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Автор,спираючись на виступ Микити Хрущова на XX з'їзді Комуністичної партії Радянського 
Союзу  розкриває всю пагубність політики комуністичної партії під керівництвом 
Генерального секретаря Йосипа Сталіна.  Куди ж дивилися члени Політбюро ЦК, чому ж 
вони своєчасно не виступили проти культу особи і ...?Отже до вашої уваги вибране з цього 
виступу.
   Лист Леніна.
"Якщо проаналізувати практику керівництва партією і країною з боку Сталіна, вдуматися у 
все те, що було допущено Сталіним, переконуєшся в справедливості побоювань Леніна,які 
він висловлював в грудні 1922 у своєму листі до чергового з'їзду:
«Тов. Сталін, зробившись генсеком, зосередив у своїх руках неосяжну владу, і я не 
впевнений, чи зуміє він завжди досить обережно користуватися цією владою ».
Цей лист - найважливіший політичний документ, відомий в історії партії як "заповіт" Леніна, - 
було роздано делегатам XX з'їзду партії. Ви його читали і будете, ймовірно, читати ще не 
раз. Вдумайтеся в прості ленінські слова, в яких виражена турбота Володимира Ілліча про 
партії, про народ, про державу, про подальший напрямок політики партії. Володимир Ілліч 
говорив: «Сталін занадто грубий, і цей недолік, цілком терпимий в середовищі і в спілкуванні 
між нами, комуністами, стає нетерпимим на посаді генсека. Тому я пропоную товаришам 
обдумати спосіб переміщення Сталіна з цього місця і призначити на це місце іншу людину, 
яка у всіх інших відносинах відрізняється від тов. Сталіна тільки однією перевагою, саме, 
більш терпимо, більш лояльний, більш ввічливий і більш уважний до товаришів, менше 
примхливості і т. д. ».
Цей ленінський документ було оголошено по делегаціям XIII з'їзду партії, які обговорювали 
питання про переміщення Сталіна з посади генерального секретаря. Делегації висловилися 
за залишення Сталіна на цій посаді, маючи на увазі, що він врахує критичні зауваження 
Володимира Ілліча й зуміє виправити свої недоліки, які вселяли серйозні побоювання Леніну.
Ті негативні риси Сталіна, які при Леніні проступали тільки в зародковому вигляді, 
розвинулися в останні роки в тяжкі зловживання владою з боку Сталіна, що заподіяло 
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незліченний збиток нашої партії. Він діяв не шляхом переконання, роз'яснення, копіткої 
роботи з людьми, а шляхом нав'язування своїх установок, шляхом вимоги беззастережного 
підпорядкування його думку. Той, хто чинив опір цьому чи намагався доводити свою точку 
зору, свою правоту, той був приречений на виключення з керівного колективу з наступним 
моральним і фізичним знищенням. Це особливо проявилося в період після XVII з'їзду партії, 
коли жертвами деспотизму Сталіна виявилися багато чесних, відданних справі комунізму, 
видатних діячів партії і рядових працівників партії.
 Масові репресії  проти "Ворогів народу"
У період (1935-1937-1938 рр..) склалася практика масових репресій по державній лінії 
спочатку проти противників ленінізму - троцькістів, зинов'ївців, бухарінців, давно вже 
політично розбитих партією, а потім і проти багатьох чесних комуністів, проти тих кадрів 
партії , які винесли на своїх плечах громадянську війну, перші, найважчі роки індустріалізації і 
колективізації, які активно боролися проти троцькістів і правих, за ленінську лінію 
партії. Сталін ввів поняття «ворог народу». Цей термін відразу звільняв від необхідності 
всяких доказів ідейної неправоти людини чи людей, з якими ти ведеш полеміку: він давав 
можливість усякого, хто в чимось не згодний зі Сталіним, хто був тільки запідозрений у 
ворожих намірах, усякого, хто був просто обвинуваченим, піддати самим жорстоким 
репресіям, з порушенням усяких норм революційної законності. Це поняття «ворог народу» 
по суті вже знімало, виключало можливість будь-якої ідейної боротьби чи вираження своєї 
думки з тих чи інших питань навіть практичного значення. Основним і, по суті справи, єдиним 
доказом провини робилося, всупереч всім нормам сучасної юридичної науки, "признання" 
самого обвинувачуваного, причому це «признання», як показала потім перевірка, виходило 
шляхом фізичних заходів впливу на обвинуваченого.
Це призвело до кричущих порушень революційної законності, до того, що постраждали 
багато зовсім ні в чому не винні люди, які в минулому виступали за лінію партії.

Слід сказати, що і стосовно людей, які свого часу виступали проти лінії партії, часто не було 
достатньо серйозних підстав, щоб їх фізично знищити. Для обгрунтування фізичного 
знищення таких людей і була введена формула «ворог народу».
Адже багато осіб, яких згодом знищили, оголосивши їх ворогами партії і народу, за життя В. І. 
Леніна працювали разом з Леніним. Деякі з них і при Леніні робили помилки, але, 
незважаючи на це, Ленін використав їх на роботі, поправляв, прагнув до того, щоб вони 
залишалися в рамках партійності, вів їх за собою.

Зловживання владою

Сталін почав все більше зловживати владою, ці принципи стали грубо 
порушуватися. Особливо це проявилося за останні півтора десятка років його життя. Хіба 
можна вважати нормальним той факт, що між XVIII і XIX з'їздами партії минуло понад 
тринадцять років, протягом яких наша партія і країна пережили стільки подій? Ці події 
настійно вимагали прийняття партією рішень з питань оборони країни в умовах Вітчизняної 
війни та з питань мирного будівництва у повоєнні роки. Навіть після закінчення війни з'їзд не 
збирався більше семи років. Майже не скликалися пленуми Центрального Комітету. Досить 
сказати, що за всі роки Великої Вітчизняної війни фактично не було проведено жодного 
Пленуму ЦК. Правда, була спроба скликати Пленум ЦК в жовтні 1941 , коли до Москви з усієї 
країни були спеціально викликані члени ЦК. Два дні вони чекали відкриття Пленуму, але так і 
не дочекалися. Сталін навіть не захотів зустрітися і поговорити з членами Центрального 
Комітету. Цей факт говорить про те, наскільки був деморалізований Сталін у перші місяці 
війни і як зарозуміло і зневажливо ставився він до членів ЦК.
У цій практиці знайшло своє вираження ігнорування з боку Сталіна норм партійного життя, 
попрання їм ленінського принципу колективності партійного керівництва.

Свавілля

Свавілля Сталіна стосовно партії, до її Центрального Комітету особливо проявилося після 
XVII з'їзду партії, що відбувся в 1934році .
Центральний Комітет, маючи в своєму розпорядженні численні факти, що свідчать про грубе 
свавілля щодо партійних кадрів, створив партійну комісію Президії ЦК, якій доручив ретельно 
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розібратися в питанні про те, яким чином стали можливими масові репресії проти більшості 
складу членів і кандидатів Центрального Комітету партії, обраного XVII з'їздом ВКП 
(б). Комісія ознайомилася з великою кількістю матеріалів в архівах НКВД, з іншими 
документами і встановила численні факти фальсифікованих, справ проти комуністів, 
неправдивих звинувачень, кричущих  порушень соціалістичної законності, в результаті чого 
загинули невинні люди. З'ясовується, що партійні, радянські, господарські працівники, яких 
оголосили в 1937-1938 роках «ворогами», насправді ніколи ворогами, шпигунами, 
шкідниками і т. п. не були, що вони, по суті, завжди залишалися чесними комуністами, але на 
них було зведено наклеп, а іноді, не витримавши звірячих катувань, самі на себе намовляли 
(під диктовку слідчих-фальсифікаторів) всілякі тяжкі і неймовірні обвинувачення.

Розстріляні переможці

Комісія представила до Президії ЦК великий документальний матеріал про масові репресії 
проти делегатів XVII партійного з'їзду і членів Центрального Комітету, обраного цим 
з'їздом. Цей матеріал був розглянутий Президією Центрального Комітету.
Встановлено, що з 139 членів і кандидатів у члени Центрального Комітету партії, обраних на 
XVII з'їзді партії, було заарештовано і розстріляно (головним чином у 1937-1938 рр..) 98 осіб, 
тобто 70 відсотків. (Шум обурення в залі.)
Що собою являв склад делегатів XVII з'їзду? Відомо, що 80 відсотків складу учасників XVII 
з'їзду з правом вирішального голосу вступили в партію в роки революційного підпілля та 
громадянської війни, тобто до 1920 року включно. За соціальним становищем основну масу 
делегатів з'їзду становили робітники (60 відсотків делегатів з правом вирішального голосу).
Тому абсолютно немислимо було, щоб з'їзд такого складу обрав Центральний Комітет, в 
якому більшість виявилася б ворогами партії. Тільки в результаті того, що чесні комуністи 
були обмовлені і звинувачення до них були фальсифіковані, чим були допущені жахливі 
порушення революційної законності, 70 відсотків членів і кандидатів ЦК, обраних XVII з'їздом, 
були оголошені ворогами партії і народу.
Така доля спіткала не тільки членів ЦК, а й більшість делегатів XVII з'їзду партії. З 1966 
делегатів з'їзду з вирішальним і дорадчим голосом було заарештовано за звинуваченням у 
контрреволюційних злочинах значно більше половини - 1108 осіб. Вже один цей факт 
говорить, наскільки безглуздими, дикими, що суперечать здоровому глузду були 
звинувачення у контрреволюційних злочинах, пред'явлені, як тепер з'ясовується, більшості 
учасників XVII з'їзду партії. (Шум обурення в залі.)
Потрібно пам'ятати, що XVII з'їзд партії увійшов в історію як з'їзд переможців. Делегатами 
з'їзду були обрані активні учасники будівництва нашої соціалістичної держави, багато хто з 
них вели самовіддану боротьбу за справу партії в дореволюційні роки у підпіллі і на фронтах 
громадянської війни, вони хоробро билися з ворогами, не раз дивилися в очі смерті і не 
здригнулися. Як же можна повірити, щоб такі люди в період після політичного розгрому 
зинов'ївців, троцькістів і правих, після великих перемог соціалістичного, будівництва 
виявилися «дворушника», перейшли в табір ворогів соціалізму?
Це сталося в результаті зловживання владою з боку Сталіна, який почав застосовувати 
масовий терор проти кадрів партії.

Масові репресії і статисти

Вождь все більше і більше переставав рахуватися з членами ЦК партії і навіть з членами 
Політбюро. Сталін вважав, що він може тепер сам вершити всі справи, а інші потрібні йому як 
статисти, всіх інших він тримав в такому положенні, що вони повинні були тільки слухати і 
вихваляти його.
Після лиходійського вбивства С. М. Кірова почалися масові репресії і грубі порушення 
соціалістичної законності. Увечері 1 грудня 1934 за ініціативою Сталіна (без рішення 
Політбюро - це було оформлено опитуванням тільки через 2 дні) була підписана секретарем 
Президії ЦВК Енукідзе таке рішення:
«1) Слідчим владі-вести справи обвинувачених у підготовці або скоєнні терористичних актів 
прискореним порядком;

2) Судовим органам - не затримувати виконання вироків про вищу міру покарання через 
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клопотання злочинців цієї категорії про помилування, оскільки Президія ЦВК Союзу РСР не 
вважає за можливе приймати подібні клопотання до розгляду;

3) Органам Наркомвнусправ - приводити у виконання вироки про вищу міру покарання щодо 
злочинців названих вище категорій негайно по винесенні судових вироків ».

Ця постанова послужила підставою для масових порушень соціалістичної законності. У 
багатьох фальсифікованих слідчих справах обвинуваченим приписувалася «підготовка» 
терористичних актів, і це позбавляло обвинувачених будь-якої можливості перевірки їх справ 
навіть тоді, коли вони на суді відмовлялися від вимушених своїх "визнань" і переконливо 
спростовували пред'явлені їм звинувачення.
Масові репресії різко посилилися з кінця 1936 після телеграми Сталіна і Жданова з Сочі від 
25 вересня1936 адресованої Кагановичу, Молотову та іншим членам Політбюро, в якій 
говорилося наступне: «Вважаємо абсолютно необхідною і терміновою справою призначення 
т. Єжова на пост Наркомвнусправ. Ягода явним чином виявився не на висоті свого завдання 
в справі викриття троцькістсько-зінов'євського блоку. ОГПУ запізнився в цій справі на 4 
роки. Про це говорять всі партробітники і більшість обласних представників НКВС ». Слід 
відмітити, що з партпрацівниками Сталін не зустрічався і тому думку їх знати не міг.
Ця сталінська установка про те, що «НКВС запізнилася на 4 роки» із застосуванням масових 
репресій, що треба швидко «надолужити» втрачене, прямо штовхала працівників НКВС на 
масові арешти і розстріли…
Склалася порочна практика, коли в НКВС складалися списки осіб, справи яких підлягали 
розгляду на Військовій колегії, і їм заздалегідь визначалася міра покарання. Ці списки 
спрямовувались Єжовим особисто Сталіну для санкціонування пропонованих заходів 
покарання. У 1937-1938 роках Сталіну було направлено 383 таких списки на багато тисяч 
партійних, радянських, комсомольських, військових і господарських працівників і була 
отримана його санкція.
Значна частина цих справ зараз переглядається і велика кількість їх припиняється як 
необгрунтовані і фальсифіковані. Досить сказати, що з 1954 року по теперішній час 
Військовою колегією Верховного суду вже реабілітовано 7679 чоловік, причому багато з них 
реабілітовані посмертно.
Масові арешти партійних, радянських, господарських, військових працівників завдали 
величезної шкоди нашій країні, справі соціалістичного будівництва. Масові репресії негативно 
впливали на морально-політичний стан партії, породжували невпевненість, сприяли 
поширенню хворобливої підозрілості, сіяли взаємна недовіра серед 
комуністів. Активізувалися всілякі наклепники і кар'єристи.

Хто винуватий?

Відоме оздоровлення в партійні організації внесли рішення січневого Пленуму ЦК ВКП 
(б) 1938 . Але широкі репресії тривали й в 1938 році.
І тільки тому, що наша партія має велику морально-політичною силою, вона зуміла впоратися 
з важкими подіями 1937-1938 років, пережити ці події, виростити нові кадри. Але немає 
сумніву, що наше просування вперед, до соціалізму і підготовка до оборони країни 
здійснювалися б успішніше, якби не величезні втрати в кадрах, які ми понесли в результаті 
масових, необгрунтованих і несправедливих репресій у 1937-1938 роках. Ми звинувачуємо 
Єжова в збоченнях 1937 року, і правильно звинувачуємо. Але треба відповісти на такі 
запитання; хіба міг Єжов сам, без відома Сталіна, заарештувати,; наприклад, Косіора? Чи був 
обмін думками або рішення Політбюро з цього. Питання? Ні, не було, як не було цього і щодо 
інших подібних справ. Хіба міг Єжов вирішувати такі важливі питання, як питання про долю 
видатних діячів партії? Ні, було б наївним вважати це справою рук тільки Єжова. Ясно, що 
такі справи вирішував Сталін, без його вказівок, без його санкції Єжов нічого не міг робити.
Ми зараз розібралися і реабілітували Косіора, Рудзутака, Постишева, Кесарева та інших. На 
якій же підставі вони були заарештовані і засуджені? Вивчення матеріалів показало, що 
жодних підстав до цього не було. Заарештовували їх, як і багатьох інших, без санкцій 
прокурора. Та в тих умовах ніякої санкції і не було потрібно: яка ще може бути санкція, коли 
все дозволяв Сталін. Він був головним прокурором у цих питаннях. Сталін давав не тільки 
дозволи, але і вказівки про арешти за своєю ініціативою. Про це слід сказати, щоб була повна 
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ясність для делегатів з'їзду, щоб ви могли дати правильну оцінку 1 і зробити відповідні 
висновки. Факти показують, що багато зловживань були зроблені за вказівкою Сталіна, не 
рахуючись з будь-якими нормами партійної та радянської законності. Сталін був чоловік дуже 
недовірливий, з хворобливою підозрілістю, у чому ми переконалися, працюючи разом з 
ним. Він міг подивитися на людину і сказати: «Щось у вас сьогодні очі бігають» або: «Чому ви 
сьогодні часто відвертається, не дивитеся прямо в очі?». Хвороблива підозрілість привела 
його до огульної недовіри, в тому числі і по відношенню до видатних діячів партії, яких він 
знав багато років. Скрізь і всюди він бачив «ворогів», «дворушників», «шпигунів».
Маючи необмежену владу, він допускав жорстоке свавілля, пригнічував людину морально і 
фізично.Створювалася така обстановка, при якій людина не могла проявити свою волю.

Коли Сталін говорив, що такого-треба заарештувати, то слід приймати на віру, що це «ворог 
народу». А банда Берії, господарюють в органах держбезпеки, зі шкіри лізла геть, щоб 
довести винність заарештованих осіб, правильність сфабрикованих ними матеріалів. А які 
докази пускалися в хід? Зізнання заарештованих. І слідчі добували ці «зізнання». Але як 
можна отримати від людини визнання у злочинах, яких він ніколи не здійснював? Тільки 
одним способом - застосуванням фізичних методів впливу, шляхом катувань, позбавлення 
свідомості, позбавлення розуму, позбавлення людської гідності .. Tak добувалися уявні 
визнання.
 Спад пепресій
Коли хвиля масових репресій в 1939 почала слабшати, коли керівники місцевих партійних 
організацій почали ставити в провину працівникам НКВС застосування фізичного впливу до 
арештованих, Сталін направив 10 січня 1939 шифровану телеграму секретарям обкомів, 
крайкомів, ЦК нацкомпартій, наркомам внутрішніх справ, начальникам управлінь НКВС . У цій 
телеграмі говорилося:
«ЦК ВКП (б) роз'яснює, що застосування фізичного впливу в практиці НКВД було допущено з 
1937 року з дозволу ЦК ВКП (б) ... Відомо, що всі буржуазні розвідки застосовують фізичний 
вплив щодо представників соціалістичного пролетаріату і притому застосовують його в самих 
потворних формах.Питається, чому соціалістична розвідка повинна бути більш гуманна щодо 
затятих агентів буржуазії, заклятих ворогів робітничого класу І колгоспників. ЦК ВКП (б) 
вважає, що метод фізичного впливу повинен обов'язково застосовуватися і надалі, як 
виняток, щодо явних і заклятих ворогів народу, як абсолютно правильний і доцільний метод 
».
Таким чином, самі грубі порушення соціалістичної законності, тортури і катування, що 
приводили, як це було показано вище, до обмовлених і самообмовлених невинних людей, 
були санкціоновані Сталіним і імені ЦК ВКП (б).

 Наслідки культу в ході Великої Вітчизняної війни

Єдиновладдя Сталіна призвело до особливо тяжких наслідків в ході Великої Вітчизняної 
війни. Якщо взяти взяти до уваги наші романи, кінофільми і історичні "дослідження", то в них 
зовсім неправдоподібно змальовується запитання про роль Сталіна у Вітчизняній 
війні. Зазвичай малюється така схема.Сталін все і вся передбачав. Радянська Армія мало не 
по за-раніше накресленим Сталіним стратегічним планам проводила тактику так званої 
«активної оборони», тобто ту тактику, яка, як відомо, допустила німців до Москви й 
Сталінграда. Застосувавши таку тактику Радянська Армія тільки завдяки генію Сталіна 
перейшла в наступ і розгромила ворога. Всесвітньо-історична перемога, здобута Збройними 
Силами Радянської країни, нашим героїчним народом, приписується у такого роду романах, 
кінофільмах і «дослідженнях» цілком полководницькому генію Сталіна.
Треба уважно розібратися в цьому питанні, так як це має величезне, не тільки історичне, але 
перш за все політичне, виховне, практичне значення. Які факти в цьому питанні?
До війни в нашій пресі і в усій виховній роботі переважав хвалькуватий тон: якщо ворог 
нападе на священну радянську землю, то ми відповімо на удар ворога потрійним ударом, 
війну вестимемо на території супротивника і виграємо її малою кров'ю. Однак ці декларативні 
заяви не у всьому підкріплювалися практичними справами, щоб забезпечити дійсну 
неприступність наших кордонів.
У ході війни і після неї Сталін висунув таку тезу, що трагедія, яку пережив наш народ в 
початковий період війни, є нібито результатом «раптовості» нападу німців на Радянський 
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Союз. Але ж це, товариші, абсолютно не відповідає дійсності. Як тільки Гітлер прийшов до 
влади в Німеччині, він відразу ж поставив перед собою завдання розгромити комунізм. Про 
це фашисти говорили прямо, не приховуючи своїх планів. Для здійснення цих агресивних 
планів укладалися всілякі пакти, блоки, осі, на зразок горезвісної осі Берлін-Рим-
Токіо. Численні факти передвоєнного періоду красномовно доводили, що Гітлер спрямовує 
всі свої зусилля для того, щоб розв'язати війну проти Радянського держави, і сконцентрував 
великі військові з'єднання, в тому числі танкові, поблизу від радянських меж. З опублікованих 
тепер документів видно, що ще 3 квітня 1941р. Черчілль через англійського посла в СРСР 
Кріппса зробив особисте попередження Сталіну про те, що німецькі війська почали 
здійснювати передислокацію, готуючи напад на Радянський Союз. Само собою зрозуміло, що 
Черчілль робив це аж ніяк не через добрих почуттів до радянського народу. Він переслідував 
тут свої імперіалістичні інтереси - стравити Німеччину і СРСР у кровопролитній війні і 
зміцнити позиції Британської імперії. 
Проте Черчілль зазначав у своєму посланні, що він просить «застерегти Сталіна, з тим щоб 
звернути його увагу на загрозливу йому небезпеку». Черчілль наполегливо підкреслював це і 
в телеграмах від 18 квітня і в наступні дні. Однак ці застереження Сталіним не бралися до 
уваги.Більше того, від Сталіна йшли вказівки не довіряти інформації подібного роду, з тим 
щоб, мовляв, не спровокувати початок військових дій.
Слід сказати, що такого роду інформація про нависаючу загрозу вторгнення німецьких військ 
на територію Радянського Союзу йшла і від наших армійських і дипломатичних джерел, але в 
силу сформованого упередженого ставлення до такого роду інформації в керівництві вона 
кожен раз спрямовувалася з побоюванням і обставлялася застереженнями.

Так, наприклад, у донесенні з Берліна від 6 травня 1941 військово-морський аташе в Берліні 
капітан 1-го рангу Воронцов доносив: «Радянський підданий Бозер ... повідомив помічнику 
нашого морського аташе, що, зі слів одного німецького офіцера зі ставки Гітлера, німці 
готують до 14 травня вторгнення в СРСР через Фінляндію, Прибалтику і Латвію. Одночасно 
намічені потужні нальоти авіації на Москву і Ленінград і висадка парашутних десантів у 
прикордонних центрах ... »
У своєму донесенні від 22 травня 1941 помічник військового аташе в Берліні Хохлов 
доповідав ^ що «... наступ німецьких військ призначено нібито на 15.VI, а можливо, почнеться 
і в перших числах червня ...»

У телеграмі нашого посольства з Лондона від 18 червня 1941р. доповідалося: «Що 
стосується поточного моменту, то Криппс твердо переконаний у неминучості військового 
зіткнення Німеччини та СРСР, - і притому не пізніше середини червня. За словами Кріппса, на 
сьогодні німці сконцентрували на радянських кордонах (включаючи повітряні сили і допоміжні 
сили частин) 147 дивізій ... »
Незважаючи на всі ці надзвичайно важливі сигнали, не були прийняті достатні заходи, щоб 
добре підготувати країну до оборони і виключити момент раптовості нападу. Чи були у нас 
час і можливості для такої підготовки? Так, і час, і можливості були. Наша промисловість 
перебувала на такому рівні розвитку, що вона була в змозі повністю забезпечити Радянську 
Армію всім необхідним. Це підтверджується хоча б тим, що, коли в ході війни була втрачена 
майже половина всієї нашої промисловості, в результаті заняття ворогом України, Північного 
Кавказу, західних районів країни, важливих промислових і хлібних районів, радянський народ 
зумів організувати виробництво військових матеріалів у східних районах країни , пустити там 
в хід вивезену із західних промислових районів обладнання та забезпечити наші Збройні 
Сили всім необхідним для розгрому ворога.
Коли фашистські війська вже вторглися на радянську землю і почали військові дії, з Москви 
пішов наказ - на постріли не відповідати. Чому? Та тому, що Сталін всупереч очевидним 
фактам вважав, що це ще не війна, а провокація окремих недисциплінованих частин 
німецької армії і що якщо ми відповімо німцям, то це послужить приводом для початку війни
.
Безпечність. Кадри

Відомий і такий факт. Напередодні самого вторгнення гітлерівських армій на територію 
Радянського Союзу наш кордон перебіг німець і повідомив, що німецькі війська отримали 
наказ - 22 червня, о 3 годині ночі, почати наступ проти Радянського Союзу. Про це негайно 
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було повідомлено Сталіну, але і цей сигнал залишився без уваги.
Як бачите, ігнорувалося все: і попередження окремих воєначальників, і показання 
перебіжчиків, і навіть явні дії ворога. Яка ж це прозорливість керівника партії і країни в такий 
відповідальний момент історії? А до чого призвела така безпечність, таке ігнорування 
очевидних фактів? Це призвело до того, що в перші ж години і дні противник винищив в 
наших прикордонних районах, величезна кількість авіації, артилерії, іншої військової техніки, 
знищив велику кількість наших військових кадрів, дезорганізував управління військами, і ми 
виявилися не в змозі перегородити йому шлях у глиб країни.
Вельми тяжкі наслідки, особливо для початкового періоду війни, мала також та обставина, 
що протягом 1937-1941 років, в результаті підозрілості Сталіна, за наклепницьким 
звинуваченням, винищені були численні кадри армійських командирів і 
політпрацівників. Протягом цих років репресовано було кілька шарів командних кадрів, 
починаючи буквально від роти і батальйону і до вищих армійських центрів, у тому числі 
майже повністю були знищені ті командні кадри, які отримали якийсь досвід ведення війни в 
Іспанії і на Далекому Сході.
Політика широких репресій проти армійських кадрів мала ще й ті тяжкі наслідки, що вона 
підривала основу військової дисципліни, так як протягом декількох років командирів всіх 
ступенів і навіть солдатів у партійних і комсомольських осередках привчали до того, щоб 
«викривати» своїх старших командирів, як замаскованих ворогів. (Рух у залі.) Природно, що 
це негативно позначилося у період війни на стані військової дисципліни.
Адже до війни у нас були чудові військові кадри, безмежно віддані партії і 
Батьківщині. Досить сказати, що ті з них, хто зберігся, я маю на увазі таких товаришів, як 
Рокоссовський (а він сидів), Горбатов, Мерецков (він присутній на з'їзді), Подлас (а це 
чудовий командир, він загинув на фронті) і багато , багато інших, незважаючи на тяжкі муки, 
які вони перенесли в тюрмах, з перших же днів війни показали себе справжніми патріотами і 
віддано билися на славу Батьківщини. Але ж багато хто з таких командирів загинули в 
таборах і в'язницях, і армія їх не побачила.
Все це разом узяте і призвело до того становища, яке склалося на початку війни для нашої 
країни і яке загрожувало найбільшою небезпекою для доль нашої Батьківщини.

Але справа не тільки в самому моменті початку війни, який серйозно дезорганізував нашу 
армію і завдав нам тяжкий шкоди. Вже після початку війни та нервозність і істеричність, яку 
виявляв Сталін при своєму вторгненню в хід військових операцій, наносили нашій армії 
серйозної шкоди.

Нерозумний і впертий

Сталін був дуже далекий від розуміння тієї реальної обстановки, яка складалася на 
фронтах. І це природно, оскільки за всю Вітчизняну війну він не був ні на одній ділянці 
фронту, ні в одному із звільнених міст, якщо не вважати блискавичного виїзду на Можайськоє 
шосе при стабільному стані фронту, про що написано стільки літературних творів з усякого 
роду вигадками і стільки барвистих полотен. Разом з тим Сталін безпосередньо втручався в 
хід операцій і віддавав накази, які нерідко не враховували реальної обстановки на даній 
ділянці фронту і які не могли не вести до колосальних втрат людських життів.
Я дозволю собі навести в цьому зв'язку один характерний факт, що показує, як Сталін 
керував фронтами. Тут на з'їзді присутній маршал Баграмян, який свого часу був 
начальником оперативного відділу штабу Південно-Західного фронту і який може 
підтвердити те, що я розповім вам зараз.
Коли в 1942 в районі Харкова для наших військ склалися виключно важкі умови, нами було 
прийнято правильне рішення про припинення операції по оточенню Харкова, оскільки в 
реальній обстановці того часу подальше виконання операції такого роду загрожувало для 
наших військ фатальними наслідками.
Ми доповіли про це Сталіну, заявивши, що обстановка вимагає змінити план дій, щоб не дати 
ворогові знищити великі угруповання наших військ. Всупереч здоровому глузду Сталін 
відхилив нашу пропозицію і наказав продовжувати виконувати операцію) по оточенню 
Харкова, хоча до цього часу над нашими численними військовими угрупуваннями вже 
нависла цілком реальна загроза оточення і знищення. Я дзвоню Василевському і благаю 
його: - Візьміть,-кажу,-карту, Олександр Михайлович (т. Василевський тут присутній), покажіть 
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товаришу Сталіну, яка склалася обстановка. - А треба сказати, що Сталін операції планував 
по глобусу. (Пожвавлення в залі.) Так, товариші, візьме глобус і показує на ньому лінію 
фронту. Так от я і кажу т. Василевському: - Покажіть на карті обстановку, адже не можна при 
цих умовах продовжувати намічену раніше операцію. Для користі справи треба змінити 
попереднє рішення.
Василевський мені на це відповів, що Сталін розглянув вже це питання і що він, 
Василевський, більше не піде Сталіну доповідати, так як той не хоче слухати ніяких його 
доводів по цій операції.

Після розмови з Василевським я зателефонував Сталіну на дачу. Але Сталін не підійшов до 
телефону, а взяв трубку Маленков. Я кажу тов. Маленкову, що дзвоню з фронту і хочу 
особисто переговорити з тов. Сталіним. Сталін передає через Маленкова, щоб я говорив з 
Маленковим. Я вдруге заявляю, що хочу особисто доповісти Сталіну про важкому становищі, 
создавшемся у нас на фронті. Але Сталін не вважав за потрібне взяти трубку, а ще раз 
підтвердив, щоб я говорив з ним через Маленкова, хоча до телефону пройти кілька кроків.
«Вислухавши» таким чином наше прохання, Сталін сказав:

- Залишити все як і раніше!

Що ж з цього вийшло? А вийшло найгірше "з того, що ми припускали. Німцям вдалося 
оточити наші військові угруповання, в результаті чого ми втратили сотні тисяч наших військ. 
Ось вам військовий« геній »Сталіна, от чого він нам коштував. (Рух у залі.)

Ніякий тактик

Одного разу після воїни при зустрічі Сталіна з членами Політбюро Анастас Іванович Мікоян 
якось сказав, що ось, мовляв, Хрущов тоді був правий, коли дзвонив з приводу Харківської 
операції, що даремно його тоді не підтримали. Треба було бачити, як розсердився Сталін! Як 
це так визнати, що він, Сталін, був тоді не прав! Адже він «геній», а геній не може бути 
неправим. Всі, хто завгодно, можуть помилятися, а Сталін вважав, що він ніколи не 
помиляється, що він завжди правий. І він нікому і ніколи не зізнавався в жодній великої чи 
малої свою помилку, хоча він здійснював чимало помилок і в теоретичних питаннях, і в своїй 
практичній діяльності. Після з'їзду партії нам, очевидно, необхідно буде переглянути оцінку 
багатьох Військових операцій і дати їм правильне пояснення.
Великої крові коштувала нам і та тактика, на якій наполягав Сталін, не знаючи природи 
ведення бойових операцій, після того, як вдалося зупинити противника і перейти в наступ.

Військові знають, що вже з кінця 1941 замість ведення великих маневрених операцій з 
обходами противника з флангів, із заходами в його тили Сталін вимагав безперервних 
лобових атак, з тим щоб брати село за селом. І ми несли на цьому величезні втрати до тих 
пір, поки нашому генералітету, який виносив на своїх плечах весь тягар ведення війни, не 
вдалося змінити стан справ і перейти до ведення гнучких маневрених операцій, що відразу 
дало серйозне зміна положення на фронтах на нашу користь.
Тим більше ганебним і недостойним з'явився факт, коли після нашої великої перемоги над 
ворогом, яка далася нам дуже важкою ціною, Сталін почав громити багатьох з тих 
полководців, які внесли свій чималий внесок у справу перемоги над ворогом, так як Сталін 
виключав будь-яку можливість, щоб заслуги , здобуті на фронтах, були приписані кому б то 
не було, крім його самого.

Сталін виявляв великий інтерес до оцінки тов. Жукова як військового полководця. Він не раз 
запитував мою думку про Жукова, і я йому казав:
- Жукова знаю давно, він хороший генерал, хороший командувач.

Після війни Сталін став розповідати про Жукова всякі небилиці, зокрема він говорив мені:

- От ви хвалили Жукова, але ж він цього не заслуговує. Кажуть, що Жуков на фронті перед 
будь операцією чинив так: візьме жменю землі, понюхає її і потім каже: можна, мовляв, 
починати наступ або, навпаки, не можна, мовляв, проводити наміченої операції. Я на це 
відповів тоді:
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- Не знаю, тов. Сталін, хто це вигадав, але це неправда. 
Мабуть, сам Сталін вигадував такі речі, щоб принизити роль і військові здібності маршала 
Жукова. У цьому зв'язку сам Сталін дуже посилено популяризував себе як великого 
полководця, всіма способами впроваджував у свідомість людей ту версію, що всі перемоги, 
здобуті радянським народом у Великій Вітчизняній війні, є результатом мужності, доблесті, 
генія Сталіна і нікого більше. Як Кузьма Крючков - відразу на багнеті 7 осіб піднімав.
{Пожвавлення в залі.)
Справді, візьміть наші історичні та військові кінокартини або деякі твори літератури, які 
читати нудно.Адже всі вони призначені для пропаганди саме цієї версії для прославлення 
Сталіна як геніального полководця. Згадаймо хоча б картину «Падіння Берліна». Там діє 
один Сталін: він дає вказівки в залі з порожніми стільцями, і лише одна людина приходить до 
нього і щось доносить - це Поскрьобишев, незмінний його зброєносець. (Сміх у залі.)
А де ж військове керівництво? Де ж Політбюро? Де Уряд? Що вони роблять і чим 
займаються? Цього в картині немає. Сталін один діє за всіх, не рахуючись і не радячись ні з 
ким. У такому спотвореному вигляді все це показано народу. Для чого? Для того, щоб 
возвеличити Сталіна, і все це - всупереч фактам, всупереч історичній правді.
Безсмертні заслуги радянських воїнів, наших військових командирів і політпрацівників усіх 
ступенів, які в перші ж місяці війни, позбувшись значної частини армії, не розгубилися, а 
зуміли перебудуватися на ходу, створити і загартувати в ході війни могутню і героїчну армію і 
не тільки відбити натиск сильного і підступного ворога, але і розгромити його.

Найбільший подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній війні, що врятував сотні 
мільйонів людей Сходу і Заходу від навислої над ними загрози фашистського поневолення, 
буде жити у пам'яті вдячного людства століття і тисячоліття. (Бурхливі оплески).
Головна роль і головна заслуга в переможне завершення війни належить нашій 
Комуністичної партії, Збройним Силам Радянського Союзу, мільйонам і мільйонам 
радянських людей, вихованих партією.(Бурхливі, тривалі оплески.)

Інші вагомі факти. Українці уникли цієї долі 

Товариші! Звернемося до деяких інших фактів. Радянський Союз по праву вважається 
зразком багатонаціональної держави, бо у нас на ділі забезпечені рівноправність і дружба 
всіх народів, що населяють нашу велику Батьківщину.
Тим більше кричущими є дії, ініціатором яких був Сталін і які представляють собою грубе 
нехтування основних ленінських принципів національної політики Радянської 
держави. Йдеться про масове виселення зі своїх рідних місць цілих народів, в тому числі всіх 
комуністів і комсомольців без яких би то не було виключень. Причому такого роду виселення 
неможливо диктувалося військовими міркуваннями.
Так, вже наприкінці 1943 , коли на фронтах Великої Вітчизняної війни визначився міцний 
перелом у ході війни на користь Радянського Союзу, прийнято було і здійснено рішення про 
виселення із займаної території всіх карачаївців. У цей же період, в кінці грудня 1943 , точно 
така ж доля спіткала все населення Калмицькій автономної республіки. У 
березні 1944 виселені були із своїх рідних місць всі чеченці і інгуші, а Чечено-Інгушська 
автономна республіка ліквідована. У квітні 1944 з території Кабардино-Балкарської 
автономної республіки виселені були у віддалені місця все балкарці, а сама республіка 
перейменована в Кабардинський автономну республіку. Українці уникли цієї долі тому, 
що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то він би і їх виселив. (Сміх, 
пожвавлення в залі.)

  Підозрілість
Треба сказати, що в післявоєнний період становище ще більше ускладнилося. Сталін став 
більш вередливим, дратівливим, грубим, особливо розвинулася його підозрілість. До 
неймовірних розмірів збільшилася манія переслідування. Багато працівників ставали в його 
підозрах ворогами. Після війни Сталін ще більше відгородився від колективу, діяв виключно 
одноосібно, не рахуючись ні з ким і ні з чим.
Неймовірною підозрілістю Сталіна спритно користувався мерзенний провокатор, підлий 
ворог Берія, який винищив тисячі комуністів, чесних радянських людей. Висування 
Вознесенського і Кузнєцова лякало Берія. Як наразі встановлено, саме Берія «підкидав» 
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Сталіну зліплені ним і його підручними матеріали у вигляді заяв, анонімних листів, у вигляді 
різних чуток і розмов.
Центральний Комітет партії перевірив так звану «ленінградську справу», невинно 
постраждалі люди тепер реабілітовані, відновлена честь славної Ленінградської партійної 
організації. Фальсифікатори цієї справи - Абакумов та інші - були віддані суду, їх судили в 
Ленінграді, і вони отримали по заслугах.
 Свавілля і манія

Свавілля Сталіна давало про  себе знати не тільки при вирішенні питань внутрішнього життя 
країни, але і в галузі міжнародних відносин Радянського Союзу.

На липневому Пленумі ЦК детально обговорювалися причини виникнення конфлікту з 
Югославією. При цьому відзначалася вельми непорядна роль Сталіна. Адже в «югославській 
справі» не було таких питань, які не можна було б вирішити шляхом товариського партійного 
обговорення. Для виникнення цієї «справи» не було серйозних підстав, цілком можливо було 
не допустити розриву з цією країною. Це не означає, однак, що у югославських керівників не 
було помилок або недоліків. Але ці помилки і недоліки були жахливо перебільшені Сталіним, 
що призвело до розриву відносин з дружньою нам країною.
Мені пригадуються перші дні, коли штучно став роздуватися конфлікт між Радянським 
Союзом і Югославією.

Одного разу, коли я приїхав з Києва до Москви, мене запросив до себе Сталін і, вказуючи на 
копію листа, незадовго перед тим спрямованого до Тіто, запитав: - Читав? І, не чекаючи 
відповіді, сказав: - Ось ворухну мізинцем - і не буде Тіто. Він злетить ...
Дорого нам обійшлося це «ворушіння мізинцем». Така заява відображала манію величі 
Сталіна, адже він так і діяв: ворухну мізинцем - і немає Косіора, ворухну ще раз мізинцем - і 
немає вже Постишева, Чубаря, ворухну знову мізинцем - і зникають Вознесенський, Кузнєцов 
і багато інших. Але з Тіто так не вийшло. Скільки не рухав Сталін не тільки мізинцем, а й усім, 
чим міг, Тіто не злетів. Чому? Та тому, що в суперечці з югославськими товаришами за Тіто 
стояла держава, стояв народ, який пройшов сувору школу боротьби за свою свободу і 
незалежність, народ, який надавав підтримку своїм керівникам.
Ось до чого приводила манія величі Сталіна. Він повністю втрачав почуття реальності, 
виявляв підозрілість, зарозумілість у відношенні не тільки від * ділових осіб всередині країни, 
а й щодо цілих партій і країн.
Культ особистості набрав такі жахливі розміри головним чином тому, що сам Сталін всіляко 
заохочував і підтримував звеличення його персони. Про це свідчать численні факти. Одним з 
найбільш характерних проявів самовихваляння і відсутності елементарної скромності в 
Сталіна є видання його «Короткої біографії», що вийшла у світ в 1948 .
Ця книга являє собою вираження самих нестримних лестощів, зразок обожнювання людини, 
перетворення його на непогрішимого мудреця, самого «великого вождя» і «неперевершеного 
полководця всіх часів і народів». Не було вже інших слів, щоб ще більше вихваляти роль 
Сталіна.
Немає необхідності цитувати нудотно-улесливі характеристики, нагромаджені в цій книзі 
одна на іншу. Слід тільки підкреслити, що всі вони схвалені і відредаговані особисто 
Сталіним, а деякі з них власноруч вписані їм у макет книги.
Що ж Сталін визнав за необхідне вписати в цю книгу? Може , він прагнув стримати запал 
лестощів укладачів його «Короткої біографії»? Ні. Він посилював саме ті місця, де 
вихваляння його заслуг здавалося йому недостатнім.
Ось деякі характеристики діяльності Сталіна, вписані рукою самого Сталіна: «У цій боротьбі з 
маловірами і капітулянтами, троцькістами і зінов'євцями, Бухаріним і Каменєвим остаточно 
склалося після виходу Леніна з ладу те керівне ядро нашої партії ... яке відстояв ^ великий 
прапор Леніна, згуртувало партію навколо заповітів Леніна і вивело радянський народ на 
широку дорогу індустріалізації країни і колективізації сільського господарства. Керівником 
цього ядра і провідною силою партії і держави був тов. Сталін ». І це пише сам Сталін! Далі 
він додає: «Майстерно виконуючи завдання вождя партії і народу, маючи повну підтримку 
всього радянського народу, Сталін, однак, не допускав у своїй діяльності і тіні зарозумілості, 
зазнайства, самозамилування».
Де і коли міг будь-якої діяч так прославляти самого себе? Хіба це гідно діяча марксистсько-
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ленінського типу? Ні. Саме проти цього так рішуче виступали Маркс і Енгельс. Саме це 
завжди різко засуджував Володимир Ілліч Ленін.
У макеті книги була така фраза: «Сталін-це Ленін сьогодні». Ця фраза здалася йому явно 
недостатньою, і Сталін власноруч переробляє її наступним чином: «Сталін - гідний 
продовжувач справи Леніна, або, як кажуть у нас в партії, Сталін - це Ленін сьогодні». Ось як 
сильно сказано, але не народом, а самим Сталіним.
Можна навести безліч подібних  характеристик, внесених до макет книги рукою 
Сталіна. Особливо старанно він марнував похвали на свою адресу з приводу свого 
військового генія, своїх полководницьких талантів.
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