким господарством... Коса найшла на камінь. І в

квітні, всього лише два місяці тому, махновські представники
на своєму з їзді заявили про неприйняття політичного

курсу КП(б)У і вимагали негайного припинення прод-

розкладки. Тим часом махновський штаб своїм наказом

заборонив примусово збирати збіжжя в Олександрівсь-
кому, Мелітопольському і Бердянському повітах; відтоді
на їхній території не було продзагонів і комбідів...

Навстріч їм плентався в смерть п яний татарин

Алімка, батьків вістовий, кат, яких мало на світі, і хрипів
своїм з дитинства нікудишнім голосом:

Мы их же порежем.

Да мы же их побьем.

Последних комиссаров
Мы в плен заберем.
Ура!ура!ура!
Пойдем мы на врага
За матушку Галину
За батьку Махна...

Настрої у махновському середовищі були тривожні і

далеко не оптимістичні, у всіх своїх поразках і невдачах

винуватили червоних командирів і жадали навіть

розправи над ними.

У шинку, куди брати зайшли перехилити чарку-другу,

сивуха лилася річкою і пили її затято так, що, здавалося,

один хоче будь-що перепити на цьому світі другого.
У кутку п яно скаржився комусь есер Попов,

втираючи долонею смалець на губах:
Клятву дав: уб ю три сотні комуністів і тоді

спокійно в ящик можна!..

Ще довго тобі? дивилася на нього братва ледве

не скляними очима.

Ех-хе!.. Встиг тільки сотню й дев яносто...

Дивився Льова за вікно і міркував собі. Мабуть, ці
балачки рано чи пізно дійдуть до червоного командування,

за них по голівці не погладять, тому, очевидно, слід все-

таки послухатися брата, тримати вуха настороженими,
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щоб не проспати небезпеки, і як лише припече, дати тягу
в тихе місце...
А за вікном санітарні вози все везли і везлй з

передової вбитих і поранених. Перехопив здивований погляд

Данила.
Батько Махно наказав: зовсім фронт поки що не

покидати, тримати на прив язі білого генерала...

...Глупої ночі послана Льовою група перепливла на

шкіряних міхурах Дніпро, мов колись монголо-татари, і,
скрадаючись вибалками і ярами, під покровом темряви

рушила до лісу. Десь там, попереду, за високими

соснами, лежало село, куди й проліг її таємничий маршрут. По

впевненій ході розвідників можна було здогадатися, що
йшли вони вже зарання відомим маршрутом.

Якраз опівночі перетнули ліс і відразу опинилися на

околиці чималого села. Трохи постояли, порадилися,

роздивляючись носову хустинку з якимось, лише їм

відомим планом, перевірили годинники: третя ночі, і

розбилися на дві групи по три чоловіки, подалися вперед.
Біля великої хати під залізним дахом знову

зупинилися, поприпадали до плоту, майже злилися з ним,

причаїлися.
На подвір ї походжав озброєний вартовий. З

відчинених дверей і. горища стирчало дуло кулемета.
Між групами не було видимого зв язку, але діяли

вони досить-таки злагоджено.

Скрипнула глухо хвіртка один з членів групи
навмисне пхнув її ногою і вартовий з гвинтівкою
напоготові кинувся на той звук Але дужі пальці раптом

смертельно здушили йому горлянку, аж очі в орбітах
погасли, він не зміг скористатися зброєю і кволо

випустив її з рук. Тієї ж миті, мов по команді, решта
хлопців кинули гранату на горище й увірвалися в дім...

Р-руки..
У кутку світлиці, під образами, в білій сорочці сидів

чоловік, риси обличчя якого дуже співпадали з описом

їхнього розвідника.
Хто ви!? стиха спитав.

Не відповіли.
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Один з невідомих став у нього за плечима.

«Це вже мабуть каюк!..» І тут тупий біль протяв йому
потилицю...

Чоловіка негайно змотузували, загорнули в овечу бурку,
винесли з хати на подвір я, де догоряв підпалений
гранатою хлів, і подалися в напрямку лісу, до Дніпра...

Махно чекав тієї зустрічі. Від* гніву до цього чоловіка

аж клекотав і побоювався, що може не втриматися... Він

відчував, що кінець має бути саме таким, не іншим.

Коли Григор єв пристав на бік Радянської влади, то це

Махна не лише здивувало, але й украй обурило.
Здавалося б, що тут такого?!

На Григор єва Махно мав великого зуба! І було за що!..
Махна дедалі більше дратували захоплені тиради
радянської преси на адресу Григор єва: «Григор єв взяв

Одесу...», «Григор єв взяв Херсон...» Махно відчував, що
його прізвище згадується дедалі менше, його заступила
тінь оцього лже-героя. Треба було щось робити. Так

визрів план: спровокувати Григор єва на спільний виступ

проти Радянської влади, показати червоним його

справжнє обличчя, а самому тихцем посміятися: от вам,

мовляв, і Григор єв! Ха-ха!..

Карав себе за те, що одного часу навіть дещо

сумнівався в його зраді народним інтересам, сприймав усе
лише як «агітацію червоних» і думав загалом непогано

про нього, навіть свого Чубенка до нього посилав... ще

коли Григор єв, цей заклятий ворог більшовиків,
пристав під червоні прапори. Махно спершу не повірив
почутому. Але григор євці почали воювати на спільному
фронті проти білогвардійців і Махно дещо заспокоївся:

що ж, усе може бути, мабуть, я надто підозрюю його... Г

коли Григор єв несподівано покинув свою ділянку
фронту, завдяки чому денікінці прорвалися у тил червоних і

махновців, поклали чимало людських життів, ледь не

зірвали стратегічні плани, тоді батько не втерпів і

наказав Льові Задову знайти Григор єва, хоч би й під

землею, і «вкрасти»*...

* Убити (жарт.)
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Доставити живим це завжди важче, але слово

Батька закон, і Льова дав своїм відповідні вказівки...
І от Григор єва привели Махнові перед його ясні очі

змотузованого, наляканого. Він роздивлявся навсібіч і ніяк

не міг второпати, де знаходиться...

Я Махно мовив Батько.

Хуг!.. зітхнув Григор єв. А я думав... Добре ти

гостей приймаєш... Навіщо цей весь маскарад?!
Запитання тут буду ставити, я! грубо перебив

Махно. По-перше, ти тут не в гостях

Гм... Накажи розв язати... недобре покосився.,

Махно кивнув конвоїрам, _

Григор єв розправив затерплі руки з глибокими

темними шрамами слідами мотузок, зробив кілька

гімнастичних вправ.
Ти навіщо до червоних пристав? суворо запитав

Махно.

Помилка... Ви он також... А вони вас?!.. Обкакали,
чув, з голови до ніг... То-то й воно! єхидно

посміхнувся.

Відповідай мені на запитання!

Ну, треба було... Треба!
І що думаєш?
Рвати вам з ними треба от що! гаркнув

Григор єв.
А фронт як же? А революція?
Шо фронт?!.. Вони ж вас уже давно викреслили зі

своїх списків... Як і мене...

А ти нас з собою не рівняй! Ми їм у дружбі не

клялися, обіцянок не давали... сердився Махно. А раз
ти дав слово тримай! Тобі фронт довірили... Мені на

червоних начхати! Я за революцію думаю... А ти їй ніж

у серце!.. Наші люди через тебе полягли, хороші хлопці...
Хто відповість?

Григор єв розхвилювався. Дійсно, на гостинний

прийом не схоже, тут ним і не пахне, а несе смаленим.

Пригадав, як захоплювали його, вдарили в потилицю, довго

тягли і злякався...
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Виходь! суворо наказав Махно. На двір!
Григор єв кинув оком на вікно, але Задов перехопив той

погляд і миттю став між ним і вікном.

Куди? отетеріло закліпав Григор єв.
Сказано на двір!
Нащо? аж нижня щелепа одвисла.

Побачиш... Відповіси мені за вбитих тобою

хлопців...
Мною?!

З твоєї вини! підштовхнув у плечі Задов. Іди!
Щоб бачили побільше, Махно з револьвером у руці

вів навмисне Григор єва селом, по боках з гвинтівками і

револьверами напоготові йшли охоронці, Льова Задов і

Ляшенко.

Батьку... просився Григор єв.
Мовчи!

Більше отаман не зронив і слова, покірно йшов,
похнюпивши голову, аж до цвинтаря, постояв хвильку перед
капличкою при вході і рушив далі, все прекрасно
розуміючи...

Ану, стій! наказав Махно. Вийди зі святого

місця!..

Григор єв підкорився. Неподалік був хлів, туди й

завели отамана, їх з Махном розділяло кілька кроків. Стояли

і дивилися один одному в очі. Навколо з юрмилися люди.

Було тихо.

Ну, що? Проведемо мітинг? запитав Махно.

Ай! Не муч... попрохав Григор єв.
Махно ніби тільки й чекав цього слова. Подивився на

Ляшенка, той зрозумів правильно, дістав револьвер,
прицілився і вистрелив Григор єву під серце...

Звертаю твою увагу ось на що, очі Махна

дивилися на Задова чіпко і серйозно; на обличчі ані сіпнеться

жодна рисочка. У твоїй контррозвідці надто

захопилися вже розстрілами і всілякими там тортурами...
Є ж вороги... мовив мимохіть Льова.

Знаю! Ворогів має судити суд... А твої орли

перетворили вашу контору на крамничку... Якесь чортове

братовбивство!
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Не без того, що допитуємо, але...

Слухай мене далі. Барон і Суховольський кажуть
мені, що ви з цих знущань маєте чималий зиск... Правда
це? пропікав Льову поглядом Махно.

Воронь боже!.. Слухайте їх більше!.. розсердився

Задов. Давно такого нема, бог свідок...
Від злості, що кипіла в душі, Льова аж на очі не

бачив, затемнення якесь наступило і насувався морок. Ну,
вже й ці Барон з Суховольським оббріхують, шакали, як

тільки можуть, усе намагаються з Батьком посварити,
звести їх один проти одного лобами... Це вони на

минулій нараді поставили питання ребром: перетворити

контррозвідку винятково лише на

військово-розвідувальний орган, цілком позбавивши її каральних функцій...
Ну, як звучить? Тьху! Але Льова здогадується, навіщо це

їм здалося щоб самим чинити що завгодно, навіть

забиратися рукою в махновську касу «общак». Та він
також не ликом шитий і не на солом яних ногах...

Послухай мене, Махно по-дружньому обійняв За-

дова. Ти ж начальник контррозвідки... Мій помічник.

У роботі все буває я це розумію... Прошу: не давай

нікому приводу посадити себе в калабаню... За тобою

дивляться люди...

Батьку... спаленів Льова.

Не гарячкуй... Поміркуй і зрозумій мене

правильно... Ми маємо подбати, щоб після нашої смерті нас не

обливали брудом...
Ну-да! погодився Задов. Це правильно...

Від Махна він вийшов з паскудним настроєм. Он як

буває!.. Триває війна, на ній гинуть люди, але і в тилу

знаходяться окремі гади, котрі, сидячи в теплих кабінетах, з

книжками в руках, намагаються усе ж стерти його з лиця

землі, звинувативши в різних гріхах. Ну, не без того у

контррозвідці допитують, інколи свідчення й

вибивають... Але ж на те вона й контррозвідка, а не богодільня!
Махновці, яким пощастило вирватися з рук червоних,

розповідають, що «чрезвичайки» також зовсім не

гребують такими ж методами...
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...Випровадивши Льову, Махно зайнявся штабною

роботою; Білаш підказав цікавий хід. Нехай уже спілка з

червоними у них не вийшла... Але відцуратися від своїх

принципів негоже. Боротьба за волю і справедливість
триває. Оскільки денікінці затискають їх доволі більше, а

в петлюрівців, на заході слабкіший фронт, прорвати там,
на стику, кільце облоги і вийти білогвардійцям у тил. А

далі партизанська війна до повного визволення! Хай

люди бачать, що й без червоних махновці воюють, а їхні

інтереси проти гидкої білої кості...

Махно готував наказ про прорив. Виходило в нього

щось не дуже, бо він все писав, закреслював, знову

писав, потім немилосердно бгав те написане і жбурляв у

корзину.

Віктор Білаш увійшов, як завжди, лунко грюкнувши

дверима. До чого ж енергійний і запальний це чоловік!

Махно кисло поморщився, але стримався, бо Білаш

з явився якраз до речі, можливо, удвох вони швидше і

краще впораються з наказом.

Ну, що? з-під нахмурених брів запитав Батько.

Удару завдамо вранці, сказав Білаш. Напрямок
річка Синюха...

Хто там стоїть?

Кінні частини полковників Попова і Анбуладзе.
А Шкуро?
На лівому фланзі...

Почався відлік часу. Знаючи, що за ними, напевно,

стежать білогвардійські контррозвідники, наказ

вирішили широко не афішувати, а лише познайомити з ним

командирів, щоб, бува, не розкрити своїх карт ворогові,
до прориву особливо не готуватися...
О четвертій ранку командири розбудили своїх бійців і

наказали збирати речі, вантажити на вози. Особливо

ретельно клопоталися біля кулеметних тачанок

перевіряли справність механізмів, змащували осі возів,
запасалися боєприпасами, щоб усе було готове до швидкого

маршу-кидка, до бойового рейду в тил білогвардійців...
У перших лавах піде кіннота, Білаш востаннє

погоджував з командирами дії. Вона протаранить
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предову полковника Анбуладзе. Потім у прорив рушать
тачанки і утримуватимуть вогнем фланги до тих пір,
поки ми всі не вийдемо з кільця...

27 вересня 1919 року махновські частини несподівано
атакували денікінців, вогненним смерчем пройшли через
їхні окопи, притиснули до річки кілька тисяч ворожих
солдатів і загнали їх у воду, на глибину, де ті майже всі й

пішли на дно; тим часом махновські вершники з

властивою їм люттю розсіяли кінноту Попова й Анбуладзе,
дуже багатьох денікінців і шкурівців порубали..;

Спочинку не знали. Махно наказав невпинно

рухатися на схід, в бої не втягуватися, лише пробивати собі

шлях у ворожий тил. Це була дивовижна і водночас

страшна картина: на тлі вранішнього неба, підсвіченого
сонячними променями, до самого зеніту здіймалися
стовпи пилюги з-під копит махновських коней, тяглися

аж ген-ген і заволікали обрій...
Учасник тих подій К.В.Герасименко в 1927 році

згадував:
«...Не чекали Махна в тилу Денікіна, війська якого

переможно рухалися московськими шляхами.

Коли Мамонтов повертався на відпочинок зі свого

знаменитого рейду по радянських тилах, Махно тоді зі

своєю летючою армією зробив несподіваний рейд по

тилах Денікіна... стрімким натиском знищивши

Сімферопольський полк, він став з являтися там, де його ніхто

не чекав, несучи з собою паніку, смерть, сплутуючи всі

карти Денікіна.
Махно під Полтавою, Кременчуком, Костянтингра-

дом, Кривим Рогом...

У перших числах вересня він зайняв Олександрівськ,
відрізавши Крим від центру. По дорозі Махно розпускав

зібране по мобілізації поповнення для армії Денікіна;
частина його добровільно переходила до нього.

Махно йде далі, займає Оріхове, Пологи, Токмак,
Бердянськ, Маріуполь і сміливо просувається до

Таганрога, де розташована ставка Денікіна.
Треба було бачити, що діялося в ці «махновські» дні в

тилу Добровольчої армії.
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Військові й цивільні власті розгубилися настільки, що
ніхто й не думав про опір.

При одній звістці про наближення Махна добровольчі
частини кидали все і панічно тікали у напрямку Ростова

й Харкова.
Це був небувалий розгром тилу,-що не мав прикладу в

історії...
На сотні верст з великим трудом налагоджене

цивільне й адміністративне життя в містах і почасти в селах

було остаточно зметене. Знищено і спалено величезні

склади спорядження і продовольства для армії.
Порушено шляхи сполучення і розібрано запасні.

Селянська маса з цього моменту відкрито стала не

лише в опозицію до влади Денікіна, але й перейшла до

збройної з ним боротьби.
Не оцінивши достатньою мірою сили махновського

руху, генерал Денікін коротко наказав генералу Слащову:
«Щоб я більше не чув імені Махна».

...Для «ліквідації» Махна були зняті з фронту, кращі
частини добровольців, але ліквідувати Махна так і не

вдалося, незважаючи на те, що кіннота Шкуро у перші ж
десять днів зіткнень з Махном втратила 50 відсотків
коней.

Мені довелося пішки пройти від Олександрівська,
після нападу на нього Махна, аж до Чапліно...

Майже до самого Чапліно ніде не можна було зустріти
жодних ознак державної стражі чи інших представників
влади, і навіть у Чапліно, незважаючи на присутність...
військового загону, можна було помітити розгубленість і

нервозність усіх агентів влади, і селяни, не соромлячись,

відкрито заявляли, що «скоро з явиться Батько Махно і

всіх виріже...»
За Чапліно увечері я потрапив у Бердянськ, який у ту

ж ніч був зайнятий Махном...

По тротуарах і шосейці густим натовпом неслися

військові, зриваючи на ходу погони, скидаючи верхній одяг,

кидаючи гвинтівки. У натовпі мчали верхівці, важко

погримували вози, деренчали... похідні кухні... Стрілянина
велася з боку кладовища на горі і рибальського селища
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Ліски. Снаряди вибухали над портом і в місті... У порту
димів маленький катер... При вході в порт стояв

панцерник і вів посилену кулеметну стрілянину по атакуючих

махновцях...

Години до 11 ранку порт був захоплений

махновцями...

Два дні поспіль дворами міста ходили переможці,
розшукували офіцерів і поліцейських, тут же їх

розстрілювали. Привертали для успішності пошуків вуличних

хлопчаків, виплачуючи їм за кожного знайденого по 100

карбованців... Так минуло два дні.
На третій день з явився махновський комендант міста,

на четвертий прибула Військова Революційна Рада армії,
а ще через день приїхав на кілька годин і сам Махно зі

своїм штабом.

Розстріли припинилися, почала виходити газета

«Вільний Бердянськ», а місто і жителі були оголошені

вільними. З перших же днів «вільне» місто наводнили

тисячі селянських підвод, на них вантажилося з

магазинів усе, що було... Все це везлося селянами у свої села.

Необхідно відзначити, що всі селяни вважали себе

справжніми махновцями, а корінний елемент махновської

армії вони іронічно називали раклом... Через близькість

до району військових дій підвоз продуктів до міста з

перших же днів припинився. Ціни на все їстивне почали

досягати незнаних раніше розмірів, поки не з явився

короткий наказ коменданта міста, що оголошував: «Батько

Махно наказав, щоби і хліб, і продукти в місті були».
До вечора того ж дня хліба було скільки завгодно по

ціні 3 карбованці за фунт замість... 5 карбованців до

махновського періоду...
Повстанська армія, розбившись на полки, шматувала

денікінський тил, мов саранча, розповзлася селами і

хуторами, путівцями і балками, підступила до Ногайська,
Волновахи, Юзівки, Синельникового, Каховки...

Навколо тільки й мови було, що більшовики от-от

здадуть Москву і Пітер, а потім махновці славні лицарі
революції виб ють біляків звідти назавжди. Всі марили
«3-ю Махновською Революцією».
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Тільки-но поховали Григорія, рідного брата батька

Махна, відчайдуха і мужнього рубаку, мертве тіло якого,

загорнуте в кубанську бурку, знайшли й розпізнали
розвідники під час однієї з вилазок за трофеями на недавнє

місце бою.

Повернувшись з поминок, Льова Задов, будучи під
доброю чаркою, засумував і погас. Аж відчай брав за

горло! Доки ж воно так триватиме?! Гинуть і гинуть люди...

До яких пір?! Ніяк не міг зрозуміти позиції червоного

командування, що з його вини, вважав, і почалися для

махновців оті всі поневіряння.
Мов у калейдоскопі, проходили перед його очима

недавні події, і він намагався дати їм оцінку. Невесела

вимальовувалася картина... Коли німці тільки-но прийшли
на Україну, і радянський головком Антонов-Овсієнко

вимушений був відступати тоді червоний комісар

Християн Раковський уклав домовленість про спільні дії

з отаманами Махном, Григор євим, Шинкарем вони

негайно взялися руйнувати ворожі тили... Головний

тягар, слід визнати, ліг тоді на повстанські загони, а

Червона Армія переможно рухалася Україною шляхом,

розчищеним отаманами.

З грудня 1918 року, вступивши майже без опору до

Харкова, радянське командування спрямувало загони

Шинкаря на Київ, Григор єва на Одесу, а Махна на

Катеринослав... Спрямувало наказом! Льова пам ятав, як

грубо розмовляв тоді з батьком Дибенко, командувач 4-ю

Українською радянською армією.
Приведіть до мене Махна! прибувши у їхнє

розташування, наказав він.

Махна ввели до Дибенка, і той простяг йому цілий
стосик наказів... Військревради Республіки.

Це нащо? здивувався Батько.
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Читати... Ви призначені начальником 45-ї

стрілецької радянської дивізії... Я вже направив вам спеців... До
побачення!
А далі сталося так, що гетьмана Скоропадського

скинув Петлюра, а Петлюру отамани повстанців, і

Радянська влада прийшла на Україну, окріпла...
В «подяку» за все це червоні прогнали від себе

Григор єва, який відкрив білим фронт і заплатив за це Махну:
наказом Троцького поставили поза законом і махновців,
звинувативши в немислимих гріхах... Чому так?!

Усе переплелося в захмелілій Льовиній голові.

Якось Махнові доповіли, що до нього на прийом
проситься «один старий інтелігент».

Чого просиш? запитав Батько.

Прошу захистити культуру народу українського,
сміливо сказав Яворницький.

Від кого?

Од ваших хлопців... Грабують музей... Розтягують

усе...
Музей, кажеш?!.. Веди, показуй, зажадав Махно.

Під їхали на батьковій тачанці. Оце так музей! Руш-
ниці-кремнівки, пістолі, шаблі і палаші, списи, човни-

довбанки, шаровари і шапки з малиновими верхами,

монети, фляжки, ядра, кулі, порохівниці, козацькі скрині
дубові, обковані металом, діжки...

Де взяв? поцікавився Махно.

Сам назбирав... По людях... відповів
Яворницький.

Увагу Махна привернули два глиняних келишки.

З таких запорожці пили мед-горілку... перехопив
його погляд Яворницький.

Та-ак, видно було, щось думав про себе Махно.

Ну, що ж, Іване, звернувся до Лепетченка, наливай

мені зараз же в цей келих...
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Ад ютант хортом метнувся до тачанки і вніс чималу

пляшечку з сизою рідиною, набулькав батькові повний

кухоль.
На здоровля!

Махно випив, крякнув і перевів подих.

Вірю! мовив. Гарний^у- них звичай був... І

наказую: нічого тут не чіпати! Якщо хоч один черепок

пропаде... ну, хлопці мене знають!..

Такі люди, як Яворницький, безперечно згодяться в

«його» Запорізькій Січі, а в тому музеї рано чи пізно

неодмінно з являться і його речі книжки, маузер, штабні

карти...
Махно не тільки мріяв, але й робив дещо те, що, на

його думку, наближало до заповітної Січі. У маленькій

хатній коморці лежали дві скрині, правда, не такі великі,
як у запорожців, але також з немалими скарбами. Золоті

і срібні тарілі, чари, свічники, канделябри, ланцюжки і

каблучки, сережки й намиста...

Так, усе це багатство, здобуте махновцями в боях, ще
ой як послужить тим, хто житиме і воюватиме у його

Запорізькій Січі, підтримуватиме для нащадків славну
легенду «про невмирущого запорожця Батька Махна».

Та відколи довелося відступати, часто переїжджати з

місця на місце, ризикувати, Нестор усе дужче почав

тривожитися, як би вони не потрапили до рук ворога...

Дедалі частіше заклопотано поглядав у бік комірчини,
подумки перелічував коштовності...

Кому довірити таємницю? ось лише що турбувало.
Спробував, було, говорити з Семеном Каретниковим,
почав здалеку, про золото ще ані гу-гу, а в того вже

жадібно спалахнули очі і руки затремтіли... Не та

кандидатура не встоїть перед багатством, закрадеться в

скарбницю, не збереже... Та випробування це витримав з честю

Іван Лепетченко, другий ад ютант.
Коли всі спали, Махно допоміг Лепетченку

повантажити на воза скрині і дві шкіряні валізи.

Дивись мені, Іване, страшну таємницю довіряю
тобі, нагадав.
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Будьте певні! позручніше вкладав усе на возі

ад ютант.

Поклянися, зажадав.

Шоб мені світу білого не бачити...

Дітьми поклянися!

Щоб моїх дітей пропасниця вибила...

Ще, ще... На церкву перехрестися!
Махно зайшов до хати і невдовзі повернувся з

чималим саквояжем у руці.
Це сховаєш особливо ретельно. В окремому місці...

Лепетченко взяв. Судячи по досить легкій вазі не

золото.

Чому не питаєш, що там? звернувся Батько.

Мені якось усе одно...

Не бреши... Шоб не пхав носа, знай: там мої

книжки... пояснив Махно. Вони ще мені будуть потрібні...
Саквояжа Лепетченко поклав на передку воза, в

ногах. Хай бачить Батько, що він усе прекрасно розуміє і

зуміє зберегти.
З богом! мовив Махно.

Лепетченко ледь ворухнув віжками, і коні,тихо

рушили. Махно дивився услід. На Лепетченковому возі

поїхало до сховків навантажене золото. Віднині ляже воно у
потаємних криївках, відомих лише єдиній його довіреній
людині. Був певен: Іван зуміє сховати, щоб прибереглося
до часу.

А Лепетченко правив кіньми. Ні, він не стане цінності

закопувати чи опускати в дупла можуть випадково

знайти, шукай тоді вітра в полі... Все залишить у вірних
людей, запечатає скрині та валізи батьковою печаткою і

накаже берегти, сувору клятву візьме з кожного, нагадає

про бистру розправу за непослух, кров ю залякає^..

На далекому хуторі постукав до глухих воріт
самотнього обійстя, попередньо знявши з воза скриню.

Завалували пси-вовкодави, рвучи невидимі ланцюги.
Гримнули хатні двері.

Кого там носить? почувся охриплий голос.

Свої...

Ти, Іване?
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А то ж хто?!

Господар відчинив хвіртку, присвітив на обличчя

ліхтарем і сонно лупнув очима.

О, та ти з кіньми... Ночувати?
Ні... Сховай ось це, пхнув чоботом скриню.

Що тут? -

Батько просив приховати...

Ну, конєшно... Конєшно...

Ти Льову Задова пам ятаєш? на всяк випадок

згадав начальника махновської контррозвідки, для

більшого остраху.

Свят, свят!.. А що?
Нічо... Так собі. Так що ти прибережи...
Конєшно. Ти ж мене знаєш, Іване... тулив руки

до грудей господар.

Від їхав за хутір і зупинився. Прислухався. Ні шереху,
лише коні стиха пофоркують та цвіркуни сюркочуть у

травах.

Скрипнула десь збоку галузка. Лепетченко здригнувся
всім тілом, мов од струму, і озирнувся. Здалося, що

мигнула серед дерев тінь і приросла до стовбура... Але чи

справді тільки здалося?! Ше більше нашорошив вуха. Не

чути нічого. Мабуть, усе-таки привиділося...
Коли на вітряному млині передавав батьків саквояж,

знову інтуїтивно відчув, ніби-то слідом за ним, за

плечима, хтось скрадається ледве не подих того

невідомого чув власного потилицею. Нерви не витримали, і

Лепетченко шмальнув у темінь з обріза, що його завжди

мав при собі разом з наганом звик до цієї зброї. І

знову все спокійно. Не загупали копита, ніхто не тікав,
не стогнав поранений. Шо за мара?!..

Ти чого це, Іване?! витріщив очі мірошник.
Знак такий умовний... збрехав Лепетченко.

A-а!.. Ну-да.. розуміюче кивнув головою той.

Дуже непокоїло махновський штаб те, що діялося в

тилу. Поки частини утримували білогвардійців,
відгризалися від червоних, люди розкрадали заводське майно,

насамперед мідні частини, що їх пускали на запальнички

і потім торгували ними на базарах; з паровиків виривали
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«з м ясом» мідні трубки і під полами виносили за ворота,

прилаштовували до самогонних апаратів, гнали сивуху,

пили, гуляли і знову йшли красти... Все склалося в такий

єдиний замкнутий цикл, що аж ніяк не підбадьорював і

не надихав.

Махно дедалі більше вибудовував плани «нового

суспільства», а майже вся штабйа робота лягла на плечі

Віктора Білаша.

Інертність народу в тилу була вочевидь не на руку

махновській армії. Лозунги тут майже не діяли, а все

переходило на рейки буденного життя, де вкрадена гайка часом

важила більше, аніж обіцянки про волю і братерство...
Білаш знаходив час і викладав свої думки на папері,

як він усе те бачив... «Ми завжди говорили і говоримо, що

тільки творчість мас зуміє вивести з глухого кута

революцію... Наприклад, ми вказували на ту мережу організацій,
що були висунуті масою в перші дні Жовтневої

Революції, коли вона була виповнена революційною вірою і

натхненням.

Але політичні... партії, роблячи над масою різні
експерименти, вбили все живе і всі творчі сили

пролетаріату.
...Ці революціонери обіцяли масам все, аж поки не

прибрали їх до своїх рук, а потім з розмаху кинули в

лапи білої реакції, скрути і бідності.

Тепер настав новий момент. Революційне повстанство

звільнило пролетаріат від будь-якої пригнічувальної
опіки і надало йому широку перспективу соціального

будівництва. Момент, коли сам народ повинен на ділі
довести свою живу творчість, коли без втручання
політичних опікунів він сам собою може керувати...»

Останнім часом Білаш не зовсім розумів Махна. Ше

де-не-де на їхній території існували денікінські закони,

але Реввійськрада не поспішала їх заборонити чи й

скасувати назавжди. Махно відстоював думку, що народ

має сам визнати їх безпідставними і перестати
виконувати... Ніде не відчувалося влади, скрізь гуляла анархія,
замішана на п янстві й розпусті... В одному селі керував
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махновський комендант, у другому спиналася на ноги

Рада, а в третьому правив бал ше земський староста...
У перервах між штабною роботою Білаш виходив

погуляти. Часто зустрічав на вулицях вози, навантажені

цеглою. За наказом Батька махновська підривна команда

висадила в повітря всі в язниці, шо дуже сподобалося

населенню. Люди розбирали цеглу і будували собі з неї

нові будиночки. Незважаючи на близькість фронту,
життя все-таки потроху налагоджувалося і входило в

русло.
Шо ж, хай бачать усі цей добрий жест Махна, бо ж це

від них залежить дадуть армії провіанту чи ні, пошлють
своїх синів до махновського війська чи відмовлять.
А сили були потрібні, їхній фронт продовжувало

лихоманити. Недооцінили військових здібностей

генералів Шкуро і Слащова і тепер от відступали... до

Катеринослава. Скажімо, головного удару чекали з Таганрога,
а дістали його зовсім несподівано з Лозової...

Полягло багато махновців, майже вся кіннота

Довженка, значна частина бійців осіла на селах і хуторах,

рятуючись від переслідування. Ледве не загинув сам

Махно. Сталося це кількома днями раніше в селі Ходун-
ці, де штаб. Рада і конвой зупинилися на перепочинок.
«На світанку їх оточила 2-га терська козача дивізія, яка

так несподівано понеслася в атаку на тачанки, що лише з

деяких махновці встигли відкрити вогонь, згадував

К.В.Герасименко. Хвіст колони, скориставшись цим,
полетів до лісу ледь помітною польовою дорогою, а

переслідувачі, потрапили в розкисле від дощів болото і не

могли.більше доганяти махновців.
Усе-таки терцям дісталася' багата здббичґпонад 200

тачанок, з. кіньми 1 награбованим добром; а також до 400

жінок, які ^служили в .розвідувальному відділенні штабу
махновської армії. Дісталась їм і тачанка самого Махна, а

в ній коротка, з чорної овечої шерсті шуба, з пришитим

написом на тканині: «Батько Махно». Сам же Махно,

його штаб і Військово-Революційна Рада щезли...»

Гомінке ще недавно Гуляйполе раптом знелюдніло і

скидалося більше на цвинтар, аніж на село. Льова Задов

90 ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



пам ятав, яким воно було в кращі часи, коли вони

наступали і в кишенях хлопців водилося золото. Тоді
сюди з усіх усюд з їжджалися купці і картярі, бродячі
актори і міські повії, авантюристи-гастролери і наба-

тівські писаки: майже на кожному кроці можна було
натрапити на шинок чи лавку якого-небудь єврея. В

Гуляйполі все продавалося і все купувалося, всьому тут

була своя ціна... Тепер майже всі покинули село, в якому
почали вибухати снаряди, а значить, не стало місця
веселощам і розвагам.

Залишив Гуляйполе і штаб Нестора Івановича Махна.

Резиденція Батька переїжджала до Олександрівська.
А може, нам не поспішати? натякнув Махнові

Льова.

Треба... Нам ще з тобою воювати. Маємо

врятуватися задля цього і тільки! відповів Махно.

Значить, тікаємо?!

Від-сту-па-є-мо з твердинкою мовив Батько.

Це називається: відступаємо і тільки!..

«І тільки!» улюблене батькове слово, що він його

завжди додавав, як правило, наприкінці речення, у двох

випадках коли на серці дуже легко або дуже важко і

гірко. «Сьогодні перемога наша і тільки!». «Зарубати
цього негідника і тільки!»

Серце боліло від розпачу. За природою своєю більше

оптиміст, Махно тримався, вважай, лише на вірі в

завтрашній день.
За його вказівкою Льова Задов щодня виряджав у

тилові рейди маневрові групи дві тисячі піхотинців і
500 вершників, плюс кулеметні тачанки. Вони руйнували
залізничні магістралі, що з єднували білий фронт з

кавказьким побережжям Чорного моря...
Махно зовсім не збирався сидіти сидьма. І щоб

відступ не так помічався і не дуже пригнічував бійців, два

махновських полки захопили Катеринослав, висадивши

в повітря стратегічні мости Кічкаський і
Катеринославський.

Його тактика, можливо, була мало зрозуміла, але тоді
виправдана. Махно звужував свої кордони і разом з тим
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ущільнював оборону. З півночі на південь, уздовж Дніпра,
позиції тяглися від Верхньодніпровська, через
Катеринослав, Нікополь, Кічкас, далі берегом Бузулука через

Бузулуцьке, Саксагань... Якщо подивитися на карту, то з

півночі, сходу і півдня махновці були тепер захищені

Дніпром, досить-таки серйозною природною перешкодою.

Та на голови впало нове лихо: епідемія тифу. Ця

хвороба дуже швидко викосила багатьох славних вояків.

І лише рішучі заходи штабу врятували становище: в

кожному населеному пункті відкривали лазарети, купували

за великі гроші цінні медикаменти, навіть зуміли
організувати карантин...

Роботи у Льови Задова вистачало. На бронепоїзді
почали часто виходити з ладу ударно-спускові механізми

гармат і кулеметів. Махно лаявся страшними словами і

вимагав швидше виявити зраду і побільше розстріляти,
щоб була добра наука іншим.

Льовині хлопці провели детальне розслідування і

встановили, що заводські робітники, які ремонтують ці

ударно-спускові механізми, щоб заробити якусь копійку,
вимушені дуже поспішати через низькі розцінки.

Це все-таки краще, ніж зрада, мовив Батько.

Треба підвищити їм зарплатню, сказав Льова.

Ясна річ... Хай Йоська Гутман платить за людську

працю, як належить, а не хитрує... Нагадай йому, що

хитрій Варварі вже раз були ніс відірвали і тільки!

Добавили робітникам грошей, і ударно-спускові
механізми почали служити довше.

А тут раптом наспіла така справа, що Батькові не

знати, як і доповісти, бо дуже вже делікатна та справа...
Льові з першого ж дня не сподобався більшовик

Полонський, який пристав до них у квітні цього року.

Невдовзі був призначений командиром нижчої ланки.

Якраз у той момент Махно часто наїжджав до

Бердянська, де у нього завелася чергова любка, актриса
тамтешнього театру, якій він дуже довіряв і розповідав
багато чого...
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Махнові щедрі подарунки хутра і коштовності не

зашкодили їй закохатися ще й... у Полонського, цього

разу нібито по-справжньому.

Льова відразу доповів Махнові, що його не дуже й то

опечалило.

М-да... Пєвічка, вона і є пєвічка і тільки!

хитнув головою батько.

Воно б, можливо, й забулося вже, якби не один

випадок. Захопивши станцію Синельникове, Полонський,
уже командир полку, залишив бійців на свого заступника

Гаркушу, а сам з актрисою «пєвічкою» без дозволу

штабу поїхав у Бердянськ...
Поки вони там пили та гуляли, на Синельникове

напали шкурівці і вибили чимало махновців.
Батько дуже лютував, аж жовчю харкав, і зажадав

негайно скликати комісію і покарати Полонського. Але

коли справа торкнулася вироку, розстрілювати його не

став, побоюючись, що це можуть розцінити лише як

помсту за «пєвічку»...
Краще б його ще тоді розстріляли... Льова тримав у

руках листа ад ютанта третього піхотного полку до
Полонського... Це вже була явна зрада! Як зреагує Махно!

Може звинуватити всю контррозвідку в бездіяльності,
що допустили таке, не попередили. Втім, чому ж не

попередили, адже зрада поки що в задусі... Махнові треба
показати листа. Тим паче, що злість до Полонського у
Льовиній душі ще тліла...

Махно пробіг поглядом зміст і вийшов до сусідньої
кімнати. Там лежав хворий на тиф Віктор Білаш, якого

Батько лікарям не довіряв, бо не хотів утратити
блискучого штабіста, і тому доглядав його разом з дружиною.

Ти послухай, що пишуть Полонському, присів на

край ліжка біля Білаша. «Робота в полку ведеться

успішно, і полк готовий перейти на бік Червоної Армії
при першій зустрічі з нею».

Задов дістав? запитав Білаш.

Так, він... Що робити з цим Полонським?
Розстріляти гада і тільки...

Білаш мовчав.
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Махно покликав Льову.
Як думаєте, повинен я подарувати зраду змовникам

чи розстріляти їх?

Не спіши, мовив Білаш.

Давай поміркуємо... Більшовики у нас, в

основному, в одному полку Полонського, у них як комуністів
свої ідеали Жовтня, від яких вони не можуть відійти, у
нас свої...

То й що?

Думаю, не варто вбивати людей лише за те, що вони

опинилися в наших рядах і не змогли відступити з

червоними... Пригадайте, вони допомагали нам бити денікінпів...

А тепер зрадили, вставив обоє Задов.
І тільки! підвищив голос Батько.

Вони наші союзники, але не наші однодумці,
продовжував розважливо Білаш. Це не їхня вина...

Що ж з ними робити?
Думаю, зняти з керівних посад у нашому війську...

Хай ідуть на північ, до своїх, якщо хочуть...

Всі вони гади і тільки! Махно вдарив

дверима і вийшов.

Ні, він їм цього не подарує, зауважив Задов. От

побачиш...

Льова мов у воду дивився. Про розстріл Полонського

з дружиною «пєвічкою» і ще шістьох більшовиків він

уперше дізнався десь через тиждень від Семена

КаретНйкова, головного виконавця цієї батькової волі, а

потім з більшовицької газети «Звезда», що присвятила

махновській розправі майже цілу сторінку. Резонанс

вийшов різко негативний. За розправу без суду Махна

почали критикувати ліві есери в «Знамени Восстания» і

праві есери в «Народовластии», і навіть петлюрівці в

«Боротьбі»...
Два дні безпробудно пив Махно. Очевидно, топив у

горілці свій відчай і давав душі розрядку. Коли ж хміль

нарешті трохи вийшов, він прочманів і наказав Білашу
відступати з Катеринослава.
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На короткий перепочинок зупинилися лише за

півсотні верст від міста. Де зараз фронт, яка там склалася

ситуація, що їм робити, Махно не знав і через те ще

більше хмурився, мов горобець на дощ.

Знайдіть мені Білаша, попрохав своїх ад ютантів.

Віктор Білаш ще був хворий на тиф, але вже

командував військом, розробляв операції. Перед батьковими
очима він постав зблідлий і вихудлий, мов тараня.

Бачу, Вікторе, що ми зашилися... простогнав.

Що з вами?

Не питай... Сам не знаю... Бери армію і веди, куди
знаєш... важко дихав, кожне слово давалося йому
нелегко.

А ви?!

Я складаю повноваження... Роби, що хочеш...

Вигляд у Махна був точнісінько такий, як у хворої чи

добряче вимученої людини, котрій раптом усе набридло і

стало все одно...

Дощової ночі махновці атакували дві дивізії Шкуро,
приперли до Дніпра і багатьох перетопили. Кому
пощастило вибратися на берег, відразу ловили, били по

голові, -і'кидали на глибину... Вцілілі шнурівці драпанули на

Кубань і Дон, давши на сході повстанцям простір для

ДІЙ... -

Тоді ж з Лозової долинув гул гармат. Червона Армія
гнала від Орла денікінців,-котрі панічноЛійалй в Крим. З

кожним днем канбнада ближчала, от-от мали з явитися

черв'оні'.'..'
"

.

Значить, така вже наша доля... скрушно
повторював Махно. Знову під більшовиків попадемо...

Неподалік з явився Слащов, без бою зайняв

Катеринослав, але через кілька днів відбив у махновців у

короткій сутичці чотири гармати, переправився через Дніпро і

подався на Перекоп.
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Махно бачив, як білогвардійці спішно покидали

Україну і збиралися на Кримському півострові, поступаю-
чись місцем Червоній Армії, що переможно рухалася

слідком, тій самій армії, що з літа 1919-го була на

становищі війни з ним...

Від Задова Батько знав, що дуже багато махновців
хочуть союзу з червоноармійцями, бо набридли нескінченні

поневіряння степами й лісами, хочеться до сімей, тим

паче, що на порозі Новий рік, а традиція велить

зустрічати його з родиною.;.

Дайте хлопцям вдосталь горілки, хай

розслабляться, наказав Махно.
А про себе думав: час покаже, можливо, ще все

перемелеться мука буде...
Льова Задов був реалістом. Ставало очевидним, що

наступу Червоної Армії вже не зупинити, білих і в Криму
нічого не порятує, а тоді, коли у Леніна і Троцького
розв яжуться руки на півдні, вони візьмуться за

повстанців, які вже тривалий час зривають їм хлібозаготівлю на

Україні...
Десь так міркував і Віктор Білаш, але тиф знову

звалив його з ніг і цього разу приклав міцненько до ліжка...

1 січня 1920-го року зі штабу 14-ї армії раптом
привезли «подарунок» наказ терміново відправитись на

польський фронт. Що це крок назустріч з боку
червоних? Хто давнє спом яне, той лиха не мине? З

якого б це, цікаво, добра-дива? Чи хитрий хід Троцького,
що веде прямісінько до пастки?.. З одного боку, Червона
Армія, ясна річ, підтримала б їхній дуже підупалий
моральний дух, влила б свіжу кров у жили армії... А з

іншого? Знову диктатура, більшовицька зверхність... А як

же світлі ідеали волі й рівності?
Як думаєте? втомленим голосом запитав Махно

на засіданні Реввійськради.
Останнім часом він дедалі більше побоювався сам

приймати рішення, радився з іншими, ніби й

відповідальність хотів поділити з іншими, перекласти на чужі плечі.

«Ні!» майже одноголосно постановили. На

польський фронт, мовляв, не можемо виступити з рідних місць
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доти, доки не виконаємо постанови 5-го селянського

з їзду доки не ліквідуємо у себе влади, чия б вона не

була, і не побудуємо суспільства без влади...

Усі свої частини майже десять тисяч чоловік, усі,
що залишилися від майже стотисячної армії, Махно

повів у Гуляйполе. Дорогою до «махновської столиці» ще

частина їх розбіглася по хатах...

В Гуляйполі замітингували бійці 1-го

Катеринославського і 2-го Азовського корпусів, котрі також
вимагали перепочинку і припинення нескінченних і

безглуздих мандрів.
Хлопці вимагають відпусток... До бабів

просяться, доповідав Задов. Краще їх не дратувати...
Шо ж, хай буде так, погодився Махно. До

кращих часів...

А як бути з червоними? Скоро можуть сюди

підійти...

Треба до них послати... Так і так, мовляв, зараз в

армії вакації, а по весні... По весні і про польський

фронт поговоримо...

Якщо він тоді ще буде, сподобався Льові задум.

Ну-да! Конєшно...

Але було пізно. Бійців розпустили, а Всеукраїнський
ревком надіслав наказ: «Скласти зброю і здатися». 15

січня червоні полки оточили Гуляйполе і обстріляли з

кулеметів і гармат...
Махно з дванадцятьма охоронцями вирвався з

оточення і рушив до Дібрівки. Дорогою захворів на тиф і зліг...

Махновці розбрелися всіма усюдами. Групами і

поодинці пробиралися до своїх сіл і хуторів, попадали до

червоних, там їх роззброювали, садили до допрів або

відпускали, кому вже як щастило: дехто приставав до

більшовицьких загонів чи, навпаки, йшов до

Добровольчої армії і відступав з нею на південь; переважна частина

все-таки дісталася до рідних домівок, заховала зброю,
жила з сім ями і чекала, поки Батько оклигає і знову
покличе...
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Тільки й розмов було, що про Крим цю останню

фортецю білогвардійщини, чудово інженерно укріплену
денікінськими і врангелівськими військами, що

відступили сюди, за перекопські вали. Здавати Кримський
півострів білі генерали не збиралися.

Червона Армія вже була зовсім близько, її полки і

дивізії стояли на північному березі гнилого Сиваша,
очікуючи підходу своїх головних сил.

Населення стежило за проходженням військ і

прислухалося до канонад. Чия ж візьме?

Морозяне повітря продовжувало здригатися від

вибухів, а це означало, що білі генерали ще на коні, поки що

не добиті...
Ожив і Махно. Підлікувавшись у Дібрівці, покинув село

і в супроводі охорони пустився засніженим степом. З

червоними, видно, не складеться вже ніколи. .Заради ідеї
потрібно починати все заново, з нуля, а це можливо

тільки в Гуляйполі, де його знають і підтримають. Чули, що
село не захоплене червоними і тому попрямували саме

туди.

Бажаючих покинути рідні хати було зовсім мало, десь

до сотні, але й цьому Махно був радий. Отак від села

до села і знову матиме він військо. Спеціальні його

гінці копитилися снігами далеко відсіля, розшукували
колишніх махновських командирів, вручали їм «грамоти
Махна» з проханням знову підніматися на боротьбу, в

іншому разі погрожували скорою і неминучою
розправою...

Найбільше приходило до нього заможніх селян, з

синами, зятями, дорослими онуками вони не мирилися з

політикою продрозверстки і хотіли швидше

«викорчувати цю червону заразу»...

Смерть клала в покоси солдатів на сивашських

берегах. Так само впивалася вона людською кров ю по всій
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Україні; дикі розправи чинили махновці, насамперед,
над продзагонівцями, чонівцями, більшовиками.

Наше військове командування ганебно провалилося,
випустивши Махна (незважаючи на гігантську перевагу
сил і суворі накази піймати), писав В.І.Ленін

заступникові Реввійськради Республіки Е. М. Склянському, і

тепер ще ганебніше провалюється, не вміючи роздавити
жменьки бандитів...»*

Під час одного з переходів Махна наздогнав ще один

вірний помічник Льова Задов з найближчим

оточенням, вони ховалися на далекому хуторі, де їх і знайшла
батькова «грамота».

А я думав, ти вже десь за морем, пожартував
Махно.

Індик, вибачайте, думав... Куди мені без вас?

мотнув кучерявою головою Льова.

У Маріупольському повіті зібрали на раду командирів.
От-от могло статися так, що махновське військо
виявиться затиснутим, мов у лещата, з одного боку,
Червоною Армією, а з другого Добровольчою армією. З
більшовиками домовитися не вдалося. Дехто з командирів
пропонував залишити рідні, обжиті місця і самим
пройтися денікінським і врангелівським тилами, можливо,
так пощастить вирватися на оперативний простір. Інші
стояли на тому, що чинити так безглуздо, бо рано чи

пізно, а все одно доведеться полягти під білими чи під
червоними яка різниця? і наполягали на

щонайшвидшому відступі за кордон.
Шо? Покинути напризволяще Гуляйполе? Та

нізащо!.. Воювати і тільки! нервував Махно.

Так, я своєї хати не залишу... Моїх хто захистить,
якщо завтра червонопузі прийдуть?

*
Ленін В.1. Повне зібр. творів. Т. 52. С. 67.
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Сперечалися на раді махновські командири мало за

чуби не бралися. Одні своє правили, інші це тут-таки

заперечували і товкли своє...

З Гуляйполя ні кроку!..
І тут ввели середніх літ чоловіка, з інтелігентним

обличчям, одягненого в селянське лахміття.

Хто такий? запитав Махно.

Каже, що від Врангеля... До нас... мовив

супроводжуючий конвоїр.
Ого!

Згадка про Врангеля боляче вразила Батька в саме

серце. Вже приходив раніше від генерала Слащова

посланець отаман Вербицький, хоча Махно дуже

сумнівався, що це його справжнє ім я, пропонував
примирення і співробітництво, щедро лив на душу єлей, хвалив,

Денисом Давидовим називав... Нічого не обіцяючи

наперед, Махно вирішив послати до Слащова свою депутацію,
але контррозвідка генерала Кутепова всіх заарештувала і

перевіщала на телеграфних стовпах у Сімферополі.
Жорстоко помстився тоді Батько за смерть товаришів.

Зупинив кілька поїздів і порубав шаблями всіх, хто хоча

б трішки був схожий на офіцера...
І от знову прислали гінця, якщо вірити, то цього разу

від самого Врангеля...
Хто ти такий? знову запитав Махно.

Людина і вам цього досить...

Овва! Ну-ну... Шо тобі велено передати мені?

Мені потрібен особисто Махно.

Он як! Ну, я перед тобою...

Тоді ось, подав папірця.
Лист був такого змісту: «Отаманові повстанських військ

Махнові. Російська армія йде винятково проти комуністів
з метою допомогти народові позбутися комуни і

комісарів».
Що просили передати на словах? поцікавився

Батько.

Сказали, що у нас одна дорога ви і ми проти

«чрезвичайок»...
- Угу!..
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Поки Махно розмірковував, до нього підійшов Льова

Задов і щось прошепотів на вухо. Батько відразу
вчепився гострим поглядом у посланця, мов на приціл узяв.
Льова шепотів Махнові кілька хвилин, і той весь цей час

незмигно дивився на гостя. Присутні командири
помітили це і собі почали скоса зирити на «врангелівця»;

То, кажеш, людина ти... примружив ліве око

Махно.

Посланець засовався на стільці, ніби там йому щось

муляло, а потім враз підвівся.

Сиди, паскудо! гаркнув Батько.

Спокою не стало. Погримуючи лавками і стільцями,
командири, істинні махновці по крові і по духу, мов по

команді, раптом повернулися до гостя і подивилися на

нього так, як, скажімо, могли б подивитися вовки на

барана, випадково заблукалого до їхньої зграї.
То ти, кажеш, людина?.. повторив Махно. А от

наші пригадують, бачили тебе на Херсонщині.
Бував я там... лякливо забігали очі, мов у тхора.
І махновців розстрілював, додав Льова Задов.

Врангелівець (вже не було сумнівів, бо коли його вели

сюди, впізнав один з Льовиних бійців, який побував у
полоні в біляків) затремтів усім своїм тілом.

От бачиш, вдавано бідкався Махно. Як нам

після цього з тобою дружити?
Дозволь, Батьку, я його своєю рукою порішу...

озвався Льова Задов.

Бери.
Так ні на чому й не зійшлися. Нараду перервала

звістка: на підході батальйони спеціального призначення
губЧК...

Вирішено було опору в Гуляйполі не чинити, щоб не

накликати біди на голови рідних, і відступити.
Маршрут махновців проліг далі в степ, у напрямку

Харківської і Полтавської губерній...
Сам Махно більше схилявся до Полтавщини, бо там,

за даними розвідки, отаборилося чимало повстанських

загонів інших отаманів, не такі вже й могутні позиції
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ла Червона Армія, змушена воювати переважно на півдні

України...

Через три доби в районі села Пісок Кременчуцького
повіту їх раптом наздогнав великий червоноармійський
загін. День уже пригасав. Сонца хилилося до обрію. Бій

розпалювався дедалі більше. Люди гинули, мов мухи.

Під прикритим темряви махновські вершники

прослизнули червоним у тил і шаблями поклали сотні

ворогів. У Пісках довго не затримувалися і відразу пішли
на Зіньків.

Зробивши перепочинок, махновці форсували Дінець і,
пройшовши лісами північніше Ізюма, рушили степами

Харківщини. Армія махновців розгорталася фронтально
перед містом Старобєльськом і після нетривалого бою

зайняла його, розігнавши гарнізон.

У Старобєльську махновський штаб майже у повному

складі зібрався на раду. Армія вимагала термінового
перепочинку і боєприпасів. Без цього йти у бій було
небезпечно.

Шо скаже контррозвідка? подивився Махно на

Задова.
Ми послали до Будакова і Колосника, відповів

Льова. Думаю, допоможуть нам...

Махно мовчав.

Підемо на Луганськ, нарешті сказав.

А якщо підійдуть отамани Буданов і Колосник?

Мало надії... У них зараз свої проблеми. Про
власну шкуру дбають. А в Луганську, можливо, добудемо
патронів...

Того ж дня покинули Старобєльськ, бо до міста

підійшли червоні частини.

В голові Махна виникали щораз нові плани.

Пройшовши кілька верст, він, на здивування Білаша, раптом

зажадав змінити маршрут, не йти на Луганськ, а трохи
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східніше. Ніяких аргументів не слухав і на вмовляння не

піддавався.
Хто тут командир? лютував. Я чи хто?.. Робіть,

як вам кажу!..
Йому більше не заперечували, хоча і не схвалювали

його дій.
Батькові помилкові рішення відразу почали вилізати

усім боком. На станції Мілерово нарвалися на червоний
бронепоїзд, на щастя, без повного боєкомплекту. Після

тригодинного бою поминули станцію і попрямували до

Усть-Медвединського повіту Донецької губернії, але там

зіткнулися з червоною кіннотою. На схід дороги не

було...
«Польова пошта» донесла, що червоні відступають, а

генерал Врангель здобуває перемогу за перемогою...
Наші фланги під контролем білогвардійців,

доповідав на оперативній нараді Віктор Білаш. Грабують
наші села, вбивають жінок, дітей, старих... Треба нам іти

у врангелівський тил.

Махно думав. Виходило, як у тій казці: направо

підеш червоні, наліво білі... Куди податися? З

Червоною Армією нема миру. Білогвардійці пропонують союз,
але прийняти його не можна, бо не підтримає населення,

вимордоване ними ж...

Якщо у тил Врангеля, то значить на підтримку
Москви? подивився на Білаша Батько.

Авжеж. Іншого виходу нема.

Ну, що ж... Роби, як знаєш.

По телеграфу, що його саме полагодили, викликали

Харків.
Говорить Білаш... Хто мене слухає?
Уповноважений українського радянського уряду

товариш Манцев. Що у вас?

Пропонуємо свою допомогу.

Яку саме?

Підемо проти Врангеля. Дайте вказівку своїм
військам не воювати проти махновської армії.

І ви також дайте таку ж вказівку.
Гаразд. Просимо перемир я.
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Чекаємо від вас делегацію.

Вирішили, що до Харкова поїдуть Буданов, якщо

встигне підійти, Хохотва і Клейн. Вони

представлятимуть махновський штаб і повезуть туди його вимоги.

15 жовтня 1920 року, коли махновці вже рейдували у

врангелівському тилу, з червоними було укладено угоду:

Розділ перший
1. Негайне звільнення і припинення переслідувань у

подальшому на території Радянських Республік усіх
махновців і анархістів, за винятком тих, які зі зброєю
виступають проти Радянського уряду.

2. Повна свобода агітації і пропаганди, як усно, так і

друковано, махновцями і анархістами своїх ідей і

розумінь без будь-якого заклику до насильницького повалення

Радянського уряду і з дотриманням військової цензури...
3. Вільна участь у виборах Рад, право махновців і

анархістів входити до них і вільна участь у підготовці
скликання чергового 5-го Всеукраїнського з їзду Рад, що
має бути у грудні місяці цього року. За дорученням
Радянського Уряду Яковлев. Уповноважені Ради і

командування Революційної Повстанської армії України
(махновців) Куриленко, Попов.

Розділ другий
1. Революційна Повстанська армія України

(махновців) входить до складу збройних сил республіки як

партизанська, в оперативному плані підлягає вищому

командуванню Червоної Армії і зберігає всередині заведений
раніше порядок...

2. Революційна Повстанська армія України
(махновців), рухаючись радянською територією, через фронти,
не приймає до своїх рядів частин Червоної Армії і

дезертирів з них...

3. Про укладену угоду... з метою знищення спільного

ворога білогвардійщини доводить до відома трудящих
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мас зверненнями і закликами про припинення
військових дій проти Радянської влади.З метою досягнення

більших результатів Радуряд повинен також негайно

опублікувати про укладену угоду.
4. Сім ї Революційної Повстанської армії махновців,

які проживають на території Радянської Республіки, у

привілеях прирівнюються до родин червоноармійців і

отримують від Радуряду України відповідні документи.

Командувач Південним фронтом Фрунзе,
Члени Реввійськради Бела Кун, Гусєв,
Уповноважені Радою і командуванням Повстанської

армії (махновців) Куриленко, Попов».

Наказ червоного командування був короткий:
«Частинам Повстанської вийти у тил врангелівської армії,
захопити Перекоп, провести фортифікацію і стримувати

ворога, що відступає у Крим з північної Таврії».
Це не зовсім збігалося з планом Махна, якому дуже не

хотілося посилати армію під Перекоп, бо це означало

втратити її перед тим неприступним оборонним
рубежем. Нащо так далеко йти? Тут рідні місця, кожне

деревце союзник... Махновський штаб проробляв
інший маршрут тилового рейду: Ново-Гупалівка, Олек-
сандрівськ, Оріхів, Пологи...

Утім, наказ є наказ, він не обговорюється, а

виконується. В іншому разі можна дати привід червоним

атакувати їх і знищити...

Виділимо частину військ, сказав Махно. Лише

частину. Решта залишається тут зі мною... На Крим піде
кілька наших полків...

Наступного дня Кримська група армії 2500

вершників, 1000 піхотинців, 700 кулеметів і 8 гармат
зустріла в степу, поблизу села Михайлово-Лукашево,
дроздовську дивізію, атакувала і примусила тікати...

Переночувавши в селі і підкріпившись, махновці на

світанку несподівано напали на білогвардійців на станції
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Софіївка. Переслідувати наляканих втікачів не стали, бо

не до цього було, повернули на південь, штурмом взяли

Олександрівськ, розбивши майже вщент чеченську

козачу дивізію...
Мов степовий вихор, стрімко йшла Кримська група

махновців до Перекопа, де їй life'належало прославити

себе, де ще мало полягти чимало гарних бійців, але

завдання буде виконано...

Начальник штабу махновської армії Віктор Білаш

згадував: «Кримська група невдовзі обігнала червоні
полки у бойовому порядку, минула Оріхів, Янчокрак і

накинулася на укріплення Врангеля по лінії станція Попове

колонія Копани село Вербове. Ліквідувавши незначні

сили білих, група налетіла на інші головні укріплення,
що тяглися через станцію Василівку, Ерістовку, Курку-
лак і Великий Токмак... Ворог не витримав запеклого

бою, почав тікати. Укріплення розірвали на дві частини;
кіннота рубала білих, а кулеметні тачанки згортали білі

шеренги фланговим вогнем...»

Час від часу до Гуляйполя прибували гінці з

оперативною інформацією. Назад поверталися з вказівками

військам.

Всі ці дні, що махновці стояли під Перекопом, на

морі панував шторм, вітер гнав у Сиваш хвилю за

хвилею, затоплював береги.
Мов якийсь відьомський шабаш на небі, нарікали

хлопці.
Ну-да, як бідному женитися, то й ніч коротка...
Ґиґнемо ми всі у цьому багні. Махновець не

чайка. Сиваша не перемахне...
Та несподівано випогодилося. Вітер повернув до моря

і в лічені години видув у море велику кількість води.
Сиваш змілів завиднілися піщані коси і острівці.

О! Та тепер цього Кузьму я і сам візьму, заясніли

обличчя махновців.
Час уже трясонути Перекоп і по хатах! Чого

довго цяцькатися?
Об їхали мало не все побережжя, позтягували човни,

діжки, плоти, навіть дерев яні ворота, хвіртки і двері.
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Надвечір до махновського розташування підійшов

збройний загін.

Червоні курсанти, відрекомендував командир. З

15-ї стрілецької дивізії. На поміч!

А ми не просили, пхикнув Семен Каретников.
Разом підемо на Перекоп.
Та ми б і самі Перекоп взяли.

Нас прислав товариш Фрунзе!
Споночіло. З моря дмухнув легенький вітерець

дрібненька хвилька захлюпотіла об берег Сиваша,
маскуючи інші звуки.

Навзгинці, намагаючись не чалапати, махновці
рушили до Литовського півострова. Коней вели за вуздечки,

прикриваючи долонями кінські морди, щоб менше було
чути хропіння і поіржування.

Білогвардійці наступу не чекали і тому відразу
кинулися навтіч, за перекопські укріплення.

Повстанці стрибали в сідла, гнали їх і рубали до ноги.

На Перекоп!
Дайош Перекоп! бігли слідом червоні курсанти,

ледь встигаючи за передовою.
Почали успішно. Бій виграли з відчутною перевагою і

захопили Литовський півострів. Від утоми бійці падали з

ніг і засинали, але їх будили, бо сон в їхній ще не певній

ситуації не віщував нічого доброго білогвардійці могли
повернутися з підкріпленням.

Семен Каретников писав чергову доповідну Махнові у

Гуляйполе.
Вода! почулося раптом.

Море наступає! розпачливо заволали.

Вітер знову з моря. Хвиля за хвилею вода

заповнювала Сиваське озеро...
Підйом! наказав Каретников. Уперед на

Перекоп!
Тим часом береги «гнилого моря» сховалися під

водою. Приплив був могутній, він відрізав махновцям шлях
до відступу. Шлях тепер справді був лише один

уперед, на укріплення.
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Білі гатили з гармат, але не дуже прицільно, їхня

піхота не могла стримати натиску і відступала... Вночі

врангелівці залишили Перекоп.

Тривожні вісті доходили до командування радянських
військ. За даними розвідки, Махно почав заново

формувати у Гуляйполі свою армію, видав наказ №1, за яким

махновські сили розбивалися на дві кавалерійські групи

Петренка, Щуся і Куриленка, Кожина.

Махновці добре виявили себе під Перекопом,
визнав на штабній нараді М.Фрунзе. Але пильніше

придивіться до їхньої тактики. Зверніть увагу, які саме

села вони захоплюють. Не всі, а лише ті, що знаходяться

в тилу махновського штабу.
І на випадок чого можуть стати їхніми тиловими

базами, додав Ейдеман.

Правильно.
Не дати їм!..

Обидва ці радянські командири знали про махновців

не зі слів. Поблизу Решетилівки недавно обстріляли
Р.П.Ейдемана. На місце негайно прибув Фрунзе і також

потрапив під кулі.
Незважаючи на поранення, все-таки чинив разом зі

всіма опір. Напад відбили і вирвалися з пастки.

До Харкова вдарили телеграму: «Тов. Фрунзе надана

медична допомога. Він на ногах, почуває себе здоровим,

бадьорим і продовжує керувати операцією...»
Можливо, та збройна сутичка виникла й випадково. А

якщо ні? Якщо за ними з Ейдеманом спеціально
полюють?

Махновці як збройна сила нам уже не потрібні,
продовжував Фрунзе. Вони своє уже зробили і повинні

скласти зброю.
Роззброїти їх і все!

Ми вже послали свої пропозиції до штабу Махна...
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Льові було боляче дивитися на Махна. Став

мовчазний, схуд, погляд погас. Останніми днями дедалі більше

усамітнювався, зачинявся у своїй хаті і про щось

розмірковував, щось планував, викликав до себе Білаша,
сперечався з ним, потім знову зачинявся у хаті.

Від Фрунзе надійшов наказ: скласти зброю і

підкоритися червоному штабу. А це означало крах усього

задуманого. Знову прийдуть у його повіти червоні, почнуть

продрозверстку...
Ніколи... Ніколи я цього не зроблю, повторював

про себе Батько.

Фрунзе також повідомляв, що радянське

командування цінить його участь у взятті Перекопу і включило

його до списку для нагородження орденом Червоного
Прапора. Та це не могло вже звеселити Махна.

Нащо мені та цяцька? вголос розмірковував.
Сьогодні дадуть ложку меду, а завтра втоплять у багні...

Знаю я!..

Від хвилювання розболілися старі рани і не давали

вночі спати. Лежав, підклавши руку під голову, і

мізкував... Зброї вони не здадуть. І це лише озлобить Фрунзе.
Проти них знову кинуть війська. Тоді не встояти.

Формування армії тривало кволо, бажаючих стати під його

прапор вже не було стільки, як раніше, в час перемог.

Потрібен був хороший союзник, щоб протистояти

червоним.
Гнітила загибель найближчих помічників Щуся,

Вдовиченка, Куриленка, Марченка, Кожина... Особливо

Кожина і Куриленка, які мали серед селян особливий

авторитет.
Льова Задов доповідав, що, за данними розвідки, 13-та

Червона Армія продовжує тримати в блокаді Гуляй-поле.
«Чекають, що вирішимо... Якщо ослухаємось Фрунзе

тоді попруть на нас...»

Батьку! увійшов Задов, хлопці ворожого

лазутчика в селі впіймали...

Допитали? втомлено запитав.
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Авжеж. Розбалакали, бо дуже затятий був.
Квартири наших командирів випитував, гад.

Хочуть у гніздах взяти, як пташат... Так?

І ще... Червоні чекають наказу наступати на нас.

По-іншому не могло й бути, погляд у Батька був
незворушний. Шкода, стільки часу втратили на

переговори з ними. І все без толку! Не повернути вже

часу...

Знову війна?

Ми в тім не винуваті...

Махновська розвідка цілодобово стежила за

пересуванням червоноармійських частин. Гінці повезли таємні

накази Махна всім командирам повстанців. На всяк

випадок повідомили і Кримську групу, що з червоними

знову назріває конфлікт і потрібно бути готовими до

протистояння.
Мов у воду дивилися... Дядьки з навколишніх сіл і

хуторів дедалі частіше стали приносити до Гуляйполя
листівки «Вперед на Махна!» і «Смерть махновщині!»,
видані політвідділом однієї з червоних армій.

Озвалася і Кримська група. Від Каретникова, з

Євпаторії, прискакав вершник і привіз наказ Фрунзе.
«...У зв язку з закінченням бойових дій проти

Врангеля, у зв язку з його знищенням Революційна Рада
Південного фронту вважає завдання партизанської армії
закінченим і пропонує негайно приступити до роботи
щодо перетворення партизанських повстанських частин

на нормальні військові з єднання Червоної Армії.
Існування повстанської армії... більше не вимагається

бойовою ситуацією... І тому Реввійськрада... пропонує

Реввійськраді повстанської армії:
1. Всі частини колишньої повстанської армії, що

перебувають Криму, негайно ввести до складу 4-ї армії...
2. ...в Гуляйполі розформувати і бійців влити в запасні

частини за вказівкою командарма запасної...
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Командувач Півд. фронтом М.Фрунзе. Члени Рев-

військради: Смілга, Каратигін.»
Той самий зверхницький тон: «...Реввійськрада

вважає... розформувати...» І що найбільш вразило Махна

повстанська армія названа... «колишньою», ніби питання

з нею вже вирішено остаточно в червоному штабі.

І що ж вирішив Каретников? обережно
поцікавився Махно.

Наші покинули Крим і повертаються, мовив

посланець.

Слава богу! і Батько розцілував спантеличеного

махновця. Слава богу!..
«Так розпочалися нові військові сутички людей, котрі

не так давно йшли пліч-о-пліч, вмираючи на

білогвардійських фронтах, згадував Віктор Білаш. У Харкові
махновські представники були арештовані разом з наба-

тівцями; конфіскували літературу і зачинили магазин

«Вільне братство». По всій Україні, на Дону і в Криму
почали переслідувати махновців... Смерть затанцювала з

новою силою».

До Гуляйполя з їжджалися і сходилися вцілілі

махновці. Багато хто прямував до рідних сіл, затаївся до часу

на глухих хуторах, а найвірніші все-таки повернулися,
щоб бути з Батьком.

Шораз тепер, коли Льова Задов збирався до Махна на

доповідь, то ставав хмурий, мов сльотавий день, і

напружував усі свої вольові сили. Не хотілося вже вкотре
бачити Батька у розпачі, підупалого духом. Та й інформація,
що він віднедавна приносив, не придавала більше

настрою і оптимізму.
Червоні продовжували переслідувати махновців, що

стали єдиною перешкодою хлібозаготівлі на Україні.
Допоки воювали з Врангелем, це відходило на другий план,
а тут раптом розв язало руки. Хто ж думав і сподівався,
що таке трапиться?
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Махновці покидали свої обози, губили гармати і

кулемети, загонили до смерті коней, та все відступали і

відступали кінні й піші, розуміючи, що нескінченно

так тривати не може...

Махно вже давно виношував ідею еміграції за кордон
зі всією армією. Щоб вижити!*. -

Ні, протестував Білаш. Я зі своїми залишуся.,.

Подумай, Вікторе, застеріг Батько. З червоних

зубів не так-то й легко вирватися.
Нічого-о. Може, ще нову угоду з червоними

укладу...

Ти що, здурів? Ти, мій помічник, допомагатимеш

червоним хліб з України викачувати? спаленів Махно.

Я з вами! зголосився Задов. Дасть бог свиня

не з їсть!..

На глухому лісовому хуторі зупинилися, щоб почекати

підходу решти сил. Стояли день, другий, третій... Але

прийшло лише з десяток чоловік.

Люди розходилися по хатах, повіривши амністії, що її

саме оголосили більшовики, бо воювати добряче
набридло, а віятися бозна-куди вони, важкі на підйом,
побоювалися. Кидали і ховали зброю, продавали і обмінювали

коні...

З Махном навіки розпрощалися Маслаков, Брова,
Донцов і Пархоменко перевірена в багатьох боях

верхівка.
Льова з жахом помічав, що довкола них залишилися в

основному дрібні шавки писарі, кухарі, коменданти,

посильні, візники...

Батько жахливо скреготів зубами і до крові кусав
нижню губу.

Мене одурили. Обкрутили круг пальця...

Жменька махновців уже була ніби та лоза, що

хилиться туди, куди її нагинає могутній вітер...
«У липні 1921 року радянське командування

застосувало у боротьбі проти Махна нову тактику.
Переслідування махновців почали бронезагони. 240 верст тривала
погоня. 15 липня, оточивши їх у балці ріки Оріхова,
поблизу села Голодаївка, 3 броньовики кулеметним
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вогнем знищили близько 100 бандитів... Лише 60

бандитам з одним ручним кулеметом вдалося вирватися з цього

пекла. 19 липня загін Махна форсував річку Донець і

таким чином врятувався від остаточного розгрому».*
Для відпочинку вибрали невелике село, що лежало

далеко від головних доріг, в лісах. Переночували. Але

вранці раптом в центрі села впав і вибухнув снаряд.
Мов ошпарений, Махно зірвався з ліжка. У вікно

бачив, як біжить до його хати Льова Задов.
Шо за чортівня? Де тут взялися червоні?
З неба... відсапувався Льова.

Що ти мелеш?

Правда. Аероплан бомби кидає.

Не чекаючи Махнової згоди, Льова взяв батька на

руки, мов дитину, і виніс з хати.

На вулицях вже метушилися перелякані махновці, зі

всіх ніг тікали до лісу, щоб там сховатися під густим
сплетінням гілля.

Над селом справді кружляв аероплан. Було добре
видно, як з нього висувався один з пілотів і жбурляв
донизу, на їхні голови, гранати, потім почав низько

літати над лісом і навмання бити з кулемета.

Намацали... Махно аж корчився на тачанці од

приступу болю.

Куди тепер? сидів поряд з ним Льова. До
кордону підемо... видихнув. Треба якось рятуватися...

Голодні і втомлені, брели вони лісом. Слідували за

маршрутом, що його вказував на карті Задов. Все далі і

далі віддалялися на південний захід...

У бої не встрявали. Намагалися триматися подалі від
сіл і шляхів. Закінчувалися припаси, а поповнити їх не

було де, бо на селах уже починався голод. Різали і їли

коней, бо й фуражу не вистачало, їхали по двоє на коні,
тіснилися на возах.

*
Український історичний журнал. 1990. №9. С. 89.
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Швидше до кордону, шепотів Батько.

На допомогу розраховувати не доводилося. А в

одному з сіл на них ще й напали... селяни. В короткій
перепалці Батько був поранений кілька разів. Куля прошила
потилицю і вийшла навиліт через праву щоку.

Махно горілиць лежав на возі. Кучер обережно правив

кіньми, щоб не завдати йому зайвого болю...

Де Лепетченко? ледве ворушив язиком Махно.

Ще не повернувся.
Поклич Задова.

Підбіг Льова.

Нахилися до мене, простогнав Махно. Нижче...

Ще нижче... Щось маю тобі сказати.

Слухаю, Батьку.
Я можу вмерти...

Тьху тобі на язик! Шо це ти?

Я знаю. Слухай мене... Хочу, аби ти знав. Я

приберіг трохи золота... для нашої справи... Лепетченко знає

місце.
Кинулися на розшуки Лепетченка, але його ніхто ніде

не бачив.

їхали до Дністра. До кордону. Льова розумів, що

доведеться прориватися з боєм, бо ж прикордонники з

миром не пропустять. Надію мали на несподіваний
натиск...

26 серпня 1921 року дісталися до Кам янки. Була ніч.

Сріблився під місячним сяйвом Дністер. Там, за річкою,
був порятунок.

На щастя, Махнові полегшало, він навіть підвівся і,
закутавшись у бурку, підійшов до Задова.
- Ну, як?

Завтра вночі... Вплав, за гриву.
А Лепетченко?

Вештається десь...

У сутінках Махно посміхнувся, але Задов того не

помітив. Не все сказав він Льові тоді, не все... І що нема

Івана також не новина для нього, бо це він сам послав

його до потаємних місць, щоб прихопити з собою одну

валізу з цінностями, бо ж зашитого за підкладкою може
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не вистачити. Хто знає, як довго доведеться пробути за

кордоном?
Треба, напевно, зробити невеличкого плота,

задумливо мовив Задов.

Ні, не потрібно, зрозумів натяк Махно. Я

переправлятимусь, як і всі.

У цей момент вони обидва помітили... очам не

повірили: Лепетченка, він ішов прямо до них.

Доброго вечора, Батьку! привітався.
Привіт, Іване!

Як ваше здоровля? Лепетченко непомітно

показав поглядом на Задова.
Нічо-о... Кажи при ньому. Взяв?

-Ні.

Чому?
Там червоні... Кругом пости, караули... Не

було як і тільки! повторив батькову приповідку.
Все хоч на місці? схвильовано запитав.

Як у царському банку.
Що ж... Хай уже так...

Льова мовчав ні пари з вуст. Ніби й не цікавило те

його. Втім, тоді справді турбувало інше переправа. Від
неї залежало, чи житимуть вони післязавтра. Бо, як

відомо, мертвим золото ні до чого.

Увесь наступний день спостерігали в бінокль за

прикордонною заставою: скільки бійців, яка зброя, як

несуть службу, коли ходять наряди, де найменш прикриті
дільниці «вікна».

Під вечір, як тільки засутеніло, Батько підніс руку і

махнув.
З гиком і свистом полетіли на заставу вершники,

вимахуючи на скаку шаблями. З іншого флангу ринули у

наступ дві чи три тачанки.

Із застави вдарив кулемет, збив на землю передніх. Та

ніхто не зупинився. Хто падав з коня і зоставався в

живих, негайно стрибав до товариша у сідло і разом мчали

до Дністра. На поранених ніхто не звертав уваги.
Тим часом глибоченькою балкою летіла від лісу до

річки самотня тачанка, шо її ніхто не помітив через
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стрілянину на кордоні. Махно з дружиною, Льова Задов,
Семен Каретников та Іван Лепетченко, якого не

відпускали від себе ані на крок.
Ось і берег. Митцем випрягли коней.

Мерщій всі у воду! гукнув Льова. З кіньми...

щоб...

Стрімка течія підхопила їх і понесла. На румунський
берег вилізли значно нижче за течією, знесилено лежали

на гальці і відсапувалися.
Жебоніла вода. Пофоркували коні. Холодила груди

мокра і чужа земля...

У радянській пресі тоді ж з явилося повідомлення, що
нібито Махно загинув у перестрілці на кордоні. Але...

«Мною було одержано донесення, що, здається,

потрапило у пресу, про те, що вбито самого Махна,
розповідав Фрунзе. Але, знаючи з досвіду часту
невірогідність таких донесень, я наказав провести огляд усіх
вбитих у бою бандитів цілком компетентним особам, і ця

перевірка донесення не підтвердила».*

*
Коммунист. 1921, 21 сентября.
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ПІД ЧУЖИМИ ЗОРЯМИ

П ятдесят чотири роки сплинуло з того часу, коли у

серпні 1945 року в Берліні органами НКВС були
затримані дружина Нестора Махна Кузьменко Галина та

його донька Олена. Сьогодні ми вперше знайомимо

широкий загал з матеріалами справи №148 532, якою

займалася слідча частина НКДБ України. Подаємо
декілька фрагментів із протоколів допиту затриманих,

котрих звинуватили лише за родинні зв язки з Нестором
Махно. І запроторили на десять років за колючий дріт
сталінських концтаборів.

Протокол допиту

1945року, серпня місяця 28 дня.
Я, начальник опергрупп НКВС №1 м.Берліна

підполковник Нерядов допитав затриману: Кузьменко
Галину Андріївну, 1896 року народження, українку,
уродженку м.Кйєва, із селян-середняків, батько працював
жандармським писарем. Соціальний стан службовка.
Освіта середня. Проживала в м. Берліні по вул.Лінієн-
штрасе № 58 59.

Запитання: Розкажіть про ваших батьків та родичів.
Де вони зараз перебувають?
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Відповідь: Мій батько, Кузьменко Андрій Іванович, у

1919 році був розстріляний червоноармійцями в селі

Пісчаний брід за зв язки з махновцями. Мати,
Кузьменко Давнікія Михайлівна, померла в 1933 році. Брат,
Степан, недовгий час перебував у загоні Махна, а потім

переховувався у Росії. Були чутки, що він помер десь під

Москвою. Нема в живих і другого брата Миколи. Більше

близьких родичів у мене немає.

Запитання: Ви брали участь у всіх походах армії
Махна. Відомо, що загони махновців вдавалися до вбивств і

грабежів населення. Дайте свідчення про ці факти.
Відповідь: Я особисто ніякої участі у каральних акціях

і пограбуваннях не брала і сама таких фактів не бачила.

Але мені відомо, що махновці жорстоко розправлялися з

працівниками міліції, з особами, які здійснювали прод-

розверстку. Забирали зібране ними зерно і роздавали
селянам.

У Махна був начальник постачання, який

забезпечував загони продуктами харчування, фуражем, кіньми,
обозом, але як це йому вдавалося не знаю.

Запитання: Як Ви ставилися до звірств махновців?
Відповідь: 3 цього приводу у мене не раз були сварки з

Махном. Я називала ці жорстокі дії його сподвижників

бандитськими.
Запитання: Розкажіть, за яких обставин Ви

познайомилися з Махном?

Відповідь: У 1916 році я закінчила учительську

семінарію у містечку Добровеличківка Херсонської губернії.
Мої батьки в той час жили в селі Пісчані броди. Після

закінчення семінарії мене призначили на посаду

вчительки в Гуляйполе. У 1917 році там з явився Нестор Махно,
який повернувся із Бутирської в язниці, де відбував
покарання за анархістську діяльність. Він почав

проводити активну політичну діяльність і для зборів та

мітингів використовував приміщення школи, де я працювала.

Тут ми й познайомилися. Весною 1919 року, коли Махно

очолив повстанців, які вели бої з армією білогвардійців,
я стала його дружиною і перебувала з ним до його смерті
у 1934 році.
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Запитання: Яку участь Ви брали у махновському русі
на Україні?

Відповідь: Коли кількість махновських загонів значно

зросла, виникла необхідність створити
культурно-політичну комісію для проведення масово-політичних

заходів серед бійців та місцевого населення. В цю комісію

обрали й мене. Ми організовували мітинги, доповіді,
налагодили випуск газети «Путь к свободе». Керував
цією діяльністю відомий і авторитетний анархіст Волін.

Окрім роботи в комісії я доглядала за пораненими
бійцями. Махно доручив мені вести щоденні записи про
бойові акції повстанської армії. Оце і вся моя участь у

махновському русі.

Протокол допиту

18 лютого 1946року.
Запитання: Слідству відомо, що в 1919 році в м.Кате-

ринославі загонами Махна були захоплені коштовності,
особливо багато золота. Розкажіть, що Вам відомо про
місце перебування цих дорогоцінностей?

Відповідь: Дійсно, восени 1919 року в банках і

ломбардах Катеринослава махновці реквізували велику
кількість коштовностей. Певну частину розграбували окремі
повстанці, а більшу половину за дорученням штабу було
заховано членами створеної комісії у складі Савелія

Махна (брата Нестора), Олександра Лепетченка і

Григорія Василевського, які згодом під час боїв загинули. Куди
саме вони заховали дорогоцінності, мені невідомо.

Запитання: А Махно знав про місце схованки?

Відповідь: Ми з ним на цю тему ніколи не розмовляли.
Запитання: У якому році і за яких обставин Ви

опинилися за кордоном?
Відповідь: У серпні 1921 року я разом з Махном у

складі загону повстанців перейшли Дністер і здалися

румунським властям. Згодом ми з Нестором перебралися
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до Польщі, де перебували два роки, а потім виїхали в

Данціг. Там Махно був заарештований, а мені вдалося

через Берлін відбути до Парижа, куди у 1925 році із

Данціга приїхав Нестор Махно. Через два роки ми

припинили наші подружні стосунки.

Під час перебування у Париха, він підтримував зв язки

з французькими та американськими анархістами, мав з

ними листування і отримував матеріальну допомогу.
У Франції я жила до 1942 року, працювала секретарем

в організації «Союз українських громадян», яка існувала
легально, але її контакти з офіційними представниками

Радянського уряду старанно приховувались. Метою

організації була пропаганда політичних ідей Радянського

Союзу серед української еміграції. Згодом довелося

переїхати до Берліна, де перебувала моя дочка. Вона

працювала на фабриці «Сіменс», куди незабаром
пощастило влаштуватися й мені.

Запитання: 3 якими націоналістичними організаціями
Ви мали зв язки у Берліні?

Відповідь: 3 угрупованнями такого напряму не

співпрацювала. Одного разу випадково познайомилася з

калмиком Басаном Даковим, який розповів мені, що в Берліні
діє калмицька антирадянська організація, яка формує
калмицькі військові підрозділи у складі фашистської
армії, які беруть участь у бойових діях проти Радянського

Союзу. Очолювали цей комітет Шамба Балінов і доктор
Степанов.

Протокол з моїх слів записано

правильно і мною прочитаний
Г.Кузьменко

Допитав: Старший слідчий НКДБ УРСР

старший лейтенант Жданов
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Свого часу керівник НКВС СРСР Єжов у середовищі
правоохоронців кинув «крилатий» вислів: «Для чекіста у
його діяльності головне не кримінальний кодекс, а

пролетарська ненависть до класових ворогів!»
Отож не надзьобавши жодного факту стосовно анти-

радянської діяльності Г.А.Кузьменко та її доньки Олени,
керуючись лише ненавистю гегемонів, їх засудили на

десять років позбавлення волі і спровадили відбувати
покарання до одного з концтаборів на території
Казахстану. Для Кузьменко Галини це було четверте
ув язнення. Вперше вона ознайомилася з камерною обстановкою

в 1922 році у Варшаві. Її звинуватили у підготовці

збройного повстання в' Галичині з метою приєднання
цієї території до Радянської України.

Вдруге сиділа у в язниці в 1924 році в Данціїу. Німці
заарештували Махна і Галину з причин ще свіжих гріхів
махновців, які відчутно пошарпали німецькі окупаційні
війська на Україні.

Втретє міряла кроки в камері французької тюрми.

Заарештували безпричинно, інкримінуючи роботу у

радянській організації «Союз українських громадян у

Франції». Сиділа недовго, звільнили, але відтоді
дозволялося проживати у Франції лише під наглядом поліції.

Із радянського концтабору Кузьменко вийшла на

волю у 1955 році, повернутися на Україну не дозволили.

Останні дні доживала на чужині, у злиднях, хвора.
Намагалася вимолити допомогу у можновладців,
зверталася до партійних та державних інстанцій, відповіді не

отримала.

Десь серед чужих пісків, на спекотних казахстанських

просторах загубилася її могила. Скільки їх,
великомучениць страдницької України спочивають вічним сном у

чужих землях, під чужими зорями!

Публікація
Вячеслава Попика,
полковника запасу СБУ.

При підготовці публікації
використано архівні матеріали СБУ.
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ВЕРШНИК

МАХНОВСЬКОЇ ВОЛЬНИЦІ

Начальник контррозвідки махновської армії Лев

Миколайович Задов-Зіньковський займає чильне

місце серед найближчих і найвірніших бойових

побратимів повстанського ватажка Нестора Махна. Він

пройшов з ним через радощі перемог і гіркоту невдач,

завжди рішучий, сміливий, непідкупний, відданий
ідеалам свого полководця. їхні шляхи навіки розійшлися
серпневої ночі 1921 року на березі швидкоплинного

Дністра, коли Льова Задов забезпечив переправу на

румунську територію пораненому Нестору та невеликому

загону махновців.
На початку 1992 року авторові цих рядків пощастило

відшукати сина Льови Задова, полковника у відставці
Зіньковського Вадима Львовича, який проживав у

м.Геленджику. Він побував у Києві, відвідав Биківню,
поклав квіти на братську могилу, в якій спочивають його

тато Лев Миколайович і брат батька Даніїл, замучені у

катівні НКВС, яка містилася свого часу у підземеллі

колишнього Жовтневого палацу. Згодом вони були
реабілітовані.

Подаємо літературний запис спогадів
В.Л.Зіньковського про трагічну долю їхньої сім ї.
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Слово ПРО БАТЬКА

Чорний день 26 серпня 1937 року назавжди розме^

жував долю нашої сім ї на два трагічні поняття «до» і

«після». Страшну межу між життям і загибеллю нашого

тата Льва Миколайовича Задова-Зіньковського,
проклав його несподіваний арешт. .

Напередодні він повернувся до Одеси з Кам янця-

Подільського, куди виїздив у відрядження. Вранці 26-го,
як завжди, поцілував маму, пригорнув дітей і пішов на

роботу до Одеського управління НКВС, де працював з

1924 року. Пішов, щоб більше ніколи не повернутися. У

цей же день, надвечір, до нас прийшли незнайомці й

почали обшук. Ті колейдоскопічні події чітко

вкарбувалися у мою пам ять і досьогодні поклали на душу тяжкі

спогади. Тоді мені здавалося, що перед очима пливуть

кадри з якогось баченого кінофільму про захоплюючу

боротьбу революціонерів. По шафах, у комоді, серед
книжкових полиць хвацько нишпорили мовчазні й

незворушні прибульці, копирсалися в білизні,
простукували стіни, кидали на підлогу книги, які вважалися у

нашому домі найдорожчою цінністю. Полишаючи після

ретельного обшуку квартиру, вилучили фотографії,
поштівки, частину книг, фотоапарат і наш улюблений
«Маузер» із золотою монограмою на полірованій
дерев яній кобурі це була татова іменна зброя, якою його

нагородив НКВС СРСР за успішно проведену чекістську
операцію проти англійської розвідки.

Глухо грюкнули двері, й ми залишилися серед хаосу,
зчиненого батьковими колегами, приголомшені неочіку-
ваними подіями, наодинці з тривожною невідомістю.
Ось так сім я чекіста вже на другий день після обшуку
перейшла до категорії сім ї «ворога народу». Це ми
відчули на собі відразу ж після арешту батька, бо з пристойної
трикімнатної квартири нас хутенько переселили у

похмуру, вогку комірчину комуналки троє дорослих і

троє дітей. Кажуть, що горе не любить самотності у
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січні 1938 року заарештували маму Зіньковську Віру
Іванівну. Троє нас, малолітніх, залишилося під опікою

бабусі. Щоб так-сяк прогодувати дітей, старенька носила

на продаж останнє лахміття, а колишні татові соратники,
які колись частенько гостювала у свого хлібосольного

товариша, обминали нас десятою дорогою. Пошесть

дикого страху заполонила стероризовану країну,
безжалісно вигризаючи з людських душ милосердя,
моральність і гуманізм. Згодом повернулася з в язниці мама,
жити стало спокійніше, але не легше.

Ми так і не знали, що стало причиною арешту батька,
невідомою залишалася і його подальша доля. І тільки у

1949 році дещо розвиднілося. На той час, після

закінчення військового училища, я служив у танковому

полку 24-ї мотострілецької дивізії. Зваживши всі «за» і

«проти», вирішив подати заяву про вступ кандидатом у

члени КПРС. Відповідно до існуючого партійного
порядку запустили мене до канонізованого чистилища.

Відповідь, не забарилася. Партійній комісії політвідцілу
дивізії компетентні органи повідомили про те, що мій

батько Л.М.Задов-Зіньковський з 1918 по 1921 роки

перебував у банді Махна на відповідальній посаді.
Виявилося, що цього компромату було досить, щоб
батька розстріляти, а мені відмовити у довір ї стати

комуністом. Отаким чином, хоч і через політвідціл наша

сім я уперше довідалася, в чому ж звинувачували тата.

Але ж уся країна знала, що махновці, окрім Нестора
Махна, були повністю амністовані радянським урядом,
ще в 1921 році, а потім додатково у 1927-му. Яка ж

тоді ціна таким «індульгенціям»?
Не можу обминути творця лихої слави про батька

автора роману «Ходіння по муках» Олексія Толстого. Це
з його «легкої» творчої руки, а потім завдяки

кінематографу, пішов стрімко гуляти неосяжними просторами

країни образ розбишаки, грабіжника і садиста Льови

Задова. На мою думку, письменник погрішив проти

істини, проти історичної правди. Він вихопив з бурхливої
неоднозначної біографії свого героя лише фрагменти
палаючої сторінки громадянської війни на Україні. У тій
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смертельній, апокаліптичній обстановці всяк бувало,
революція диктувала свої суворі закони. І той же

«розбійник» Льова Задов у боротьбі за радянську владу ходив

у штикові атаки під Царициним, у нестримних лавах

вершників махновської вольниці громив врангелівців,
кайзерівців, гетьманців, петлюрівців і не за своєї вини

опинився на стежці війни з більшовиками. Він пройшов
у закордонні тернистими шляхами утікача з рідного
краю. У тяжких роздумах, переосмисливши вогняні

версти свого бурхливого життя, вирішив повернутися на

Україну й перейшов свій фатальний Рубікон. Лев

Миколайович Задов-Зіньковський став чекістом і протягом

чотирнадцяти років бездоганно працював в іноземному
відділі ГУП-НКВС Одеської області. Він виконував
складні й відповідальні завдання радянської розвідки,
неодноразово нагороджувався.

Моя дитяча пам ять зафіксувала його добрим,
сильним, вимогливим і справедливим батьком, жодного разу

я не бачив його п яним чи брутальним у розмовах. У

своїх почуттях до дітей він був рівним, до всіх нас

однаково ласкавим і привітним. Тільки через багато

років я довідався, що моя сестричка Алла рідна мені

по мамі. А я у дитинстві ревнував тата до неї, все мені

здавалося, що він любить її більше, ніж мене. Медсестра
Алла Зіньковська загинула смертю хоробрих у 1942 році в

бою з гітлерівцями під Севастополем.

Наша мама була культурною, освіченою жінкою,
вихованою на прогресивних традиціях української
інтелігенції, вона закінчила Полтавський інститут шляхетних

дівчат. Важкі втрати болючою борозною пролягли через
її серце й душу, огорнули раннім серпанком
невимовного суму. Почуття до батька у неї були глибокими і

неповторними. Ми часто радили ій вийти заміж, але

вона, лагідно і вдячно посміхаючись, говорила: «Такої

щирої, задушевної та вірної людини, як ваш тато, я вже

ніколи не знайду, а іншого не хочу».
Незгасаюча пам ять про батька, людину благородну й

сильну духом, надавала мені терпіння й наснаги у

пошуках справедливості на довгому й виснажливому
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шляху до його реабілітації. Тридцять чотири роки я

вперто йшов по ньому тернистому й обпікаючому,
долаючи байдужість, неповаїу, а часом і презирство до

спраглого. Мій марафон почався у 1956 році. Я звертався
до багатьох компетентних інстанцій, але звідусіль
одержував однотипні відповіді: «У реабілітації відмовити».

Свіжий вітер перебудови надихнув мене на рішучість і

сміливість. Я написав листа особисто до голови КДБ
СРСР ВА.Крючкова, у жому розповів про свої багатолітні

поневіряння. І ось 29 січня 1990 року Пленум Верховного
Суду СРСР, переглянувши кримінальну справу батька,
відмінив вирок від 25 вересня 1938 року за відсутністю у

діях звинуваченого ознак злочину. Врешті-решт, мій

батько був повністю реабілітований.
Так уже склалося на роду, що династія Задова-

Зіньковського з 1918 року боронила нашу Батьківщину
на фронтах громадянської та Великої Вітчизняної воєн, а

також на бистрині незримих чекістських поєдинків. Не

повернулися з поля бою двоє дітей Льва Миколайовича,
сплять вічним сном у рідній землі під Севастополем і на

Курській дузі; мені пощастило я вийшов з того пекла

живим. Сьогодні у Льва Миколайовича та Віри Іванівни

ростуть два онуки й чотири правнуки. Онуки
продовжують благородну дідову і батькову справу вони

стали офіцерами Радянської Армії, а правнуки тільки-но

готуються до майбутніх звершень.

Ніколи вже не повернути життя наших рідних,
безневинно конвойованих на Голгофу злим генієм вождя та

його поплічників, але святий обов язок нащадків

напружити усі сили й навіки скинути із братських могил

закатованих тяжкий тягар безпідставних звинувачень,

освятити перед сьогоденням і прийдешнім їхні чесні імена.

Літературний запис Вячеслава Попика
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В ячеслав ПОПИК

НА ВУЛИЦІ ВОЛОНТЕРІВ

Прадавня, як світ, професія розвідника, романтична,

традиційно утаємничена, овіяна легендами,

удостоєна людської поваги та неперевершеної цікавості. І

так уже повелося, так, мабуть, і на роду написано, що

здебільшого про долю розвідників ми дізнаємося через

роки, а то й десятиліття, або навіть після їхньої смерті.
Мало кому з них поставлені обеліски, далеко не всі

повернулися під рідні зорі, навіки спочивши

безіменними в чужій землі.

Сьогодні ми вперше перегортаємо невідому
широкому загалу сторінку історії. На ній викарбуване ім я

нашого видатного живописця, народного художника

СРСР, лауреата Державної премії Української РСР імені

Т.Г.Шевченка Миколи Петровича Глущенка. Він довгий

час, живучи за кордоном, виконував складні й

відповідальні завдання радянської розвідки. Під його

матеріалами, що надходили в Центр, стояв підпис «Ярема».
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...Париж, немов бджолиний рій, стугонів
різноголоссям. Хто тільки не прибився до нього! Різний ЛЮД

звідусіль шукав тут нектар для щасливої долі. Тут
народжувалися й гинули сподівання, ще плекалися надії на

«велику й неділиму», на «самостійну й ні від кого

незалежну».
На початку жовтня 1926 року до ательє художника

Глущенка по вулиці Волонтерів, 23 зайшов відвідувач,
щоб оглянути декілька картин і придбати їх. Коли вони

залишилися наодинці, прибулець запропонував Миколі

Петровичу переговорити в інтимнішій обстановці, як

того вимагали умови конспірації. Зустріч відбулася. І ось

до Москви відправлено шифроване повідомлення: «Лист

№ 20, параграф № 16.

Нами залучено до розвідувальної роботи художника

Глущенка Миколу Петровича, 1900 року народження,

уродженця колишньої Катеринославської губернії, із

селян, закінчив юзівське восьмикласне училище.
1919 року силоміць мобілізований до денікінської

армії, у складі якої на території Польщі був інтернований
у Щелковський табір. Через деякий час утік до

Німеччини, де навчався у Берлінській вищій школі

образотворчого мистецтва. Під час навчання його матеріально
підтримували гетьман Скоропадський, колишній

представник УНР у Берліні професор Роман Смаль-Стоць-

кий, письменник Володимир Винниченко.

З 1925 року Глущенко проживає в Парижі, має власне

ательє по вулиці Волонтерів, 23. Спеціалісти вважають

його одним з найталановитіших художників Європи.
Виставки картин влаштовувалися у багатьох європейських
містах. Його ательє відвідують лідери білоемігрантських
та українських націоналістичних угруповань, урядові
чиновники, туристи. Часто виїздить у різні міста

європейського регіону. Раніше з Глущенком підгримували
стосунки наші співробітники Полоцький і Львов, до яких

він звертався з проханням через певний час посприяти

йому в поверненні на Україну. Загальне враження
позитивне.
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Вважаємо за доцільне на першому етапі спрямувати

Глущенка на добування інформації про ворожу

діяльність і наміри закордонних антирадянських та

націоналістичних організацій, а також розширення контактів з іх

керівниками».
...Йшов сьомий рік, як юний новобранець Микола

Глущенко не з власної волі залишив рідний дім і

опинився серед чужих людей, з пекучою тугою в серці, з

непоборним бажанням вернутися до дитячих стежин,
кришталевих криниць рідного краю. Йому повірили й не

помилилися. У ті часи чекісти, які працювали за

кордоном і спілкувалися з вигнанцями, досить чітко

усвідомлювали, що серед сотень тисяч, хто пройшов страдницькими
шляхами еміграції, значна частина прагне повернення й

щиро бажає добра своєму народові.
Ательє по вулиці Волонтерів привертало увагу

емігрантів та парижан, що зналися на мистецтві. Замовлень
не бракувало, заходили навіть високі урядові чиновники.

Сюди збиралися погомоніти, посперечатися,
обмінятися новинами, познайомитися з цікавим товариством за

кавою. В центрі уваги, звичайно, був Глущенко, молодий,
красивий, імпозантний господар, знаний серед митців,
такий привітний і ґречний, завжди оригінальний. Дуже
полюбляв ці відвідини ерцгерцог Вільгельм фон
Габсбург, племінник колишнього австрійського
імператора Франца Йосипа. Щоправда, серед українців він

представлявся як полковник УГА* Василь Вишиваний.

Разом з ним частенько навідувався один із фундаторів
ОУН Дмитро Андрієвський. Надзвичайна балакучість
обох імпонувала «Яремі» і полегшувала виконувати

завдання розвідки.
Невдовзі в Центр надійшло повідомлення:

«Берлінська організація ОУН, керована Коновальцем, зарахована

до штату гестапо на правах особого відділу. В передмісті

*Украінська галицька армія, створена у 1918 році
Західноукраїнською народною республікою (ЗУНР).
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Берліна на кошт німецької розвідки побудовані казарми
для українських націоналістів і ведеться формування
військових загонів під керівництвом Рико Ярого.
Створено штаб, який повинен їх організовувати, а також

розробляти мобілізаційні плани для зовнішньої війни. Керує
штабом полковник Мельник. *До його складу ввійшли

генерал УГА Курманович, петлюрівський генерал Капу-
стянський, полковник УГА Вишиваний».

Авторитет Глущенка як митця бурхливо зростав не

тільки серед української та російської еміграції. Його
визнала прискіплива Європа. З успіхом проходять
виставки робіт художника у західних столицях, про
талановитого митця захоплено пише преса. Коло його

знайомих постійно розширюється. І звичайно, серед них такі,
що своїм службовим становищем цікавлять радянську
розвідку.

Теплого червневого ранку поріг ательє по вулиці
Волонтерів упевнено переступив пристойно й модно

одягнений молодий незнайомець. Скоромовкою, неймовірно
жестикулюючи, відрекомендувався: «Комерсант із Бельгії

Андре Мірабо». Він розповів, що з місяць тому зустрівся
у Брюсселі з Дмитром Андрієвським, котрий порадив йому
при нагоді неодмінно відвідати маестро й познайомитися

з чудовим месьє Глущенком та з насолодою

помилуватися барвистими пейзажами талановитого майстра. Як

з ясувалося з подальшої невимушеної розмови,
комерсант досить професійно знався на мистецтві та й сам, як

він обмовився, пробував себе на акварелях.
Вони подружились, як кажуть, з першого погляду, з

першої зустрічі. Андре Мірабо в комерції вертів
великими справами. На цьому терені він мав набагато більші

успіхи, ніж на ниві образотворчого мистецтва. Сферою
його бурхливої діяльності стала наука, промисловість, у

тому числі й військова, де він рекламував і проштовхував

у виробництво всілякі винаходи. Про таких на Україні
кажуть: «Де не посій, там і вродить». Андре був вхожий у

середовище крупних промисловців, керівників
фінансових і торгових організацій, співробітників міністерств
закордонних справ, військових із штабів СІЛА, Франції,
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Німеччини, Англії, Голландії, Бельгії та інших держав.

Співдружність художника й комерсанта виявилась

досить плідною.
«Із службової характеристики «Яреми».
Під час проживання у Франції та Німеччині виконав

низку складних завдань з добування науково-технічної
інформації оборонного характеру. В результаті радянська
розвідка одержала цілком секретні креслення на 205 видів

військової техніки, зокрема авіаційні мотори для

винищувачів. За допомогою «Яреми» іноземний відділ ГУДБ*
залучив до розвідувальної роботи декількох впливових

чиновників із закордонних антирадянських
націоналістичних організацій, що дозволило значною мірою
локалізувати їх ворожу діяльність проти СРСР...»

Роки спливали бурхливими днями. Вони були до

краю завантажені складними й небезпечними

розвідувальними акціями, а ще й натхненним прекрасним
покликом душі, народженням нових художніх творів. Йому
позували Анрі Барбюс, Ромен Роллан. Глущенко не

розлучався з пензлем, працював багато й плідно, та все ж

частіше й частіше ятрила душу невгамована туга за рідним
краєм, за ненькою-Україною, за тепліню ясних і

печальних маминих очей. Він знесилювався від чіпкої

ностальгії, ночі ставали безсонні, а в мареві коротких снів

приходило дитинство, висока блакить українського неба над

безмірним пелюстковим морем усміхнених соняшників,
та оте до смерті незабутнє степове «ігіть-підьов».
Бажання будь-що повернутися на Батьківщину не давало спокою

ні вдень, ні вночі. Значною мірою цьому сприяв добрий і

давній друг Миколи Петровича, щирий доброзичливець
його таланту Володимир Кирилович Винниченко. їх
єднала лиха емігрантська доля та обопільне покликання до

мистецтва.

Письменник студіював у майстерні Глущенка,
захоплювався акварельними малюнками. У теплих щирих
розмовах Винниченко спонукав свого молодшого побратима

*
Головне управління державної безпеки.
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не баритися із поверненням до батьківського порога. Він

палко говорив, що справжній національний талант від
Бога і мами може сягнути вершини творчості лише на

рідному вітчизняному грунті, де для митця споконвічно

струмують, життєдайні чисті джерела первозданності.
Володимир Кирилович усіляко* відмовляв Глущенка від
стосунків з оунівцями, гетьманцями та білогвардійцями,
висловлював побоювання, що спілкування з відвертими
ворогами Радянської влади може зашкодити

поверненню. Для переконливості розповів, як сам виставив зі своєї

квартири ерцгерцога Василя Вишиваного, що завітав

разом з ад ютантом Лярощенком вербувати його. Бажаючи

всіляко оберегти Глущенка від найменших підозр з боку
співробітників радянського посольства в Парижі,
Винниченко надіслав йому анонімного листа, копія якого

збереглася. Ось його зміст:

«Громадянине Глущенко!
Я давно симпатизую Вам, щиро радію кожному

Вашому творчому здобутку. Ваш непересічний талант

належить українському народові, до якого Ви невдовзі
повернетесь. Тому вважаю за обов язок звернути увагу на

слідуюче.
Ви приятелюєте з відомим емігрантом В.Винничен-

ком. Про стосунки з ним у Лаванду, Марселі й тепер у

Парижі відомо радвладі. Поки непізно, я хочу порадити
Вам негайно припинити контакти з Винниченком,
звичайно, якщо Ви дійсно зацікавлені в поверненні до
Радянського Союзу. І чим швидше припиниться це

приятелювання, тим краще буде для здійснення Вашого задуму.

Про цього листа нікому не розповідайте, окрім дружини.
Ваш щирий доброзичливець. Париж, 12.12.35 р.»
Авторство Винниченка доведене спеціальним дослідженням
НКВС СРСР. У той час він уже ходив з ярликом ворога

Радянської влади.

Та не знав Володимир Кирилович, що «Ярема» давно

вже летить на крилах уяви до отчого дому, але обставини

поки що були проти його бажань.

«Із листа № 7 параграф 14, Центру: «Ярема»
наполегливо вимагає дозволити йому повернутися на Україну.

132 ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



Ми намагаємося довести, що для завершення важливої

розвідувальної акції потрібно лишитися в Парижі ще на

один рік. Він украй незадоволений, каже, що більше двох

місяців не витримає.

Резидент»
І все ж він витримав ще рік, мабуть, найважчий із тих

сімнадцяти, що без вороття спливли на хвилях Шпрее й

Сени. У липні 1936 року Микола Петрович з сім єю

повернувся до Радянського Союзу й оселився у Москві.

Розвідника не зустрічали з оркестрами, не мітингували,
піонери не дарували квітів. Йому надали можливість

проживати в кімнатці площею 9 квадратних метрів у

комуналці, та на душі було сонячно й затишно. Він був на

своїй рідній землі, серед своїх людей і ніхто не мав права

звинуватити його за таку довгу розлуку. «Ярема» чесно і

достойно виконав свій громадянський обов язок перед

Батьківщиною, але останнє завдання розвідки на нього

ще чекало.

Його повернення збіглося з тими похмурими часами,
коли повноваження НКВС непомірно розширились. У

системі Наркомату внутрішніх справ виникли позасудові
органи «особливі наради», «трійки», «двійки», що

чинили масові репресії. Контроль партії над органами

державної безпеки був підмінений одноосібним
контролем Сталіна. Відбулася суттєва деформація їхньої

соціальної природи. Якщо на терені зовнішньої розвідки,
де велася боротьба з розвідувально-диверсійною
діяльністю противника, вони успішно виконували свої завдання,
то у розв язанні внутрішніх проблем державної безпеки,
по суті, стали інструментом утвердження режиму особистої

влади Сталіна, засобом терору проти значної кількості

радянських людей, у тому числі й співробітників НКВС.
До останнього подиху Микола Петрович Глущенко так і

не дізнався, що сокира сталінської інквізиції була
занесена й над його головою. І не топтати б йому рясту
ще довгі, довгі роки, якби не щасливий збіг обставин,
що відвернув фатальний вирок долі.

У 1937 році він приїхав до Києва, де влаштовувалась

виставка його картин. Його гостинно зустріли київські
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колеги. Попереду багато відвідин, прогулянка на

пароплаві по Дніпру, відверті розмови, цікаві розповіді про
життя-буття в Парижі, Берліні... Настрій чудовий.
Серед земляцтва, за яким Микола Петрович так сумував у

чужих краях, почувалося напрочуд затишно й спокійно.

Але той заколисаний спокій зрадливо крався за кожним

його кроком. Микола Петрович, звісно, не знав, що серед

художників, з якими він зустрівся у Києві, чи не

половина на підозрі у місцевого НКВС. У той же час капітан

держбезпеки Рахліс та лейтенант Віхніч, які активно

вишукували ворожі тенденції в українському
образотворчому мистецтві, не відали про причетність Глущенка
до радянської розвідки. І от уже навздогін йому до Москви
жваво полетіла шифровка з варіаціями Рахліса й Віхніча:

«Цілком таємно. Начальнику ГУДБ НКВС СРСР

комісару держбезпеки 2-го ранту т. Молчанову.
За повідомленням «Агафона», до Києва приїздив

художник Глущенко, який конспіративно зв язався з

учасниками української націонал-фашистської організації
художників. Ці контакти прикривалися виставкою

картин, яку він організував. «Агафону» вдалося дізнатися про

те, що українське фашистське підпілля через Глущенка
підтримує зв язок із закордонними українськими
контрреволюційними групами. Під час розмов з учасниками

підпілля Чечвянським і Божко «Агафон» отримав дані,
що Глущенко є прямим агентом керівника ОУН Євгена

Коновальця, який надав йому широкі повноваження.

У Москві він зустрічається з українським фашистом
Колядою, повинен налагодити контакти з російськими
антирадянськими угрупованнями, а також із троцькіста-
ми. Має їхні адреси та явки.

Вивчення контрреволюційних зв язків Глущенка
продовжуєм.

Капітан держбезпеки Рахліс».

У столиці цій шизофренічній вигадці не повірили, бо

«Ярема» довгі роки працював за кордоном бездоганно,
жодного сумніву в його відданості справі й

добропорядності у резидента не було, терміново призначили

ретельну перевірку отриманої інформації. Невдовзі з ясувалося,
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що «Агафон» «липував», а Рахлісу дуже хотілося

просуватися по службі, тож і заварював він на тій «липі»

криваві справи. На сфальсифікованій депеші навпроти

псевдоніма «Агафон» зберігся чіткий напис синім чорнилом:

«Розстріляний як провокатор». Тріснув службовий щабель
і під ногами Рахліса, не видряпався. На щастя, Микола

Петрович про цю сумну історію не довідався.
. А час невпинно наближав нашу країну до тяжких

випробувань. Хоч на перший погляд усе починалося досить

благопристойно. Серпень 1939 року. Між Німеччиною й

Радянським Союзом підписано торговельно-кредитну

угоду про надання СРСР позики на суму 200 мільйонів

німецьких марок. Перший паросток після потепління

відносин між нашими державами. Гітлер перейшов Рубікон
у великій грі зі Сталіним. Вона триватиме майже два роки
й закінчиться перемогою фюрера 22 червня 1941 року.
Він виграє час для тотальної підготовки до «бліц-крігу» і

в дебюті матиме величезну матеріальну, тактичну й

стратегічну перевагу. А поки що йому було конче необхідно

приспати пильність «вождя всіх народів» та інших

гравців сталінської команди. Стрілки на годиннику історії
почали відлічувати час двобою. 24 серпня 1939 року
газета «Известия» повідомляла: «23 серпня о третій годині ЗО

хвилин дня відбулася перша бесіда голови Раднаркому й

Наркома закордонних справ СРСР В.М.Молотова з

міністром закордонних справ Німеччини фон Ріббентро-
пом з питань укладання пакту про ненапад. Розмова

відбувалася в присутності Й.В.Сталіна й німецького посла

Шуленберга впродовж трьох годин. Після перерви о 10

годині вечора була поновлена й закінчилася

підписанням договору про ненапад».

У відповідності з договором, Німеччина й Радянський
Союз зобов язувалися утримуватися від будь-якого
насильства, від будь-яких агресивних дій і нападу один

щодо одного. Договір було укладено терміном на 10

років. У похмурому, набундюченому рейхстазі зловтішно

посміхнувся Гітлер, прикипівши жадібним поглядом до

географічної карти світу. У Кремлі полегшено зітхнув
Сталін. Повільно долаючи по діагоналі свій робочий

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 135



кабінет, він з насолодою посмоктував люльку й тішив

себе приємною думкою про відвойовану перспективу».

Першим, хто розвіяв її пахощі, був розвідник «Ярема».
На початку 1940 року він отримав завдання налагодити
контакти з головним референтом з культурних зв язків

штабу Ріббентропа Клейстом і запропонувати йому
обмін виставками художників у Москві й Берліні. Під час

перебування Клейста в Москві Глущенко був дуже
люб язно ним прийнятий. Він Сподобався високому німецькому
чиновнику. Той показав свою обізнаність з творчим

доробком художника й виявив зацікавленість у
налагодженні культурних зв язків з Радянським Союзом. Задум
вдалося реалізувати досить швидко. Виставка німецького

образотворчого мистецтва в Москві пройшла успішно. У
посольстві Німеччини відбувся званий обід, куди Клейст

запросив Глущенка та інших радянських діячів культури.

Тут же він познайомив Миколу Петровича зі своїм

заступником Шутте й вони обговорили деталі організації
в Берліні виставки «Народна творчість СРСР».

17 квітня 1940 року «Ярема» у складі радянської
делегації Всесоюзного товариства культурних зв язків

виїхав до Німеччини. Перша частина задуманої розвідкою
операції була реалізована без ускладнень. Але найважче

виявилося попереду. Він мав завдання в умовах найсуво-
рішої конспірації, по паролях, зустрітися з необхідними
людьми і отримати від них розвідінформацію. Окрім
того, поновити стосушси зі старими знайомими із числа

лідерів націоналістичних антирадянських угруповань,
чимало з яких підтримували щільні зв язки з

фашистськими спецслужбами. Хто-хто, а ці запеклі політикани не

були байдужі до гітлерівських імперських зазіхань, бо ж

за ними ввижалися втрачені маєтки, заводи, фабрики.
Німецькі хазяї утаємничували своїх симпатиків у багато

проблем, які могли цікавити радянську розвідку. І
головна з них хитрування Гітлера навколо договору про

ненапад, настрої військових, урядових чиновників,
інтелігенції, роль оунівців та інших антирадянських

організацій у гітлерівській агресивній політиці, їх конкретні
наміри. Делікатність ситуації полягала в тому, що Глущенко
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повинен був спрацювати бездоганно, максимально

відточено, як жонглер на дроті, протягнутому над прірвою.
Він знав, що ризикує не лише своїм життям, а й

репутацією держави. Найменший хибний крок в очах

фашистської контррозвідки міг би негативно вплинути на

дипломатичні стосунки між СРСР та Німеччиною, а вони ж

тільки починали окреслюватися хисткою реальністю.
Він виконав складну роботу як професіонал вищої

кваліфікації, не схибивши, виграв двобій з ворожою

контррозвідкою. «Ярема» добув матеріали, історичну
важливість яких важко переоцінити навіть з позицій
сьогодення. Про них доповідали Сталіну й Молотову. Нижче

буде приведений повний текст цього документа.

А поки що в Берліні завершувалась радянська
виставка. Вона викликала жвавий інтерес мешканців
столиці. Останнього дня до залу завітало вище керівництво
рейху. Очолював чималенький гурт міністр закордонних

справ Ріббентроп. Серед прибулих Глущенко побачив

Клейста і Шутге. Вони, на правах давніх знайомих, чемно

обмінялися поклонами. Після короткої прмови про
зміцнення й розширення культурних зв язків між Німеччиною

й Радянським Союзом Ріббентроп передав радянським

представникам привітання Гітлера. Звернувшись до

Миколи Петровича особисто, подякував за найактивнішу
роботу в організації радянської експозиції та сприяння в

популяризації робіт німецьких художників у СРСР. До
Ріббентропа підступив помічник і передав йому
чималенький пакет. Міністр продовжив розмову, не відводячи
погляду від Глущенка. Він сказав, що фюрер як

живописець високо цінує талант Миколи Петровича й вважає

його одним з найкращих пейзажистів Європи. А на згадку
про перебування у Берліні дарує йому альбом з власними

акварельними малюнками. Від свого імені Ріббентроп
вручив Глущенку почесну грамоту. На прощання він

додав: «Якщо у вас є бажання, Гітлер може зробити на

альбомі дарчий напис». На те Микола Петрович відповів:
«Я глибоко вдячний за увагу, але не хотів би цим

обтяжувати фюрера, який так завантажений державними
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справами», «Ярема» став першим і останнім радянським

розвідником, удостоєним такої «високої честі».

Повернувшись до Москви, Глущенко передав
подарунок у ГУДБ НКВС. Згодом його відвезли Сталіну, який

бажав власноруч ознайомитися з мистецькими вправами
опонента. Тільки через півтора^року, у жовтні сорок

першого, він прислав на квартиру художника полковника

НКВС, який мовчки повернув альбом. На сьогоднішній
день вдалося знайти лише сторінку з того унікального
експоната, її фотокопія репродукується вперше.

Але ж не цей епізод був головним у розвідувальній
операції чекістів за участю «Яреми», не за гітлерівським
альбомом їздив він до рейху. Як уже зазначалось, йому

вдалося блискуче реалізувати задум радянської розвідки і

добути надзвичайно цінну інформацію, на основі якої

була підготовлена доповідна на ім я Сталіна й Молотова.

П ятдесят років цей документ лежав серед архівної тиші,
чекаючи свого часу. І ось, нарешті, цей час настав. Ми

публікуємо повний текст доповідної записки.

«Копія.

т. Сталіну, т. Молотову
Посланий ГУДБ НКВС СРСР у Берлін розвідник

«Ярема» повідомив: «Незважаючи на укладений з СРСР

договір про дружбу, уряд Німеччини активно готується

до війни проти Радянського Союзу. Всіма засобами

гітлерівці маскують приготування з метою запобігти

невдоволення з боку Уряду нашої країни.
У підготовці агресії Німеччина широко використовує

українські націоналістичні організації під прапором

боротьби за створення «самостійної України». Для
націоналістичних осередків запроваджено ряд матеріальних
правових пільг, серед української еміграції проводиться

значна пропагандистська робота. Націоналісти
призначаються на різні посади у міністерстві внутрішніх справ,

в армії, поліції та прикордонних військах під приводом

підготовки державних, політичних і військових діячів для

майбутньої соборної України.
Український науковий інститут, що працює в Берліні

під керівництвом міністерства пропаганди, останнім
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часом значно активізував свою діяльність і став центром

науково-дослідної роботи українських націоналістичних
організацій, покликаних науково обгрунтувати антира-
дянські завдання.

З 1939 року інститут фактично підпорядкований
німецькій адміністрації, але персонал залишився

українським. Цей науковий заклад розвинув бурхливу видавничу
та дослідницьку діяльність специфічного характеру. Так,
протягом 1939 1940 років ним було видано військовий

німецько-український словник для інфантерії,
аналогічний словник для пілотів та великий німецько-украінсь-
кий словник спеціально для військово-топографічних,
економічних і політичних оглядів окремих регіонів
України. Готуються до друку кишенькові військові

словники та детальні карти території України.
Науково-дослідною роботою інституту керує професор

Кузеля, колишній «гетьманець, звязаний з бюро
Розенберга. У розмові з «Яремою» щодо німецько-оунівських
планів у найближчий час він сказав: «Я спілкуюся з

багатьма німецькими політичними діячами і скажу з

усією відповідальністю війна з СРСР не за горами. Ми

і зараз багато працюємо, але намагаємося бути
непомітними, бо німці зацікавлені, щоб не загострювати
відносин з Радянським Союзом. Для української
національної еміграції Гітлером створено режим найбільшого

сприяння».
Характеризуючи різноманітні політичні угруповання

еміграції, їхній антагонізм, Кузеля відзначив: «По суті,
суперечки між ними мають формальний характер. Такий

стан тимчасово влаштовує німців, але головна мета одна

і господар один».

Прошу Ваших вказівок. Народний комісар внутрішніх
справ СРСР.

10 червня 1940 року».
З моменту укладення договору про ненапад минуло

лише десять місяців.

До речі, цікава деталь, на яку хотілося б звернути

особливу увагу. Доктор історичних наук А.Байдаков, який
досліджував діяльність радянської розвідки, у своїй статті,
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надрукованій у «Правде» 9 травня 1989 року, писав:

«Конкретні дані про підготовку гітлерівців та їхніх союзників

до війни з Радянським Союзом органи державної
безпеки почали отримувати з листопада 1940 року. Ця
інформація надходила до керівництва країною. Легендарний
Ріхард Зорге 18 листопада радіограмою з Японії

повідомив Центр про можливий напад Німеччини на СРСР, а

доповідна з матеріалами «Яреми» потрапила до Сталіна

10 червня 1940 року, тобто на п ять місяців раніше». Це
була перша ластівка з чужого краю про нещирість,
підступність і авантюризм Гітлера та його поплічників. До
початку Великої Вітчизняної лишався рік. Якби
майбутній генералісимус мав здоровий глузд і елементарну

далекоглядність, то мусив би негайно виробити відповідні
заходи. Ще була можливість привести країну у стан

повної бойової готовності, завчасно організувати належну

відсіч фашистським полчищам.

Але реакція «полководця» на повідомлення розвідки
була однозначна роздратування, підозри, звинувачення

у дезинформації, знищення розвідників найвищої
кваліфікації.

За вісім днів до початку війни 14 червня 1941 року
газета «Известия» опублікувала блюзнірське повідомлення
ТАРС: «Зарубіжна преса посилено розповсюджує чутки

про «неминучість війни між СРСР і Німеччиною». ТАРС

заявляє: «За даними СРСР, Німеччина неухильно

дотримується умов радянсько-німецького пакту про ненапад,
так само, як і Радянський Союз, у зв язку з чим, на

думку радянських кіл, чутки про наміри Німеччини

порушити пакт і напасти на Радянський Союз не мають

жодних підстав, а передислокація німецьких військ, що

звільнилися від операцій на Балканах, у східні й

північно-східні райони Німеччини викликана, слід вважати,
іншими мотивами, які не мають нічого спільного з

радянсько-німецькими стосунками».
Наступного дня після такої «компетентної» заяви із

далекої Японії Центр отримав радіограму Ріхарда Зорге:
«Повторюю дев ять армій у складі 170 дивізій почнуть

наступ на широкому фронті на світанку 22 червня 1941
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року», Аналізуючи ряд публікацій з історії розвідки, що
з явилися останнім часом у періодиці, можна впевнено

дійти однозначного висновку чекісти виконали свій

історичний обов язок перед Батьківщиною. Вони

своєчасно інформували про агресивні наміри фашистської
Німеччини, їхні численні шифровки свідчили про те, що

гітлерівці всебічно готуються до війни проти СРСР і

найближчим часом розв яжуть її. Серед цих повідомлень
почесне місце займають матеріали талановитого

розвідника Миколи Петровича Глущенка. Про виконання

свого останнього завдання він доповів чекістам

напередодні війни. Подальша складна обстановка воєнного

часу не дозволила йому реалізувати досить перспективні
розвідувальні задуми. Художник повністю віддався

улюбленій справі, ставши визначним майстром пензля

Уже давно немає його серед нас. Він помер у Києві,
похований на Байковому кладовищі. Все своє творче

життя присвятив розвитку українського мистецтва,
залишивши після себе чудові живописні полотна. Всенародне
визнання здобули його твори «Будівництво Дніпрогесу»,
портрети Р.Роллана, А.Барбюса, серія «Оборона Москви»,
«Київська осінь», картини «Взяття Києва», «Генерал
Доватор», «По слідах ворога». Микола Глущенко
учасник усіх республіканських та всесоюзних виставок

післявоєнних років. У його творчому доробку 50

персональних виставок та більш як 200 групових. Вони

експонувались у багатьох містах нашої країни та за кордоном:

у Лондоні, Парижі, Берліні, Белграді, Торонто, Варшаві,
Празі... Багато творів художника прикрашають музеї
Радянського Союзу, Франції, Америки, Канади, Італії,
Румунії та інших країн світу. У своїх численних

краєвидах нашої Батьківщини він з великою любов ю й

поетичністю оспівав неповторну красу рідної природи.
Пензель у міцних руках художника несхибно служив

йому й при виконанні складних і відповідальних завдань

радянської розвідки.
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ПІД СОФІТАМИ

СЕКРЕТНИХ СЛУЖБ

перебував упродовж всього

життя Олександр Довженко
Документи із справи-формуляра на О.П.Довженка

Переднє слово упорядника

Нелегко живеться генію. Особливо в мистецтві. Одні
ним щиро, віддано і безкорисливо захоплюються.

Іншим наче кістка в горлі. Неприйняття, зневага,

хіхікання з приводу його творів, підозри можновладців, а

відтак цензурні утиски, таємне стеження, яке нерідко
закінчується фізичними й моральними тортурами.

Навіть після кончини генія не полишають у спокої. В

бочку меду народного визнання, захоплення

домішується смердюча твань наклепів, підозр, облудних пліток.

Повною мірою це звідав наш національний геній
Т.Г.Шевченко.

Стрімко, голосисто, неповторно увірвався в мистецтво

й Олександр Петрович Довженко, здобувши заслужене

визнання одних і гадюче шипіння інших. Незмінну підозру
«вождя усіх часів і народів», пильну увату таємних служб.
Він творив, страждав, уповні звідав муки творчості. А
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його «вчили», шельмували, били під дих. Намагалися

укоротити постать, пригасити вогонь духу.
Та й справді, що ми знали про О.ПДовженка, про

його масштабність? Загляньте в енциклопедичні
довідники, підручники, публікації в засобах масової

інформації тих часів. Народився 1894-го, помер 1956-го року.
Кіномитець. Удостоєний за фільми «Щорс» та «Мічурін»
Сталінських премій. Ленінську премію (посмертно)
одержав за «Поему про море». Нагороджений орденами
Леніна та Червоного Прапора. Заслужений діяч мистецтв

УРСР. Народний артист РРФСР.

Що знав про його глибинну світоглядність, творчу

неупокоєність, пекучу національну біль пересічний
громадянин? Аж нічого, точніше майже нічого. Для
широкого загалу видавалися чергові порції шельмування

неправильних, не марксистських
буржуазно-націоналістичних проявів О.П.Довженка з уст «кращого друга

радянських кінематографістів товариша Сталіна» і його

лакуз.
Багато чого не знала проста радянська людина! Лише,

останнім часом, особливо, коли під егідою ЮНЕСКО в

усьому світі відзначалося 100-річчя від дня народження

О.П.Довженка, дещо прояснилося. Гортаючи сторінки
його щоденників, спогадів учнів та сучасників, праць

фахівців, переглядаючи листи до друзів, неупереджена

людина дістала змогу майже в усій повноті відчути
творче горіння, соціальне й національне боріння,
трагедію українського генія XX століття.

Вочевидь, прийшов час оприлюднення досі невидимого

аспекту страдницького життя О.ПДовженка. Декілька
поколінь працівників таємних служб постійно

простежували, осмислювали кожен крок митця і громадянина.
Таємні повідомлення, рапорти, аналітичні документи

безперервно поповнювали формуляр на Олександра
Петровича Довженка, закодований під назвою «Запорожець».

Треба зауважити, що «привілей» на справу-формуляр
мав далеко не кожен радянський громадянин. Цієї
«честі» удостоювалися найвидатніші, а, значить, найне-

безпечніші для тоталітарного режиму діячі.
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Коли працівники Служби безпеки України t почали

знайомитися з вміщеними у формулярі документами,
вони були вражені. Безліч повідомлень секретних

агентів, оперативні зведення, аналітична інформація. З

кабінетів аналітиків вона адресне йшла партійним і радянським

зверхникам, вищим начальникам союзних і

республіканських органів державної безпеки. У формулярі було
все: перекази цілком конфіденціальних розмов, виступів
на велелюдних зібраннях, політичні й професійні оцінки

творчості і вчинків Олександра Петровича, його
стосунки з діячами партії й держави.

На тривалий час упокоїлось все це на полицях спец-

зберігання під грифом «абсолютно таємно». І пролежало

б, мабуть, не одне десятиліття, якби не процеси

демократизації й відкритості, що проходять нині в

незалежній Україні. Сфінкс заговорив! Ось яке зовнішнє

текстологічне оформлення мала Справа-формуляр на

«Запорожця»:

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Фонд особый

Довженко Александр Петрович, 1894 года рождения,

украинец, уроженец г.Сосница Черниговской области,
беспартийный, образование высшее, из крестьян-кулаков,

гражданин СССР, режиссер Киевской киностудии,
активный украинский националист, проживает в Киеве».

Мені також випало бути причетним до перегляду

документів Справи-формуляру. Як відомо, вони потім були
передані музею імені О.П.Довженка. Діставши
відповідний дозвіл, одібрав частину найбільш характерних, на

мій погляд, паперів для оприлюднення у часописі «З

архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».їх за довгі роки
назбиралося чимало.

Вибачаюсь перед читачами українського часопису, що

подаю їх іншою мовою. Як відомо, до розпаду СРСР уся
документація таємних служб в республіках велася

виключно по-російськи. Перекладати, редагувати їх тепер

навряд чи доцільно: втрачаються «пахощі» мовности-
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дієтичного букету. До того ж, українська людність ще не

забула, мабуть, мову «міждержавного спілкування».
Ще одне застереження. Документів для

оприлюднення відібрано чимало. Якщо подавати їх «насипом», без

розбору й системи, то ускладниться їх сприйняття.
Спробував укласти їх по окремих тематичних розділах.

Згоден: розподілити документи можна було і по-

іншому. Мистецтвознавець зробив би це по-своєму.

Соціолог також по-своєму. В будь-якому випадку не

уникнути умовного характеру систематизації: часто-густо
в одній «бомазі» проходить паралельно кілька тем. Мене

хвилювали проблеми морально-правового, державно-
національного характеру.

Спробуємо, шановний читачу, спільно утядіувати, що
найбільше цікавило у постаті Довженка секретні служби,
за якими параметрами виконувалися «замовлення»

високопоставлених партійців і державників.

Націоналіст чи інтернаціоналіст?

Жовтнева революція 1917-го року мала започаткувати

практичне здійснення заповітів та ідеалів Тараса
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Лисенка,
Михайла Грушевського й Володимира Винниченка, мрій
і прагнень десятків тисяч беззавітних оборонців
національної ідеї становлення незалежної, сильної, соборної
України. У вир революції і громадянської війни з

головою, безоглядно кинулася українська інтелігенція. У
тому числі молоді Тичина й Сосюра, Рильський і Бажан.
У бурхливому 1919-му році 25-річний викладач

Житомирської гімназії Олександр Довженко став під жовто-

блакитні прапори Головного отамана Симона Петлюри.
Однак вояки Директорії під ударами Червоної Армії
відкотилися до Польщі.

Чужа сторона не полонила Олександра. Туга
материнського серця, «Зачарована Десна» владно покликали
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його в рідні краї. Нелегала з пролетарською
«гостинністю» зустріли працівники Волинської губернської ЧК.

Його заарештували і завели кримінальну справу.

«Заключение по делу № 112

на Довженко Александра Петровича, 25 лет.

27 декабря 1919 года я, заместитель заведующего

секретным отделом Михайлова, рассмотрев дело

гражданина А.П.Довженко, задержанного как петлюровца на

территории Советской власти с подложными

документами учителя сельской школы, установила, что в

действительности он добровольно поступил в петлюровскую

армию и возвратился на Советскую территорию

благодаря безвыходности положения остатков петлюровских
войск. Отнестись к Довженко как к врагу
рабоче-крестьянской власти и заключить его в концентрационный
лагерь до окончания гражданской войны.

Но ввиду запроса о нем губпарткома коммунистов-

боротьбистов приговор до выяснения сущности вопроса
в исполнение не приводить».

Цей епізод в житті О.П.Довженка міцно запав у

«комп ютерну пам ять» секретних служб. При нагоді він

знову і знову спливав на поверхню.

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Справка
Арестованный активный участник антисоветской

украинской националистической организации, бывший

протодьякон УАПЦ В.В.Бобиенко показал: «Я лично

был знаком с А.П.Довженко... Слышал его выступления
на митингах в Сосницком народном доме летом. Он

тогда выступал от имени партии украинских соцреволю-

ционеров, стоял на позициях самостийности Украины,
агитировал за Центральную раду...

Помню разговор в саду. Довженко говорил о свежем

слиянии партии боротьбистов с КП(б)У. В результате
этого слияния А.П.Довженко из боротьбистов попал в

члены КП(б)У...
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Он провел такую мысль, что если вся украинская

интеллигенция пойдет в члены КП(б)У, то там окажется

большинство из украинцев и это большинство сможет

повернуть политику партии в интересах Украины, что

таково мнение всех боротьбистов, вступающих в ряды

КПбУ.

Кажется, при первой же чистке партии его исключили

из рядов КП(б)У. Потом и отец его, и товарищи, среди

которых авторитет А.П.Довженко стоял высоко, с

восторгом говорили о его блестящей дипломатической

карьере (Варшава, Берлин), о его непосредственной
дружеской связи с Шумским. Помню, говорили о том, что

от А.П.Довженко зависит возвращение белоэмигрантов
на Украину.

Мне лично АМ.Кошевой рассказывал о А.П.Довженко,
называя его своим другом... они вместе служили в

петлюровской армии.
Во время наступления красных на Киев

А.П.Довженко палил из орудий с Владимирской горки по

красным... От Кошевого или от П.М.Нырковского я слышал

о том, что, когда А.П.Довженко отступал с петлюровской
армией, то принимал участие в еврейских погромах в

Фастове и Казатине... Кстати сказать, награждение его

орденом Ленина вызвало большое недоумение...»
По заявлению бывшего сотрудника НКВД Гальского,

работающего в группе Довженко на съемке кинофильма
«Щорс», последний обвиняет Довженко в

контрреволюционной вредительской работе:
«...Я подозреваю в троцкизме, а может быть, и хуже,

режиссера-орденоносца А.П.Довженко.
Довженко беспартийный, выдвинулся в кино очень

быстро, после ряда картин: «Земля», «Арсенал», «Иван»,
«Аэроград», вокруг которых создавалась шумиха сверху,

однако масса их не приняла и не оценила.

Бывал несколько раз за границей. Имеет очень много

друзей в полпредствах и руководящих кругах, из которых

добрая часть арестованы как враги народа. Человек этот

на каждом шагу афиширует свое знакомство с членами

правительства, в особенности с товарищем Сталиным.
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Довженко, сравнивая мероприятия у нас в стране с

порядками за траницей, всегда [их] критикует, говоря,
что «хіба ж наші дурні можуть щось зробити, довести до

ладу?»
Все свои картины он делает с колоссальным

перерасходом, зажимает самокритику и считает себя

непогрешимым. Окружающих терроризирует так, что никто

ничего не может сказать или противоречить. Ныне

арестованные троцкисты бывший директор фабрики
Орелович директор треста Ткач ничего не делали без

его согласия. Его система запугивания людей создает

вокруг него атмосферу полного молчания.

Сейчас, находясь в экспедиции, мы видим, что с ним

творится что-то неладное. Снимать ему либо не хочется,

либо он умышленно ведет работу к срыву. Все, что ни

снимаем переснимает вновь. «Щорс» выбран
безобразный, карикатурный, «пляшущая балерина». Командиры
Щорса все какое-то дубье, актеры вызываются на

съемки, сидят по 15 20 дней, не снимаются и получают

колоссальные деньги. План, как таковой, не существует.

То, что пишется на бумаге, фикция. В рапортах
пишутся липовые кадры, так как не снимается то, что в

сценарии».
Заявитель член ВКП(б), работник управления

Южных ж.д. Буковец А.П. сообщает:

«...В 1918 году большевики громили петлюровцев на

Украине. Трусливая бандитская группка этих

националистов-петлюровцев под натиском красных без оглядки

удирала из уездного городка Сосницы быв.

Черниговской губернии. В числе этой вооруженной бандитской
группы националистов удирал и А.П.Довженко,
обвешанный гранатами и винтовкой. Этот Довженко активно

боролся против советской власти, что я хорошо помню,

так как лично принимал участие в изгнании

петлюровцев из г.Сосницы. Об участии в петлюровской банде
Довженко А.П. знает Моргун Иван, колхозник колхоза

«3-го Интернационала», с.Вьюнище Сосницкого района.
Отец Довженко Довженко Петр активный
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ник, националист, хлебороб-собственник, состоял в

союзе хлеборобов при Гетмане...»

Начальник 2 отдела УГБ УВД УССР

старший лейтенант государственной безопасности Павлюк

Ми ще повернемося до «гріхів молодості» вірного сина

свого народу. Пошуки відповіді на питання: Довженко
націоналіст чи інтернаціоналіст? велись постійно.

Наступні документи дають, мабуть, змогу сучасному читачу

засвідчитися у цьому.

«Зам.наркома внутренних дел Союза ССР тов.Л.П.Бе-

рия. Направляю донесение [...] об антисоветских

настроениях кинорежиссера Довженко.
Народный комиссар внутренних дел УССР комиссар

государственной безопасности 3 ранга Успенский

18.VII.1938 года в писательский Дом творчества в Ир-
пене, под Киевом, с рядом других гостей на несколько

часов приехал АДовженко. В разговоре с Бажаном,
Яновским, Рыльским в резких и истерических тонах Довженко
буквально кричал о своих недовольствах. В повышенных

тонах начал с того, что «почему это в Грузии кино

делают грузины, в России русские, а на Украине и

грузины, и русские, и евреи, но только не украинцы».

Дискутируя с самим собой, Довженко сейчас же

пришел к тому, что «если грузин, русских и евреев из кино

выгнать, то тогда совсем некому будет работать в кино

Украины украинцев-то и нет». И он делает вывод, что

это сделано нарочно, чтобы украинцы не выросли,
чтобы ограничить культурный процесс, что нарочно не

готовились национальные украинские кадры.

Заплакав, он заявил, что не понимает, где же

советская власть, а где враги?... Он перешел к обобщениям, что

вообще «что это за нация украинцы? изменник на

изменнике». От нации изменников-украинцев он перешел

к партии: что это за партия, в которой столько

изменников, все вожди изменники». Далее перешел к украинской
культуре: «украинской культуры нет», «украинскую

культуру загнали в гопаки и шаровары», «украинской
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рой боятся заниматься», «на каждого творца украинской
культуры смотрят, как на потенциального врага», «мы,
оставшиеся украинские культурные работники,
христосики на Голгофе», «Щорсу легче было гнать с

Украины оккупантов, чем мне ставить о нем картину».
Потом кричал: «Пусть у меня*заберут орден (он имеет

орден Ленина) или дадут работать. Все расскажу

Сталину пусть делает со мной что хочет». И снова

возвращался к ругани власти, «не могущей навести

порядок и не умеющей руководить культурой».

«СЕКРЕТНО

Справка
...Много внимания Довженко в своих высказываниях

уделил своим впечатлениям от поездки в Буковину:
«Черновцы, сказал он, чудесный город,

культурный, приятный. Жить там просто наслаждение. Дом, в

котором жил митрополит, настолько прекрасен, что

подобного ему нет в Москве. Народу там, в Буковине,
жилось гораздо лучше, чем у нас. Когда у нас едешь

поездом, то нигде не встретишь радостных лиц,
нарядного убранства. Всюду убогость, бедность,
придавленность. Я считаю, что наш народ унижает и угнетает то,
что все у нас одеты в серый бушлат (то есть монотонная

одежда). А там все красочно, весело, приятно».
Довженко подробно описал наряды буковинских украинцев и

продолжал: «На площади в Черновцах карусели,
всякие наивные народные развлечения. Так наши идиоты

немедленно по приезде решили убрать с площади

карусель. Вообще наши ведут себя там плохо; в Западной

Украине нас встречали в прошлом году изумительно, а

теперь мы довели до того, что там ширится
повстанческое движение. Гуцулов выселяли из пограничных

районов, делали тысячи ляпсусов. Теперь то же самое

повторяют и в Буковине. Хватают без разбора людей
правых и виноватых».

Затем Довженко очень отрицательно охарактеризовал

целый ряд партийных и советских работников Буковины
и Западной Украины: «Мы туда несем нашу грубость,
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неделикатность, некультурность. Ощущение такое, что

мы не более организованная культура, а более низкая...

Они удивленно видят, как при нас все разрушается, как

жадно расхватывают вещи и т. д.»

«В течение 22 лет, сказал он, людей приучали к

канону, догме. Тем самым людей отучили
самостоятельно думать. Выросли безликие безынициативные люди.

Кадров, организаторов нет. Особенно это чувствуется на

положении в армии. Я считаю, что наше правительство

сделало огромное преступление перед народом, когда

перебило, сослало в Сибирь лучших полководцев. Мы

сами перебили наших командиров в десять раз лучше,
чем это сделал бы Гитлер. Теперь, когда я думаю о

будущей войне, я не столько боюсь Гитлера, сколько

наших.командиров, наших воров, бездельников, транспорт,

расхлябанность и т. д. Сталин недавно сказал одному

генералу: вы думаете, что если вы залили доты кровью,
завалили их трупами, то это победа?.. Мне лично

кажется, что после провала финской кампании Сталин

стал очень недоверчиво относиться к Красной Армии, к

ее боеспособности. Это, по-моему, и привело к тому, что

мы не выступили против Гитлера. Теперь момент

упущен, и Гитлер скоро поведет против нас весь мир. Я

смотрю на тот ужас, который творится в кино, и думаю:

ну, кино это так-сяк, а если такой же ужас творится и

в оборонной промышленности? Дураки это страшное
явление».

Старший оперуполномоченный 5 отделения 2 отдела ГУГБ

лейтенант госбезопасности Чекалдыкин

Віддамо належне працівникам секретных служб і їх

начальникам. Зачепившись наразі за якийсь факт, вони

не полишали його, а час від часу знову і знову
розглядали під різними кутами зору.

Це досить виразно підтверджують такі приклади.
Коли Довженко став знаним кінорежисером і

громадським діячем, на вимогу слідчих дещо пригадав
«доброзичливий» сусіда Довженків у Сосниці (назвемо його
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умовно Кандибою). Подаю витяг з протоколу допиту

Кандиби 13 лютого 1941 року.

«Вопрос: Где находился и чем занимался в период

Октябрьской революции Довженко Петр Семенович

(батько Олександра Петровича. Упор.)
Ответ: Насколько мне помнится, он находился в

Соснице и занимался своим хозяйством.

Вопрос: А его сын Александр Петрович Довженко?
Ответ: По словам его брата Андрея, Александр

Петрович Довженко якобы в тот период проживал в Киеве и

учился в коммерческом институте.
В 1918 или 1919 году, будучи в доме Довженко, я

видел фотоснимок Александра Петровича в гайдамацкой

форме. Эта фотография была в рамочке, размер
примерно 9x12 сантиметров, висела на стене в квартире около

недели, но затем была спрятана. Сфотографирован был

Александр Петрович в полушубке, в шапке с

треугольным верхом и китьщей, подпоясан. Об этом может

подтвердить мой брат, который также в то время бывал в

хате Довженко.
Вопрос: Что Вам известно о партийности Довженко

Александра Петровича в прошлом?
Ответ: В период его приезда в Сосницу в 1923 или

1924 году он был членом КП(б)У. Сейчас не могу

вспомнить, при каких обстоятельствах, но я у него видел

партийный билет. После его отъезда из Сосницы в Харьков
Андрей Довженко мне говорил, что Александр Петрович
был исключен из партии, но за что именно и при каких

обстоятельствах, мне это неизвестно».

Допросил: старший оперуполномоченный 2 отдела УГБ

НКВД УССР сержант госбезопасности Кубышкин

В день нападу фашистської Німеччини на Радянський
Союз О.ПДовженко, зазначається в одному з документів
справи-формуляра «Запорожця», написав статтю «До
зброї!» Її 20 вересня 1941 р. вмістив орган ЦК КП(б)У та

Верховної Ради УРСР газета «Радянська Україна». Вона
поширювалась серед населешія, яке проживало на
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часово окупованих ворогом територіях України і дуже

добре ним сприймалася. У виступах перед колективом

Київської кіностудії митець незмінно палко говорив про

облудність політики Гітлера, про благородство нашої

тяжкої боротьби з фашизмом, про радянський
патріотизм.

Це ніби-то викликало схвалення офіційних радянських
і партійних властей. Довженка зарахували в розряд

патріотів (іншим він ніколи й не був!). Проте пильність

секретних служб не пригасла. Ще до залишення

Червоною Армією Києва колектив студії евакуювався

спочатку в Уфу столицю Башкирії, далі до Ашхабаду,
в Туркменську РСР. Це сталося 26 жовтня 1941 року. А

слідом до відповідних органів поступила цілком таємна

депеша.

«Наркому внутренних дел Туркменской ССР, гАшхабад
На постоянное местожительство в г.Ашхабад выехал

из Уфы активный украинский националист

кинорежиссер Довженко Александр Петрович, художественный
руководитель Киевской киностудии.

Довженко происходит из семьи кулака. В годы

гражданской войны он добровольцем служил в петлюровской
армии. В период 1921 1922 гг. работал в полпредстве

СССР, сначала в Польше, а затем в Германии. После

этого он окончил немецкую художественную школу и

возвратился на Украину.
По имеющимся следственным материалам, Довженко

на протяжении ряда лет являлся активным участником
антисоветской украинской националистической
организации. Это частично подтверждается также

оперативными материалами. По нашим данным последнего

времени, Довженко заметно активизировал свою антисоветскую

националистическую деятельность, которая принимает
все более открытые формы.

Среди приближенных к себе лиц он проводит

открытую националистическую пропаганду и высказывает

пораженческие настроения. Вместе с Довженко в

Ашхабад выехала его жена Солнцева Юлия Ипполитовна.
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Из имеющихся материалов за 1939 1940 гг. видно,
что Солнцева проявляет интерес к военнослужащим, ко

всяким тайнам и сведениям, не подлежащим оглашению.

Среди военнослужащих имеет много знакомых и

стремится эти знакомства расширять.

Ориентируя вас по существу изложенного, считаем

небходимым взять Довженко и Солнцеву в активную

разработку. Особое внимание следует обратить на

возможность связи Довженко с местными националистами

и на попытки Солнцевой завязывать связи с

военнослужащими.

Нарком внутренних дел БАССР капитан

госбезопасности Соколов, Начальник СПО НКВД БАССР

лейтенант госбезопасности Павлов».

Не так сталося, як бажалося. Довженко не завдав

клопотів пильним наглядачам. Він недовго затримався в

тилу, від їдаючись дмухняними туркменськими динями,
а наполіг, щоб його послали на фронт. Разом з трупою

таких, як сам, безстрашних кінооператорів, ліз у саме

пекло на передову. Щоб правдиво, переконливо

відтворити в документальних кінокадрах подвиг солдатів.
Він писав сценарії, оповідання, статті в газети, монтував

кінострічки, запасався враженнями на майбутнє.
На якийсь час секретні служби наче впритул О.

П.Довженком не займалися, хоча й не випускали з поля зору.

Про це свідчать документи, відпрацьовані у Москві уже в

повоєнні роки.

«Из докладной записки за июнь 1946 года
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
По оперативным данным, Довженко характеризуется

как националист, высказывающий антисоветские

националистические настроения.

Материалы, поступившие в 1941 и 1942 годах,
свидетельствуют: антисоветская националистическая

деятельность Довженко за последнее время принимала все более

открытые формы, сводившиеся к высказываниям явно

антисоветских и враждебных взглядов о проводимой в

СССР национальной политике.
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Проводя антисоветскую националистическую

пропаганду среди приближенных к себе работников
литературы и искусства, Довженко развивает концепцию о

«трагической судьбе украинской нации». Касаясь
украинских легионов в составе германской армии, Довженко
говорил:

«... Это трагедия украинского народа. Смысл

трагичности в том, что украинский народ разбросан, всюду

проливает кровь за «всех, кому не лень» работает и на

немца, и на поляка, и на русского, ему не выгодно

говорить на своем родном языке, он не имеет

необходимого количества культурных мероприятий,
мешают евреи и московские бездарности... Украинский
язык стал латынью, его употребляют только в

торжественных случаях и в официальных документах...
Нет конца трагедии украинского народа».

В течение 1939 1941 годов Довженко сблизился в

идейном и организационном отношении с

архитекторами Костырко и Заболотным, известным художником

Федором Кричевским, а также зампредом Совнаркома
УССР по делам культуры Редько.

Данными литерных мероприятий за 1940 1941 годы

подтверждается наличие тесной связи между Довженко и

Яновским (писатель, националист), Заболотным, а также

налаживание более тесной связи с народным артистом
УССР Бучмой, бывшим офицером галицкой армии.
Имел тесные отношения с академиком Студинским
видным украинским националистом.

В проводимой антисоветской националистической

линии Довженко опирался, главным образом, на Редько,
который покровительствовал Довженко и всячески

создавал все условия для легализации
националистической деятельности.

Довженко, используя свое влияние, продвинул
Заболотного на должность главного городского архитектора

г.Киева, как «своего настоящего украинца», и выдвигал

его на Сталинскую премию. Характеризуя роль

Довженко, как использующего доверие партии в «интересах

Украины», Костырко заявлял:
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«Довженко свою близость к Хрущеву и Сталину
использует на пользу и в интересах Украины. Это дает ему

возможность вносить много такого украинского, чего не

каждому разрешают, и, кроме того, он получает таким

путем возможность протягивать своих людей
украинцев. Так, например, только благодаря Довженко
выдвинута кандидатура на Сталинскую премию архитектора

Заболотного».

Довженко особенно настроен против монополии

внешней торговли и коллективизации, именуя их

«крепостным социализмом».

Довженко говорил о «материальной нищете», в

которой, по его мнению, находится весь советский народ, и в

особенности интеллигенция. Довженко заявляет:

«...Причина нищеты лежит в самом корне нашей

системы и лишь изменение некоторых принципов могло

бы так раскрыть силы нашей страны, что всеобщая

нищета сменилась бы всеобщим богатством».

Развивая мысли в этом направлении, Довженко в

итоге заявлял:

«...Стране необходимы не одна, а несколько партий,
которые не душили бы друг друга, а соперничали в

выборах и во всех областях жизни».

Рассматривая политические основы нашего

государства, Довженко говорил:

«Коммунизм и фашизм философские братья, и то,

и другое тоталитарные режимы». Довженко «недоволен»

выпущенным в 1943 году учебником истории Украины
автор профессор Петровский. Довженко говорил:

«...По этой книжке выходит, что с давних времен и до

наших дней украинский народ только и жил тем, чтобы

воссоединиться с Россией. Украины в книге нет, есть

привесочек, придаточек России...

Послереволюционная история наполнена фактами о

доярках и свиньях, среди которых затесался академик

Богомолец. Я поэтому и предложил свои услуги написать

книгу, чтобы она была книгой об Украине и любимой

книгой детей на Украине».
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Помимо материалов о Довженко, в деле имеются

следующие данные о его отце и жене:

Отец Довженко Петр Семенович Довженко как до

Октябрьской революции, так и после нее по соцположе-

нию кулак, в своем хозяйстве применял наемный рабочий
труд. В 1930 году хозяйство Довженко подлежало

раскулачиванию и все имущество описывалось местными

властями, но была получена телеграмма из ВУЦИКа
г.Харькова: «Старика Александра Довженко не

беспокоить и не раскулачивать».

Допрошенные в феврале 1941 года свидетели

характеризуют Довженко Петра как украинского националиста,

резко враждебно настроенного к Советской власти.

По показаниям этих же свидетелей, Довженко Петр в

период гражданской войны оказывал активную помощь
всем переходящим Сосницу белым бандам, а его

квартира, по существу, являлась убежищем для белой

контрреволюции.
В 1920 году П.С.Довженко примкнул к

автокефальному движению, где принимал активное участие по

организации в Соснице украинской церкви, проводя
среди односельчан агитационную работу по втягиванию

их в автокефальное движение.

«...Кроме того, участие Довженко в автокефальном
движении заключалось еще и в том, что он являлся

одним из участников ячейки украинской церкви и у него

на квартире происходили тайные собрания этой ячейки,
на которых присутствовал ограниченный круг лиц...» (из
протокола допроса свидетеля О.В.Кандыбы от 12

февраля 1941 г.).

Зам. начальника 2 Управления МГБ УССР

полковник Карпов

Як бачимо, комусь знадобився «компромат» і на
батьків Довженка («Яблучко від яблуньки недалеко падає!»).
Спробуємо внести ясність.

Батько й матір Олександра Петровича усе життя

чесно і важко трудилися. Самі неграмотні, вони намагалися
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дати дітям пристойну освіту. «Куркуль» Петро Довженко
мав 7 десятин земельного наділу. Він розжився на сякий-

такий господарський реманент. На чернігівських
супісках особливо не розженешся, але голодувати не

доводилось.

В архівах СБУ зберігається «Моя біографія», написана

О.ПДовженком 27.11.1939 року (точніше її копія). Він

пище, що у період масової колективізації батьки

вступили до колгоспу, хоча й не так легко було оддавати

нажиті горбом тяглову силу й реманент за безцінь у чужі
недбайливі руки. «Зараз вони вийшли з колгоспу, їм по

76 років і живуть вони у Києві у моєї сестри лікарки».
Чорною смугою пройшло через мозок і серце О.П.Дов-
женка його намагання створити правдиву, без прикрас і

словоблуддя епопею долі українського народу у роки
війни з німецьким фашизмом. Йдеться про сценарій
фільму «Україна у вогні». Коментарі зайві, оскільки

запропоновані увазі читачів копії інформацій органів
державної безпеки у «вищі сфери» говорять самі за себе.

«Донесение
В конце января или начале февраля 1944 года в

г.Москве состоялся прием тов.Сталиным руководителей
партии и правительства Украины, руководителей Союза

советских писателей Украины и писателя

кинодраматурга и режиссера Александра Петровича Довженко.
На приеме присутствовали: члены Политбюро ЦК

ВКП(б) тт. Ворошилов, Молотов, Берия и др., от

Украины тт. Гречуха, Корниец, писатели Микола Бажан,
Максим Рыльский, Юрий Яновский, Александр
Корнейчук (за полноту списка не ручаюсь) и украинский
писатель Александр Довженко.

Прием был посвящен рассмотрению нового

произведения Александра Довженко киносценария «Украина
в огне».

Тов. Сталин ознакомился со сценарием и созвал

товарищей, присутствовавших на приеме, чтобы высказать

свое мнение о сценарии и подвергнуть его разбору.
Прием продолжался около двух часов.
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На основании выступлений на собрании писателей в

г.Киеве 12 марта участников приема Максима

Рыльского, Миколы Бажана, Александра Корнейчука можно

сделать нижеследующий отчет о сценарии Довженко и

его оценке товарищем Сталиным.

Тема сценария борьба украинского народа против

немецких захватчиков. Разрабатывая эту тему, Довженко
в сценарии изображает поведение и отношение к войне

и немецким захватчикам украинского народа, пытается

дать оценку проистекавшим на Украине событиям,
осмыслить обстоятельства, их подготовившие, и

определить дальнейшие перспективы. Разрабатывая сценарий
в таком аспекте, Довженко пытается в свете

происшедших на Украине событий оценить основные линии

политики партии и советского правительства до войны,
сделать вывод о том, оправдала ли себя линия партии в

свете вскрытых войной обстоятельств.

Тов. Сталин, подвергнув сценарий резкой критике,
отметил следующее.

Мысли, влагаемые Довженко в уста героям сценария,

во многих случаях являются мыслями самого Довженко,
поэтому тов. Сталин подверг резкой критике Довженко,
его взгляды, настроения, идеологию и резко осудил их.

Довженко игнорировал классовый характер
Отечественной войны советского народа против немецких

захватчиков. В сценарии, в котором Довженко пытался

отобразить силы, борющиеся за освобождение Украины,
нет положительных героев. Выведенные в сценарии типы

членов партии, советских работников, командиров
Красной Армии принижены. Это люди сухие, черствые,

человеконенавистники, лишены теплых человеческих черт.
Люди колеблющиеся стали стержневыми образами

сценария, возвеличены в сценарии.
Тов. Сталин отметил, что Довженко всех советских

людей сделал подлецами, мерзавцами.

По, словам Корнейчука, тов. Сталин заметил при этом,

обращаясь к Довженко: «Вы думали, что найдете
дураков, которые не заметят вашей враждебной вылазки?».
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В своем сценарии людьми, борющимися за

освобождение Украины, Довженко изображает только

украинцев, игнорируя другие народы. В то время Довженко в

своем сценарии обошел молчанием украинских
националистов. Тов. Сталин заметил: «Почему вы не вывели

ни одного украинского буржуазного националиста. Вы

сами болеете национализмом».

В своем сценарии Довженко выступил против
основных принципов советского строительства и политики

партии, против коллективизации, советской

государственности, оплевал советскую женщину, молодежь, осудил

принципы воспитания советской молодежи,
осуществлявшиеся партией.

Корнейчук говорит, что тов. Сталин, приводя все эти

моменты, сказал о сценарии: «Это насквозь враждебное
нам произведение». Тов.Сталин характеризовал также

позиции Довженко как позиции ревизии ленинизма,

ревизии политики партии и Советской власти,
охаивания всех достижений советско-партийного
строительства, всего того, что делала партия до войны.

В сценарии Довженко есть место, где один из героев

смотрит на портрет тов. Сталина и говорит, обращаясь к

нему: «Знал ли ты, что так будет?» (имея при этом в виду

ход событий во время войны). По поводу этого места

тов.Сталин, обращаясь к Довженко, сказал: «Я знал,
знала партия...»

Обращаясь к Довженко, тов. Сталин говорит: «Откуда
у вас такой тембр разочарования?»

В заключение Довженко признал ошибочность своего

сценария и обещал в новой работе исправить свои

ошибки.

Тов. Сталин пожелал ему успеха в этом.

25 марта 1944 года».

«Доклад
12 марта сего года в помещении редакции газеты

«Радянська Україна», в кабинете ее редактора состоялось

первое большое собрание писателей. В собрании
принимали участие также и журналисты.
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Формально собрание было посвящено обсуждению
итогов пленума правления Союза советских писателей

СССР, состоявшегося в Москве в начале февраля сего

года.

Но фактически собрание занималось только вопросом
об оценке тов. Сталиным сценария Александра
Петровича Довженко «Україна в огні». Нужно отметить, что

ряд моментов в подготовке собрания у многих писателей

вызвал острые практические замечания по адресу

руководителей Союза советских писателей Украины. Здесь
характерны следующие обстоятельства.

Беседа у тов. Сталина по поводу сценария Довженко
состоялась в конце января или начале февраля до

пленума правления ССП СССР и является событием, с

работами пленума не связанным.

Руководители ССПУ Рыльский, Панч, Яновский и

другие прибыли в Киев в первой половине февраля.
До 12 марта даже узкий актив украинских писателей

не был информирован о беседе у тов.Сталина и о ее

значении ни официально, ни частным порядком, хотя

встреч актива писателей по другим поводам за это время
было не мало.

Официально Рыльский и другие задержку собрания
писателей объяснили так: на пленуме ССП СССР встал

ряд вопросов организационной перестройки работы
Союза писателей. Осуществление решений пленума

требует согласования и указаний тов. Хрущева. Рыльский

ожидает свидания с тов. Хрущевым, после этого будет
собрано собрание писателей для информации о работах
пленума. Считалось, что до этого хотя бы частная

информация в узком кругу не должна иметь места, чтобы

не пойти вразрез с указаниями тов. Хрущева. Однако все

же в отдельных замечаниях в узком кругу вопрос о

Довженко Рыльским, Яновским и другими перед писателями

освещался. В частности, об этом очень кратко говорил
Рыльский на встрече писателей для заслушивания стихов

А.Малышко и Л.Дмитерко.
Вобщем, вопрос освещался так: Сталин принял

украинских писателей. Были отмечены большие
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жения украинских писателей, на высоком политическом

уровне проявивших себя активными участниками
Отечественной войны советского народа против гитлеризма.
Тов. Сталин проанализировал сценарий Довженко,
критиковал ряд его недостатков, в заключение беседы пожал

Довженко руку и пожелал eKiy поскорее создать новый

хороший фильм и выразил уверенность в том, что

Довженко на это способен. Вобщем, дело представлялось

просто, как «творческая» неудача Довженко хороший,
выдающийся писатель написал неудачное произведение.

Уже на собрании и после собрания выяснился и ряд

других фактов, свидетельствовавших о том, как сразу

после встречи с тов. Сталиным были приняты его указания
и оценка сценария Довженко.

Рыльский в своем выступлении на пленуме ССП

СССР, говоря о достижениях украинской советской

литературы в дни войны, дал исключительно блестящую
характеристику Довженко.

Начальник управления пропаганды и агитации ЦК
КП(б)У т. Литвин, выступая на собрании писателей в

Киеве 12 марта, сказал: «Не следовало бы давать такую

блестящую характеристику Довженко, какую дал

Рыльский на пленуме».
Рыльский бросил реплику: «Я выступал до беседы с

тов. Сталиным».

Эта реплика показала М.Рыльского в крайне
невыгодном свете. Дело в том, что встреча с тов. Сталиным, в

которой М.Рыльский принимал участие лично,
состоялась до пленума и уже на пленуме писатель Н.Тихонов в

своем докладе дал резкую оценку выступлению

Довженко, и доклад Тихонова также имел место до

выступления М.Рыльского на пленуме.

Значит, реплика М.Рыльского просто искажает факты
и свидетельствует о попытке «спрятаться в кусты», как

это и было понято рядом участников собрания.
На собрании во вступительном слове, информируя о

встрече с тов. Сталиным, Рыльский говорил, что

товарищ Сталин характеризовал сценарий Довженко как

имеющий ряд вредных моментов, черты буржуазного
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национализма. При этом заметил, что Довженко признал

вредность своего сценария и обещал исправить свою

ошибку. Рыльский также особо подчеркнул, что тов.

Сталин выразил надежду, что Довженко быстро исправит
свои ошибки, и что тов. Сталин особо подчеркнул, что

сценарии: рассматривается до его опубликования для

того, чтобы облегчить положение Довженко.
Вобщем, Рыльский характеризовал сценарий

Довженко как произведение, в ряде моментов отходящее от

партийности, от марксизма-ленинизма и правильной
оценки нашей действительности.

Вопреки этому Корнейчук свое выступление в части,

посвященной оценке сценария Довженко, начал так:

«Отошел ли Довженко от партийности, от нашей

советской действительности? Нет. Он написал насквозь

враждебное произведение, выступил против

коллективизации, советской государственности, оплевал советскую

женщину, молодежь и т. д. Тов. Сталин так и сказал:

«Это насквозь враждебное нам произведение».
Таким образом, нужно отметить, что у части

руководства Союза советских писателей Украины, в частности у
Максима Рыльского, в вопросе об отношении к

сценарию Довженко и к самому Довженко в свете указаний
тов. Сталина была неясность, колебания, принимавшие

характер растерянности.
Тот факт, что Рыльский сразу же после беседы у тов.

Сталина пытался превозносить Довженко в своем

выступлении на пленуме ССП СССР и свою

стенограмму в ее первоначальном виде с восхвалением Довженко
передал для напечатания в Киеве, тот факт, что после

встречи с тов, Сталиным почти около полутора месяцев

выдерживался «заговор молчания» об указаниях

товарища Сталина по поводу сценария, а тогда, когда

«заговор» нарушался, поступок Довженко сводился к

отдельным ошибкам, наконец, тот факт, что уже

открывая собрание писателей 12 марта, М.Рыльский

свел значение выступления Довженко к отдельным

ошибкам, замечания товарища Сталина к критике этих

отдельных ошибок, и, наконец, общая позиция, занятая

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 163



в оценке выступления Довженко (о чем ниже) все это

свидетельствует, что у части руководства Союза

советских писателей была тенденция спустить на тормозах
значение замечаний товарища Сталина по поводу

сценария Довженко и смазать общественно-политическое
значение выступления Довженко, избегая разглашения
этого факта, стараясь при этом всячески уберечь
авторитет Довженко^ Ряд выступлений руководителей Союза

советских писателей Украины содержал острую критику,

осуждение и отмежевание от Довженко, более

категорические, чем это имело место во вступительном слове

Рыльского.

При общем единодушии в этом вопросе следовало бы

отметить характерные особенности и оттенки

реагирования со стороны отдельных писателей и руководителей
Союза.

Как характерные следовало бы отметить три
выступления Александра Корнейчука, Миколы Бажана, Павла

Тычины.

Выступления Корнейчука и Бажана представляют
собой два полюса позиции резкого политического

осуждения Довженко. Бажан выступил с резкой,
продуманной, развернутой критикой Довженко, с попыткой

определить роль и значение этого выступления как

общественно-политического явления. Но при всей

остроте по субъективному тону выступление Бажана

казалось слишком официально-политическим, деловым,
а не личным, субъективно окрашенным реагированием.

Поэтому особенно для тех, кто знал характер личных

отношений Бажана и Довженко и кто не сомневался в

том, что Бажан читал сценарий Довженко раньше и не

осудил его, выступление Бажана представлялось
недостаточно искренним. Многим бросилось в глаза, что тон

Бажана при упоминании имени Довженко был

проникнут чертами сугубого уважения, назывался не иначе

как «Александр Петрович» и этот тон был усвоен
большинством выступающих.

Выступление Корнейчука по тону было гораздо более

категорическим, страстным, личным и искренним в
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осуждении Довженко: «Я не спал целую ночь после

этого заседания (у товарища Сталина), ибо как тяжело

нашей литературе делать доброе, как легко ее может

запятнать один человек», говорил Корнейчук.
По существу оценки выступления Довженко позиция

Бажана характеризуется его утверждением: «Довженко
отходит от партийного действительно народного
восприятия действительности».

Позиция Корнейчука характеризуется тем, что он

свое выступление о Довженко начал фактически с

опровержения утверждения Бажана: (Корнейчук выступал

сразу после Бажана): «Отошел ли Довженко от

партийности, от нашей советской действительности? Нет. Он
написал насквозь вражденое произведение, выступил

против коллективизации, советской государственности,
оплевал советскую женщину, молодежь и т. д. Товарищ
Сталин так и сказал: насквозь враждебное нам

произведение».

Дальше Корнейчук говорил: «Откуда это пошло у

Довженко? Он не верил в нашу победу. Он мало понимал,

что делает наша Советская власть, и не хотел понимать.

Был зазнайкой, не терпел критики, плутал до войны и

это сказалось сейчас». И после: «Что это ошибки? Это

свидетельствует прежде всего об идейном состоянии

Довженко Второе: нам нужно создать настоящую

партийную атмосферу в наших рядах, нужно действительно

по партийному критиковать, когда нужно: остро и в

глаза».

Выступление Павла Тычины можно бы назвать «отме-

жевательеким». Тычина не сделал попытки

проанализировать явление, по-своему его осмыслить и осветить.

Он не смог даже внятно повторить хотя бы высказанные

уже до него тезисы оценки в выступлениях Рыльского,
Бажана, Корнейчука. Говорил Тычина очень сбивчиво,
путался, заикался и все оговаривался: «Я не готовился к

этому выступлению». Перед собранием Тычина таким

характером своего выступления показал себя в очень

невыгодном свете.
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Выступления писателя Александра Копыленко и

редактора газеты «Радянська Україна» Паламарчука
особенно подчеркнули еще одну знаменательную
тенденцию в оценке выступления Довженко, прозвучавшую на

собрании. Копыленко говорил: «Я не хочу брать на себя

ответственность за выступление Довженко... Довженко
всегда был в стороне от нас»/'Дальше дал характеристику

Довженко, как человеку исключительному,

исполненному причуд и странности поведения в общественной

жизни, свойственных только ему, Довженко. Копыленко

указал на то, что в этих личных странностях Довженко и

кроется основа его грехопадения.
Этим Копыленко представлял выступление Довженко

как личное, индивидуальное «грехопадение» одного

человека и отрицал какие бы то ни было корни этого

явления в каких-либо социальных группах, особенно в

среде писательской интеллигенции. Довженко
представлен человеком перемудрившим самого себя. К сожалению,

выступление Копыленко не явилось исключительным.

Сведение выступления Довженко к его

индивидуальному «грехопадению», линия огульного отрицания
какого-либо наличия в писательской среде и вообще в

среде украинской советской интеллигенции настроений,
идущих в тон довженковским, на собрании были

фактически доминирующими.
В стороне от этой линии стоит Корнейчук, но и он,

упомянув о «зазнайстве» Довженко, как бы попал в тон

другим высказываниям, а свое замечание о том, что это

вытекает из идейного состояния Довженко, и о

необходимости создания в среде писателей атмосферы, не

допускающей уклонений, Корнейчук не развил и

недостаточно акцентировал. Правда, Корнейчук выступал в

начале собрания, но уже и у выступавших ранее
Рыльского и Бажана тенденция индивидуализировать
выступление Довженко и отказаться от вскрытия элементов

«довженковщины» прозвучала довольно внятно.

В тон этой тенденции начал фактически и

Паламарчук. Он отметил, правда, что «есть группка

интеллигентов, на все смотрящих через черные очки. Довженко
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один из таких злых рупоров». Но употребляя выражение

«группка», Паламарчук также идет по линии

игнорирования более широкого распространения довженков-

шины, чем в пределах «группки» интеллигентов с

«черными очками» и связи ее с фашизмом.
Тем более ограничил явление Паламарчук своим

заявлением о том, что выступление Довженко «не

накладывает на Союз писателей какой-либо моральной
ответственности».

Вопрос о моральной ответственности Союза

советских писателей Украины, в первую очередь его

руководителей, за выступление Довженко не может и не должен

быть снят, а наоборот, поставлен со всей остротой, ибо

совершенно не соответствует действительности попытка

части руководителей ССПУ представить Довженко как

общественно-политического и литературного деятеля,

стоящего вне связи с ними. Тогда, когда Довженко был в

«зените» славы, его связь с Союзом писателей,
руководителями последнего всячески подчеркивалась.

Довженко очень давно около 20 лет и очень

тесно связан узами личной дружбы и общностью

литературно-политического пути с теперешними
руководителями ССПУ Рыльским, Яновским, Бажаном, Панчем,
Копыленко, Тычиной и др.

Эта связь в дни войны не только не ослабла, но и

усилилась. Неискренность проявляют названные выше

лица, утверждая, что для них выступление Довженко
явилось большой неожиданностью и что Довженко в

силу черт своего характера необщительность и

неуживчивость, самомнение «подвел» всех, не

познакомив ранее с характером своего выступления, иначе

оно нашло бы критику, на Довженко бы влияли и т. д.

На самом деле большинство названных выше лиц

были знакомы со сценарием Довженко, читали его и

выражали свое восхищение им.

Об этом сказал в своем выступлении на собрании
Александр Копыленко: «Обидно и тяжело говорить о

Довженко, ибо тогда, когда он нам читал эту вещь,

товарищи говорили: «Вот написал вещь! Вот смелая вещь!»
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13 марта Копыленко в присутствии писателя Леонида
Юхвида говорил о том, что многие из руководителей
Союза писателей читали сценарий Довженко раньше и

расхвалили его. Копыленко говорил также в своем

выступлении, упоминая о Шкловском, что Шкловский

по прочтении пьесы Зощенко-позвонил ему и поздравил
с творческим успехом, а когда стали критиковать

Зощенко, выступил также с резкой критикой. «Я имел в

виду наших товарищей, в глаза говоривших Довженко
комплименты, а теперь всячески открещивающихся от

него».

Начальник управления агитации и пропаганды ЦК
КП(б)У Литвин, выступивший на собрании, не дал

должной оценки такому явлению, как выступление

Довженко. Выступление тЛитвина вообще было не

особенно удачным и не прозвучало как следует. Большая

часть его выступления была посвящена цитированию

отрывков из сценария Довженко. Это, конечно,
интересовало писателей, но т.Литвин не сумел дать

развернутую критику против взглядов Довженко, ограничился

краткими ремарками и цитатами.

Тов. Литвин резко осудил Довженко, но в части

оценки общественного звучания и корней выступления

Довженко он, на мой взгляд, не поставил вопрос как

следует.
Литвин говорил: «Довженко выступает во всех этих

вопросах как убежденный националист».

Как отнеслась украинская интеллигенция, которой
был знаком этот факт? Он не нашел сторонников ни в

какой мере. Но в том, что часть товарищей с рядом

материалов была знакома и что они не находили их

критическими, в этом была большая опасность. Что Довженко
не является представителем украинской
общественности это ясно. Но вместе с тем нельзя забывать и было
бы вредно это замалчивать, что в среде украинской
советской интеллигенции и даже в среде актива украинских
советских писателей ряд националистических взглядов,

отраженных в сценарии Довженко, не только не

встретили критики, а наоборот, имеют распространение,
разделяются и часто служат руководством к действию.
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Дело, конечно, не в том, что эти взгляды внедряет

Довженко, а в том, что имеют место у других, как и у

Довженко, но только у Довженко это приняло развернутую и

резкую форму. Дело в том, что активизация

национальных стремлений в среде украинской советской

интеллигенции, в том числе и у писателей, у некоторых
граничит с националистическими устремлениями и часть

может перейти в них, особенно под влиянием таких

фактов, которые породили Довженко и довженковщину.

Позиция официального оптимизма и заверения

украинских интеллигентов и писателей со стороны
тов.Литвина и других специальных представителей, как,

например, Паламарчук, Трескунов, что они,

интеллигенты, чисты от довженковщины, совершенно ею не

заражены и не несут за нее никакой ответственности, а

потому и не обязаны искоренять ее в своей среде эта

же позиция как метод политического воспитания и

воздействия на украинскую интеллигенцию мне кажется

неправильной.
Позиция выдающихся представителей украинской

интеллигенции и писателей, нашедших выражение в

выступлениях Рыльского, Бажана, Копыленко и других и

сводящаяся к тому, что Довженко и довженщина для

украинской советской интеллигенции и советских

писателей нечто постороннее, полустороннее, а она,
украинская интеллигенция, и писатели настолько монолитна и

чиста от чего-либо подобного, что одно упоминание о

том, что Довженко вышел из ее среды, оскорбляет эта

позиция, проводимая последовательно, также

неправильна и не способствует, как и первая позиция, борьбе
с подымающим голову украинским национализмом.

Как свидетельствуют выступавшие на собрании, так и

в беседах до и после собрания Довженко в среде, в

которой он вращался, систематически и открыто выступал со

взглядами, нашедшие потом общее выражение в «Україні
в огні». Но к этому относились без должного внимания,

иногда были согласны с Довженко, иногда нет, но

никогда ему не противостояли.
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Следует обратить внимание на то место в выступлении
Миколы Бажана на собрании, которое было посвящено

изменникам писателям Аркадию Любченко и другим.
Это первое публичное выступление по этому поводу

представителя руководящего актива украинских
советских писаталей.

.

«Чи зрадники забруднили нас? Ні. Арк. Любченко

ніколи не належав до активу української радянської
літератури, не користувався нашою увагою й допомогою. Ці
людці не є плямою на нашому тілі: бо вони не були
міцно зв язані з нашою літературою. Ці людці теж не

проблема для нас», говорил Бажан на собрании.
На собрании Бажан выступал как писатель. Как

писатель, тем более писатель, принадлежащий к тому кругу,
из которого вышел Любченко, с которым был тесно

связан, от которого систематически пользовался

вниманием и поддержкой. Бажан не имел права и не должен

был так говорить.
Писатель Л.Юхвид после собрания говорил:

«Выступление Довженко напоминает выступление Хвылевого в

свое время, только оно таит в себе в современных
условиях еще большую опасность, чем выступление

Хвылевого в то время».
14 марта он же, Леонид Юхвид, в присутствии

писателя Павла Харченко, оспаривая утверждение, что

Довженко явление единоличное, говорил: «Я на

основании своих личных наблюдений и встреч с Петрицким
вынес, что Петрицкий настроен так же, как и Довженко
в «Україні в огні».

16 марта утром писатель Александр Копыленко в

беседе с писателем Ярославом Галаном активно развивал

взгляд о том, что Довженко сам по себе, а писатели

сами по себе, Довженко ни с кем не знался, не общался
и поэтому явление единоличное».

Верно: Заместитель начальника отделения 4 управления

НКГБ УССР ст. лейтенант госбезопасности Власенко
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«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Довженко 6 февраля 1944 года рассказал о суде над

ним во главе с тов. Сталиным в связи с разбором повести

«Украина в огне».

«На меня все это произвело тяжелое впечатление.

Тов.Сталин начал с обличения, хором это повторялось

присутствующими, следовало далее нравоучение и,

наконец, некоторое умиротворение. Таким образом, я

оказался буржуазным националистом и будто пытался

окольными путями протащить свои взгляды в печать. Вот

плоды моей 25-летней деятельности служения народу».
«Что меня глубоко поразило (это я вам говорю по

большому секрету) то, что никто из присутствовавших
на этом собрании честно и открыто не выразил своего

мнения».

«Дело в том, что я свою повесть читал тт.Хрущеву,
Коротченко, Корнийцу и Рыльскому. Все они в один

голос признали ее выдающейся, а некоторые (Рыльский)
гениальной, и теперь все молчат. Я же считал ниже

своего достоинства рассказать об этом в свое оправдание
тов. Сталину, так как этим поставил бы товарищей в

невыгодное для них положение. Когда я на следующий
день увидел Большакова (ко мне он замечательно

относится), он сказал: «Какой дурень, имел такой

исключительный случай и им не воспользовался, вас все бы на

Украине боялись», и добавил, что при встрече с

т.Молотовым все ему расскажет».

Далее, говорит Довженко, генерал пограничных войск

т.Шульга хочет сам сообщить об этом т. Берия.
На следующий день Довженко видел т.Хрущева,

которому поставил вопрос о своей дальнейшей работе.
Тов. Хрущев ответил, что он все обсудит.

«Никто, сказал Довженко, ни т. Хрущев, даже

т.Сталин, не может поставить эпитафию над моей

могилой, что я буржуазный националист. Со своей

догматической точки зрения они правы». «Никто не учитывает

того, когда я писал свою повесть. Это было тогда, когда

Украина не имела и вершка своей земли. Я дал общую
картину, претворенную темпераментом художника. Тогда
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не только я, но и другие думали, как я, и видели тоже

ошибки».

«Я буду продолжать работу над этой повестью. Дело,
по сути говоря, в десятке фраз и без них это было бы

замечательное произведение».

«Нужно надеяться, что после этого суда последствий

не будет. Дело этим и ограничится, так как после

т.Сталина никто не рискнет мне вредить. Хотя опала уже

чувствуется. В обращении к болгарскому народу моя

подпись был заменена подписью Панча. Тихонов на

докладе о литературе даже не упоминал моей фамилии».
«Я буду еще месяц-полтора в Москве работать над

сценарием Мичурина, потом поеду на Украину. Нужно
ожидать, что и там меня постепенно выведут из

«почетных президиумов», снимут мою подпись и т. д.»

«Но для меня искусство важнее и дороже всего и этим

я буду заниматься».

Довженко за последнее время плохо себя чувствует,

изменился, жалуется на постоянные приливы крови и

зрение. Постарел.
В связи с преобразованием Наркоминдела Довженко

говорит: «По сути все остается, как было раньше.
Никаких самостоятельных решений Укр. НКИД не сможет

принимать, так как все решения и указания будут
присылаться Москвой. Это фикция».

«Конечно, некоторая наиболее отсталая часть

украинской интеллигенции поверит этой реформе,
естественно, что национальное самосознание украинского

народа возрастет как у нас, так и за рубежом. Это один

из этапов будущей свободной Украины».
«Думаю, что эта мера продиктована нам Америкой.

Этот смелый шаг образования кордона стран со своими

НКИД усилит также контрмеры: контроль и слежку
специальных органов НКВД, так как национализм во

всех его видах является у нас самым большим грехом.
Это не относится, конечно, к русскому национализму».

«Некоторые преобразования на Украине в связи с этим

должны быть: посольский квартал, будут дипломаты и их

наблюдатели они должны будут видеть и слышать что-
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то украинское, нужно думать, что искусство будет
поощряться, но в рамках, тоже ограниченных русской
цензурой».

«Корнейчук является, с точки зрения Москвы,
идеальной фигурой наркома иностранных дел, так как иной

русский больше украинец, чем он. Редко кто знает

меньше, чем он, украинского человека и редко кто далее

пошел в своих дрампроизведениях».
У нас кризис интеллигенции. Кто же будет нашими

представителями за рубежом? Что думает об этих мерах

Америка? Все ведь шито белыми нитками».

Верно: Начальник 3 отдела 4 управления НКГБ СССР

подполковник госбезоп. Ляшко

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Справка о линии поведения и настроениях

кинорежиссера Довженко Александра Петровича.
После известных решений, связанных с запрещением

киносценарного произведения «Украина в огне»,

поведение и настроение Довженко характеризуются наличием у

них элементов крайнего озлобления, направленного, в

первую очередь, по адресу руководителей партии и

Советского правительства.
Многочисленные высказывания Довженко на

политические темы отличаются в последнее время своей

ненавистью к советскому строю и злобной «критикой» линии

партии в национальном вопросе. Суровая критика и

последовавшее запрещение сценария «Украина в огне»

рассматривается Довженко как акт «несправедливости»,

направленные против «правды», которой якобы было

насыщено это произведение.
Считая себя «несправедливо страдающим за правду» и

решительно отвергая критику товарища Сталина,
Довженко провокационно подчеркивает:

«... Впрочем, Сталин иначе поступить не мог, как

запретить мой сценарий. Если бы он его одобрил, то этим

бы признал, что многое, делавшееся по его указаниям за

последние пятнадцать лет, неправильно и привело к
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большим несчастьям народа. Такого признания от

Сталина ждать было нельзя».

Разбирая подвергнутые критике отдельные места

сценария, Довженко говорит:
«...Воспитание нашей молодежи было неправильным,

особенно в колхозах, и в этом я прав. Надо было

написать мягче, но мне это не позволила совесть художника.
Что касается распада колхозного строя, то я это показал

не в полной мере, и тем не менее эту сторону в сценарии

осудили. Что было бы, если бы я написал всю правду».

Выражая полное несогласие с критикой своего

сценария, Довженко приходит к таким «выводам»:

«...Литературы у нас нет, ибо правду писать нельзя.

Писатели наши пишут плохо и по необходимости, ибо

при существующей цензуре и контроле за литературой со

стороны ЦК ВКП(б) писать хорошо, то есть то, что

писатель, изображая нашу жизнь, видит, невозможно».

В другой беседе на аналогичную тему Довженко
сказал:

«Цензура царская была во много крат человечнее и

мягче, чем ныне существующая советская система

идейно-политического контроля».
Далее следовали выражения: «У нас дышать нечем»,

«нельзя позволить себе ни слова правды», «ничего нельзя

писать, кроме прописных истин», «художник связан как

никогда» и т. п.

Беседуя в таком плане с отдельными украинскими
писателями и художниками, стараясь вызвать у них

сочувствие и доказать свою правоту «невинно

пострадавшего», Довженко прибегает к клеветническим приемам.

Коснувшись в одной из бесед истории создания и

запрещения сценария «Украина в огне», Довженко заявил:

«... Хрущев не только сказал мне, что я его подвел с

моим сценарием, хотя сценарий я читал ему два раза.

Хрущев сделал большее, что меня ужаснуло и

оттолкнуло. Он пытался создать в беседе со мной версию, что я

якобы при чтении ему сценария читал не все и

пропускал те места, которые оказались затем

криминальными. Он даже хотел убедить меня, что я, якобы, просто
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вписал эти места после того, как зачитал сценарий ему,

Гречухе, Корнийцу, Корнейчуку, Бажану и другим. Такое

поведение Хрущева меня потрясло до глубины души.

Когда я прощался с украинцами, уезжавшими в Киев, я

сказал Бажану, что я прошу у бога одного, чтобы из моей

души испарилось злое чувство по отношению ко всем

этим украинским государственным деятелям».

Довженко усиленно распространяет слухи о том, что

руководители правительства Украины единогласно

одобрили его произведение, а на заседании в присутствии

товарища Сталина заняли противоположную позицию.

По этому поводу Довженко высказывал намерение
написать товарищу Сталину письмо, в котором сообщить,
что он, Довженко, не нашел в себе достаточной силы,
чтобы сказать в присутствии бывших на заседании

руководящих работников Украины, что все они

одобряли его работу.
Довженко при этом поясняет: «Когда Сталин меня

спросил, делал ли я свои формулировки сам или за мной

стоял кто-нибудь еще, я должен был бы по существу

сказать, что за мной стояли все присутствующие на данном

заседании политические деятели Украины, что я ничего

не скрывал и т. д...» Довженко резко враждебно настроен
к руководству ЦК КЛ(б)У и правительству УССР.

Обрушиваясь клеветой на Политбюро ЦК КП(б)У и

Совнарком УССР, Довженко заявил:

«... Я присутствовал дважды на заседании Политбюро
ЦК КП(б)У и Совнаркома УССР. Я наблюдал за

людьми, и это была жалкая картина. Все работники самого

крупного масштаба на Украине это люди с низким

интеллектом. Так, например, Хрущев только и делает,

что плохо копирует Сталина, а своего, видимо, у него

ничего нет. Так же и все остальные наркомы это очень

ограниченные провинциальные люди. А вот этих жалких

людей вновь теперь вернули на их посты».

Отвергая достижения советской системы в морально-

политическом и хозяйственно-экономическом

отношениях, Довженко много говорит на эти темы.
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Советскую демократию Довженко характеризует, как

«величайшую ложь и фальшь, которую когда-либо знало

человечество».

Довженко особенно настроен против монополии

внешней торговли и коллективизации, именуя их

«крепостным социализмом». .

Довженко говорит о «нищете», в которой, по его

мнению, находится весь советский народ, и в особенности,
интеллигенция. Довженко заявляет:

«Причина нищеты лежит в самом корне нашей

системы и лишь изменение некоторых принципов могло бы

так раскрыть силы нашей страны, что всеобщая нищета

сменилась бы всеобщим богатством».

Развивая мысли в этом направлении, Довженко в

итоге заявляет:

«...Стране необходимы не одна, а несколько партий,
которые не душили бы друг друга, а соперничали в

выборах и во всех областях жизни».

Касаясь внешнеполитических проблем, Довженко
высказывает мысли о том, что СССР якобы стремится
установить замаскированное военное господство в

Западной Европе и готовит таким странам, как Германия
и Польша, установление Советской власти.

Политическую вероятность этого Довженко
«обосновывает» тем, что «коммунизм и фашизм философские
братья, и то и другое тоталитарные режимы».

Характерно реагирование Довженко на генеральский
заговор в Германии и покушение на Гитлера:

«...Издеваясь над Гитлером в его положении, мы

забываем, что и*у нас были Тухачевский, Якир и другие

генералы, ничем не лучше, и мы с ними расправились.
Вспомним слова Марата: для революции всего страшнее

победоносные генералы. Сейчас наши генералы чересчур

победоносны это тоже опасно».

Не углубляя этого вопроса, Довженко заключает:

«... Впрочем, если бы у нас нашлись люди, которые

искренне захотели бы, вопреки всему, достигнуть мира
во всем мире, то это было бы для нашего народа
положительным делом».
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Довженко использует любой предлог для

распространения через общающихся с ним украинских писателей

националистических концепций.

Довженко пытается «утверждать», что

национальнокультурный процесс на Украине будет «сворачиваться».

Учреждение на Украине Наркоматов Обороны и

Иностранных дел, по мнению Довженко, является

«демонстрацией для заграницы и для своего народа».

Комментируя одно из выступлений товарища

Хрущева в части, касающейся отношения к русскому языку,

Довженко характеризует это выступление как

«ограничение украинского культурного процесса», как

«предстоящую волну русификации». Довженко указывает:

«...Хрущев, конечно, высказал это как предупреждение
возможным националистическим настроениям, но вы же

понимаете, что аппаратчики тотчас подхватят это как

сигнал к тому, чтобы «тащить и не пущать» все

украинское, чтобы все украинское немедленно заклеймить

национализмом и петлюровщиной».
По поводу освобождения тов. Корнейчука от работы в

Наркоминделе Довженко заявляет:

«...Хотя все страшно радуются, что Корнейчук так

шлепнулся, я, право, не испытываю никакой радости,
мне даже его жаль. А потом, может быть, это шлепнулся
совсем и не Корнейчук, а какие-то весьма важные для

Украины политические перспективы... Может,
Корнейчук стал слишком украинской фигурой. Или, может

быть, вообще миновала необходимость в украинских

фигурах. А не полетит ли вслед за Корнейчуком и Бажан?
Если полетит и Бажан, будем знать, что период
украинских престижей закончился, и не будем рассчитывать на

какие-то там перспективы»...
В настоящее время Довженко усиленно работает над

новым киносценарием под названием «Повесть наших

дней». Квартиру Довженко в Москве посещают
украинские писатели и другие лица, бывающие в Москве».

Справка составлена по материалам НКГБ СССР и НКГБ
УССР.

Начальник 2-го Управления НКГБ
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Чужий серед своїх

Ось коротенька біографічна довідка про молоді роки

О.П.Довженка. У 1914 році закінчив Глухівський
учительський інститут. Потім навчався в комерційному інституті
та Українській академії мистецтв у Києві. У 1922 1923

роках учень приватного художнього училища в Берліні.
На цей же період випадає працювати в дипломатичних

представництвах за кордоном.

Уже ці скупі повідомлення вказують на деякі витоки

його універсальних знань і формування політико-

суспільного світогляду. Багатогранність його інтересів,
що базувалися на народному підгрунті, традиціях, історії,
естетичних уподобаннях української людності, органічно
вимагали спілкування з представниками
найрізноманітніших мистецьких шкіл і течій, видатними діячами

літератури й мистецтва інших держав.

Довженко увійшов до Пантеону наших національних
геніїв як мислитель і митець, громадський діяч і

громадянин. Найбільше він знаний як кінорежисер,
кіносценарист, драматург, автор прозових літературних
творів, художник.

Головною, основоположною домінантою протягом

усього творчого життя став для О.ПДовженка
кінематограф. На цій ниві йому дісталось найбільше лаврових і

тернових вінків, творчих здобутків і розгромної критики.
Чим звабило митця кіно? У вже цитованому

документі «Моя коротка біографія» Довженко зазначав: «У
1926 році [...] перейшов на роботу до кіно ще за

кордоном, а в Харкові особливо. Мені здавалося, що кіно

якраз є тим мистецтвом, що у найбільшій мірі відповідає
народу, потребам сучасним, що у кіно можна бути
найбільше корисним своєму народові художником. Мені

було 32 роки, але я вирішив почати творче життя наново

і, пішовши на кінофабрику в Одесу, почав робити
фільми, одночасно навчаючись цьому мистецтву у

самому процесі виробництва. Це не був легкий шлях, але він
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був уже єдиним для мене можливим у тих умовах. Я

працював багато і досить сміливо: треба було хоч сміливістю

компенсувати незнання правил [...] У силу обставин я

звик сам писати для себе і сценарії.
З 1926 по 1928 рік Довженко працював в Одесі, у

1929 1941 роках на Київській кінофабриці. Так

склалися обставини, що на Україні йому не знайшлося

роботи і він облаштувався на кіностудії «Мосфільм», де

творив до кінця своїх днів. Можна лише подивувати

творчим набутком митця. За свідченням самого

Олександра Петровича, він написав сценарії, поставив за

ними ще до війни кінофільми «Сумка дипкур єра», «Зве-

нигора», «Арсенал», «Земля», «Іван», «Аероград»,
«Щорс». Були й інші спроби. Зокрема, вимріяна
кіноповість «Тарас Бульба», роботу над якою перервала
війна. Ним створено чимало документальних

кінострічок. Перелік можуть доповнити кінофільми
«Мічурін», «Поема про море»,, повість «Зачарована
Десна», оповідання та багато іншого.

По-різному сприймалися новаторські, позначені

темпераментом і наснагою генія, твори. Амплітуда
викреслювалась від повного несприйняття до непідробного
захоплення. На міжнародному кінофестивалі в Брюсселі
(1958 р.) стрічка «Земля» у числі 13 кінопраць названа

найкращим фільмом «усіх часів і народів». Це вже щось

та значить!

Полишимо, однак, фахівцям суто мистецтвознавчі

оцінки. Тим паче, що багатогранна творчість О.П.Дов-
женка супроводжувалась безперервним акомпанементом,
не призначеним для вух широкого загалу, а вузького
кола «обраних». Були тут примітивні повідомлення
невігласів та бездар, спроби поглибленого аналізу. Звичайно,
не суто творчих знахідок і прорахунків митця.

Обстежувалися, осмислювалися, фіксувалися світоглядність,
громадська позиція, поведінка О.ПДовженка у тих чи

інших ситуаціях.
Документи, що подаються у цьому розділі, дають

досить повне уявлення про «характер таємної епістолярії»,
головною діючою особою якої став О.П.Довженко.
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«Донесение от 16 апреля 1929 года
Довженко режиссер, пиявка, присосавшаяся к

ВУФКУ для выкачивания вместе с женой артисткой
Солнцевой около 1000 рублей в месяц. В прошлом году в

гостинице «Континенталь» в номере, занимаемом тогда

помрежем Томским, сидела тёплая компания

антисоветского элемента: Томский, Могилевский, Дзона, Вершов,
Кауфен. Зашел Довженко, стал поддерживать Троцкого
и злорадствовать довольно явно о партии. Зло высмеивал

секретаря ВУЦИКа т. Буценко, который как будто по-

хамски разбирается в художестве. Речь шла о портрете

т.Петровского, который сделал Довженко, и т.Буценко
ему профански заметил: «У него ж отут бородавка..».

Заключение
Режиссер Довженко в ВУФКУ работает с 1926 года. За

этот период времени им сданы следующие картины:

«Сумка дипкурьера», «Звенигора», «Арсенал» и «Земля».

Последний фильм вызвал целый поток разноречивых
мнений о ценности картины. Ряд ответственных

партийных работников г. Москвы о картине отзывались как о

к.-p., националистическом фильме (фельетон Демьяна
Бедного в «Известиях» от 4/1У-30 г).

Поскольку дискуссия о картине приняла резко
политический характер, а это не могло не повлиять на самого

Довженко, считаем, что указанный момент, а равно и

влияние его жены Солнцевой, которое, по нашим

данным, чрезвычайно велико, дает основание полагать, что

Довженко с распростертыми объятиями будет принят за

кордоном, где попытаются его соответствующим
образом использовать. Есть опасения, что обратно Довженко
может не вернуться, а потому считаем нужным
Довженко в выезде за границу отказать.

Поездка Солнцевой абсолютно никакими

соображениями не вызывается. Ей также в выезде следует
отказать».

Ст.уполномоченный ПК Кальман

П/уполномоченного Гринер
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«НАЧ СПО ОГПУ г. Москва
О фильме «Иван»
В дополнение к нашему № 1200 от 5.XI.32 г.

сообщаем, что нами о фильме «Иван» были

проинформированы директивные инстанции, в результате чего была
выделена специальная комиссия с н/представителем для

просмотра и удаления из картины наиболее политически

невыдержанных кадров.
В настоящее время по Украине картина

демонстрируется в исправленном виде. Кроме этого, в Ц.О.
«Коммунист» дана исчерпывающая критика картины «Иван».

Приложение: копия рецензии и перечень удаленных
из картины кадров.

Нач.СПО УССР Кривец
Нач. 2-го отделения СПО Делийский

«Начальнику СПО ОГПУ тов. Молчанову
Оперуполномоченного 4 отд. СПО ОГПУ Н.Х.Шиварова.

Рапорт
Доношу, что согласно Вашему распоряжению сегодня,

6.ХІ.32 г., я был на закрытом общественном просмотре

звукового кинофильма «Иван» выпуск Укрфильма,
автор режиссер Довженко. О самой фильме сообщаю:

1. Текст фильмы на украинском языке, поэтому
мне он был не доступен в своей основной части: момент

вербовки рабочей силы в деревне для Днепростроя и

важнейшие моменты из сказанного героем фильма
Иваном. Вот почему с уверенностью дать окончательную

оценку я не могу».

Видається, що найбільше нервів, здоров я, творчої
наснаги О.П.Довженко вклав у сценарій і творення

кінофільму «Щорс».
До цього, мабуть, і призвело кілька обставин. Річ у

тім, що Сталін, як і всякий деспот, був вельми

небайдужим до свого іміджу в середовищі наукової і творчої
інтелігенції. Він дбав, щоб кожне його слово, вчинок

негайно широко розповсюджувалося, трактувалося як

чергове «геніальне» нововведешія в науку, літературу і
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мистецтво. Всіляко намагався підім яти під себе
найвизначніших представників інтелігенції. Не поминув цієї
долі й Довженко.

Цілком зрозуміло, що найближчі соратники Сталіна

Хрущов, Молотов та інші теж вважали своїм

обов язком так чи інакше привітати ОтП.Довженка.
Загляньмо в друге видання «Большой Советской

Энциклопедии». Тут знайдемо, що найважливіше значення

для творчості Довженка мали його особисті зустрічі й

розмови з Й.В.Сталіним у 1935 1936 роках. Великий

вождь подав Довженку дутику про втілення в кіно образу
українського Чапаева Щорса. І цим не обмежився. Він

розтлумачив митцю, що картина мала відбивати
класовий характер революції й громадянської війни, дружбу
українського й російського народів у боротьбі проти

експлуататорів. Як зазначено безім яним автором,
Довженко успішно виконав завдання Й.В.Сталіна.

Можна зрозуміти становище Олександра Петровича.
Про ігнорування, під будь-яким приводом, вказівок

вождя не могло бути й мови. Так само, як і відмови від

творчого кредо, життєвої правди, новаторських пошуків
посилення образності, виразності кожного кінокадру.

Як і будь-яка директива, завдання Сталіна секретними

службами було взято під особливий контроль.
Використовувались, так би мовити, усі форми і жанри.

«20.VIII. 1938 г.

После «Земли» Довженко уехал за границу; по

возвращении из командировки (ездили Довженко, Солнцева,
Демуцкий и Орелович, которого, несмотря на внешнюю

приязнь, Довженко терпеть не мог и считал его

фальшивым человеком и позером) он приступил к работе над

«Иваном».Осваивая советскую звукосъемочную

аппаратуру, Довженко все время нервничал, говорил, что по

существу первый звуковой фильм его следовало сделать

за границей. (Предложения он получал от нескольких

фирм.)
Кроме того, руководство кинофабрики (Косячный,

Орелович) не могло обеспечить идеологически четких

установок: постоянно вносились какие-то изменения,
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новые эпизоды, словом была величайшая путаница,
осложнявшаяся спешкой.

Затем появились дифирамбические статьи, потом

резко отрицательные.

Вскоре после этого Довженко, необычайно

болезненно переживавший все это, покинул Украину и приступил

к работе над «Аэроградом».
Последовавшее затем награждение орденом Ленина,

встречи и беседы с тов. Сталиным все это произвело
сильнейшее впечатление на Довженко и заставило его

пересмотреть многое в своем мировоззрении и, по его

собственным словам, в отношении к искусству
(Довженко до «Щорса» сильно тяготел к формам и приемам

германского экспрессионизма послевоенного периода, в

частности, находясь под влиянием Кайзера Эдшмидта,
Мейринкаи и др.).

За работу над «Щорсом» Довженко принялся с

величайшим подъемом, который вскоре по окончании

сценария сменился приступами раздражения и жалобами в

прессе на помехи в работе (Шумский продержал у себя

сценарий два месяца).
Приступив после волокиты со сценарием к съемкам,

Довженко перессорился почти со всей труппой, сменил

оператора, нескольких ассистентов и пом.режиссеров и,

наконец, очутился перед необходимостью коренной
переработки сценария в связи с тем, что в его последнем

варианте Дубовой был показан в виде лучшего друга,

преемника и помощника Щорса, умершего у него на

руках.

Тогда Довженко принялся за очередную переработку
но, к своему ужасу, увидел, что Дубовой, изображаемый
им предателем и убийцей Щорса, перерастает в

грандиозную демоническую фигуру.
Довженко много говорил о мучительных колебаниях и

о том, что прежние образы и приемы начинают тяготеть

над ним. Так, например, конец фильма, рисовался ему в

таком виде: общие планы битвы, отдельные кадры,

наконец все заволакивает дымом и появляется крупный
план лица Щорса со светящимися глазами, который
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приближается все больше и больше и наконец говорит в

зал: «И в этом бою я был убит».
Довженко понял, конечно, что это рецидив

экспрессионистской мистики, и отказался от такого конца,

не представив его даже на утверждение репертуарных

инстанций. Последние варианты сценария ему, по его

словам, не удавались.
За последние два года у Довженко развилась

сердечная болезнь, которую врачи считают неизлечимой (судя
по характеру припадков, это грудная жаба). Довженко
работает сейчас с трудом и неоднократно переделывает и

переснимает материал. Он производит впечатление

совершенно издерганного, измученного человека,
стоящего на грани душевной болезни.

По плану «Щорс» должен быть закончен в октябре,
но никто, в том числе и сам Довженко, не верит в этот

срок».

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Народному комиссару внутренних дел СССР

Генеральному комиссару государственной безопасности

тов.Н.И.Ежову
Направляю донесение о продолжающихся неполадках

в киносъемке фильма «Щорс» и упаднических
настроениях кинорежиссера Довженко, вызванных его

неудачами в работе над этим фильмом.
Народный комиссар внутренних дел УССР комиссар

государственной безопасности 3 ранга Успенский

3 августа 1938 года

Оперуполномоченный 4-го отдела Шалимов

28 января в Киев вернулся Довженко после

трехмесячного пребывания в санатории под Москвой. На

первые числа февраля назначено продолжение съемок

«Щорса». Довженко за съемки берется не совсем охотно,

жалуясь на то, что за время его отсутствия съемочная

группа, в особенности его помощник Л.Бодик, не

провела надлежащей подготовки, не подыскала нужных

актеров как на второстепенные роли (необходимо
подыскать около 30 человек), так и на такую ответственную
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роль, как Щорс. Артист Кисляков, который раньше

играл Щорса, не нравится Довженко. Замена артиста
вызывает необходимость пересъемки если не всех сцен,

где заснят Кисляков, то, во всяком случае, всех тех мест,

где Кисляков снят крупным планом. Я считаю, что

недовольство Довженко артистами, которые исполняли

роль Щорса, имеет более глубокие причины, чем

непригодность того или иного артиста. Это обусловливается
творчески; недовольством Довженко самим собой;
образом Щорса [...]. Хотя об этом Довженко не говорит
открыто, но это сквозит в таких заявлениях Бабеля
«Тяжело создавать художественное произведение, когда

его тебе заказывает такой человек, как сам Сталин». На
замечание М.Бажана Бабелю, что Довженко, когда

почувствовал, что не сможет создать «Щорса», должен

был перед самим тов. Сталиным отказаться, Бабель

заметил: «Разве можно Сталину отказать?» У меня

сложилось впечатление (Солнцева спрашивала Бажана,
стоит ли притянуть Бабеля к сотрудничеству над

сценарием «Щорса»), что у самого Бабеля сначала было
желание работать над сценарием, он обдумывал, отмечал

слабые места и т. д. Теперь этих разговоров не слышно,

очевидно из-за того, что Бабель и Солнцева, работая также
над сценарием «Как закалялась сталь», не поладили и

оговаривают друг друга. Довженко высказывал мысли о

том, что сценарий нужно доделать или переделать. Он

думает с таким сценарием, как он есть, начать в феврале
съемки зимней натуры и беспокоится лишь о том, что

растает снег в связи с потеплением. Довженко пытается

свалить вину на состав съемочной группы. Он обвиняет

своего помощника Бодика в лени, безынициативности,
говорит, что нет в группе авторитетного и энергичного

директора-администратора, который сумел бы не только

проводить все подготовительные в съемке работы, но и

добиваться календарного выполнения плана.

Таким образом, возникшие причины: напуганность и

растерянность Довженко в связи с общеполитическими

событиями, внутреннее чутье недостаточной разработки
сценария, плохой подбор людей в съемочной группе и,
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наконец, болезненное его состояние здоровья, какое,

несомненно, есть, но какое Довженко из-за своей

мнительности даже сам перед собой увеличивает, все

это создает Довженко то настроение, какое можно

характеризовать его собственными словами из письма

его к Солнцевой: «Мне будет очень тяжело, и я должен

выпустить из себя все последние силы, чтобы закончить

съемку «Щорса» (со слов Солнцевой).
Таким образом, даже после лечения у Довженко не

чувствуется подъема перед продолжением съемок

«Щорса», все же он надеется к осени 1938 года фильм
закончить.

Солнцева в разговоре с Бажаном сказала, что у

Довженко в связи с затягиванием съемки «Щорса» на

фабрике очень ухудшились отношения. Это выявилось

хотя бы в том, что Д.Петровскому разрешили

пересмотреть все отснятые материалы, что фабрика хотела

принять Д.Петровского к консультации фильма (на что,

как сказала Солнцева, Довженко никогда не согласится).
По плану Довженко должен был снимать фильм «Тарас
Бульба», но его передали без согласования с Довженко
И.Кавалеридзе.

В Москве Довженко был у писателя Вишневского,
познакомился в санатории с маршалом тов. Егоровым и

его женой и был несколько раз у них на квартире. О

своих разговорах с тов. Егоровым он пока еще ничего не

рассказал. Довженко расспрашивал Бажана о Грузии, об

арестах там, особенно интересовался, не арестована ли

дочь Орехалашвили Кето. Интересовался также судьбой
Жанго Гогоберидзе, Хатуни Куруловой и высказывал

свое сожаление по поводу ареста Хатуни».

«О выступлении Довженко на партийном собрании
Киевской кинофабрики

Имеются предположения, что картина «Щорс»,
которую готовит кинорежиссер Довженко, к 15 декабря этого

года закончена не будет.
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По данным дирекции Киевской кинофабрики, на

20 октября заснято 70% материала, по заявлению

Довженко 80%.

Предстоит еще провести большую работу монтаж,

синхронизацию, досъемку ряда серьезных объектов и

т. д. Между тем, фильм снимается с февраля 1937 года,
около года ушло на сценарий.

По смете картина должна обойтись около 3

миллионов рублей; израсходовано же сверх сметы 1 700 000 руб.,
то есть картина уже обошлась почти в 5 000 000 руб.

В этом месяце в партийный комитет кинофабрики
поступили заявления от отдельных членов партии с

просьбой осветить перед партийной организацией
положение со съемкой «Щорса». Партийный комитет 19

октября созвал открытое партсобрание кинофабрики, на

котором Довженко выступил с отчетом о проделанной
им работе над фильмом.

Довженко начал с истории, как началась съемка. Он

говорил, что на вокзале в Киеве, когда он приехал после

утверждения сценария, его встретил бывший директор

кинофабрики Нечас и понес его чемоданы. На квартире

у Довженко Нечас начал просить, чтобы Довженко
поговорил в ЦК о нем, как о слабом директоре.

По прибытии на кинофабрику зав. художественной
частью Лазурин также обратился к Довженко с

заявлением, что ему надоело сидеть в пыльном и грязном

помещении, что Довженко сильный человек и может

устроить его на другую работу...
Примерно такое же положение, как говорил

Довженко, он обнаружил в кинотресте, где тогда работали:
директором Ткач, а заведующим художественным

производством троцкист Левит.

После этого вступления Довженко сделал вывод, что

картину он начал снимать без всякой поддержки со

стороны один и в одиночестве работал над ней до

последнего времени, что ему сейчас крайне тяжело и

если он не нуждается в следователе, тб врач ему

необходим.
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Отметив, что Дукельский в своей статье в «Правде» о

перерасходе в 3 млн. руб. соврал и этим оказал Довженко
своеобразную «помощь», Довженко вновь подчеркнул,
что ему страшно тяжело и иногда просто жить не

хочется.

Известная часть выступления Довженко была

посвящена отказу директора кинофабрики затратить 7 тыс.руб.
на озеленение территории, на которой помещается

павильон, где идет съемка «Щорса». «Я продам пальто,

шубу, книги и другие вещи, заявил Довженко, а сад

вокруг павильона посажу, заведу пруд, и там будут
ловить рыбу».

После Довженко было несколько осторожных
выступлений.

Зав.финансовым отделом Речии указал, что Довженко
не был самокритичен. Картина снимается слишком

долго. Перерасход достигает внушительной цифры.
Кинопленки ушло до 60 тыс.метров, ее лимиты давно

исчерпаны.

Другие выступавшие отметили ряд несущественных
моментов. Из съемочной группы Довженко никто не

решился говорить.
Свое заключительное слово Довженко начал, стуча о

стол кулаком и обращаясь к Речицу: «Кто разрешил вам

так говорить со мной, мастером киноискусства, какое вы

имеете право меня мучить!» истерически закричал он.

Потом посыпались фразы по адресу собрания: «Я вас

ненавижу!», «Вы все съели, как крысы, глядя на вас, мне

не хочется жить... я буду отвечать за перерасход, выпущу

картину, сяду года на два, но зато мою книгу будут
читать веками... Я не Экк (кинорежиссер, снимает

«Сорочинскую ярмарку») и не Роом (кинорежиссер, снимает

«Война начинается»), но мне становится страшно, когда
я думаю, что будут делать со мной Речицы, когда я

состарюсь...»

Заканчивая свое заключительное слово, Довженко
заявил, что он больше в кино работать не будет, так как

решение правительства о том, что режиссер не имеет

права менять во время съемки сценарий, «ограничивает
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его творческие возможности». Это решение надо

выполнять, добавил Довженко, но он не в силах этого

делать. Касаясь срока окончания картины, Довженко
сказал, что он закончит картину тогда, когда успеет.

Гнать его никто не имеет права. История с «Иваном»

результат гонки. За эту картину, то есть «Щорс», он

отвечает персонально. Подчеркнув, что он еще

посмотрит, какую помощь окажет ему парторганизация,

Довженко демонстративно покинул собрание. В дверях

при выходе из зала он несколько замедлил свой шаг,

раздумывая, и остальное время, пока собрание
продолжалось, находился в коридоре.

Нетактичное выступление Довженко произвело

отрицательное впечатление на работников кинофабрики.
Его резонанс и сейчас чувствуется в студии.

Кинорежиссеры Экк и Роом, вызывавшие три месяца назад

Довженко на соцсоревнование и получившие от него

ответ только недавно, возмущены его замечанием по их

адресу. Имеются отдельные лица, как режиссеры Луков,
Садкевич и другие, которые захлебываясь смакуют

отдельные места из выступлений Довженко.
Следует отметить, что многие замечают угнетенное

состояние Довженко и отдельные у него странности.

Так, на следующий день после собрания Довженко
пришел на фабрику несколько смущенным. Пытался

говорить с рядом работников, был у директора, которому

заявил, что «нашел конец картины». Потом пошел в свой

павильон, расстелил на асфальтовой дорожке свое

пальто, лег и начал что-то чертить мелом. Когда к нему
подошел директор и спросил, что он делает, Довженко
нехотя встал и ответил, что «дорожка построена

неправильно, откосы мелкие [...].
На слова обратившегося к нему директора, что

каждый час времени сейчас дорог и лучше монтировать

картину скорее, Довженко бросил реплику: «Мне не

всегда это легко делать».

По данным, сообщенным директором Киевской

киностудии Ицковым, режиссер Довженко во время
обсуждения на производственном совещании его работы по

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 189



фильму «Щорс» высказал в своем выступлении

следующее:

1. Он, Довженко, «не хочет больше жить», «не может

больше жить».

2. Если бы не прямой приказ Сталина, он, Довженко, не

стал бы делать «Щорса», ибо это не его тема.

3. Он, Довженко, не хочет и не может «разговаривать на

отвратительном жаргоне, который установился на

всех этих собраниях и совещаниях».

4. Он, Довженко, чувствует себя окруженным пустотой,
непониманием, он одинок и не ищет ни друзей, ни

одобрения начальства.

В частной беседе с тем же Ицковым Довженко сказал

прямо, что его, Довженко, и по сию пору связывают с

украинскими националистами и что, говоря о нежелании

жить, он говорил это в буквальном смысле. Правда, на

следующий день Довженко объяснил, что он имел в виду

«невозможность так жить в смысле

производственнотворческом».

Довженко говорил также, что ему трудно было найти

для Щорса более яркие краски, чем для батьки Боженко,
поскольку последний является крупной и яркой
художественной фигурой «подлинного украинца».

Довженко сказал, что его мечта сейчас уйти из

кинематографа в литературу или живопись (он одновременно

художник).
Ицков, со своей стороны, добавил, что Довженко

«расценивается в Киеве как, безусловно, не изживший

остатки национализма». Ему, Ицкову, Довженко как-то

сказал, что он тяжело переживает арест Косиора и

других украинских «вождей», к которым он был вхож

«запросто».
По сообщению сотрудника Комитета по делам кино

(т.Дубровский), командированного в Киев, в беседе с

ним еще раз подтвердил свое желание уйти из кино и

заняться литературой. Жена Довженко жаловалась, что

Довженко не спит ночами, и все время говорит о том,

что его преследуют и ему грозит гибель. Во сне часто

говорит по-украински и «занимается политикой». В
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частности, по ее словам, Довженко понимает, что

«политически его звезда закатилась». Жена Довженко
просила совета: не написать ли ей Сталину или

Молотову и не просить ли, чтобы они «оградили» Довженко от

«травли».

[...] Привез «Щорса» большая победа,
замечательная картина. Казалось бы, настроение должно быть

приподнятым, но на деле не совсем так.

. Довженко много рассказывал о том, в каких трудных

условиях он делал картину, очень ругал Дукельского,
говорил о нем крайне отрицательно, неодобрительно
высказывался также о директоре киевской студии

Ицкове, ругал партком киевской студии и т. д.

Рассказывал о том, что во время постановки он

подвергался бесконечным гонениям, что райком
(Октябрьского района в Киеве) назначал комиссии, обследовал
работу группы, причем относился так, как будто тут

враги и изменники. Однажды его довели до того, что он

на партийном заседании сказал, что лучше умереть, чем

слушать такую критику. После этого о нем немедленно

донесли в ЦК, и к нему приехал Корнейчук со

специальным заданием: проверить, в чем дело.

«Вызывал меня не раз Н.С.Хрущев, но и тут я не

почувствовал хорошего ...слова и одобрения. Правда,
Хрущеву я прощаю, он тогда был еще новым человеком,
и на него сразу много навалилось... Потом он принимал
меня лучше, теплее. Он однажды сказал мне: «Вы

должны чувствовать большую ответственность перед
народом...» После этих слов я ночью плакал».

Довженко рассказал, что написал письмо товарищу

Сталину об окончании картины».

Ст. оперуполномоченный 2-го отдела ГУГБ

стлейтенант государств, безопасности Подольский
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«СЕКРЕТНО
10 сентября 1938 г.

Нач. 4-го отделения IV отдела НКВД УССР Проскуров.
В состоянии Довженко опять наступило резкое

ухудшение в связи с перенесенной им автомобильной

катастрофой. В конце месяца ^о время одной из поездок

машина Довженко внезапно потеряла управление, и он

едва не погиб.

Шофер, придя в себя, обнаружил, что основная ось

рулевого управления была кем-то подпилена кругом так,
что уцелел только тонкий слой металла, тот час же

разломившийся при повороте руля. Довженко, Бажан и

шофер не сомневаются в наличии злого умысла, в связи

с чем депрессивное состояние, в котором Довженко
находился уже довольно долго, сейчас резко усилилось».

Фрагмента з анонімки

(рік 1940).
В наркомат внутренних дел УССР

Наркому или заместителю НКВД
Копия: НКВД СССР

«Аэроград» интересный вопрос Довженко. Зачем он

в надписях в «Аэрограде» показывает, что на Дальний
Восток летят аэропланы боевые со всех концов страны, я

думаю, что на Дальнем Востоке у нас найдется
порядочное количество самолетов военных, чтобы разбить
врага. И это после «Аэрограда» подтвердила
действительность. Мы самураев так разбомбили у озера Хасан и

на реке Халхин-Гол в Монгольской Народной
Республике, что самураи гады и до сего времени, без

сомнения, вспоминают об этом, и долго-долго будут самураи
вспоминать об этом, ибо японская империалистическая,

самурайская свинья и гадина была разбита и уничтожена
нашей лучшей непобедимой Красной Армией и красным

могучим нашим воздушным флотом.
«Щорс». Почему Довженко в монологе одного

действующего лица в фильме вставил фразу, мысль

приблизительно такого содержания: «Пройдут века, и

интернациональные ребята запоют песни о Щорсе с черниговскими

девушками». Почему века? О Щорсе поют песни сейчас
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советские девушки и парни и весь народ. А

интернациональные (хлопцы или ребята по-довженковски)
товарищи, большевики-сталинцы, коммунисты
международного рабочего класса верно думают, что будут петь о

Щорсе не через века, а через года и десятилетия, но не

века, как говорит действующее лицо Довженко в фильме
«Щорс». Я искренне, без всякой рисовки заявляю, что

убежден в том, что владыкой мира будет труд труд

коммунистический во всем мире, убежден в том, что не

за горами Мировой Октябрь! Международный
пролетариат боролся, борется и будет бороться против
капитализма эпогеи империализма, а борьба против
капитализма есть борьба за Мировой Октябрь. И глубоко
верю в то, что не через века, а в недалеком будущем
будут трудящиеся всех стран петь песни о великом

полководце Октября Щорсе. А Довженко агитирует с

экрана, что интернациональные товарищи только через
века запоют о Щорсе. Что это? Думаю, что

контрреволюция! Благодаря тому, что Довженко с экрана

агитирует, что через века будут петь интернациональные

товарищи о Щорсе с черниговскими девушками, у зрителя
появляется или может появиться неверие, что в

ближайшие годы или десятилетия будет Октябрьская революция
в капиталистических странах.

Фильм «Звенигора» я считал и считаю как фильм
абсолютно националистический, контрреволюционный.
Как известно, сценарий «Звенигора» написали Иогансен
и Юртык. Кто такой Юртык? Говорят, Тютюнник. Если

так, тогда все ясно!!! Комментарии излишни... До этих

слов добавить нечего!..
У Довженко в разных фильмах снимались разные:

загорские, позорожные, шагайды, остафьевы и другие,

которых наши славные чекисты выявили как врагов

народа или как шпионов, например Загорского. Все
вышеизложенное категорически требует ясного, четкого

ответа на вопрос:
Кто такой Довженко? Я очень, очень долго думал о

Довженко: кто он таков? И сделав в последние дни

анализ его путаных биографий и политический анализ
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его фильма, я пришел к выводу, что Довженко не просто

враг народа, что бесспорно, а что он, возможно, есть

шпион немецкий или польский, или польско-немецкий
в нашем киноискусстве. Крупнее, конечно, шпиона

Загорского.
У меня сейчас появилась йысль: не информировал ли

Довженко через свои фильмы немецкое гестапо и

польскую дефинзиву о внутреннем положении и об

обороне нашей великой родины СССР? Конечно, его

информация была с точки зрения врага нашей родины.
Это подтверждают его фильмы, если сделать им тонкий

политический анализ.

Надо срочно выявить всех сторонников друзей
Довженко в литературе, прессе, театре, живописи,

скульптуре, кино и изолировать их от общества, чтобы оградить
наше искусство от контрреволюционной идеологии.

Предлагаю это сделать как патриот нашей великой

матери-родины Союза Советов.

Да здравствует социалистический реализм в

советском искусстве! Долой фашистский экспресссионизм из

нашего социалистического искусства кино!

Фашистский экспрессионизм немецкий из Германии
привез Довженко. Долой Довженко и довженят из

нашего советского искусства!»
Кіно кіном, але не лише кінематографом

обмежувалося коло інтересів О.П.Довженка. Відповідно й

інтерес до його особи з боку секретних служб теж носив

різноманітний і різноплановий характер.

Довженка, людину державницьку за натурою, не

полишали думи про стан і вади державного будівництва.
Його висловлювання з цього приводу негайно

фіксувалися, відповідно оформлялися і лягали на столи держав-

ників, осідали у справі-формулярі. Зі знанням справ

Олександр Петрович поціновував зовнішню сталінську
політику. Це теж викликало відповідну реакцію. Нині ми

маємо змогу подивуватися точності оцінок тонкого,

спостережливого політика.

Мав свою думку Довженко про українських чільників

і не скривав її. Чим не тема для секретних служб? З особ-
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ливою насолодою вони смакували взаємостосунки митця

з іншими діячами української культури. Це давало змоіу

наділяти Довженка властивостями негативного

зафарбування, людини, яка не цінує справжню чоловічу дружбу.
Що ж, тоталітаризм (слово хоч і запозичене, але для

нас наповнене цілком конкретним, «вітчизняним»

змістом) у всеохватний контроль за думками, вчинками,

намірами кожного. Під ковпаком сталінських

репресивних органів міг опинитись (і опинявся!) будь-який
громадянин, незалежно від того, ким він був, до якого

суспільного класу належав, яку посаду обіймав.

Довженко не виняток. На його прикладі видно,
якого лиха ми позбулися і як ще багато потрібно
зробити, щоб воно ніколи не повернулося до наших домівок.
Єдина «втіха» можливо, фахівці знайдуть якісь нові

деталі, підмічені таємними «біографами» для відтворення
повномасштабного, об ємного образу великого сина

українського народу.

«СЕКРЕТНО

Начальник отделения Гершман
17 февраля 1941 года

По возвращении в Киев Довженко основное

внимание в своих разговорах уделяет положению на Киевской

кинофабрике. Он доказывал, что на фабрике, в

парторганизации засели, как он говорит, «сионисты», люди,

враждебные украинской культуре, которые препятствуют
и выдвижению новых творческих украинских кадров, и

направлению тематики фильмов Киевской киностудии в

сторону украинской тематики. Среди таких людей
особенно остро говорил о Бродском и Цапе (оба,
кажется, работают сейчас в парторганизации киностудии).

Он сказал, что эти люди ненавидят его лично,

клевещут на него, обвиняют его в том, что он якобы

продолжает в кино линию Тютюнника, который тоже когда-то

работал в кино и тоже старался вредить в постановке

картин с еврейской тематикой. Что так, мол, делает

Довженко, приостановил постановку фильма на еврейскую
тематику по сценарию Фефера.
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Довженко сказал, что он будет бороться против этих

людей, и выдвигать новые кадры, назвав среди них

режиссеров Земгано (из Одессы), Бориса Тягно,
Игнатовича, Ищенко.

Довженко говорил, что Москва, а именно главное

киноуправление в лице Большакова, сделала Киевскую
киностудию местом ссылки для всех

«проштрафившихся» режиссеров, как, например, Ромм, Аненский и другие,
то есть люди, которые ничего общего не имеют и не

хотят иметь с украинской культурой. Довженко сказал,
что он будет этих людей выживать из киностудии.

Как главную политическую новость, которая его

очень сильно взволновала, Довженко передавал, что, как

ему рассказали, тов. Сталин был на представлении в

Московском оперном театре и там, в присутствии
многих людей говорил о настоящем интернационализме
и о лжеинтернационализме, вскрывая суть этого лжеин-

тернационализма как идеологию людей, лишенных

чувства родины национальной гордости, а это может

привести к тому, что из них легко вербовать предателей
своей родины. Говорил тов. Сталин, как предавали

Довженко, о необходимости воспитания в советских

людях чувства национальной гордости. Ссылаясь на это,

Довженко называл людей киностудии, в частности из

партийного руководства киностудии, о которых уже

упоминал выше, лжеинтернационалистами и сионистами.

За день перед своим выездом в Кисловодск Довженко
рассказывал о своем свидании с тов. Хрущевым. Он

говорил об этом восторженно и сказал, что тов. Хрущев
поддерживал его в направлении перестройки работы
Киевской киностудии в сторону всестороннего

приближения ее продукции к украинскому материалу и

тематике, а также в направлении выдвижения новых

украинских творческих кадров. Довженко говорил, что

он собирается подать тов. Хрущеву свой проект

перестройки союзной кинопромышленности, который будет
заключаться в том, что на Украине необходимо
организовать свое киноуправление, которое самостоятельно

будет утверждать сценарии для Киевской и Одесской
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киностудий. А главное управление в Москве будет
только регулировать тематику продукции всех союзных

кинофабрик».

«СТРОГО СЕКРЕТНО
III Управление НКГБ УССР
II отдел

20 апреля 1941 г.

Начальник отдела Гершман
Довженко аргументировал, что теперь фильмы будут

сниматься по-украински, это будет настоящим, а не

«перелицованным» вкладом в украинскую культуру.

Довженко считает это важнейшим достижением, которое
он приписывает исключительно себе: он добился этого

через т. Сталина и т. Хрущева.
В этой же теме разговора, приводя примеры

кинематографических удач и неудач, Довженко резко
критиковал «Богдана Хмельницкого». У Довженко такое

впечатление, что т.Хрущев фильмом «внутренне недоволен».

«Тараса Бульбу», над которым Довженко сейчас работает
и прямо противопоставляет «Богдану», которого он

должен «перекрыть». Цель своего фильма Довженко
видит в том, чтобы «показать украинский народ красивым
и могучим, а украинское войско организованным и

умным, каким оно и было в действительности».

Увлекаясь, Довженко воодушевленно и красочно говорит о

прошлом украинского народа. Когда же я перевел тему в

плоскости современного украинского народа,
настроение Довженко резко изменилось. В дальнейшем

неоднократно возвращал разговор к современному украинскому

народу и постоянно Довженко отвечает на это крайним
пессимизмом. Он говорит: «Оказывается, наш народ г...».

Причины настроения Довженко те, что «нашему

украинскому народу, оказывается, совершенно

безразлично, украинский он или не украинский», и Довженко
приводит много примеров из своих наблюдений, что

народ не знает и не интересуется своей историей, легко

отказывается от национальных традиций, забывает язык.

На мои возражения о «длительной русификации»
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женко, злясь, отвечает, что «поляков тоже не менее и

русифицировали и германизировали, а они остались

поляками, а наш народ охотно сам идет навстречу потере
своей национальности. Почему? Может быть, мы

действительно плохой народ.Как же быть? Тем более

важно сохранить его лицо, не дать затеряться в песках

тому, что он имеет». Сохранить национальное лицо

народа должно было бы молодое украинское поколение,

но Довженко, хотя и заметный, но близко молодежи не

знает, ругает ее тоже, что она не любит свой народ,

безразлична к национальным делам, во имя личного

успеха «плевать хотела на народ». Молодежь тоже уходит
в русскую культуру «ей там выгоднее», а главное

«безопаснее», «она достаточно насмотрелась, как отцов

садили как украинских националистов».

Довженко читал мне отрывки из пьесы «Запорожцы»,
над которой он сейчас работает параллельно с «Тарасом
Бульбой». Пьеса эта о годах коллективизации,

раскулачивания, высылки кулаков на Соловки, которую «ни

один репертком не разрешит», но которую Довженко
пошлет прямо Сталину». Идейно-художественный
замысел пьесы Довженко сам определяет так: «Кулак
перевернутая уже страница нашей истории. Но он не

просто абстрактный «враг», а тоже наш народ». И в

кулаке было могучее и красивое его победило могучее

и красивое бедняка: победила и уничтожила не

«программа», а народная воля, могущество народа». В связи с

этим я заговорил о восстаниях ведь во время

коллективизации были восстания, это тоже восставал народ.

Когда разговор перешел в плоскости современности,

Довженко начал жаловаться, что «трагедия нашей

современности это ложь», лжет искусство, люди лгут друг

другу в разговорах, боясь друг друга, газеты полны

хвастливых фраз, все изо всех сил делают вид, что они

счастливы, что действительно счастливая жизнь, а на

душе «кошки скребут».
Солидаризуясь с Довженко, я заговорил о том, как же

это изменить? Вопросительная форма злит Довженко, он

начинает кричать: «Как ты не понимаешь, что это сдела-
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лось уже в порядке вещей, как неизлечимый привычный
вавил!» Потом, успокоясь, сказал: «Для того, чтобы

исчезла ложь, раньше должен исчезнуть страх. А страху

конца не видно. Может быть, когда все эти войны

кончатся, и всемирный социализм начнется не

раньше».

Много говорили мы о Бажане. Довженко
констатирует, что между ним и Бажаном нет прежней дружбы:
«Он даже дал мне понять, что он коммунист, а я

беспартийный». Некоторое время тому назад Бажан

предупредил Довженко, чтобы Довженко был осторожен в своих

разговорах, «не говорил глупостей», имеются где-то

заявления о том, что Довженко националист. Довженко
спросил Бажана, кто автор заявления, и Бажан отказался

назвать фамилию, так как он не может разглашать

партийные секреты. Довженко именно это обижает. Я же

обратил его внимание на другое. Я сказал: «Это тем

более глупо, что Бажан тоже националист, такой же, как

мы с тобой». Довженко не понял или не захотел меня

понять и отвечал: «Вот именно: у нас кто любит свой

народ, тот и националист». Тогда я спросил, за что же

его могли обвинять в национализме? Довженко отвечал,
что у него много врагов, кроме того, он прямо говорит,
если чем не доволен или если считает нужным провести
какое-либо национальное мероприятие. Например, он

сослался на то, что в олимпиаде, которую он проводил,
он добился украинского репертуара, добился украинской
кинематографии, защищая интересы украинцев в

Западной Украине, хочет собрать украинские силы в

киностудии: «Вот теперь пойду к Хрущеву говорить, почему в

вузах преподавали на русском языке...», »...где-то кто-то

засчитывает это мне как национализм. Ну и пусть: я

должен делать то, что могу».

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Беседа у Довженко 17 и 18 декабря 1943 года

Коснувшись результатов Иранской конференции,
декларацию которой Довженко считает набором фраз, он
добавил: «Вот документы, по которым можно много
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честь, даже не психологу», Он вытащил из ящика стола

вырезки из газет с фотографиями участников Иранской
конференции.

«Вот три хозяина вселенной, сказал он, смотрите:
все сидят на разных стульях. Наш представитель на

самом низком и неудобном. ^Хозяин положения Рузвельт
сидит полный достоинства и уверенности, поза его

непринужденная. Черчилль с втиснутой в плечи головой

похож на дредноут, готовый ринуться в бой, в позе

сила и хитрость. Тем разительнее поза третьего

участника. Он сидит напряженно и неловко, с

симметрично положенными руками и так же поставленными

ногами. Поза человека, не умеющего держать себя в

обществе больших людей, которые его к тому же

подавляют. Вот Рузвельт повернул голову к Черчиллю.
Сталин (на этой фотографии) изолирован, он

напряженно старается улыбаться, полуулыбка вымученная, такая

же неестественная поза, как и на первой фотографии».
«Как мойого печатать такие фото? Я себе не

представляю, как они будут комментироваться на Западе. В

итоге, глядя на эти фото, можно сказать уверенно, что

политика США заключается в словах: «Ваша кровь
наши консервы».

«Мне, говорит Довженко, наше время напоминает

тяжелораненого человека, в предсмертном порыве еще

бегущего вперед, но могущего каждую минуту свалиться

замертво. Я думаю, что у нас более 10 миллионов убитых
и 6 8 миллионов в плену».

«А сколько украинцев угнано в Германию или ушло с

ними? Главное же, что те миллионы, вольно или

невольно находящиеся в Германии, являются фактически
нашими врагами. В особенности это относится к

украинской интеллигенции, которая слишком хорошо знает

русские чистки Украины и добровольно уже не вернется
в Советскую Украину».

«В случае поражения Германии можно считать, что

Америка заберет к себе и в Канаду основную массу

украинской интеллигенции, этим она создаст себе козыри
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в будущей игре, где Украине всегда, к сожалению,
предстоит большая роль».

«Можно предполагать, что если Америка будет иметь

какие-то основания не допустить разгрома Германии, то

значение украинской эмиграции увеличится».
«Не может быть никакого сомнения, что с нашей

стороны изоляция от остального мира будет еще большая и

общению с Западом наступит конец».

«Я совершенно не понимаю идиотской политики

немцев в отношении Украины. Если бы они повели себя

иначе, дав какие-то политические и национальные права

Украине, все было бы по-иному. Но было бы хуже

Украине, если бы они начали разделываться с ней в

сознании своей полной силы».

«Русские вбивают в голову украинцам свои тезисы на

украинском языке. Интеллигенцию, разбирающуюся во

всей национальной политике русских и могущую

мыслить, изолируют или уничтожают. Ведь всякий украинец,
кто рабски не следует московским указаниям, считается

националистом».

«У нас есть такие украинцы, как Корнейчук, для

которого Украина это трамплин для карьеры и который
от Украины откажется. Или трусливый Тычина, его

характеризует статья в «Правде» об Украине. Случайные
люди вроде Н. Рыбака или, имейте это в виду, еврейские
националисты, как Первомайский и Голованивский».

«Я надеюсь, скорее уверен, что коммунизм себя

изживает, и что скоро его не будет, так как жизнь показала

весь его вред. Об этом мне говорил один мой знакомый

крупный партиец еврей»
«Я на себе испытываю известную закономерность

русской политики: запрещение моей повести «Украина в

огне» и поспешное снятие фильма доказывает, что у нас

(в Москве) обеспокоены тем значением, которое

приобрела несчастная Украина за границей. Вероятно, с точки

зрения нашей политики, сейчас не время акцентировать
внимание только на Украине. Когда был просмотр моего

фильма для иностранных корреспондентов, то

представитель «Юнайтед Пресс» задал мне вопрос: «Господин
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Довженко, вы делали свой фильм только на русском
языке?» и второй вопрос: «Каковы потери украинцев в

этой войне?» Эти вопросы заданы не случайно. Ясно

большое значение Украины на Западе и, в особенности,
в Канаде. Я ответил на первый вопрос: «Украина столько

перенесла ужасов и несчастий,'что показывать на

Украине этот фильм не нужно. На второй вопрос ответил:

«Погибших украинцев много и будет еще больше, если

Америка своевременно не вступит в активную фазу
войны». Эти ответы были напечатаны во всех

американских газетах. Интерес к Украине огромный в

Америке (как говорят журналисты), но там не видели ни

одного живого украинца. Зато посылают туда евреев».
«В запрещении моей повести играют роль не

отдельные фразы, а общая идея, которая будет воспринята
всеми украинцами, что не подходит нашим руководителям».

«Я уже говорил, что они не обладают ни большой

фантазией, ни гибкостью мысли и подчас ограничены. Я

мог вызвать из армии некоторых мне нужных

работников, а когда я обратился к Хрущеву по поводу скульптора
Макогона и других художников, то он ничего не сделал

этим украинцам. Я часто говорил вообще с Хрущевым и

убедился, что во многом он не разбирается. Сказывается

отсутствие известной доли культуры».

«Фронт» Корнейчука продиктован и исправлен

сверху, и это залог успеха и карьеры. Этот же «Фронт» шел и

в Германии».
«В.Василевской Комитет по Сталинским премиям не

дал премии, а наверху дали. Вероятно, поэтому
Василевская меня ненавидит. Корнейчуку, думаю, был дан

наказ заняться В.Василевской. Теперь она занялась

Корнейчуком и вьет из него веревки. Корнейчук и раньше
мог вредить кому нужно, а теперь тем более».

«Недавно мне сказали, что в Киеве идут разговоры,
что немцы помогали моей матери, но помог ей и вселил

ее в лучшую комнату один шахматист, работающий в

городской управе, две недели спустя после того, как

были сброшены листовки немецкому офицерству с моей

подписью».
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Свою мать Довженко привез с собой, и она живет у

него.

«А вообще я мечтаю приобрести хату в украинском

селе, жить и работать там ближе к народу. Это я

думаю сделать летом», закончил Довженко».
«По делу-формуляру
За период с 10 по 21 апреля 1944 года А.П.Довженко

по-прежнему находился в состоянии некоторой
депрессии, но, тем не менее, еще более активно, чем раньше,

подчеркивал свое убежденное недовольство порядками,

существующими в сфере советского кинематографа и

литературы.

Довженко, подчеркивая, что, по его мнению,
«искусством должны руководить подлинно выбранные, а не

назначенные работники самого искусства», заявил, что,
по его мнению, в этой области «специально подбирают
людей тупых и недалеких, которые не были бы способны

самостоятельно мыслить, а только слепо выполняли бы

данные директивы».

Таким образом, отзываясь о наркомах в области

искусства, Довженко сказал:

«Заметьте, что это во всех областях так принято: чем

более серый и жалкий духом человек, тем выше пост,

который он занимает».

После некоторого отмалчивания Довженко, наконец,
сказал: «Знаете, я присутствовал однажды на заседании

Политбюро ЦК Украины и Совнаркома УССР. Я
наблюдал за людьми, и это жалкая картина. Все работники
самого крупного масштаба на Украине это люди с

низким интеллектом. Так, например, Хрущев только и

делает, что плохо копирует Сталина, а своего, видимо, у
него ничего нет. Так же и все остальные наркомы

(Довженко бегло перечислил некоторые фамилии) это

очень провинциальные ограниченные люди.

Собственно, этим частично объясняется некоторый» успех
германской администрации на Украине во время
оккупации. А вот этих жалких людей вновь теперь вернули на

их посты».
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«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
12 14 мая 1944 года.
Сейчас состояние духа у него более угнетенное, чем

полтора месяца назад. Остро реагирует на собрание
писателей в Киеве, на котором его произведения были

подвергнуты критике. Особо озлоблен против выступлений
Корнейчука и Бажана. О Корнейчуке говорят, что тот

«рад с ним расправиться из зависти». Озлобление

Довженко направлено ко всем вообще украинским
писателям и руководящим работникам, которым он

противопоставляет русских писателей и деятелей, говоря о том,
что они, наоборот, во всей этой истории относятся к

нему очень сочувственно и дружески. Особо он говорит об

изъявлении такого сочувствия со стороны Вирты,
Фадеева, Большакова.

В связи с этим он ставил перед собой вопрос: нужно
ли ему думать о возвращении на Украину и не остаться

ли ему вообще в Москве, в русской культуре?
Размышляя, он предполагает, что на Украине ему «не дадут
подняться». Однако, в конце концов, он все-таки приходит
к выводу, что сценарий, который сейчас делает, он будет
ставить в Киеве».

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
16 апреля 1945 года

Довженко жаловался, что все эти «советы друзей», а

также болезнь сердца не дают ему возможности «доплыть

до берега» и сценарий лежит в том же виде, как был

четыре месяца тому назад. «Но больше всего мешает,

конечно, то положение, в которое меня поставили

положение отщепенца».

Довженко сказал в этой связи, что на Украине
продолжают валять в грязи его имя. Вершитора сказал ему, что

люди как бы состязаются друг с другом в том, как

лягнуть еще раз Довженко. Юрий Смолыч рассказывал

Довженко, что Бажан повторяет: «Довженко подвел Никиту
Сергеевича и меня». По этому поводу Довженко заметил:

«Весь прогресс с моим делом, таким образом,
выражается в том, что на заседании у Сталина один Хрущев
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говорил, что я его подвел, а теперь об этом говорит уже

«сам» Бажан».

В конце разговора Довженко вернулся к этому

вопросу и сказал, что Юрий Смолыч лично слыхал, как

Бажан после очередного разноса Довженко в каком-то

своем выступлении побывал в «буфете» и, сильно выпив,

говорил: «Хотел бы я только знать, найдется ли в зале

хоть один человек, который верит тому, что я говорил».

Довженко в связи с этим сказал, что он не может себе

простить, что не сказал на заседании ЦК о том, что его

сценарий читали и Хрущев, и Бажан, и Корнейчук, и

Корниец, и другие: «Возможно, что своим «рыцарским»

поведением я напортил не только себе, а и вообще

напортил. Может быть, на этом заседании, наоборот, от

меня требовалось, чтобы я показал, что все украинское

руководство проморгало с этим делом».

Довженко рассказал также, что и т. Щербаков читал

его сценарий и не сделал никаких замечаний, кроме

того, что преждевременно его печатать в «Знамени» и

надо еще доработать.
Довженко указал далее, что ряд новых фактов

свидетельствует о «безнадежности» его перспективы. Он

сослался на тот факт, что на совещание по национальной

кинематоірафии в ЦК его даже не пригласили, как будто
он «чумной».

В «Литгазете», как до него дошло, «Рыльский снова

меня лягает».

Довженко сказал, что понимает всю объективную
необходимость сделать работу, которая скажет Сталину,
что он еще может служить искусству и государству. Но

нет сил выдержать это состояние изоляции».

Зам.начальника I отделения 3-го отдела 2-го управления
НКГБ СССР майор госбезопасности Бочков

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



ЧИМ ПРИВАБЛЮЄ ЛЮДЕЙ?

Тепер легше уяснити, чому Довженком так пильно

цікавились органи політичного стеження. Через те, що

його інколи привічували, чи прислуховувались до деяких

думок Сталін, Хрущов чи інші можновладці. Привертала
увагу та виднота, на яку Довженко піднявся завдяки

своєму творчому генію як у нас, так і за кордоном. Була ще
одна чи найважливіша! причина. Як відзначається в

одній із доповідних записок республіканського НКВС на

ім я народного комісара НКВС СРСР, Довженко є

«політичним барометром у середовищі української
інтелігенції». Те, про що він говорив відкрито, вголос,

привселюдно чи у колі товаришів, інші потрактовували

потаємно.

Потребувала уваги й сама постать митця, його

популярність, непідкупність, компетентність у багатьох

суспільно-політичних, історичних і мистецьких питаннях.

За часів «гвинтиків», усереднених «маленьких» людей

велетенську постать Довженка час од часу намагалися

укоротити. А для цього потрібен був «компромат».

Його шукали і знаходили. Вкладали у вуха тим, кому

належало.

І все одно, не давало спокою сакраментальне: чому до

нього йдуть зі своїми болями і надіями, діляться найпо-

таємнішим? Чим він приваблює людей? Адже з

примітивної, обивательської точки зору, характер у Довженка,
правду кажучи, був далеко не ангельським. Та й

приятелювання з ним нічого доброго не віщувало.
Спробуємо й ми торкнутися цієї делікатної теми.

Звичайно, у тому розумінні, у тій площині, як її уявляли

секретні служби.
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«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
3 июля 1940 года

Начальник 2-го отдела УТБ Пивень

В 1923 1924 годах Довженко был очень близок к

Блакитному (Элланскому) редактору «Вістей», бывшему
лидеру боротьбистов. В те времена он был близок и с

другими бывшими боротьбистами из круга Блакитного

Шумским, Гринько, Максимовичем, Яловым и др.
Самое лучшее отношение, но без бытовой дружбы, было

в то время у Довженко к Хвылевому, которого Довженко
считал лучшим мастером в литературе, взгляды которого
в вопросах искусства разделял. Тогда же началась дружба
Довженко с Бажаном и Яновским. В «Гарте» Довженко
занимал крайнюю «левую» позицию, почти примыкая к

футуристам, но с группой футуристов, возглавляемых

Сенченко, был всегда в самой ярой вражде.

Довженко вошел и в организацию «Ваплите», однако

в жизни ее участия не принимал, живя в это время не в

Харькове, а в Одессе. Позже, к концу существования

«Ваплите», Довженко пребывал в іруппе оппозиции к

«Ваплите» и даже внутри «Ваплите» выступал против ее

руководства, за что подвергался нападкам «ваплитовцев»
с обвинением в «зрадництве». Разрыв с «Ваплите» и іруп-
пой Хвылевого окончательно определился после

постановки Довженко картины «Звенигора», где Довженко
высмеивал украинский национализм и националистов.

«Ваплитовцы» поговаривали об «ориентации Довженко
на Москву», о том, что он «продался» и пр. Довженко в

ответ на это выступал и ругался, заявляя, что он

действительно ориентируется на Москву, как столицу
мирового пролетариата и колыбель Октябрьской революции,
и называл группу Хвылевого «хуторянами» и

«кооператорами», после чего о Довженко стали говорить, что

он «делает карьеру». Собственно, [...] история с

Довженко и произвела фактически идейный раскол «Ваплите».

В разговорах Довженко ярко и остро осуждал группу
Хвылевого (но не самого Хвылевого, которого
продолжал любить и считал жертвой влияния Досвитного и

Эпика). То же он думал и о Кулише. Он в этих разго-
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ворах громил и высмеивал националистов. И когда в то

время из отколовшихся «ваплитовцев» создалась в

противовес хвылевистскому «Пролитфронту»
футуристическая «Группа А», то Довженко вошел в нее как один из

фундаторов (вместе с Иогансеном, Карасевым и

Слюсаренко), но никакого£участия в этой группе не

принимал, ни разу даже не присутствовал на ее

собраниях выехал из Харькова совсем. На несколько лет он

подался исключительно в кино и позже переехал в

Москву, почта совершенно уйдя от всякого участия в

жизни украинских культурных кругов. Бывшие «вапли-

товцы» в связи с этим распространяли о Довженко
всякие сплетни и даже его ближайшие друзья Бажан и

Яновский на некоторое время отошли от него и были

весьма недовольны его «отходом от национальной

культуры». Бажан и Яновский всегда считали Довженко
крупнейшим и талантливейшим деятелем именно

национальной украинской культуры. До истории со «Звени-

горой» вообще все широкие круги националистов

определенно рассчитывали на Довженко. После «Звени-

горы» старались его травить; работы Довженко на

Украине или замалчивались, или писались «гробящие»
рецензии и статьи, сочинялись сплетни.

13 мая 1933 года Довженко не то случайно, не то

специально приехал в Харьков. Он вошел в комнату, где

лежал в гробу Хвылевой (было поздно и людей

присутствовало немного), подошел прямо к гробу, ни на кого не

смотря, взял голову обеими руками, нагнулся, поцеловал

заклеенную рану, повернулся и вышел. Вслед за ним

вышли Иогансен, Слюсаренко и я. Вчетвером мы
отправились бродить в парк. Довженко все время молчал.

Иогансен напамять прочитал ему посмертное письмо

Хвылевого, которое тот оставил на столе перед собой в

момент выстрела, которое успели прочесть только

несколько человек, прибежавшие первыми оказать

помощь, и которое потом куда-то сразу исчезло. Я не

помню точно содержания письма. В нем Хвылевой писал,
что причина его самоубийства «арест Ялового»,
который он расценивал как «расстрел нашей генерации» и
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заявил, что он ничего не понимает, так как «мы были

честными коммунистами». Иогансен напамять

процитировал письмо совершенно точно. Довженко
встрепенулся и попросил еще раз прочесть. Иогансен повторил
и добавил: «Мы должны это письмо запомнить на всю

жизнь». Довженко ничего не ответил и продолжал

угрюмо молчать.

Переехавший в Киев Бажан постоянно встречался с

Довженко, также к тому времени переехавшим в Киев.

Встречался с Довженко, приезжая в Киев, и Яновский.

Это было в те годы, когда обострилась борьба против

националистов, когда одна за другой раскрывались

подпольные контрреволюционные националистические

организации и следовал ряд арестов видных писателей,
близких к Бажану, Яновскому и Довженко. Поэтому
разговоры наполнены обсуждением арестов. Бажан и

Яновский очень болезненно переживали аресты, резко
высказывали свои недовольства, свои сомнения. Все аресты
они считали «липой» и утверждали, что идет «бешеная

русификация», что «гибнет украинская культура»,
высказывали всевозможные националистические суждения, и

их антисоветские настроения росли.

Надо сказать, что в это время влияние на них

Довженко было исключительно благотворное. В мягкой

форме, доказывая и убеждая, а иногда и в резкой ссорясь

Довженко, сдерживал их настроения. Он говорил, что

нет дыма без огня, что, очевидно, аресты имеют под

собой основание, ругал матерых националистов,
запутавших в свои сети честных людей, говорил о сложности

обстановки и пр. В большинстве случаев он просто
отводил разговоры о недовольствах, в противовес им

заговаривал о ярких положительных фактах советской

действительности, с увлечением говоря об индустриализации
и перерождении страны. С особым увлечением он

рассказывал о Сталине, с которым встречался уже, читал

ему сценарии и вел беседы. О Сталине Довженко всегда

говорил особо горячо. Влияние Довженко на Бажана и

Яновского крепло, и снова росла их близость. Бажан и

Яновский снова говорили о Довженко восторженно,
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видя в нем всю будущность не только кино, но и всей

украинской культуры. Особенно импонировало им, что

Довженко возвратился в Киев и принялся строить

украинскую кинематографию, украинскую культуру.
Реакции Довженко на аресты в течение последних лет

видоизменились. В первое врЬмя он, как сказано, всегда

искал аргументации, которые доказывали бы

справедливость арестов и необходимость их в борьбе с врагами
Советской страны. Далее у него начали появляться

сомнения, он начал высказываться в том духе, что

невозможно, чтобы врагов было так много, советская

народная власть не может иметь столько врагов. Когда

же стали известны случаи освобождения и реабилитации
арестованных, Довженко начал считать, что вообще

арестовывают невиновных и что это результат паники. К

этому присоединилось обсуждение слухов о том, что

арестованных на допросах мучают и пытают. И

Довженко начал остро ругать органы НКВД, считая, что в них

работают враги и садисты, а местных руководящих

работников называл дураками, не умеющими
разобраться в людях и политическом положении, и трусами,

дрожащими за свою шкуру, готовыми во имя

собственного благополучия погубить невиновных. Отсюда его

критические заключения о самой системе советской

жизни, которая вместо того, чтобы воспитывать нового

благородного человека «рыцаря страха и упрека»,
создала массовый тип приспособленца, дурака и труса.

Довженко резко осуждает всю систему советского

воспитания школу, комсомол, общественные организации,
взаимоотношения между коммунистами и

беспартийными, цензуру в искусстве, прессу и «весь тон жизни,

построенный, с одной стороны, на «ура-патриотизме,
шапкозакидательстве и кузьма-прутковщине», а с другой
стороны на «догматизме, обязательном идейном
штампе» и пр.

Противоречивость натуры Довженко сказывается

постоянно и во всем. Как в быту у Довженко тонкая

культурность и изощренная эстетичность легко сочетаются с

самыми простыми вкусами, с самыми элементарными
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интересами и чертами характера сельского жителя, и

даже самыми примитивными старосветскими

традициями, так и в психике Довженко ясность мышления,

свободолюбие, толерантность, образованность неожиданно
сочетаются с тупостью темного, отсталого селянина,

например, антисемитизмом. Так и в политическом

кругозоре честность, принципиальность, безусловная
устремленность к социалистическому мировоззрению

вдруг сочетаются с националистическими концепциями.

Довженко жалуется, что падает моральность народа.

Процветают хулиганство, грубость, пошлость, грязное
отношение к женщине, неуважение человека к человеку,

развивается мелкий эгоизм, себялюбие, трусость,
доносительство. Это также не только коверкает личность, но

ослабляет народ политически, государственно.
Довженко жалуется, что вместо уничтоженной

религии не дано ничего. Религия пусть фальш и ложь, но

это давало моральные устои, облагораживало. «Иногда,
говорит Довженко, фальш лучше, чем пустота.

Например, ругают галичан и поляков за их приторную
вежливость и доказывают, что она фальшива. А я говорю,

пусть лучше фальшивая вежливость, чем искреннее

хулиганство». Он ассоциирует этот вывод с религией:
может быть, лучше быть религиозным, но честным

тружеником, чем хулиганом и лодырем!
Довженко говорит о том, что революция подняла

кверху огромные слои людей, но пока что из миллионов

неграмотных сделала всего лишь миллионы

малограмотных Но даны ему все права, права требовать и

убеждать его, что он новый человек. И он решил, что

новый человек и есть малограмотный, что

малограмотность совершенство. И он начинает диктовать. Тип

современного нового человека это тип неуча,

недоучки, а недоучка с претензией хуже профана и темного

человека.

Довженко отказывается рассматривать это как

временное преходящее явление и не хочет глянуть в

перспективу. Он доказывает, что потому и отстает современная
советская литература, так как она призвана показать
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миру нового человека, рожденного социализмом. А этот

человек пока что тип отрицательный: неуч, лентяй,
хулиган. И честный писатель, любящий свой народ и

верящий в социализм, не может показать миру такое

детище социализма. Поэтому он молчит, избегает этой

темы. Надо было бы обрушиться на современного

человека, показать ему всю его мерзость, но этого не

позволит Главлит ведь нельзя же компрометировать идею

социализма, который, оказывается, за четверть века

успел создать массовый отрицательный тип нового

человека и только единицы больших людей. А единицы
это не тип.

И Довженко считает, что создавшийся отрицательный
массовый тип это результат пороков
социалистической системы. В частности, панического настроения

руководителей перед якобы сильным внутренним

врагом, неправильной системы воспитания молодежи,

отсутствия романтики, «заседательского и анкетного» тона

жизни, тупости местных работников и их трусости, а

кроме того перманентного голодания, постоянного

недостатка продуктов, в чем Довженко обвиняет

местный советский, партийный аппарат, не умеющий
работать и учить работать других.

Долго мы говорили о Бажане. Довженко сетует, что

Бажан «испортился» с тех пор, как вступил в партию.

«Испортился» заключается в том, что он стал «узко

ортодоксален», избегает откровенничать, стал холоднее,

замкнутее и даже редко заходит к Довженко. Довженко
считает, что причина этого не только влияние новой

жены, но и вступление в партию. «Микола очень

примитивно понял свои партийные обязанности, и я от него

этого не ожидал». О Яновском Довженко отзывается

гораздо лучше, Довженко очень жалуется на одиночество,
что «последнее время не с кем душу отвести в свободную
минуту».

«26 июня 1940 г.

Главное, что бросается у Довженко в глаза при
близком знакомстве с ним это большая сила воли

этого человека, умеет создавать себе авторитет и владеть
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им и, наконец, умеет смело высказывать свои взгляды и

мысли в любой обстановке; не скрывая своих

убеждений, хотя убеждения эти далеко нельзя назвать

полностью советскими. Во всех разговорах, которые ведет

Довженко и на заседаниях с секретарями ЦК ЛКСМУ, и

в товарищеских беседах дома, ясным кажется одно:

Довженко болезненно любит украинскую старину,

патриархальный быт украинского села, все связанное с

этим и ненавидит все то, что этот его мир разрушает.

Оттого, что Довженко обо всем этом говорит без

трезвого отношения к процессам, происходящим сейчас на

Украине, без понимания того, что является в этих

процессах главным, а что второстепенным, его

высказывания часто носят явно националистический характер.

Подкупает, однако, всегда его искренность,

прямолинейность, желание обо всем говорить прямо, без

дипломатничанья.
Если же собрать отдельные выражения из его речей,

отдельные реплики, то они, в силу своей

непродуманное™, могут даже определять его настроение как

настроение явно антисоветское. Очень часто Довженко
говорит и возмущается плохим отношением у нас к

памятникам старины и к старинным национальным
обычаям. Очень много, кстати, он говорит (и это даже на

ответственных совещаниях) о Киево-Печерской Лавре,
что она, мол, погибла со всеми своими богатствами
только потому, что отдельные представители власти,
оказавшись дураками, не смогли ее защитить от разорения.

Говорит, что при натуральных формах хозяйства на селе

люди были благороднее и чище, а что эпоха

коллективизации много хорошего в селянской душе и психике

крестьянина убила. Порою в порыве чувств Довженко
может воскликнуть: «Народ гибнет!»

О руководителях партии и правительства Довженко
отзывается хорошо. И это, видимо, искренне. О Сталине

он всегда говорит с большим уважением. Хорошо
отзывается о Хрущеве. Часто рассказывает о Хрущеве, о своих

разговорах с ним. Говорит, что Хрущев его ценит так же,
любит его, и что во многих вопросах он оказывает даже
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некоторое влияние на него. Так, он говорит, что Хрущев
прислушивается к его мнению по поводу театрального

искусства на Украине. Больше того, Довженко
рассказывал, что идея древонасаждения на Украине также

частично подсказана Хрущеву Довженко.
Наряду с этим, однако, часто он говорит, что в нашей

стране к искусству относятся потребительски, что

художника, творца почти никто не ценит, а ордена и награды
вносят только разлад и «разврат» (конечно, не в прямом
смысле слова) в творческой жизни.

Таким образом, как видим, Довженко человек

весьма путаных и неясных настроений. Если прибавить
ко всему еще то, что он антисемит, то картина
получается более-менее полная. Довженко ругает евреев

вообще, говорит, что эта нация, по его мнению,

нечистоплотна, грязна и в основе нетрудолюбива. Однажды он

даже высказывал взгляды Гитлера по этому вопросу, и

видно было, что он к ним относится, во всяком случае,

враждебно.
Все это, подчеркиваю, высказывается Довженко

всегда во весь голос. И заявляет он, что говорит он так, как

думает.
Во всем этом сказывается, видимо, его

националистическое прошлое. В свое время, насколько мне известно,

Довженко был в кругу националистов. В свое время он

был дружен с людьми, также тогда настроенными

националистически: Бажаном, Яновским, Смолычем,
Иогансеном.

Сейчас у него сохранилась полностью дружба с одним

Яновским. До последнего времени он также крепко

дружил с Бажаном, но сейчас, видимо, охладел к нему.

Солнцева Ю.И. (жена Довженко) объяснила мне, что это

все произошло из-за нее. Она стала ненавидеть Бажана

за «приспособленчество», за то, что Бажан начал

дружить с Корнейчуком и к нему «подлизывается», и

однажды якобы выгнала Бажана из дому.

Солнцева на Довженко решающего влияния не имеет.

Скорее даже, она прислушивается во всем к его тону, но

вообще, поскольку Довженко любит с друзьями гово-
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рить, советоваться, она также может подсказывать ему те

или иные мысли.

Дружен Довженко с немногими. Многих не любит,
презирает. Все работники Киевской киностудии перед
Довженко раболепствуют, он с ними всегда

разговаривает грубо, опять-таки и здесь следует отметить, что

Довженко почти никогда никого не ругает за глаза, грубит
только всегда прямо в разговоре.

Что интересное и положительное есть у Довженко?
Довженко, безусловно, талантливый человек, мыслит

он всегда как художник большого масштаба. Он

искренне болеет за искусство и хочет видеть его лучшим,
большим.

У Довженко есть хорошие личные качества. Он,
например, всячески помогает (даже материально) селу

Яреськи (Полтавская область), в котором он снимает

почти все свои фильмы. Одного больного туберкулезом
парня он ежегодно отправляет за свой счет на курорты.
О Яреськах говорит: «Я хочу сделать это село богатым,
передовым, и я добьюсь этого».

Вообще, суммируя, могу сказать, что Довженко
личность яркая, политически не совсем еще понятная.

Человек, по-моему, говорящий все, что думает, и не

способный на какие-либо тайные действия. Человек,
безусловно, неорганизованного, но большого таланта».

Не залишилися поза увагою органів державної
безпеки і найвірніші друзі Довженка.

Як проглядається із матеріалів справи, серед них були
літератори Юрій Яновський та Микола Бажан, котрі під
грифом «цілком таємно» значилися у НКВС як

українські буржуазні націоналісти. Ця трійця фігурує майже у

кожному оперативному повідомленні. Ось одне із них.

«17 сентября 1940 года у Яновского на квартире мы

разговаривали с ним о Довженко, о значении Довженко
для украинской культуры и о его настроениях.

Яновский считает, что Довженко крупнейшее
сейчас явление в украинской культуре. Но беда в том,
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что и Довженко не свободен от «проклятой» хохлацкой

традиции «атаманства», то есть эгоцентризма,

признания только себя одного и никого больше.

Поэтому он не воспитывает возле себя своих учеников.

Он, «как и Курбас, Микитенко, Юра, Корнейчук,
считает, что украинская культура- это я». Только те

«сволочи, а он хороший парень». Но для культуры он

«кончится вместе со своей смертью».

Яновский, однако, считает, что значение Довженко
для украинской Культуры не исчерпывается его личными

творческими качествами. Важна еще и его популярность
и доверие, которое он имеет у Сталина и у Хрущева. «О,
Сашка мог бы сделать очень много, как ни один

человек». «Если бы он не был безвольным атаманчиком,
он мог бы изменить массу ерунды, которая сейчас

творится: он может сказать прямо Сталину, и Сталин ему

поверит, потому что знает, что Довженко говорит

правду». «Судьба украинской культуры могла бы быть в руках
Довженко». «Все могло бы быть иначе» и т. п.

Мы заинтересовались, почему Яновский говорит в

условной форме и почему же Довженко не поступит
именно так?

Яновский отвечает, что, прежде всего все то же

«хохлацкое атаманство», потом личные качества

характера: безвольность, эгоизм, личность и пр. А кроме

того, «проклятая Юлька» (жена Довженко). По словам

Яновского, жена Довженко, Солнцева, презирая и

ненавидя украинскую культуру, все время тянет Довженко в

сторону русской культуры, отталкивает его от

украинских писателей и вообще украинцев, а Довженко «всецело

под Юлькиным башмаком». Но «эта ехидка Юлька умна,
она понимает, что вырвать Довженко из украинской
почвы нельзя, он сразу зачахнет, так как жив только

украинскими соками, да и не в ее желаниях потерять

почести, которые имеет Довженко на Украине и которых
не имел бы в Москве, поэтому она не уводит его от

украинской культуры, а наводит на него русскую

культуру, даже в мелочах: ссорит с друзьями украинцами и

сводит со своими друзьями русскими».
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По словам Яновского, Солнцева «делает Каинове

дало», она разрушает Довженко изнутри.
Но Довженко тоже не глуп, он в общем понимает это.

И тут его трагедия: он любит Солнцеву, но временами

ненавидит ее, он чувствует ее цель и иногда пробует
бороться.

Понимая же все это, он зол, раздражителен, со всеми

рвет, а его творчество, попав между двух огней, став на

двух путях украинской и русской культуры,

срывается, провал идет за провалом.
Он мог бы делать все гораздо лучше, если бы ни на

шаг не уходил от своей украинской почвы. Он понимает

это и тяжело переживает свою трагедию.
Вот смысл объяснений Яновского по этому поводу:

«Кроме того, добавляет Яновский, Довженко
действительно искренне советский человек и на каждом шагу

боится, как бы со стороны не показаться несоветским

(ведь у нас уже одно то, что ты не русский,
подозрительно). А это опять разрушает его психику. Вот он

постепенно и изживает себя, вместо того, чтобы расцветать».
«23 сентября 1940 года

Заместитель начальника 2-го отдела

УГБ НКВД УССР Косолапов

В разговоре с Яновским и Довженко вопрос коснулся
планов Довженко о перестройке украинской
кинематографии и создании украинских кадров. Яновский

вполне разделяет планы Довженко, но относится

скептически к их осуществлению, говорил: «А Сашко только

треплется, ничего у него не выйдет, всегда он носится с

несбыточными планами Москва ничего этого не

допустит». Или: «У Сашки вообще ничего постоянного

нет: сегодня он кОго-то хочет выгнать, а завтра вдруг

решит, что это гений» и т. п.

Очень дружески относясь к Довженко и считаясь с

ним, Яновский в то же время любит Довженко ругать за

глаза. Главным образом за то, дескать, что ни о ком из

друзей не думает, ни в чем не поможет и вообще «нас не

понимает: он человек обеспеченный, богатый и мнит

себя пупом земли».
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«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

«Запорожец» Довженко Александр Петрович,
кинорежиссер, разрабатывается по делу-формуляру как

украинский националист.

В разговоре 20 марта 1946 года «Запорожец»
дополнительно коснулся украинский' литературы. По словам

«Запорожца», у него недавно был Стефаник, депутат

Верховного Совета. Стефаник сын известного

украинского писателя Западной Украины работает в

настоящее время во Львове. Стефаник делился с

«Запорожцем» своим недовольством нынешним состоянием

украинской литературы и говорил, что «прозы нет вовсе,

а поэзия до тоски посредственна». Стефаник резко
критиковал творчество последнего периода Бажана, Тычины
и Рыльского. По словам «Запорожца», Стефаник зашел к

нему, не будучи в курсе того положения, в котором

«Запорожец» находится, и говорил в этом тоне, что-де

«почему вас, Александр Петрович, не слыхать на

Украине ведь вы основной украинский писатель и

художник».
Со своей стороны «Запорожец» сказал еще раз, что он

не имеет ни малейшего понятия о том, что вышло на

Украине за последнее время. Говоря о «Юре»
(Яновском), он сказал, что тот мог бы сказать что-либо от себя,
но на нем верхом сидит Бажан. «Откуда у Бажана

появилась такая прыть администрирования, ведь Бажан

у меня в студии в Киеве два года пролежал на диване,

плюя в потолок и выражая изумление, как кипит и горит

на работе «наш» Александр Петрович».
В этой же связи «Запорожец» добавил, что приезжий

директор Киевской киностудии сказал ему: «Вы,
Александр Петрович, на Украине не существуете, вас нет и не

предполагается, чтобы вы вновь возникли».

«Запорожец» сказал, что дело не в том, что он

подвергнут «политическому остракизму» ,что на нем лежит

анафема великого вождя он понимает, что ошибся,
виноват. Но что его подрезает под корень и ускоряет его

кончину это унижение.
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«Человеческая душа может терпеть голод, смерть

близких, но не унижение. Почему же надо меня

унижать? Хрущев сбыл меня на «Мосфильм», там директор

Колотозов, когда я захожу к нему, явно не желает со

мной говорить, морщится, выражает нетерпение. Платят

мне по третьей группе, то есть зарплату таких

режиссеров, как какой-нибудь Браун или Анненский. Дело не

в этих рублях, а опять-таки в унижении. Мою картину

«Борьба за Украину» сняли со Сталинской премии.

Когда я спросил Большакова, по чьей инициативе, он

мне ответил: «Это не ваше дело спрашивать, по чьей

инициативе. Сняли и все».

Далее «Запорожец» сказал, что как он ни борется с

собой, он никак не может не написать Сталину о том,
что его сценарий «Украина в огне» читали все

украинские руководители и хвалили его.

«Может быть, я об этом напишу вскользь, когда

расскажу, как меня мучают со сценарием «Повесть

пламенных лет», но я должен, я не могу этого не сказать».

Далее «Запорожец», схватившись за голову, говорил
так: «Боже мой, боже мой, какие люди! И это делается

после всего величия, которое мы прошли за эти тридцать

лет, после Ленина, при Сталине. Я хотя и боюсь его, но

кто же, как не я, может по-настоящему представить, что

за великий человек Сталин! А они эти бездушные
чиновники они меня загонят в гроб». При этом

«Запорожец» плакал».

Замначальника 1 отделения 3-го отдела

2-го управления МГБ СССР майор Бочков

«Кажущаяся широта его взглядов не мешает ему быть

иногда узким буржуазным националистом

интеллигентом. Ряд фактов по приезде в с.Яреськи. Его

провели в лучший дом. «Надоели мне эти дома (русские),
разве я не говорил, что я могу жить только в украинской
хате с глиняным полом.

Он мог иногда потерять половину рабочего дня,
чтобы поехать со мной в какое-нибудь село и показать

какую-нибудь хату.
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«Я могу любоваться на них днями». Любит «хождение
в народ». Расспрашивает и интересуется всем. К нему
приходят многие колхозники, но обычно разговоры
ведут наедине. Восхваляет старину. С новым бытом,
видно, не очень мирится. Так, говорил о невыгодности и

вреде комбайнов и тут же восхищался ветряной
мельницей. Вообще критически относится ко многому.

Так, о законе запрещения абортов сказал: «Это

варварский закон», о новом жилищном законе «Это

жестокий закон». Чувствуется у Д. общее разочарование. Он

начал заниматься живописью, «так как это позволяет ему
многое забывать».

Цією інформацією й закінчимо огляд частини

документів, що зберігалися в архівах Служби безпеки

України. Гадаємо, що вони додадуть знань про справжнього

О.П.Довженка.

Підготував до друку Вячеслав ПОПИК
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В ячеслав ПОПИК

«СТАРШИЙ СЛІДЧИЙ»
Документальна повість

Пошесть дикого страху, мов сарана, заполонила

стероризовану країну, безжалісно вигризаючи із

людських душ милосердя й гуманізм. Зловісна тінь

привиду в «сірій шинелі» тихо й підступно шугала над

нашою землею, огортаючи важкими горем і несподіваним

лихом кожну оселю. Штучно створивши політичного

ворога й підігнавши, для годиться, законність боротьби з

ним, сталінська ідеологія поставила за мету налагодити

для масового відстрілу безвідмовно діючий, слухняний
каральний механізм. Задум було успішно реалізовано, бо

саме в ті часи під жорна репресій потрапили найкращі
професійні кадри, що пройшли підпілля, революцію й

громадянську війну, першими повстали проти
беззаконня й сваволі. Мало кому з них вдалося дожити до наших

днів, пройшовши страдницькими шляхами «ворогів
народу», безвинно приречених на зневагу суспільства,
поневіряння, безнадію й забуття.
Я гортаю промовисті сторінки архівно-слідчої справи

номер 105 459 на колишнього начальника Малинського

райвідділу НКВС Житомирської області Михайленка

Аркадія Калениковича. Вона датована 1938 роком, «най-
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високоснішим» у репресивній діяльності сталінської

інквізиції. Саме тоді рахунок викошених «ворогів народу»
йшов уже на мільйони. Однією із жертв став і Аркадій
Михайленко молодий, беручкий, завзятий, щиро

замріяний в ідеали революції. Його дитинство та юність

колосилися серед хлібних ланів Київщини у роботящій,
дружній селянській сім і, звідки виніс він у світ найкращі
риси людського характеру. Достатньої освіти не отримав.
Злидні не пустили в науку, але від батьків успадкував на

все життя непересічний розум та оту споконвічну
селянську мудрість і розважливість, перед якими низько

вклоняються університетські та інститутські дипломи.
До чекістських лав вступив у 1927 році обстріляним,

хоробрим бійцем Четвертої залізної дивізії. Прийшов
іменем революції захищати справедливість, законність, право
на людську гідність. Довго до нього не придивлялися,

адже був дисциплінованим, старанним, ризику не

боявся, перед труднощами не губився. Призначили
начальником Малинського райвідділу НКВС.

На початку червня 1937 року до Житомира прибув
нарком НКВС УРСР Успенський. Він узяв участь у
нараді оперативного складу обласного управління внутрішніх
справ, проголосивши настанови, спрямовані на викриття
й нещадну ліквідацію «повстанського

контрреволюційного підпілля». Промова наркома сприймалась
присутніми неоднозначно. Дехто спохмурнів і стривожено

задумався. Адже ж ішов двадцятий рік радянської влади і

звідусіль лунали оптимістичні заяви про гігантські успіхи
соціалістичного будівництва. А тут на тобі: повстанці;
шпигуни, терористи! Але були й такі, що відверто раділи:
відтепер знешкодження «ворогів народу» піде як по

маслу.

До Михайленка підсів збуджений, аж розпашілий
лейтенант Касаткін і, торкнувшись правицею плеча,
голосно мовив:

Чому так зажурився, Аркашо? Нам такі аванси

видають, а ти похнюпився. Мабуть, немає чим звітувати
перед начальством! Давай навчу тебе, телепня, як

виколошкувати потрібні результати. Це досить просто.

222 ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



Він запалив цигарку, смачно втягнувши тютюновий

дим, і менторським тоном продовжив:
Викликаєш до кабінету 15-20 заарештованих,

шикуєш під стіною, двох-трьох допитуєш із пролетарською

принциповістю, щоб аж ребра тріщали. А решта хай

спостерігає! Звичайно, видовище не з приємних і не для

слабкодухих. Однак потім майже нікого не доводиться

вмовляти давати потрібні свідчення. Хочеш подарую
нагая? Дуже корисний інструмент! У нас його «старшим

слідчим» звуть. Я ним у Житомирі вже викрив декілька

резидентур: польську, румунську, німецьку, навіть

японську; а щодо повстанських організацій, то без

проблем, відповідно до плану.

Михайленко від подарунка відмовився й, пославшись

на купу нагальних справ, із полегшенням залишив

оптимістично настроєного лейтенанта. Після наради

повернувся в Малин і сидів у своєму кабінеті

пригнічений. Хотів на хвильку прилягти на канапу в закутку. Та

через відчинену кватирку почув голосну розмову, що

долинала з вулиці. Підійшов до вікна і в дворі побачив

чергову партію заарештованих, котрих готували до

відправки у Коростень. Там, у слідчому ізоляторі, їх

чекали «досвідчені фахівці», що вправно комплектували

із цих бідолаг «повстанців», «шпигунів», «терористів»,
швидко «виконуючи плани» небаченого у світовій історії
геноциду. Протести не визнавалися, апеляції тільки до
Всевишнього. Важкий тягар ліг на душу, боляче стислося

серце. Похмуро дивився на невинних, уже приречених.

Подумалося: «Скільки ж їх, нещасних, ще крокуватиме

через цей невеличкий дворик страшною дорогою у

небуття?» Вони пройдуть через неймовірні катування, а

потім будуть розстріляні й стерті з лиця землі, без права
на надмогильний горбик. І, слава Богу, вже ніколи не

дізнаються, які пекельні муки наготувала лиха доля їхнім

дітям, матерям, батькам, братам, сестрам і онукам,

затаврованим ганебним тавром «родич ворога народу».
І от він, Аркадій Михайленко, щира й чесна людина,

хоробрий червоноармієць 212 Московського полку

Четвертої залізної дивізії, що здобувала славу в жорстоких
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боях громадянської, стає співучасником прихованого
тотального вбивства людей, які нічим не завинили ні

перед радянською владою, ні перед своєю совістю.

Ця нав язлива думка давно вже вкарбувалася у його

сутність. Вона не давала заснути до третіх півнів і

прокидалася вранці разом із господарем. Шукати
однодумців для душевної розради рівнозначно самовбивству, а

й чи допоможе це? Але де ж порятунок, де ж вихід із
цього незримого лабіринту?!

Невеселі думки перепинив телефонний дзвінок.
Аркадій підняв трубку:

Начальник Малинського райвідділу Михайленко

слухає.

Телефонували з управління НКВС:
Це Гіліс тебе турбує, почулося здалека, а потім

грайливо: Зараз приїдемо із Шаповалом допомагати
тобі «створювати» повстанські організації. Готуй
підходящий контингент, бо керівництво тобою незадоволене,

кажуть, що немає у тебе нюху на класових ворогів, ти їх

навіть з-під арешту звільняєш. Так що врахуй.
Приїздіть, якщо посилають, будемо переймати

досвід, відповів сухо, поклав трубку, злостиво

подумавши: «Несуть вас чорти на мою голову».

Невдовзі біля райвідділу зупинився автомобіль.

Михайленко вийшов на ганок зустрічати гостей.

Привітавшись, запросив до кабінету. Шаповал з порогу
похвалився:

Між іншим, твої арештанти нашим слідчим дали

свідчення про активну ворожу діяльність повстанської

організації у Малині. А ти сидиш тут, гав ловиш.

Та невже? щиро здивувався Михайленко. Яким

же це побитом (скаламбурив) вам вдалося так швидко їх

розколоти?!
Шаповал вдоволено реготнув і, витягти із сумки нагая

з металевою кулькою на кінці, хвалькувато пояснив:

Ось із допомогою цього «старшого слідчого». Він у

нас хоч і безграмотний, але спільну мову знаходить

навіть з академіками, причому досить швидко.
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Аркадій спохмурнів, пам ять блискавично відтворила
зарозумілий інструктаж лейтенанта Касаткіна під час

наради у Житомирі. «Знову нагай. Значить,
«прогресивний» метод допитів «успішно» канонізується у практиці
роботи НКВС. А може, це жорстока самодіяльність

Житомирського управління, може, про ці середньовічні
тортури нічого не відомо наркому Єжову, а тим більше

товаришу Сталіну?» зароїлася рятівна думка.

У цей час Гіліс, що мовчки переглядав документи на

заарештованих, наказав Михайленку зашторити вікна,

увімкнути радіоприймач і викликати на допит першого,
як він висловився, «піддослідного».

До напівтемного кабінету привели колишнього

партизана громадянської війни Чернова-Мірутенка й

поставили у дальній куток подалі від вікон. І треба ж було,
саме в цей час із гучномовця, як жорстоке знущання,

залунала бадьора, життєстверджуюча мелодія «Шли

лихие эскадроны приамурских партизан». Арештант гірко
посміхнувся.

Гіліс демонстративно поклав перед собою гумову

палицю, Шаповал узяв нагая й з превеликою цікавістю

пильно розглядав його, неначе побачив уперше.
Ти член контрреволюційної повстанської

організації, створеної з колишніх червоних партизанів,
імперативно промовив Гіліс, звертаючись до Чернова-
Мірутенка.

Свої рахунки з контрреволюцією я звів ще в

громадянську, коли воював на Київщині та

Житомирщині, з гідністю відповів заарештований.
Гіліс разів шість монотонно жував своє запитання.

Але навіювання не допомагало. В язень не «коловся».

Тоді Шаповал повільно наблизився й коротким
тренованим ударом у щелепу звалив в язня на підлогу.
Підскочив коротенький Гіліс і, замахнувшись щосили,

пустив у хід гумову палицю.

Ти у мене і заговориш, і завиєш! несамовито

горлопанив він. Я не з таких гігантів душу витрясав!
І знову удар за ударом сипалися на спину й голову.

Гіліс осатанів. Та партизан лежав нерухомо й жоден
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стогін не вирвався з його вуст. Він знепритомнів.
Конвоїри принесли відро води, хлюпнули в лице. Очуняв,
ледве піднявся, обпершись на стіну. Обличчя

закривавлене, а з очей спопеляюча ненависть і безсила лють.

На жаль, це був лише початок. «Піддослідного» знову й

знову примушували визнати себе контрреволюційним
повстанцем, назвати спільників, видати, де схована

зброя. А він мовчав. У хід пустили «старшого слідчого».

Шаповал професійно вперіщив нагаєм по оголеній спині

Чернова. Жахливий крик наповнив усі приміщення,
долетів до найвіддаленіших куточків. У дворі моторошно
завив собака. Співробітники райвідділу, не витримавши
того нелюдського зойку, чкурнули хто-куди, аби не бути
свідками садистських уподобань «фахівців». Тричі
відливали партизана, вже Шаповал захекався, а той так і

не погодився «стати» контрреволюціонером.
Михайленко сидів у темному кутку біля сейфа. Йому

здавалося, що ось-ось він і сам втратить свідомість. А

може, це лихий сон, може, якесь криваве марево? Ось

зараз прокинеться й усі страхіття зникнуть одним

махом, мережилися рятівні сподівання Десь, наче з

того світу, почувся скрипучий голос Гіліса: «А ну, давай

тепер ти, Аркашо, попрацюй над ним, бо на вечерю ще

не заробив, прилучайся сміливіше, голубчику!» Бери
«старшого слідчого» й уперед, за кінцевими
результатами!» Повільно зсунувшись із стільця,
задерев янілими ногами Аркадій невпевнено наблизився до столу,
гидливо взяв змокрілий від крові нагай. Конвульсивно
затиснув його в правиці й боком підійшов до

розпластаного на закривавленій підлозі Чернова. Зупинився
у якійсь гіпнотичній нерішучості, але нагай таки підніс

над нерухомим тілом та враз пошпурив до порога, різко
махнув рукою й тихо, з притиском сказав: «Лежачого, а

шс й до того невинного, не б ють, такого я собі до смерті
не дозволю».

Схиливши голову, почвалав у свій куток до сейфа,
відчуваючи, як у його спину з ненавистю спрямовані
хижі погляди Гіліса й Шаповала.

226 ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



Так он ти якої? просичав Гіліс. Контри тобі

шкода, класового ворога жалко! А може, й сам до них

подався! Тепер зрозуміло, чому райвідділ систематично

не виконує план по арештах.
Вони і цей квартал завалили капітально, у тон

Гілісу підсказував Шаповал. Ох, і схлопочеш, Арканю,
на звітній нараді!

Партизан тим часом прийшов до тями і зі стогоном

намагався підвестися, але сили не вистачило.

Заберіть цього контрика! невдоволено зафальцстив
Гіліс.

Вбігли міцні конвоїри, вхопили Чернова попід руки й

потягли до камери у підвалі відхекуватись, як тоді
казали.

Гіліс рвучко встав, мовчки пройшовся по кабінету.
Зупинився біля вікна, щоб відчинити кватирку. Свіже

повітря приємною прохолодою огорнуло кожного,

залоскотало у грудях, зняло пригніченість. Гучномовець
надривався мелодіями класичної музики. Диктор добре
поставленим голосом повідомив, що виступає камеріпні

оркестр. Гіліс не витримав і знервовано каркнув:

Шаповал, вимкни, врешті-решт, того брехунця! З

глузду можна з'їхати у такій обстановці! Вуха розриває,
бісова личина, моторошно стає від тих камер!!!

Сказав і похолов:

«Що ж це я ляпнув зопалу» блискавично майнуло в

голові. «Та за того «брехунця», якщо Шаповал або
Михайленко накатають доноса, мене ще сьогодні
побратають із «старшим слідчим» й укокошать як запеклого

ворога радянського радіо, а то й соціалістичної системи у

цілому. Оце так влип, Господи, твоя воля!» Щоб якось

відволікти колег від несподіваної ситуації, силоміць
вичавив із себе дурнуватий смішок, вдався до каламбуру.
Він кивнув на чорну тарілку динаміка й удавано

безтурботним голосочком промовив: «Дивина якась,

хлопці: як слідчий, камерну роботу знаю професійно, як

свої п ять пальців, а от у чому суть камерної музики
поняття не маю».
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Михайленко кволо посміхнувся, а Шаповал, аби

догодити своєму шефу, прохопився таким реготом, що до

кабінету зазирнув черговий. Задоволений своїм
маневром, Гіліс заспокоївся, підійшов до Михайленка, поклав

руку на плече й лагідним тоном сказав: «Пора, голубе, і

до вечері. Чув, що пригощати у Малині вміють, народ
хлібосольний».

Аркадій і сам рвався до тієї вечері, хоча після всього

баченого їсти не хотілося. Та вкрай кортіло запаморочити
свідомість горілкою, хоч на якусь мить зняти

паралізуючу напругу, скинути з душі гнітючий важкий тягар

кривавої днини.

Вечеряли в окремій кімнатці райцентрівської чайної,
у традиційному закутку для районного начальства, яке

хоч і вийшло з народу, проте завжди чомусь соромиться

хильнути на видноті. Як воно й водиться, розговорилися
після третьої. Гіліс, зручно вмостившись у кріслі,
нахвалював мариновані білі гриби. Шаповал жадібно ковтав

пористі, духм яні шматки смаженої крові. Він умолотив

уже чотири порції й замовив ще одну.

До безтями люблю смажену кров, цс моя улюблена
їжа, зізнався, облизуючи пальці. Кожного тижня

купую на ринку трьохлітровий слоїк та на сковороду,
та з сальцем, ну і з чарчиною, звісно.

Михайленко зиркнув на нього неприязно й подумав:

«Що кров ти любиш, я бачив сьогодні в райвідділі».
Настав саме той, усім відомий момент, коли горілка

бере своє, повільно розмиваючи скутість, острах,
відпускаючи гальма обережності, неймовірно гіперболізуючи
людські можливості. Поступово дедалі більше почали

«поважати» ближнього, даючи необмежену волю голосній

балакучості й нестримним веселощам.

Щось ти, Аркашо, якийсь приморожений
сьогодні, звернувся захмелілий Гіліс, не бери дурного
в голову, та вчися у Шаповала пристосовуватись до

політичної ситуації. Росте хлопець як на дріжджах, бо

лінії партії тримається беззастережно! До класових ворогів
з пролетарською ненавистю ставиться, через призму

«старшого слідчого».
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Сентенція Гіліса була перепинена голосним

нестримним гиканням Шаповала, котрий саме з натхненням

прикінчував п яту порцію кров янки.
Вибачте, шампанське, відбувся гусарським

жартом гурман. А от у нашому селі, продовжив він, у
таких випадках кажуть: «Звиняйте, куме, то я ротом».

При цих словах Гіліса пересмикнуло, він був занадто

гидливим для такого гумору, вважав себе потомственним

інтелігентом.

Шаповал! невдоволено проскрипів Гіліс. За

столом думай головою, а не ротом, виметися пропікатися

вулицею. .

Спантеличений гуморист прожогом кинувся із

затишного закапелку, грюкнувши важкими дубовими дверима.
Михайленко лишився байдужим до цього інциденту,

бо перебував у полоні своїх давніх думок, глибоко

прихованих, зав язаних у такий міцний клубок, що

розплутати його самотужки було не під силу одному, та ще й у

далекій малинській периферії. Він кинув погляд

приреченого на сп янілого Гіліса, що саме смакував прохолодне

пиво, і несподівано запитав:

Послухай, Плісе, невже ти справді віриш, що

катовані тобою арештанти дають правдиві свідчення?
Адже ж під той жахливий розбійницький посвист

«старшого слідчого» майже всі признаються у скоєних

злочинах, навіяних твоєю власною уявою. Якщо такими

методами вести слідство, то Шаповал без особливих

труднощів навіть із тебе висіче агента будь-якої розвідки,
а то й резидента. Позавчора у Житомирській тюрмі ви.

кажуть, так віддубасили малинського лікаря Шеремету,
так він, сердешний, назвав учасницею повстанської

організації Мургу Валентину. Її заарештували. Я знаю цю

жінку багато років як відому стахановку, біднячку,
організатора колгоспного руху. У тридцятому році
куркулі не раз стріляли у неї, поранили. Ніколи не повірю,
щоб така людина переметнулася до ворогів. Та хіба

тільки Мургу? Сотні чесних людей загребли у нашому районі,
безпідставно звинувативши у контрреволюції чи

шпигунстві. Зараз у мене в райвідділі під слідством 122 арештанти.
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Вони затримані за вказівкою НКВС республіки як

переселенці з прикордонної зони. Поясни мені, у чому їхня

вина? Хіба це кримінал, що вони поляки і проживали у

прикордоннії! зоні? І ви з Шаповалом будете цими

нещасними душами виконувати і перевиконувати план по

викритих резидентурах ворожих розвідок і повстанських

організаціях?
Почекай, почекай, голубчику, зупинив його

Гіліс, що ти верзеш? Ти що, справді серед трьох сосен

збився на манівці й не розумієш вимог напруженої
оперативної й політичної обстановки. Уся країна
піднялася на безпощадне нищення ворогів народу. Кожен

школяр знає, що класова боротьба загострюється, а ти

засумнівався у справедливості й законності нашої

благородної роботи. Робітники на мітингах скандують: «Хай

живе НКВС!» Тобі що, мало аргументів?
Я розумію гостроту оперативної й політичної

обстановки, та це абсолютно не виправдовує жорстокості
методів слідства, яке повинно сповідати правопорядок,
законність. Адже йдеться про найсвятіше, найдорожче
про життя, про честь і достоїнство сотень тисяч людей. А

ваша з Шаповалом законність починається й

закінчується ходінням «старшого слідчого» по спинах безвинних

жертв!
Шаповал! загорланив розпашілий Гіліс.

Шаповал! Де тебе чорти носять? Заходь швидше, свідком будеш.
Тут Михайленко таке верзе, що хоч стій, хоч падай, або

відразу виписуй ордер на арешт.
Зайшов отетерілий Шаповал, поплентався до свого

крісла, яке Гіліс відсунув убік, щоб вийти з-за столу,
розім ятися. У напівтемряві Шаповал цього руху не

помітив і гикнувши, енергійно сів повз стілець. Зі столу на

підпогу брязнули дві тарілки і розлетілись на дрібні
шматки.

Теж мені джигіт! Залив баньки так, що вже й

стільця не можеш осідлати, єхидно промовив Гіліс і

нахилився над лежачим.

Шаповала підвели й поклали на канапу, бо спікірував
він досить відчутно, добре, що без синців обійшлося.
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Гіліс, ставши у наполеонівську позу й

набундючившись, продовжував перервану розмову
Так от що я тобі скажу, Аркашо! Якщо ти мене

провокуєш своїми аргументованими теревенями, то

досить талановито, просто артистично. Коли ж ні, тоді,
як писав поет, добра не жди, не жди сподіваної волі.
Кепсько можеш скінчити кар єру. Але що б там не було,
сьогодні таке моє кредо: коли мене потягнуть на

Голгофу, щоб розіп ята на хресті, який я ніс через усю
свою сувору й жорстоку службу, суддям своїм скажу, що

дійсно бив арештованих, але робив це не задля створення

фіктивних справ, а за інструкцією та з дозволу партії й

вождя. Так, я лупцював арештантів без остраху бути
покараним, без будь-якого сумління за скоєне, бо

свідомо, а не механічно виконував вказівку найріднішої
партії, самого товариша Сталіна щодо ворогів народу. Ти

ж пам ятаєш, Аркащо, зміст шифровки, яку нам зачитав

начальник управління Вяткін. Там відверто говорилося,
що застосування фізичного впливу в практиці НКВС

було впроваджено в 1937 році з дозволу ЦК ВКП(б). А ти

цієї вказівки не виконуєш, то який же з тебе комуніст?
Думай, Аркашо, думай.

Слухай, про що тобі старші говорять, почулося з

канапи. Це подав голос Шаповал, що так і не оговтався

від хмелю і падіння.

Ось я й слухаю, добродії, звернувся до них

Михайленко, давно думаю. І хочу запитати у вас: чи не

почуваєте ви себе відвертими садистами, хвацько

виконуючи такі партійні настанови? Ви хоч коли-небудь
на самоті задумувалися над своїм майбутнім? Як оцінять

ваші жахливі старання прийдешні покоління, які криваві
діяння вкарбовуєте ви в історію світової цивілізації, чи

то пак, інквізиції? Невже вам абсолютно байдуже, що

скажуть про вас люди вашим дітям, онукам через кілька

десятиліть, хай навіть після вашої смерті? А таки скажуть.

Уявляєш, Гілісе, зустрінеться колись твій син чи онук із

кимось із твоїх колишніх колег і запитає: «А яким був мій

тато чи дідусь, розкажіть, будь ласка?» А той колега й

скаже: «А був він таким мерзотником, звіриною й сади-
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стом, mo волосся дибки ставало! Не вірилося, що його

народила мати».

При цих словах терпіння Гіліса урвалося.
За такі монологи, Михайленко, просичав він

крізь зуби, одна дорога: в камеру і на звалище. Ти ще

добазікаєшся, ох і добазікаєшся!

Він хотів продовжити, бо злість аж розпирала його,
але вкрай сп янілий І Наповал звалився з канапи і

довелося його піднімати й приводити до тями.

Було вже пізно, вирішили рушати у дорогу.

Вийшовши через службовий хід, попрямували двором, аби не

мозолити очей відвідувачам, бо Шаповала довелось тягти

попід руки. Добралися до воріт і почали відчиняти фірт-

ку. Несподівано із-за сарайчика вистрибнув здоровенний

кудлатий пес і з лютим гарчанням кинувся на Шаповала,
котрий обома руками схопився за штахету, бо інакше

встояти не міг. Собаки чомусь завжди недолюблюють

п яних. Так от цей вірний охоронець державної власності

професійно й на законних підставах шматував галіфе
правоохоронний Шаповала, який з переляку підняв

п яний крик, що сколотив навколишню собачу рать і

вона на всі голоси підняла такий лемент, якого тихий

,провінційпий Малин не пам ятав із часів громадянської
війни.

Гіліс з Михайленком кинулися через паркан
допомагати Шаповалу подолати перешкоду, але той встромив

чобота поміж штахетини й ніяк не міг його звільнити. А

пес аж заходився. Прибіг наполоханий сторож і ледь

угамував розлютовану собаку. Так «трагічно»
завершилася операція «Малинська вечеря».

Підкотив автомобіль. Покусаного Шаповала вмостили

на задньому сидінні на живіт. Гострі собачі зуби йому
добре дошкулили. Рушили. Машина повільно набирала
хід. Гіліс, відсапуючись, сказав:

Ти, Михайленко, обов язково прокинь отого

сторожа па оперативних обліках, щось мені його фізіономія не

подобається. Може, із колишніх? Тому й пса нацькував?
Ти придивися до нього, Арканю, бо з планом по арештах
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у тебе «гаплик», а тут класичний прецедент, напад па

офіційних осіб при виконанні службових обов язків.

Біля райвідділу розпрощалися. Гіліс попередив:

Будеш в управлінні, то не плеши язиком про той

собачий концерт, бо на мене оце днями напери па

старшого лейтенанта послали.

Із свого місця стогнучи промимрив Шаповал:

«Вперед, без страха и сомнений».

Сигнальні вогні автомобіля розтанули в оксамиті тихої

весняної ночі.

Михайленко стомлено піднявся східцями, зайшов до

приміщення. Черговий доповів про оперативну

обстановку в районі.
Ніяких надзвичайних подій не трапилося.

Аркадій гірко посміхнувся й подумки зазначив: «За

виключенням подертого казенного галіфе Шаповала». Але

від того внутрішнього жарту на душі не полегшало.

Вирішив заночувати у райвідділі, дружина вже звикла до

його всенощних. Переступив поріг кабінету, приліг на

диван. Втома відчувалася у кожному м язі, але сон не

йшов. Перед ним поставав закривавлений партизан

Чернов-Мірутенко, вчувався розбійницький посвист

«старшого слідчого», запаморочливо кружляв калейдоскоп

знайомих і чужих облич заплаканих, падаючих

ненавистю і рішучістю очей, довжелезних шеренг конвойованих.

1 все те з немилосердною швидкістю розкручувалося
гігантським маховиком і вібрувало у серці, шматуючи

душу.

«Де ж вихід, де порятунок із цього страхітливого
лабіринту?» волала його свідомість, не отруєна навіть

мітинговим скандуванням: «Хай живе НКВС!» У вухах
боляче ляскало: «Дамо план по вугіллю, по чавуну, по

буряках, по молоку, по м ясу, а тепер уже й по живих

людях!» План по арештах і розстрілах?! Забезпечимо
безупинний конвейєр трупів, майже перпетуум-мобіле,
винайдений НКВС. Залишається лише запатентувати

людожерський винахід. Хто розважить мене у моїй

скруті, хто дасть відповідь, в ім я яких ідеалів
реалізується відвертий геноцид?! Чи знає про це товариш Сталін?
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Так вкотре думав Аркадій Михайленко у ту безсонну
ніч на скрипучому казенному дивані. Перед світанням

сон здолав його, але тільки-но почало сіріти й десь

дзвінкоголосо проспівали ранні півні, він рвучко підвівся

зробив кілька енергійних рухів руками й вийшов у двір до
криниці. Повернувся бадьорйм і рішучим. Відчинив сейф.
Погляд ковзнув по револьверу, що тьмяно поблискував
на верхній полиці. Той блиск уже не раз гіпнотизував
Аркадія, й рука мимоволі тяглася до нього, та знаходив у
собі життєдайні сили й запобіжник залишався на місці.
Узяв папір, необхідні документи, сів до столу і написав:

«Наркому НКВС СРСР товаришу Єжову М.І.

РАПОРТ

Мій партійний і чекістський обов язок доповісти Вам

про грубі порушення революційної законності в

Управлінні НКВС по Житомирській області. Стало жорстокою

практикою арештовувати невинних людей і піддавати їх

нелюдським тортурам, внаслідок чого в язні дають

неправдиві свідчення, обмовляють себе й своїх рідних,
найближчих друзів. Знущання над жертвами

санкціонуються і заохочуються керівництвом управління,
всіляко винагороджуються. Широко практикується гонитва за

виконанням і перевиконанням планів щодо арештів,
безсоромно фабрикуються справи на «агентів» польської,
німецької, румунської, англійської розвідок, на всілякі

повстанські контрреволюційні організації,
рекомендується «чистка» місцевого радянського й «партійного»
керівництва. Декілька конкретних прикладів, хоч їх

можна наводити безліч. Я отримав справу на бухгалтера
лісоскладу, котра являла собою лише цупку обкладинку,
постанову і санкцію прокурора на арешт. Будь-яких
документів, що звинувачували б заарештованого, у папці

не було. Мені доручили допитати його і «вибити»

свідчення про причетність до фашистської організації. З цим

завданням я не впорався. Тоді бухгалтера передали на

обробку слідчому Хейфіцу, котрий намагався витягти з

нього дані про участь у польській військовій організації.
Той погодився. Наступного дня його допитував слідчий
Манько. але вже як англійського шпигуна й учасника
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контрреволюційної повстанської організації. Врешті-
решт бухгалтер не витримав знущань і запротестував: «У

скількох організаціях ще я можу брати участь? Лише за

тиждень на ваші вимоги я став членом шести анти-

радянських угруповань, більше відповідати на запитання

не буду». Так і мовчав до самого розстрілу.
Окремих заарештованих допитують по 37 разів, але

протоколів не ведуть до того часу, поки жертва не почне

визнавати за собою усі смертні гріхи.
Нормальна людська логіка відмовляється розуміти

правомірність і необхідність садистських методів

практики у нашому управлінні. Голова йде кругом. Я не можу

зрозуміти, де друзі, а де справжні вороги. Мій відчай не

знає меж! Приходила навіть думка покінчити з життям,

але палка віра у вождя товариша Сталіна стримувала
мене від цього відчайдушного кроку. І я вирішив
звернутися до Вас з проханням направити до Житомира
авторитетну комісію, яка б об єктивно перевірила роботу
слідчого підрозділу Житомирського управління.

Я не певний у тому, що мене правильно зрозуміють
мої керівники, але вирішив раз і назавжди краще

загину за правду, ніж буду навіки проклятий своїм

народом.
Начальник Малинського РВ НКВС по Житомирськії!

області Михайленко А. К.

ЗО квітня 1938 року».

Перечитав тричі і, законвертувавши написане,
покликав секретаря:

Візьми мою лиху долю, Петровичу, постав на ній

сургучеву печатку та й нехай летить вона аж до Москви.

Що має бути, того не минути.

Підлеглий здивовано поглянув на Михайленка, кинув

стурбований погляд на конверт і прочитав: «Наркому
НКВС СРСР Єжову М.І.»

Далеченько ви посилаєте свою долю! Аж
моторошно стає з позицій малинської глибокої периферії.

Шукаю шлях до істини й справедливості у

сьогоднішньому чорториї НКВС, відповів жартома. Давно
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шукаю, Петровичу, давненько. Ну, а тепер бери ключі у

чергового та й підемо вершити.справи чудотворні. ,

Вийшли у двір. Сонячне проміння лоскотало обличчя,
мружило очі. Приємна прохолода весняного ранку

огорнула їх і всоталася у кожну клітинку тіла. П янке, чисте

повітря пахло тільки-но зораним полем. Прозоре, тихе

небо було високим і неймовірно блакитним.

Підійшли до кам яниці надійної міцної споруди,

що колись слугувала складським приміщенням. Тепер
використовувалась для утримання заарештованих, як

своєрідний пересильний пункт. Тут їх сортували залежно

від характеру компрометуючих матеріалів, а вже потім

везли у Коростень, де «кваліфіковані» слідчі виклепували
з них розмаїття «ворогів народу».

Жалібним скрипом скреготнули завіси дверей, аж

ворони знялися з високого розлогого дерева. Комендант

відрапортував:
Під охороною перебуває 122 заарештованих

переселенні з прикордонної зони.

Михайленко наказав вивести їх на подвір я й

вишикувати.

Шеренги завмерли у тривожному напруженні. «Що ж

воно буде далі? гарячково питав себе подумки кожен

в язень. Що він надумав, цей спохмурнілий, з гострим

поглядом начальник?»

Перед Михайлснком стояли змарнілі люди, покраяні
зневірою, приголомшені безвихіддю і фатальністю своєї

долі: чоловіки, жінки, молоді хлопці, чималий гурт літніх.

З усіма він мав довготривалі розмови, скрупульозно
вивчав причини арешту, Старанно перевіряв характеризуючі
дані, отримані з місцевості, де вони колись проживали.

Жодних підстав для затримання цих нещасних не було.
Ніхто з них проти радянської влади не виступав.
Михайленко переконався в цьому достеменно. їх виселили з

прикордонної зони тільки тому,, що за. національністю
вони були поляками, німцями, чехами або колишніми

чиновниками царських установ, офіцерами царської чи

петлюрівської армій, церковними старостами,

священиками, розкуркуленими або їхніми родичами чи
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мими. Тобто, за інструкціями НКВС, контингент, на

який могли орієнтуватися візитери-шпигуни і закордонні
антирадянські центри. Але ж хіба це правовий аргумент
для ізоляції від суспільства або й позбавлення життя?!

Михайленко поглянув на розбурхані білою заметіллю

садки, барвисті клаптики лугу по мальовничих берегах
Тетерева, і захотілося йому жити вічно. Захотілося, як

ніколи, довго-довго вдихати запах бузку, насолоджуватися

квітучою природою. Він молодий, бадьорий, рішучий.
Але ж ті, що стоять перед ним у нестерпному чеканні,
також рвуться до життя. Вдома у них матері, батьки, діти,
онуки, наречені. їх 122, а він один. Одне життя проти ста

двадцяти двох?

Аркадій наблизився до шеренг і схвильовано

промовив:

Люди добрі! Я хочу сказати вам відверто й щиро,
що ви ні в чому не винні перед радянською владою. Але,

на жаль, це лише мої переконання, а я за своїм

службовим становищем не можу бути останньою правовою
інстанцією. Однак беру на себе відповідальність
відпустити вас на всі чотири боки, а там, як знаєте. Ідіть з

Богом та ніколи не згадуйте лихим словом Михайленка.

Ще якусь мить після його останніх слів в'язні

загіпнотизовано трималися купи. Та враз стрій зламався

й люди бігцем кинулися до воріт. Потоком бігли, не

усвідомлюючи реальності чудернацької події.
У дворі запанувала моторошна тиша, яка скоро була

порушена лементом вороння. Птахів потривожив
стрімкий рух натовпу.

...У Житомирському управлінні НКВС панувала
надзвичайна, напружена обстановка. Оперативні
працівники принишкли і навіть розмовляли пошепки. За

прикметами знали, що готується великий мордобій на черговому
звіті про досягнення у боротьбі з класовим ворогом. Ось

уже третій день грізний начальник управління капітан

Вяткін, крокуючи коридорами установи, жодного разу не

насвистував свої улюблені мелодії, не виходив у дворик

управління до голуб ятні, щоб голосним посвистом

підняти на крило улюблених турманів. То був безвідмовний
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барометр для наполоханого чекістського колективу. У

такі періоди на очі Вяткіну краще не потрапляти
обов язково присікається і власної жовчі не пошкодує.

А Вяткін дійсно перебував у стані вовчої ейфорії, коли

від хижацької злості неймовірно хочеться вп ястися у

горлянку будь-кому, хто потрапить на очі. Маленький,

миршавенький чоловічок за величезним дубовим столом

у просторому кабінеті з люттю накидався на кожного. В

обличчя жбурляв дбайливо підшиті досьє, голубками
злітали до стелі сторінки доповідних, аналітичних

довідок, до порога рикошетили томи оперативних та

кримінальних справ, а навздогін очманілим з переляку

співробітникам, що прожогом виміталися з кабінету, лунала
така багатоповерхова лайка, якій могли б позаздрити

старорежимні боцмани.

Збудником цієї люті, звичайно ж, був начальник Ма-

лпнського райвілділення Аркадій Михайленко. Вірніїйс,
його рапорт на ім я Єжова і вибрик з арештантами,
звільненими за власною ініціативою. Вранці вже

телефонував нарком Успенський. Пісочив довго й нудно, натя-

кував, що майорство Вяткіна після таких надзвичайних
подій може не відбутися, а то ще й догану вліплять.

«І де він на мою голову взявся, цей клятий

правдолюб?! аж закипав Вяткін. Все ж так благополучно
влаштовувалось. Перше місце у регіоні по розстрілах,
друге по арештах. Трохи підкачали із повстанськими

організаціями, але ж зате хто більше нас польських

резидентур наклепав? Навіть японську одну
розколошкали! Вже й звання майорське було майже реальністю.
Ну ж, гад, ти мене навіки запам ятаєш!»

Вя ткін рвучко підхопився з крісла, вибіг до чергового,
який закам'яніло виструнчився у кутку біля сейфа.

Начальника секретаріату терміново до мене!

гаркнув роздратовано.

Через хвилину до кімнати чергового управління
вкотився опецькуватий, розчервонілий чолов яга. Витираючи
п ятірнею змокрілу лисину, тремтячим голосом запитав:

Ну, як він, не свистів часом?

Черговий співчутливо відповів:
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Йди мерщій, бо зараз так свисне, що й у вухах

позакладає!

Господи, тільки й прошепотів наполоханий

неборака й кинувся до кабінету Вяткіна.

На диво, цього разу все обійшлося майже спокійно.

Йшлося про організацію термінової оперативної наради.

Вона відбулася наступного дня. Запросили усіх
начальників районних підрозділів управління. Серед
прибулих сидів і Михайленко. Зовні спокійний,

урівноважений, хоч душа не на місці. Адже знав, що за його

«ініціативу» нагород не буде. Десь там глибоко, у

потаємному куточку свідомості, ще жевріла віра у

справедливість установи, до якої прийшов сповідати законність і

вірно служити ідеалам великої революції.
Нарада проходила за сценарієм Вяткіна. Він розпочав

її напрочуд спокійно. Буденно доповідали керівники
підрозділів про зростання кількості розстрілів, арештів,
викриття резидентур іноземних розвідок, доморощених

контрреволюційних повстанських організацій, заведення

нових справ. Оскільки ліміти по розстрілах були
вичерпані, кожен звертався до начальника управління з

проханням виділити додаткові «ресурси». Той обіцяв
поклопотатися у наркоматі республіки. Лж ось слово надали

Михайленку. Він підвівся й повільно пішов до трибуни,
відчуваючи на собі пекельний погляд Вяткіна. Витяг із

кишені записничок, але скористатися ним не встиг, бо

начальник скрипуче-схидненьким голосочком шпигонув:
Так от, братець, розкажи нам, як на духу, про які це

тортури та спецкатування ти понаписував у рапорті до

нашого шановного наркома товариша Єжова?! І зі мною не

порадився! На своїх товаришів по зброї наклепав! Л ще

розкажи, як ти умудрився без санкції звільнити з-під

арешту ста двадцяти двох ворогів народу? 1 це в той час,

коли наш підрозділ, не шкодуючи набоїв, з пролетарською
ненавистю знищує класового ворога! Коли ми впевнено

осідлали перші місця в регіоні по більшості показників?

Сам товариш Успенський відзначив наші бойові

досягнення!
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Ці слова розігрівали напружену тишу в залі. Загуло,
завовтузилося добірне товариство, заскрипіло стільцями,
надривно закашляло, переполошилося, вкрай здивоване

таким неймовірним вчинком свого колеги. І без зайвих

натяків: «Ату його!»

Аркадій непорушно стояв на своїй Голгофі перед
знавіснілою публікою. А з глибини залу вже лунали

найбезглуздіші запитання й звинувачення.
На чию розвідку працював? Хай назве свої явки і

паролі! заверещав хтось із віддаленого кутка. У нього

дружина попова дочка!
А з якою метою покривав ворожу діяльність

повстанців?! Говори про систему своїх ворожих акцій!

Хто тобі допомагав, контра?!
І нарешті:

Він запеклий ворог, він не може залишатися в

лавах партії та в органах НКВС!

Михайленко з жахом спостерігав за жорстокою
вакханалією тих, з ким не один раз бував на полюванні, варив

юшку, чаркувався, смачно пригощав, коли приїздили до

Малина. На його очах творилося неймовірне, але цілком

реальне переродження людського єства. У генетичний код

уже надійно вкарбовувалися рабська покора, блюдо-

лизство, садизм і зрада. І все те страхіття, як тепер
зрозумів Михайленко, з благословення єжових, успенських,
вяткіних.

Втихомирилися лише тоді, коли у президії підвівся
начальник управління:

А скажи-но мені, братєц, звернувся він до

Михайленка, ти заарештував районне керівництво?
А за які ж гріхи тс керівництво треба брати під варту?

спокійно запитав Аркадій. Усі вони колишні червоні
партизани або учасники громадянської війни.

Суду все ясно, жартівливо кинув Вяткін,
думаю, що колектив зрозуміє мене правильно.

Коменданте, заарештуйте цього оригінала!
У цей же день до Києва полетіла шифрограма:
«НКВС УРСР, тов. Успенському. На оперативній

нараді 7 травня 1938 року викрито начальника Малинсь-
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кого райвідділення НКВС А. К. Михайлспка, котрий
свідомо припиняв ведення справ на ворогів народу,

умовляв заарештованих не давати свідчень, проводив

агітацію серед слідчих, намагаючись зневірити їх в

об єктивності матеріалів, отриманих від заарештованих.
Не приймав заходів до викриття контрреволюційного
підпілля, звільняв затриманих контрреволюціонерів, про
що свідчить акт від ЗО квітня 1938 року, відповідно до

якого Михайленко звільнив з-під арешту 122 особи

активного контрреволюційного елементу. Прошу
санкціонувати арешт Михайленка.

Начальник Житомирського Управління
НКВС УРСР капітан Вяткін

7 травня 1938 року».

Заарештований перед колегами, Михайленко у

супроводі коменданта попрямував назустріч своїй лихій

долі. Так виховувалась осмислена одностайність думок і

суджень, до плюралізму залишалося ще сорок сім років.
Комендант вивів його у невеличкий затишний двір

управління, наказав прямувати до тюремного підвалу.
Зовсім короткий шлях у небуття. Десяток східців у

напівтемряву задушливого, вогкого підземелля, а там

ліворуч і праворуч останній притулок для людської душі
камери, битком набиті новоспеченими ворогами народу.

Двері залізні з традиційним «перископом» для

наглядачів, з невеличкими амбразурами, через які нещасним

подають миску каламутного кандьору та шматок хліба.

«У цьому гнітючому підземеллі набагато ближче до

пекла, аніж до раю», з гіркотою думав Аркадій.
Пострілом гримнуло залізяччя, сухо клацнув замок, і

Михайленко опинився віч-на-віч з невідомістю. Страху не було.
Він розпрощався з ним ще тоді, як звільнив малинських

арештантів. У ті відчайдушні хвилини знав, що

власноручно підписує свій смертний вирок. І тільки одна думка

гріла й втішала серце й душу серед загратованої, тиші:

«Знаю, що загину під тортурами, але піду з життя чесним

перед людьми та власною совістю! Ніколи не буду
проклятий своїм народом! І нащадків не охопить полум я
пекельного сорому за мої діяння на цій землі».
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Заснув напрочуд швидко. І прилинув до нього через

грати сон, вимріяний ще в Малині, на свободі, у
сумнівах і сподіваннях трагічної буденності. Ніби сидять

вони з привітним і толерантним наркомом Єжовим у

приймальні товариша Сталіна, чекають на запрошення.
Єжов украй обурений садизмом капітана Вяткіна, щиро

дякує Михайленку за своєчасний сигнал про порушення

сопзаконності, обіцяє посадити нелюда-капітана в клітку
і возити його по всій Житомирщині, виставляючи перед

широким загалом як живий експонат зворотної еволюції:
перетворення людини у звіра. їхню конструктивну

розмову перепинив секретар вождя, що саме запросив
завітати до кабінету Сталіна. Схвильовані та напружені,
вони підхопилися і вже було переступили заповітний

поріг, але саме у цей момент грюкнули двері камери, і

Михайленко прокинувся: Навіть уві сні йому так і не

вдалося сповістити кормчого про нечуване людожерство
вовчої зграї капітана Вяткіна.

Поріг переступив слідчий Гойфман.
Ну, то якими ж методами накажете вас

допитувати? саркастично звернувся до Аркадія. Чув я,- що

ти, стерво, самому наркому Єжову скаржився на

методику наших допитів? Якщо вони тобі не до вподоби, то

ми винайдемо щось оригінальніше, можемо навіть на

замовлення.

Гойфман самовдоволсно хмикнув. Наблизившись до

Михайленка, він несподіваним, натренованим ударом

правиці поцілив йому в обличчя. Аркадій поточився,

однак не впав.

Це тобі аванс. А ввечері ми з Кузьмснком з тебе

відбивну зробимо. Зв яжемо, накриємо мокрим рядном і

запросимо всіх співробітників управління, які будуть
дубасити тебе із превеликим задоволенням, бо ти для нас

тричі запроданець. Ти повинен щиросердо визнати себе

причетним до контрреволюційної повстанської

організації, назвати своїх спільників, а головне хто тебе

завербував. І запам ятай: «старший слідчий» усім язика

успішно розв язує!
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З цього моменту Аркадій Михайленко на собі відчув
санкціоновані «любимим вождем» і партією методи

фізичного впливу на піддослідних громадян країни, в

містах і селах якої велично лунала життєрадісна мелодія:

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит

человек!»

Знущання тривали упродовж майже восьми місяців

Змінювались слідчі Гойфман, Кузьменко, Голцман,
Малкович. їх мета лишалася єдиною: добитися підпису
під сфальсифікованим протоколом про участь у

контрреволюційній повстанській організації. Витягти прізвища
спільників, форми і методи ворожої діяльності. Аркадій
Михайленко витримав жорстокий, кривавий двобій із

колишніми колегами. Фальшивих протоколів не

підписав, неіснуючих спільників не назвав. Він не зламався

навіть тоді, коли йому влаштовували очну ставку з

дружиною, й вона, ридаючи, розповіла про свої

поневіряння. їх з малолітньою дитиною виселили із квартири й

помістили у халупку без вікон і дверей, а доньці сказали,

що татка вже розстріляли як ворога народу.
У листопаді 1938 року його справу було розглянуто

відділом військового трибуналу прикордонної і
внутрішньої охорони Київської області. Михайленко уперто не

визнавав себе винним. Вже на суді звернувся з

проханням прилучити до справи свій рапорт на ім я Єжова й

протокол травневої оперативної наради Житомирського
управління НКВС. Як не дивно, а суд задовольнив його

прохання. Справу було повернуто на дослідування.
Мабуть, сам Всевишній пильно охороняв його долю від

меча і вогню та несподіванок.

Через помережане гратами віконце ледь пробивалося
світло похмурого зимового дня. Аркадій у важкій задумі
споквола походжав із кутка в куток, долаючи убивчу
нудоту камери смертників. Він знав, що звідси проляже
його остання стежина по українській землі. Але вогник

надії все ж жеврів у його свідомості. Погляд тихим сумом

торкнувся світлого променя, що пробивався з-під стелі

через відчинену кватирку єдиний місточок на свободу,
але хіба що для якої комахи. Так походжав серед гнітючої
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тиші, готуючись до смертного вироку. Здригнувся,
почувши гупання кованих чобіт. Біля дверей його камери
зупинилися, клацнув замок, скреготнув засув. Двері повільно

відчинилися, і до приміщення ввійшло двоє у цивільному,
чемно привіталися. Один із прибулих промовив:

Ми працівники НКВС республіки.
Керівництвом наркомату нам доручено перевірити факти, про які

йшлося у вашому рапорті на ім я Єжова.

Ви добре пам ятаєте, про що писали? запитав

другий у Михайленка.

Так, пам ятаю, до останнього подиху пам ятатиму,
відповів схвильовано Аркадій.

Ну от і добре. А тепер сідайте і спокійно напишіть

нам про злодіяння капітана Вяткіна та його садистської

компанії. Усі вони розстріляні разом з ватажками

Успенським і Єжовим. Ми подбаємо про вашу подальшу долю.
Ось вам папір, пишіть!

Вони вийшли, а Михайленко ще довго стояв,

приголомшений несподіваним візитом. Він не міг одразу
усвідомити реальності того, шо трапилося. Хоча вже зрозумів,
що повернеться з підземелля до сонця і життя, то

побачить своїх рідних, свою маленьку доньку, торкнеться її

пахучої голівки. Від раптового спаду неймовірної напруги
сили полишили його, він повільно осів на підлогу,
прихилившись пломеніючою щокою до холодної стіни.
Вперше за дев ять місяців перебування на Голгофі заплакав.

Доля подарувала Аркадію Калениковичу Михайленку
багатолітні, сповнене суворих випробувань і щасливих

здобутків. У 1941 році в жорстоких боях боронив від
фашистської навали столицю України, потрапив у полон.

Та не затримався на німецьких харчах з гуртом

офіцерів перебили охорону і подалися з чернігівські ліси

до партизанів. Згодом Аркадій Михайленко став одним із

керівників партизанського загону імені Коцюбинського.
Майже три роки не давали вони спокою загарбникам,
залишивши по собі добру пам ять волелюбного народу

України. У важкі повоєнні літа повернувся Михайленко

па Житомирщину, очолював Андрушівський
райвиконком, працював на різних посадах. Трудився бездоганно,
чесно і самовіддано, як тому навчили мудрі батьки.

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



Петро коломієць
В ячеслав ПОПИК

АБВЕР

Наприкінці весни 1944 року в центрі окупованого

німецько-румунськими військами Кишинева, в

солдатському казино сиділи троє молодих чоловіків у

формі вермахту без знаків розрізнення. На столику перед
ними стояли кілька келихів прозорого, майже без піни,

пива. Казино було призначене для нижчих чинів

вермахту: ні музики, ні картярських столів, ні більярду.
Офіціантки у не зовсім чистих фартушках розносили пиво,

шнапс та червоне вино.

Німецькі солдати, заткнувши пілотки за широкі
паски, пили здебільшого шнапс, румунські вояки вино.

Обидві групи, зсунувши столи, тримались окремо й не

звертали уваги одна на одну. А троє молодих чоловіків

за окремим столиком біля самісіньких дверей, у

своєрідній «зоні» глибокого відчуження й зневаги з боку
обох уже вельми захмелілих компаній. Розмовляли ці

троє російською мовою. Найбільш говірливим і, судячи з

усього, найавторитетнішим був молодий чоловік, років
двадцяти п яти: обличчя довгасте, волосся світле, ніс

прямий, підборіддя випнуте. Та він був українець. Звали

його Іван Данилов. І саме він один із трьох знав
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настільки німецьку мову, аби зрозуміти розмови солдатів

8-ї армії і вермахту.

Набридло, сказав широкоплечий, кремезний
здоровань Павло Скляров. Потопали, хлопці, додому.
Хоч відіспимося.

Як би ж то у нас був дім7 гірко усміхнувся
Олександр Марков. Жодної хвилини не дають спокою. В

душу лізуть...
Терпець їм увірвався, нахмурився Іван Данилов.

Бач, їм не подобається компанія німецьких камратів!
Перестань клеїти дурня, Іване, розсердився

Павло Скляров. Добрячий із тебе служака. Відмінник!

Але не вірю я тобі!

А у нас ніхто нікому не вірить, показав в усмішці
білі зуби Данилов. А як же інакше?

Та ні, я не про це, зніяковів Павло Скляров.
Ще трішечки посидимо, запропонував Іван

Данилов. Хоч пиво доп ємо.
Розмова згасла. Кожен смоктав своє пиво. Івана,

здавалось, ніщо у світі не цікавило більше, ніж світлий,
майже без піни, напій.

Вийшли з казино вони близько дев ятої вечора. У

травні смеркає пізно. Трос молодих чоловіків, запхнувши
пілотки за широкі паски із карбованим орлом, неквапно

простували вулицею старого Кишинева, обсадженого
акаціями, каштанами та липами. За парканами стриміли
низькуваті дахи із червоної черепиці. Молдавани, місцеві
жителі, хутко обходили трійцю. В суботу солдати

вермахту, як було відомо, відпочивають у казино. І після

тамтешніх розваг на них краще на наражатися.

Трійня добрела до перехрестя, де о десятій годині

зупинявся армійський автобус, що мав розвезти солдатів

вермахту, котрі квартирували в навколишніх селах. На

зупинці ще нікого не було. Павло Скляров та Олександр
Марков байдуже, якось механічно, палили цигарки із

ерзац-тютюну. А Іван Данилов чомусь непокоївся. Його
глибоко посаджені очі тривожно блимали з-під густих
вій. Здавалось, він чекав цього вечора якоїсь неприємної
несподіванки. І та не забарилася...
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Дві сині «шкоди» випірнули з-за рогу й різко
загальмували навпроти зупинки. Брязнули дверцята, з машин

вискочили дебелі молодики в чорному. З надзвичайною

легкістю вони скрутили руки Івану Данилову,
Олександру Маркову та Павлу Склярову й потягли до машин.

Гер офіцер, Іван Данилов опинився затиснутий
між двома гестапівцями.

Мовчати! відповіли йому російською.
Через кілька хвилин їх тягли до особняка, оточеного

густим старим садом. За мить вони опинилися у великій

кімнаті. Гірлянда електричних лампочок під стелею

яскраво освітлювала гестапівського офіцера в чорному

мундирі, що, випнувши груди, сидів за широким

різьбленим столом.

Гер оберштурмфюрер, виструнчився Іван

Данилов, сталося якесь непорозуміння.
Ніяких непорозумінь, вигукнув оберштурмфюрер

майже бездоганною російською. Ви вже давно викриті
як радянські агенти. Ми стежили за вами. Посвідчення
на стіл!

Іван, спотикаючись, підійшов до столу й поклав

посвідчення в синій палітурці. Та він ще чинив опір:
Гер оберштурмфюрер, чи не могли б ви

подзвонити...

Пізно, російська свиня, відповів гестапівець.
Там уже працюють наші люди. Нам відомо, що один із

вас більшовицький шпигун. І він викритий. Ми
знаємо його паролі та явки. Однак ми даємо кожному з

вас останній шанс. Якщо шпигун зізнається, то він

отримає шанс на життя, до нього не буде застосовано

засобів фізичного впливу третього ступеню. Його просто
відконвоюють до найближчого концтабору. Що
стосується двох інших, то ми ще не остаточно впевнені, що
він їх вже завербував. Тому кожному із вас буде надана

можливість щиросердного зізнання. Кожен отримає

папір та ручку й ще раз дасть письмово відповіді на деякі
запитання й, зокрема, про свої стосунки з двома іншими:

Після цих слів кожного із трійці відвели до окремої
кімнати. Іван відповідав письмово на запитання вже
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немолодого слідчого із жовтуватим, покраяним
зморшками обличчям, на якому дуже недоладно сидів

гестапівський мундир. Запитання спочатку були стандартні й

Іван з ними легко впорався. Але далі ситуація
ускладнилась: слідчий почав розпитувати про Павла Склярова
та Олександра Маркова: хто вони, звідки, як потрапили

до концтабору, чому погодилися служити Великій

Німеччині... Чи не висловлювали сумніви в перемозі
німецької армії над більшовиками? Чи не пропонував хтось

із них триматися купи, щоб потім при нагоді перейти
лінію фронту або, якщо їх перекинуть для виконання

завдання у тил Червоної Армії, здатися чекістам?..

Перекладач прочитав гестапівцю відповіді Івана

Данилова.
Тоіі врешті кивнув головою і сказав німецькою:

До камери смертників!
Івана відвели у підвальне приміщення, прочинили

важкі металеві двері, штовхнули у щілину. Отак він

опинився у камері смертників міського гестапо.

Під самісінькою стелею жевріла слабенька електрична
лампочка. Окрім своїх товаришів, Іван розгледів ще

кілька чоловік, теж у закривавленій білизні. Обличчя

одного з них нагадувало суцільну рану, де не було видно

ні рота, ні очей. Так, гестапівці з ними не жартували. Цс
таки справді камера смертників.

«Оце і все, подумав Іван. Але чому, чому?.. Де ж я

посковзнувся?»...

«У квітні 1944 року групі армій «Південна Україна»
вдалося нарешті стабілізувати фронт на лінії Дністра і

далі по лінії Кишинів Ясси північно-східні схили

Карпат... Нова лінія оборони буде укріплена настільки,
що ми отримаємо змогу не тільки відбивати постійні

удари росіян, а й перейти на окремих ділянках у

контрнаступ... Підсилені новою технікою й наснажені

відозвою фюрера, німецькі війська підняли голову.
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З доповіді першого заступника начальника штабу
групи армій «Південна Україна» полковника фон Тротта
командуючому генерал-полковнику Фріснеру».

«З доповідної особливому відділу штабу 2-го

українського фронту.
Останнім часом (2 15 квітня) наділянні кв... посилила

діяльність німецька військова розвідка. За відомими нам

даними (показання полонених, перебіжчиків) цій ділянці
радянсько-німецького фронту лінії у пониззі Дністра
німецьке командування надає особливо вагомого

значення. Тут виставляється заслін, який один прикриває шлях

до Румунії на Балкани. Зосередивши в районі Кишинева

одне з великих угрупувань військ, командування 6-ї

німецької армії воднораз привело в дію декілька

диверсійно-розвідувальних шкіл близької й далекої дії. Для
проникнення в одну з одиниць по підготовці військової

агентури супротивника нами перекинутий наш розвідник
І.Г.Данилов, він же «Ростов»...».

...Та ніч видалася прохолодною, над землею стелився

густий туман. На заході, над річищем Реута, блискало.

Здогадайся, чи то відгомін далекої грози, чи спалахи

освітлювальних ракет.

Далі підеш сам, сказав полковий розвідник.
Неподалік передній край німців, берег високий, у

тумані будь обережний, щоб не нарватись на ворожу

кулю. Ну, ні пуху тобі...

Розвідники розтанули у темряві. Земля волога. Іван

кілька разів посковзнувся й упав. Але навіть не витер

рук, обличчя. Заляцаний грязюкою з ніг до голови й

добрів до річки Реут. На тому березі ворог. Його
спостерігачі, очевидно, криються за кущами. Найкраще
йти на повен зріст, чекаючи оклику «Хальт!». Іван забрів
у воду. Пливти не довелося. Чи то річка тут була мілка,
чи він випадково натрапив на брід.

Німців Іван зустрів досить далеко від річки. Вони йшли
по ріллі й перемовлялися поміж собою. Іван гукнув:

«Гей, камрати!».
Німці зупинилися, схопилися за автомати. Іван

попростував до них, піднісши руки. Його одразу ж
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кали. У кишенях шинелі знайшли п ять патронів і

шматок хліба. Один німець забрав гвинтівку й патрони.
Інший повернув Івану шматок хліба й наказав:

Форвертс!
Перший допит в офіцерській землянці на передовій.

Не можна було сказати, що офіцери вермахту були
задоволені, коли до них привели перебіжчика. Адже вони

лягли спати. Покликали перекладача, теж заспаного й

злого. Під ранок Іван, що досить пристойно розумів
німецьку, почув, як один офіцер сказав іншому: «Та

розстріляй цю російську свиню, не возись із нею». Старший
за чином спокійно відповів: «Навіщо мені брати це на

себе, хай з нього душу витрусять спеціалісти».

«Спеціалісти», тобто гестапівці, допитували Івана в

найближчому молдавському селі. Слідчі в чорних

мундирах дубасили Івана гумовими кийками. Але били якось

«ощадливо», не до втрати свідомості. Запитання

сипалися градом:

Чому перейшов лінію фронту?
Хто тебе послав?

Хто ти?

Де ти народився?
Де служив?
Чи був у комсомолі та партії?

Запитань була сила-силенна. Іван твердив: до

мобілізації у Радянську Армію жив у Кривому Розі,
окупованому, звісно, армією Великонімеччини, а ще раніше
працював у міській газеті. Коли прийшли німці,
виконував деякі доручення міської управи. А як влада

помінялась, то польовий військкомат мобілізував його. Коли

його частина підійшла до передової, то вирішив здатися

добровільно. Чому? По-перше, у Кривому Розі

зустрічався з німцями й дійшов висновку, що вони порядні люди.

По-друге, він потрапив у піхоту. А піхотинець у
Радянській Армії довше за три бої не живе. На що він

розраховує? Хоче поїхати на роботу до Німеччини, щоб там

працювати на рейх. Він згоден робити все що завгодно,

аби тільки вижити.
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На третій день у камеру до Івана ніхто не прийшов.
Іван трохи перепочив. Його не розстріляли, не

відправили до концтабору. Невже гестапівці клюнули на «легенду»?
«Недосолити» погано, непереконливо, «пересолити»

теж не можна. Основний мотив страх, намагання

вижити за будь-яку ціну. Щойно мобілізовані, не навчені

новобранці, які тільки на фронті вперше взяли зброю до

рук, найчастіше гинули в першому ж бою. І німці знали,

коли на фронт приходило таке поповнення. Тут
«легенда» теж відповідала дійсності.

Отож, тверезий розрахунок міг би схилити до здачі в

полон безпринципну людину, що над усе цінує життя.

Тим паче, що німці скидали з літаків листівки, обіцяючи

перебіжчикам сите життя в Німеччині.

Лиш надвечір принесли їжу, дозволили помитись,

поголитись. Ніч минула спокійно. Вранці до камери
зайшли двоє: слідчий-гестапівець і людина в цивільному.

Якщо ти казав нам тільки правду, можеш

розраховувати на доброту з боку рейху, мовив гестапівець.

...Отже, до цього часу він грав бездоганно. Інакше не

прийшли б оці двоє, а його просто запроторили до

табору для військовополонених чи справді відвезли до

рейху в рабство до якогось бауера. Та треба було з дня

вчорашнього повернутись у сьогодні. А реальність така,

що він у камері смертників. І може звідси й не вийти.

Капітан Сергій Рябов із фронтової контррозвідки
покладав на нього такі надії, запевняв: головне за

будь-яких обставин не міняти жодної деталі «легенди».

Одна невеличка поступка, крок убік смерть. Він не

схибив, не відступив, а все-таки сидить тут і не знає, чи

доживе до ранку.

Втім, до ранку Іван дожив. Навіть більше... Вранці їх

усіх випустили. До камери в супроводі гестапівців
зайшов сам доктор Ернст й особисто визволив своїх

вихованців. Біля автомобіля, на подвір ї гестапо, доктор

сказав:

Панове, тут сталася помилка. Гестапо мало на меті

зовсім інших, а натрапило на вас. Агент росіян,
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жній. а не уявний, вже заарештований. Він в усьому

зізнався. Оберштурмфюрер Бек вибачається перед вами.

Доктор Ернст залишив трійцю біля машини, а сам

пішов до комендатури, щоб підписати перепустки. І тоді

Павло Скляров сказав:

Ну, я їм цього не забуду... Це звірі, а не люди. Бач,
вибачаються! Та вони ж мені, може, й печінку відбили.

Іван з подивом позирнув на нього.

Не придурюйся, розсердився Олександр
Марков. Чоловік ти нормальний. Не гад і не поліцай...

У невеличкому штабному автомобільчику було тісно.

Всі.сиділи, скоцюбившись і щільно притиснувшись один

до одного. Мовчали. Після такої лихої ночі не було
бажання розмовляти. Іван думав про своїх двох попутників.
Хто вони? Мабуть, гарні хлопці! Бач, не написали про
нього жодного поганого слова. Вони товаришують, він

же для них чужий. Могли б врятуватися за його рахунок.
А може, їхня доброчесна поведінка теж передбачена
сценарієм гестапівської перевірки? На те, що він

розчулиться й бовкне їм щось зайве. Одне слово, це була
надзвичайно складна арифметика.

Автомобіль тим часом уже пригальмовував біля

паркану з колючого дроту з прорізаними в ньому хвірткою
та ворітьми. Дивна місцинка проглядалася за колючкою.

То був типовий багатий молдавський хутір. Але

господарів із нього, певно, виселили. На подвір ї три довгі

приземкуваті хати під черепицею, сарай, клуні, колодязі.
Біля великих вантажних автомобілів з будками стриміли
гостряки антен. Вуличками цього дивного хутірця
ходили німці в своїй уніформі та люди в обмундируванні
радянських солдатів, вільно спілкувалися між собою,

розмовляючи то німецькою, то російською мовами. Іван

Данилов та два його товариші по нещастю прибули до

шпигунсько-диверсійної школи абверу.
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Військова розвідка фашистської Німеччини абвер
створена одразу ж після приходу Гітлера до влади. її

структура напередодні другої світової війни складалася з

трьох частин: абвер-І шпигунство та розвідка, абвер-ІІ
диверсії та ведення «психологічної війни», абвер-Ш
контррозвідка. Діяли ще різні технічні відділи й

тимчасові органи, шо їх створювали для виконання різних
завдань. Та не про них мова...

Абвер напередодні нападу на Радянський Союз

створив штаб «Валлі», якому підлягала ціла мережа

розвідувальних центрів на Східному фронті, деякі з них мали

«зодіакальні» назви «Сатурн», «Оріон» тощо. До
нижнього щабля входили так звані «абвергрупи», що

готували агентуру й вели глибоку розвідку у прифронтовій
зоні Радянської Армії та на далеких комунікаціях. І

найнижча ланка абверу «абверштелле», тобто

шпигунсько-розвідувальна школа, яка не тільки добирала й

готувала агентуру, а й вела розвідку в найближчій

прифронтовій смузі.
Отож Іван Данилов потрапив до шпигунсько-

розвідувальної школи, тобто «абверштелле», що звила

собі кубло на околицях Кишинева. Завдання проникнути
до підрозділів абверу отримувало багато чекістів, та не

всі вони дійшли мети. Багато чого тут залежало не тільки

від сприятливого збігу обставин, звичайного талану, а й

особистих якостей розвідників. Іван Данилов витримав

усі випробування, не схибив і «переграв» на якомусь
етапі своїх супротивників. Тому він і проник до

«абверштелле».
У 1941 році підрозділи абверу перекинули через лінію

фронту п ять тисяч агентів, в 1942 році десять тисяч.

Наступного року 20 тисяч. Шпигунів та диверсантів
готували понад 60 абверських шкіл та учбових центрів,
серед яких була й «Абвергрупа-101». Агентуру
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намагалися добирати із антирадянськи настроєних осіб,
поліцаїв, зрадників Батьківщини, посібників
окупаційних властей. Справді, кандидатів у шпигуни шукали і в

таборах для військовополонених. Але абверські «ловці

душ» старанно вивчали кожного новобранця, не раз і не

двічі перевіряли його, поки, «врешті-решт, не

зараховували до «абверштелле». Але таємна війна проти нашої

Вітчизни в роки Великої Вітчизняної провалилась.

Перемогу здобули наші чекісти, серед яких був і Іван

Данилов, що виконував особливо відповідальне завдання.

...Цього дня Івану Склярову, Олександру Маркову та

Івану Данилову дали відпочити. їх не послали на

навчання й не змусили носити воду на кухню та рубати
дрова. В «абверштелле» курсант не має жодної хвилини

вільного часу: він весь час у полі зору, за ним постійно

наглядають. А тут трапилась така пауза... Іван, сидячи на

довгій призьбі молдавської «каса маре», вдавав, що

ніжиться на сонечку. Насправді ж його обсіли важкі думи.

Заплющивши очі, напружено аналізував події останніх

днів. Він десь схибив. Але де, де?

...Отож, тоді вранці до камери зайшли вже знайомий

гестапівець і людина в цивільному. Той другий,
незнайомий, розмовляв чистісінькою російською мовою без

будь-якого акценту. Запитував ввічливо, слухав відповіді

уважно. Легко перескакував од теми до теми, непомітно,
по декілька разів повертався до якоїсь одної деталі. Цю

розмову незнайомий вів за двома напрямами. По-перше,
його цікавили факти: редакція, де Іван працював до

війни, адреса, вулиця, прізвища співробітників, дані
про військову частину, з якої угік. По-друге, його пильні

очі, майже не кліпаючи, ковзали по обличчю. 1 тут Іван

ні на секунду не міг вийти з ролі користолюбивої, але

правдивої людини. В одних випадках він не поспішав з

відповіддю, нібито думав (хоча відповідь уже була
готова), в інших відповідав негайно, спокійно,

переконливо.
Я його забираю, сказав по-німецькому цивільний

до гестапівця.
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Так Іван опинився в «абверштеллс», на колись

багатому молдавському хуторі, обнесеному колючим дротом.
На другий день він знову зустрівся з незнайомим у

цивільному. Той одразу ж відрекомендувався:
Я доктор Ернст, начальник розвідувальної

школи. Сподіваюсь, ви розумієте, куди потрапили? Ви

повинні мені дякувати довіку за те, що вирвав вас із

гестапо. Звідти, хай це вам буде відомо, тільки два виходи

в землю чи до концтабору.
Але я сам перейшов на бік німецьких військ,

зауважив Іван. Я не хотів проти вас воювати... Ви ж

обіцяли до кінця війни тим, хто складе зброю, спокійне

життя в Німеччині чи на інших територіях рейху...
Ми такі обіцянки давали, мовив доктор Ернст,

але ж не можна не рахуватися із настроями наших

солдатів. Вони проливають на фронті кров, а ви

прохолоджуєтесь у тилу. Цього врешті вимагає справедливість. Ви

повинні допомагати нам. Кожен по-своєму... Один стане

у фатерлянді до верстата, інший працюватиме на фермі у

бауера, третій візьме зброю до рук і буде камратом. А

четвертий... А четвертому пощастило найбільше! Бо

німецька розвідка вміє цінувати своїх агентів. Так от,
пане Данилов, вам виявлено велику честь і

запропоновано вступити до нашої школи.

На бауера я міг би попрацювати, відповідав
Іван. Тепле молочко, те-се... Одне слово, робота на

свіжому повітрі. А щодо розвідки, інколи, то я ще не

думав.

Наступного дня вербування тривало. Доктор Ернст
натискував тепер на те, що матиме Іван після війни,
коли рейх переможе. Подумати тільки, він стане майже

німцем, отримає всі права. Але коли він цього не

розуміє, то може опинитися там, де й був. І навіть до бауера
не потрапить.

Це вже був сигнал до капігуляції. На обличчі Ерпста
промайнула тінь, вуста скривила презирлива усмішка. У

цю мить вирішувалось усе: успіх, виконання завдання,

доля, жита. «Ти пересолив, Іване!» спалахнула думка.
Іван кинувся стрімголов у вир наступних подій:
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Ну, що ж, я переходив лінію фронту, щоб

працювати на рейх і фюрера. Задарма ви мене годувати не

будете. Тільки ж не посилайте мене назад.

Густі рудуваті брови доктора Ернста смикнулися, він

хотів щось сказати, але Іван не вмовкав:

Моральні сумніви, вагання, докторе, для мене не

існують. Зрадити можна тільки тому, у що віриш, чому

відданий. Я не вважаю себе зрадником. І не розплати за

зраду боюсь, коли прошу вас не посилати за лінію

фронту.
А чого ж ви боїтеся?

Смерті, докторе Ернсте, дурної, сліпої випадковості

під час переходу через лінію фронту, просто кулі боюсь.

Жити хочу...
А ми вас навчимо переходити лінію фронту так,

щоб не наразитися на кулю. Виконаєте три-чотири

завдання й отримаєте чималі гроші. Чи готівкою, чи на

рахунок у банку. Житимете добре, як захочете. Чи ви

думаєте, що після нашої перемоги пиво й сосиски

даватимуть безкоштовно?

О ні, я так не думаю.

Тоді вважайте, що ми домовились! А тепер вип ємо

по чарочці горілки за ваше хрещення. Тепер ви Іван

Павличенко.

...Сидячи на призьбі молдавської «каса маре», Іван

пригадав у найменших деталях цю вирішальну розмову з

доктором Ернстом. Здається, він тут не схибив. Саме

така пауза, непоступливість були передбачені
«легендою». Він мав здатися тільки тоді, коли його притиснуть

до стіни, коли в нього не буде іншого виходу. Освічена

людина, котра має якесь уявлення про розвідку, не

повинна легковажити й миттю погоджуватись стати

агентом абверу. Тут усе було правильно. Капітулював
Іван тільки тоді, коли йому натякнули на повернення до

концтабору. Доктор Ернст, здається, лишився

задоволений цією ромовою.
А шо ж було потім?... Наступного дня доктор Ернст

вишикував увесь особовий склад «абверштелле» й

познайомив Івана з агентами та інструкторами. Розпоча-
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лися звичайні будні шпигунсько-диверсійної школи.

Зранку й до вечора тут навчали, як переходити лінію

фронту, здобувати на передньому краї пароль, стріляти з

будь-якої позиції, орієнтуватися по зірках, працювати на

рації та інших шпигунських премудрощах.
І ось тут! Якось під час навчання до нього непомітно

підкрався інструктор, колишній поліцай Стеценко й

схопив за горло. Іван якось автоматично, мимоволі впав

на землю й легко перекинув інструктора через себе. Той

звівся із землі, обтрусився і здивовано позирнув на Івана.

Так, це була помилка. Інструктор, безперечно, доповів

про несподівану спритність новобранця доктору Ернсту.
а той звернувся за допомогою до гестапо. Це ж сталося

зовсім недавно, позавчора, якраз перед поїздкою до

Кишинева! Провокація гестапо була проста й

примітивна. Але якби Скляров та Марков щось посвідчили

проти нього, довелось би кепсько.

Іван Данилов не вчився у розвідувальній школі

радянських органів держбезпеки. Але його старанно

готували до роботи у ворожому тилу. І якось лейтенант

Жилейко із власної ініціативи продемонстрував Івану два

ефективних прийоми, як боротися проти зловмисника,

що нападає ззаду. І от один із них мимоволі спрацював...
Але історія з казино мала ще й інше продовження.

Того ж таки дня до Івана підійшли Скляров і Марков.
Слухай, сказав один із них, давай триматися

купи. Ти чоловік надійний. Не крути носом. Здуру ти

перейшов лінію фронту й здався. Нас хоч у полон

захопили. А може ти не той, за кого видаєш?
Іван мовчав. Чи можна їм вірити? Попереду були ще

дні і дні, коли він приглядався до Маркова й Склярова,
перевіряв їх, аж поки вирішив відкритися.

Іван Данилов, навчаючись в «абверштелле»,
зрозуміло, й гадки не мав, що наприкінці травня 1944-го року

до всіх штабів групи армій «Південна Україна» надійшов
цілком секретний наказ командуючого,
генерал-полковника Фріснера, віддрукований у кількості 110

примірників.

З наказу генерал-полковника Фріснера:
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«... Завдання найближчих днів безперервним
посиленим спостереженням, активними діями розвідувальних
груп виявити, де пройдуть напрями головних ударів
супротивника».

Так от якраз цей пункт цілком секретного наказу й

стосувався Івана Данилові й сотень інших агентів

абверу. В «абверштелле» в усьому відчувалося неабияке

пожвавлення. Радіостанції працювали цілісіньку добу. У
кабінеті Ернста дедалі частіше з являлися

високопоставлені гості з різних військових частин. І головне один

за одним почали зникати агенти. Весь процес
перекидання їх через лінію фронту був оповитий таємницею.

Сьогодні вранці ти розмовляв із чоловіком, а увечері
його вже немає. І ніхто не помітив, коли він зник. Де
він? Що робить? Чи повернеться? Такі запитання могли

б тільки накликати біду!
Іванові лишилося тільки одне терпляче чекати.

Дійде черга й до нього. Не дай боже, щоб нетерпіння
завважили чужі очі. Іван знав, що керівники
«абверштелле» ділять своїх агентів на дві частини. До першої
входили агенти з числа колишніх поліцаїв та пособників,
які були змушені втікати зі своїми господарями. Коли їх

перекидали через лінію фронту, то страх потрапити до

рук «смершівців», відповісти за екоєні злочини гнав їх

назад до німців. Важче було з другою групою. До неї

належали військовополонені, завербовані в таборах. Уже

через своє табірне минуле вони повинні були теж

боятися повернення до своїх. Але людині властиво

сподіватися на ліпше... В агентів, що належали до цієї

групи, були певні прикмети ненадійності: особливе

старання у навчанні, ретельно приховуване, але помітне

бажання якнайшвидше отримати завдання. Як правило,
з десяти агентів, відзначених цими властивостями, вісім-

дев ять не поверталися назад.

Іван сушив собі голову: до якої ж групи зарахували
його німці? Вчився він чи не найкраще. Але ж були в

його біографії й зв язки з гестапо. Щоправда, то все

дрібні епізоди. Та в евакуйованих із Кривого Рога паперах
таємної поліції його прізвище, напевно ж, зафіксоване.
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Нарешті черга надійшла й до Івана. Доктор Ернст
непомітно викликав його через денщика. І от вони

наодинці в кабінеті.

Екзамени ти склав успішно, сказав доктор

Ернст. Тепер знання треба застосовувати на практиці.
Завтра підеш через лінію фронту. Знаю, що боїшся, але

ж треба працювати на рейх. Задарма тебе ніхто годувати

не буде. Виконаєш завдання отримаєш винагороду, ми

підвищимо тобі грошове утримання. Фюрер цінує своїх

вірних солдатів. Завдання віддруковане. Вивчи його й

поверни мені. А зараз відпочинь...
Іван рушив до дверей, але доктор Ернст зупинив його:

Не туди!
Взяв Івана за руку й повів до іншої кімнати через

двері, замасковані килимом. Там Іван побачив зручну

канапу, м яке крісло. На столику тарілки з обідом.

Тобі належить посилене харчування, усміхнувся
доктор. Можеш випити сухого угорського вина. Не

турбуйся. Вночі тебе викличуть.

^^^^ч^ч^ч^ч^ч^ч*

...Пізня вечеря у трапезній одного із православних

молдавських монастирів завершувалась. Світла лойових

свічок вистачало, щоб вихопити з темряви широкий
дубовий стіл, заставлений наїдками, та трьох чоловіків,

що сиділи за ним. То були агент «абверштелле» Іван

Данилов, доктор Ернст та підполковник Попеску,
начальник розвідки румунської дивізії, що тримала

оборону у тутешніх місцях по річці Реут.
Попеску водив тонким пальцем но карті й говорив

досить правильною російською:
Переправлятись будете тут... До Оргеєва недалеко.

Реут після дощів у горах повноводий. Але човен не

перетне річку, а піде по течії, де є болотиста заплава. Той

напрямок стереже тільки невеликий радянський дозор.

Перейти там лінію фронту нічого не варто.

Десь після півночі переправник повів Івана до річки.
Біля берега гойдалися два човни. Від води линув п янкий
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запах нічної свіжості, пахло дощем. Іван на мить завмер.
Не чутно було стрілянини. І аж не вірилось йому, що по

той бік ріки фронт, нейтральна зона. Переправник,
що сів поряд, відчував, очевидно, те ж саме, бо важко

зітхнув і похилив голову.

Човен тихо плив, ховаючись у тіні від рясного

верболозу. Накрапав тихий дощик. Човняр, певне,, був
досвідчений, бо Іван не почув жодного сплеску від весла. За

якийсь час ніс човна, врізався у протилежний низький

берег.
Цей дошик тобі на удачу, сказав українською

переправник. Далі йди болотом, та не бійся, воно не

глибоке, влітку зовсім пересихає. Ну, щасти тобі!.. Коли

будеш в Оргесві, то зайди до моїх рідних. Дружину
Софією, а дочку Ленуцею кличуть. Живий, мовляв,

Василь Гнатович, вітання передає.
Іван мовчки кивнув і вистрибнув із човна. За

шелюгою справді лежало болото. Між мочарами й кущами
тужавіла трава, але грунт був твердий. Обережно ступаючи,
Іван пішов на схід. За кілька хвилин грунт став зовсім

сухий. Чи зміг би Іван справді перейти фронт й

опинитися в тилу радянських військ? Мабуть би, зміг. Для
цього треба було рушити праворуч, де за кущами біліла

вода. Але він повернув ліворуч.
Над вухом просвистіла куля. Певно, десь у

лісопосадці зачаївся наш дозор. Щоб не ризикувати, Іван гукнув:

Куди ти стріляєш!? Це «очі!»

На фронті «очима» називали полкову розвідку. Більше

не стріляли. Іван сів на землю й почав виливати воду з

чобіт. З кушів виповзли двоє бійців.
Чого йдеш на повний зріст? запитав один. Міг

би й раніше обізватися. На цьому березі німців немає.

А дідько його знає, відповів Іван. У страху очі

великі. Веліть до командира!
Командний пункт батальйону чимала землянка,

освітлена двома каганцями-гільзами. Комбат, молодий

майор, підійшов до Івана, запитав:

Ви звідки?.. Розвідку цієї ночі ми не посилали.
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Іван пригамував бажання кинутися майорові в

обійми. Тільки попросив:

Товаришу майоре, подзвоніть до особливого відділу
дивізії. Хай там передадуть нагору два слова: «Прибув
Ростов».

Он воно як, задумливо мовив майор. Ви,
мабуть, втомилися. Лягайте спати, тут, у землянці. Вам

зараз постелять.

На світанку накидка, що затуляла двері, сколихнулась.
Якесь підсвідоме почуття вирвало Івана із забуття. Він

розплющив очі, підвівся: до кімнати заходив... Сергій
Рябов. Кинулися один до одного, обнялися.

«До особливого відділу.
Терміново.
Повідомляю, що сьогодні, 3 червня, прибув закинутий

нами 5 травня до німців для проникнення в «Лбвергрупу-
101» розвідник «Ростов». Мас від німців завдання

розвідувального характеру. Термін виконання 5 днів.

Детально у службовому донесенні «Ростова», яке буде
доправлене у відділ завтра до 9-00.

Капітан Рябов».

«До особливого відділу штабу фронту.
Із службового донесення.

...З основного завдання проникнення до

розвідцентру супротивника доповідаю, що з 15 травня став

курсантом «абверштелле». Основне завдання курсів
підготовка агентури для ведення оперативної розвідки на

прифронтових комунікаціях. «Абверштелле» має кілька

короткохвильових радіопередавачів і складні цифрові
коди. Тут (на 2 червня) навчається 18 курсантів, в

основному військовополонені, а також особи, що

скомпрометували себе співробітництвом з окупантами.
Детальний опис місця розташування в Кишйневі курсів
«абверштелле», внутрішній розпорядок, система
навчання тощо у додатку до донесення.

Керівник курсів доктор Ернст, він же Мельник.
Детальний опис його зовнішності, а також чотирьох
інструкторів, прізвиська і детальні дані на 16 агентів у
додатку до донесення.
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Із розмов з курсантами, спостережень і почутих піл

час відвідування казино розмов серед німецьких солдатів

роблю висновки:

1. Військова поразка гітлерівських військ на Україні
не послабила активності німецьких розвідувальних служб.
Курси поповнюються новими*агснтами, тих, хто

відзначились, посилають до. школи глибокої розвідки.
2. Проводиться велика робота щодо зміцнення

оборонних ліній. Німецькі солдати, які прибувають до

Кишинева, виконують завдання із маскування складів

боєприпасів, військового майна, бойової техніки,
розмовляють поміж собою про швидкий контрудар по

радянських частинах. Німці готують також екіпажі для

румунських танків із фанатично вихованих румунських

військовослужбовців.
Вважаю, що на цьому етапі, особливо за умови

«успішного» виконання мною завдання Ернста, обстановка

для подальшої моєї роботи в «абверштелле» складається

сприятливо. Серед курсантів мною попередньо намічено

для вербування двоє агентів. Після повернення до

«абверштелле» продовжуватиму перевірку. Якщо матиму

дозвіл на їх використання, то зможу передати через них

нові дані. Словесний портрет та характеристики обох

агентів у додатку до донесення...

Приватна заява: прошу дозволу на відвідини в Оргеєві
сім ї переправника, який перевозив мене через річку
Реут до лінії фронту... «Ростов».

Іван жив на конспіративній квартирі особливого

відділу. Навряд хтось із невтаємничених здогадався б, що
невеличкий будинок на околиці Оргеєва, над віконцями
якого наспіх прибито неоковирну дошку з кострубатим
написом «Кравецька майстерня», один із надсекретних

об єктів фронтової контррозвідки. Саме тут і

відпочивали наші розвідники, що поверталися на якийсь час

із ворожого тилу. Люб язні господарі майже нічим не

нагадували про себе. Сніданок, обід і вечеря в точно

обумовлений час приносили до передпокою. Почувши,
як зачиняються двері, Іван виходив із своєї кімнати й

брав із їжі те, що припало до вподоби. Порожні тарілки
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повертав на місце. В сусідньому помешканні теж хтось

жив. Але Іван не цікавився своїм сусідою. Так вони

жодного разу й не зустрілися. Роль «людини-невидимки»

не особливо обтяжувала Івана. Він вивчав «розвіддані»,
які підготували для нього співробітники особливого

відділу. Розглядаючи великомасштабну карту, вряди-
годи вголос повторював:

На ділянці Оргеєв Рибниця два польові

аеродроми. Один у квадраті... інший у квадраті... Постривай,
які ж там літаки? Так, переважно бомбардувальники.
Винищувачів мало. Для забезпечення аеродромів
боєприпасами потрібно щонайменше три склади. Де ж вони?

Тут... Звичайно ж, замасковані. Один із них у
вироблених каменоломнях.

Увечері приходив капітан Сергій Рябов. Іван радів,
коли бачив свого наставника. Йому хотілося розмовляти
з ним про шо завгодно, тільки не про ці «аеродроми» та

«склади». Але капітан Рябов був непохитно вимогливий.

Слухай, зненацька запитував він, а якого

кольору ящики з боєприпасами, що лежать на станції

Рибниця?

Ну, хіба мене про таке запитуватимуть? дивувався
Іван. Зелені ж. Які ж вони можуть бути?

Ось тут і помилочка, пояснював Рябов. Вони

взагалі не фарбовані. Дошки просто обстругані. До того

ж погано.

Гаразд, запам ятаю...

Ти їздив до Водяників... Який там шлях?

Поганий, грунтовий, весь у вибоїнах.

Правильно... Май на увазі: із цих «розвідданих»
випливає те, що наша армія готує удар саме на дільниці
між Оргеєвим і Рибницею. Якщо німці тобі повірять, то

в іншому місці наша армія матиме оперативний простір
для ширшого маневру. І ще одне: наші сапери вже

почали будувати оті три «аеродроми». Якщо німці

скинуть туди бомби то це буде нашою з тобою

перемогою. Й неабиякою!

За день до повернення Іван з особливим нетерпінням
чекав Рябова. Хоч би як там не було, а щеміло в нього
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трохи серце. Правду кажучи, не хотілося знову лізти в те

осипе гніздо. Зараз так потрібен друг і порадник, який

підтримав би добрим словом, а то й просто помовчав

ПОру1!.

Рябов приїхав на легковому автомобілі.

Сідай, Іване, запросов. він. Зараз ми

покатаємося. Треба, щоб ти усе побачив у натурі. Нові

інструкції отримаєш увечері.

...Вночі Іван уже брів через очерети до Реута. Під
ногами шурхотіло пересохле бадилля. Невдовзі на сході
запала вранішня зоря, а цим очеретам, здавалось, немає

кінця. Нарешті з-за кущів верболозу блиснуло річкове
плесо. Іван упав грудьми на пісок і завмер, збираючись із

силами. Потім, не роздягаючись, шубовснув у воду.

Неширокий Реут переплив без особливого напруження.
«Таємно.

Шпфротелеграма.
«Абверштелле», доктору Ернсту.
Сьогодні в чотири ,

ночі у квадраті... затриманий
радянський солдат на прізвище Павличенко, який

перейшов у розташування наших частин. Він назвав себе

агентом «І-Ц». Вимагає зустрічі з вами. Чекаю вказівок.

Полковник Попеску».
«Гаємно.

Шифротелеграма.
Полковнику Попеску.
Негайно привезти агента «І-Ц» до штабу армії.
Доктор Ернст».
Невдовзі чорний «Мерседес-бени» зупинився біля

трапезної давнього молдавського монастиря. Полковник

Попеску вивів па ганок Івана.

За вами приїхали. Сідайте до машини, агенте «І-Ц»!
Іван подякував за гостинність і сів у розкішний салон.

Поряд із водієм якийсь невідомий німецький офіцер у
есесівській формі. Він мовчки кивнув Іванові, навіть не
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розтуливши тонких, скривлених у зневажливій посмішці

вуст.

«Щось не так, думав гарячково Іван, зустрічають
дуже непривітно. Проводжали тепліше. Але не панікуати.
Головні випробування попереду». Він зручніше
влаштувався на задньому сидінні й заплющив очі.

Спочатку вдавав, що дрімає, а потім і насправді заснув.

Прокинувся біля великого будинку з колонами. Обабіч

широких різьблених дверей стояли на чатах німецькі
солдати у сталевих касках.

Бітте! махнув рукою есесівський офіцер-супро-
відник.

Іван зрозумів, що вони прибули до штабу чималої

німецької частини. У вестибюлі в есесівського офіцера
ще раз перевірили документи. А потім черговий провів їх

до просторої, світлої кімнати, де сиділи кілька офіцерів
німецької армії. Серед них доктор Ернст у цивільному.

Штандартенфюрер СС у пенсне мовчки показав

рукою на стілець. Іван сів за стіл, навпроти нього

німецькі офіцери. Поряд став доктор Ернст, щоб
перекладати.

Іван, старанно добираючи слова, точно, без похибок,
переповів їм «розвіддані», завчені на конспіративній
квартирі особливого відділу.

Штандартенфюрер уважно слухав, блискаючи пенсне.

Раптом сказав:

Це ти все викладеш у письмовій формі. З

найменшими деталями... А тепер покажи аеродроми,
склади боєприпасів, комунікації, танкові частини росіян
на карті! Візьми олівець.

Спину, здається, обпікає чийсь погляд. Доктор Ернст
стоїть уже позаду. Олівець в Іванових руках ледь-ледь

тремтить. Тут, напевне, якась пастка. Але де, в чому?..
Іван прикіпив очима до карти. Минають секунди паузи,
пастка от-от зашморгнеться. Е, ні! Це ж інший якийсь

район, схожий, але не той. На ділянці між Оргеєвим та

Рибницею не було, наприклад, озера. Та й рельєф
місцевості дещо не такий. Тепер можна звести голову й

пересмикнути плечима:
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Гер штандартенфюрер, тут я не був. Це не той

район.
Обер-лейтенанте, ви дали агентові не ту карту,

покартав есесівець офіцера, котрий стояв біля ріжка
столу. Той хутенько подав Іванові іншу карту.

Саме тут я й був, нібц, зрадів Іван.

Та довелося ще витримати перехресний каскад

запитань штандартенфюрера й доктора Ернста. Іван повторив
свою доповідь, позначаючи олівцем на карті потрібні
місця. Підступні запитання доктора Ернста, холодний
блиск штавдартенфюрерового пенсне збивали з пантели-

ку, тримали Івана в напруженні. Але він витримав
психологічний тиск. І наприкінці доповіді з величезним

полегшенням раптом зрозумів: йому повірили!
Повертався в «абверштелле» Іван разом із доктором

Ернстом. Десь напівдорозі доктор Ернст сказав:

Пане Павличенко, я вами задоволений. Ваші дані
надзвичайно цікаві. Вони можуть навіть вплинути на

плани німецького командування. Але...але...

Доктор Ернст замовк. Іван не розпитував його. Навіть

звичайна людська допитливість викликає в абвері
підозру.

Про те, що означало «але», Іван дізнався через кілька

днів. Доктор Ернест викликав його до себе й сказав:

Вказані вами аеродроми супротивника

сфотографовані нашим розвідувальним літаком. Авіація рейху
завдала по них бомбового удару. Супротивник зазнав

значних втрат. Вам присвоєно військове звання

інструктора й дозволено носити німецьку форму зі знаками

розрізнення. Але це ще не всі новини... Вас переводять

до школи глибокої розвідки «Абвергрупи-101». Кар'єра
ваша почалася напрочуд вдало. Тільки не спіткніться!

І справді, через кілька днів Іван Данилов, одягнений у

новісіньку військову форму, прибув до села Вайсал, де

дислокувалася «Абвергрупа-101». Через село проходила

залізниця Арциз Ізмаїл та шосейна дорога Сарата
Болград. Шпигунське кубло містилося у колишньому

поміщицькому маєтку. Біля воріт стояв огрядний
німецький вартовий. Іван показав йому свою посвідку, віддав
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запечатаного жовтого пакета з документами. Вартовий
зайшов до своєї будки й подзвонив по штабному
телефону. Повернувся напрочуд швидко, відчинив ворота:

Бітге!

Зустрічала Івана вся верхівка «Абвергрупи-101»:
начальник, майор Франке, його заступник, зондерфюрер
Шпехт, керівник курсів по підготовці агентури Лехнер.
Хоча всі сиділи за широким столом, Іван відчував, що

він знову, вже вкотре, витримує черговий екзамен.

Ініціатива в розмові належала майору Франке,
сухорлявому блондину із світлими очима, що ніби аж біліли на

смаглявому поораному зморшками обличчі.

Пане Данилов, сказав Франке, ви знаєте, яка

різниця між «абвергрупою» та «абверштелле»?
Звісно, не знаю, відповів Іван. Мені цього ніхто

не пояснював.

Що ж, пояснимо... До складу «абвергрупи» входять

кілька «абверштелле». Наша штаб-квартира теж має

агентуру, але вона призначена вже для глибокої розвідки.
Сюди ми добираємо найкращих агентів. Вони можуть

перебувати за лінією фронту місяцями. Іноді за ними

командування посилає навіть літаки. Агенти

«абвергрупи» ведуть спостереження на великих залізничних

станціях й на автомобільних магістралях. Вони

проникають у штабні служби різних підрозділів супротивника.
Наші найкращі агенти діють часом за сотні Болометрів од

лінії фронту. Я розтлумачую вам це для того, щоб ви

зрозуміли, наскільки високе довір я вам виявлене.

Воно то так, усміхнувся Іван. Тільки ж

важкувато зараз працювати на залізничних станціях. Там

сила-силенна патрулів.
Он ви про що, закліпав світлими очима майор

Франке. В «абвергрупі» здібним агентам платять

значно більше, ніж в «авберштелле». За бажанням можна

відкрити рахунок і в «Дойчланд-банку».
Втім, різницю між «абвергрупою» та «абверштелле»

Іван відчув одразу ж. Тут значно краще годували. Жили

агенти по двоє в ісімнаті з неабияким комфортом.
Навчання тривало значно менше. Основні зусилля, так
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би мовити, спрямовувались на спеціалізацію. По той бік

фронту Іван мав видавати себе за досвідченого сапера.
Ще в дитинстві він навчився від батька трохи
теслярувати й це стало тут у неабиякій пригоді. Навчав Івана

викладач курсів з підготовки агентури Костянтин

Камалов. Він був неговіркий, але свЬю справу знав добре.
Як для сержанта саперної служби ти вмієш і знаєш

вдосталь, пояснював керівник курсів Лехнер. А

офіцерське звання ми тобі не «присвоюватимемо».

Сержанту легше загубитись серед солдатів, а офіцери
на видноті. За лінію фронту ми посилаємо з надійними

документами. Успіх залежить від агента. Ти отримаєш

припис на відрядження, солдатську книжечку, атестати.

Сержант саперної служби такий-то після лікування в

госпіталі прибуває до нового місця призначення. Так
можна надійно замаскуватися. Ти виконуєш завдання,

вичікуєш зручної нагоди й повертаєшся. І не треба
повзати на череві у прифронтовій смузі.

То що, мені скоро доведеться гайнути через лінію

фронту? дозволив собі поцікавитись Іван.

Не поспішай, не поспішай, говорив Лехнер. Не

лізь поперед дідька в пекло. Краще сидіти тут. Якщо
станеш старшим інструктором, то вже інших

посилатимеш на той бік.

Дивний все-таки був чоловік Лехнер. Мав німецьке

прізвище, але розмовляв російською мовою без

найменшого акценту. Знав і українську. Німецька мова його теж

була бездоганна. Іван відчував, що Лехнер до нього

ставиться цілком доброзичливо. А чому, зрозуміти не міг.

Минали дні. В «Абвергрупі-101» дотримувалися

непорушного розпорядку: сон, кількагодинне навчання,

обід, практика з поглибленої спеціалізації, радіосправа,
тайнопис, фотографування, стрибки з парашутом (вишка
чи планер), вечеря, прогулянка у поміщицькому парку.
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Як і в «абверштелле», виходити за межі території,
обнесеної високим парканом, заборонено.

Тим часом «абвергрупа» жила своїм незбагненним

таємним життям. Цілу добу працювали кілька

короткохвильових радіостанцій.
До Франке весь час прибували високопоставлені

офіцери вермахту. Гітлерівський фронт тріщав,
гігантська машина відкочувалась на захід через Карпатський
хребет, але тут панував зовнішній спокій. Агенти, з

якими Іван обідав за одним столом і перемовлявся
кількома словами, зникали, на їхнє місце приходили
інші. Іван не цікавився ні їхніми іменами (звичайно,
вигаданими), ні їхніми біографіями. Він не поспішав. Раз

у раз ловив на собі запитливий погляд заступника

майора Франке зондерфюрера Шпехта. Гестапівець
підозрював усіх, навіть Лехнера.

Іван відчував, що надходить його черга йти через

лінію фронту: «легенда» для нього вже була готова.

Інструктор Камалов задоволений. І він аж ніяк не

здивувався, коли прийшов ад ютант майора Франке й

повів його до шефа...
Щодо другого «ходіння» Івана Данилова за лінію

фронту процитуємо тільки витяг із службової
характеристики, підписаної керівництвом Управління
контррозвідки «Смерш» 2-го Українського фронту.

«У вересні Данилов був направлений до головного

розвідпосту «Абвергрупи-101», який очолював зрадник
Батьківщини Дадешкіліані. Дадешкіліані особисто
послав Данилова в тил Радянської Армії із завданням

з ясувати дислокацію наших військ у районі м.Клужа і

Турда. Після другого перекидання Данилова німцями до

тилу радянських частин він повернувся лише через 19

днів, маючи строк виконання завдання 12 днів. За

свідченнями арештованого агента абверу Суярова, з

цього приводу між Лехнером й Дадешкіліані відбулася
розмова, під час якої грузин з підозрою поставився до

такого тривалого перебування Данилова у радянському

тилу. Лехнер відповів: «Не турбуйся, за розвіддані, які

він принесе, не один із нас отримає нагороду».
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Та ще до другого перекидання Данилова через лінію

фронту по «Абвергрупі-101» було завдано серйозного
удару. До особливого відділу з явилися з повинною двоє

агентів «абверштелле», перевербованих Іваном ще в

Кишиневі.

«Терміново.
Капітану Рябову.
15 серпня о 3-00 в розташуванні частини у квадраті...

затримані невідомі, які називають себе зв язківцями

«Ростова». Негайно виїжджайте в особливий відділ для

участі у допиті затриманих».
Зі службового донесення до особливого відділу фронту.
«Грунтуючись на свідченнях, поданих затриманими,

яких, як відомо зі службового донесення «Ростова» від З

червня, він обрав для передачі нам відомостей, можна

зробити такі висновки:

1. Становище «Ростова» в «Абвергрупі-101» стійке. Ним

намічено для роботи на радянську розвідку ще двох

агентів школи (їх словесний портрет додається).
2. У школі глибокої розвідки «Абвергрупи-101» зараз

перебуває 48 осіб. Після навчання агентів доправляють
на таємні аеродроми, де вони чекають завдання й

переправлення до нашого тилу. Додаються словесні

портрети агентів, закинути з 5 по 14 серпня.
3. Відносно даних військового значення на основі

переданої «Ростовим» інформації можна зробити висновок,

що найбільше зосередження військ супротивника

спостерігається в районі Кишинева. Ворог зміцнює свої

позиції за Дністром. Сюди женуть місцеве населення

копати протитанкові рови, укріплювати висоти. У частинах

прочитали наказ гітлерівського командування, який

вимагає утримувати ці рубежі до останнього солдата. У

деяких районах (квадрат... та квадрат...) глибина оборони
супротивника досягає 6 8 км. Усе це свідчить про те, що

німецьке командування вважає: наш головний удар буде
спрямований саме на Кишинів.

Капітан Рябов».

Звичайно, перейшовши пізніше лінію фронту, Іван

Данилов уточнив та доповнив ці розвідувальні дані.

270 ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



Близько доби, майже без перепочинку, він розмовляв із

капітаном Рябовим та іншими нашими
контррозвідниками. Сценарій другого «ходіння» Івана був схожий на

сценарій першого. Так само він повернувся до «Абвер-
групи» зі старанно підготовленими в особливому відділі
«даними», які повинні були викликати у німецького

командування впевненість, що головний удар наші війська

зададуть на Кишинівському напрямку.

Через кілька днів після повернення до «абвергрупи»
Іван дізнався, що його нагороджено бронзовою східною
медаллю рейху. За давньою традицією, він був змушений
влаштувати для начальства «камераденшахт», тобто

вечірку із спиртними напоями та легкими закусками.

Коштувало це частування немало, але Іван не

поскупився. На вечірку прийшли майор Франке, зондерфюрер
Шнехт, керівник курсів з підготовки агентури Лехнер. Із
«нижчих чинів» були присутні заступник Франке з

оперативної роботи Мамедов та старший інструктор,
добровільний кат «абвергрупи» Романов.

Майор Франке підніс келиха із червоним румунським
вином і сказав:

Пан Павличенко успішно робить у нас кар єру. Він

може вважати, що бронзова східна медаль рейху в нього

вже на грудях. Я підписав наказ, згідно з яким пан

Павличенко із завтрашнього дня виконуватиме обов язки

старшого інструктора.
Іван аж здригнувся від несподіванки. Правду кажучи,

він не чекав такого повороту подій. Старший інструктор
безпосередньо брав участь у вербуванні й мав доступ до

агентурної картотеки. Відтак посилали його через кордон
тільки із особливо важливими та відповідальними
завданнями. Якщо говорити сучасною мовою, старший
інструктор виконував роль «граючого тренера».

І тут Іван на якусь мить втратив пильність,
розслабився. На його вустах заграла іронічна посмішка. Навіть

похитав головою. Зла радість пройняла Івана. «Бронзова
східна медаль за «розвіддані», сфабриковані в

особливому відділі нашої армії, блиснула думка. Погані

ваші справи, панове абверівці!»...
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Та враз Іван впіймав на собі пильний, аж іфижаний
погляд гестапівця Шнехта. «Він здогадався, подумав

Іван. Я програв! Я таки потрапив у психологічну
пастку... Якщо я не вислизну з неї, то кінець по всьому».

Всього тільки бронзова медаль, вигукнув Іван.

Така нагорода за дев ятнадцять днів між життям і

смертю. Та мене щохвилини могли схопити й розстріляти. І

за все це лиш бронзова медаль?..
Всім присутнім ніби заціпило. Ще жоден із агентів не

розмовляв у такому тоні з абверівцями. Та раптом майор
Франке почав виправдовуватись:

Навіщо ж так, пане Павличенко?.. Ми цінуємо
здібних агентів. На ваш рахунок переведено 500

рейхсмарок. Таку вам встановлено й місячну платню. За хорошу

роботу ми добре платимо.

Краєм ока Іван помітив, як розгладилися зморшки на

жовтому лобі зондерфюрера Шнехта. На душі в нього

потеплішало,

Вже наприкінці вечірки Іван підійшов з чаркою до

Шнехта.

Тер Отто, я хотів би... потім...потім...

Ти хочеш сказати, доброзичливо мовив Шнехт,
після нашої перемоги?..

Так, якщо дозволите... Після нашої перемоги я

хотів би купити ферму. Скільки це буде коштувати? Чи

матиму я такі самі права, як і справжні арійці?
До перемоги ще далеко, примружив очі Шнехт,

ти ще зможеш не раз засвідчити свою відданість рейху та

фюреру. І ми не забудемо твоїх заслуг.
Іван шанобливо позадкував од Шнехта. Пастка нібито

не зашморгнулась. «Але зондерфюрер цього епізоду
ніколи не забуде, подумав, треба бути обережним».

Та на Івана на цій вечірці чекав ще один сюрприз. До
нього тихо підійшов Лехнер і сказав:

Тебе призначено старшим інструктором. А якщо

простіше, то моїм помічником. Отож переселяйся до

мене в кімнату. Поки що є місце...
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Цієї ж ночі Іван ночував на новому місці. Кімната у

Лехнера була велика, добре вмебльована. На підлозі

лежав величезний коричнево-зелений килим. Іван побачив

у закутку кімнати чималого сейфа.
Тахта із старого поміщицького гарнітура м яка й

зручна. Але Лехнер, що промовчав усю вечірку, вдома

розбалакався.
Я до тебе давно придивляюсь, сказав він, не

схожий ти на інших. Не можу зрозуміти, чому ти пішов

служити німцям? Смерті злякався? З табору хотів

вирватись? Але ж ти сам тікав до нас. Ну, припустимо,

що. ти агент «Смершу». До того ж двічі переходив через
лінію фронту. Міг би й лишитися за першим чи другим

разом. Завдання «Смершу» виконав. Навіщо знову йти

на смерть? Твої розвіддані перевірялись і з літака-розвід-
ника, і з допомогою агентури. Все точно. Блефу тут немає.

Так от, я не вірю, що ти служиш нам зі страху чи

користі. Я вовк стріляний...
Іван мовчав. Запитання поставлене в лоб. Лехнера не

обдуриш натяками на «щасливе життя» після перемоги

рейху. Не дуже переконає його версія, передбачена в

«легенді, щодо мотивів переходу на бік німців. Страх
розплати за минуле співробітництво з гітлерівцями,
бажання прилучитися до майбутніх перемог вермахту,

заробити грошенят для господарювання на подарованій
німцями землі... Ні, не повірить. Іван сказав спроквола:

Все не так просто. У мене є власні рахунки з

Радянською владою. Мого дядька забрав «воронок». Батько

сидів. Дід помер із голоду. Чекісти вже добиралися до

мене.

Звичайно, Іван дещо переборщив. Але дід по батькові

таки помер від голоду. Деякі його родичі справді
потрапили до сибірських таборів. Та ця відповідь, судячи
з усього, задовольнила Лехнера.
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Я так і гадав, сказав він. Отже, ти працюєш із

ідейних міркувань. Тож я розповім тобі дещо й про
себе... Я твій земляк. Родом із Миколаївської області.
Письменний Володимир Григорович. Сів у в язницю ще

наприкінці двадцятих років. Був близьким родичем
одного із відомих петлюрівських отаманів. Але ті жорна
мене не домололи. Випустили чомусь. Втік за кордон до
Німеччини. Але пішов далі від тебе... Я зрозумів, що

українці то нікчемний, безхребетний народ, ні до чого

не здатний. Я нічого не хочу з ними мати спільного. Тому
обрав собі прізвище Лехнер, вивчив досконало німецьку
мову і одразу ніби став іншою людиною. Тепер іноді
смішно стає: як же то я міг писати слиняві вірші по-

українському? Про всяких там соловейків та інших

пташечок. Український народ приречений історією на

зникнення. І найкращий вихід для мислячих людей з

поганою українською кров ю злитися з сильнішим

народом, найкраще з німцями...
Іван щось мугикнув у відповідь, вдаючи, що засинає.

Але він довго розмірковував над сповіддю Лехнера-
Письменного. Верхівка різних абверських підрозділів, за

його спостереженнями, складалася з ідейних,
переконаних ворогів із числа колишніх радянських громадян,
що перейшли на бік німців. В «Абверірупі-101» такими,

окрім Лехнера, були Мельников, Мамедов, Дадешкіліані,
Камалов росіянин, азербайджанець, ірузин, вірменин.
Теж своєрідний абверівський «Інтернаціонал». Усі ці

зрадники мали вищу або ж цивільну, або ж військову
освіту. В полон здалися офіцерами Радянської Армії в

чині від капітана й вище. З цієї «компанії» випадав

Романов, старший інструктор. То був кримінальний
злочинець, вбивця і грабіжник, якого німецькі солдати

випустили на одному із залізничних перегонів, зірвавши
двері червоного тюремного вагона. Лехнером,
Мельниковим, Мамедовим, Дадешкіліані, Камаловим рухали

якраз не страх і користолюбство, а пекуча ненависть до

Радянської влади.

Після нічної розмови Лехнер почав довіряти Іванові,
відчинив перед ним свій сейф, показував картотеку'.
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Втім, ставши старшим інструктором, а відтак наглядаючи
за підготовкою кількох груп майбутніх агентів абверу,
Іван отримав офіційний доступ до деяких таємних

документів із сейфа Лехнера. До деяких, але не до всіх.

Лехнер дещо показував Івану з власної ініціативи й іноді

просив слушної поради.
Але недовго Іван відпочивав після другого «ходіння»

через лінію фронту. Наприкінці серпня 1944-го року
почалася переможна Яссько-Кишинівська операція
військ 2-го і 3-го українських фронтів. За винятково

короткий строк німецьке угрупування армій «Південна
Україна» втратила 22 дивізії. Нищівного розгрому
зазнали союзні румунські дивізії. Відкинувши південне
крило німецького фронту, радянські війська прорвалися
в Румунію.

«Таємно

З наказу по «Абвергрупі-101»
Заступникам начальника школи Шнехту і Лехнеру,

керівникам «абверштелле».
... Воєнна обстановка, що склалася, вимагає від

німецького командування тактики вирівнювання лінії

фронту. У зв язку з цим ставлю такі завдання:

1. Термінова евакуація майна, обладнання, особового

складу, агентури в глибокий тил.

2. Збереження агентури в школі «абверштелле».
3. Підготовка зі складу агентури інструкторів школи.

4. Навчання за програмою № 3 для майбутнього
перекидання в глибокий тил супротивника.

5. Посилена перевірка кожного агента, особливо

перед одержанням завдання.

Начальник «Абвергрупи-101»
Майор Франке»
Разом з іншими агентами та інструкторами Іван

евакуювався із Молдавії. їхав він у машині, критій брезентом,
по шосе Болград Вулканешти Рені.

Бронетранспортери, набиті німецькими солдатами, мчали навіть

узбіччями шляхів. На відтинку Рені Галац Бреїда
машини з абверівцями наздогнали танки. Неслися

сталеві почвари на шаленій швидкості, змітаючи все на
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своєму шляху. Довелося поступитися їм місцем і надовго

застрягти на одному з перехресть.
Оговталися німці в Румунії десь біля Брашова. «Аб-

вергрупа-101» зупинилася неподалік санаторію. Втім, тут

уже побувала якась військова частина, лишивши після

себе висаджені вікна, потрощені меблі, засмічене

подвір я. Шнехт наказав впорядкувати кілька корпусів, і

агенти й інструктори, лаючись, взяли в руки мітли й

ганчірки...
Та Івану майже не довелося брати участь у цьому

«суботнику»: через три дні після прибуття до Брашова
його викликав майор Франке. Натоді південний фланг
фронту вже стабілізувався. Радянські війська наступ

припинили, зайнявши стратегічно вигідні позиції у

передгір ях південних Карпат. Отож, гітлерівське
командування хотіло знати, що йому чекати в цьому районі
тимчасового затишшя чи нового стрімкого наступу

радянських військ. Тому агентів абверу й почали мало не

табунами перекидати на той бік. У розмові з Іваном брав
участь і Шнехт. Майор Франке окреслив квадрат на

великоформатній карті.
Нас цікавить усе, що тут, сказав він. Детальний

інструктаж дасть Лехнер. Та пана Павличенка, певен,

вже вчити не треба. З вами піде Романов. У нього

окреме завдання. Але ви повинні діяти в супрязі, за

потреби допомагаючи один одному.

Іван мовчки дивився на карту. Він раптом відчув тут

якусь пастку. По-перше, завдання було не надто важке й

складне. Звичайне візуальне спостереження: в квадраті
№... бачив те, в квадраті №... помітив інше... Такі

завдання ставлять перед агентами, яких уперше

перекидають через лінію фронту. По-друге, з ним іде Романов,
колишній рецидивіст і вбивця, який в «абвергрупі»
виконував роль добровільного ката й «контролера».
Шнехт довіряв йому беззастережно й іноді навіть

посилав через лінію фронту, щоб уточнити дані, принесені
тим чи тим агентом.

Яволь! виструнчився Іван.

І тут до розмови встряв зондерфюрер Шнехт:
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Пане Павличенко... Ми дуже цінуємо вас. Часу для

виконання наших вказівок у вас вистачить. То чому б

вам і не відпочити. По той бік фронту є одна корчма.
Там зустрічаються наші люди. Дуже вам рекомендую
зайти туди.

Це наказ? запитав Іван.

Ні, ні, заперечив Шнехт. Це рекомендація,
дружня порада. Просто мені хотілося, щоб ви там

побували. А бажання начальства треба шанувати. Пароль
вам повідомить Романов.

Це був справжній ребус. Дещо висвітлила заплутану

ситуацію вечірня розмова з Лехнером.
Я не хотів би, щоб Шнехт спіймав тебе на

дрібницях, казав Лехнер. Запам ятай: Романов іде з

єдиним завданням перевірити, чи немає у тебе наміру
сунути свій ніс у справу, яка тебе не стосується, й

простежити, навіщо це тобі потрібно. Романов справді
має явку в корчмі «Фейерверк», що в селі Піріні. А

пароль до корчмаря такий: «У вас і тепер можна випити

склянку кращого у Карпатах вина?». Відгук: «А якого вам

подати?» І далі: «Я хочу білого сухого». Запам ятай:

«Білого сухого». Романов дасть тобі пароль до корчмаря,
тільки замість «білого» назве «червоного», а це

означатиме, що тебе треба ліквідувати. Це елементарна
пастка на деталі.

Я не розумію, навіщо така подвійна арифметика,
пробурмотів Іван.

А Шнехт нікому не вірить. Я хотів би, щоб ти

повернувся чистий. Втім, Шнехт перевіряє й мене. Адже
я знаю справжній пароль. Шнехта цікавить, чи не

передам я його тобі. Ти запитаєш, навіщо це я тобі кажу?
Тільки для того, щоб ти не влип. Ми повинні думати про

те, що буде після війни. Ти не такий дурний, щоб не

розуміти: німцям капець. А нових господарів краще

шукати удвох, допомагаючи один одному. Не вийшло з

німцями, станемо англійцями чи американцями.
Розвідники завжди будуть потрібні.

Спасибі! тільки й сказав Іван.
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Я думаю, що ти зрозумів, завершив розмову

Лехнер. А поки що послужимо німцям...
Іван Данилов перейшов лінію фронту в ніч на 25

вересня біля села Фіншель в Карпатах. Власне, якоїсь

«лінії» в горах не було. Так звана «нейтральна смуга» між

двома арміями сягала кільканадцяти кілометрів. Застави

наглядали тільки за долинами. А на гірські стежки не

настачиш вартових. Та й знали їх тільки місцеві жителі.

З гори спускався туман. Сизі хвилі, здавалося, от-от

наздоженуть Івана, що прошкував через вкриту рясною

травою луку. Стежку він давно загубив і брів майже по

пояс у холодній росі. До ранку встиг відірватися від
«лінії» фронту на кілька кілометрів. Неподалік, за довгим

кам янистим язиком, що спускався з гори, мало бути
велике румунське село Альто-Піно. Саме туди й прагнув

дійти Іван. Річ у тім, що, відповідно до усних інструкцій
гестапівця Шнехта, саме у цьому селі він мав отримати

для своєї розвідницької діяльності «легальний дах», тобто

зареєструватись у військовій комендатурі як сапер,

надісланий зі штабу армії для виявлення танкодоступних

напрямків, і здати до інтенданстької служби дивізії
продовольчий та речовий атестати.

Та не тільки наказ зондерфюрера Шнехта гнав Івана

до Альто-Піно. При кожному штабі дивізії, як відомо, є

особливий відділ.

Туман не наздогнав Івана. Він встиг добрести до

кам янистого останця, знайшов зручну щілину, освітлену
сонцем, і заходився знімати з себе гімнастерку,
повернувшись обличчям до скелі. Гостре відчуття небезпеки

раптом вкололо його в серце. Він знову шарпнув

гімнастерку на себе й схопився за автомат. До нього через луг

брів Романов.

Без фокусів! крикнув «контролер». Та вгамуйся
ж!

Вони стояли біля скелі, сторожко стежачи один за

одним.

Ледве наздогнав тебе, сказав нарешті Романов.

А от обличчям до скелі я б не повертався...
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То й що! пересмикнув плечима Іван. Хто тут
ходитиме по росі? От спустимося в долину...

Значить, так, вирішив Романов. У село підеш
ти перший. Роби, що тобі наказано. Але завтра вранці
вийди на майдан до церкви. Там є невеличкий базарчик.
Леї маєш, купи якусь дурничку. Мене не шукай. Треба
буде сам підійду. Якщо завтра зустріч не відбудеться,
то прийди через три дні. Якщо мене не буде, то

повертайся до «абвергрупи» сам.

Більше вони ні про що не розмовляли. Іван розклав
свій одяг на сонечку й ліг на плаский, уже нагрітий
камінь.

Будь обережний, щоб тебе не застукали

зненацька, сказав йому на прощання Романов і зник.

Альто-Піно було величеньким селом. Та місця для
всіх радянських бійців у будинках-граждах, вочевидь

забракло, тому біля швидкого потоку, що ніс із гір
напрочуд каламутну воду, виросли довжелезні шереги
зелених армійських наметів. Одне слово, люду в Альто-

Піно було сила-силенна. І ніхто не звернув уваги на

бравого сержанта-сапера, що крокував вулицею села до

величезного кам яного храму.
На майдані під маскувальними сітками стояли

вантажні автомобілі та довгостволі гармати. Навколо ходили

вартові. Чорняві румунки, постеливши прямо на спориш

рушники, торгували бринзою, сиром, молоком та

саморобною цуйкою. Вони охоче брали як леї, так і радянські
гроші.

На майдані Данилов озирнувся. За ним, здається,
ніхто не стежив. Непомітно запитав про щось у
молоденького лейтенанта й тоді пірнув у натовп і ніби

розтанув серед людей. Ні, недаремно Івана Павличенка
вважали одним із найкращих курсантів «абверштелле».

Увечері в приміщенні особливого відділу Іван
розмовляв із капітаном Рябовим, що спеціально прибув на

зустріч із штабу фронту.
Отож, я привів ще й «контролера», мовив Іван.

Чому мене знову перевіряють фріци? Чим же я накликав

на себе підозру? Не можу зрозуміти.
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А може, навпаки, раптом сказав Рябов. Очі в

нього зажевріли тим мінливим вогником, який завше

засвідчує найвище напруження думки. Може, вони тобі

аж надто довіряють чи хочуть довіряти? Твоє завдання

справді не варте й ламаного шеляга. Наші дивізії весь час

на марші. Ми не готуємосякдо оборони. Обстановка

міняється щодня. І твої дані негайно ж застаріють. Тут щось
інше на меті!

Рябов думав. Гасова лампа освітлювала його русяве

хвилясте волосся.

Та я й сам впевнений, що не за розвідданими
послав мене Шнехт на цей бік. Мабуть, ще одна перевірка.

Так, це ще одна перевірка, погодився капітан

Рябов, І можливо, вже остання.

Але навіщо?

Там побачимо... Романова ми шукати не будемо.
Вранці вийдеш на майдан. Інформацію для звіту ми

передамо. Спосіб знайдемо. Але до особливого відділу ти
більше не заходь. Комендант тебе поселить у якусь хату.
Не виключено, що за тобою стежитимуть. І виконуй
завдання, швендяй по своєму «п ятачку». Документи в

тебе справні. На випадок чого виручимо. Та краще без

ексцесів. А за абверську агентуру спасибі!

І капітан Рябов підсунув ближче до себе аркуш паперу
із словесними портретами й характеристиками двадцяти

чотирьох агентів «Абвергрупи-101». Іван писав аж до

вечора, навіть від обіду відмовився. Рано-вранці
непомітно вийшов із хати, де отаборився особливий відділ, і

поплентав до військової комендатури.
Лишивши речовий мішок у бідній хатині чинбаря,

Данилов сходив на майдан до церкви. Обійшов навколо

величного храму, вимурованого із білих вапнякових

брил, посидів на лаві біля церковної огорожі. Романова

він так і не побачив. Чи стежить за ним не з ясував.
Із «контролером» Іван зустрівся через три доби.

Романов був одягнений у новеньку військову форму, на

погонах мав артилерійські емблеми й «лички» старшого

сержанта. Іван так і не здогадувався, де ховався стільки

часу його «контролер».
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Що вже зробив? запитав Романов.

Виконую завдання, відповів Іван. Вчора був на

передовій. Документи справді гарні. Але не хотілося б тут

довго мозолити очі.

Романов, високий, широкоплечий, розімлів після

випитої на базарі цуйки й був доброзичливий:
А ти із шкіри не пнись! Навіщо воно тобі?

Інформацію я зібрав. Повертайся додому. І можеш по дорозі
відпочити. Це передбачено для найкращих агентів. Так

от, послухай! У селі Пірін, за іри кілометри від Альто-

Піно, є гарна корчма «Фейерверк». Там чудове вино, гуси,
ковбаси... Чим не рай як на сьогоднішні умови життя?

Корчмар наш чоловік. На нього можеш покластися. На

другому поверсі є кілька кімнат для приїжджих. Він тебе

туди поселить. Ти скажеш йому: «У вас і тепер можна

випити склянку кращого у Карпатах вида? Він

відповість: «А якого вам подати?»...

Контролер на мить замислився, ніби зважуючись на

щось дуже важливе, а потім додав:
А ти відповіси: «Мені потрібно червоного сухого».

Запам ятай «червоного сухого»... Корчмар мав колись

неабиякий гешефт із контрабандистами, тому він володіє

російською.
Іван здригнувся. Ось та пастка, про яку його

попереджав Лехнер. Але ж Романов міг його вбити під час

повернення до «абвергрупи». Навіщо ж тоді посилати його до

Піріна, та ще до корчмаря-агента?
Це що, наказ Шнехта? запитав він.

Та ні, не наказ... Пропозиція, дружня порада я б
так назвав.

Значить, я маю право вирішувати: відпочивати мені

чи не відпочивати?

Мабуть, так... Але все-таки Шнехт хотів би, щоб ти

відпочив.

Ну, то вже я подумаю, мовив глухо Іван.

Подумай! В усякому разі рівно через три дні я знову

чекатиму на тебе тут. Лінію фронту переходитимемо

удвох.
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Як тільки «контролер» зник, Іван із полегшенням

усміхнувся. Він, нарешті, здогадався. Його водночас

перевіряли і Шнехт, і Лехнер. Сказав би він «біле» чи

«червоне» це не мало б жодного значення. Його,
очевидно, убили б і в тому, і в іншому випадку. Пастка

грунтувалася на розумінні н^йпримітивнішої психології

агента. Абверівський розвідник, закинутий за лінію

фронту, весь час боїться, тремтить від страху. Найбільше

йому хочеться якнайшвидше виконати завдання й

опинитися знову в «абвергрупі». І ніхто за лінією фронту
не шукає пригод на свою голову. Знайшов надійну
шпаринку ховайся й не висовуйся. А тоді мерщій до

свого кубла!
Коли б «інструктор Павличенко» наважився гульнути

в корчмі у Піріні, на шляху до передової, то це могло

означати не тільки те, що йому море по коліна. Він не

боїться, пхає свого носа до чужого проса, лізе туди, куди
його особливо не просять. Чому? Чи не агент він

«Смершу»?
Логіка все поставила на свої місця. Іван відчув

неабияку полегкість. Багатокілометровий перехід через
лінію фронту не турбував його. В Альто-Піно він добряче
відпочив.

... Із «абвергрупи» Івана Данилова та Романова

повезли до штабу корпусу німецьких військ. З ними

їхали також Шнехт, Франке і Лехнер.
У великій кімнаті зібралися кілька фашистських

офіцерів. Із деяких реплік Іван зрозумів, що це

співробітники оперативного відділення штабу корпусу.
Полковник-штабіст довгим патичком відгорнув

ширму з польової карти.
Бітге!

Іван подумки наклав на гори, долини, сині жилки

потоків і рік рамки квадрату, кілька днів тому окресленого
Шнехтом. Він знав, що дезінформацію в особливому
відділі готують дуже старанно. У деяких місцях вказують
навіть справжні позиції, якщо їх фіксують німецькі
спостерігачі.

Панове офіцери!
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Перекладав Лехнер. Іван показав передові позиції,
мінні поля, висунуті до самої річки батареї. Німецькі
штабісти притихли й зацікавлено слухали.

З наказу по «Абвергрупі-101»
«...За цінну інформацію для німецького командування

нагородити старшого інструктора Павличенка срібною
медаллю з мечами 2-го класу, присвоїти звання унтер-

офіцера й видати грошову винагороду в сумі одна тисяча

рейхсмарок.
Майор Франке».
Першим поздоровив Івана з високою нагородою

Шнехт. Подав зверхньо, човником руку й запитав,

блискаючи темними колючими очицями.

Що ж, пане Павличенко, так і не ходили ви до

корчми. Злякались чи що?

Гер зондерфюрер, виструнчився Іван. В Альто-

Піно я мав надійний прихисток. Навіщо б то ризикувати

задля глечика сухого вина й теплої перини?
Пан Павличенко дуже обачливий, не те що інші

росіяни, процідив крізь зуби Шнехт. Похвально,
дуже похвально...

Очі гестапівця, здавалося, пропікали шкіру обличчя.

Іван стояв по команді «струнко» притиснувши до

стегон долоні рук і виставивши вперед лікті. Блідий, мов

полотно, Лехтер слухав цю розмову, стоячи біля столу,
на якому блищали вже порожні пляшки.

Гут! махнув рукою Шнехт і вийшов із кімнати.

Наступного дня «Абвергрупа-101» продовжувала

евакуацію у південно-західному напрямку. Машини мчали

по досить благенькому шосе. Втім, іноді колона

зупинялась. Агентів та інструкторів не випускали із машин.

Рудий радист устаткував на пагорбі радіостанцію і щось

гарячково передавав в ефір. Біля нього ходили, нервую-

чись, Шнехт та Франке. Лехнер, як завжди, тримався

осторонь.
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... І от ше одна тимчасова зупинка пізно увечері.
Ночувати доведеться, очевидно, просто неба. Лехнер нака-

завкаптенармусу видати всім шинелі. Дозволено
пошукати солому. І в цей час Івана викликав Франке.

Треба терміново сходити через лінію фронту,
сказав він і почав пояснювати завдання: абвер шукає

зниклу танкову дивізію Радянської Армії.
До штабного «Опель-капітана» принесли одяг

радянського солдата. Іван швидко перевдягнувся. Його
посадили в автомобіль і повезли. Куди саме він так і

не зміг визначити. Густа темрява огорнула все навкруг,
тільки праворуч видно було якісь спалахи.

Там фронт, промовив супровідник і наказав

водієві зупинитись Зараз тебе проведуть.
І справді, з темряви вийшли двоє озброєних німців і

повели Івана в бік відгомону далекого бою. Невдовзі
вони попрощалися й повернули назад. На сході лунала

кулеметна й автоматна стрілянина, спалахували ракети.
Іван присів, щоб краще було видно обрій і легше

орієнтуватися. Визначив напрямок і поповз на ліктях.

Земля була тверда, відчував, що такого пластування

шкіра довго не витримає. Та буквально через кілька

хвилин на нього навалились якісь люди, притиснули до

землі, скрутили руки.

Ага, попався, шпигун проклятий! вигукнув один

із них і боляче ударив чимось у спину. Пішли, гад!
«Оце і все, подумав Іван, не встиг навіть

гімнастерку на ліктях продерти. Навчилися наші стерегти
позиції. Нічого, якось викручусь».

З пітьми випірнув занедбаний будиночок. Івана

заштовхали до кімнати. Він обвів її поглядом одне вікно,
стіл із снарядною гільзою замість лампи, двоє дверей,
закіптюжені стіни. За столом сиділо двоє у формі
радянських офіцерів.

Ти хто? підвівся капітан. Куди повз? З яким

завданням?.. Та розв яжіть же його. Куди він дінеться?..
«Розмова буде довга й надокучлива» подумав Іван.

Він уже хотів назвати пароль. Але щось скувало його

вуста. Не міг він за такий короткий час доповзти до
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реднього краю. І одразу ж питання прямо в лоб про

завдання. Якусь мить помовчав, збираючись із думками.
І таки стримався. Хоча йому було так затишно в цій

кімнатці, нашвидкуруч переобладнаній на командний

пункт роти чи батальйону. Скільки разів він бачив на

«передку» ось таку гільзу-лампу, що немилосердо чаділа!
Мовчиш, наволоч! гукнув лейтенант. І з розмаху

чоботом копнув Івана під груди, аж подих перехопило.
Але він не впав, а втримався на ногах.

«Еге, блиснула думка, щось погано, хлопці,
працюєте!».

Жодного разу не бачив Іван на фронті, щоб радянські
офіцери отак поводилися з полоненими. І таке зло взяло,

що кулаки в нього засвербіли. Та водночас щось і муляло:
«А що як свої? Може, натрапив на якихось дурнів?».

Нерви, натягнуті, мов тятива лука, пружинили й

тремтіли. Та ось за дверима гострий слух упіймав сказану
кимось одну-єдину фразу, але... німецькою.

Іван ніби зрадів. І з усієї сили затопив «лейтенантові»

кулаком під нижню щелепу.

Данилов, хальт, почув за спиною голос Франке.
Що ж це, гер майор, сердився Іван. Усе ще не

довіряєте мені? Після того, що я для вас зробив?
Набридло вже. Скільки можна!

Та почекай ти, виправдовувався Франке. Це все

Шнехт! Він наполягав на такій перевірці. Але я радий,
що ти витримав. А тепер додому, додому...

Але Шнехт і не думав вибачатись. У нього було таке

суворе й непроникне обличчя, що Іван наважився

висловити йому свої претензії.
Пане Павличенко, сказав Шнехт. Вели ви себе,

як справжній арієць. І за це отримаєте високу нагороду.
Так от, ви повинні справді виконати ще одне завдання.

Воно таке термінове, що вам доведеться негайно ж

виїхати до Будапешта. Вас супроводжуватиме Романов і

Мамедов. Там вас проінструктують. Ви прибудете на

конспіративну квартиру абверу. Адресу, пароль знає

Мамедов. Я вірю, що ви виконаєте й нове завдання. Я

пишатимуся вами. Ми ще зустрінемося, пане Павли-
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ченко. Ви отримаєте повний офіцерський чин і

рицарський хрест за хоробрість.
Так, я дуже хотів би знову побачитись із вами,

мовив задумливо Іван. Сподіваюсь, що більше

перевірок не буде...

З жовтня 1944 року до Будапешта мчав синій «Опель-

капітан». Іван у польовій формі унтер-офіцера вермахта

примостився на задньому сидінні. Біля нього дрімав
Романов у цивільному. Мамедов у формі офіцера сидів
поряд, з шофером-німцем.

Кілометрів за десять від Будапешта шосе

перегородила сила-силенна танків та вантажних автомобілів.

Вони не могли одним гамузом вискочити на поперечну

дорогу, тому колона розтягнулася й «закоркувала» проїзд.
Важкі броньовані потвори з присадкуватими баштами й

довгими гарматними стволами, грюкаючи гусеницями,

переповзли через шосе. Мамедов випростався й помітив

якийсь проміжок між темно-сірими хрестатими
машинами.

Швидше! наказав він шоферові по-німецькому.
Ми повинні прибути на місце ще до вечора. Нас ніхто не

чекатиме.

«Опель-капітан», вистріливши хмарку диму, метнувся

вперед і вскочив-таки в ту шпаринку між танками. Тим

паче, що бойові машини раптом зупинилися. Але Мамедов
не завважив того, що бачили танкісти. Вони пропускали

довгу чорну машину з прапорцем, у якій їхав високий

армійський чин. Шофер блискавично загальмував, але

«Опель-капітан» з розгону черконув по лівому крилу

генеральського лімузина.
Що ти накоїв, дурню! закричав Мамедов

російською.

Шофер засвідчив найвищий клас: «Опель-капітан»

віртуозно обійшов кілька вантажівок і вискочив на порожнє
шосе. Хто в німецькій армії не знає, що такий «фізичний
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контакт» із генеральською машиною рівнозначний замаху
на високий чин? Охоронці командуючого за подібних
випадків просто зобов язані стріляти в порушника без

будь-якого попередження.
Легковик мчав по шосе подалі від лиха. «Опель-капі-

тан», здавалося, летів, не торкаючись колесами наїждже-
ного асфальту.

«Викрутились», подумав Іван. Зібгані плечі

Мамедова, що сидів попереду, ніби випрямилися. Але в ту ж

мить із невеличкого гаю на шосе вискочили дві вантажні
машини із солдатами та мотоциклістами. Із коляски

вдарив кулемет.
Хальт! кричали мотоциклісти.

Шофера поранили в руку. Та він зумів зупинити

машину. Її оточили з усіх боків. Хтось заволав із усієї
сили:

Партизанен!
Мамедов відчинив дверцятя й вийшов із «Опель-капі-

тана». І враз його зрізали кулеметною чергою. Верескну-
вши гальмами, біля них зупинилася гестапівська

машина.

Вбили співробітника абверу! кричав шофер.
Всім вийти! наказав офіцер гестапо. Показати

документи!
Іван і Романов показали документи й нагороди.
Гестапівський офіцер схилився над Мамедовим:
А це хто? Ви його знаєте?

Так, це наш офіцер. Ми всі з абвергрупи. Ось його

документи!
Довелося стати на коліна біля тіла Мамедова й дістати

з кишені мундира посвідчення.
Бітте...

Офіцер дуже уважно вивчив усі документи.
Гаразд, вирішив він. винні у вбивстві офіцера

абверу будуть покарані. Заберіть труп і повертайтеся в

«абвергрупу». Ми повідомимо ваше начальство про

результати розслідування.
Тіло Мамедова прилаштували на заднє сидіння

«Опель-капітана», але треба було його комусь
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вати. Випала ця не дуже приємна місія Іванові. Романов

пересів на переднє сидіння до водія, і машина знову
помчала по шосе. Іван непомітно намацав у кишені

Мамедова досить товстий пакет. Приголомшений таким

несподіваним поворотом подій, Романов мовчки,
отетеріло дивився поперед себе. За якусь мить Іван дістав
пакет і підсунув під себе.

Вони вже проїхали те перехрестя, де «Опель-капітан»

врізався в генеральську машину. Попереду забовваніло

якесь угорське село. Над самісінькою дорогою стояла

стара, почорніла від часу корчма із гостроверхим

флюгером над черепичним дахом.

Гей, зупинися! закричав Романов. Душа
горить...

Машина зупинилась. Романов вийшов з неї, схилився

до віконця.
А ти, Іване?... Маєш же форинти.
Давай по черзі, відповів Іван. Треба ж комусь

бути з мертвяком. А як хтось загляне в машину?
Гаразд!.. Я швиденько!..

У Івана вистачило часу, щоб переглянути документи

Мамедова. Шофер сидів попереду непорушно, мов

статуя. Він боявся військового суду й Східного фронту.
Тому деякі украй цінні документи Іван встиг вилучити й

сховати до нагрудної кишені. Решту поклав до пакета.

... Але там, де колись був тимчасовий табір «Абвер-
групи-101», вони вже нікого на застали. Майже добу
блукав «Опель-капітан» дорогами Південної Угорщини,
аж поки під ескортом мотоциклістів із фельджандармерії
не зупинився на кам яному подвір ї графського замку

неподалік од міста Єгера. Шнехт, Франке й Лехнер
стрімголов метнулися до легковичка. Винесли тіло

Мамедова. Іван, хитаючись від утоми, попросив провести його

до ванної кімнати. Старанно вмився, прийняв душ,
почистив одяг. Повертався сам довжелезним похмурим

коридором, що освітлювався стрільчатими вікнами з віт-

ражним склом. Помітив глибоку щілину між двома
обтесаними кам яними брилами, роззирнувся й поклав

туди вилучені папери Мамедова.
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А Шнехт тим часом допитував Романова. Настала

черга й Івана. Коли він зайшов до кімнати гестапівця,
той щось зосереджено писав. На великому столі із

різьбленими ніжками лежав пакет. Іван упізнав документи

Мамедова. Втомлене осіннє сонце, проціджуючись крізь
фіранку, падало на обличчя Шнехта, тому воно й було
схоже на посмертну маску.

Ви вмієте провіщати майбутнє, пане Павличенко,
сказав Шнехт. Не минуло й двох діб, як ми зустрілися.

А ви повірте, пане Шнехт, що я сподівався на

тривалішу розлуку, відповів Іван.
Він усміхнувся. В нього були надійні позиції. Згідно з

правилами діловодства, Мамедов не мав права брати із

собою оперативні документі. Хай ті, яких не долічились

у пакеті, шукають у сейфі або ж питають з небіжчика.

... Після розмови із Шнехтом пройшло кілька діб.

Лехнер весь час їздив по найближчих таборах
військовополонених, підшуковував кандидатури для вербування.
Його супроводжував Іван, брав участь у допитах. Декого
вдалося спіймати на гачок. Тепер в агентуру брали всіх,
хто зголошувався. «Абвергрупа-101» гостро потребувала
кадрів.

Втім, агентуру поповнювали й за рахунок поліцаїв та

посібників, які дременули на захід з України та Молдавії,
боячись помсти за скоєні злочини. Шнехт робив ставку
на них. А завербовані військовополонені давали йому
для звітності «справну цифру». За ними наглядав

Романов. Лехнер скаржився Шнехтові, шо «контролер» так

поводиться із новобранцями, що «відбиває у них охоту

служити рейху та фюреру». -

Як би там не було, а Іван дізнався про нові таємниці

абверу. Річ у тім, що зв язок із агентами, перекинутими

через лінію фронту, підтримував той підрозділ абверу,
який його завербував і підготував. Відтак із розмов з

Лехнером та із службової документації, до якої він був
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допущений як старший інструктор, дізнався про
псевдоніми та координати агентів, які працювали в тилу

Радянської Армії.
А події тим часом на фронті розвивалися надзвичайно

стрімко.
Почалася битва за Будапешт. 22 жовтня 1944 року

майор Франке скликав нараду особового складу

«Абвергрупи-101».
Учора мені повідомили про новий наступ трьох

угрупувань супротивника в районі Дебрецена, сказав

він. Росіяни форсують річку Тису, на південному
фланзі з явилася реальна загроза Будапешту. Окремі
частини супротивника прорвали нашу оборону й підійшли
аж до Коруага. Південніше, в районі Кечкемета, на

великій ділянці діє дуже мобільний механізований корпус

росіян, який заважає нашим військам перейти до стійкої

оборони.
Франке зробив паузу, багатозначно обвів поглядом

присутніх:
Перед нами поставлено оперативне завдання

визначити місце дислокації корпусу, добути найповніші

дані про цю бойову одиницю росіян. За лінію фронту
піде найдосвідченіший агент. Якщо він знайде той

корпус, то отримає найвищу нагороду рейху!
З наради верхівка «Абвергрупи-101» розходилася з

невеселими думками. Радянські війська знову
наступають. І, вочевидь, німцям добряче дошкуляє той

четвертий механізований корпус, за яким буде полювати

«найдосвідченіший агент».

Іван зайшов до кімнати у флігелі замку, де він мешкав

разом із Лехнером, упав на ліжко. Найнебезпечніше

нетерплячка. У нього зібрано багато документів. їх
потрібно передати своїм. Уже несила ховати їх, вони

потрібні там, у контррозвідці, потрібні сьогодні, зараз.

Що більше думав, гостріше допікала оця нетерплячка.

Йому хотілося схопитися з ліжка, піти до Франке,
сказати: «Пошліть мене, я знайду той невловимий корпус».

І, можливо, він пошле. Йому, Франке, імпонує ініціатива,
та й підстав не довіряти Іванові у нього немає.
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Та поряд із ним Шнехт. У того особливий нюх.

Тоді для з ясування обставин загибелі Мамедова він на

чотири дні виїздив до Будапешта. Знав би він, що деякі

документи небіжчика разом з копіями інших сховані в

Івановому тайнику!
Шнехт небезпечний, у нього інтуїція. Тому й не

варто йти до Франке, а треба чекати, чекати, чекати...

Думки Івана сполохав Лехнер. Прочинивши двері, він

гукнув:

Збирайся! Через годину ти маєш бути у формі
радянського офіцера. Готуйся до від їзду в аеропорт.

Перекидати через лінію фронту тебе будуть літаком.

Шукатимеш той чортів корпус. Ти виявився найдосвідченішим
агентом.

Іван підхопився. На мить виникло гостре бажання

розцілувати Лехнера за таку звістку. Зумів стримати себе.

Натомість роздратовано вичавив із себе:

Знову, мов сніг на голову... Не могли попередити. І

все треба зробити за годину. Та я хоч поголюся. Слухай,
прошу тебе, сходи на склад. Попроси, щоб сюди

принесли форму й усе необхідне. Треба ж хоча приміряти. А
там стільки чужих очей!

Гаразд! Пошукаю чергового...
Іван вийшов у коридор. Лехнера вже не було видно.

Тепер мерщій до тайника. Через кілька хвилин

повернувся до кімнати, ховаючи під натільною сорочкою
пакет. Узяв станок для гоління, наквацяв обличчя

мильною піною. У двері постукали. Зайшов черговий з

формою радянського офіцера та польовою сумкою. Іван

швидко переодягнувся, пакет поклав за пазуху, застібнув
усі гудзики мундира. При перекиданні через лінію

фронту кожного агента обшукують, чи не прихопив він

чогось зайвого. Але з кожним днем дисципліна в абвері
слабшає, й обшукують далека на всіх. А він усеж-таки

«найдосвідченіший агент».

До аеродрому не близько. Розташований він біля

міста Пап. Автомобіль мчав на максимальній швидкості.

Поруч із шофером сидів Шнехт, біля Івана примостився
Лехнер. Мовчали. Кожен думав про своє.
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Іван, похнюпивши голову, терзався одним і тим же:

«Чи будуть обшукувати?». Цілком таємні документи
абвера він сховав на тілі. Інформації там стільки, що він

не зможе все запам ятати. Але, з іншого боку, якщо

знайдуть документи провал. Наша контррозвідка не

отримає нічого. Ну, а те, що"Романов після страхітливих
катувань викреслить його зі списку живих, справа

десята. Шнехт буде задоволений. Скаже: «Я ні на йоту не

довіряв цьому пройдисвіту Павличенку й, виявляється,
мав рацію. А майор Франке роззява і телепень...

Треба, щоб ним зацікавилось гестапо».

Якщо обшукуватиме Лехнер, то підстав для особливих

побоювань немає. Зараз він усе робить наспіх,
неоковирно... Зазирне в командирську сумку, промацає кишені. А

Шнехт, пунктуальний і прискіпливий, змусить
роздягтися. Його не обдуриш!

Іван вирішив до прибуття в Пап документи не

викидати. А там ситуація .покаже... У метушні на аеродромі
він встигне викинути документи. Але ж треба бути
розважливим».

«Опель-капітан» абвергрупи не заїжджав до Папа. Як

тільки на виднокраї з явилися будинки, оточені садками,
машина повернула на сині вогники аеродрому. Аеропор-
тове приміщення нагадувало замок в мініатюрі: невеличкі

вежі над гостроверхим дахом, червоні цегляні стіни,
готичні вікна, затінені в юнким, ще зеленим виноградом...

Шнехт вийшов з машини і скомандував:
За мною!.. Шнель!

Вони швидко піднялися на другий поверх. Вартовому,
котрий чатував біля сходів, Шнехт показав посвідчення й
тихо сказав:

Нас чекають.

Зондерфюрер поштиво постукав в оббиті тисненою

шкірою двері. Потім обережно відчинив їх і з якимось

старанно прихованим невдоволенням у голосі мовив

Івану:
Бітте!..

У великій кімнаті за столом сидів сивуватий чоловік

років п ятдесяти з погонами армійського полковника.
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Гер оберет, відрапортував Шнехт, на ваш

виклик прибув старший інструктор «Абвергрупи-101»
Павличенко!

Залиште нас! сказав полковник.

Він довго мовчки дивився на Івана, що сидів

навпроти у глибокому зручному кріслі.
Пане Павличенко, сказав нарешті оберст, ви,

очевидно, зрозуміли, що шукати невловимий четвертий
корпус росіян доведеться не вам. Ви отримаєте інше

завдання, значно важливіше й далекосяжніше. Пошуки
четвертого корпусу це лиш причина, щоб зникнути з

«абвергрупи», так би мовити, по-англійському. Ми давно

приглядалися до вас, аж поки переконалися у вашій

цілковитій вірності рейху. Вам належить очолити велику

резидентуру, що діє у вкрай важливому для нас

стратегічному районі. Ми змушені перевести звідти до рейху
резидента, котрий страждає на стенокардію та інші

серцеві недуги. Його треба замінити. Вибір упав на вас.

Через лінію фронту вас перекинуть літаком. Вам вручать

найкращі документи. І ще одне... Вам доведеться

переодягнутися.

Оберст кивнув на білу натільну сорочку, що лежала,

складена квадратиком, на широкому полірованому столі.

Розмовляв він правильною російською, лише з ледь

помітним акцентом.

Інструкції ви отримаєте від мене.. Зв язки з вами

підгримуватиме штаб-квартира абверу. А тепер слухайте
й запам ятовуйте!..

Через годину сам оберст проводив Івана до літака.

Лехнер і Шнехт шанобливо тримались осторонь. Ні про
який обшук уже не могло бути й мови. Іван одягнув нову
білизну й отримав документи з рук начальника одного з

відділів абверу.
У віддаленому закутку аеродрому стояв

ширококрилий чорний літак. Оберст затримав Івана.

Ви розумний чоловік, сказав він йому. Війна

ще триватиме довго. Але невідомо, як вона скінчиться...

Все може бути. А коли переможе не рейх? Ви житимете

там, куди ми вас посилаємо. Про ваш добробут уже
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подбали. І от коли до вас прийде людина й назве відомий
вам пароль, виконуйте всі її вказівки. Наша боротьба із

більшовиками триватиме! Ми переможемо!

€ -

Іван був єдиним пасажиром величезного нічного

бомбардувальника. Він сидів у невеличкому салоні біля

самісінької кабіни пілотів. За металевими дверцятами, в

довгому алюмінієвому пеналі фюзеляжу дрімали у гніздах
бомби. Літак скине їх, коли повертатиметься назад.

Коли перелітали через лінію фронту, то по

бомбардувальнику вдарили радянські зенітки. Один снаряд,

певно, вцілив у літак, бо в салоні запахло горілим
порохом. Але бомбардувальник втримався на льоту. І враз на

стелі салону замиготів зелений вогник. Це сигнал для

стрибка. Швидко дісталися до потрібного квадрата.
Іван звівся на ноги, поправив на собі парашут. З кабіни

вийшов другий пілот, відчинив люк, легенько

підштовхнув старшого «інструктора Павличенка». Іван відчув
крижаний холод у грудях і стрибнув в непроникну чорноту
ночі.

З доповідної в особливий відділ штабу фронту.
«... 8 листопада із завданням очолити ворожу

резидентуру в районі Балти був викинутий агент

«Абвергрупи-101» наш розвідник «Ростов» (І.Г.Данилов).
За встановленими даними:

1. Розвідувальна школа «Абвергрупи» перебуває зараз
за 20 км. на північ від Егера.

2. В ній проходить навчання 28 агентів, детальна

характеристика на кожного в додатку до доповідної.

3. В районі Егера розгорнута 13-та танкова дивізія

супротивника і моторизована дивізія «Фельдхернхалле».
Найближчими днями 13-а дивізія розпочне пересування
від Егера на Солнок, де приєднається до танкової групи

Клемана.

4. На рубежі оборони по річці Тиса п ять днів тому
введено в дію нові бойові з єднання військ СС, які

перебували в резерві.
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Завдяки доставленим документам Данилова «Абвер-
група-101», це осине гніздо ворожого шпигунства, майже

повністю паралізована.
Капітан Рябов».

«Терміново!
Капітану Рябову.
Доповідна по «Ростову» одержана, схвалена. З

вашими висновками і пропозиціями згоден. Данилова
ознайомити з нагородним листом, приступити до виконання

другої частини операції».

... В один із листопадових днів 1944-го року одеською

вулицею, що колись мала назву Канатна, а потім

перейменовувалась безліч разів, ішов чоловік вище

середнього зросту, білявий, довговидий, одягнений у форму
солдата Радянської Армії з сержантськими личками на

погонах. Чоловік цей мав кілька прізвищ і прізвиськ:
Данилов, «Павличенко», «Ростов». ... Зараз він був Васи-

левським Ігорем Федоровичем, сержантом, відрахованим
із лав Радянської Армії через важку контузію, що

призвела до значного ослаблення слуху та гострої ниркової
недостатності.

Одеса ще лежала в руїнах. Вогненний смерч змів

багато міських кварталів. Іван бачив немолодих жінок,
дітей і старих, що несли відра з водою від випадково

уцілілих колонок. У булочній давали глевкий хліб по

карточках. Але Привоз уже торгував: там продавали рибу,
тютюн-самосад, буряки та почорнілі пластівці макухи.
Майже все чоловіче населення Одеси було вдягнуте у

військову форму. Та й мало лишилося тоді у місті

чоловіків у розквіті сил. А от інваліди війни траплялися
Іванові майже на кожному кроці.

Цей будинок на Канатній був майже цілий. Тільки

подекуди вибиті вікна залатали різнокольоровим дикгом

та жерстю. Іван піднявся занедбаними східцями на третій
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поверх і постукав у двері однієї з квартир. Нарешті почув

шерхіт кроків і брязкання ланцюжка. Двері прочинилися.
Хто тут? почув старечий голос.

Та відчиніть же, дядечку, мовив Іван. Ваш брат
Федір Анатолійович ще до війни возив мене до вас.

Друга фраза була паролем, у першій слово «дядечко»

ключове. Хоч би як склаласй розмова, треба було спершу
вставити в контекст ключове слово, а потім, без змін,
промовити другу фразу. Але це був не весь пароль. Інші

слова та фрази треба було вставити в подальшій розмові.
А, небіж Ігор, зрадів старий. Заходь.

... Вони сиділи один навпроти одного у вітальні

Іван та Василевський Ромуальд Вікторович, резидент

абверу в Одесі. Старому вже за шістдесят. Він геть сивий,
дуже худий, високий. Навколо очей густі синюваті

кола. Тому він нагадує Іванові... очкову змію. Названо всі

складові паролю, отримано й правильні відповіді в

потрібній послідовності. До того ж вони обоє мали словесні

портрети один на одного. Все абсолютно співпало.

В розвідницькій діяльності є таке поняття

«легенда». Це означає, що агент повинен влізти в шкіру іншої

людини, стати нею, прожити її життя, легко, мов ніж у

масло, увійти в нове середовище. Одразу ж після

повернення з Альто-Піно Івана готували якраз під «Василе-

вського Ігоря Федоровича», що має в Одесі рідного
дядечка. Очевидно, вже тоді його вважали гідним
кандидатом у резиденти абверу.

Іван вряди-годи з цікавістю озирався навколо. Він вів

себе цілком природно як для людини, що хоче дещо

зрозуміти. Ромуальд Вікторович перехоплював ці погляди
й ледь помітно усміхався.

Молодий чоловіче, нарешті сказав він. Затямте,
я живу в Одесі з 1910-го року. І за цей час уже якось зміг

облаштувати своє помешкання.

Справді, вітальня на квартирі резидента, як на

тодішні часи, була вельми комфортабельна. Меблі всі старі,
але старанно полагоджені й полаковані. І ні пилинки на

підлозі...
Ромуальд Вікторович підійшов до пузатого

різьбленого комода, відчинив важкі дверцята, дістав звідти
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пляшку коньяку, американську консервовану ковбасу.
Іванові налив повну чарку, собі ледь на денце.

За успіх! Ви пийте... А в мене серце.
Іван згадав пароль: «У вас і тепер можна випити

склянку кращого в Карпатах вина»... Та змусив себе

проковтнути коньяк.

Отож, я живу в Одесі тридцять чотири роки. Мене

тут кожна собака знає. А за професією я провізор. А коли

прийшли наші... коли прийшли наші... Не розумію
тільки, навіщо вони віддали Одесу тим телепням,

румунам. Хіба щоб ті напартачили? Я не одягнув мундир,
не пішов в гестапо чи управу. Ні, сидів тут. В Берліні є

ще розумні люди, які дивляться вперед. Ліки готував з

того, що було під рукою. Дещо від моїх щедрот
перепадало й тутешнім підпільникам. І користь від мене була
значно більша, ніж від тих, хто клацав закаблуками в

гестапо чи сигуранці.
Іван мовчки слухав. Він усвідомлював, з яким

жорстоким, підступним і страшним ворогом звела його доля.
Та варто було пройти через усі кола абверу, щоб
наприкінці зустрітися з цим «провізором». Але гра ще не

скінчилась.

Василевський-старший погукав Івана, підвів до комода.

Відчинив шухляду, відгорнув білизну. На дні глибокого

ящика лежали гроші, радянські асигнації великої вартості.
Це вже про вас потурбувалися, усміхнувся

Ромуальд Вікторович. Грошей вистачить на багато років.
Документи у вас надійні. Я пропишу вас у цій квартирі.
Ви на роботу влаштуєтесь. А тоді я... помру.

Як? здивувався Іван.

Хай це вас не турбує. Я справді хворий. Але вмерти
хотів би вдома, в рейху. Я там не був, дай бог пам яті,
тридцять шість років, відтоді, як закінчив розвідницьку
школу й присягнув вірно служити кайзерові та Велико-

німеччині. Відтоді й служу... Ми інсценізуємо мою смерть.
Можливостей таких більш ніж досить. Потраплю,
скажімо, під бомбардування. Документи в кишені трупа... І ви

станете тут господарем.
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Вони знову пересіли за овальний столик на гнутій
ніжці.

Я хотів би обговорити деякі деталі моєї діяльності в

Одесі, сказав Іван. Малувато ще у мене досвіду.
Завдання переді мною поставлене. Але...

Не спішіть, небоже, нахмурився Ромуальд
Вікторович. Ми поговоримо і про це. Тепер, коли наші

війська далеко, особливого значення набуває розвідка.
Через Одесу більшовики перекидають війська і

спорядження на Балкани. Ці дані дуже потрібні в Берліні. І ще

одне... Я не встиг влаштувати тут «бенгальський вогонь».

Доведеться це зробити вам.

Іван кивнув головою. Таке завдання поставив перед

ним оберст із абверу. Відступаючи з Одеси, німці
замінували кілька вцілілих пристанційних та припортових

споруд, які можна було використати як склади та

казарми для тимчасового проживання величезної

кількості людей. Причому поставили там міни-пасткй,
замасковані під абсолютно невинні речі. Кожну таку

міну ніби оберігали кілька «пекельних машинок»

звичайного типу, що мали відволікати увагу радянських

мінерів од головного сюрпризу. На сорочці, яку змусили

одягти Івана перед вильотом на аеродромі в Папі, було
вказано орієнтири, за якими можна було знайти виведені

назовні дистанційні вмикачі. Цікаво, чи мав такі дані

Василевський-старший?
Пастки налаштовані, зловісно усміхаючись,

розмірковував Ромуальд Вікторович. Склади забиті. Порт
не може впоратись із таким обсягом перевезень. І люди

там живуть... Але не треба поспішати. Вибрати зручний
момент і вдарити, вдарити... Будьте певні: цей вибух
почують і в Берліні. Росіяни вели проти нас вдалу мінну
війну в Києві та Харкові; візьміть реванш в Одесі.

Все зробимо, Ромуальде Вікторовичу!
І останнє на сьогодні... Я стомився. Вам

підпорядковано дев ятеро агентів. Люди це перевірені. Служать
рейху не один рік. Більшовиків вони ненавидять. Тут уже
старі, майнові та родинні рахунки. У надійному місці на

кожного з них лежить досьє. Там переховано й
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токольовано всі послуги, які надали вони рейху. Агенти
це знають. На помилування ніхто з них не розраховує.

Звісно, агентам треба платити. Гроші для цього ви

матимете.

Іван дозволив собі запитливо, з ледь помітною

іронічною усмішкою поглянути на Ромуальда Вікторовича. Було
б небезпечно аж надто довго вдавати з себе сліпого

фанатика третього рейху, котрий ще і досі вірить у перемогу
армії фюрера. Василевський зрозумів безмовний натяк:

Молодий чоловіче, ви потрібні вже не для цієї, а

швидше для майбутньої війни, коли поряд з

Німеччиною стануть Англія, Франція, Сполучені Штати... Не

бійтеся. Про вас не забудуть.
Наступного дня Василевський передавав своїх агентів

Іванові. Один із них, старий вірменин років шістдесяти,
працював шевцем у невеличкій дерев яній будочці на

Пересипі. В Одесі, як кажуть, усі шляхи ведуть до моря.
Із підсліпуватого віконця швець міг бачити чималу

частину морського торгового порту. А будочка його

могла правити надійним дахом для зустрічей та

переведення по ланцюжку зібраної розвідувальної інформації.
Ромуальд Вікторович водив Івана по місту. А з них

обох вже не спускали очей співробітники військової

контррозвідки. І от настав такий момент, коли Іван зміг

зустрітись із капітаном Рябовим, викликаним із штабу
фронту для завершення операції.

Вирішено ліквідувати німецьку резидентуру в

Одесі, сказав Рябов. Судячи з усього, твій Ромуальд
Вікторович уже серед живих підшукує собі труп. Треба
кінчати.

... Всіх агентів та резидента арештували протягом
однієї доби. А що сталося з Іваном Григоровичем Дани-
ловим? У своїх спогадах він відзначає: «Після

короткочасного відпочинку знову включився у роботу по

виявленню шпигунських гнізд, залишених німцями на нашій

території, виконував інші завдання нашої контррозвідки».
А по війні будні мирної праці. У селищі Ново-

Укра їнка Кіровоградської області.
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Віктор КАВА
В ячеслав ПОПИК

ГЕРОЙ.... БЕЗ ЗІРКИ ГЕРОЯ

Переднє слово

Йшов 1941 рік... На Україні наші частини,

одчайдушно відбиваючись, відступали. В надзвичайно

складній оперативній обстановці полишали зайняту
ворогом територію підрозділи розвідки і контррозвідки
НКДБ.

Спеціальне технічне і бойове оснащення було
практично відсутнє. Катастрофічно не вистачало

підготовлених кадрів.
За таких екстремальних умов у квітні 1942 року було

створене 4-е управління НКВС УРСР. Характер і

спрямованість його акцій були підпорядковані вимогам

командувань Південно-Західного і Південного фронтів.
Почалася цілеспрямована підготовка диверсійних
оперативних груп, спеціальних загонів, добір і навчання розвід-
ників-одинаків. Вони йшли за лінію фронту на

окуповану .Вкраїну, сміливо і відчайдушно виконували свою

дуже небезпечну роботу. В кожному обласному центрі
республіки діяли резидентури української розвідки, які

добували важливі відомості й передавали їх Центрові.
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1942 року на виконання завдань вирушило 2027 роз-

відників-одинаків, а повернулося всього 403, із 595

розвідувально-диверсійних груп, посланих у тил німецьких

військ, вирвалося через вогненне кільце тільки 34. Ворог
був досвідчений, жорстокий, безжальний...
У жовтні 1943 року 4-е управління перенесло свої дії

до Польщі, Чехословаччини, Угорщини... Групи й загони

розвідників у надзвичайно важкій обстановці пройшли
рейдами тисячі кілометрів окупованої фашистами
території.

Низький уклін живим і вічна пам ять полеглим воїнам-

розвідникам! Про них багато написано, але подвиги ще

сотень із них залишаються невідомими людям. Настав час

розповісти й про них, розповісти всю правду...

Служба безпеки України почала відкривати сторінки
секретних матеріалів. Нові імена, події, не відомі досі
документи з особливих фондів.
У цій документальній повісті ми хочемо розповісти

про унікального розвідника Миколу Артуровича Гефта,
який зі своєю групою діяв у окупованій Одесі, а згодом

на території Польщі. Про подвиги його і соратників не

було нічого написано більш як 50 років...

Початок

На столі пожовкла тека, яку недавно розсекретили.
50 років вона зберігалася в особливому фонді Комітету
державної безпеки України. І ось вона перед нами.

Розгорнемо її.

Особлива тека КДБ при Раді Міністрів УРСР. Перше
управління. Особова справа 1619. Псевдонім
«Золотников». Фонд особливий.

Розпочато 23.VI. 1942 р.
Закінчено 16. IX. 1945 р.
На першій сторінці фотокартка. На нас дивиться

чоловік у темному костюмі, білій сорочці з краваткою.
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Правильні риси обличчя, міцне підборіддя вольової

людини, напружені, сумні очі. Це німець Микола

Артурович Гефт. Сфотографований, коли його було
завербовано радянською розвідкою...

«Зобов язання.

Я, Гефт Микола Артурович, усвідомлюючи свій

обов язок у боротьбі проти німецького фашизму даю»

добровільну згоду працювати за завданням радянської розвідки
на окупованій фашистами території моєї Батьківщини і

на території капіталістичних держав, ворожих СРСР.

Працюючи за завданням радянської розвідки, обіцяю, не

шкодувати своїх сил, а коли потрібно буде і життя,

чесно, сумлінно виконувати покладені на мене обов язки
і в роботі дотримуватися найсуворішої конспірації.

Мені відомо, що за умисне невиконання завдань,

зраду, а також розголошення ділових зв язок із радянською
розвідкою, буду оголошений ворогом радянського

народу з наслідками, які випливають з цього.

Микола Гефт, 23.06.42 р.»
З цього все й почалося. Потім дні, місяці, роки, як

писав у своїх доповідях Микола Артурович, він
«трудився» серед фашистів...

Мимоволі виникає запитання: чи було рішення
Миколи Гефта стати радянським розвідником щирим,
глибоко виваженим? Адже німцям тоді в СРСР фатально
не довіряли з початком війни дружба, що раптово

виникла між Радянським Союзом і фашистською
Німеччиною після підписання пакту про ненапад і таємних

угод про розподіл територій, так само швидко зникла,

перетворилася в непримиренну ворожість. Німців у
СРСР почали утискувати, виселяти в степи Середньої
Азії, до Сибіру, садити в табори й навіть розстрілювати...

Як же до цього ставився німець Микола Гефт? З
цілком зрозумілих причин він ніде ні в своїх «доповідях

резидента «Золотникова», де описувалася проведена

робота, ні в листах до рідних не мовив про це ні слова.

Тільки з окремих натяків можна зрозуміти, що він не

схвалював отаке жорстке «причісування» всіх німців під
один гребінець. Зокрема, в одному з розділів своєї
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повіді» він поділяє людей на зрадників, потім на тих, що

вагаються, і на тих, які не заслуговують на довір я. І

німців, з котрими працював у Одесі, не всіх вважав

ворогами. Отож, певно, що Миколі Гефту було важко бачити

репресії проти німців у нашій країні, масові репресії.
І все ж рішення Гефта стати радянським розвідником,

на нашу думку, було щирим, продуманим,
вистражданим... Спробуємо в ході нашої розповіді переконати
читача в цьому.

З листа Миколи Гефта до брата Олександра:
«Я навіть не можу собі уявити, як постану перед

очима своїх друзів після закінчення війни? Мене спитають:

де ж ти пропадав? А я змушений буду відповісти, що був
у тилу. І мені буде дуже соромно, що я не зміг у лавах

Червоної Армії брати участь у знищенні гітлерівських
бандитів і зберіг своє життя за рахунок інших». (Листа
було відправлено з казахстанського села Аул, куди
вислано Миколу Гефта).

Відкриємо наступну сторінку теки, зазирнемо до

автобіографії Миколи Артуровича.
«Народився у 1911 році в Одесі. З 1926 по 1929 рік

навчався у машинобудівному технікумі, одночасно

працював у «Тракгороцентрі» складальником тракторів. У

1930 34 рр. навчався в Одеському інституті морської
справи».

Далі Гефт після закінчення інституту кілька місяців

працює в Архангельську. Звідти якимось побитом

потрапив до Туапсе, де у «Нафтофлоті» спочатку був судновим

механіком, а пізніше став заступником головного

інженера. Чому досить швидко ступив нагору по службових
сходах, можна тільки здогадуватися. Мабуть, зіграла роль
його чудова підготовка, німецька акуратність,
старанність під час виконання робіт. Сім років трудився Гефт у

Туапсе, але про, цей час немає жодного слова в його

«вербувальній анкеті». Дивно...
«З початку війни мобілізований і залишений в

Управлінні флоту на роботі по озброєнню кораблів. У жовтні

1941 року звільнений з роботи, як особа німецької

національності, і виселений з Одеси до Семипалатинської об¬
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ласті в селище Аул. 20 січня мобілізований до трудової
армії і направлений до Челябінська на будівництво
металургійного комбінату. Працював у будзагоні № 1».

До речі, в тій автобіографії немає жодного слова, як

Гефт після Туапсе опинився в Одесі, яку посаду обіймав

там до війни. Дивно, але нам не вдалося це взнати...

Далі Микола Гефт відзначає:
«Я позапартійний, ніколи в партії і комсомолі не був...

Не судився. Не раз був премійований. Одного разу за

постановою РНК СРСР. Володію бездоганно

російською, добре українською, німецькою мовами».

Згадка про преміювання підтверджує нашу думку, що

він був неабияким фахівцем морської справи.

Цікаве зауваження: «З 1911 по 1933 рік жив у Одесі, і

всі вважали як батька, так і мене з братом не то євреєм,
не то німцем».
Є тут відомості і про батьків та родичів.
«Батько, Артур Готлібович Гефт, народився в Козяти-

ні на Вінниччині. Працював у Одесі складальником

друкарні. Учасник революції 1905 року, член ВКП(б) з

1917 року, під час громадянської війни був комісаром
однієї з частин Бессарабської дивізії, потім на партійно-
господарській роботі, перед самою війною на

Одеській залізниці».

І ось його батька, заслужену, віддану Батьківщині й

партії людину, на початку війни посадили до тюрми... А

потім від німецької тюрми і вдруге від радянської його

врятував син...

Мати Гефт Віра Йосипівна корінна одеситка,

дочка візника. Деякий час працювала на парфумерній
фабриці, потім домогосподарка. Дружина Миколи

Артуровича Ганна Микитівна.

В «Особливій теці» мало даних про те, як готували
«Золотникова» до виконання надзвичайно важливого і

ризикованого завдання, лише кілька скупих свідчень його

вчителів, що він з винятковою старанністю і упертістю,
просто-таки одержимо опановував науку розвідника, та

похвала на його адресу. Тож не випадково він таки

багато і без втрат зробив у Одесі.
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Отож, як уже мовлено, Гефт з початку війни

працював у Одесі в управлінні флоту. Обіймав відповідальну
посаду: забезпечував установку озброєння на кораблі.
Однак анкета з рядком про національність спрацювала, і
він опинився в Казахстані, а згодом у Челябінську.
Спершу був простим робітником у будзагоні, а потім

бригадиром. І, зрештою, потрапив до поля зору
радянської розвідки.

Чому? Навіщо знадобився розвідці німець Гефт,
висланий, як неблагонадійний? Спробуємо розібратися.

Його не одразу взялися вербувати. Довго вивчали його

самого, зв язки, родичів, уважно вчитувалися в листи.

Розпитували про нього у друзів, знайомих. Втім,
можливо, він і раніше був у полі зору розвідки?.. По ходу
розповіді спробуємо розглянути й цю версію.

І тільки після дуже прискіпливої, всебічної перевірки
Миколи Гефта лейтенант держбезпеки Задоя, заступник
начальника Першого управління НКВС УРСР, написав у

характеристиці: «Всебічно розвинутий, вольовий,
сміливий, допитливий, енергійний, фізично здоровий».

І далі: «Беручи до уваги, що у «Золотникова» є родичі
й інші зв язки в Одесі й Миколаєві, що він знає основні

портові міста Чорноморського узбережжя, має сім ю на

нашій території, вважаю за можливе Направити
«Золотникова» до ворожого тилу для виконання розвідувальних
завдань».

Тепер ми можемо, здається, досить вичерпно
відповісти на запитання: навіщо знадобився німець Гефт
радянській розвідці? Як бачимо, його керівники високо

оцінили здібності Миколи Артуровича, його зв язки в

Причорномор ї. Ну, а наявність сім ї «на нашій

території», яку він дуже любив, робила майже неможливою

зраду розвідника.
Гефтові створили легенду. Згідно з нею, він під час

перебування в тилу ворога, просування, влаштування на

проживання, а також у разі затримання повинен був дати

такі відомості. До прибуття в селище Аул розповідати
справжні біографічні дані. Однак приховувати, що має

вищу освіту, удавати з себе людину з середньою технічною
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освітою, говорити, що весь час, починаючи з 1934 року
до відправки у селище Аул, працював на

Чорноморському флоті помічником механіка.

За легендою, Гефт про місцеперебування родини не

знає, оскільки на початку війни був у відрядженні в

Маріуполі. Коли повернувся звідти, дізнався, що

дружину з дітьми кудись вивезли більшовики. Підкреслено,
що у всіх випадках «Золотников» повинен у «спокійній,
невимушеній» формі підкреслювати свою німецьку
національність. Далі за легендою: після роботи на аульсь-

кому млині мотористом його «направляють на

будівництво Бакальського металургійного комбінату». Як бачимо,

творці легенди вели «Золотникова» поруч з його

справжньою життєвою стежкою.

У грудні Гефта викликали до військкомату і в складі
команди у двісті чоловік направили до міста Лиски, куди
він прибув 7 січня 1943 року. Це також за легендою. А

ось який вигляд вона мала далі:
«8 квітня 1943 року вас завербував капітан Лопатін у

Челябінську для розвідувальної роботи в німецькому
тилу. Згоду ви на це дали з виключно однією метою

потрапити додому до рідних і взяти участь у будівництві
нового життя. Ще під час вербування прийняли рішення:
прибувши на окуповану територію, зізнатися в усьому».

Як бачимо, розвідка планувала за сприятливого збігу
обставин завести з німцями велику гру. Що з цього

вийшло, дізнаєтесь пізніше.
За легендою «Золотникова» той же капітан Лопатін

направив до міста Каменське на навчання, потім відвіз
до міста Шахти на аеродром, а звідти літаком його

перекинули в тил ворога із завданням: улаштуватися в

Одеський порт і збирати відомості про «воєнні транспорта, що

прибувають, і воєнні кораблі, які стоять на рейді».
Ось таке, за легендою, скромне завдання одержав Гефт.

Справжнє було куди складніше. Він мав, користуючись
із своїх родинних та інших зв язків, а також шляхом

особистих спостережень встановити: які є в Одесі
керівні, адміністративні, каральні організації, взнати їх

адреси та хто їх очолює. Зібрати відомості про зрадників,
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які служать окупантам. Познайомитися з міськими

друкованими органами. Дізнатися, які промислові
підприємства міста відбудовані, хто їх очолює, скільки на них

працює робітників, яку продукцію вони випускають. Яка

в місті торгівля, яка купівельна спроможність населення?

Скільки людей вивезено до Німеччини та Румунії, чи

триває вивезення. (Звичайно ж, скільки мешканців в

Одесі).. Політичні настрої різних верств населення. Чи

мають місце виступи радянських патріотів проти
окупантів? Який паспортний режим у місті? Вивчити режим

охорони загороджень уздовж річки Південний Буг. Який

режим пересування в румунській зоні...

Далі «Золотникову» треба було встановити, чи

мешкають в Одесі, чим займаються і як поводяться щодо

окупантів Брагін А.Я., Костяній Н.Н., Лопато Е.К.,
тобто розвідка виводила Гефта на своїх людей. Особливу
надію вона покладала на Брагіна. Однак попереджали

«Золотникова», щоб він був максимально обережний Гне
йшов до тих людей, не дізнавшись про їх нинішнє
становище та настрої.

Тривожний червень

Глибокої ночі 13 червня 1943 року з Ростова вилетів

«Дуглас». Біля віконця сидів з парашутом і речовим

мішком за спиною зосереджений чоловік. Уважно дивився в

ілюмінатор, угорі сяяли яскраві літні зорі, а внизу серед

суцільної чорноти зрідка мелькали несміливі, немов

злякані, вогники. Про що він думав? Мабуть, про родину

чи побачить колись її? Бо ж стільки украй небезпечних

завдань накидала йому розвідка. Та ціла група навряд чи

справилася б з ними... Але певні навіть думка про

зраду не піткнулася до його голови...

Минули три години, і ось уже звучить приглушена

команда: «На вихід»!
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Приземлився Гефт на полі, вкритому рівними
рядками якихось рослин. Придивився, і на душі потепліло

соняшники. Він, буваючи в полі чи на городі у батьків,
любив дивитися на них, коли вони посміхалися сонцеві
жовтими віночками... Але зараз було не до того. Закопав

парашут, мацнув за спиною немає речового мішка...

Похололо на душі там же німецькі гроші, продукти,
речі... Мабуть, зірвало вітром. Даремно блукав довгенько

полем зник речовий мішок. Коли стало розвиднятися,
полишив поле: хтось міг помітити, що приземлився

парашутист. Та й викличе підозру людина, яка у сутінках
блукає полем.

Підійшов до якогось поселення і розчаровано зітхнув:
це не Катеринополь, біля якого він мав приземлитися,

це якийсь хутір. Треба було визначитися, де він,
заходити до хутора, хоча за інструкцією він повинен був
обминати поселення, йти просто на Одесу.
У центрі хутора побачив на колоді стариків із

самокрутками, що пасли на вигоні худобу. Звичайна картина
для будь-якого українського села. Однак, коли

наблизився, то почув німецьку мову. Значить, потрапив до

німецького поселення. Підійшов, привітався по-німецьки.
Ті не здивувалися, бо поруч було немало німецьких сіл і

хуторів, не всіх встигла виселити радянська влада.

Звісно, спитали, хто він та звідки. Коротко переповів
легенду, старики скрушно похитали головами скільки

людей блукає по світові в пошуках кращої долі...
Дізнавшись про шлях на Одесу, Гефт вирушив у

далеку дорогу. Почувався впевненіше його легенда
звучить правдоподібно, їй вірять.

Його часто перевіряли: і поліцаї, і румунські патрулі,
але ніхто не засумнівався в справжності документів.
Переконавшись у силі аусвайса німецької перепустки,
Гефт вирішив більше не бити ноги й зупинив машину. В

кузові сиділо кілька чоловіків. Швидко розговорився з

ними, знайшли спільну мову. І коли румунський патруль

«гальмонув» машину й почав перевіряти документи,

почувався спокійно. Та сталося несподіване. Румунський
офіцер виявився прискіпливим, уважним: він помітив,
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що перепустка дійсна тільки до 25 травня, а тоді було 15

червня... Офіцер зажадав, щоб Гефт зліз з машини і

лишився з ними для перевірки. Попутники почали просити

офіцера, щоб не зсаджував «такого гарного чоловіка». Та

він був невмолимий. Гефт у думці лаявся: як там, у

розвідці, могли допустити таку похибку? Серце стиснулося

від туги: отак безглуздо попастися на самім початку.

Адже досить офіцерові зателефонувати комендантові
міста Чутове, який буцім-то видав аусвайс, як все

розкриється...

Порятунок прийшов несподівано: один із попутників
поговорив з офіцером по-румунські, дав йому 15

рейхсмарок, й інцидент було вичерпано. Як тоді пошкодував
Микола Гефт, що безповоротно втратив речовий мішок з

кількома сотнями рейхсмарок!
У передмісті Одеси знову напоровся на патруль. Але

тут, слава Богу, пронесло: румуни на дату не звернули

уваги.

Ось нарешті він в Одесі, на знаменитому Пересипі.
Став на хвильку, роззирнувся. Здається, мало що

змінилося. Тільки замість міліціонерів ходять поліцаї та

румунські патрулі, а замість червоноармійців німецькі
солдати.

За інструкцією йому перш за все треба було зайти до
своєї родички Анастасії Семашко. Порушувати
інструкцію не можна, але ж вулиця Лазарева, де вона живе, так

далека від Пересипу... До неї треба діставатися через усе
місто. А в нього давно прострочена перепустка. А коли

знову напореться на пильний патруль? Відкупитися
нічим, та й чи такі продажні патрулі в Одесі?.. Так чи не

так, не знаємо, міркував Гефт, але він змінив маршрут і

попрямував до своєї давньої знайомої Юлії Покалюхіної,
яка жила неподалік від Пересипу.
Юля радо прийняла його, не стала ні про що

розпитувати, а спочатку нагодувала добряче зголоднілого Миколу.
Від неї він довідався, що його батьки живуть нормально,
у них усе гаразд. Батько працює на німців, і в них немає

до нього претензій. (Миколу боляче кольнуло батько
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працює на німців...). І сім я Семашко також не

постраждала.
У квартирі Юлії Микола відчув себе так добре,

затишно, безпечно, Юлія була така щира, добра, одверта з

ним, що він знову порушив інструкцію й в усьому
зізнався господині чому він в Одесі, що має тут робити...
Юля не здивувалася. Микола попрохав її бути своєю

помічницею. Вона погодилася. І тільки пізніше зізналася

йому, що мала сумнів щодо щирості адже він був
німцем... І, забігаючи наперед, скажемо: Юлія стала його

найвірнішим помічником.

Другого дня Микола пішов до батька. Без пригод
доїхав до Лазарівської й невдовзі стояв біля дверей
квартири. Однак постукав не одразу: стосунки в них і раніше
були складними, довго на бачилися, та й Юлія

розповідала, що він працює на німців. Однак після тривалого
вагання постукав у двері.

Батько одверто зрадів синові, обняв його. Випили по

чарці, розбалакалися. Розчулений, Микола ледь не

відкрився батькові, однак вчасно згадав суворий припис
наставників: не розкриватися ні перед ким, крім
названих ними людей. І розповів батькові легенду. Той журно
похитав головою і спитав сина, що думає робити в

подальшому. Микола виклав свій план дістати
документи й улаштуватися на роботу. Батько обіцяв допомогти.

Вночі Микола довго не міг заснути. Аж не вірилося,
що він знову в Одесі, в домі батька. А завтра побачиться

з матір ю, яка пішла до сестри, що захворіла, на кілька

днів. Але хто він тепер Микола Артурович Гефт?
Нелегал, як писали в книжках про революціонерів-
підпільників, що приїхав, вірніше, спустився з неба, щоб

боротися з німцями, людьми його нації... Ні, він не

почував до фашистів ніякої симпатії, бо ж багато читав

про їх злочини, бачив у кінохроніці страшні розправи
над комуністами, євреями, вогнища з книжок...

Гадав, що і в Одесі побачить таке саме. Але ось уже

другий день у місті і бачить інше: Одеса живе звичним

мирним життям, німців на вулицях зустрінеш рідко, і

поводяться вони цілком пристойно, навіть доброзичливо...
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А про румунів і говорити нічого посміхаються,
дружелюбно розмовляють з людьми та дівчатами...

Втім, можливо, це перше враження. Треба поблукати
містом, придивитися пильніше, поспілкуватися з людьми

і, звичайно, з німцями адже він знає їх мову. Ну, і

головне роздобути документи.

Думав так, але відчував розгубленість: якщо окупанти

так ставляться до наших людей, чи ж підніме він бодай
кілька десятків з них на боротьбу...

Тихо підвівся, підійшов до батькового ліжка, при

світлі місяця поглянув на рідне обличчя. Ніжність і жалість

охопили його батько був худенький, здригався уві
сні... Микола так і не спитав батька, де він працює, чого

пішов служити німцям. Хай потім, за зручної нагоди...

Раптом батько розплющив очі, скочив на ноги,

злякано спитав:

Що, що сталося, синку? Ти мусиш кудись іти? з

острахом поглянув на нього.

Микола поклав руку на його плече.

Ні, ні, я хочу якнайдовше лишитися з тобою і

матір ю...

По Одесі без пістолета

Уранці Микола з батьком пішов до міттельшпілю,
щоб поклопотатися про документи. Дорогою він уважно

придивлявся до всього. І знову з подивом помічав, що

одеситам начебто байдуже, що вони живуть при

окупантах. У магазинах товарів було більше, ніж до війни, люди
жваво розмовляли, сміялися, кидали характерні одеські
дотепи, заходили до магазинів, виходили з покупками...

Микола внутрішньо усміхнувся от уже й почав

виконувати завдання Центру: вивчає настрої мешканців
міста, стан торгівлі, купівельну спроможність населення...

Начальник відділу зустрів Артура Готлібовича

привітно, поцікавився, як здоров я, як з продуктами в їдальні
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(Юлія розповіла Миколі, що батько завідує їдальнею),
поцікавився, чи не можна чогось дістати. Батько з

готовністю пообіцяв. Це ще більше привернуло начальника до

відвідувача. Батько відрекомендував сина. Начальник

уважно, однак без підозри, подивився на Миколу, подав

йому руку, спитав, чим може бути корисним. Гефт
коротко описав своє життя, пригоди і злигодні воєнних

років, сказав, що хоче пожити в родині, влаштуватися на

роботу. Хотів додати, що бажає трудитися на благо

великої Німеччини, як його навчали в Центрі, однак

язик чомусь не повернувся. Може, тому, що начальник

не зустрів їх фашистським привітанням, а поводився, як

звичайний чиновник, якось по-домашньому...

Нольд, так звали начальника, звелів Гефту написати

докладну заяву з проханням видати йому аусвайс. А

старий здати.

Микола захвилювався: адже він прострочений... А що,
коли Нольд або якийсь чиновник потелефонують
комендантові міста Чутове? Але виходу не було, він дістав

аусвайс.
Видно було, що Микола сподобався Нольдові

добре розмовляє німецькою мовою, відповідає на запитання

чітко й коротко. Коли ж Гефт сказав, що він морський
інженер, начальник пожвавішав і довірливо додав:

Це добре, дуже добре! Як мені відомо, у нас в порту

мало справжніх спеціалістів.
Коли прощалися, Нольд сказав:

Завітайте днів через чотири. І підморгнув. Не

хвилюйтесь, усе буде гаразд!
І ви будете задоволені, мовив батько. Я

постараюсь відібрати для вас найкращі продукти.
З «Доповіді» Гефта:
«Батько часто в розмовах зі мною висловлював

образу, що з ним, цілком радянською людиною, більшовики

повелися так несправедливо перед відходом, посадивши

до тюрми. Він боявся наближення фронту, кажучи, що

тоді його тільки посадили до тюрми, а тепер, дізнавшись,
що він працював на німців, оголосять зрадником
Батьківщини й повісять. Я посміхався, а на запитання, що
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маю робити, коли прийдуть більшовики, відповідав:
«Залишуся тут і нічого мені не буде». Ця відповідь вражала

його, і він запитував, на шо сподіваюсь, я од відповіді

ухилявся».
Так, з батьком було складніше, ніж Микола

сподівався. Він, звичайно, розумів, що все це дуже серйозно...
Поміркувавши, вирішив відкласти з ясування стосунків
із батьком на майбутнє.

Розмови з батьком навели його на думку, що і з

людьми, з якими він повинен вийти на зв язок, можуть бути
ускладнення. Згідно з інструкцією, він повинен був
шукати передусім Якова Брагіна, Миколу Костроміна,
Анастасію Семашко, Едуарда Лопатіна. Однак те, що він

побачив і почув в Одесі, що сталося з його батьком,
збило Миколу з пантелику. Чи треба тепер шукати цих

людей, розкриватися перед ними? Адже стільки часу
минуло відтоді, як їх завербували... Хтозна, чи не змінили вони

своїх переконань під впливом обставин, та й просто
чи живі вони... Чи не краще буде, коли поталанить з

документами, спочатку влаштуватися на роботу, обжитися,
добряче вивчити обстановку, а вже потім зустрічатися з

цими людьми?

Інтуїція підказувала йому, що треба вчинити саме так.

Але ж доведеться порушити інструкцію... Що ж,

доведеться. Він не сумнівався в кваліфікації, досвіді, знаннях

своїх наставників, та вони були далеко від Одеси, навряд
чи бували на окупованій території, зокрема, в цьому

специфічному приморському місті, а він тут, в Одесі. Отож,
певно, в Центрі, за лінією фронту, недостатньо знають

обстановку, йому слід орієнтуватися самому...

Через чотири дні знову пішли з батьком у мітгель-

шпіль за результатом. Микола залишився на вулиці, за

квартал від будинку. Минуло десять довгих, напружених

хвилин. Нарешті майже вибіг батько, помахав рукою,

мовляв, усе гаразд. Микола з полегкістю зітхнув, поквапився

до нього. На заяві була резолюція: «Видати». Коли

прямували до кімнати, де видавали документи, Микола
непомітно витяг свою стару перепустку, одержану в 4-му
розвідуправлінні, з течки й сховав у кишеню.
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кові подав саме тільки прохання. Із занепокоєнням чекав,

що скаже втомлений лисуватий німець. А той, побачивши

резолюцію начальника, мовчки виписав посвідчення.

Гефт поклав документ у кишеню, глибоко вдихнув

повітря: все, перший бар єр подолано! Тепер треба
влаштуватися на роботу. Він Запам ятав слова начальника

відділу міттельшпілю, що в порту потрібні хороші
спеціалісти. А батько розповів, що там працює багато

німців-колоністів, вони непогано заробляють, отож

задоволені й зовсім не чекають повернення Радянської

влади...

Скажу тобі, синку, довірливо глянув він у

Миколині очі, що і сумлінні, тямущі росіяни та

українці, інженери й робітники, також задоволені. Може,
не повіриш, навіть деякі члени партії пішли слугувати

німцям і румунам, і живеться їм не гірше, а краще, ніж

до війни... Та візьми бодай мене: більшовики посадили

до тюрми, ледве вибрався звідти, а при німцях я навіть

начальником став, живу цілком пристойно. Бачив, як

Нольд прохально дивився мені в очі?

Тату, як же це сталося? пішов на повну одвер-
тість і Микола. Адже ти був комісаром, членом партії,
вірив їй... Батько глибоко зітхнув, помовчав і сказав:

Синку, чи можу я бути впевнений, що залишуся

живим з поверненням Радянської влади? Чи можу я

вірити їй, партії, коли мене, старого члена ВКП(б),
комісара, який самовіддано захищав цю владу, не шкодуючи

життя, віддано працював на владу, раптом дід час облоги

Одеси заарештують і відправлять до в язниці?.. За що? За

те, що я німець? І триматимуть там два місяці без

допитів, без слідства, в жахливих умовах? Знаєш, я там

багато думав, мучився сумнівами. Особливо пекло

скільки людей посадили перед війною. Чесних,
порядних, талановитих...

Глянув на Миколу стемнілими, зажуреними очима.

Багатьох з тих, хто був заарештований зі мною,

забрали з тюрми, і вони більше не повернулися...
Як же тобі пощастило врятуватися?
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Не знаю... Може, до мене не дійшли руки?... За

тиждень до того дня, коли наші залишили Одесу, нас

відпустили, взявши розписку, що ми не виказуватимемо

комуністів і радянських людей-патріотів.
Так просто? здивувався Микола.

Уяви собі, синку... Можливо, нас відпустили з

певною метою: показати німцям «лояльність» Радянської

влади... Мовляв, помилували ваших співвітчизників, та й

своїх також... Хтозна...

А коли прийшли окупанти?
З приходом німців я місяць ніде не працював, а

потім рушив на залізницю, запропонував свої послуги.

І тебе одразу взяли?

Та ні, не зразу. Мене завели до комісара залізниці,
він попрохав розповісти про себе. Я зізнався, що був у

партії, працював на залізниці, під час облоги Одеси був
заарештований. Він схитнув головою, посміхнувся:
«Добре, Гефте, що ви чесно розповіли про своє минуле, ми

все це знаємо... Гаразд, підете перекладачем на склади».

А невдовзі мене призначили завідувачем їдальнею
морського транспортного управління. Ось так воно повернулося,

синку. Але скажу тобі на німців я працюю чесно, як

звик трудитися все своє життя...

Микола нишком подумав: «А я прибув сюди всіляко

шкодити окупантам.»

Через кілька днів Микола Гефт попростував до порту.

Чи ж поталанить влаштуватися на роботу?
Тут усе було до болю рідне і синє море, і голосисті

чайки, і судна на рейді...' Аж подих перехопило від

хвилювання.

Гефтові справді поталанило. На пірсі побачив добре
знайомого чоловіка. Микола одразу впізнав його це

був викладач Водного інституту Євген Євгенович Вагнер.
Підійшов до нього, поштиво привітався. Вагнер
примружився, уважно оглянув Миколу й привітно всміхнувся .

О, та це ти, Колю? Приємно зустріти в такий час

свого найкращого студента. Зрозумів, зрозумів, можеш

нічого не говорити шукаєш роботу. Допоможу. Якщо
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ти не проти, влаштую до Буднагляду. Дам добру
характеристику, я тут не остання людина, певен тебе візьмуть.

Так 1 липня 1943 року Гефт став до праці старшим

інженером у мехчастині. До його обов язків входило

стежити за ремонтом і спорудженням суден німецького

військового флоту на заводі Одеського порту (колишній
завод імені А. Марті).

З «Доповіді» Гефта: «У складі нашого відділення

Буднагляду працювали:
начальник Загнер, майор, мобілізований;
комірник Штейнберг, солдат, мобілізований;
кур єр Гупенкотен, солдат, мобілізований;
шофер Беккер, солдат, мобілізований;
заступник начальника Вагнер Є.Є., інженер;
вільнонайманий, інженер «Золотников».

Ось що втішило Гефта, коли він освоївся на роботі.
«Перше і головне. Кожному вільнонайманому

видавалося посвідчення, зразок якого додаю. Це посвідчення
давало право відвідування першого-ліпшого судна, пер-
шої-ліпшої німецької морської установки».

Ще важливо гроші на купівлю матеріалів
видавалися на руки,

З «Доповіді» Гефта: «Начальник Буднагляду бував на

заводі 1 2 години ла день, і то тільки в тому разі, коли

хтось із працівників не міг вирішити будь-яких
принципових питань і прохав його приїхати на допомогу. Решту
часу він або перебував на Мечникова, або спав, або сидів

у штабі...»

«Така обстановка й абсолютне довір я допомогли мені

розгорнути мою роботу. Пізніше повною мірою був
відсутній контроль за витрачанням матеріалів...
Придбання матеріалів проводилося безконтрольно, рахунки теж

оформлялися просто. Досить було грифу на будь-якій
шпаргалці, і іроші платили (зразок додаю). Користуючись
з цього, мав змогу одержувати гроші, які не витрачав на

матеріали, а видавав членам моєї групи».
Ось як воно повернулося в житті Гефта: він, який і в

Одесі, і особливо в Туапсе, нещадно боровся з
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ким нехлюйством, безвідповідальністю, марнотратством
коштів, тепер сам заохочував це і брав у ньому участь...

Колишній викладач Вагнер по-батьківськи опікувався
своїм учнем. Порадив йому одразу ж показати себе і

завоювати авторитет. Гефт з вдячністю прийняв пораду,
та він і сам добре розумів, як йому це потрібно.

І тут випала щаслива нагода. На заводі стояв

сторожовий корабель, на який мали поставити нового двигуна.

Чи це був саботаж, а швидше незнання техніки, та

ремонтники протягом трьох тижнів не могли справитися
з цим завданням. Вагнер відрядив туди Гефта, той

швидко розібрався, в чому причина, і через два дні двигун

запрацював на сторожовику.
З «Доповіді» Гефта: «Це надало колосального

значення в моєму становищі. Про мене заговорили в охоронній
флотилії, у штабі, в Буднагляді, що зробило мій авторитет

незаперечним, і становище моє одразу зміцніло.

Користуючись з цього, я став почуватися вільніше, усе

компенсувалося моїм авторитетом інженера-будівель-
ника. Працюючи на заводі, вирішив добирати людей, в

основному на заводі. Для цього почав придивлятися до

них, передусім до прорадянськи настроєних людей,
колишніх комуністів, людей, що мали прикрощі з

румунськими або німецькими властями. Крім того, мене

цікавило, аби дібрати таких людей, які, добре знаючи свою

справу (спеціалісти), могли тонко провести усі акти

саботажу і диверсій. З іншого боку, тих, які здобули
авторитет у робітників, за якими робітнича маса могла піти

на першу-ліпшу справу».

Звичайно, Гефт не забув і про тих, кого йому назвали

в Центрів як «своїх людей». Передусім він спробував
вийти на найбільш надійнішого з них Брагіна.
Переконався, що ніякого стеження за квартирою Брагіна
немає, і натис на кнопку дзвінка. Двері відчиним
згорблений дідок. Микола сказав, що розшукує свого давнього

товариша. Глухуватий дідок не зразу збагнув, чого від
нього хочуть, а второпавши, махнув рукою:

Поїхали мій син і його родина з військовою

частиною. Покинули мене самого...
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Взявся шукати професора Костяніна і той.

виявилося, давно евакуювався з Одеси. А до Едуарда Лопатіна

вирішив не з являтися: в розвідцентрі сказали, що не

дуже довіряють йому.
З «Доповіді» Гефта: «Я лишився фактично сам, і

допомоги від наших людей отримати не міг».

Що робити? Строк його перебування в Одесі,
визначений Центром, наближався до кінця. Матеріалів ним

було зібрано багато, вони являли собою безсумнівну
цінність для нашої розвідки. Перелічуємо тільки назви

розділів, за якими Гефт-«3олотников» підготував донесення:

«Моя робота у німців і структура німецьких військово-

морських органів», «Зрадники, ті, що вагаюся, і люди, які

не викликають довіри», «Агентура: сигуранца, гестапо»,
«Режим у місті і структура адміністративного управління»,
«Транспорт», «Преса», «Культурне життя міста»,
«Торгівля», «Чорна біржа», «Постачання», «Промисловість»,
«Організації, що існують у місті румунського, німецького, нац.

російського і українського характеру». На жаль, у його

«Доповіді» майже немає жодного слова про те, як йому
вдалося добути ці величезні дані. Зі скількома людьми,
які володіли такою інформацією, він зустрівся, які

документи і як добув... Чесно кажучи, таке під силу лише

великій, розгалуженій, досвідченій підпільній групі.
І він вважав, що не всі матеріали ще добув... А треба

було готуватися до повернення...

Однак він був дисциплінованим розвідником. Та коли

зібрав свій великий «багаж», то змушений був визнати,

що з таким «багажем» він лінію фронту не перейде.
Очевидно, в Центрі спростили ситуацію. Ну, сюди, на

окуповану територію, він потрапив досить легко стрибнув
з парашутом із літака. А звідси як вибратися? Гефт не міг

навіть залишити місто з румунським аусвайсом, треба
було мати німецький, а його роздобути було непросто.
Якщо звернутися по допомогу до свого начальства, то

одразу виникне підозра куди це ти зібрався з міста?

Могли донести в гестапо, а звідти вже не вирватися... Та

навіть коли він дивом виприсне з Одеси, як він перейде
лінію фронту з отою незашифрованою «Доповіддю»? Та
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коли знайшли б зашифровану, одразу ж заарештували
б... Подумки картав розвідцентр, де фактично не

продумали, як йому вертатися до своїх.

Гефт потрапив у зачароване коло. Він розумів, що в

Центрі чекатимуть на нього, коли вчасно не

повернеться, всяке можуть подумати. Адже його до Одеси послали

не на прогулянку... Можуть і за родину взятися...

Микола схуд, став нервовим, подразливим, чим дуже

стривожив батька й матір. Але на заводі й далі працював

старанно, винахідливо, начальство хвалило його. А він

мучив мозок: як же йому дістатися до своїх?..

І все ж знайшов спосіб, як ближче дібратися до лінії

фронту. Від «вибив» собі відрядження до Миколаєва, а

від того міста було кілька десятків кілометрів до фронту.
А потім відмовився від свого наміру. Чому не знаємо.

Мабуть, мав для того вагомі підстави.
Зовсім засмучений, блукав якось Одесою. І раптом

очам своїм не повірив побачив просто на вулиці Сашка

Красноперова, з яким разом готувався для розвідроботи
на окупованій території. Звичайно, Микола уявлення не

мав, куди і з яким завданням вирушить Сашко, але

безмірно зрадів, побачивши його. Адже Сашко вчився на

радиста, отже міг передати в Центр запит, що йому робити
далі... Гефт ледь стримався, щоб не закричати від радості,
затяг Сашка до глухого двору, обняв його, тремтяче
спитав:

Де твоя рація? Мені вкрай важливо передати... туди

дуже важливі дані. Або хоча б повідомити, що в мене все

гаразд, однак не можу вибратися звідси, хай пришлють
зв язкового....

Сашко лякливо озирнувся, не підводячи голови, глухо
мовив:

Розумієш, немає у мене рації, пропала...
І чкурнув з двору.
Отак зрадив чи просто злякався, кинув десь рацію

росіянин Красноперов, який під час навчання клявся у

вірності Батьківщині, Сталіну, і лишився на своєму

посту німець Гефт...
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З «Доповіді» Гефта: «Я нарешті прийняв рішення.
Вирішив чекати і продовжувати роботу на свій розсуд.

Продовжувати шукати реальні можливості від їзду і

розширити свою роботу, почавши вербувати людей,
переходячи до роботи в саботажі».

Нам здається, що «Золотников» розумів у його

завданні багато другорядного, не важливого для нашої

розвідки. Ну, дані про німецький військово-морський флот
потрібні. Мабуть, знадобляться дані й про сигуранцу,

гестапо, адміністративні органи, стан промисловості... А

про торгівлю, культуру, пресу?.. Отже, його вчасний

прихід до Центру, якби й сталося таке диво, дав би небагато.

А якщо завдати серйозної шкоди флотові, заводові
оце буде істотна допомога Червоній Армії! Треба дібрати
надійну групу й головну увагу зосередити на диверсіях і

саботажі.

Іще Гефт подумав ось про що не менш важливо до

приходу наших зберегти якнайбільше суден, обладнання
на заводі, кваліфікованих робітників: адже треба буде
відновлювати флот на Чорному морі, відбудовувати завод.

Згодом він зі своїми соратниками зробить так багато в цій

справі, що подивуються...

Ось який сумлінний, ініціативний резидент був у

розвідцентрі, наголосимо українському! А його, до речі,
все ж, мабуть, там недооцінили, хоча й дали похвальну

характеристику. В документах «Золотникова» називали

«кур єром». Він не повинен був збирати названі в

завданні матеріали, а тільки взяти їх у визначених людей.

Однак, як ми знаємо, їх не виявилося в місті, сам Гефт
зібрав масу матеріалів та ще й почав активно діяти як

резидент, керівник підпільної групи.
Забігаючи наперед, скажемо, що після повернення

«Золотникова» та вивчення його «Доповіді» таки оцінили
його роботу. Під грифом «Цілком таємно» була подана

«Доповідна записка» секретареві ЦК КП(б)України
товаришеві Хрущову М.С.» Ось витяг із неї:

«Для ведення диверсій розвідувальної роботи в тилу

противника 4-м управлінням НКДБ УРСР у червні
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1943 року був скинутий на парашуті в район міста Одеси
наш резидент «Золотников».

Як бачимо, керівники Четвертого управління, так би

мовити, заднім числом дали Гефту звання резидента з

широкими повноваженнями. А він їх сам добровільно
взяв на свої плечі й блискуче справився з ними.

Читач, мабуть, розчарований: де гострі, захоплюючі

моменти з діяльності чудового розвідника? Де вибухи,
погоні, перестрілки, змагання з сигуранцою й гестапо?

Адже в колишніх і нечисленних нинішніх наших фільмах
таке трапляється майже в кожній частині, а вже про

американські бойовики не кажемо...

Безумовно, складні, небезпечні моменти у Гефта в

Одесі були, ми про них розповімо. Та їх було небагато, і

він, так би мовити, без пострілів, без шуму виходив з

них.

А чи не в тому полягає справжня майстерність
розвідника, щоб діяти, як колись казали, тихою сапою,
завдаючи великої шкоди ворогові і не попадаючи на гачок

спецслужб? Саме так діяв «Золотников», і, на наше

переконання, це вияв його справжнього розвідницького
таланту. Слід зазначити, що Микола Гефт власне не був
розвідником-професіоналом. Це було його перше

завдання, і він на ходу, в непередбачених Центром умовах
вчився цьому непростому, жорстокому «мистецтву».
Ще одна, дуже важлива деталь. Перебуваючи в Одесі,

Гефт наочно переконався, що румуни, та й значна

частина німців, зовсім не такі страшні, кровожерні, як їх

зображувала радянська пропаганда. Є серед них люди

розумні, навіть порядні, які поважають представників
інших націй, примусово воюють, є серед них фахівці...
Політика румунів та німців у Одесі, продумана, гнучка,
досить поблажлива, привела в лави їх прихильників
багатьох городян, навіть членів партії, зокрема, тих, що

потерпіли від радянської влади, як батько Миколи, а їх

було немало...

То чи не міг Гефт, бачачи все це, ну, не зрадити, а

просто імітувати боротьбу з ворогом? Або просто зібрати
всі ті дані й тихо сидіти до приходу Червоної Армії?
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Навряд чи його б покарали, переслідували родину. Він

би переконливо довів, що не міг перейти лінію фронту...
Ні, Микола Гефт так вчинити не міг. У нього була

одна Батьківщина, де він народився, виріс, здобув освіту,
мав справжніх друзів, чудову родину... Він любив свою

Батьківщину, любив Одесу," і задля свободи своєї країни
віддавав усі сили, весь жар, талант своєї душі. Хоча

ніколи не говорив про це уголос.

Середовище проживання

А тепер дозволимо собі зробити невелику паузу перед

тим, як розповідати про диверсії та саботаж групи

«Золотникова», і розповісти правду про життя

окупованої Одеси. До честі розвідника, він не покривив душею,
описав усе, як воно було.

Ось як він оцінює політику румунів, яким тоді
належала влада в місті, звичайно, під контролем німців, але,

на подив Гефта, не надто жорстким. Навіть гестапо в

Одесі не було...
З «Доповіді» Гефта:
1. Політика румунів у м.Одесі і на території Транс-

ністрії була політикою задобрювання, влещування

населення, добиваючись його лояльності, що й було ними

досягнуто.

2. Продажність і безпринципність одеського

обивателя була добре використана румунами для власних

цілей.
3. Добір радянсько настроєних людей, а тим більше

людей, здатних діяти супротив, був надзвичайно важкий,
бо навіть члени партії говорили так: «Життя добре,
заробити можна, хіба це погано?»

А які ж закони діяли в Одесі?
З «Доповіді» Гефта: «Румунською адміністрацією були

залишені чинними усі радянські закони побутового по-
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рядку. Так, приміром, закон про аліменти, про допомогу
за старістю і непрацездатністю, ііро шлюби і т. д.»

Цікаво, правда? А як у нас нині?..

Однак закони далеко не завжди точно виконувалися.
А деякі були трохи змінені. Зокрема, про тимчасову

непрацездатність.
З «Доповіді» Гефта: «Рішенням директора робітникові

могли платити 50 100 відсотків, незалежно від строку

роботи. Здебільшого ж не платили нічого. Звільняв з

роботи перший-ліпший лікар. В разі каліцтва на

виробництві період лікування міг оплачуватися тільки за

бажанням директора»

Однак були й істотні уточнення на користь
працюючих. З «Доповіді» Гефта: «Було запроваджено закон про

сплату одноразової тримісячної допомоги кожному

працюючому у разі одруження і про надання йому одномісяч-
ної відпустки».

Гадаю, цей абзац не варто читати нашим молодятам...

Не забула влада допомогти й у разі похорону: родичам
покійного видавали допомогу в розмірі двомісячної
зарплати.

Дуже короткий, однак, місткий розділ «Доповіді» про

біржу в Одесі. Наведемо його майже повністю.

«Одною із статгей доходу і засобом існування була
чорна біржа, де купувались і продавались валюта й золото.

Характерною рисою було те, що насеред 1943 року на цій
біржі можна було купити 1000 лей за 40 50 марок,

наприкінці ця ціна зросла до 130 марок. Рейхсмарки йшли
100 за 100, а останнім часом 100 рейхсмарок за 50

окупаційних. В середині 1943 року комерсанти-румуни

скуповували окупаційні марки вартістю в 50 марок за ціною 55

марок, вивозячи їх до Румунії, а потім відправляли до

інших країн: там їх вартість була вищою.
Золото йшло за ціною спочатку 50-60 марок за грам, а

останнім часом 250 300 марок».
Шановні читачі, самі порівняйте той час з нашим. А

як же одеська торгівля? Послухаємо «Золотникова». З

«Доповіді» Гефта: «Вільна торгівля в Одесі була широко
розвинена. Для відкриття першого-ліпшого
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ного підприємства треба було отримати авторизацію в

дирекції торгівлі й сплатити збір. Торговельні
підприємства були всіх галузей. Товари продавалися не тільки

місцеві, а й румунські, що їх завозили комерсанти-руму-

ни, які одержували право на ввіз. Мито стягувалося

спочатку в леях, а наприкінці 1943 року в натурі
товарами, що завозилися. А які були ціни? «Метр шерсті до

200 марок, сатину до 120 марок. Так цінувалися
румунські товари. Радянські йшли удвоє-втроє дорожче.

Продукти харчування: хліб 2 15 марок, олія 12 25

марок, масло вершкове 20 60 марок, сало 20 75

марок, цукор 25 30 марок за кг.»

Ну, а зарплата робітника, як свідчить Гефт у

середньому в Одесі була 200 500 марок на місяць. Особисто
він одержував 500 700 марок.

Важливе уточнення: «Працювали всі бажаючі». Іще не

менш важливе: «Треба відзначити, що період 1942 43 рр.
відзначався тут величезним достатком продуктів і

цілковитою забезпеченістю населення харчуванням».

Звідки ж взялися всі ці продукти, всі ці товари? Невже
румуни-комерсанти могли завозити до Одеси таку
кількість їх? І на це запитання «Золотников» дає вичерпну
відповідь.

З «Доповіді» Гефта: «У місті працювала майже вся

промисловість на базі, залишеній під час відходу наших

частин». Гефт називає усі великі підприємства Одеси,
кількість робітників на них, керівників, продукцію, що

випускалася: кількість її вражаюча... Він відзначив, що

більшість головних інженерів підприємств добиралася з

місцевої інтелігенції, яка майже цілком перейшла на бік

окупантів, перш за все, румунів.
І начальники цехів, і старші майстри також

призначалися ж числа висококваліфікованих спеціалістів, які

залишилися в місті. На партійність дивилися крізь
пальці, був би чоловік майстром своєї справи та мав довідку
про благонадійність. А таку довідку роздобути було
досить просто, а ще простине купити.

З «Доповіді» Гефта: «Благодійність перевірялася так:

якщо в справах сигуранци нічого про людину не знали, то
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запитували двірника, мешканців, і коли ті говорили

добре про неї, то довідку видавали швидко. В разі
партійності або коли був донос, таку довідку можна було купити

за гроші.
Крім державної промисловості, працювала приватна

миловарні заводи, ковбасні фабрики, млини, маслобій-

ня, різні майстерні. Зарплату спершу виплачували раз
на місяць, потім двічі. Утримували десять відсотків на

страхування інвалідів, давали допомогу на дітей: на одну

дитину 10 відсотків зарплати, на двох 15 відсотків.

Крім того, було щомісячне преміювання (ЗО відсотків)
інженерів і чиновників, робітникам видавали всього дві
такі премії на рік».

Чи ж тільки цим «улещували» окупанти трудівників
Одеси? Та ні. Ми наводили дані про додаткове
стимулювання працюючих у цьому матеріалі, що був поданий до

«Демократичної України», але там їх викинули. Ось вони.

«Все організоване постачання відбувалося через

дирекцію продовольства... Румунська дирекція, а всі

начальники росіяни... Усього один хабарник»...
«В системі дирекції перебувала торговельна мережа

щодо хлібного і продуктового постачання... Норма хліба

була для службовців, робітників і чиновників 300 гр.
на день, утриманці до жовтня 1943 року хліб не

одержували. З жовтня стали видавати всьому населенню по 750 гр.
на тиждень плюс 300 гр. на день тим, хто працював на

румунських чи німецьких підприємствах».
«Крім того, проводилося загальне постачання

населення, яке працювало в румунських установах, але норма

продуктів і номенклатура не були постійними...

Наприклад, чиновники дирекції порту цими карточками в

березні 1944 року одержали по 0,5 кг цукру, 2 шматки

мила, 2 кг. кукурудзяного борошна, 2 кг пшеничного

борошна, 1 кг ковбаси, 0,5 літра горілки, 2 кг крупів, 1 кг

повидла фруктового, 0,5 кг солі. Вартість такого пайка

була 40 марок».

«Крім того, на заводах і на підприємствах були
їдальні, де один раз на день давали обід із 2-х страв і 200 гр.
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хліба. Вартість обіду була від 1 до 1,5 марки. Якість обідів

була гарна».

Звичайно, румунські чиновники та фахівці мали
значно виші пайки десь утричі-вчетверо, і асортимент їх

був ширший, до нього входили цигарки, лікер, вино. А

коштували ті пайки навіть менше, ніж для місцевих

жителів Одеси.

І все ж Гефт робить висновок: «Наявність такого

постачання багато в чому знижувала базарні ціни і сприяла

доброму ставленню населення до румунської
адміністрації».
Ще один відступ. На підприємствах досить широко

застосовувалась система штрафів за всілякі порушенням
від зарплати за півдня до півмісячної. Карали практично
за те ж саме, що і в радянські часи: запізнення,
полишення робочого місця завчасно, недостатня

продуктивність праці, невиконання строків робіт, крадіжки,
пиятика на робочому місці, і нове нешанобливе ставлення

до директора.

«Широко застосовувалися фізичні засоби впливу,
особливо на нашому заводі лютував директор Купфер.
Цей самодур міг полаятися в конторі, і тоді біг до цеху і

шукав нагоду побити комусь пику... Потерпілий не

скаржився: директор на заводі був цар і бог».
Ось у таких складних умовах розпочинав свою

диверсійну роботу в Одесі «Золотников». Без жодного зв язку з

Центром...
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Корабель зникає в морі

Усього дев ять сторінок у «Доповіді» присвячені
диверсіям. Але які це місткі сторінки! «Золотников»

розповідає про них максимально стисло, і кожен абзац то

ціла історія копіткої, напруженої, ризикованої й тонкої

роботи, щоб завдати ворогові великої шкоди й самим «не

засвітитися». До речі, після визволення Одеси усі ці

диверсії було скрупульозно перевірено, і всі вони були
насправді!
А починав «Золотников» не з ефектних операцій, які б

збурили місто, можливо, чутка про них через інших

розвідників докотилася б до Центру в Енгельсі, отож

начальство було б задоволене... Бо тоді на заводі було б

підвищено нагляд за всіма, когось би «засікли», почалися

арешти, можливо, постраждала б і група Гефта.. І

наступні операції навряд чи вдалося б здійснити.
З «Доповіді» Гефта: «Першим було зниження темпів

робіт. Основні роботи на ремонті лягали на механічний і

в перший час на трубопровідний цехи. Контроль за

кількістю затрачуваної робочої сили було покладено на мене.

Користуючися з цього, я дав завдання І.А.Рябошапче-

нку, Персіанову А.А. на роботи, де потрібно два-три

чоловіки, посилати 8 9 чоловік, розставляючи їх так, щоб

створити враження великої роботи».
Просто? Дуже! Ефективно? Звичайно! Гефт

сподівався, і небезпідставно, що адміністрація не помітить його

«нововведення». Але цього разу він помилився. Йому не

вдалося обдурити головного інженера Б.В.Петеліна.
З досьє «Золотникова»: «Петелін Борис Васильович

(передав матеріал агент «Ваня») інженер, захистив

дипломний проект при румунах, до їх приходу працював
на різних посадах на заводі імені А.Марті в Одесі. При
румунах став головним інженером заводу. Доклав усіх
сил на відбудову на повну потужність заводу і

завантаження повного робочого дня кожного робітника.
Знущався з них, з першої-ліпшої нагоди штрафуючи їх. Був

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 327



у дружбі з білоемігрантами Сименицьким-Лунгу
(патронажний комітет) і Александру (офійним представником

сигуранци)».
Як бачимо, противник у нього був серйозний,

зв язаний із секретною румунською службою. Мабуть, Гефт
спершу недооцінив його/тільки після матеріалу свого

агента склав повне уявлення про головного інженера.
Дані про Петеліна взяті нами з розділу «Доповіді»

«Зрадники, люди, що вагаються, і ті, які не викликають

довіри». Зауважимо, що Гефт, якому самому довелося

зазнати, що таке бездоказовий арешт, донос, дуже
обережно й відповідально підійшов до завдання розвідцентру:
зібрати матеріали про зрадників. Він, до речі, сам

розподілив людей, які співробітничали з німцями, на три

категорії, як воно було в житті. Мабуть, розуміючи, що з

приходом Червоної Армії... з ними будуть розбиратися. І

він хотів полегшити долю тих, хто був змушений
співпрацювати з окупантами, зокрема, просто щоб вижити...

Так от, Петеліна він без жодних сумнівів відносить до

зрадників. «Сам Петелін запеклий ворог Радянської

влади, не соромиться лаяти її при всіх. На банкеті,
присвяченому «визволенню Одеси від більшовиків», заявив у
вітальній промові «тільки тепер російська інтелігенція
зітхнула вільно, тільки тепер ми відчуваємо щастя

свободи, і за це дякуємо нашим рятівникам Румунії й
Німеччині».

Звісно, Гефт зрозумів, що обдурити такого знаючого

інженера і умілого керівника непросто. Після тривалих

роздумів він доходить до оригінальної думки а цього й

не треба робити? А що ж?

«У разі, якщо румунська адміністрація, особливо ж

Петелін, починали зчиняти галас про те, що люди

використовуються неправильно, я заявив баутрату (раднику),
що галас цей тільки тому, що робітників хочуть зняти на

румунські роботи. Цей «шовінізм» дозволяв мені

залишати людей на німецьких роботах, а після 5 6 таких

випадків Петелін перестав втручатися у розстановку

робочої сили на німецьких об єктах».
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Отже, він зумів обдурити досвідченого, підступного
Петеліна. Можливо, цю думку підказав йому хтось із його

групи, до якої, на нашу думку, входили переважно

кваліфіковані, знаючі інженери, техніки, робітники високих

розрядів.
Кажемо на нашу думку, бо, на жаль, ми не

дізналися, як «Золотников» збирав свою групу, повного її складу.
У «Доповіді» відсутні кілька пронумерованих сторінок,
де, вважаємо, про це йдеться. Лишилася тільки фраза: «А

тепер розповім про моїх помічників»... Втім, при
розповіді про саботажі та диверсії частина з них згадується.
Вже були названі Персіанов, Рябошапченко, «Ваня»...

Гефт прекрасно розумів, що Петелін не відстав від
нього остаточно, тримає на підозрі, але не став баритися
з новими актами, лише вживаючи всі можливі акти

перестороги.

Судно «Согласие» мало бути переобладнане на

морський рефрижератор. Для виконання цієї важливої,
складної роботи із Сімферополя спеціально приїхав досвідчений

російський інженер Озерний. Проект виконали залежно

від устаткування, яке частково привіз, частково купив на

місці Озерний. Гефт уважно оглянув те обладнання і

визначив, що воно стаціонарне, а не суднове, і уміло на

цьому зіграв.
З «Доповіді» Гефта: «Це наштовхнуло мене на думку

покалічити установку. Для цього, коли мені було
доручено за проектом розпочати встановлення устаткування,
я роблю все можливе, щоб витурити Озерного з Одеси».

«Золотников» доповів начальству, що Озерний купив
не те устакування, а це було легко перевірити, і

розлютоване начальство напалося на інженера, вимагало

пояснень. Переляканий Озерний чкурнув, до Сімферополя.
Руки Гефту були розв язані.

З «Доповіді» Гефта: «Розробку робочих креслень за

проектом я приватним чином за 1500 марок здаю групі
конструкторів заводу на чолі з інженером Сиденком.
Удаю, що я не розуміюся на холодильній справі, а

натискую на строк виконання робіт 10 днів, не даю їм

можливості старанно продумати конструкції, і тим самим їх

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 329



роблять наперед поганими. Крім того, знаючи, що в Одесі
неможливо дістати клинові приводні ремені великого

формату, наполягаю ставити приводні ремені такі, які є»...

Щоб не втомлювати читача технічними термінами, на

яких «Золотников» прекрасно розумівся, скажемо про

результати цієї диверсії. Судно затрималося на

переобладнанні понад усяку міру. Не ті були й інші деталі. Крім
того, Персіанов за завданням Гефта зіпсував
охолодження камер. На переобладнання судна пішла дуже
велика на той час сума 486 тисяч марок. А головне

судно так і не стало рефрижератором, а ще Гефт і його

помічники зняли кілька важливих деталей, отож

«Согласие» ще довго доремонтовувалося в Констанці.
Та це був тільки початок. Гефт і його помічники

вивели з ладу буксирний теплохід «Ловау», поставивши

браковану муфту, потім перейшли на диверсії на військові

кораблі. Там вони, без перебільшення кажучи, кожен

день ризикували життям. Спершу організували неякісну
заливку підшипників баббітом на військово-сторожових
катерах Д-8, Д-9, Д-10. Після цього провели таку ж

операцію на швидкісному есмінці.
Далі більше.

З «Доповіді» Гефта: «Ми з Персіановим заливали

кормові втулки на всіх військових суднах, що стоять на

елінгу і в доку, тільки низькосортним баббітом. Усі вони

через 3 4 рейси приходили на повторний ремонт, і на

запитання баурата про причини такого швидкого зносу я

посилався на конструктивні вади суден, довгу валову

лінію, слабкий корпус, великі оберти двигунів тощо. У

зв язку з тим, що спеціаліст він був слабкий, усе це

приймалося за чисту монету».

Вдумайтеся, читачу: у цей переломний момент війни,
коли Червона Армія взяла ініціативу в свої руки й

гітлерівська Німеччина напружувала всі сили, збирала всі

технічні засоби, живу силу, щоб повернути ініціативу на

свою користь, якийсь простий інженер і його помічники в

Одесі без шуму, «засвітки» один по одному виводили з

ладу такі потрібні фашистам на Чорному морі кораблі
військові й цивільні. Ми підрахували, що тільки в
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результаті шістьох диверсій стали на вимушений ремонт

десять суден! А винищувач підводних човнів «КТ-39»

взагалі безслідно зник. Гефт ризикнув, бо розумів, як

потрібен був фашистам цей корабель для боротьби з

радянськими підводними човнами.

З «Доповіді» Гефта: «В період стоянки на ремонті
винищувача підводних човнів «КТ-39» я, діставши
виготовлену на моє прохання «Ольгиним» вибухову шашку, дав

підкинути її Тихоніну до вугільної ями цього судна. Про
долю «КТ-39» я нічого не знаю, бо він пішов з Одеси до

Констанци й більше не повернувся».
Між тим, спецслужби Німеччини й Румунії не

дрімали, настійливо дошукувалися причин аварій, диверсій. А
досвіду й уміння в цій справі їм було не позичати. Однак
вони не напали на слід «Золотникова» і його помічників,
бо вони все робили чисто з бездоганним знанням техніки.

Були й досить оригінальні диверсії. Так, на пароплаві
«Драч» після приходу судна в ремонт належало змінити

всі живильні засоби для котлів. Баурат, повністю

довіряючи Гефту, доручив йому придбати їх і встановити. АГефт
передоручив це майстрові слюсарного цеху А.А

Полтавському, котрий надто любив гроші. Й не помилився: той

придбав неякісні запчастини, а значну кількість коштів,
виділених на це, поклав до власної кишені...

Пастка

У той час, коли на заводі не припинялися тонко,

скрупульозно продумані диверсії, велась активна розвідка,
резидент працював, так би мовити, на повну котушку.

З «Доповіді» Гефта: «В роботі все йшло добре й

спокійно. До січня 1944 року».
Небезпека прийшла звідти, звідки «Золотников» її аж

ніяк не чекав. Що ж сталося?

З «Доповіді» Гефта: «Наприкінці січня 1944 року до
мене на роботу приїхав батько і сказав, що мене розшукує
ГФП (політична поліція)... Це був донос. У ньому було

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 331



сказано, що я моряк, працюю у порту в німців. ГФП
поїхало шукати мене в Зеєтранспорт-штелі. Там вони

знайшли батька і спитали, де я. Батько направив їх на

Мечникова, 2, знаючи, що я в цей час на заводі, отож

приїхав попередити мене. Я ж попередив членів моєї

групи, дав їм вказівку на подальшу роботу і на зв язок».

Однак Микола Гефт не думав сам ховатися, він

вирішив лишитися на заводі. Хоча розумів, що небезпека

серйозна...
З «Доповіді» Гефта: «Проте ні того, ні наступного дня

з поліції ніхто не з являвся. Від Вагнера я дізнався, що
вони були в начальника, говорили з ним, що він,
начальник, розпитував Вагнера під час обіду про мої

політичні настрої. Вагнер відповів, що я запеклий ворог
Радянської влади, і баурат з ним погодився. А

наступного ранку, після наради, розповів мені, що вчора був у
нього офіцер з ГФП, питав, як я працюю, чи не

більшовик, і які мої настрої. Баурат дав мені прекрасну

характеристику, і той поїхав. Мене ж він попередив, щоб я був
обережним, бо якщо я потрапив під підозру, то мною

почнуть цікавитися, і можуть бути прикрощі, бо ГФП не

звертає уваги ні на кого, поки не має первісного
матеріалу. Я подякував баурату і став ще обережнішим».

Гефт зрозумів, що його так просто не залишать у

спокої. І справді, «днів через десять по тому було
викликано мене на Маразліївську вулицю, в ГФП, до унтер-

офіцера Краузе».
Він трохи заспокоївся: якщо викликають до такого

невисокого чину, значить, справі не надають особливого

значення. Та все ж він старанно підготувався до розмови.

З «Доповіді» Гефта: «Прийшов, у погано обставленій

кімнаті мене зустрів Краузе і перекладач. Краузе
низенький брюнет без двох пальців на правій руці.
Поруч нього ще один унтер-офіцер.

Під час розмови я дізнався, що Краузе з Польщі, його

брат у Росії. Допитує Краузе, другйй сидить, мовчить,

палить цигарку і вивчає моє обличчя, весь час дивиться

мені в очі. Це надзвичайно діє на нерви. Допит
починається з анкетних даних про мене, потім, яким побитом
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я сюди потрапив. Розповідаю все за легендою, додаючи

до цього розповіді про муки, що їх я переніс, як німець,
у більшовиків, позбувшися великої посади, сім я

залишилася в Сибіру голодувати, сам терпів злигодні на

будівництві тощо. Спочатку слідчий все записував із моїх

слів, однак я так вдало ввійшов у роль нещасного, що він

став записувати тільки дещицю, а згодом і зовсім

перестав писати. В цей час запитання почали задавати обидва

унтери, і я відчув себе легше».

«У тому місці, де я розповідав, як потрапив через
лінію фронту сюди, мене двічі перепитували, чи був я в

Харкові й чи документ у мене харківський»...
Гефт лише на мить замислився. В Харкові все просто

перевірити... І він знайшов вихід, сказавши, що в самому

Харкові не був, а був під Харковим, у Чутові. Він знав,
що те місто вже зайняла Червона Армія.

Тут Гефт у своїй «Доповіді» зауважив: «Поступово
допит перейшов у взаємну розмову. Однак я зрозумів, що
основне приготовлено на закінчення. Хочуть, щоб я

розслабився, а потім кинути головні козирі й застати мене

зненацька.

Наприкінці Краузе спитав мене, чи знаю я Дембсь-
кого Костянтина інженера Регістру з Туапсе. Я
відповів, що знаю. Тоді Краузе спитав, за що я посадив його

до НКВС і чи довго я працював у Туапсе секретним

співробітником НКВС».
Це був справді тонко розрахований удар. Тільки тепер

Гефт збагнув, чому його взяли на допит до такого

низького чину: щоб він вирішив, начебто справа дріб язкова,
і не підготувавсь як слід. Він відповів відкритою
посмішкою: «Я з посмішкою відповів, що це дурниця, якби я був
співробітником НКВС, то мене не вислали б до Сибіру».

Важко сказати, що подіяло на слідчих. Можливо,
посмішка Гефта, його ледь приховане обурення наклепом,

можливо, логіка його слів. Вони перезирнулися, кивнули
головами. Певно, довірили Гефту й вирішили довести

справу до кінця. «Тоді Краузе спитав, чи я знаю щось

про партизанів у Одесі й чи не дію разом з ними. Я

сказав їм якомога щиріше, що кращого життя, ніж маю
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зараз за німців, ніколи не знав і не маю ніякого наміру
класти голову за більшовиків».

Здається, він остаточно переконав унтер-офіцерів, бо

вони після останніх слів показали йому донос,
«написаний Дембською Ніною Іванівною, в ньому говорилося,

що я, працюючи в Туапсе, співробітничав з НКВС і

виказав дуже багато людей, серед них її чоловіка, якого

вислали до Сибіру».
Чи справді Дембська мала якісь факти щодо зв язків

Гефта з НКВС? Чи це був здогад або навіювання? Важко

сказати, чому саме його вона звинуватила в злигоднях

свого чоловіка. Однак Микола до такого повороту подій

був готовий.
З «Доповіді» Гефта: «Прочитавши це, я сказав, що в

цьому відіграє роль тільки заздрість, бо я живий, неу-

шкоджений. Бо ж я за радянських часів обіймав хорошу

посаду і тепер проскочив фронт, живу добре, а що її

чоловіка немає, як вона мені сказала на початку січня,
коли ми випадково зустрілися на вулиці, то вона

вирішила звинуватити в цьому мене. Слідчі погодилися зі

мною. Ми пожартували, і я пішов».

Так просто все закінчилося? Та ні, навряд. Баурат,
якому Гефт докладно розповів про розмову, висловив

задоволення, що Миколі вдалося довести свою

непричетність до НКВС, однак попередив, що після цього

треба бути вкрай обережним, щоб не дати жодної нагоди

для підозри.
І все ж, чому Гефт так досить легко проскочив, довів

свою невинуватість? По-перше, німці, перш за все,

гестапо, СС, розвідка, знали, скільки наприкінці 30-х

років у СРСР було фальшивих доносів, як до них звикли

люди. Так могла вчинити і Дембська. По-друге, Гефт на

допиті поводився природно, відповідав щиро,

переконливо, що не могло не вплинути на унтер-офіцерів. По-

третє, і це, можливо, головне: у нього були дуже хороші
характеристики, а в Німеччині вони багато важили.

Основне блискучий спеціаліст. А ми вже зазначали,

що німці та румуни брали на роботу переважно фахівців,
які добре зарекомендували себе на роботі в Радянському
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Союзі, навіть якщо вони були до того членами ВКП(б)...
(До речі, в одному місці «Доповіді» він каже, що
спеціалісти з німецькими й особливо румунськими дипломами

були значно слабкішими від наших).
І Гефт оговтавшись після стрясання, разом зі своєю

групою продовжує роботу.

Останні дні в Одесі

Червона Армія неухильно наближалася до міста. 1

Гефт з помічниками працював на повну силу.
З «Доповіді» Гефта: «Найдужче моя група

розгорнулася у момент початку евакуації устаткування. Вся група

дістала від мене завдання псувати все устаткування, яке

вивозилося з заводу. Для цього Рябошапченко перевів
працювати на ніч Миндру, Тихоніна, Верещука, вони

повинні були організувати групи з надійних людей і

виконувати роботу щодо псування верстатів. Це було
зроблено, і з заводу вивезли 38 верстатів, абсолютно

непридатних до роботи. Увесь цінний інструмент було
запаковано й закопано у механічному цеху».

І раптом несподіванка. Втім, несподіванкою це

навряд чи можна назвати: Гефт передбачав, що таке може

статися. Німці й румуни, відступаючи, різко змінили
свою політику задобрювання населення Одеси.

З «Доповіді» Гефта: «Для всього населення в місті,
починаючи з 16 і до 50 років, було запроваджено

обов язкову трудову повинність... Загальний строк був 60 днів.
Працювали в основному в місті, однак багатьох

посилали й на села. Здебільшого на села відвозили жінок і

дівчат, що займалися хатнім господарством і не мали

грошей, щоб відкупитися. Жили вони там у важких умовах,
і ми знаємо кілька випадків насильства над ними

румунів адміністраторів і навіть солдатів».
На його заводі створили справжнісінький концтабір.

«Особи, силоміць привезені, перебували в жахливих
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умовах. Більшість із них привезли просто з роботи, в

чому були. Тут їх розмістили в порожніх кімнатах, без

ліжок, столів і стільців. Кинули трохи соломи на підлогу,
й усе. Серед цих людей були інженери й техніки».

Найстрашніше: усі люди з його групи опинилися в

цьому концтаборі. Що робити? І тут Гефт знайшов вихід.
З «Доповіді» Гефта: «Я зайнявся питанням визволення

цих людей. Охорона заводу (військова) дістала вказівку
про те, що у відсутність баурата я, Вагнер і Ансельм

мають право видачі перепусток на завод. У моєму

розпорядженні на заводі була вантажівка, де шофером був
росіянин. Для транспортування деталей я посилав з ним

робітників. Коли охорона біля воріт звикла до його

поїздок, я ризикнув і посадив до нього групу своїх людей».

Так упродовж одного лиш дня було вивезено 60 чоловік.

Залишив «Золотников» на заводі лиш трьох чоловік зі

своєї групи, яким було доручено ховати все цінне.

Отже, навесні 1944 року, коли окупанти гарячково

готувалися до евакуації, намагаючись Якнайбільше

вивезти з Одеси, Гефт зі своєю, як бачимо, численною групою

діяв навпаки: прагнув якнайбільше устаткування

врятувати, приховати, а коли це було неможливо зіпсувати. І

зробили вони багато.

Та що не робив Микола Гефт, як не був
завантажений, як-то кажуть, вище голови небезпечною роботою,
його мозок невідступно свердлила думка: що робити з

батьком і матір ю? Ну, з матір ю не було якихось

проблем вона всю окупацію просиділа вдома, а от батько

працював завідувачем їдальнею, і що далі, то більше

боявся: що з ним буде, коли прийдуть наші... І тоді Гефт
врешті вирішує хай батьки з німцями виїздять із
Одеси. Він відкривається батькові, що він радянський
розвідник. Артур Готлібовиц не зразу йому повірив, бо ж син

так тонко працював... І дає згоду працювати на нашу

розвідку. Тобто, Гефт без згоди Центру завербував батька,
давши йому завдання всюди, де він перебуватиме,
збирати розвіддані й накопичувати їх. А коли прийде
Червона Армія в те місце, де він буде, відкритися, хто

він, і передати ті дані... На наш погляд, він міркував так:
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після зустрічі з працівниками 4-го управління він

доповість, що батько за його вказівкою працював на німців,
збираючи важливі дані, й саме за його вказівкою нині

виконує завдання десь на ворожій території. Отже після

звільнення батька й матері Червоною Армією до них не

застосують репресій. Забігаючи наперед, скажемо, що

так воно й вийшло. Батько й мати опинилися аж у

Бреслау, звідти після взяття міста радянськими військами

благополучно вернулися додому. А сина вже не було в

живих...

В останні дні перед здачею міста німці виводили з

Одеси док. За особистим наказом адмірала Цііба,
командуючого Чорноморським флотом, його мав

супроводжувати Микола Гефт, як визначний спеціаліст і людина,
якій німці цілковито довіряли. Він порадився зі своїм

найближчим помічником «Єфремовим» (Бурзі). Той

після роздумів сказав, що «непогано було б мати свою

людину в КонстаНці» (саме туди переводили док). Однак
Гефт вчинив по-своєму.

З «Доповіді» Гефта: «Вирішивши питання про те, що

я залишаюся, дочекався останнього моменту до

відправки доку й уночі втік з нього... Зайшов до котельного

цеху, перерізав лінію проводки на вибух цеху, потім

пройшов через дизельний і там відрізав лінію на центральну

станцію. Через територію майстерень вибрався до міста,
переночував у Полюхіної. Удосвіта разом з нею прийшов
до порту й попростував до тайника на вулиці Тінистій,
12, де й перебував до ранку 10.IV. 1944 року...
Прийшовши туди, де вже перебували «Єфремов» і Рябошапченко,
я сказав їм, що котельна і центральна станція будуть
врятовані. Так і вийшло. Дізнавшись про прихід частин

Червоної Армії, я розшукав НКДБ і з майором Зубарє-
вим був на заводі».

На заводі, врятованому ним.

Однак це ще не все.

«Знаючи характер мін і їх закладку, я особисто

розмінував усю решту об єктів».

Ось так закінчився одеський період життя і боротьби
«Золотникова» та його ірупи в окупованій Одесі. Але він
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ще певний час був у місті й так багато зробив для

відродження рідного заводу! Нам вдалося віднайти в архівах
унікальний документ. Виявляється, після визволення

Одеси військова влада призначила Миколу Артуровича
Гефта «керівником заводу ім. А. Марті». З яким запалом,

ентузіазмом, коли хочете, з радістю взявся він за мирну

працю, про яку так мріяв, влаштовуючи диверсії,
саботаж і водночас приховуючи верстати, механізми,
сировину, рятуючи людей!.. Та працювати йому довелося

недовго: йшла війна, і Гефт знову був потрібен розвідці.
Акти передачі заводу новому директорові свідчать, що

Микола Артурович за короткий час фактично відродив
завод!

І тут хочемо сказати таке: а чи варто було посилати

Гефта до далекої, зовсім не відомої йому Польщі, до того

ж з погано підготовленою групою для диверсій? Чи не

краще було б лишити його на заводі, який він прекрасно

знав, де його шанували як спеціаліста й людину? Адже

він, повторимося, був висококласним фахівцем, він і

його група не тільки завдали значної шкоди окупантам, а

й порятували багато людей, устаткування, саме завдяки

Миколі Гефту завод запрацював буквально через кілька

днів після визволення Одеси. Скільки ж він міг зробити,
будучи директором цього великого й важливого

підприємства! Важко сказати, чим керувалося керівництво 4-го

управління, даючи Миколі Гефту нове завдання.

Звичайно ж, інтересами боротьби з ворогом, а також, мабуть,
враховуючи великий успіх, якого він досяг в Одесі... Але
це ж було його рідне місто, рідний завод, де його знали і

де він майже всіх знав...

Перш ніж розповісти про останнє «відрядження»
Миколи Гефта, розповімо, як же подякувала Батьківщина
Миколі Гефту і його помічникам за подвиги, здійснені в

Одесі. Слід сказати, що в Центрі після докладної

перевірки переконалися, що «Золотников» та його група

завдали відчутної шкоди окупантам, чим серйозно
допомогли наступальному поривові Червоної Армії,
зокрема, діям Чорноморського флоту. На Миколу Гефта і його

соратників було подання для нагородження. На І.Рябо-
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шапченка, А.Персіанова, І.Миндру, В.Тихоніна, М.Бере-
щука. Дивно, чому там не було Полхіної та Бурзи. І

взагалі список короткий.
«За успішне виконання завдань органів НКДБ УРСР

по диверсійно-розвідувальній роботі в тилу ворога і

виявлені при цьому мужність і відвагу ГЕФТ МИКОЛА
АРТУРОВИЧ представлений до урядової нагороди

орденом «Вітчизняної війни І ступеня». Підписав

нагородні листи членам групи заступник народного комісара
держбезпеки УРСР підполковник Ступницький, а

підтвердив подання народний комісар держбезпеки, комісар
державної безпеки 3-го рангу Савченко. Було це 1944 року,
на жаль, на документах немає числа й місяця. Микола

Гефт був нагороджений орденом... Червоної Зірки.
Решта медалями «За відвагу».

Гадаємо, що керівники держбезпеки УРСР розуміли,
що явно не додали Миколі Гефту за його подвиги, але ж

він був німцем... Уже значно пізніше, коли ставлення до

німців борців проти фашизму дещо змінилося,
Миколу Гефта представили до звання Героя Радянського
Союзу, але в Москві реакції на це не було...

Як загинув Микола Гефт?

Записи з «Особливої теки»: «Для виконання

диверсійних і розвідувальних завдань у тилу ворога на території
Західної Польщі НКДБ УРСР була сформована і

підготовлена диверсійно-розвідувальна група «Авангард»
у складі 10 чоловік. Очолив її Гефт Микола Артурович.
Для зв язку групі було надано ще двох радистів».
У ніч на 6 серпня 1944 року з Житомирського

аеродрому групу літаком було доставлено до району на

північний схід від Кракова.
Перші диверсії було зроблено 16 серпня. Висаджено в

повітря великий залізничний міст, пущено під укіс три
залізничних ешелони з живою силою і технікою ворога.
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Це був серйозний удар по фашистах, і вони організували
«полювання» за диверсантами.

24 серпня розвідники в районі села Седлец були
оточені німецькими каральними підрозділами. Подробиці
тих трагічних днів викладені в щоденнику його

заступника «Ефремова» (Бурзі).
*

З «Щоденника» Бурзі Валеріана Еріховича, який після

загибелі Миколи Гефта став керівником розвідувальної й
диверсійної групи Четвертого управління НКДБ УРСР

«Авангард»: Польща, 6 серпня 1944 року, групу на

парашутах було викинуто вночі. Ми я, Володя, Віра і

Анатолій в селі Граби. Віллі немає. Усіх мобілізовано на

пошуки. Вранці перебралися в село Керче, а увечері
повернулися зустрічати Миколу (Гефта) і решту. Після

півночі прийшли Микола, Тамара, Петро, Едуард і Віллі.

25 серпня 1944 року. Минулої ночі пройшли найважчу
ділянку шляху. Двічі переходили окопи. У Пеші

натрапили на 55-й гарнізон. Допомогла звичка німців ночами

стріляти, отож обминули село. Через 3 км увійшли в село

Чубровице, повернули на південний схід, а потім на

південь до лісу.»
Цей ліс виявився фатальним.
«Спускалися галявиною вздовж узлісся. З-за повороту

пролунали постріли. Наказав зупинитися. Постріли від
шосе тривали. Позначилась необстріляність людей. Вони

із страшним галасом кинулися до лісу врозсип. Мало не

побив одного за це. Збираю бійців біля себе. Миколи,
його радистки і ще чотирьох бійців немає. Розпитую про
них. Дістаю суперечливі відомості. Ідемо на Камінь, як

домовилися з Гефтом («Золотниковим»).
28 серпня 1944 року. Опівдні велика радість

прийшла «Тамара». Три дні блукала лісом, шукаючи нас.

Радість зустрічі затьмарилася звісткою про те, шо

«Золотников» (Гефт), Віра (радистка), Володя (зв язковий)
лишились у лісі й потрапили в облаву. Спочатку був
наказ мовчки лежати й не рухатися. «Тамара» лягла під

смерекою. Перший ланцюг німців пройшов, за ним

рухався другий. Німець наступив «Тамарі» на руку, однак

не помітив її. Пересиділа до вечора, поки не стихла
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стрілянина. Рушила шукати своїх, нікого не знайшла,
натрапила на двох убитих. За темряви вийшла з лісу,
переночувала в полі, а вдень 26-го пішла до Каменя».

17 вересня 1944 року. Дістав додаткові дані про бій 25

серпня.
У лісі знайшли ЗО убитих десантників. Останнім

знайшли Миколу (Гефта). Як випливає з опису, він був у

гімнастерці, чоботях, чорних штанях, військовому кашкеті з

раною на чолі. В цьому бою радистка Віра застрелила

офіцера і застрелилася сама. Знайшов Миколу з пістолетом

біля чола Іван Зосименко. Документів при «Золотникові»

не було, очевидно, він їх знищив. Пістолета Зосименко

забрав. Значить, з нашого загону «Авангард» того дня

загинуло 4 особи: «Золотников» (Гефт), Віра Донська
(радистка), Магдалинін Сергій і Магдалинін Вася.

Убитих німців, за свідченням лісника, десь чоловік

120 і дуже багато поранених».

Як же загинув Микола Артурович Гефт? Його вбили

фашисти чи він сам застрелився? Бурзі залишає це

питання без відповіді.
Те ж саме доведеться зробити і нам.

Замість епілогу

Хоча Микола Гефт і не отримав звання Героя
Радянського Союзу, 1945 року він був посмертно нагороджений
медаллю «Партизану Вітчизняної війни», а на 20-річний
ювілей Перемоги орденом «Вітчизняної війни» І

ступеня.
Як же жилося рідним Миколи Артуровича після його

загибелі? Йото дружині від часу смерті чоловіка до січня

1945 року 4-те управління НКДБ платило 900 карбованців
на місяць, а з січня чомусь зменшило суму до 675

карбованців, хоча на руках у жінки було двоє дітей. Звичайно,
це було мало, щоб прогодувати, одягнути хлопців, отож у

листопаді 1946 року Ганна Микитівна звернулася до 1 -го
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управління МДБ УРСР з проханням надати їй

матеріальну допомогу «в зв язку з гострою потребою і слабким

станом здоров я дітей». І така допомога була виділена
жінка одержала 1500 карбованців, що допомогло родині
вижити в суворі, голодні 1946 1947 роки.

Хлопці виросли справжніми людьми, гідними свого

батька. В листі до нас дякували за цей нарис, з якого

багато дізналися про життя і боротьбу батька з фашистами
в роки війни, писали, що їх родини свято шанують
пам ять Миколи Артуровича.

Гірше було батькам героя. Мабуть, у 4-му розвідуп-
равлінні не дуже поцінували роботу Артура Готлібовича

як розвідника, може, не дуже повірили в те, що Микола

зробив його резидентом, а от що він працював на німців
пам ятали... Жили вони вкрай бідно. Скільки листів

написав він з дружиною, щоб Вірі Йосипівні Гефт дали за

сина бодай невелику пенсію! (За себе Артур Готлібович
не просив). Навіть до ЦК КП(б)У зверталися. Допоміг
Штаб партизанського руху, і з 1948 року мати Миколи

Гефта стала отримувати щомісяця по 45 карбованців, які

1961 року перетворилися на 4 карбованці 50 копійок. Так

і жили, вірніше, животіли вони на дві пенсії 4

карбованця 50 копійок Віри Йосипівни і 49 карбованців
50 копійок Артура Готлібовича.

За два місяці до ювілею Перемоги в 1965 році Артур
Готлібович наважився звернутися до голови Комітету
державної безпеки Нікітченка щодо підвищення пенсій

йому й дружині як батькам героя Вітчизняної війни.

Нікітченко підтримав клопотання, але частково:

Одеський облвиконком збільшив пенсію матері Миколи

Гефта до 40 карбованців, та ще й назвав цю пенсію

персональною... Батькові не дали нічого.

Десь на початку нарису ми згадали про брата Миколи

Гефта Олександра. Він на початку війнц, «як особа

німецької національності», був висланий до
Архангельської області. Там серйозно захворів. У розпачливих листах

до рідних благав допомогти йому повернутися до «теплої,
ласкавої, рідної Одеси». Всі його особисті звертання до

відповідних органів залишалися без відповіді. Тоді
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дружина Миколи Гефта звернулася до міністерства
держбезпеки УРСР з проханням повернути чоловікового брата
додому. Там з розумінням поставилися до її прохання і

відправили листа з грифом «Цілком секретно» до

Архангельської області.

«Начальнику міськвідділу МДБ м.Котласа

Архангельської області.

До міністерства державної безпеки УРСР надійшла
заява дружини колишнього учасника спецгрупи

колишнього 4-го управління НКДБ УРСР Гефта Миколи
Артуровича Гефт Ганни Микитівни, яка просить сприяти

брату її чоловіка Гефту Олександру Артуровичу, який живе

в м.Котлас, вул. Набережна, б. 10, кв. 23, працює
начальником бюро головного технолога заводу ім.Ліпенди, в

переїзді на південь, згідно з його спеціальністю інже-

нера-суднобудівника, оскільки він дуже хворий і клімат

м. Котласа для його здоров я шкідливий.
Просимо вияснити і повідомити про можливість

переводу О.А. Гефта на проживання в південні райони СРСР.
Заст. начальника і відділу МДБ УРСР Підполковник

(Ткаченко)».
Було це 1950 року, ще при житті Й.В.Сталіна, та, як

бачимо, в міністерстві держбезпеки УРСР вже дещо

інакше ставилися до «осіб німецької національності», які

нічим не завинили перед Радянською владою. Можливо,
у підполковника Ткаченка було добре серце, і йому
шкода стало хворого чоловіка, нізащо загнаного на сувору
Північ....

Але інший колега його був у Котласі...

«Цілковито секретно. Заступнику начальника І відділу
МДБ УРСР підполковнику тов. Ткаченку м. Київ.

Повідомляю, що Гефт Олександр Артурович, 1912 р.

народження, як особа німецької національності,
перебуває на правах німця-переселенця без права виїзду на

місце колишнього проживання. Його переїзд до південних
районів СРСР може дозволити тільки МДБ СРСР. Стан

його здоров я хороший, і клімат м.Котласа на його

здоров я не впливає.
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Одночасно прошу повідомити всі наявні у Вас дані на

його брата Гефта Миколу Артуровича.
Мати і батько Гефта Олександра і Миколи

проживають в м. Одесі. Під час німецько-румунської окупації
м.Одеси їх батьки жили в Одесі, мали «аусвайс» і при

відступі німців і румун із Одеси виїздили до Німеччини.

Заст. начальника Котласького МВ МДБ капітан

(Іскусов)».
Ось так капітан Іскусов не просто навідріз відмовив

підполковнику Ткаченку з України, а ще й застеріг його,
мовляв, за кого просиш, коли його батьки за німців мали

«аусвайс» та ще й виїздили до Німеччини...

Довелося хворому Олександрові Гефту ще довгенько

жити в холодному, непривітному, чужому Котласі...

Ми закінчуємо свою розповідь про героїчне й трагічне
життя Миколи Артуровича Гефта, прекрасного
морського інженера і чудового, невловимого розвідника, який

з своєю групою завдав стільки шкоди ворогові й дуже

допоміг Перемозі.
Німця, який все віддав, аж до життя, в ім я свободи,

незалежності своєї радянської Батьківщини.
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В ячеслав Попик

Дмитро Табачник

У ЧОРТОРИЇ БЕРІЇВСЬКОЇ ЗМОВИ

Феноменальний, незбагненний і нерозгаданий

парадокс вітчизняної історії. Радянський народ

неймовірними зусиллями, ціною десятків мільйонів жертв,
які полягли у Великій. Вітчизняній, врятував людство від

фашистської чуми, але, на превеликий жаль, у своїй

державі не зміг своєчасно знешкодити купку «домашніх»
політичних авантюристів, віддавши їм на поталу право на

свободу й демократію, власну гідність, достоїнство й саме

життя.

Та чи ж мовчало суспільство, упокорене і заколисане

облудою політиканів-властолюбців, заїжачене

страхіттями інквізиторських катакомб, заґратоване від світової

цивілізації? Сьогодні ми уголос можемо стверджувати:

«Ні, не мовчала людська совість, не затьмарювались

яскраві промені розуму. Піднімалися сильні духом, били на

сполох, таврували беззаконня й терор, але у нерівних
поєдинках із культівською автократією падали

палаючими метеоритами у страшний морок безодні.
Низько схилимо голови перед світлою пам яттю біль-

шовиків-ленінців, чекістів-дзержинців, військових

командирів, літераторів, учених, усіх тих, хто першим подав
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голос на захист загальнолюдських ідеалів від політичних

спекулянтів, фарисеїв та відступників. Ціною тяжких

випробувань, ціною власного життя вони наближали

агонію сталінського тоталітарного правління.

Хто ГОЛОВНИЙ ВИНУВАТЕЦЬ?

Ми живемо в епоху руйнування стереотипів скрізь: у

політиці, економіці, ідеології, у всіх сферах життя. І в

історичній науці також. Зникають закривавлені «білі плями»,

відкриваються архівні джерела, сховані від дослідників
на довгі десятиліття... Необхідним фактором суспільного
життя сьогодні й одним із найвагоміших досягнень
гласності стало різке засудження сталінщини як системи

поглядів та дій, разом з усіма її «досягненнями»

масовим терором, що фактично перетворився на війну з

власним народом, колоніальною політикою знищення цілих

етнічних груп, жорстоким закріпаченням трудового

селянства, підступними змовами з фашизмом, свідомим
руйнуванням власної економіки заради абсолютної

влади... Всього й не перелічиш, не згадаєш. Нині про ці

страхітливі злочини ми знаємо не з чуток. Вони разом із

документальними джерелами під пильним аналізом

дослідника, до них прикута увага громадськості, преси.
Стають відомі дедалі нові імена, відкриваються цілі
пласти правди. Право на правду, як сказав співголова

Українського історико-просвітницького товариства

«Меморіал», кінодраматург Владлен Кузнецов, є

першоосновою та гарантом усіх інших прав і сподівань народу.
І якщо мова зайшла про право на правду, якому, на

нашу думку, слід надати рангу найвищого закону, то не

може бути жодного забутого імені, жодної нереабілітова-
ної жертви сталінщини, як і прихованої від
громадськості сторінки історії. Але серед величезного розмаїття
публікацій останніх місяців про події тих апокаліптичних

років ви майже ніде не знайдете матеріалів про людей,
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які ледве не першими почали зникати безслідно, на яких

раніше за інших упав тягар гніву кривавого «вождя».

Йдеться про соратників Дзержинського, про чекістів

першого заклику, котрі вели боротьбу проти беззаконь і

котрих ще на рубежі 30-х «вилучали» з життя, замінюючи

сталінськими посіпаками-пристосуванцями. Деякі гарячі
голови ладні сьогодні всю провину за сталінське

лихоліття звалити тільки на НКВС лише частину
вирощеної «вождем» величезної репресивної машини,
забуваючи при тому, що правда не може бути одномірною.

Звинувачувати у всіх наших бідах, кривавих розправах
і жертвах, жахливому антинародному терорі лише органи
ВЧК НКВС ОДПУ це все одно, що звалювати

усю провину за злодіяння Івана Грозного на його вірного
пса Малюту Скуратова-Бєльського, вважати винним за

злочини таємної поліції, створеної Наполеоном, не

самого імператора, а призначеного ним міністра Фуше, це

все одно, що за звірства Сталіна проклинали лише беріїв,
єжових, ульріхів.

Відомий письменник і публіцист В ячеслав Костиков

справедливо відзначає, що «за діями «органів» одвічно
стояла політична воля, певна ідеологія. Коли руками
ВЧК ліквідовували Комітет допомоги голодуючим,

закривали Академію духовної культури, Лігу врятування
дітей, висилали з країни філософів, учених,

письменників, поетів, то цей орган був лише виконавчим знаряддям
для тієї політичної волі, яка кількома роками раніше
розганяла Установчі збори у Петроіраді. Сутність усіх
«розгонів», які йшли один за одним нескінченною вервечкою,
полягала у впертому прагненні придушити у суспільстві
будь-яку незалежну, цивільну «істину», що несла б у

своєму генетичному коді ідею плюралістичності».
Тож ще раз наголошуємо правда не буває

одномірною, одноколірною. А тому хочемо розповісти читачеві

на підставі чималої кількості документів, що, без

сумніву, можна назвати унікальними, та свідчень очевидців
про один з найдраматичніших сюжетів у недавній

радянській історії. Про те, як створена «вождем усіх
народів» імперія зла і сили, що стояли на чолі її, намагалися
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зіштовхнути країну у ще моторошніше, тіж сталінське

беріївське лихоліття за допомогою крива, ого військового

перевороту. Мова піде про «беріївську змову» 1953-го

року, яку спіткав крах завдяки мужності»-агатьох людей.
І одну з ключових ролей у відверненні ш ірокомасштаб-
них планів інтриганів-заколотників з бер івського гнізда

зіграли духовні сини та нащадки тих че зетів старшого

покоління, розправу з якими Сталін розп< >чав ще

наприкінці 20-х років. Розповідь піде як про н; їх, так і про їх

антиподів антигеро'їв, беріївських емісарів, що
розповзлися за наказом свого верховоди по всій країні готувати
заколот...

Холодна весна 1953-го

5 березня сконав «великий вождь усіх часів і народів».
І хоча всі розуміли, що Сталін теж людина смертна,

збагнути сам факт цієї «втрати» було нелегко. «Сталіна

немає!» раніше за всіх практичне розуміння події
дійшло до Лаврентія Павловича Берії. І він перший з усіх
найближчих соратників «вождя», які стояли біля труни

небіжчика, заходився заповнювати вакуум. Берія, як

свідчать мемуари М.С.Хрущова, а також С.Й.Аллілуєвої,
миттю помчав у Москву на Луб янку. «Брати владу

поїхав», зло сказав тоді Хрущов Булганіну. Адже між

людьми, що входили до вищого ешелону останнього

сталінського керівництва, склалися надзвичайно напружені,
антагоністично-ворожі стосунки, які всіляко роздмухував
патологічно підозріливий Сталін, нацьковуючи своїх

прибічників один на одного. На момент смерті тирана

Берія квапився узяти під власний контроль Міністерство
державної безпеки СРСР, яке він не контролював уже

понад рік його висуванця В.С.Абакумова зняли з

посади та заарештували, а МДБ очолив сталінський

партійний адміністратор С.Д.Ігнатьєв. Адже МДБ це

реальна влада й могутня сила. То щоб ніхто не зумів
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порушити його планів, Берія заручився повного

підтримкою свого особистого друга й офіційного наступника
Сталіна Г.М.Маленкова «товстої Маланії», як

презирливо називали того Молотов і Каганович. Ще за день до

смерті «вождя» Маленков і Берія таємно домовилися про

поділ влади наступником «вождя» і головою Ради

Міністрів СРСР, першою і найвдливовішою особою в

державі стає Маленков, а Лаврентій Павлович поєднує
посади першого заступника голови Ради Міністрів СРСР
і міністра внутрішніх справ країни. Причому Берія
відразу ж зробив у складній політичній грі вдалий хід, що
надав йому певну перевагу, навіть над самим Маленко-
вим. Він зумів домогтися об єднання в своїх руках двох

міністерств державної безпеки та внутрішніх справ.
Тож Берія зумів виграти перший тур виснажливого

марафону в боротьбі за владу.

Два інших кола політичних наступників Сталіна

давні соратники (Молотов, Ворошилов і Каганович) та

група Хрущова Булганіна змушені були дещо

відступити і частково задовольнитися певним поверненням

політичного впливу, ліквідацією загрози раптової
розправи, яка тяжіла, наприклад, над Молотовим,
Микояном і навіть Ворошиловим. І лише Хрущов та Булганін
намагалися якось перешкодити концентрації влади у бе-

ріївських лапах. Особливо непокоїла така можливість

Хрущова він розумів, на що перетвориться життя в

країні, а, можливо, і його власне, коли владу захопить

«енкавеесівський маршал». Як відзначає Рой Медведев:

«Ще за день до смерті «вождя» Хрущов розмовляв щодо

цього з Булганіним. Вони легко знайшли спільну мову...
Мета Хрущова та Булганіна полягала в тому, щоб не

дозволити Берії знову взяти під контроль органи державної
безпеки. Необхідно було заручитися підтримкою
Маленкова, але, як з ясувалося, Берія й «Маланія»

порозумілися раніше. Вони просто домовилися про розподіл влади,
а тому Маленков відмовився навіть розмовляти з

Хрущовим, відповівши: «Зберуться всі, тоді й поговоримо».
У Кремль з їхалися всі колишні члени Політбюро (у

1952 році, на XIX з їзді КПРС, замість Політбюро було
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обрано Президію ЦК КПРС. Авт.), верхівка Ради
Міністрів та декілька членів Президії Верховної Ради
СРСР загалом близько 20 чоловік. Обійшлося без

суперечок, бо всі вважали недоречним розподіляти сфери
впливу, доки Сталіна ще не поховано. Схвалені рішення,
які з явилися у пресі наступного дня, мали характер

компромісу».
З Медведєвим важко не погодитися, але, на нашу

думку, необхідно відзначити абсолютно незаконний,
антиконституційний і навіть антидержавний характер
цієї вузької чиновницько-змовницької наради. Міркуйте
самі: не збираючи Пленуму ЦК партії, всупереч Статуту
КПРС, без згоди й відома навіть Президії ЦК КПРС

було призначено увесь склад Секретаріату Центрального
Комітету, новий склад Президії ЦК КПРС. Так само без

засідання Президії Верховної Ради СРСР і Президії Ради
Міністрів СРСР були об єднані ряд важливих міністерств,
змінені ключові міністри, без виборів призначено Голову
Президії Верховної Ради СРСР. На цьому ж збіговиську
сталінські вихованці примудрилися призначити навіть

нового голову ВЦРПС. Шматуючи пиріг влади, «учні
вождя» дуже поспішали тож і оформили розподіл
якимось дивним, незаконним актом, що з явився 6 березня
в усіх газетах. Коли Берія захопив собі керівництво усіма
каральними органами, Хрущов промовчав, бо

заперечувати стало небезпечно. Але одну важливу перемогу йому
судилося все ж таки здобути: міністром оборони СРСР

став Маршал Радянського Союзу М.О.Булганін, а його

першим заступником Маршал Радянського Союзу
Г.К.Жуков, якого за наполяганнями Хрущова негайно

повернули до Москви із справжнього заслання на Урал.
Самого ж Хрущова звільнили від посади першого

секретаря Московських обкому та міськкому партії, він

очолив фактично увесь Секретаріат ЦК КПРС, хоча посади

першого секретаря встановлено не було. Так склався

перший післясталінський тріумвірат влади. Окремі
дослідники вважають його членами Маленкова, Берію та

Молотова, яких ставили першими у всіх офіційних
списках. Та радше назвати членами першого тріумвірату трьох
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людей, котрі спиралися на реальну владу, власні апарати,
мали групи відданих прибічників, а такими були
Маленков, Берія і, звичайно ж, Хрущов.

Микита Сергійович з перших хвилин після смерті
Сталіна майже фізично відчував, що Берія не зупиниться
на досягнутому, а його мета диктатура (на зразок

сталінської) над усією державою. Та для конкретних дій

Хрущову була необхідна вірогідна інформація, яка могла

б підтвердити злочинні плани Берії. Поки що таких дан-

них він не мав...

МІНІСТР, ЯКИЙ ЗНАВ собі ціну

І Берія, як знаємо ми сьогодні з документів та

спогадів сучасників, дійсно вирішив не зупинятися на

досягнутому: кілька рішучих кроків, мріяв він, і країна буде
в його руках. Що ж давало право Лаврентію Павловичу
так упевнено й широкомасштабно мислити, що навіть

захоплення державної влади над величезною країною не

здавалося йому занадто складним та авантюрним

кроком?

Маршал Радянського Союзу, Герой Соціалістичної
Праці Берія мав під рукою зовсім не те МВС СРСР, яке

функціонує сьогодні. То була держава в державі
величезна військово-поліцейська організація із власними

штабами, коштами і навіть міні-міністерствами
великими галузевими та регіональними виробничими
об єднаннями на зразок Північбуду, Дальбуду, Колимабуду,
тисячами концтаборів, де працювали мільйони й

мільйони несправедливо репресованих людей. Беріївське
відомство об єднало апарати управління (від Москви до

районних відділень) міністерства державної безпеки та

внутрішніх справ. Йому також підпорядковувалися
охорона Кремля і всіх державних установ, вищих органів
влади і особиста охорона членів Президії ЦК КПРС і

Ради Міністрів СРСР. Берія володів власними радіостан-
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діями, вузлами зв язку, командував формуваннями
прикордонних військ, а також одинадцятьма дивізіями МВС.
А ще були сотні конвойних полків, окремих підрозділів і

частин...

Були у маршала-ката й власні яничари надійні,
перевірені у всіх ситуаціях поплічники. Серед них

найавторитетнішими і найвпливовішими вважали генерала армії
В.Меркулова. Надзвичайного і Повноважного посла

СРСР генерала армії В. Деканозова, генерал-лейтенанта
П.Мешика, генерал-полковника С.Гоглідзе. їм Берія
довіряв, напевне, найбільше. Мав Лаврентій Павлович і

чималий вплив та тісні контакти серед великих

господарників, генералів оборонної індустрії, міністрів адже

свого часу не без успіху керував величезним комплексом

робіт по створенню радянської атомної, а з часом і

водневої зброї. Спертися, як бачимо, було на кого тож

вирішив діяти.
Першим кроком авантюриста стали заходи,

спрямовані на здобуття певного впливу на членів Центрального
Комітету партії. Як згадував К.М.Симонов, невздовзі
після похорону Сталіна за наказом Берії членів та

кандидатів у члени ЦК КПРС почали невеликими групами
викликати до Кремля, де їм надали можливість

познайомитися з документами про фальсифікацію так званої

«справи лікарів». Документи свідчили, що справа

фабрикувалася страшними, звірячими методами за

безпосередніми вказівками Сталіна.

Костянтин Симонов пише, що їх знайомили зі

свідченнями заарештованого начальника Слідчої частини

колишнього Міністерства державної безпеки Рюміна

щодо його розмови зі Сталіним про вимоги «вождя»

зробити допити більш жорстокими і так далі, і тому
подібне. Були там і свідчення інших осіб, кожного разу
пов язані безпосередньо з роллю Сталіна у цій справі.
Були записи розмов із Сталіним на цю ж тему:

«Я в три чи в чотири прийоми читав ці папери
протягом приблизно тижня. Потім читання це було
припинено, несподівано обірвано. Ідея надати членам та

кандидатам у члени ЦК ці документи для ознайомлення
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належала, без усякого сумніву, Берії, саме він мав такі

документи, і з часом з ясувалося, що все саме так і було.
Він хотів набути додаткової популярності, показавши

себе людиною безпристрасною, людиною, яку не

випадково відсунули дещо вбік у останні місяці життя Сталіна,
людиною, котрій Сталін не довіряв чи уже перестав

довіряти, людиною, яка нізащо не схильна продовжувати ті

жорстокості, обурливі, жахливі беззаконня, котрі, як

робити висновок з документів, що давалися для читання,

були щільно пов язані безпосередньо зі Сталіним, із його

ініціативою, із його вимогами. Виставляючи документи
на огляд, Берія нібито стверджував, що він і далекий від

цього, і категорично проти всього цього, що він, Берія,
не збирається приховувати гріхів Сталіна, навпаки, хоче

представити того в справжньому світлі.

Читання було важке, схожі на правду записи свідчили
про хворобливий психічний стан Сталіна, про його

підозріливість та жорстокість, що межували з відвертим
психозом. Документи були всі згруповані таким чином, щоб

виставити Сталіна саме й тільки з цього боку.
Ось він вам, ваш Сталін, нібито промовляв Берія, не

знаю, як усі ви, а я від нього відрікаюсь. Не знаю, як усі
ви, а я хочу сказати про нього всю правду. Певна річ,
при цьому він подавав лише ту правду, частинку правди,
яка йому була потрібна та вигідна, залишаючи за

дужками все-все інше.

Близько тижня ці документи були у ходу. Після цього

з ними нікого вже не знайомили... Потрібно відзначити,
що, хоча мета Берії була достатньо підлотною й вона

невдовзі стала цілком ясною мені, документи ці, нехай і

специфічно підібрані, не були фальшивими...».
І, справді, на деякий час чимало людей перейнялися

до Берії симпатією. Дехто пригадав, як він, заступивши

наприкінці тридцять восьмого місце кривавого Єжова у
НКВС СРСР, припинив кілька фальсифікованих справ,
як сотня-друга людей повернулися із в язниць та таборів,
їх навіть реабілітували. У свідомості сучасників подій
тридцять восьмого та п ятдесят третього згадувалося та

вигадувалося щось ще і поступово виникав певний,
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порівняно з іншими досить привабливий імідж могутнього

міністра. Вдало використані слідчі документи абсолютно

безглуздої, наскрізь фальшивої «справи лікарів»,
спрямували гнів та обурення багатьох членів Центрального
Комітету проти покійного «батька народів», Абакумова
та Рюміна а Берія ж,"виявляється, ні при чому, він не

зміг перешкодити Сталіну але хто б зміг? Хто б

наважився? І маршал Лаврентій почав набирати бали.

Але популярність популярністю, а от силу треба
тримати завжди у своїх руках. Тож другим кроком Берії до

узурпації влади стала розстановка своїх найнадійніших
людей на ключові пости особливо у великих містах, у

столицях союзних республік. ЦІ беріївські емісари у

генеральських погонах круками розлетілися по країні
вони мали за сигналом можновладного шефа взяти під
свою руку цілі регіони, забезпечити йому всіляку
підтримку на місцях, нейтралізувати, у разі потреби, опір
військових чи місцевих партійних керівників. Опорними
базами заколотників мали стати два найсильніші

республіканські міністерства внутрішніх справ на Україні та

в Грузії. На Україні, особливо на заході її, дислокувалося
чимало військ, підпорядкованих Лаврентію Павловичу. А

Грузія, яку Берія вважав після смерті Сталіна власним

князівством, мала стати «притулком нового диктатора у

разі вдачі, чи головним резервом, запасним варіантом на

випадок раптової поразки. І два найнадійніші, найвідда-
ніші головорізи у генеральських чинах мали посісти

посади міністрів у цих республіках...
Був, за розповідями очевидців тих подій, і ще один

крок кандидата в диктатори крок страшний і

небезпечний, який міг призвести до братовбивчої війни під

стінами Москви, викликати небачену різанину та

кровопролиття у самому серці країни. Прийом цей старий, як

сама ідея диктатури, відомий століттями, але такий, що

не вичерпав своєї небезпечності ще й сьогодні. Він був
запозичений Берією з історичного досвіду минулого
стягти таємно до столиці надійні й вірні війська, щоб
при нагоді, якщо політичні шляхи боротьби будуть
блоковані чи неперспективні, взяти владу одним ударом, за-
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холивши увесь урядовий механізм силами своїх

командос чи преторіанців нової хвилі.

Наприкінці червня на початку липня 1953 року
неподалік від першопрестольної, у реутовських військових

таборах (нині містечко Реутово вже практично у межах

великої Москви) Берія спланував провести великі

військові маневри військ МВС СРСР, які б за своїми

масштабами та «завданнями» перевершили усі попередні. Для
цих широкомасштабних та дорогих «розваг» під Москву
прискореними темпами перекидалися дивізії, окремі
полки, конвойні та спеціальні частини Міністерства
внутрішніх справ. З якою метою? Це збагнути неважко. І

хоча чимало свідчень (про них ми скажемо пізніше)
говорить про вірогідність цього беріївського плану
захоплення влади це поки що лише версія. Версія, про

яку можна говорити як про робочу гіпотезу. Але, на

нашу думку, і призначені на літо військові навчання, і

посилене стягування надійних частин під стіни столиці
не були випадковостями. Або такими випадковостями,

які багато про що свідчать і є доцільними деталями добре
продуманого, хитро спланованого акту. На підтримку цієї
гіпотези про спробу Берії під виглядом маневрів
сконцентрувати війська та раптовим ударом захопити центр

країни говорить і такий факт: дозвіл на проведення будь-
яких, а тим більше великих військових навчань можна

одержати лише в Генеральному штабі Збройних Сил

СРСР. Але у Берії і там були свої люди. Ще в 1942 році
під час оборони Кавказу Лаврентій Павлович близько

познайомився, працюючи разом кілька місяців, із

генералом С.М.Штеменком, автором відомих спогадів

«Генеральний штаб у роки війни». Надзвичайно обдарований,
працездатний та високоосвічений фахівець, Штеменко

потрапив під вплив Берії. «Це, на жаль, відверто
признавався згодом Маршал Радянського Союзу О.М.Васи-

левський, наставник Штеменка у Генеральному штабі,
багато потім визначило і в його долі, і в його поведінці».

Василевський мав рацію: Штеменко активно

допомагав Берії у військових питаннях, консультував його.

Вважаємо, не без допомоги Штеменка було одержано

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 355



дозвіл на проведення маневрів у реутовських таборах, а

також підготовлено їх план. Що свідчить на

підтвердження версії про участь генерала Штеменка у роботі
беріївської команди? Хоча б такий незаперечний факт,
як суворе покарання, що чекало Штеменка після

розгрому беріївської авантюри. Уперше Сергій Матвійович

Штеменко одержав вище генеральське звання генерал

армії у 1948 році під час раптового призначення на

посаду заступника міністра Збройних Сил СРСР і

начальника Генерального штабу, а ще раз те ж саме звання

присвоєно Штеменкові через двадцять років, уже при

Брежнєві у 1968-му. Як могло це трапитися? Хіба можна

одній людині двічі присвоювати одне й те саме звання?

Відповідь дуже проста у 1953 році після арешту Берії,
генерал армії Штеменко був розжалуваний у генерал-

майори. Офіційні документи й обвинувачення
Міністерство оборони СРСР ще й досі приховує від
громадськості. Свою версію ми наводимо. Частково її підтверджує
і збіг розжалування з роками, в які відбувалися події, із

беріївською змовою, частково спогади Маршала
Радянського Союзу С.М.Василевського. Він прямо

звинувачує Штеменка у співробітництві з Берією та ще й у

наймерзеннішому злочині наклепництві. Як пише

Василевський, якось 1952 року військові керівники

робили доповідь про поточні справи на Політбюро ЦК
ВКП(б). На засіданні були присутні: він як військовий

міністр, перший заступник міністра Маршал
Радянського Союзу ВД.Соколовський та начальник

Генерального штабу генерал армії С.М.Штеменко.
«Сталін вислухав доповіді, згадує С.М.Василевсь-

кий, і сказав:

А тепер ще одне питання треба вирішити. Необхідно
призначити нового начальника Генерального штабу
замість товариша Штеменка. Які у вас будуть пропозиції?»

Після нетривалого обговорення, Василевський, що був
не готовий до такого повороту справи, а тому трохи

розгубився, встиг лише перекинутися кількома словами з

Соколовським та запропонував його на цю складну та
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відповідальну посаду. Сталін погодився і до постанови

Політбюро ЦК було записано відповідне рішення.
«Після цього ми пішли. Перший вийшов Штеменко

Потім ми з Соколовським, продовжує маршал
Василевський Штеменко так і не сказав за весь час

засідання жодного слова. Коли я, виходячи останнім, вже

був у дверях, Сталін покликав мене повернутися. Я

зайшов, зрозумівши, що він бажає говорити зі мною, з

одним із нас трьох.

Щоб ви знали, товаришу Василевський, чому ми

звільнили Штеменка. Тому, що він весь час пише й

пише, й пише на вас, набридло. Тому-то вирішили
звільнити.

Так Сталін пояснив мені тоді причину зняття

Штеменка. Згодом я зміг переконатися у правильності його

слів, тримаючи в руках ті документи.

Призначення Штеменка начальником Генерального
штабу, очевидячки, було підготовлено Берією, який, з

одного боку, оцінив його як сильного працівника, коли

був разом з ним на Кавказі (влітку 1942 року. Авт.), а з

іншого боку, мав на нього, ймовірно, свої види».
Тож готувалися, продумувалися Берією та його добре

згуртованою командою різні заходи й плани і

політичні, й військові, й кадрові. Всі вони перепліталися
в єдину змову, в тенетах якої могла опинитися величезна

країна...

Змовники ПОЧИНАЮТЬ ДІЯТИ

Одну з перших вагомих і помітних змін, які були
спрямовані на узурпацію влади, Берія та його поплічники

здійснили на Україні. Саме тут, в органах державної
безпеки та внутрішніх справ республіки, позиції їхні були
слабкі й ненадійні. Партійне керівництво та уряд
України більш-менш контролювало дії каральних органів, не

мав Берія на республіканському рівні й своїх відданих
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прибічників, бо Міністерство внутрішніх справ УРСР з

1946 року незмінно очолював відомий організатор
партизанського руху і начальник Українського штабу
партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни

генерал-лейтенант Т.А.Строкач. А він, добре знаючи про

справжні «подвиги» та поведінку беріївської зграї,
ставився до них не просто з обережністю, а й з певною

недовірою ще до подій п ятдесят третього. Берія розумів, що
зі Строкачем, як то кажуть, каші не звариш. А без

підтримки такого, регіону, як Україна, що вважалася, і

небезпідставно, опорною базою Хрущова та його прибічників,
зазіхання на абсолютну владу будуть досить химерними.

Тож і вирішив Лаврентій Павлович одним махом

розрубати кілька найнагальніших для себе проблем
послати на Україну свого впливового резидента, позбавити

влади над органами Строкача і, таким чином, підірвати
вплив Хрущова. Діяти вирішив негайно. І під
прикриттям реорганізації МДБ та МВС у єдине
союзно-республіканське міністерство на Україну мав вирушити один з

найактивніших і найрішучіших беріївських генералів,
який міг би замінити Т.А.Строкача на посаді міністра.

Уже через кілька днів після смерті «великого вождя»,

у березні 1953 року, Берія, без будь-якого погодження з

ЦК КП(б)У та його першим секретарем Л.Г.Мельни-

ковим, зумів змістити Строкача й протягти на його місце

генерала Павла Яковича Мешика, майбутнього
намісника диктатора на Україні, віддану людину. Розуміючи,
що Мешику одному не впоратися, Берія відправляє
разом з ним ще одну «вірну людину», генерал-лейтенанта
С.Р.Мільштейна, якого призначає першим заступником

міністра внутрішніх справ республіки.
А Строкача, раптово й безпідставно знятого з посади

міністра, Берія планує спочатку призначити заступником

міністра республіки. Та, зваживши, мабуть, усі «за» і

«проти», відкидає цю думку. Відкидає, бо Строкача
знають, цінують і поважають в апараті МВС України та

ЦК КПУ. Тож Мешику буде складніше працювати, бо в

Строкача такий характер, що намісникові займатися

справжніми беріївськими аферами, коли поруч такий
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заступник, навряд чи вдасться. «Ні, Строкача слід
загнати кудись подалі, позбавити впливу та реальної влади

якомога надійніше», міркував Берія.
І Строкача «сплавили» начальником обласного

управління внутрішніх справ до Львова подалі від центру
подій. А тим часом готуються нові акції, щоб повністю

поставити органи внутрішніх справ та державної безпеки

на Україні під контроль Берії та його посіпак. Робилося

ж усе це під якимись дуже «розумними» «державними»

пропозиціями щодо «посилення» та «покращення»

діяльності...
Напевно, читачеві цікаво буде простежити, коли

почав Берія конкретно діяти, які кроки були найпершими,
видимими громадському оку, з чого почалась реалізація
чорного шляху змови. Завдяки мужній людині, чекістові,

генералові й державному діячеві Тимофію Амвросійо-
вичу Строкачу, який відіграв надзвичайно важливу роль

у розгромі беріївців, ми знаємо про перші їхні кроки
початок кадрового перевороту в органах МВС МДБ,
що мав на меті повністю поставити усе під контроль

однієї зграї. Свідчать документи власноручні письмові

свідчення генерал-лейтенанта Т.А.Строкача Слідчому
управління Прокуратури СРСР, написані в червні 1953

року:
«19 березня 1953 року у міністра внутрішніх справ

СРСР Берії обговорювалося питання про оперативну

обстановку в західних областях УРСР. На цій нараді були
присутні: Б.З.Кобулов, П.Я.Мешик, С.Р.Мільштейн,
С.Н.Круглов колишній міністр державної безпеки УРСР

П.І.Івашутін, Б.Б.Обручников та я. Івашутін* робив
повідомлення з цього питання.

*
Івашутін Петро Іванович (нар. 1909 року), відомий радянський

військовий діяч, генерал армії (1971). Член КПРС з 1930 року. В
Радянській Армії з 1931 року. Активний учасник Великої Вітчизняної війни.
У 1952 1953 роках міністр державної безпеки УРСР,
генерал-лейтенант. З березня 1953 року на відповідальній роботі в Міністерстві
оборони СРСР, в 1963-1983 роках був заступником начальника

Генерального Штабу Збройних Сил СРСР начальником Головного

розвідувального управління. Нагороджений 15 радянськими орденами.
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У своєму виступі Івашутін сказав, що у нинішній час

обстановка у західних областях УРСР значно

покращилася і що партійно-радянський актив у будь-який час,

удень чи вночі, може зараз виїздити на село для

проведення роботи у колгоспах. Потім Івашутін вказав, що на

оперативному обліку нині стоїть незначна кількість банд.

Берія перервав Івашутіна та зробив йому у дуже різкій,
грубій формі зауваження, заявивши: «Ви ні чорта не

знаєте. Так може доповідати тільки начальник районного
відділення міліції. У вас і сьогодні бандити вбивають

партійний та радянський актив, а органи МДБ працюють

украй незадовільно». Після цього Берія запропонував

Івашутіну дати характеристику начальникам УМВС

УРСР (обласних управлінь МВС. Авт.). Івашутін
охарактеризував двох-трьох чоловік, після чого Берія перебив
його й заявив. «Нікудишні начальники УМВС». І тут же

дав вказівки Мешику, Мільштейну та Обручникову
(генерал-лейтенант, начальник Секретаріату МВС СРСР

і фактично керуючий власною канцелярією^ Берії Авт.)
замінити начальників УМВС усіх областей Української
республіки і завтра вранці дати йому на підпис наказ.

Одночасно Берія наказав Б.З.Кобулову підготувати
проект постанови ЦК КПРС, в якій дати незадовільну
оцінку партійно-політичній роботі в західних областях
УРСР та запропонувати ЦК Компартії України та Раді
Міністрів УРСР направити до західних областей УРСР

відповідальних працівників для посилення роботи у

районах, які найбільше уражені бандитизмом. Після цього

Берія в нашій присутності зателефонував секретарю ЦК
КП України Мельникову й різко зауважив йому з

приводу незадовільного стану партійно-політичної роботи у

західних областях України.
Далі він почав давати нам вказівки щодо організації

подальшої роботи. Деякі з них уже тоді викликали у мене

подив. Так він сказав: «Чекістам потрібно мати одного

хазяїна». Коли після наради ми вийшли у коридор, я

запитав Мешика, як розуміти цю фразу. Той відповів:
«Не прикидайся дурником. До цього часу в чекістську
роботу втручалися всі, кому не ліньки. Не збагнеш, хто ж
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нами керує: чи начальник УМВС, чи секретар обкому?!
Дійшло до того, що секретарі обкомів і ЦК КП України
допитують затриманих бандитів! Вказівку Берії потрібно
розуміти однозначно: у чекістську діяльність ніхто не має

права втручатися, окрім керівництва МВС».
Потім ми пішли до кабінету Обручникова і почали

обговорювати кандидатури на посади начальників

управлінь МВС України. Мільштейн запитував у
Обручникова: «Де зараз Женя Рудаков? Призначити його

начальником УМВС Тернопільської області», і т. д.

Кандидатури, названі Мешиком і Мільштейном, відразу
ж вносились у проект наказу. Коли Обручников, я та

Івашутін називали інші кандидатури з числа кращих

працівників, то Мешик і Мільштейн відхиляли їх

категорично з примовкою: «Це міліціонер».
Я та Івашутін не погодилися з таким добором кадрів і

відмовилися брати участь у подальшому обговоренні. Ми
наполягали провести цю роботу в Києві, погодити

кандидатури з партійними органами, врахувати, що на

Україні є достатньо кваліфікованих начальників УМВС-

УМДБ, яких не потрібно замінювати. Після нашої заяви

обговорення кандидатур було припинене, але наступного
дня Берія підписав наказ про призначення
начальниками УМВС на Україні осіб, названих Мешиком і

Мільштейном без погодження з місцевими партійними
органами.

Слід наголосити, що серед призначених Берією
начальників управлінь було немало працівників, звільнених

раніше з цих постів за зловживання службовим
становищем і аморальну поведінку.

Прибувши до Києва, Мешик одразу ж увільнив з

роботи ряд керівників МДБ УРСР, направлених в органи

державної безпеки Центральним Комітетом Компартії
України. Серед них були заступник міністра Слонь
(колишній секретар обкому) і Бровкін (колишній зав.

відділом ЦК КПУ). Неприязне ставлення до партійних
працівників Мешик відверто продемонстрував на першій же

оперативній нараді керівного складу МВС УРСР. У

своєму виступі він підкреслив, що одним із суттєвих
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ків у роботі органів МДБ республіки стало використання
на керівних посадах таких чекістів, як Бровкін. Він

звернувся до Бровкіна і запитав його: «Як ви вважаєте,

правильно зробили, що вас послали на роботу в органи
державної безпеки?» Бровкін відповів, що направлений в

МДБ за рішенням ЦК партії. На що Мешик саркастично
додав: «Це не має ніякого значення. Ви нашої роботи не

знаєте і працювати вам в органах МДБ важко».

«Після наради я зайшов до Мешика продовжує

Тимофій Амвросійович Строкач. У присутності Міль-

штейна, Івашутіна та Шліхта (полковник, заступник
начальника Управління МВС у Львівській області. Лет.)
я поставив Мешику запитання: «Які ще будуть вказівки,
тому що я сьогодні їду до Львова?».

Мешик сказав похмуро: «Тобі все зрозуміло. Ти був у

Берії на нараді й усе чув. Врахуй тільки, що треба
припинити негайно такі явища, коли у роботу УМВС
втручаються всі, кому не ліньки, коли усе, що не робиться в

УМВС, стає негайно відомим обкому партії». Я відповів

Мешику, що досвід роботи з партійними органами маю

чималий, так що непокоїтись з цього приводу не варто».
З тяжким серцем і невеселими думками Строкач

відбув до Львова виконувати свої нелегкі обов язки. Якийсь

підсвідомий неспокій охопив його й тяжким каменем ліг

на душу. Мудра від природи людина, з величезним

життєвим досвідом, він розумів, що стає свідком, а можливо,
й учасником грандіозної авантюри, задуманої командою

Берії. Адже не випадково його креатура з надзвичайним
поспіхом очолила ключові позиції на всіх напрямах

оперативної діяльності об єднаного МВС, та й імперативна
беріївська фраза про «одноосібного хазяїна» досить

прозоро натякала на диктаторські амбіції.
Мине зовсім небагато часу і перед Строкачем зримо

окреслиться зловісний задум новоявленого Бонапарта. І

тоді він, ризикуючи своїм життям, рішуче стане на шляху

злочинця.

А поки що беріївські штурмовики, зручно умостившись

у дубових кріслах, упевнено утверджувалися й бронзовіли
на керівних посадах МВС. Був серед них і Павло Мешик,
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один із найближчих клевретів грізного шефа, узаконений
ним гауляйтер України.

Конотопський ПРОЙДИСВІТ

Улюбленець долі народився і виріс на Україні у

колись тихому й затишному містечку Конотопі.
Генеалогічна гілка Мешика виглядала не зовсім ідеальною, як на ті

непевні й суворі часи.

Із довідки управління кадрів МВС СРСР

«За повідомленням обласного партійного архіву
Чернігівського обкому Компартії України № 627 від 10.ХІІ.1940
року, батько П.Я.Мешика Мешик Яків Іванович, з

1905 по 1917 рік був членом Української соціал-демокра-
тичної партії соціалістів-революціонерів, обирався
головою та секретарем Конотопського повітового комітету, у
1920 році вступив до ВКП(б)У, помер у 1924 році.

Брат П.Я.Мешика Мешик Олександр Якович, у
1920 році був делегатом партії боротьбістів на

губернській конференції з наказом не з єднуватися з КП(б)У.
Дядько Мешик Степан Іванович, боротьбіст, у 1938

році трійкою УНКВС по Чернігівській області

розстріляний як учасник контрреволюційної есерівської
організації».

З таким родоводом навіть у 1932 році до органів ОГПУ
було потрапити досить проблематично. Але спрацювала

іронія долі. Хтось із кадровиків, цих інженерів
чекістських душ, відчув у Мешикові «божий дар» оперативного

працівника. Отак і став він слухачем Московської

центральної школи НКВС, полишивши безоглядно перший
курс Куйбишевського енергетичного інституту. І,
можливо, у той день навіки загинув талановитий і

обдарований енергетик, здібний спеціаліст чи енергійний
директор підприємства, якого мати обдарувала непересічним
розумом і талантом, а інститут міг дати необхідну освіту.
І став би Мешик ученим або першокласним фахівцем,
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потрібного для суспільства людиною, а його найгірші риси
характеру, можливо, розмилися б і облагородилися серед

людської порядності і доброти. І не довелося б йому в

останні хвилини свого життя у застінках «рідної установи»
спопеляти своє сумління за фатальний крок і безцільно

прожиті роки. Але Рубікон було перейдено.
Він прийшов до органів державної безпеки саме в ті

часи, коли у їхній діяльності дедалі яскравіше
окреслювались контури страшного переродження. У розв язанні
внутрішніх політичних проблем країни вони, по суті,
ставали інструментом утвердження режиму особистої

влади Сталіна, засобом терору проти радянського
суспільства. Головним критерієм оперативної
результативності ставала всемогутня статистика: кількість заведених

справ, арештів, розстрілів, депортацій і т. д.

їх число повинно було неодмінно зростати й

однозначно підтверджувати філософський висновок

кремлівського «чудотворця» про «загострення класової боротьби у

поступі за побудову соціалізму».
У карколомній гонитві за ідеальною, справною

цифрою поступово розтоптувалися честь, совість, людська

гідність, моральність. Небачене цивілізацією криваве
беззаконня зловісно розкрилилося над неосяжною країною.
Покоління чекістів-дзержинців, що намагалися стати на

шляху безпощадного молоху, відверто витіснялося, а

згодом було знищене або запроторене до концтаборів.
Від «Москви до найдальших околиць» наступило повне

затемнення людського розуму.

Ось у такому присмерку Павло Мешик переступив

поріг органів державної безпеки і після закінчення

спецшколи був призначений помічником уповноваженого
економічного відділу НКВС СРСР. Йому виповнилося

двадцять два роки. Молодий, беручкий, завзятий, одне

слово, молодий та ранній, він швидко усвідомив відомчу
кон юнктуру, заґратовану від суспільства, здорового

глузду, справедливості й об єктивності, круто замішану
на вислужуванні будь-якою ціною. Усе підступне,
нещире, хиже, що причаїлося й дрімало у вдачі юнака, враз

прокинулося й напрочуд блискавично знайшло плідний
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та благодатний грунт, опанувало безмежну ниву в душі
Мешика, і він, завдяки ефективним «селекційним
роботам» НКВС, успішно почав «вирощувати» багатющі врожаї
шпигунсько-терористичних, антирадянських,
фашистсько-націоналістичних та інших організацій і резидентур.

Мешик був із тих не дуже численних індивідуумів,
котрих природа нагородила незбагненним талантом з

першого погляду подобатися начальству. До нудотності
улесливий, компліментарний, жартівливий, завжди на очах,

завжди готовий прислужитися, розвеселити, розум

гнучкий і гострий, спостережливий і обережний, як кажуть,
собі на умі, щоб десь там критикнути керівництво, чи

висловити якесь незадоволення відомчими порядками
боронь боже. Такого працівника неможливо було не

помітити.

І помітили, пригріли, відзначили, невдовзі й на

підвищення рекомендували, але несподівано запротестувала
партійна організація.

Із довідки парткому економічного управління НКВС
СРСР

«Мешик Павло Якович, 1910 року народження, член

ВКП(б) з 1930 року, в органах ОГПУ-НКВС з 1930 року.
Як у партійному, так і в комсомольському житті

колективу майже ніякої участі не бере, незважаючи на

неодноразові попередження. Зневажливо ставиться до товаришів,
які виявляють активність у партжитгі. У взаємовідносинах
із співробітниками підрозділу припускається зверхності,
чванства, зарозумілості. Політична підготовка

незадовільна, навиків у керівній роботі не має.

На засіданні парткому у лютому 1938 року Мешика

серйозно попереджено за непартійну поведінку.
Висування його на керівну роботу зовсім зіпсує цю ще

молоду, але вже уражену зарозумілістю людину. Весь партійний
актив і співробітники підрозділу буквально спантеличені

з приводу рішення керівництва висунути Мешика на

керівну посаду 10.ХІ.1938 р.».
Однак думку парткому повністю проігнорували й

1 січня 1939 року з легкої руки найближчого беріївського
поплічника Б.З.Кобулова лейтенанта НКВС Павла Ме-
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шика було призначено помічником начальника слідчої
частини НКВС СРСР. У Кобулова був собачий нюх на

талановитих пройдисвітів і авантюристів, котрі заради

кар єри батька рідного допитають з тортурами. Він

вишукував собі подібних. Його дратували бійці старої
чекістської гвардії, чесні, принципові й непохитні у своїх

переконаннях. Він доклав багато зусиль до їх вигнання із

органів державної безпеки та фізичного знищення. Для
реалізації честолюбивих і далекосяжних планів Кобу-
лову потрібні були саме підступні кар єристи та

пристосуванці мешики. Вибір було зроблено. Юний

обранець Кобулова сподобався самому Л.Б. так звали

близькі люди Лаврентія Павловича Берію. За підтримки
«елбе» з цієї миті й розпочинається запаморочливе
сходження Павла Мешика на службовий Олімп НКВС.

Такі риси характеру, як пристосуванство та

підтакування керівництву, як улесливість та компліментарність,
забезпечували Павлові Яковичу нормальну кар єру в

умовах панування адміністративно-командної системи

нормальну, але не карколомну. А хотілося, мабуть, саме

карколомної, стрімкої, бо саме тоді у середині 30-х

молода ще радянська бюрократія (а бездушні
переродженці, які успішно заполонили органи НКВС завдяки

зусиллям і Ягоди, і Єжова та їхніх помічників належали

до неї) відчула п янкий смак влади, величезної та

безконтрольної з усіх боків, крім одного згори. На одному
лише пристосуванстві до начальства великого ривка

вгору по службових щаблях не зробиш; Мешик це зрозумів.
І впіймав мінливу красуню Фортуну, бо збагнув, що

новим вождям, новому поколінню керівництва НКВС

необхідні слідчі, які можуть зробити «ворога народу» з

будь-якого заарештованого, які здатні зламати опір най-

відчайдушної та найсміливішої людини. Та й результати

праці слідчих у ті «прокляті тридцяті» оцінювалися за

єдиним показником наскільки швидко зізнавався

заарештований і наскільки багато нових імен та прізвищ
своїх «спільників» по неіснуючій шпигунській,
диверсійній чи терористичній роботі він називав у протоколах
допитів.
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Виходячи з тих темпів, якими піднімався вгору

П.Я.Мешик, у 1937 1939 роках ми могли б зробити
припущення, що був він одним із найбільш жорстоких і

підступних слідчих у тогочасному центральному апараті
НКВС. Але то були б лише припущення. На щастя,

збереглися і свідки люди, котрих Мешик мордував у
підвалах Луб янки. Один з таких багатьох допитаних Меши-

ком, але небагатьох, що вижили у камерах та вціліли й

дожили до реабілітації у таборах, був легендарний
комсомольський ватажок 20-х років, генеральний секретар ЦК
ЛКСМ України, а потім ЦК ВЛКСМ, а згодом

начальник Головзолота СРСР, ще у 1938 році відзначений

орденом Леніна, Олександр Іванович Мільчаков, якого

схопили і кинули до в язниці 1 травня 1939 року,
Він вижив витримав рік в язниці та п ятнадцять

таборів і лишив нам свої спогади про арешт, тортури й

про Мешика, бо саме той заарештовував Мільчакова у
святковий день Першотравня.

Ось що згадував .0.1. Мільчаков: »...У слідчій частині
НКВС на Луб янці Мешик сунув мені в ніс

«меморандум» наклеп Кагановича щодо мого арешту...
Каганович ще не ЦК, відповів я. У даному

випадку він не міг не доповісти Сталіну про арешт
начальника Головзолота, якого призначає Політбюро,
незворушно відповів Мешик. Пісня твоя проспівана...
Я стою стовбуром у кімнаті помічника начальника

слідчої частини НКВС СРСР Мешика. Я на допиті... Глибока
ніч. Мешик часто виходить, тоді у дверях відразу
з являється молодий практикант, слухач вищих курсів НКВС.

Нестерпно, неймовірно хочеться спати. Ось Мешик знову

повернувся. Курсант зник.

Лейтенант Мешик розвалився у великому кріслі,
задерши ноги на стіл. Поряд із письмовим приладдям зручно
вмостився гумовий кийок, запозичений у берлінської
поліції. Нещодавно туди подорожувала делегація
відповідальних співробітників НКВС, очевидно, «для обімну
досвідом». Мешик час від часу бере його в руки і закохано

грається. Він такий гладенький, відполірований, із
зручним руків ям.
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Мешик щось понюхав із малесенького флакончика. Очі

його заблищали. Він чомусь уголос розсміявся.
Задоволений...

Сьогодні Мешик «філософствує»:
Такі, як ти, віджили своє повністю, хоча ти ще й не

старий. Ви всі чіпляєтесь .за жалюгідні брязкальця
радянської та партійної демократії, самокритики,

товариськості. Кому, до біса, вони погрібні? Кому? Ви

не зрозуміли обстановки, що докорінно змінилася.

Потрібен оновлений, просто-таки новий режим і,
насамперед, тверда влада, яку очолює сильний «хазяїн».

Прийшла нова епоха Сталіна, а з нею нові люди, які

займають і займуть усі позиції в апараті. В авангарді
нових кадрів просувається гвардія Сталіна, чекісти. І ми

зметемо всіх, хто нам заважає, або, навіть, може стати

найменшою перешкодою.
Я вдивлявся у самовпенене, збуджено жорстоке

обличчя лейтенанта, вслуховувався у його мову. Ставало

моторошно. Такий не здригнеться «прибрати
перешкоду», вбити чи скалічити кого завгодно...

Якщо хочеш знати, ми вичистимо з рядів партії
половину всього мотлоху, щось подібне до так званої

«старої гвардії» та осіб, що зв язані із старими поглядами

вчорашнього дня. Понад мільйон чоловік, які

перебували в партії, ми уже, певно, витрусили на смітник. Про це

днями буде сказано у звіті Центрального Комітету партії
XVIII з їздові. А всі інші будуть перевиховані. Вони

підуть за нами, підуть за Сталіним, любісінько. Вони

займуть усі ваші місця й кабінети у всіх апаратах та

будуть дорожити довірою, що їм виявлена.

Мешик викликав співробітницю. Вона принесла чаю

з лимоном. Подзвонюючи ложечкою, він продовжував
свої нічні «повчання».

Ось ти сидиш у в язниці, потім будеш розстріляний
або згниєш у таборах. По директивах Інстанції (так у
колах Берії та його оточення називали вказівки, що йшли

особисто від Сталіна чи безпосередньо з його

секретаріату. Так називати Сталіна Інстанція з великої літери
Берія та його оточення і під час слідства влітку восени
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1953 року. Авт.) вашому братові Вища Військова

колегія ліпить лише кругленькі вироки: п ятнадцять,
двадцять, двадцять п ять років або...Тричі можете

здохнути не на курорт поїдете. Ось ти твердиш: «Я ні в

чому не винуватий». Та я знаю, що ти не скоїв ніяких

злочинів. Але тебе треба знищити, ти нам не потрібний, і я

ніколи, будь певен, не скажу, що ти не винуватий, бо не

хочу сісти на твоє місце. ДО того ж, Каганович, та що

Каганович сам Сталін благословив твій арешт. Тут уже
працює залізна логіка: або ти, або я. Зрозумів? Пісня

твоя проспівана. Амінь. А тепер можеш подякувати мені

за нічку...
Те, що я чую, блюзнірство! Так ніколи не буде!

протестую я.

Мешик натиснув кнопку. Мене грубо схопив за руку

наглядач внутрішньої в язниці НКВС.
Виведи цього дурня, зареготав Мешик. Цей

лейтенант зробив при Сталіні блискучу кар єру, став

правою рукою Берії, міністром державної безпеки

України, одержав силу-силенну орденів, дослужився до

звання генерал-лейтенанта.
У заявах з таборів, які посилалися протягом довгих

шістнадцяти років ув язнення до Центрального Комітету
партії, до Верхоної Ради Союзу, до Прокуратури і

Верховного Суду, я завжди посилався на ці слова Мешика:

«Знаю, що ти ні в чому не винуватий, але тебе треба
знищити...», «Не хочу сісти на твоє місце...» Результат
завжди був незмінний: «Підстав для перегляду справи

немає», «Скарга залишена без задоволення...» Так було
до кінця 1954 року...

Ясна річ, що людину з такою звірячою «філософією»,
як у Мешика, не могли не помітити й не оцінити і Лав-

рентій Берія, і Богдан Кобулов.
Не проминуло й року після його призначення, як до

персональної справи лягла атестація: «Швидко опанував
методику оперативної та слідчої роботи, брав активну

участь у серйозних операціях, досяг практичних

результатів у викритті шпигунсько-терористичних організацій.
Кваліфікований слідчий, добре знає слідчу роботу. За
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успіхи у нещадній боротьбі з контрреволюцією
нагороджений орденами «Знак Пошани» і «Червоної Зірки».
Політично грамотний. Активний член редколегії
стіннівки. Начальник слідчої частини НКВС СРСР

комісар державної безпеки 3-го рангу Кобулов».
Звичайно ж, не міг Мешик стати кваліфікованим

слідчим за такий короткий проміжок часу, та ще й, до

того, не маючи ніякої юридичної підготовки. Це були
саме ті обставини, коли бездоганно спрацьовувала крилата

установка попередника Берії Єжова, який полюбляв

наголошувати: «Для співробітників НКВС не

обов язково знати правове законодавство. Головне у нашій справі
пролетарська ненависть до класових ворогів!»

Ось цією ненавистю й керувався обдарований
фальсифікатор Мешик під час «успішних операцій» по

викриттю шпигунсько-терористичних організацій, зі шкіри ліз,
щоб за будь-яку ціну стати на видноті, сподобатися.
Попав у свою стихію, прийшов його зоряний час. Підлість,
авантюризм, жорстокість, садизм, наклепи,

фальсифікація усі наймерзенніші й ниці риси людського

характеру змотузувалися воєдино і вселилися в його темну душу.

Безмірність оперативного простору для бурхливої
діяльності беріїв, кобулових, абакумових, мешиків

значною мірою визначалася шифрованою телеграмою, яку
Сталін направив 10 січня 1939 року секретарям обкомів,
крайкомів, ЦК компартій, наркомам внутрішніх справ,
начальникам НКВС. У ній говорилося: «ЦК ВКП(б)
роз яснює, що застосування фізичного впливу в практиці
НКВС було допущене з 1937 року з дозволу ЦК ВКП(б).
Відомо, що всі буржуазні розвідки вдаються до методів

фізичного впливу стосовно представників
соціалістичного пролетаріату. Постає питання, чому соціалістична

розвідка повинна бути гуманнішою щодо заклятих

агентів буржуазії; підлих ворогів робітничого класу й

колгоспного селянства. ЦК ВКП(б) вважає, що методи

фізичного впливу повинні обов язково застосовуватися й

надалі відносно явних ворогів народу, що не

роззброїлися, як цілком правильні й доцільні». Отже, доцільність і

непорушність беззаконня, яке творили Павло Мешик і
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Компанія, повністю підтримувалося й контролювалося

ЦК ВКП(б) й особисто вождем і учителем. Це надихало

на нові «подвиги».

У лютому 1941 року здібний вихованець Лаврентія
Берії старший майор державної безпеки (генерал),
тридцятилітній Павло Мешик осідлав посаду Народного
комісара державної безпеки України. Та розгорнути свою

бурхливу діяльність на українських просторах Мешик не

встиг. З початком війни він був відкликаний до Москви

й призначений начальником економічного Управління
НКВС СРСР, а згодом, у 1943 році, заступником
начальника Головного управління контррозвідки «Смерш»
НКО СРСР.

Йому не довелося ходити в атаки й ламати горло

ворогові у рукопашних поєдинках. Він не командував
ротами і не замерзав на снігу. Він «воював» по тилах

наступаючих армій. Берія старанно оберігав золотий фонд своїх

штурмовиків. Отак, навіть не понюхавши пороху, Мешик

закінчив війну генерал-лейтенантом, маючи іконостас

бойових орденів (10), серед яких 2 ордени Кутузова 1

ступеня.
У грудні 1946 року його викликав до себе Берія і після

тривалої розмови повідомив про нове відповідальне

призначення. Мешик ставав правою рукою Л.Б. з

охорони державних таємниць, пов язаних з виробництвом
атомної зброї. Після такої височайшої урядової довіри
хоч-не-хоч, а голова запаморочиться. І запаморочилась.

Одного літнього вихідного дня 1947 року генерал Лев

Омелянович Воронезький запросив Мешика до себе на

підмосковну дачу, що ховалася у затишку Срібного Бору.
У гурті знатних гостей у центрі уваги була гарненька,

приваблива, тендітна молодичка років тридцяти. Зі

смаком одягнена брюнетка, ще не загримована

косметикою, досить рухлива й привітна. Було у ній щось

циганське, заворожливе, принадне. Ерудицією не відзначалася,
але цей недолік абсолютно не заважав їй триматися

достойно й невимушено серед захмелілих та балакучих
генералів.
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Мешик прискіпливо й безцеремонно обмацав її своїм

хтивим і, як завжди, нахабним поглядом. Вона відчула
його жагучий дотик і з неприхованим інтересом лукаво

поглянула на імпозантного молодого генерала, їхні очі

зустрілися. Вони сподобалися одне одному з першого

погляду. Так Мешик познайомився з Сонею Глузман. У
Москві вона була широко знана як патентована

спекулянтка й звідниця. Коло її знайомих складалося із досить

поважних осіб: високі урядові чиновники, генерали,

відомі артисти, художники, літератори, учені, іноземні й

вітчизняні дипломати. У Соні, в ті голодні й холодні

повоєнні роки, можна було купити все, чого тільки душа

забажає, хочеш вітчизняного виробництва, хочеш

заморського. Серед здобутків Соні не вистачало лише

запасних частин до атомної бомби, та й то тільки тому,
що цілком таємну зброю у нас ще не було доведено до

кондиції, її розробка завершувалася в лабораторіях,
старанно схованих від пильного й проникливого погляду

розвідок імперіалістичних держав. І охоронцем тієї

надзвичайної таємниці був Павло Мешик.

Добре хильнувши в Срібному Бору, генерал від їхав з

Сонею Глузман до її апартаментів, які нагадували

антикварний магазин, обставлений вишуканими меблями

червоного дерева, старовинними китайськими вазами

тонкої роботи, саксонським фарфором. Клієнт «дозрів»
настільки, що, розкукурікавшись півнем, почав вихвалятися

своїми службовими успіхами, загадково кинувши: «Я

головний охоронець атомної бомби!» Соня блискавично

зрозуміла, з ким має справу. Вона була товариською й

довірливою жінкою, їй до нестями закортіло похвалитися

перед подругами своїм черговим високопоставленим

коханцем, «головним по атомній бомбі».

Через декілька днів на стіл Берії лягла перевірена
оперативна інформація про п яне базікання «великого

конспіратора» Мешика. Здавалося б, на цьому блискуча
й запаморочлива кар єра конотопського пройдисвіта
повинна була безславно, а скоріїпе, трагічно
завершитися. Адже ж роботи над створенням атомної зброї
надзвичайно утаємничувались, надто великі надії поклада-
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лися на неї у нашій країні. За розголошення цієї
державної таємниці належало найсуворіше покарання.

Неймовірно, але у котрий раз Мешик видряпався із

чорторию сухим. Берія помилував його. Він оберігав своїх

однодумців, призначених для слушного часу. Вони були
церберами, вишколеними ним до фанатизму, бездумно
відданими моїутньому шефу. Але все ж Берія дав

команду відповідним службам організувати за Мешиком

ретельне стеження і очей з нього не зводити. З серцеїдом
відбулася погрозлива розмова, його попередили й

порадили облишити інтимні стосунки із Глузман. Проте
емоційна й залюблена натура невиправного розпусника
не заважала йому прислухатися до височайших порад.
Він терпляче перечекав тривожні часи, залишив дружину
з дітьми і перебрався до мебльованих апартаментів
Глузман. Соня використала це співжиття досить практично.
Павло Якович частенько їздив у відрядження до

Німеччини. До того ж, був він людиною, яка добре розумілася
на ходових товарах, досвіду набув ще в 1945-му, коли

нишпорив по Німеччині у пошуках пристойних
лімузинів для потрібних людей. Тоді йому вдалося привезти до

Москви й передати у надійні руки десяток першокласних

трофейних автомобілів, хоч і важкувато дісталася

залізнична платформа та ще й з охоронною командою. Одне
слово, товар у Москву «атомник» привозив надзвичайно

дефіцитний. А далі Соня та її компанія з успіхом діяли за

класичною схемою «товар гроші».
Якось у пориві відвертості вона похвалялася своїй

знайомій: «Паша привіз із Німеччини повне зібрання
платівок Вертинського, Лещенка та ще купу
білоемігрантських речей. За одну платівку я вторгувала 250

карбованців, а за іншу пропонують 400, так я її не продаю,

дуже вже мелодія за душу бере».
Отут саме слушно перегорнути сторінку із досьє на

Мешика (прізвисько «Павіан»), що велося за вказівкою

Берії. На ній зафіксовані зізнання співробітника «Смерш»
Г.В.Селіванова, заарештованого за зловживання

службовим становищем:
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«З генерал-лейтенантом П.Я.Мепіиком я був
знайомий по службі. Він неодноразово приїздив до Німеччини

у відрядження. Кожен приїзд супроводжувався

безпробудним пияцтвом, інтимними стосунками з жінками

легкої поведінки, усілякими поборами.
Так, у грудні 1947 року, він прибув у чергове

відрядження з групою наукових співробітників. У перший же

день свого перебування, добряче набравшись, наказав

подати автомашину. З секретаркою Наташею поїхав

оглядати околиці міста. З явився тільки під ранок. У

наступні дні продовжував пиячити, мандрувати по містах

Німеччини, де скуповував усе цінне, що потрапляло під

РУку.
У 1948 році за дорученням урядових органів він

очолював комісію з перевірки діяльності важливого

режимного заводу, на якому, спільно з німецькими, радянські
вчені проводили наукові дослідження. Знехтувавши
своїми обов язками, Мешик цілими днями відсиджувався на

віллі, де пиячив і приймав податі».
Берія знав про кожен крок «Павіана», про його

меркантильні нахили, нахабні здирства, аморальність, але

мовчки спостерігав за «пустощами» підопічного. «Давай,
давай, хлопчику, зловтішно думав шеф. З таким

досьє навіть у пекло не приймуть. А у мене ти в

улюбленцях ходиш, голубчику, і душа твоя мені продана до

скону». Маршал Берія поважав своїх епігонів і ставився

до них з якоюсь особливою симпатією. Інакше й бути не

могло, бо ж сам грішив безбожно. До речі, досить

показовий і невідомий широкому загалу жанровий епізод.
Восени 1952 року Лаврентію Павловичу доповіли, що у

Львові органами міліції затримано його двоюрідного
брата, котрий на Галицькому ринку спритно спекулював

дарами Грузії лавровим листям і цитрусовими.

Запитали, як же бути у цьому делікатному випадку.

Відповідь гримнула негайно. Лаючись останніми словами,

Берія особисто наказав брата з «кутузки» звільнити,
допомогти реалізувати товар і без перешкод довезти до

кордонів Грузії. А начальника райвідділу міліції, який

насмілився замахнутися на «святе сімейство», з роботи
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витурити у три шиї. Наказ виконали негайно й без

вагань.

Початок 1951 року був для Павла Мешика сумним та

невеселим. Ціла низка сімейних чвар, службових
непорозумінь ятрила душу, викликала роздратування,
затягувала у вир оковитої. У тому ж таки досьє зберігся
документ, який неупереджено, цілком об єктивно зафіксував
складність обставин, у які потрапив наш герой.

Виписка із оперативної довідки НКВС СРСР.

«Мешик ось вже півтора року займається судовим

процесом про розлучення зі своєю дружиною. Цей позов

забирає у нього багато часу. Зараз живе у Глузман, яка

народила від нього дитину. Останні два роки по суті
формально ставиться до своїх службових обов язків. Від

розв язання наболілих питань, що стосуються режиму й

охорони, ухиляється, перекладає їх на підлеглих. У
багатьох випадках на роботу не з являється взагалі, особливо

ввечері, посилаючись на хворобу. До 1950 року пиячив

відверто, часто й фундаментально. Останнім часом

розповсюджує чутки про те, що спиртного у рот не бере, бо

прихопила гіпертонія. А між тим, за перевіреними
даними, продовжує пиячити, й досить активно. У березні цього

року трапився випадок, коли він запросив до себе на

квартиру генерала Олексашкіна й влаштував чергову

пиятику. Добряче хильнувши, почав вихваляти свого

мисливського пса, потім підмовив гостя пересвідчитись у

вірності собаки. Олексашкін замахнувся на Мешика

рукою і тут же вірний пес уп явся йому зубами нижче

спини. Довелося генералу приймати 15 уколів у живіт».

Розв язка небезпечної ситуації була незбагненною для
логічного осмислення. Не спрацювала й ця доповідна.

Іншому б швидкий гаплик з оргвисновками, а

улюбленець долі буквально через декілька місяців став

лауреатом Сталінської премії й був нагороджений орденом
Леніна «за видатні заслуги у виконанні важливого

урядового завдання».

Ось так випещувалися й гартувалися люди для

майбутніх політичних авантюр, непорушні стовпи

тоталітарного режиму. Мине зовсім небагато часу і 16 березня
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1953 року Павло Мешик з благословення Берії удруге

в їжджатиме на білому коні до Києва на відповідальну
посаду міністра внутрішніх справ України, з

необмеженими повноваженнями гауляйтера республіки. Він
приїде навчати підлеглих уму-розуму, честі, совісті,

моральності, державної принциповості.
А тепер повернімося до тих відчайдушно напружених

днів, коли генерал Строкач з важкими передчуттями
вийшов із кабінету Мешика і відбув до Львова для

«подальшого проходження служби», Мешик же почав

опановувати владу міністра...

Гауляйтер блефує

Коли генерал-лейтенант і лауреат Сталінської премії в

галузі науки і техніки П.Я.Мешик та його перший
заступник генерал-лейтенант С.Р.Мільпггейн прибули до

Києва, перед ними постало найперше й найважливіше

завдання створити у столиці Радянської України свою

команду, власний чисельний прошарок опору із

надійних людей у репресивних органах. За реалізацію
цієї, мабуть, особистої настанови Берії вони взялися із

розмахом, не гаючи часу й не шкодуючи сил. Зробити
багатьох людей своїми особистими боржниками генералам

було зовсім нескладно неправедно скривджених та

ображених більш ніж вистачало. Це була весна 53-го

року тільки-но закінчилася широкомасштабна
кампанія полювання за «безрідними космополітами», що
тривала кілька років і під жупелом якої постраждало
багатенько офіцерів військ та оперативних співробітників
органів МДБ й МВС України. Чималій кількості людей

попсувала кар єру інша причина «недостатньо

енергійна» боротьба з націоналістичним підпіллям на

Західній Україні або близькі родичі з тих «неблагонадійних»

країв.
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І ось тепер у кабінеті першого заступника міністра
генерал Мільштейн приймав ледве не з ранку до вечора

натовп відвідувачів прощав, милував, відновлював за

службою. Чутки про таке несподіване службове
меценатство Мешика та Мільштейна швидко розлетілися по

республіці. І черга прохачів не зменшувалася, хоча нові

хазяї приймали щоденно по кілька годин. Певна річ, усі
скривджені, у долях яких настали хоча б найменші зміни

на краще, відчували себе зобов язаними особисто Меши-

ку та Мільштейну за порятунок, за заступництво, а

більшість з поновлених на службі та помилуваних жадали

довести відданість новим керівникам якимись

конкретними справами, бажали виправдати довіру.
Поряд з цим Павло Мешик вирішив використати, як

безпрограшну карту у своїй справді великій грі за

завоювання авторитету та популярності на Україні,
випробувану беріївську тактику - послаблення репресій
та всіляке загравання з інтелігенцією, з відомими у

республіці людьми.
Збереглося унікальне свідчення про останні дні,

навіть останні кроки під час перебування Мешика на

посаді міністра внутрішніх справ республіки та про його

досить невдалі спроби привернути до себе симпатії

творчих особистостей. Свідчення це унікальне ще й тому, що

лишив його видатний український поет Володимир
Сосюра, який за твір «Любіть Україну» перебував з 1950

року в опалі під пильним наглядом «компетентних

органів», позбавлений будь-якої можливості друкуватися
та й жити, і, майже жебракуючи, ледве зводив кінці з

кінцями.
Тож слово Володимиру Миколайовичу Сосюрі: «Але

за кілька днів до розгрому Берії та його бандитів уночі
дзвінок.

Дзвонив той же, що заарештував мою дружину:

Зайдите в министерство. За вами приедет машина с

таким-то номером, вы садитесь в нее и приезжайте к

нам.

Я вийшов. Машина з указаним номером уже чекала

на мене. В ній був один у чорному. І я з ним поїхав...
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Ще до цього вечора за мною вже ходила тінь... В неї

були жовті штиблети, світло-шоколадний костюм і

безбарвне обличчя нальотчика. В міністерстві той, що

мене привіз, завів мене до одного невеликого кабінету і

зник. У кабінеті було двоє у військовому. Один стояв, а

другий сидів за столом. Я показав свою перепустку, і той,

що сидів за столом, забрав її в мене і замкнув до шухляди.

Ясно. Мені сказали, щоб я почекав. Сиджу, чекаю... А

вони, ті двоє, про щось жваво так і весело розмовляють,

здається, про концерт, про гру артисток...

Мовляв, «життя уже летить повз тебе, а ти, пташко,

уже в клітці». Довго я так чекав, а вони не звертали на

мене уваги, ніби я вже порожнє місце.

Очевидно, там, нагорі, по прямому проводу питали

згоди на мій арешт якусь людину, що простягла свою

благовісну руку над моєю головою і сказала: Сосюру
не трогать!

І чорна рука, що вже добиралася до мого серця, щоб

стиснути його смертно своїми гострими, закривавленими

кігтями, одійшла в морок...

Тоді зроблено було такий крен. Заходять двоє у

військовому, рангом вищі за тих, що застосовували до мене

прийом «психологической пытки», і один із них сказав:

Владимир Николаевич! С вами хочет поговорить

министр.
Ми пішли нагору. Зайшли до кабінету міністра. Це був

генерал Мешик, потім розстріляний разом із Берією й

іншими претендентами на криваву владу над

тероризованим нашим народом...

Мешик, коли я привітався із ним, запросив мене сісти.

Я сів. Він дивиться на мене і мовчить. Я теж мовчу.

Чого ви мовчите?

Я жду, що ви мені скажете. Чого ви не даєте до

друку ваших віршів? Ви що, протестуєте проти критики?
Ні, я не протестую. Вірші я пишу, але мене ніде не

друкують.
Хто вас не друкує?

378 ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ



Газета і журнали, і видавництва. Я вже давно, давно

здав у «Радянський письменник» велику збірку поезій

«За мир», але її й досі маринують.

Мене, між іншим, уже не друкували два роки ніде і не

дозволяли виступати перед народом.
От і виправляйся. Тобі кажуть «виправляйся», а не

друкують, то як же я буду виправлятись? Смілянський

правильно говорив, коли його били: Коли шахтар

помилився, то його ж не виганяють із забою, а дають змогу

там же, в забої, і виправлятися! До вас ніхто не

заходив із націоналістичного підпілля?
т- Ні! Навпаки, Мені присилали загрозливі листи. А

як ви живете матеріально?
Не вилажу із ломбарду. Здав речей на 100000 крб

Так ви мені напишіть листа про те, хто вас не друкує, і

завтра у вас буде наш товариш. Ви передайте йому листа

до мене і дасте йому переписати всі номери ломбардних
квитанцій.
Я попрощався з ним і пішов. А той, що відібрав у мене

перепустку і замкнув її в шухляду письмового столу, з

такою люттю і темною ненавистю у східних очах дивився

на мене.

Я, не прощаючись із ними, вийшов. А через деякий

час та рука, що сказала своїм благовісним жестом:

«Сосюру не трогать», повернула мені з далекої,
засніженої тайги мою дружину...»

На подальше знайомство із видатним поетом доля не

відпустила Мешикові часу але дружину Сосюри він

все-таки встиг повернути із таборів.
Є в архіві авторів і ще одне, теж досить цікаве

свідоцтво, навіть просто спостереження за поведінкою
Мешика у ті місяці, коли перебував він у 1953 році на

Україні і готував за наказом Берії все для вічного

утвердження влади свого могутнього патрона. Історію цю
розповіла людина, що служила тоді в Управлінні МВС,
яке відало охороною вищих урядових та. партійних
керівників України. Так от, співробітники цього

управління скрізь супроводжували своїх сановних підопічних.
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Бували разом із ними і на відпочинку, і на дачах, і навіть

на полюванні.

Одного разу на полюванні під Києвом зібралося все

вище керівництво республіки голова Президії
Верховної Ради України М.С.Гречуха, голова Ради Міністрів
УРСР Д.С.Коротченко,

"

його перший заступник

Н.Т.Кальченко, другий секретар ЦК Компартії України
О.І. Кириченко. Можна було б уже починати, але всі

чекали ще одного дуже шановного гостя міністра
внутрішніх справ України генерала Мешика. А він, уперше

запрошений на подібного роду зустріч, як на гріх,
запізнювався. Кириченко почав бурчати, висловлюючи своє

невдоволення поганою організацією полювання.

Господар заповідника Коротченко відчував себе незручно: і

починати треба, бо всі нервуються, і Мешика дочекатися

необхідно, бо, не дай боже, ще образиться. Нарешті
Мешик приїхав. Щоб розрядити обстановку, Дем ян
Сергійович Коротченко найстарший із присутніх
підійшов до нього і обнявши за плечі, жартома став

дорікати, шо семеро одного не чекають, а ми от чекаємо,

а вас все немає й немає. Вже почали хвилюватися чи

не викрали головного чекіста України, що так

запізнився. Коротченко ще щось хотів сказати, але

Мешик раптом рвучко скинув його руку з плеча і відрубав:
Я не запізнився, Дем яне Сергійовичу, а

затримався. Затримався, бо був зайнятий важливими державними

справами. Ви ж розумієте, що мені доводиться працювати

не так, як вам коли заманеться. Ми працюємо завжди

у стані повної бойової готовності й завжди з величезним

напруженням, бо обстановка в республіці неспокійна.

Тому я не запізнююся, а затримуюся, зрозуміло?
Переляканий таким початком розмови, Коротченко

зніяковів, промовив щось на зразок: «Звичайно,
звичайно, зрозуміло всім. У вас же така робота, така робота,
така відповідальність. Ми всі це розуміємо».

Олексій Ілларіонович Кириченко, людина крутого

характеру і вдачі, втрутився і запропонував, йдучи на

виручку Коротченку, почати загін, бо час іде. Але хамську

поведінку й цілковиту впевненість у своїй величезній
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владі Мешика всі добре запам ятали і багатьох вона

прикро вразила хіба може дозволити собі звичайний міністр
так розмовляти із членом Політбюро ЦК КПУ і головою

Ради Міністрів України? А Мешик ніби не помічав

власної безтактності ні, він просто продемонстрував усім
присутнім, хто є хто. І жоден не насмілився осадити його.

«Бояться, бояться навіть слово вимовити, з

задоволенням подумав Павло Якович. Нічого, прийде ще час,

будете всі у рота заглядати...»

Не так сталося, як гадалося

На початку квітня 1953 року Мешик зателефонував
Строкачу й наказав йому зібрати й надіслати до МВС

УРСР дані про національний склад керівників партійних
органів, починаючи від партійних організацій колгоспів,
підприємств, установ до.обкому включно, а також

підготувати доповідну про недоліки у їхній роботі.
Вказівка прозвучала для Строкача, як грім серед

ясного неба. За 26 років радянської влади такого зухвальства

з боку органів державної безпеки ще не бувало. Хіба ж це

компетенція МВС доповідна про недоліки у роботі
партійних організацій області?! Можливо, це

самодіяльність зарозумілого Мешика? І Строкач, щоб розвіяти
сумніви, телефонує новоявленому міністру й допитується

у нього, чи не вкралися, часом, якась помилка,
неточність у зміст вказівки.

«Мешик, згадує Тимофій Амвросійович,
накинувся на мене як кібець. Довго сварився, а потім

роздратовано гримнув: «Тобі взагалі наших чекістських завдань
не можна доручати, бо ти зараз же побіжиш до обкому й

доповіси про все секретарю. Так от втовкмач собі в

голову, що це завдання Лаврентія Павловича Берії і зволікати

не раджу, сьогодні ж чекаю належної відповіді».

Строкач і на цей раз не повірив Мешику, бо логічно

вважав, що такі дані Берія, як член Президії ЦК КПРС,
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міг коли завгодно отримати від ЦК Компартії України. У

подальшому події розкручувалися, немов у калейдоскопі.

Строкач доповів про ситуацію, що склалася, секретарю

Львівського обкому Сердюку (до речі, генерал був
єдиним із начальників обласних управлінь МВС, який

доповів обкому партії про неправомірні дії беріївців), той

телефонував секретарю ЦК Компартії України Мельникову.
Реагування було несподіваним.

Свідчення Т.А.Строкача.
«У той же день, увечері, до мене зателефонував сам

Берія і, вкрай роздратований, сказав дослівно таке: «Що
ви там дозволяєте собі, ви нічого не розумієте. Хто вас

прохав бігти до Сердюка й розповідати про наше

завдання?! Замість того, щоб у всьому допомагати Мешику,
підставляєте йому ніжку. Ми вас витуримо із органів,
заарештуємо й згноїмо у таборах, ми вас у порох зітрем,
у табірну пилюку перетворимо. Ти зрозумів це чи ні,
зрозумів, зрозумів?! Так от врахуй!»

Врахувати Строкач не встиг, бо через декілька днів
після погрозливої розмови, 12 червня 1953 року, наказом

Берії він був увільнений від посади начальника

Львівського управління МВС і відкликаний на розправу до
Москви. У проханні залишитись на Україні йому категорично
відмовили. Прибувши до столиці, він декілька разів
намагався потрапити на прийом до Берії, але безрезультатно.
Для нього Строкач був уже потенційним покійником.

Перед очима амбітного міністра МВС уже майже зримо
вимальовувався давно омріяний диктаторський трон.

Блукаючи довгими відомчими коридорами у пошуках
істини й справедливості, Строкач пробився до генерал-

лейтенанта А.З.Кобулова, особи наближеної до Л.Б. Той

був досить поінформований про становище Строкача.
Вислухав прохача уважно, навіть співчутливо, але з

докорами стосовно зайвих консультацій із секретарем
обкому Сердюком. За свідченнями Строкача,
прощаючись, Кобулов повчально промовив: «Ви не

врахували простої істини до керівництва МВС прийшов Берія
і тепер органи державної безпеки будуть повновладними

господарями в країні, незалежними від партійних
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інстанцій, як це було раніше. Ви не уявляєте, якими

могутніми правами наділений зараз Берія. Він рішуче
трощить старі порядки не тільки в нашій державі, але й

за кордоном, у демократичному таборі. Вам потрібно
бути далекогляднішим».

Для генерала Строкача все стало зрозумілим і ясним,
як білий день: беріївська зграя гарячково готується
вчинити двірцевий переворот і захопити владу в країні.
Диктатор дозрів, необхідні приготування вже зроблено,
віддані штурмовики сконцентровані на головних напрямах

широкомасштабного наступу. Наодинці з самим собою,
зі своєю совістю й сумлінням, Строкач вирішив діяти
рішуче, а головне негайно. Він чітко усвідомлював, що
шансів залишитися живим у цьому поєдинку з вовчою зграєю

у нього майже немає, але поступитися своїми людськими

принципами, людською гідністю, смислом усього свого

життя він не зміг. Зупинялося серце від усвідомлення
перспективи беріївського диктату, ще свіжими

залишалися у пам яті страхіття масового відстрілу 37 38 років.
А в разі перемоги Берії країну чекає невідворотний
апокаліпсис. Держава суцільний концтабір, море крові,
мільйони знедолених. І над тією бездонною прірвою
крижаний відблиск беріївського пенсне. Генерал ішов на

вірну загибель, несучи у своєму мужньому серці могутній
спалах людського подвигу.

Останній шанс

Написаний М.С.Хрущову лист обпікав груди. За будь-
яку ціну потрібно непомітно пробитися до Центрального
Комітету партії. Натренований зір фіксує приховане

спостереження. Мимоволі зринає думка: «Ось і знову когось

повів за собою, немов колись в атаку, тільки щось бійці

полохливі». Зрозумів штурмом не пробитися, обклали

з усіх боків. Як тільки вирахують, куди намагаюсь

проникнути, тут же кинуть за грати. Слід шукати інший хід.
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Наступного дня Строкача поклали до Кремлівської
лікарні у відділення кардіології. Звідси лист потрапив
особисто до М.С.Хрущова. Яким чином? Цю таємницю

генерал не розкрив нікому до смерті й навіки забрав її з

собою. Думається, як справжній чекіст, не хотів

ризикувати благополуччям своїх, надійних помічників, бо хто

знає, як там життя повернеться;

Інформація Строкача була надзвичайно своєчасною,
вона стала саме останньою краплею, яка переповнила

чашу терпіння й вичікування. Через три дні по радіо й у

пресі було повідомлено про арешт Берії та його

поплічників.

А напередодні цього справді історичного
повідомлення о 10 годині ранку у приміщенні МВС УРСР, по вулиці
Володимирській, 33, відбувалася нарада керівного складу

міністерства, яку проводив Павло Мешик. Настрій у
нього був бадьорий і оптимістичний. Конотопський

пройдисвіт навіть жартував, не відчуваючи біди. Розмову
перервав мелодійний телефонний дзвінок. Урядовий
спецзв язок не замовкав. Міністр зняв трубку. Його

запрошували терміново Прибути до ЦК Компартії
України. Звернувшись до присутніх, він спокійно сказав: «Ви

тут поміркуйте самі, а я через десять хвилин повернуся,

щось у них там термінове». Це була остання нарада

Мешика, він так і не повернувся її закінчувати.
Про те, як проходив у Москві арешт Берії, котрий міг

накоїти багато лиха, уже відомо там всю операцію
проводив особисто Маршал Радянського Союзу Жуков.
У Києві керівництво цією також досить небезпечною

справою взяв на себе перший секретар ЦК Компартії
України Олексій Кириченко. Він доручив її відомому
організатору партизанського руху на Україні у роки
Великої Вітчизняної війни, Герою Радянського Союзу
генерал-майорові Михайлу Наумову. Спеціальний батальйон

внутрпдніх військ на чолі з генералом узяв під контроль

будинок Міністерства внутрішніх справ України, вузол

спеціального зв язку, радіостанцію, що були у
розпорядженні Мешика та його людей. Наумов мав чітку вказівку:
придушити будь-який опір, що було не виключено у тих
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умовах, і контролювати обстановку, не допустивши у
Києві стрілянини. Про всяк випадок, як і в Москві, в

бойову готовність були приведені чималі військові
з єднання деякі частини Київського військового округу.

Зокрема, танкова дивізія, десантні підрозділи під
загальним командуванням першого заступника командуючого
військами КВО генерал-лейтенанта І.Г.Карпеза були
підтягнуті до столиці Радянської України. Але все

обійшлося без ексцесів та бойових дій.

Двох найвпливовіших та найактивніших учасників
«беріївської змови», міністра внутрішніх справ України
П.Я.Мешика та першого заступника міністра С.Р.Міль-

штейна арештували синхронно одного спеціально для

цього викликав до себе в кабінет перший секретар ЦК
Компартії України О.І.Кириченко там його і

роззброїли, а другого у ці ж хвилини брав у власному кабінеті, в

будинку міністерства генерал М.І.Наумов. Операція
пройшла без втрат...

Цікаво, що вже 29 30 липня 1953 року позачерговий
Пленум Центрального Комітету Компартії України під
керівництвом О.І.Кириченка повністю схвалив, після

спеціальної інформації, рішучі дії керівництва ЦК КПРС
та ЦК КПУ щодо розгрому змови та ліквідації наслідків
злочинної діяльності Л.П.Берії та його поплічників,
зокрема і Мешика на Україні. А ще раніше, 9 липня 1953

року у виступі на об єднаному пленумі Київського обкому
та міськкому партії Олексій Ілларіонович Кириченко
говорив про те, що Берія прагнув мати на місцях,
насамперед у столицях республік, відданих йому і готових на все

людей, серед яких були не тільки генерали Мешик та

Мільштейн. Розповів він і про операцію щодо арешту бе-

ріївських посіпак у Києві, згадав, хоча і не прямо, про

усунення Тимофія Амвросійовича Строкача, про кадрову

чехарду у МВС на вищих посадах, що також було
ознакою темної гри Берії, розкритої за допомогою

Строкача. «Між іншим, зазначав перший секретар ЦК

Компартії України, у розстановці вищих кадрів МВС по

всьому Радянському Союзу Берія виявляв-таки підозрілу
поспішність. Буквально перед викриттям його він за
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допомогою Мешика протягом 24-х годин на Україні
змінив майже всіх начальників обласних управлінь МВС,
причому всі призначення заступників міністрів і

начальників обласних управлінь МВС робилися без відома
обкомів та ЦК партії. Цим самим здійснювалася
підступна, зрадницька місія Берщ скерована на те, щоб
насадити скрізь своїх гайдуків, які б допомогли йому захопити

владу у нашій країні».
Уже після закінчення пленуму кілька членів бюро

Київського обкому партії на чолі з першим секретарем

обкому Григорієм Гришком оточили Кириченка,
розпитували його про подробиці. Схвильований Гришко
міркував уголос, що тепер і призначати когось новим

міністром внутрішніх справ України з кадрів МВС небезпечно,
може лиха накоїти.

Член бюро обкому партії, директор авіаційного заводу

Петро Шелест висловився, що, може, краще взяти на цю

надзвичайно владну посаду когось із військових

учасників розгрому змови Берії. Втомлений за день

Кириченко спочатку лише прислухався до їхньої розмови,
неохоче відповідав. Але Шелест уже був рекомендований
другим секретарем Київського обкому партії і щоб якось

підтримати розмову з новим колегою, Кириченко,
посміхнувшись, сказав йому та Гришку: «Не хвилюйтесь,

товариші, міністром внутрішніх справ України тепер

буде надійний товариш, справжній, чесний і сумлінний
більшовик. Та ви його всі знаєте герой партизанського

руху в роки війни, генерал-лейтенант Тимофій Строкач.
З таким міністром ми можемо бути спокійними

жодного нового путчу беріївців не трапиться. Строкач не

допустить. Він і в міністерстві трохи порядок наведе

розчистить мешиковські стайні, розбереться з новими

призначеннями. Але органи доведеться зміцнювати то

вже наша турбота». І як свідчить П.Ю.Шелест, уперше за

ввесь цей пленум Кириченко, щиро сміючись, почав

розповідати, як у Москві Хрущов та Жуков перехитрили
самого Берію...

Із вироку суду.
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Верховним судом СРСР 18 грудня 1953 року

гр. П.Я.Мешика засуджено до вищої міри покарання

розстрілу з конфіскацією належного йому майна,
позбавлення військового звання й урядових нагород. 23 грудня
1953 року вирок було виконано. Моторошна ніч

поглинула чорних лицарів і назавжди відступила у

безодню, але присмерки залишилися ще надовго.
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В ячеслав ПОПИК

ОПЕРАЦІЯ «ЗОЛОТА КРЯКВА»

Останнє полювання Леоніда Брежнєва

На початку вересня 1982 року органи державної
безпеки та Міністерство внутрішніх справ України

під керівництвом ЦК КПУ на території мисливського

господарства Залісся здійснили найвидатнішу в повоєнні

часи «чекістсько-військову операцію» щодо організації
історичного полювання на качок, влаштовану спеціально

для Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда

Брежнєва. Масштабність та грандіозність оргзаходів,
матеріальні витрати не мали аналогів у світовій практиці
всіх часів і епох!

Для безпеки партійного лідера було кинуто тисячі

професійних охоронців, які потрійним кільцем блокували
периметр заповідника (78 км), викликавши помітне

занепокоєння серед пернатих та парнокопитних.

Захвилювався й кримінальний елемент республіки від
несподіваного затишшя на фронті боротьби з організованою
злочинністю. Адже весь оперативний склад працівників
залишив розробки й замаскувався в кущах та скиртах
соломи на головних напрямах можливого прориву

спецслужб іноземних держав, у тому числі й ходоків із
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вих жителів, від яких усього можна було чекати у пору
обжинок та осінніх весіль.

До обласних органів держбезпеки і внутрішніх справ

полинули найсекретніші шифротелеграми з грізними
вказівками «організувати цілодобове спостереження за

неблагонаційним елементом, який висловлює серед
оточення ідеологічно-шкідливі судження й терористичні
наміри, а особливо невдоволених порядками в державних
мисливських заповідниках».

Партійне і державне керівництво України в тривозі за

безпеку Генсека мужньо перейшло на казармений стан.

Звичайно, була дана команда старанно приховувати від

громадськості відомості про його перебування в Заліссі,
особливо від НАТОвських зверхників та ворожих

спецслужб.
Не дрімали й військові підрозділи, їх було піднято по

тривозі. Винищувачі-перехоплювачі (тільки подай
команду...) кожної секунди могли шугнути в небо вище від

усіх, швидше від усіх, далі від усіх і знищити будь-яку
ворожу ціль, що з недобрими намірами посміла б з явитися

над об єктом «Залісся», окрім, звичайно, качок. Ракетні

комплекси «стояли на вухах».
А тим часом, крякви безтурботно ніжились у чистих і

прохолодних заплавах номенклатурного угіддя,
абсолютно не усвідомлюючи своєї майже історичної значимості в

особисто-державних задумах республіканського
керівництва.

І ось колесо історії спокійно перекотилося через
Рубікон і другого вересня 1982 року два могутніх Іл-62
своїми шасі торкнулися хлібосольної української землі,
де, на думку членів Політбюро ЦК КПРС, качки

набагато гладші й смачніші, ніж у підмосковних мисливських

господарствах! Мерщій подали трап. Охорона дбайливо
підхопила немічного Високого гостя попід руки і

обережно опустила його перед соратниками по партії. 1 враз
із літаків поескадронно вивалився жвавий і дещо підігрітий
натовп челяді всіляких рангів, посад, родинних зв язків.

Усі конче бажали якомога скоріше захмеліти в солодкому

качинно-шашличному екстазі.
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Ревонули мотори. Пішли вперед машини ДАІ і

Дев ятого управління, за ними рвучко покотився почесний

ескорт мотоциклістів. Чорною блискавкою вдарила по

трасі гуркотлива кавалькада урядових автомобілів! І

згадалися слова геніального Миколи Гоголя: «Только

дрогнула дорога, да остановился, пораженный божьим

чудом созерцатель!» У той знаменний день музичні
програми українського радіо через кожні дві години

транслювали популярні мисливські пісні: «Летять качки», «Ой,
летіли дикі гуси», «Гиля, гиля гуси додому», «Соловей,
соловей, пташечка»... З якою метою це здійснювалося

керівники Держтелерадіо утаємничили.
А вздовж дороги попід кущами і за стовбурами

крислатих дерев напружено причаїлися сотні оперативних

працівників, без права висовуватися в поле зору
сановних осіб! Як у тій пісні: «Ничего не вижу, ничего не

слышу, ничего никому не скажу...» По рації передали, що

кортеж уже виїхав із аеропорту. Пролунала команда:

«Максимум уваги і зібраності. Припинити паління,
відкинути базікання й анекдоти, особливо про Генсека!»

І раптом начальник зони з жахом побачив, що із

придорожнього лісочка в бік ділянки, яку охороняв його

підрозділ, повільно рухається зграя бродячих псів. Вони

спокійнісінько вийшли на трасу, а оскільки рух транспорту
по ній було припинено, задоволено вляглися перепочити
на асфальті й поірітися на сонечку. З вертольота, що

совався над трасою, передали: «Негайно проженіть собак!»

Оперативний наряд на чолі з переляканим керівником
рішуче вискочив із засідки й гортанними криками
намагався відігнати лісових пришельців, але тварини не

слухалися, лише погрозливо гарчали. Розтягати їх за хвости

було вкрай небезпечно. Почали жбурляти в них гілки та

коріння. Ніякого результату, ті лише шкірили зуби,
начебто дратували. А кортеж невпинно наближався!

Виручила кмітливість одного меткого оперативного
працівника. На узбіччі, біля альтанки він помітив кота, нічого

не підозрюючи, кіт замріяно дрімав на сонечку. Звідки

він там опинився, знав один Бог. Тремтячими руками
кмітливий оперативник приголубив кота, приніс його до
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собачої зграї, жбурнув перед псами. Кіт з переляку дико

заверещав і хутко кинувся в лісові хащі. Давній інстинкт

несумісності на щастя й превелику радість оперативного

наряду спрацював миттєво. Собаки швидко підхопилися
і з гавкотнею кинулися за котом. І тут за якусь

хвилину дві кортеж благополучно промчав небезпечну
ділянку. Учасники наряду облилися холодним потом!

Автор котячої акції згодом був винагороджений цінним
подарунком.

Ранок у Заліссі видався тихим, туманним, але без дощу.

Охорона Дев ятого управління КДБ удосвіта
розташувалася на ключових позиціях біля опочивальні Першої
Особи і завмерла, очікуючи появи Генсека. Московська

«дев ятка» несла службу безпосередньо в апартаментах

вождя. І ось він вийшов на ганок. Уважно поглянув

навкруг, підозріло промацав оком кожне з незнайомих

облич, і раптом голосно заридав. Усі вклякли від таких

несподіваних емоцій! Втомленою, старечою ходою

Леонід Ілліч зник у коридорі. Склалося враження, що

вождь із причин затяжного склерозу злякався

незнайомих облич, йому немов здалося, що десь у Москві

здійснено державний переворот, а його заманили до

Залісся з підступною метою заарештувати!!! Іншої

причини досить дивної витівки, навряд чи можна було
знайти, враховуючи, що в цю ранню пору він ще не

похмелявся. Голова КДБ УРСР, який спостерігав це явище
із закритої виглядки, запросив до себе очевидців і
загрозливо попередив: «Якщо хтось із вас щось буде
теревенити про побачене, одірву голову та інші частини тіла!» До
гостроти його суджень прислухалися. Армійського
вишколу був чоловік.

Низький туман лащився до пожухлої трави й повільно

спливав поближче до плеса, ховаючись у густих
верболозах. Пахло чистою вранішньою водою і свіжою рибою.
Квакнула перша жаба. І ось первісну, журливу

по-осінньому тишу роздерли поодинокі постріли, які за мить

переросли в канонаду. Качині виводки з галасом

зривалися з насиджених схованок і потрапляли під дробові
залпи номенклатурного керівництва. Прийшла смертна
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година кряквам-камікадзе, котрих старанно
відгодовували на відстріл, приманюючи калорійними харчами на

джерельні плеса Залісся. Чотири дні свинцевий смерч

викошував усе живе в заплавах державного мисливського

господарства, викликаючи у місцевих селян тоскні

асоціації з відгримілими боями минулої війни, а у

безправних мисливців тихі заздрощі, бо ж їх, сердешних, не

пускали за капітальну огорожу заповідника, «із суконним

рилом» у калашний ряд зась! Хоч і «вийшли ми всі із

народу», як співалося в пролетарській пісні...

Бідні й нещасні наші батюшки-царі! Коли б раптом

воскресли вони і поглянули уважно навкруги,
осмисливши широчінь і розмах партійно-державних гулянок,

полювань, баз відпочинку, дачних котеджів, всіляких

палаців, літаків, яхт та інших дармових благ, то, мабуть, з

великим здивуванням і важкою гіркотою на душі
повернулись би до своїх склепів і знову повмирали, сказавши

на прощання: «Шкода державу і за народ боляче!!!»

Нарешті запала тиша. Настав край «царських розваг».
Розвіявся пороховий дим над розбурханим і

стривоженим Заліссям, остудилася мисливська жага обласканих

ескадронів московських нальотчиків. На чолі з

Генсеком, розчуленим теплим братським прийомом, вони,
очманілі від походеньок стежинами «Зеленого Змія» і щедрих

дарів України, благополучно відбули в бік перво-

престольної.
А напередодні зворушливого прощання Генсек знову

плакав, однак, цього разу розчулився через свою старечу

сентиментальність, керівництво республіки полоскотало

його хворобливе честолюбство унікальною нагородою.

Конкурс на кращий подарунок Леоніду Брежнєву цього

разу виграв КДБ УРСР. Оперативно-технічне управління
Комітету відчеканило здоровенну медаль із золота вищої

проби, на ній чекіст-умілець викарбував: «Почесному
мисливцю України». Такої нагороди у важелезному
іконостасі Леоніда Ілліча ще не було.

Після проводів минуло два дні, а в скирті соломи на

далеких позиціях від засекреченого периметра
продовжував виконувати службові обов язки оперативний
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ряд, покинутий напризволяще Дев ятим управлінням.
Про них просто забули, бо замаскувалися вони досить

талановито та ще й на позиціях, значно віддалених від
місця перебігу основних героїчних подій. їх було п ятеро,
сміливих, відданих своїй небезпечній справі бійців
озброєного загону партії, голодних, закляклих від холоду,

порослих щетиною, без права мати при собі вогнепальну

зброю і полишати скирту без дозволу керівництва
(парадокси та абсурди «дев ятки»). «Отряд не заметил потери

бойцов!..» Але ж голод не тітка, а жувати солому

побоювалися, все ж колгоспна власність! Кинули кашкета по

колу, нашкребли невеличку суму і набралися сміливості

без санкції керівництва (зв язку не було) відрядити
одного бійця у найближче село. Той повільно, але

впевнено пошкандибав у бік сільмага. Наблизившись до

прилавка, він своєю обшарпаною зовнішністю страшенно

перелякав продавця, бо той сприйняв його за

грабіжника. Але швидко заспокоївся. Відряджений, згідно з

легендою, відпрацьованою у скирті, відрекомендувався
геологом-дослідником. Зібравши в оберемок куплені
продукти, «геолог» вийшов на ганок і раптом почув із

гучномовця, що теліпався біля магазину, вбивчу
інформацію про те, що Генсек уже два дні перебуває у Москві

й успішно керує державою. Від несподіванки боєць

озброєного загону партії випустив із рук бляшанку з

кількою в томаті.

Повідомлення потрясло товаришів по зброї. До Києва

добиралися з великими труднощами, на перекладних,
водії автобусів побоювалися пускати в салон брудну,
пожмакану публіку.

Ось із такими непорозуміннями й завершилися

оперативні заходи щодо охорони Першої особи країни Рад. їх
можна з чистою совістю і відповідальністю зашифрувати
під кодовою назвою Операція «Золота кряква».

Конспірація для спецслужб перш за все. Вона усвідомлена
необхідність. Як свобода!

Це було останнє полювання Леоніда Ілліча. Через два

місяці він помер.
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В ячеслав ПОПИК

ВЕСЕЛІ ПРИДИБЕНЦІЇ
Із життя органів державної безпеки України

Бісторії радянської держави першим закритим

товариством із досить необмеженою

безвідповідальністю була всесвітньо відома ВЧК (наступні
абревіатури ОДПУ, НКВС, МДБ, КДБ). В основу її діяльності

було покладено пролетарську ненависть до класових

ворогів, особливо до гумористів і сатириків. Над ким

регочете?! суворо запитували закомплексовані слідчі, які

вважали, що в соціалістичній державі навіть
десятибальний землетрус найбезпечніший у світі, бо її трясе

відповідно до законів історичного і діалектичного

матеріалізму. У державі суцільної діалектики недоліків не може

бути, вони характерні лише для загниваючого смердючого

капіталізму!
І все ж в апартаментах, щільно загратованих від

суспільства, гумор жив і звеселяв душі «бійців озброєного
загону партії».

Отож спрямуємо ретроспективний погляд у недалеке

минуле і познайомимося з невигаданими веселими

історіями, які траплялися в умовах завжди напруженої
оперативної обстановки, коли ворог не спав, органи держбезпеки
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не дрімали, партія не змикала очей, а гумор уперто

продирався на світ, як травичка крізь асфальт!

Метеорит Серпокрилова

На стіл голови КДБ УРСР штатний «літописець»

тремтячими руками поклав інформаційне повідомлення в ЦК
КПУ, вилизане до останньої коми. Ці документи
надсилалися до таких інстанцій раненько і кожного дня. У них

повідомлялося про всілякі надзвичайні події, що
трапилися за добу на території України.

Як завжди, генерал прискіпливо почав заглиблюватися
в текст. Першу сторінку прочитав без зауважень.

«Літописець» перевів подих. Зміст другої викликав у голови

деякий подив. Він прочитав уголос: «20 червня на

перегоні Шепетівка Острог упав метеорит і значно

пошкодив залізничне полотно. Рух поїздів було припинено до

прибуття ремонтної бригади».
Послухай, братчику, замислено сказав генерал,

беруть мене великі сумніви щодо цього підозрілого
метеориту... Хто підписав шифровку?

Начальник Хмельницького УКДБ, відчеканив
«літописець».

Терміново з ясуйте через Міністерство шляхів

сполучення, що їм відомо про метеорит і зупинку руху

транспорту.

Через кілька хвилин із Міністерства повідомили: на

перегоні Шепетівка Острог поїзди рухаються за

графіком, ніяких падінь небесних тіл не спостерігалося.
Почалося з ясування обставин. На «килимі» опинився

розгублений начальник УКДБ по Хмельницькій області.
Без особливих труднощів було знайдено «астронома»

місцевого значення, котрий і породив історійку про
небесного прибульця. Ним виявився старший оперуповнова-
жений капітан Серпокрилов. Відряджений до Шепетівки
капітан якось під вечір приплентався до готелю вкрай
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стомлений, спустошений і трішки напідпитку. І

закортіло йому поспілкуватися по телефону з черговим по

управлінню. В той вечір на пост заступив молодий співробітник,
це було його перше самостійне чергування. І зблиснула у

Серпокрилова ідея, яку він миттєво реалізував.
Привіт, салата, звернувся він до чергового. Ось

ти там сидиш, куняєш, а у нас тут надзвичайна подія.

Запиши у доповідну: «На перегоні Шепетівка Острог
сьогодні упав метеорит і вщент зруйнував залізничне

полотно. Поїзди зупинилися, чекають ремонтну бригаду.
Ну, будь здоров! Не забудь інформацію включити у

доповідну».
Вранці шифротелеграма про космічну подію урочисто

відбула до Києва. Начальник управління підмахнув її, не

читаючи, дуже поспішав кудись... «Астроном» Серпокри-
лов позбувся старшого опера. Легко обійшлося.

Нашого не шкода

Начальник УКДБ по Дніпропетровській області

генерал М. у залі засідань інструктує оперативний наряд, який

повинен нести службу під час демонстрації трудящих на

першотравневому святі. Він говорить проникливо і

зрозуміло: Сьогодні ми не маємо сигналів, які б свідчили

про терористичні наміри окремих ворожих елементів, але

під час виконання службових обов язків потрібно бути
гранично зібраним, максимально уважним і

зосередженим. Особливо це стосується тих офіцерів, які задіяні в

охоронних заходах біля трибуни, де буде зосереджено

керівництво області! Тому що добре, коли нашого

співробітника уб ють, а якщо товариша із обкому?!
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Найлютіші вороги

Керівник дев ятої служби (охорона уряду) звертається

до учасників наряду: «Товариші офіцери, хоч це і

парадоксально, але ви завжди повинні пам ятати, що під час

охоронних заходів на парадах і демонстраціях для нас

найлютішими і небезпечними ворогами є трудящі. Так

що будьте пильними!»

Таємниця інженера Гаріна

Час післявоєнний. З освіченими кадрами в органах
державної безпеки сутужно. Начальник контррозвідувально-
го відділу Сумського управління уважно читає

оперативний документ, що стосується режимного підприємства
(воєнний завод), у якому повідомляється: «Об єкт нашого

спостереження «Тхір» отримав від Чекалдикіна
«Гіперболоїд інженера Гаріна»...

Після коротких роздумів начальник відділу сотворив

резолюцію: «Інженера Гаріна перевірте по оперативних
обліках і з ясуйте, чи не являється, часом, його гіперплоїц
секретним виробом».

Першоквітневі тигри

Вранці, як завжди, черговий по обласному
управлінню КДБ доповідає генералові про надзвичайні події в

регіоні.
Надійшло повідомлення, товаришу генерале, про

те, що на території Криничанського району з явилися

два тигри, які наводять жах на місцеве населення. Люди
з настанням темряви ховаються по хатах. План

кінофікації повністю зірвано. Тут уже не до кіно!

Генерал телефонує першому секретареві обкому партії:
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Іване Петровичу, є термінова інформація. У Крини-
чанському районі два тигри шастають по лісосмугах,
серед населення паніка, увечері нікого з дому не витягнеш.

Звідки вони взялися? дивується партійний
лідер. Зараз зателефоную секретареві райкому, уточню.
Він мені про цих хижаків не доповідав.

Райком не підтвердив даних контррозвідки. Звідти
доповіли, що окрім ховрахів, зайців та лисиць, у степових

просторах району іншої живності не спостерігається.
Можливо, колись тут і водилися тигри, але це могло бути
хіба що за часів первісного суспільства.

А подать мені чергового! скомандував генерал.

Звідки з явилася інформація про тигрів? запитав у
нього роздратовано.

Мені повідомив про це по телефону майор
Гопкало. Він зараз у відрядженні в Криничках.

Гопкала терміново відкликали з відрядження. І ось він,
занепокоєний раптовим викликом, виструнчився перед
начальником управління.

Де тигри! гаркнув генерал.

Мабуть в зоопарку... Знічено промимрив

Гопкало, це ж було перше квітня... день сміху...
Збирай свої манатки і щоб духу твого не було в

Дніпропетровську. Поїдеш служити в Криничанський
райапарат. Будеш там своїх тигрів відловлювати,
гуморист доморощений!

Перевтілення

Примостилося недалечко від Києва досить солідне і
затишне мисливське господарство Залісся. Зелений гай

густесенький, неначе справді рай... Створене воно було
за спецзамовленням могутніх у свій час партійних
інстанцій і передбачалося для поповнення енергетичних

ресурсів наших забронзовілих вождів всесоюзного і

республіканського масштабів, перевтомлених
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ними турботами про долю великої держави і потреби
завжди нужденного народу, представники якого до

території цього утаємниченого об єкту на гарматний
постріл не підпускалися. Блукали серед хащ заповідника

звірі-камікадзе: люті кабани, благородні косулі, зайці,
лисиці та інша живність. У мисливське міжсезоння вони

користувалися всіма благами, створеними для звірини,
яку відгодовують для спецзаходів. Але коли починався

відстріл, заручники калорійного харчування змушені
були втрачати роги і копита під прицільним вогнем

перевтомлених партійних та державних лідерів.
Кабанів убивали з веж, що височіли метрів так п ять

над землею. Десь за тиждень до розстрілу їх тут

підгодовували кукурузкою, бурячками та іншими смачними

наїдками. Після успішного убивства сікачів
спостерігалася така картина: лежить під вежею уходоканий хряк

центнерів так на півтора два, а на його гострих іклах

бирка з написом: «П.Шелест», «В.Щербицький», «В.Ват-
ченко». Були прізвища й інших відомих діячів. Так
тривало довго, і лежали ці волохаті створіння під чужими, проте
відомими широкому загалу прізвищами, так і не

дізнавшись, якої честі вони були удостоєні після смерті. Ця
печальна історія скінчилася тим, що хтось із оточення

сановних мисливців, розглядаючи їхні трофеї, вкрай обурився:
«Який же це в дідька Петро Юхимович Шелест, це ж

дикий кабан, якого він достойно поклав на лопатки?!»

Дев яте управління КДБ обговорило цей казус на

оперативній нараді. З того часу прийняли рішення на

іклах жертв партійного полювання закріплювати бирки з

написами: «Трофей П.Ю.Шелеста», «Трофей В.В.Щер-
бицького»...
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ІНТЕЛЕКТУАЛИ

Засніжений, крижаний Магадан. Тут знайшли свій

притулок тисячі політичних в язнів, переселенців із Західних
областей України, всілякий кримінальний елемент.

Напружена оперативна обстановка.

Начальник контррозвідки дивізії зосереджено читає

довідку оперуповноваженого лейтенанта Чекалдикіна:

«Перевірене джерело «Свій» повідомляє, що декілька
близьких по духу западенців створили компанію на

основі вживання самогону і співу українських
націоналістичних пісень: «Ой ти Хмелю», «Посіяла огірочки», «За

туманом нічого не видно», «Ой чий то кінь стоїть» та інших

ідеологічно шкідливих витворів. Затятий український
націоналіст Петро Зубило в колі однодумців
припускається суджень про те, що Степан Бандера істинний

патріот України самовіддано веде боротьбу за її

самостійність, незалежність та соборність...»
Саркастично посміхаючись, начальник пише

резолюцію: «Щодо злісних націоналістичних співанок згоден.

Потрібно рішуче припинити це неподобство. По-друге не

Степан Бандера, а Остап Бендер, пора вже знати відомих

літературних героїв. Старанно працюйте над собою. Раджу
прочитати книгу Ільфа і Петрова «Золоте теля» і

«Дванадцять стільців». Про виконання доповісти особисто!»

Санітарний відстріл

Капітан Локтіонов з перевтомленим і скорботним
виглядом зайшов до свого кабінету, де за столом принишк

молодший лейтенант Безвинний, котрий тільки-но з

учорашнього дня на терені Ялтинського міськвідділу
УКДБ почав боротьбу з ворожими підступами
міжнародного імперіалізму і місцевої «контрреволюції». Локтіонов
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недбало кинув на сейф кобуру й повільно опустився на

стілець, співчутливо поглядаючи на новобранця.
Чуєш, Безвинний, ти вже отримав табельну зброю?
Так точно!

То, може, підеш випробуєш пістоля у підвалі?
А там що у нас, тир? зацікавлено запитав

Безвинний.

Та ні. Слідчий ізолятор. Народу напхали зверх
всяких санітарних норм. Дихати нема чим. Доводиться певну

частину відстрілювати. Але з мене вистачить. Я вже не в

змозі. Години чотири підряд гатив із пістолета, аж ствол

почав шкварчати. Перед очима кров, трупи, дикий лемент,

все змішалося в одне гладеньке коло, як говорив один

письменник. Ледве на ногах тримаюся. Піди, голубчику,
для початку кар єри ухойдокай чоловік з десять і пістолет

водночас перевіриш. Локтіонов знесилено похилив

голову на стіл і обхопив її руками.

Поблідлий Безвинний мовчки підхопився і стрімко
вистрибнув із кабінету. Через хвилину він без дозволу

чергового вскочив до начальника міськвідцілу.
Товаришу полковнику, схвильовано-переляканим

голосом звернувся він до спантеличеного начальника,

прошу негайно звільнити мене з органів державної
безпеки! Коли мене брали сюди на роботу, то говорили, що

я буду відловлювати шпигунів, диверсантів та всілякий

антирадянський елемент, а мені сьогодні запропонували

відстрілювати за санітарними нормами безвинних людей,
без суду і слідства. У наш час це неймовірне беззаконня!

Спочатку у полковника спалахнула думка, що у
Безвинного негаразд з психікою. Він натиснув на кнопку

сигналізації, викликаючи на допомогу чергового. Удвох

вони ледь заспокоїли не на жарт роздратованого
молодшого лейтенанта.

Хто Вам пропонував відстрілювати людей?
запитав ошелешений несподіваною ситуацією полковник.

Капітан Локтіонов. Він влаштував криваву

розправу у підвалі міськвідцілу, прохав мене допомогти йому
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розстрілювати арештантів і заодно випробувати пістолет,
розгублено промимрив Безвинний.

Все стало на свої місця. Давно відомий своїми

жартівливими витівками капітан був позбавлений

наступного звання.

Чутки щодо трагічних подій були дещо

ПЕРЕБІЛЬШЕНІ

Київ вирішив відвідати президент США Ніксон.

Місцева влада з величезним старанням рвала і підмітала!

Дуже кортіло не вдарити лицем в багнюку перед
Злученими Штатами Америки. КДБ та МВС України й собі

чистили пір ячко перед зустріччю з колегами із ЦРУ і ФБР.

Одне слово, неймовірна напруга гарячкувала у всіх сферах
соціально-політичного життя стольного града.
Президентський літак наближався до аеропорту Бориспіль.
До приймальні начальника розвідуправління КДБ

УРСР ускочив як завжди жвавенький і трошки

напідпитку майор Свистопляс. Секретарка генерала, тлуста,
симпатична блондинка, жартома запитала:: «Чого тобі

потрібно, старче?»
Та ось неприємна новина. Передали щойно по

радіо, що недалеко від аеропорту Бориспіль розбився
літак з Ніксоном на борту!

Дама від несподіваної звістки не встигла й рота

відкрити, як Саша помчав на оперативні простори.
Зайшов начальник управління.
Що новенького? звернувся він до секретарки.
Василь Петрович, по радіо сповістили, що літак з

Ніксоном розбився!!
Та ви що!! схвильований генерал стрімголов

кинувся до свого кабінету і прикипів до телефону.
Товаришу голова! Розвідкою отримана інформація

про те, що «Боїнг» з Ніксоном на борту розбився в

районі Борисполя!!
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А чому ж ці головотяпи з транспортного управління
мовчать?! вибухнув обурено голова, зараз я розберуся
з ними!!!

З ясував і дуже швидко. Спантеличені транспортники

доповіли, що дві хвилини тому «Боїнг» благополучно
здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль».

На Свистопляса чекали неприємності.

Конотопських ВІДЬОМ НЕ ВИЯВЛЕНО

їдемо до Лебедина на Сумщині здійснювати
оперативні заходи. У кабіні автомашини начальник відділу по

захисту творчої інтелігенції від ідеологічних диверсій
ворожих спецслужб і відряджений із Києва капітан.

Начальник відділу скаржиться на складну оперативну

обстановку в області, особливо турбує Конотоп. Ось уже

протягом місяця зловмисники клеять на

адміністративних приміщеннях листівки з вимогами покращити

матеріальні умови трудящих. Організували розшук
підпільників, але ніяких результатів.

Капітан для гумористичної розрядки запитав: «Петре
Івановичу, а що чувати щодо конотопських відьом?»

Начальник відділу напружено обмірковував, навіть

пропотів від несподіваного запитання столичного гостя,

а потім цілком серйозно відповів: «Ви знаєте, листівки

замучили, а ось щодо конотопських відьом сигналів не

поступало!» Капітан зрозумів, що колега з українською
літературною класикою не в ладах.

Благополучно прибули до Лебедина. Під вечір Петро
Іванович пропонує завітати до місцевого ресторанчика.

Капітана знову потягло до гумору. Він звертається до

Петра Івановича: «А стриптиз буде?».
Відповідь була несподіваною: «Товаришу капітане,

хіба ж у Лебедині таке блюдо зможуть приготувати?!»

ПІД СОФІТАМИ СПЕЦСЛУЖБ 403



Чудотворець

До начальника обласного управління КДБ нерішуче
вкотився автор оперативного документу, котрого правив

керівник.
Дозвольте заперечити, товаришу полковнику,

улесливо промуркотів бідолаха. Ви виправили слово

Брюссель на Брусель. Але ж академічний словник

трактує Б-р-ю-с-с-е-л-ь.
Послухай, хлопче, поки я тут начальник

управління, будемо писати Брусель!!
Цей полковник мав ще одне дивацтво: заповнюючи

всілякі анкети, у графі «освіта» він писав вища, закінчив

вищу школу собаківництва прикордонного загону № 353.

«Голуб ятник»

УКДБ по Волинській області. У коридорі зустрілися
двоє молодих співробітників. Один з них мав кабінет у

мансарді приміщення, а над нею, на горищі, богували
зграї голубів.

Ось колега звертається до нього й говорить: «Толя,
учора ти був відсутнім на комсомольських зборах, а тебе

там полоскали уздовж і впоперек!»
А за які ж гріхи? стривожено запитав

співрозмовник.

Повідомили зборам, що ти в обідню перерву
скручуєш голови голубам і вариш з них суп. Був присутнім
замнач управління Василь Трохимович, страх як

обурювався!

Це зухвала брехня! вигукнув спантеличений

Анатолій. Мені дружина кожного дня бутерброди на

обід готує, я іноді до офіцерської їдальні заскакую!!!
Розчервонілий, знервований, він метнувся до кабінету

заступника начальника управління.
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Василю Трохимовичу, патетично розпочав

«голуб ятник», ці нахабні небилиці, про які йшлося на

комсомольських зборах, чистісінька вигадка. Мені дружина
на обід бутерброди готує, а голубів я навіть у голодовку

не їв, шкода птахів.

Вкрай здивований полковник запитав: «А до чого тут

голуби? І взагалі, я вчора на комсомольських зборах не

був».
Далі німа сцена. Анатолій пізнувато зрозумів, що його

ошукали. Через хвилину ініціатор акції перебував у
міцних «обіймах» «голуб ятника». їх розбороняли товариші
по зброї.
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. . Полковник запасу .Служби безпеки України В ячеслав І Іопик
*

.J починав свою трудову діяльність па терені української преси.

1 Іогім понад тридцять років працював на оперативній роботі в

Органах державної безпеки. Службу завершив радником голови ♦

(ТЛ.

J
В ячеслав Андрійовичавтор ряду художньо-докуМегггальних

збірників, публікацій у періодичній пресі» теле-, і радіопередач,
підготовлені їх на основі архівних матеріалів КДБ-СБУГ Багато
з цих документів десятиліттями були засекречені. Отож, те, про


