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Пам’яті Абдурахмана Авторханова, видатного 
розвідника минулого, який першим розгадав 

таємницю загадкової смерті Сталіна



Облом — іменник, чоловічий рід, префікс ОБ, корінь ЛОМ.
Значення:
1. Те, що обламалося, відламалося.
2. Місце переламу, розламу.
Місце, де відбувся перелам, про який ідеться на сторінках 

цієї книжки, — столиця СССР Москва. У  1957 році в Москві пе
реломилася доля країни та всього світу разом із долею дикта
тора, який не відбувся, чотири рази Героя Радянського Союзу, 
Маршала Радянського Союзу Жукова Ґєорґія Константінові- 
ча, який прагнув абсолютної влади і готував державний пере
ворот.

У  російському жаргоні слово «облом» має й інші значення: 
провал, невдача, неуспіх, крах, поразка, облизень, пшик, фі
аско. Для опису ситуації, що в ній опинився Жуков, усі ці зна
чення також цілком годяться.

Один із секретів сходження Хрущова до вершин влади у 
тому, що він мав здатність навіювати кожному почуття пе
реваги над собою.

Він отримав владу! Але вже не міг вийти з образу прише- 
лепи!

Він був створений для цього образу.

Міхаіл Вєллєр





ВІД АВТОРА

Із червня 1957 року в Радянському Союзі встановилося 
двовладдя: країною керували Жуков та Хрущов. Офіційно го
ловним буцімто був Хрущов, але він був головним тільки тому, 
що так вирішив Жуков.

Стосунки цих правителів складалися зовсім не просто. На
сувалася неминуча сутичка. Її результат визначили декілька 
осіб, серед яких були:

• перший заступник начальника ҐРУ генерал-лейтенант 
Мамсуров;

• начальник ҐРУ генерал-полковник Штеменко;
• посол Радянського Союзу в Югославії Фірюбін.
Перший заступник начальника ҐРУ Мамсуров помер у

1968 році (на той час він став генерал-полковником). А  за два

Ще разом: Жуков, Хрущов, Молотов
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роки військова доля мене, молодого офіцерика, кинула до Роз
відувального відділу штабу Приволзького військового окру
гу, тобто до структури ҐРУ. Тут Мамсурова знали і пам’ятали. 
Було від кого довідатися те, про що у газетах не писали.

Далі мені довелося служити у центральному апараті ҐРУ. 
Структури підпорядкування тут нагадують піраміду Хеопса. 
Я — біля основи, а на самісінькому вершечку — заступник на
чальника Генерального штабу генерал армії Штеменко. Зрозу
міло, що генерал армії Штеменко навіть не здогадувався про 
моє існування — занадто різними були обрії, проте я мав мож
ливість довідатися про генерала армії Штеменка те, про що не 
заведено було писати навіть у найправдивіших мемуарах.

Мені довелося працювати під дипломатичним прикрит
тям. На карколомних висотах радянської дипломатії сидів за
ступник міністра зовнішніх відносин товариш Фірюбін Ніко- 
лай Павловіч. Той самий. Цілком зрозуміло, що і йому не було 
причини знати про моє існування, зате у мене була можли
вість ставити запитання утаємниченим людям про те, як саме 
товариш Фірюбін дістався тих висот.

Мій безпосередній керівник, шеф женевської резидентури 
ҐРУ, не тільки свого часу добре знав Штеменка та Мамсуро
ва, а й брав безпосередню участь у подіях 1957 року, про які 
йтиметься у цій книжці. А  відповідно до прикриття моїм без
посереднім керівником була Міронова Зоя Васільєвна, постій
ний представник СССР при Європейському відділенні ООН та 
інших міжнародних організаціях у Женеві — саме вона сиді
ла за спиною Хрущова у той момент, коли Нікіта стукав чере
виком по столу під час засідання Генеральної Асамблеї ООН. 
Зрозуміло, вона — посол, а я лише аташе, проте Постійне пред
ставництво Радянського Союзу при Європейському відділенні 
ООН — структура досить-таки компактна. Виконуючи дору
чення посла, звітуючи про зроблене, можна було іноді під на
стрій запитати про героїчне минуле.

Треба зауважити, що людям властиво розповідати про ті 
свої пригоди, які мали для них щасливе завершення. Мож
ливість ставити запитання я мав, і користувався нею широ
ко, але обережно. Малі шматочки інформації склалися у чітку 
картину.
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На початку нового тисячоліття було оприлюднено дея
кі секретні документи з радянських архівів, які стосувалися 
1957 року. Ця нова інформація лягла на стару, не руйнуючи її, 
але збільшуючи чіткість та яскравість. Відновлюючи минуле 
з дрібних уламків, неначе розбиту римську амфору, я дозволив 
собі включити до розповіді діалоги, ніколи і ніде не зафіксова
ні. Але це не гра фантазії, а спроба заповнити ті порожнини, 
для яких не вдалося знайти відповідних дрібок. Якщо у моза
їці відсутній один шматочок, то, знаючи, що знаходиться на
вкруги, легко можна зметикувати, чого бракує. Так я і вчинив.

Ці діалоги — не те, що казали учасники подій, але те, що, на 
мою думку, вони могли говорити у тій чи іншій ситуації.

Не маю певності, що мені вдалося докопатися до самісінь
ких глибин. Давні римляни у таких випадках казали: зробив 
усе, що міг, хай інші зроблять краще.





Віктор Суворов

ПРОЛОГ

— Роздягайтеся, — вона осяйно усміхнулася і відвела ка
штанове пасмо волосся за рожеве вушко.

— Геть зовсім?
— До трусів.
Заступник начальника Головного розвідувального управ

ління Генерального штабу Збройних Сил СССР Герой Ра
дянського Союзу генерал-лейтенант Мамсуров Хаджи-Умар 
Джиоровіч послухався.

До кремлівської поліклініки його викликали несподівано. 
Він намагався відсунути час прийому, посилався на справи, 
але отримав чітке роз’яснення. Із Прикарпатського військово
го округу, де генерал Мамсуров нещодавно командував 38-ю 
армією, до Москви надійшли всі його медичні документи. Ані 
роззяви-лікарі у Львові, ані московські ескулапи не виявили 
нічого підозрілого. Але у столиці зійшло закордонне світило, 
яке перевірило минулорічні рентгенівські знімки найвищого 
керівництва Радянського Союзу, і те, чого не помітили само- 
уки-лікарі, не сховалося від чіпкого закордонного ока. Тому 
генерал-лейтенанту належало прибути негайно — світило не 
чекатиме, може зайти за обрій.

Зрозуміло, державні справи важливіші за стан здоров’я 
якогось генерал-лейтенанта, проте з таким діагнозом усе одно 
довго не живуть. Тому генерал-лейтенанту краще державні 
справи відтермінувати на кілька днів. Треба негайно вживати 
заходів, поки не все ще втрачено.

Прибув генерал-лейтенант у зазначений термін за зазна
ченою адресою, оцінив умеблювання. Смію доповісти, що по
ліклініка, до якої він трапив, ніяк на лікувальну установу не 
схожа — вона швидше нагадує розкішний санаторій чи оран
жерею в обійсті Сави Морозова, найбагатшої людини Росії по
чатку XX століття. Тут тиша, спокій, розкішні м’які килими, 
де тоне нога. Тут кольорові вітражі та чарівний сад тропічних
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ОБЛОМ

рослин. Жодної штовханини, жодних черг. Дуже зручно: не ви 
чекаєте на виклик до лікаря, а лікар дожидає вас.

Розхристана сестричка вказала, де повісити генераль
ський мундир, а де штани з широкими подвійними лампаса
ми, і зникла за дверима.

Цієї ж миті через інші двері зайшло світило — невеличкий, 
мацатий, лисий чоловік.

Підвів перший заступник начальника ҐРУ генерал-лейте
нант Мамсуров очі на лікаря та й осів.

Перед ним спокійно стояв і уважно роззирався Перший 
секретар Центрального Комітету Комуністичної партії Радян
ського Союзу товариш Хрущов Нікіта Сєрґєєвіч.

Увесь у білому.
Якщо ви хочете зламати волю сильної людини, то наука, 

що зветься агентурною психологією, рекомендує для початку 
добряче його налякати. Бажано, щоб загроза була реальною, 
відчутною, смертельною. Іще б непогано в останній момент, 
коли людина трохи призвичаїлася до однієї загрози, раптом 
поставити її перед новим, зовсім несподіваним лихом. Теж 
смертельним.

І тут-таки з ним порозмовляти.
Не зайвим буде перед серйозною розмовою людину ще 

й роздягнути — якщо не зовсім, то хоч би до трусів. Одна 
справа — високий, стрункий, м’язистий, плечистий, чорня
вий із сивиною красень генерал-лейтенант у суворому, на ста
лінський манер зшитому кітелі з комірцем-стійкою, у золотих 
погонах, із Золотою Зіркою Героя Радянського Союзу на гру
дях, із планкою орденів, серед яких три ордени Леніна, чотири 
ордени Червоного Прапора, Кутузов 1-го ступеня та Суворов 
2-го ступеня. І зовсім інша — та сама людина, але без золотих 
погонів та лампасів, без Золотої Зірки та комірця-стійки, у жа
люгідних синіх трусах до колін перед найвищим начальником 
своєї великої Батьківщини.

Я не певен, чи Перший секретар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу товариш Хрущов 
Нікіта Сєрґєєвіч вивчав колись агентурну психологію, але не 
маю сумнівів у тому, що іноді йому зоріла думка, і в такі мо
менти людську психологію він відчував усім своїм єством.
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Віктор Суворов

Якоюсь особливою звірячою чуйкою Нікіта відчував, що 
зустріч генерала Мамсурова у кремлівській поліклініці має 
бути організована саме так, а не інакше. Хрущов мав абсолют
ну певність, що телефонувати Мамсурову має життєрадісна і 
весела дівчина. Про смертельну хворобу вона повинна дурну
вато-радісно цвірінькати: мовляв, товаришу генерал, яка біда 
на вас напосілася, чоловік ви у повному розквіті, хто б оце по
думав...

А  зустрічати генерала Мамсурова у розкішному приймаль
ному покої, на думку Хрущова, мала особа дещо іншого пла
ну — задумлива, мовчазна, зваблива сестричка із загадковою 
усмішкою розбещеної Джоконди у самісіньких кутиках губів. 
Щоб усім виглядом нагадувати про радощі життя, яке генера
лові так несподівано і сумно уривається: ти, генерале, за кіль
ка місяців подохнеш, а ми всі залишимося жити.

Саме так усе і було облаштовано. Було і цвірінькання теле
фоном, була і сестричка у накрохмаленому хрусткому халати
ку, під яким вгадувалася відсутність спідниці та блузки. Вона 
пурхнула геть, а перед генералом постав Хрущов. Він довго 
роздивлявся генерала у трусах, а потім рішуче вказав на бі
лий стільчик:

— Сідайте.
Це було щось середнє між запрошенням та наказом. Будь- 

який начальник, чи то командир екіпажу з трьох осіб, чи то 
верховний головнокомандувач, якому підпорядковано мільйо
ни, перед тим як віддати наказ, зобов’язаний оцінити ситуа
цію: чи підлеглі виконуватимуть цей наказ? Якщо є хоч най
менша вірогідність непослуху, від наказу варто утриматися.

Певен, що виконають — командуй!
Не певен — мовчи! Тягни час, шукай інших методів впливу, 

адже немає нічого жахливішого і жалюгіднішого, аніж непо
слух командиру. Якщо не послухалися один раз, більш не слу
хатимуться ніколи.

Хрущов розумів: генералові, який опинився у такому див
ному становищі, нестерпно хочеться скулитися, прикрити 
своє тіло хоч би руками.

Якби дія відбувалася на чорноморському пляжі, усе вигля
дало б інакше. І руки, і груди, і плечі генерала налиті силою,
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ОБЛОМ

ноги стрункі, як у арабського 
жеребця, на животі — кубики 
м’язів замість звичайного гене
рального черевця. Не соромно 
було б Мамсурову у трусах на 
пляжі м’ячик буцати перед да
мами будь-якого ступеня бун
дючності.

Але тут не чорноморський 
пляж. І не перед дамами він, от 
у чому відмінність.

Сісти — значить скоротити 
огляд оголеного тіла.

Сісти — значить трохи заго
родитися столом.

Тому наказ сісти для гене
рала був якщо не порятунком, 
то полегшенням. Йому самому 
нестерпно хотілося сісти. Тому, 
отримавши щось на кшталт за
прошення чи наказу, він сів.

Це була подвійна психоло
гічна перемога Хрущова.

Перше: генерал слухається.
Друге: цей могутній чоловік більше не вивищується над 

товстеньким, наче колобок, Хрущовим.
Ні Мамсуров, ані Хрущов у цю мить про психологічні ефек

ти не думали. Просто Хрущов відчув ще більшу певність. Мам
суров — ще меншу.

— Розповідайте, товаришу генерал.
— Що розповідати?
— Усе.
— Усе?
— Розкажіть щось таке, чого я не знаю... Утім, я все знаю. 

Там у вас у ҐРУ якийсь центр особливий заснували. А зі мною 
не порадилися. Чи, може, забулися?

Головне у цій ситуації — навіть натяком не виказати дже
рело своїх знань та їхні кордони.

Герой Радянського Союзу генерал- 
лейтенант Мамсуров Хаджи-Умар 
Джиоровіч
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Віктор Суворов

Ситуація для генерала Мамсурова неймовірна: про Центр 
особливого призначення ҐРУ, окрім нього, знали лише твор
ці цього Центру — Маршал Радянського Союзу Жуков та на
чальник ҐРУ генерал-полковник Штеменко. Ні першому, ані 
другому базікати про це немає жодних резонів, жодної вигоди. 
Справа підсудна. Справа розстрільна. Товариш Сталін за такі 
фокуси пускав у розхід, навіть не розбираючись у деталях. 
Як міг Хрущов дізнатися про Центр особливого призначення 
ҐРУ? Жодним чином! Ніяк, і годі! Але ж знає! Усе знає!

Що робити генералові у ситуації, коли його притисли до 
стінки, як щура лопатою? Рвонути у коридор? У  синіх трусах?

Думка про те, що він упіймався, на мить навіть виклика
ла у Мамсурова певне полегшення. Згадав генерал про смер
тельний діагноз. Зметикував: немає жодного діагнозу. Це була 
пастка. Його заманили у мишоловку. Генерал здоровий. Але 
хіба друга біда легша за першу? Якщо Хрущов так ретельно об
ставив зустріч, то певно за дверима чекає команда мордатих 
санітарів із гамівною сорочкою напоготові.

Оце була б картинка: у розкішний коридор кремлівської 
поліклініки вилітає хтось у трусах і біжить до виходу. Тут са
нітарам навіть попередніх інструкцій не треба. Ясно і без ін
струкцій: перевтома. Таких простирадлами в’яжуть.

А вже санітари накинуться на дивного клієнта у трусах, 
який бігає там, де не заведено бігати у білизні.

А  вже санітари свою справу добряче знають.
А вже санітари відповідний укол у дупу застромлять.
Далі у Хрущова ціле віяло можливостей. Найпростіша — 

тут-таки вбити Мамсурова. Медичні вбивства — найпростіші.
Уявив генерал шприц у руках розхристаної сестрички у 

накрохмаленому хрусткому халатику. Зрозумів, що у будь- 
якому разі з цієї золотої клітки його просто так не випустять. 
Тут вибір простий: або він здається і переходить на бік Хрущо
ва, або смертельний діагноз — неймовірно швидка хвороба — 
підтвердиться. Днів із десять він ще буде у маячні та судомах 
серед цих сліпучо-білих палат, не впізнаючи нікого навкруги.

— Нікіта Сєрґєіч, дозвольте штани вдягти.
Це — білий прапор капітуляції.
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На трибуні Перший секретар ЦК КПСС Н.С. Хрущов

— Вдягайтеся, генерале. І розкажіть усе із самого початку.
— Із початку?
— Слухаю.
— Історія ця, Нікіта Сєрґєіч, почалася на ХХ-му з’їзді 

КПСС...
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1

У всій світовій історії неможливо знайти подію, яка дорів
нює XX з’їзду КПСС за рівнем підлості.

Ідею з’їзду можна висловити однією фразою: у всьому ви
нен Сталін.

Виходило, що цілком не винен Лєнін, який на німецькі гро
ші розкладав російську армію, незаконно захопив владу у кра
їні, розпустив російську армію напередодні перемоги у Першій 
світовій війні і здав країну на милість кайзеру.

Виходило, що геть не винні більшовики, які розігнали 
Установчі Збори, делегатів до яких було обрано народом краї
ни, щоб визначити її майбутнє після падіння монархії.

Виходило, що немає провини Свердлова, який підписав 
наказ про фізичне знищення козацтва.

Виходили безневинними Тухачєвскій, Блюхєр, Уборєвіч, 
Якір і ціла зграя їм подібних, які своє правління відкрито і дру
ковано називали окупацією, які знищили мільйони громадян 
своєї країни, що не погоджувалися жити під владою окупанта.

Виходило, що й найвірніші сталінці не винуваті. Кат Мо
скви та України Нікіта Хрущов просто виконував накази. Що 
він міг зробити, коли Сталін наказав?

І всі члени Політбюро просто виконували накази Сталіна. І 
всі члени ЦК. І міністри. І маршали. І генерали. І чекісти. І про- 
курори. І судді. І вертухаї.

Вони нічого не знали. Ні про що не здогадувалися. Просто 
підкорялися.

Сидів у залі XX з’їзду і плескав у долоні заступник Голови 
Ради Міністрів СССР, міністр середнього машинобудуван
ня, член ЦК КПСС, двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат 
Сталінської премії 1-го ступеня генерал-лейтенант Завєня- 
ґін Авраамій Павловіч, колишній начальник НорильЛАГу,
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колишній заступник голови НКВД. Виходило, що й Авраамій 
Павловіч теж нічого не знав про табори. Виходило, він навіть 
не здогадувався про їхнє існування.

І у тій же таки залі сидів Герой Соціалістичної Праці, док
тор технічних наук, генерал-лейтенант (згодом генерал армії, 
професор, лауреат і т. ін.) Комаровскій Александр Ніколаєвіч, 
видатний військовий будівельник. Радянська військова енци
клопедія (М.: Воениздат, 1977. У 8 томах. Т. 4. С. 260) повідо
мляє, що товариш Комаровскій був начальником Главпром- 
строю СССР. Ця інформація — зразок грубої фальсифікації: 
великі начальники, що складали статті для енциклопедії, у 
пишному титулі товариша Комаровского пропустили три л і
тери.

Уточнюю: Комаровскій Александр Ніколаєвіч був началь
ником Главпромстрою МВД СССР. А до того — начальником 
Главпромстрою НКВД СССР і Главнєфтєспєцстрою НКВД 
СССР. Видатний будівельник товариш Комаровскій копав 
канали, зводив Куйбишевську ГЕС, зносив у небо Москов
ський університет, під час війни споруджував Челябінський 
металургійний комбінат, після війни очолював будівництво 
об’єктів атомної промисловості. Виходило, що й товариш Ко
маровскій, і його керівник товариш Звєняґін не знали, хто у 
них у котлованах юрмиться і звідки в очолюваних ними орга
нізаціях з’являється робоча сила. Виходило, що товариш Ко
маровскій не здогадувався, на чиїх кістках він зводив гіганти 
соціалістичної індустрії.

І сидів у тій залі Герой Соціалістичної Праці, член ЦК із ча
сів Леніна, член Політбюро з 1935 року Мікоян Анастас Івано
вій. Під час індустріалізації він керував продажем скарбів Ер
мітажу клятим капіталістам за завідомо заниженими цінами. 
У  1934 році на XVII з’їзді Комуністичної партії він установив 
рекорд: у короткій доповіді згадав товариша Сталіна 41 раз, 
супроводжуючи видатне ім’я відповідними епітетами. У  часи 
очищення товариш Мікоян неодноразово прохав товариша 
Сталіна збільшити ліміти на розстріли, наприклад 22 вересня 
1937 року він направив Сталіну запит на підвищення норми 
розстрілів для Вірменії на 700 людей. Товариш Єжов запро
понував товаришу Сталіну для товариша Мікояна лімітів не
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шкодувати, замість 700 людей дозволити додатковий розстріл 
1500 ворогів народу.

Товариш Сталін був щедрим. Дозволив.
І ось товариш Мікоян сидить на засіданні XX з’їзду та з 

обуренням слухає промову товариша Хрущова про часи ста
лінізму. Сам товариш Хрущов теж неодноразово прохав това
риша Сталіна не жадувати і підвищити ліміти на розстріли. 
Товариш Мікоян вражений доповіддю товариша Хрущова.* 
Товариш Мікоян розлючений сталінським свавіллям та безза
конням.

І сиділи на тому з’їзді видатні тюремщики та знані радян
ські науковці, заслужені кати та лауреати Сталінських премій 
із літератури. Стогоном обурення зустрічали вони нові й нові

* У  доповіді Хрущова проглядають і людські почуття. Він зокрема заявив: „У  свідомості не 
тільки марксиста-ленінця, але й кожної притомної людини не вкладається така ситуація -  як 
можна покладати відповідальність за ворожі дії окремих осіб або груп на цілі народи включ
но з жінками, дітьми, старими, комуністами і комсомольцями й віддавати на кару, злидні і 
страждання.”

Це був явний прорив за межі партійного світогляду.
Сумно, що прорив цей був тільки у словах, та геть не у справах. За пів року Хрущов утопив 
у крові народне повстання в Угорщині, так само, як Путін намагається зараз утопити у крові 
повстання народу України проти бандитської влади. За наказом Хрущова червонозоряні 
танки намотували на свої гусениці тіла повстанців. У  цій справі товариш Хрущов проявив 
справжню комуністичну твердість, ані на крок не ухилившись від партійного світогляду.

Й у внутрішній політиці Хрущов завжди залишався незігненним членом партії. 
Сталін, Молотов, Мікоян, Хрущов та їм подібні масовим голодом і депортаціями загнали 
до колгоспів десятки мільйонів людей, більшу частину населення країни. Колгоспнику, аби 
не втік, не дозволялося мати паспорт Радянського Союзу. Не закордонний, а внутрішній 
паспорт! Тому колгоспник, який годував країну і чисельних закордонних нахлібників, на 
відміну від інших громадян СССР, не мав можливості й права зупинитися у готелі. Та й 
грошей таких у нього не було -  в колгоспах платили не грошима, а натурою -  сіном, со
ломою, картоплею, буряком, соняхами. У  Радянському Союзі можна було у літаках возити 
собак, якщо на них був паспорт, а у колгоспника паспорта не було. За Хрущова до сільських 
жителів ставилися так само, як і за Сталіна. Рішення дати колгоспнику паспорт ухвалили 
за десять років після того, як скинули Хрущова - 28 серпня 1974 року. Але одна справа -  
ухвалити рішення, інша -  його виконати. Процедура розтягнулася ще на багато років. Мій 
дід Рєзун Василь Андрійович усе життя працював ковалем у колгоспі імені Шевченка Со- 
лонянського району Дніпропетровської області. Він дожив до рішення рідної Комуністичної 
партії визнати колгоспників громадянами країни, яку вони годували. Але до світлого дня, 
коли видадуть серпасто-молоткастий паспорт і цим урівняють їх у правах із собаками, мій 
дід так і не дотягнув.
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викриття Хрущова — неначе й вони нічого не знали, неначе 
й вони про це вперше почули тільки за три роки після смерті 
Сталіна, неначе тільки XX з’їзд КПСС їм очі розплющив.

Я завжди казав і казатиму: комуністи були дурнями і зло
чинцями. На XX з’їзді засідали ті, що знищили мільйони лю
дей під час колективізації, ті, що організовували вивезення 
хліба за кордон, коли народ власної країни їв жаб та мишей, ті, 
що командували мільйонами рабів на великих будівництвах 
соціалізму, ті, що на війні гнали на кулемети штрафні баталь
йони, і ті, що у своїх безсмертних творах усе це оспівували.

І самі ці люди, які керували великою країною, на з’їзді пово
дилися так, неначе їхній розумовий розвиток був на рівні сіль
ського дурника, який скаче вулицями верхи на паличці, який 
нічого не знає, нічого не пам’ятає, ні про що не здогадується. 
Делегати XX з’їзду КПСС поводилися так, як одного разу пові
вся осмілілий від власного паскудства командарм Якір. Коли 
Сталін опинявся поруч, Якір оголошував себе вірним сталін
ським слугою, але, усміхаючись Сталіну, готував його пова
лення. Коли Сталіна поруч не було, Якір викреслював його ім’я 
із святкового наказу. Потрапивши у підвали відомого закла
ду, Якір написав листа Сталіну: «Я помру із словами любові до 
Вас». На цьому листі Сталін накреслив резолюцію: «Покидьок 
і повія».

Саме так поводилися делегати XX з’їзду КПСС — як покидь
ки і повії. Усвідомивши, що їх ніхто не контролює, вони взяли
ся гудити ім’я Сталіна. На попередніх з’їздах усі вони Сталіна 
любили, а тепер раптом з’ясувалося, що всі вони Сталіна за
суджували. І навіть ненавиділи. І навіть боролися проти Ста
ліна, зберігаючи в душі вірність світлим ленінським ідеалам.

XX з’їзд КПСС нагадував процес масового зсучування зло
діїв на будівництві Біломорського каналу — тільки там, на 
каналі, голодом, холодом, морозом та нелюдськими нормами 
чекісти заганяли у смерть десятки тисяч людей, і виживав 
тільки той, хто зсучився, хто зробився агітатором, активіс
том, фальшивим ударником. На XX з’їзді КПСС відбулося зсу
чування сталінської номенклатури за власним бажанням.

Але якби сталося диво, якби Сталін раптом устав із мерт
вих і зайшов до зали, де засідали учасники з’їзду, то ці «викри-
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вачі» разом кинулися б цілувати його чоботи. їм не звикати: це 
ж їхніми язиками було створено культ особи. Куди повіє вітер, 
туди вони всі разом і обернуться.

За Леніна — ленінці.
За Троцкого — троцкісти.
За Сталіна — сталінці.
За Хрущова — хрущовці-антисталінці.
За Брєжнєва — брєжнєвці-антихрущовці, тобто знову ста

лінці, тільки не справжні, а опереткові, фальшиві, як зсучені 
ударники.

І зовсім не тому вони після XX з’їзду КПСС трохи послабили 
гайки, що були добрішими за Сталіна, атому, що розуміли: без 
Сталіна не втримати у клітці народи Радянського Союзу і со
ціалістичного табору.

2

XX з’їзд КПСС — це найбільш представницьке зібрання по
кидьків та повій за всю історію. Дурман того смердючого з’їзду 
досі мутить голову нашому народу та іншим народам світу. 
Шкода того з’їзду полягає в тому, що не було викрито марк
сизм, троцкізм, ленінізм, соціалізм та комунізм — замість цьо
го всю провину поклали на Сталіна, усі вади системи припи
сали одній людині.

XX з’їзд — це зібрання фальсифікаторів історії. Із часів того 
з’їзду вся наша пропаганда заговорила про сталінські табори, 
але наші «викривачі» чомусь слова не сказали про табори ле
нінські, троцкістські, свєрдловські, зіновьєвські, камєнєвські, 
риківські, бухарінські. Із часів того з’їзду заговорили агітато
ри про сталінську жорстокість, про сталінські тюрми, наче ле
нінського садизму геть не існувало.

Як ухвалив XX з’їзд КПСС, так ми досі й живемо. І от вам 
приклад. У  1997 році в Москві Міжнародний фонд «Демокра
тія» випустив збірку документів «Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД- 
НКҐБ-МҐБ-МВД-КҐБ. 1917— 1960» (упорядники А. І. Кокурін 
та Н. В. Петров). Збірка приголомшлива. Але передмова вра-
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жає більше за сам зміст. Упорядники збірки повідомили, що 
деякі документи стосовно каральних органів за період 1934— 
1960 рр. розсекречені та доступні дослідникам, але документи 
за 1917—1933 рр. залишаються секретними та дослідникам не 
доступні. Те, що відбувалося у 1940-х, 1950-х та 1960-х роках, 
досліджуйте на здоров’я, але те, що було за десятки років до 
цього періоду, вивчати не можна.

І що ж це за розділовий бар’єр такий? Чом документи, по
чинаючи з 1934 року, частково відкриті, а все, що було раніше, 
залишається за десятком печаток? Причина проста. Нам ка
жуть: у всьому винен Сталін, осьо підтвердження. Це він, су
постат, усім відав і всім командував

Із кінця тридцятих років Сталін справді усім відав та ко
мандував. От нам і відкрили підтвердження: милуйтеся. Але 
до цього періоду влада Сталіна не була всеохопною. І якщо від
крити більш ранні документи, то з’ясується, що були й поза 
тим лиходії, яким зокрема Сталін за рівнем нелюдськості не 
годився навіть у підмайстри.

З

Після XX з’їзду КПСС у всьому світі робилися спроби збу
дувати «добрий» соціалізм, але такого соціалізму поки нікому 
побудувати не вдалося.

Мені заперечують: а от у Швеції соціалізм добрий, просто 
чудовий! І справді чудовий. Не заперечиш. Проте поціновувачі 
шведського соціалізму чомусь не люблять згадувати простий 
секрет процвітання цієї країни. А полягає він у тому, що Шве
ція була одним зі світових лідерів у науці, культурі та економі
ці й до того нажилася на двох світових війнах.

Усе, чим пишається Швеція, створено у часи, коли еконо
міка була вільною. Згодом до влади прийшли соціалісти. Це 
були страшенно добрі люди. Легко бути добрим, коли отримав 
велетенську спадщину. І все у Швеції зразково — поки спадок 
не протриндили. І справа ця проста. На моїй пам’яті Швеція 
та Швейцарія зовсім нещодавно були країнами із найвищим
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рівнем життя. Швейцарія такою і залишилася, а Швеція не
помітно посунулася донизу. Процес пішов. Із прискоренням. 
Швидкість падіння збільшується. У  Швеції вже немає науков
ців — поїхали до Каліфорнії. Велика частина працівників — 
державні чиновники, службовці державних установ, тобто 
бюрократи.

Обидві ці тенденції позначилися дуже чітко: відхід із кра
їни людей, які здатні думати та творити — з одного боку, та 
зростання бюрократії — з іншого.

У  доброго шведського соціалізму є невеличка хиба — со
ціалізм розорює Швецію, так само, як розорює будь-яку іншу 
країну. Просто в Ефіопії результати соціалізму видно всім і од
разу, а у багатющій Швеції до повного розорення має минути 
певний час. А  решта справ у цій країні є просто чудовими.

Але повернімося до наших баранів. Злочин організаторів 
та учасників XX з’їзду КПСС полягає у тому, що всю провину 
за економічний провал соціалізму було покладено ними на 
Сталіна. Після цього впродовж десятиріч наші вожді (і не тіль
ки наші) шукали шлях до «доброго» соціалізму. Але всі шляхи 
чомусь вели або до сталінської моделі, або до розвалу країни.

4

Дух того з’їзду покидьків та повій досі тяжіє над країною. 
Мало того, що делегати з’їзду прикидаються ідіотами, які ні
чого не знали та нічого не розуміли, але з цим робленим ідіо
тизмом вони перебрехали і всю нашу історію.

Саме на XX з’їзді КПСС уперше було оголошено про те, що 
Радянський Союз був до війни буцімто не готовий. Саме на 
цьому з’їзді було оголошено про «брак навіть гвинтівок» та про 
«обезголовлену армію».

Поливаючи брудом Сталіна, Хрущов відверто брехав. Він 
розповідав делегатам з’їзду про те, що у Київському особливо
му військовому окрузі, де він був членом Воєнної ради, браку
вало навіть гвинтівок. І делегати з’їзду, різноманітні шолохо-
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ви та сімонови, комаровскіє та звєняґіни, висловлювали своє 
шляхетне обурення.

І понеслося. Мудрагелі-академіки тут-таки засіли за ство
рення шеститомної «Історії Великої Вітчизняної війни Ра
дянського Союзу» (М.: Воениздат, 1960— 1965). Скільки було 
танків у Гітлера, повідомили: 3410 машин. (Т. 1. С. 384). А кіль
кість радянських танків повідомити забулися. Замість цьо
го написали: «Але занадто великими були у той час переваги 
супротивника, щоб війська прикриття могли самою лише хо
робрістю та самопожертвою зупинити його просування» (там 
само, — Т. 2. С. 7.).

Виходило, що у німців — танки, гармати та літаки, а у 
СССР — нічого, окрім хоробрості.

Інженери людських душ за першого подиху вітру, наче чут
ливі флюгери, тут-таки розвернулися у вказаному напрямку.

Уже яким вірним сталінцем був шестиразовий лауреат 
Сталінських премій кандидат у члени ЦК КПСС товариш Кон- 
стантін Сімонов, але й він перекувався миттєво, як сука на бу
дівництві Біломорського каналу. Константін Сімонов творчо 
переосмислив власні погляди і тут-таки зробився вірним хру- 
щовцем, запеклим супротивником Сталіна.

Знайомий сценарій: саме так уся мерзота з освічених про
шарків суспільства кинулася у березні 1917 року записуватися 
до партії есерів, але щойно позначилася перемога більшовиків, 
усі вони з партії есерів перекинулися до партії більшовиків.

Незадовго до XX з’їзду Константін Сімонов у газеті «Прав
да» гірко плакав:

Немає слів таких, щоб ними написати
Всю нетерпимість скорботи і жалю,
Бракує слів, щоб ними передати,
Як тужимо за Вами, мудрий Сталіне.

Нині уся скорбота з кандидата-лауреата зійшла, він узявся 
турляти покійного Сталіна. Шпарко настрочив роман (який 
неможливо дочитати до кінця) під назвою «Солдатами не на-
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роджуються». Суть: німці гнали Червону Армію аж до Волги, а 
чому? Та тому, пояснив Сімонов, що воювати вона не вміла, бо 
солдатами не народжуються, цьому ще треба вчитися*

Хрущов та його посіпаки Сімонов, Нєкріч, Шолохов та інші 
наговорили багато капостей про країну, армію, про конструк
торів, промисловість, про танки та літаки, про солдатів та офі
церів, про генералів, про Сталіна. Але наймерзеннішою брех
нею була теза про те, що Сталін буцімто боявся Гітлера.

* За Сталіна причини розгрому 1941 року не обговорювалися. А  Хрущов ці причини на XX 
з’їзді КПСС пояснив тим, що літаки були застарілими, танки -  вогненебезпечними, одна 
гвинтівка на трьох.
Уся комуністична пропаганда підхопила хрущовську брехню. Способів обману було вдосталь. 
У  Гітлера рахували УСІ літаки і танки, а в Радянського Союзу ТІЛЬКИ НАЙНОВІШІ, та й 
то не всі. До статистики не потрапляли найновіші радянські літаки Ар-2, Ер-2, Су-2, ДБ-Зф, 
ТБ-7, танки БТ-7М і Т-40.
Порівнювались радянські найстаріші та найгірші характеристики літаків і танків, з харак
теристиками найкращих німецьких танків та літаків. При цьому забували, що у німецькій 
авіації окрім відносно нових були літаки із зовсім ганебними характеристиками. Наприклад, 
біплан HS-123, в якого на боках висіли кавалерійські стремена! А  деякі танки, наприклад 
Pz-I, взагалі важко назвати танками.
Коли характеристики радянського літака або танка (ИЛ-2, Пе-2, Т-34, КВ) беззаперечно 
переважали характеристики будь-якого німецького виробу, наші ідеологи гірко зітхали: але 
ж було їх лише тільки... Хоч у Німеччини -  жодного подібного. І в решти світу -  жодного. 
Особливу старанність в оступачуванні народу виявив Константів Сімонов. Він описав ви
падок, коли німецький літачок наввиграшки знищив кілька „застарілих” ТБ-3. Але ж ТБ-3 
не був застарілим. ТБ-3 чесно відслужив своє, в 1939 році був переведений у розряд нічних 
бомбардувальників і транспортних літаків.
ТБ-3 міг носити в запілля противника не тільки парашутистів, але й гармати і легкі танки. 
Нічого схожого у Гітлера тоді не було. І ні в кого у світі також.
ТБ-3 міг нести під крилами два винищувачі И-16, у кожного по дві 250-ти кілограмові 
бомби. Працюючи над морем, де зустріч із ворожими винищувачами малоймовірна, ТБ-3 
доставляв два И-16 близько до цілі, на безпечному для себе рубежі відпускав їх у вільний 
політ, а сам повертався додому. И-16 перетворювалися таким чином на два дальніх швидкіс
них пікіруючих бомбардувальники, які могли завдавати дуже потужних і точкових ударів на 
величезній відстані від власних аеродромів. Скинувши бомби і маючи повні баки пального, 
И-16 власним ходом поверталися додому. Ані у Гітлера, ані у будь-кого у світі нічого поді
бного не було.
ТБ-3 вирізнялися неймовірною живучістю. Деякі з них, відвоювавши усю війну, були списа
ні тільки у кінці 1946 року.
Випадок, який описав Сімонов мав місце. Але не тому, що ТБ-3 застарів. А  тому, що за на
казом Жукова їх кинули у бій не вночі, а вдень. І без жодного прикриття винищувачами. 
Поодинокий випадок Сімонов перетворив на систему, зпаплюживши не тільки ТБ-3, а й усю 
радянську авіацію, свідомо перебрехавши причину катастрофи.
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5

За півсторіччя легенда про історичну роль XX з’їзду КПСС 
встоялася, затверділа, скам’яніла. Звучить вона так: справед
ливий і лагідний Хрущов, ще справедливіший та нетерпимі
ший до брехні Жуков і присталий до них Мікоян вирішили ви
крити супостата Сталіна, маючи за єдину мету відновлення 
законності та справедливості. Але лиховоди-сталіністи, очо
лювані Молотовим та Каґановічем, цьому противилися.

У  цій легенді бракує ключової ланки.
Очищувати країну від спадщини Сталіна почали зовсім 

не Хрущов із Жуковим, а Бєрія із Малєнковим. їхній підхід: не 
рубати культ особи розсічним рухом, а спустити на гальмах. 
Бєрія та Малєнков обережно, без дзвонів та салютів, потроху 
згортали найяскравіші прояви культу. Вони зупинили видан
ня творів Сталіна, розпорядилися потроху прибирати з бібліо
тек книжки Сталіна та про Сталіна, знімати його портрети та 
демонтувати пам’ятники, дали вказівки інженерам людських 
душ збавити оберти вихваляння у пресі, літературі та мисте
цтві.

Окрім того — і це головне, — Бєрія та Малєнков почали 
змінювати економічну структуру країни: зупинили десятки 
непотрібних гігантських будівництв, від «мертвої дороги» Са- 
лехард-Ігарка до самоплавного каналу Волга-Урал. На про
позицію Бєрії з МВД було знято функції капітального будів
ництва, зокрема й залізничного, а виробничі та будівельні 
управління МВД було передано відповідним міністерствам. 
За ініціативою Бєрії було оголошено широку амністію, із тю
рем та таборів вийшли сотні тисяч людей. Бєрія та Малєнков 
пішли далі. Вони явно замислили розпустити колгоспи, тоб
то збиралися скасувати рабство у Радянському Союзі. їхньою 
метою були не гучні викриття, а поворот економіки країни із 
шляху до загибелі.

За два десятки років так само зробить Китай: не поливаю
чи брудом покійного Мао, країна під керівництвом розумних 
людей спочатку повільно та обережно, а тоді вже енергійно 
та рішуче відгребла від «великих ідей». Нові китайські вожді 
дали людям економічну свободу, країна перетворилася на еко-
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номічну, індустріальну, технологічну, фінансову та військову 
супердержаву, а «голова Мао», якого після смерті викривати не 
стали, спокійно спить вічним сном у позолоченій труні.

Шлях, на який Бєрія з Малєнковим намагалися вивести 
країну, був абсолютно неприйнятним для Хрущова з Жуко- 
вим.

Жуков за наказом Хрущова особисто заарештував Марша
ла Радянського Союзу Бєрію. Бєрію судили та розстріляли під
леглі Жукова.

Жуков провів випробування ядерної бомби на Тоцкому по
лігоні, щоб розвіяти сумніви вождів щодо реальності хрущов- 
ського розрахунку на воєнне захоплення Західної Європи. 
Цими навчаннями Жуков допоміг Хрущову звалити Маленко
ва.

Після цього Хрущову та Жукову потрібні були гучні ви
криття Сталіна, щоб, поклавши провину за всі нещастя на 
Сталіна, зі сталінського шляху не звертати.

Щоби народу не дати свободи і землі.

У  кулуарахХХ-го з'їзду
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Щоби прикордонники вбивали кожного, хто спробує з хру- 
щовсько-жуківського раю втекти.

Щоби більшість населення не мала паспортів.
Щоб ця більшість не була громадянами власної держави.
Щоб ця більшість гарувала у колгоспах, де грошей за ро

боту не платили і звідки без паспорта неможливо було втекти 
навіть у сусіднє містечко.

Викриття Сталіна на XX з’їзді потрібно було Хрущову для 
того, щоб захопити владу у країні. Тактика проста:

• Сталін поганий. Хрущов його викриває, значить Хру
щов — добрий;

• країна перебувала на межі економічного провалля. 
Хрущов захопив владу, усі злочини списав на Сталіна, почав 
історію «з чистого аркуша». Цей фінт дозволив розтягнути аго
нію країни на десятки років;

• вірний сталінець Хрущов першим офіційно виступив 
проти Сталіна, а Молотов, Каґановіч та інші поплічники Ста
ліна до цього не додумалися, а тому будь-кого з них Хрущов 
тепер міг оголосити сталіністом і зіпхнути із владних вершин.

Ще важливішим цей з’їзд був для міністра оборони Марша
ла Радянського Союзу Жукова:

• викриваючи Сталіна, Хрущов автоматично викривав і 
Комуністичну партію, вождем якої ЗО років був Сталін;

• викриваючи Сталіна, Хрущов викривав і каральні ор
гани, які за наказом Сталіна чинили у країні криваве безза
коння;

• у країні існувало три реальні сили: партія, ҐБ та армія. 
Партію та ҐБ Хрущов на XX з’їзді замазав брудом та кров’ю, і 
тільки армія залишилася чистенькою;

• Хрущов викрив Сталіна як нездарного воєначальника, 
таким чином даючи Жукову можливість посісти місце гені
ального полководця і рятівника Вітчизни у війні з фашизмом.

Лінія XX з’їзду КПСС полягала в тому, щоб не відмовлятися 
ані від сталінської внутрішньої політики, ані від зовнішньої. 
Країна так само жила обложеним табором. У  країні діяла єди
но вірна ідеологія, крок у бік від якої вважався за втечу.

Хрущов проголосив: «Комунізм — світле майбутнє всього 
людства», тобто оголосив, що сталінський курс на світову ре-
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волюцію залишається незмінним. І ці слова не були пустопо
рожніми. Країна усі свої сили вкладала у виробництво зброї, 
зброї та ще раз зброї. Намітилися нові підходи до розв’язання 
питання забезпечення щастя всього людства. Досить згадати, 
що міжнародний тероризм різко активізувався саме у рік XX 
з’їзду КПСС завдяки зусиллям Хрущова та Жукова. От чому це 
відбулося.

Із першого моменту існування комуністичної диктатури 
вожді пролетаріату намагалися поширити свою економічну 
та політичну владу на навколишні території: «Даєш Варшаву! 
Дай Берлін! Уже врізалися ми у Крим!»

В арсеналі радянських вождів були два методи боротьби: 
визвольний похід (пряма інтервенція) або ж революція (роз
палювання безладу у ворожому стані). Обидва ці методи вони 
використовували почергово чи водночас.

Після того, як усі сили держави було розтрачено у Грома
дянській війні, Троцкій запропонував усі духовні, інтелекту
альні, економічні та природні ресурси Радянського Союзу ки
нути на розпалювання перманентної революції у всьому світі.

Сталін мав інший підхід: усі сили Радянського Союзу спря
мувати на підготовку визвольних походів, ворогів зіштовхну
ти у самовбивчій сутичці, а коли вони знесилять та вимотають 
одне одного, кинути у бій Червону Армію та звільнити Європу 
й Азію від жахіть капіталізму.

Гітлер зірвав сталінський план. Тому після Другої світової 
війни вожді Радянського Союзу опинилися у стратегічному 
глухому куті. Країни з вільною економікою виступили єдиним 
фронтом перед обличчям комуністичної загрози. Ще раз зі
штовхнути їх у самовбивчій війні було неможливо. Хрущову 
залишався тільки той шлях, який пропонував Троцкій: пер
манентна революція.

Починаючи з 1956 року Радянський Союз різко збільшив 
ідеологічну, кадрову, військову та фінансову підтримку так 
званих національно-визвольних рухів по всьому світові. У 
СССР було створено таємні центри підготовки як пересічних 
терористів, так і організаторів партизанської війни. Підготов-
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Н. С. Хрущов проголошує свою сенсаційну промову

ка кадрів відбувалася як по лінії КҐБ, так і по лінії ҐРУ. Одним 
із таких центрів було одеське вище загальновійськове команд
не училище, яке перебувало під щільним контролем ҐРУ. У  
цьому училищі було розгорнуто так званий «партизанський 
факультет», у якому готували бійців із країн Азії, Африки та 
Латинської Америки. У  1965 році факультет розрісся до таких 
розмірів, що училище довелося розділити на одеське та київ
ське. В Одесі залишилися вчитися темношкірі бійці за свобо
ду, а радянських курсантів відправили до Києва.

Із середини 1950-х партизанські війни та супутні атаки 
терористів у всьому світі набирали розмаху і згодом вийшли 
з-під контролю радянських товаришів.

Але чим далі наші вожді протягували свої загребущі руки, 
тим гіршим ставала ситуація у Радянському Союзі та підвлад
них йому країнах.

У  будь-який момент могло запалати.
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6

Хрущову довелося споживати пиво, заварене ним на XX 
з’їзді. Чутки про злочини Сталіна та його таємної поліції по
взли Європою. Увесь соціалістичний табір трусило, і на те 
були причини.

Злочини комуністів на територіях колишньої Російської 
імперії не були секретом ні для кого. Під час Громадянської ві
йни країну залишили мільйони громадян. Свідчень вистача
ло: чого вартувала хоч би книга Сєрґєя Мєльґунова «Червоний 
терор у Росії».

Після Другої світової війни сотні тисяч, якщо не мільйони, 
колишніх громадян Радянського Союзу опинилися за кордо
ном і не схотіли повертатися на батьківщину світового проле
таріату. Кожен із них міг стати свідком гучного процесу щодо 
злочинів комуністів. Один такий процес відбувся. І ніхто не 
зміг спростувати те, що розповів судові Віктор Кравченко.

(Віктор Андрійович Кравченко — радянський державний 
і партійний діяч, один із перших не повернувся з-за кордону. 
Навчався у Дніпродзержинському металургійному інституті 
разом із Брєжнєвим і був його другом. Під час Другої світової 
війни був членом радянської комісії із закупівель у Вашинг
тоні й у 1944 році попрохав політичного притулку у США, де 
написав книжку «Я вибрав свободу» про жахіття колективі
зації та голод у СССР. Публікація книжки стала серйозним 
ударом по репутації Радянського Союзу в західних країнах. 
У  1949 році французька прокомуністична газета «Les Lettres 
fraęaises» звинуватила Кравченка у брехні, і він подав позов 
про наклеп. На процесі, який через свій масштаб було названо 
«процесом століття», виступили сотні свідків. Із боку Кравчен
ка виступали колишні в’язні радянських таборів, із боку кому
ністів — деякі знаменитості, наприклад Архієпископ Кентер- 
берійський та Жан-Поль Сартр, а також колишня дружина та 
колеги Кравченка, яких радянська влада привезла до Парижа, 
щоб вони паплюжили Кравченка. Кравченко виграв, а попу
лярність Комуністичної партії Франції у цій країні значно 
знизилася. У  1966 році Кравченка знайшли мертвим у його
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апартаментах у Нью-Йорку; смерть настала від вогнепального 
поранення в голову. ФБР оголосило, що причиною смерті стало 
самогубство, однак багато хто припускає, що Кравченка вби
ли агенти КҐБ. — Прим. ред.).

Про злочини комуністів було розказано та написано до
сить для того, щоб усю ідеологію та практику комунізму ви
знати злочинною. Але Захід цього не робив. Хтось мав дуже 
прибутковий бізнес, вивозячи з Радянського Союзу скарби та 
невідновлювальні природні ресурси. Хтось перебував на утри
манні Кремля та Луб’янки. Комусь було вигідно викреслити 
Радянський Союз із низки цивілізованих держав та зовсім 
забутися про нього, оголосивши, що Росія — не Європа. А  для 
більшості обивателів результат останнього футбольного мат
чу між «Арсеналом» та «Челсі» був значно важливішим, аніж 
загибель мільйонів у якійсь далекій незрозумілій, ізольованій 
від усього світу країні.

Промова Хрущова на XX з’їзді КПСС мала приголомшливий 
ефект не через те, що світові було відкрито якісь невідомі фак
ти, а тому, що їх офіційно підтвердив головний комуніст пла
нети Земля. Усе те, що іще вчора проплачені друзі Радянського 
Союзу називали брехнею, наклепом та недолугими вигадками 
найманих буржуазних писак, раптом виявилося правдою. 
Комуністів усіх країн світу Хрущов, не бажаючи того, фактич
но поставив перед вибором: кожен із них мав визнати себе або 
членом організованого злочинного угрупування, або повним 
ідіотом, який нічого не хотів бачити і розуміти.

Промова Хрущова завдала смертельної рани всьому світо
вому комуністичному рухові. Він більше ніколи не зміг підня
тися на ті осяйні висоти показної моральної чистоти та спра
ведливості, із яких його звалив XX з’їзд КПСС.

Ситуацію треба було якось стабілізувати. Викликав Хру
щов свого радника, Шуйского Григорія Трофімича, і спанте
личив питанням: що робитимемо?

Ґріґорій Трофімич і сам розумів, що на XX з’їзді трохи по
гарячкували. Тому ночі не спав, у стелю дивився, рішення шу
кав, знав, що питання таке постане. Рішення знайшов, тільки 
не поспішав про них повідомляти, поки Хрущов не запитає.
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І от питання поставлено. І тут-таки отримано відповідь. 
Перше: наступного 1957 року в Москві призначено Міжнарод
ний фестиваль молоді та студентів. Нічого особливого не за
думувалося: привезти три тисячі дармоїдів із різних країн, 
напувати їх, годувати, розповідати про переваги соціалізму. А 
що як перетворити цей фестиваль на світову подію, на свято 
миру та дружби? Не три тисячі запросити, а тридцять тисяч?

Загорівся Нікіта. АТрофімич так і сипле: запросити й аме
риканських, і німецьких, і китайських, і французьких студен
тів, та зі всієї Африки, а ще з Японії, із Гватемали та Перу! Та 
влаштувати бучний бенкет! Із піснями-танцями! У  Москві фа
сади пофарбувати. Саме завершується будівництво стадіону 
в Лужніках. Сто тисяч глядачів! Парад учасників на стадіоні 
влаштувати! Римський бог війни Марс на війну зібрався, а 
біла голубиця у його шоломі гніздо звила. Із того часу білий го
луб — символ миру. Голуб Ною до ковчега свіжий листок при
ніс як символ надії. Тож випустимо над стадіоном сто тисяч 
білих голубів. Ніхто після цього жодного Сталіна й не згадає. 
І світові наше послання: за Сталіна була тюрма народів, а те
пер, дивіться, — свобода!

Похвалив Нікіта Сєрґєєвіч свого радника: не дарма людина 
штани у кабінеті протирає. Щось іще?

Є іще.
13 липня американці оголосили, що наступного 1957 

року вони запустять штучний супутник Землі. Перший 
рукотворний Місяць буде американським. І ваги він буде 
велетенської — майже півтора кіло! Нам за ними не встигну
ти. Але чому б не спробувати? Вони запустять, а тут-таки слі
дом за ними й ми: щоб кирпу не гнули! Оце буде фурор!

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

На X X  з ’їзді КПСС Хрущов та Жуков завдали нищівного уда
ру по Радянському Союзу. Цілили вони нібито у Сталіна. Хру
щов та Жуков оголосили: Сталін був поганим, він розстрілю-
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вав добрих комуністів. Виходило, що Хрущов і Жуков зупинили 
це неподобство, скасувавши масові чистки панівного класу. 
Масовий відстріл вождів припинився. Піраміда покарань пере
вернулася з ніг на голову. За Сталіна чим вищим був партій
ний секретар, тим жорсткіше покарання на нього чекало у ви
падку помилки чи злочину. За наказом Хрущова та Жукова все 
стало навпаки: чим вищою є посада вождя, тим менше йому 
покарання.

Досі знаходяться окремі товариші, які XX  з'їзд КПСС не 
вважають злочином. XX  з'їзд вони ставлять мало не в заслу
гу Хрущову та Жукову. На перший погляд, відміна масових чи
сток панівного прошарку —  явище позитивне, а проте його не
гативні наслідки явно переважили позитивні.

У  нормальному суспільстві постійно відбувається природ
на зміна керівництва країни. У  соціалістичному суспільстві 
механізму зміни немає і не може бути. І на те є причина.

У  соціалістичному суспільстві немає експлуатації людини 
людиною. Заводи, електростанції, нафтопроводи, шахти, за
лізниці, газети, радіо, телебачення і вся решта перебувають 
у руках держави, тобто у руках державних структур, тобто 
у руках чиновників, бюрократів.

Той, хто дорвався до влади, володіє усім цим. У  його руках 
засоби для того, щоб владу свою закріпити навічно: на його за
мовлення превсякі шолохови та сімонови оспівують мудрість 
вождів, різноманітні ягоди та єжови стережуть їхній спокій.

Той, хто до влади не прорвався, не має нічого. Він потра
пляє у повну економічну та відповідно політичну, ідеологічну 
та будь-яку іншу залежність від держави, тобто від чиновни
ків та бюрократії.

Той, хто до влади не прорвався, не має жодних можливос
тей змінити тих, хто дорвався. У  нього немає видавництв, ані 
грошей, ні паперу, ані друкарських машин, ні газет, ані жур
налів, у яких можна було б описати одурілих від влади вождів, 
які розклалися, спилися і прокралися. Тому тих, хто дорвався, 
змінити неможливо.

А почнеш анекдоти про вождів складати або ночами гасла 
на стінках писати, то таємна поліція тебе вирахує, схопить і 
вчинить так, як чинять із ворогом народу. Так і треба: чого ж
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це ти, супостате, проти соціалізму виступаєш? Хочеш повер
нути експлуатацію людини людиною? Так тебе ж, падлюку, 
задавити мало!

У  нормальному суспільстві власність розосереджено у ру
ках різних груп людей. Ця розосереджена власність є економіч
ною базою політичного різноманіття: у кожної партії власні 
джерела фінансування.

За соціалізму власність у руках держави. Тому і партія по
літична може бути лише одна. Іншим партіям немає де взя
ти грошей навіть на скромне приміщення для зберігання пар
тійних документів. Засіб добування коштів може бути лише 
один: шакалити у ворожих посольствах, що, погодьмося, су
перечить інтересам держави та нею нищиться у зародку.

У  кожній країні не бракує паскуд та шахраїв. Але через те, 
що власність розосереджено, всі ці паскуди та шахраї розосе
реджені по різних політичних партіях та угрупуваннях. І вони 
гризуться поміж собою, від чого суспільство виграє та процві
тає.

А у соціалістичному суспільстві одна партія, і це партія 
влади. Усі паскуди та шахраї рвуться до цієї партії. Усіх їх 
зібрано під одним знаменом. Дорвавшись до влади, вони йти 
геть не хочуть, а суспільство не має жодних механізмів, щоб 
їх позбутися.

Сталін використовував єдиний можливий у такій ситуації 
засіб оздоровлення касти керівників —  насильницьку ротацію 
кадрів. Цей процес звався чисткою партії.

Сталін проводив чистки регулярно. Із Комуністичної пар
тії —  а значить, і з влади —  він проганяв усіх, хто зарвався, 
зажерся, накрався, не впорався із дорученою справою.

Вигнаних із ключових посад ставало все більше. їхнє обу
рення накопичувалося роками і десятиріччями. У  будь-який 
момент обурення сотень тисяч колишніх секретарів та на
чальників, голів та директорів, уповноважених та завідувачів 
могло закипіти та вилитися у заколот. Тому Сталін мав не 
тільки виганяти, але, починаючи з певного етапу, знищувати 
вигнанців.

Перед Другою світовою війною Сталін здійснив очищення 
Комуністичної партії. Проте під час війни піднялися, набрали
ся сили, посмакували необмеженою владою нові тисячі паскуд
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та шахраїв. Вони займалися крадіжками та мародерством. 
У них, прихильників загальної рівності та соціалістичної спра
ведливості, задзвеніло у руках крадене золото; власні будинки, 

квартири та дачі вони прикрашали антикварними меблями зі 
старовинних європейських замків та картинами з музеїв Єв
ропи. Нова знать нагуляла вагу.

От чому після війни Сталін гнав із вершин Жукова, Тєлєґі- 
н а ,  Крюкова та їм подібних злодіїв.

От чому після війни Сталін готував нове велике очищення.
От чому його вбили власні поплічники та учні.
Хрущов та Жуков організували XX  з ’їзд КПСС заради того, 

щоб викрити Сталіна. Тільки не треба вважати, що творили 
вони свою чорну справу через добру натуру, тільки не треба 
приписувати їм шляхетності.

І Хрущов, і Жуков керувалися абсолютно іншими мотива
ми. Вони прагнули зберегти владу Комуністичної партії над 
країною і свою особисту владу над Комуністичною партією.

Скасування масових чисток дуже сподобалося секретарям 
усіх рангів , тому вони всі дружно підтримали лінію XX  з ’їзду. 
Але щойно Хрущов із Жуковим відмінили масові чистки керів
ництва, у країні розпочався застій.

Міністр зовнішніх відносин СССР товариш Ґромико залишав
ся на своїй посаді 28 років, після чого пішов на підвищення.

Міністр фінансів Звєрєв пропрацював 22 роки на одній по
саді.

Секретар ЦК КПСС Суслов —  35 років.
Заступник міністра зовнішніх відносин Фірюбін —  26 років.
Генеральний секретар ЦК КПСС Брєжнєв —  18 років. Якби 

не помер, то залишився б у Кремлі навіки.
Начальник топографічної служби Радянської Армії генерал- 

лейтенант Кудрявцев —  ЗО років.
Господар Узбекистану Рашидов —  24 роки.
Генеральний прокурор СССР Руденко —  28 років.
Міністр зовнішньої торгівлі Патолічєв —  27 років.
Міністр шляхів сполучення Бєщєв —  29 років.
Голова Держплану СССР Байбаков —  загалом 22 роки, одно

часно виконуючи обов’язки заступника Голови Ради Міністрів 
СССР протягом 20 років.
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Головнокомандувач Військово-Морського Флоту адмірал 
Горшков —  без трьох тижнів ЗО років.

Перелік цей є величезним. Кожен сам може його продовжи
ти. Слуги народу сиділи на своїх посадах до повного одряхлін
ня, до глибокого маразму, і тільки смерть виривала їх із лав 
борців за світле майбуття людства.

Ті, хто дорвався до влади, тягли нагору своїх родичів та 
знайомих. Насамперед —  синів та чоловіків своїх доньок.

Син Брєжнєва Юрій Лєонідовіч був кандидатом у члени ЦК 
КПСС, першим заступником міністра зовнішньої торгівлі і ге
нерал-майором Радянської Армії, жодного дня у ній не прослу
живши.

Юрій Чурбанов, зять Брєжнєва, став першим заступни
ком міністра внутрішніх справ. У  34 роки Чурбанов став пол
ковником, у 44 —  генерал-полковником.

Незмінність керівництва, наче венерична хвороба, розпо
взалася серед наших братів за соціалістичним табором. Това
риш Янош Кадар, наприклад, керував Угорщиною 32 роки. За 
стандартами більшості країн Заходу це вісім президентських 
термінів без перерви. Але відбувалося це зовсім не через вплив 
Москви. Це об'єктивний закон соціалізму. Той, хто захопив усю 
власність у країні, править до кінця —  аж поки спритніші не 
повалять його —  або ж  до смерті.

Там , де перемагала «соціальна справедливість», там, де 
власність переходила під контроль держави, там і без нашої 
участі встановлювалися соціалістичні владні династії.

Влада у Сирії та Азербайджані перейшла від батька до 
сина, а у Північній Кореї —  навіть до внука.

XX  з'їзд КПСС скасував сталінську практику масової на
сильницької зміни керівного прошарку.

Результатом стало загнивання країни, ї ї  розпад і загибель.
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ЗАВЄНЯҐІН АВРААМ 
ПАВЛОВІЧ 

(1901- 1956)

Народився у 1901 році. Під час 
Громадянської війни у віці 18 років 
очолював політвідділ дивізії. Після 
війни — на партійній роботі, про
теже Хрущова.

У  січні 1933 року Завєняґін 
призначений директором Магніто
горського металургійного комбіна
ту, який будувався руками в’язнів. 
У  1934 році стає кандидатом у 
члени ЦК Комуністичної партії. 
У  1938 році призначений началь
ником НорильЛАГу ГУЛАГу НКВД 
СССР, одночасно — директором 
Норильського гірничо-металургій
ного комбінату, який будувався ви
ключно силами ув’язнених.

У  березні 1941 року Завєняґі- 
на призначено заступником голо
ви НКВД, йому підлягали чоти
ри самостійних ГУЛАГи (Головне 
управління таборів залізничного 
будівництва — ҐУЛЖДС, Ґлавп- 
ромстрой, Ґлавгідрострой і Голо
вне управління таборів гірни
чо-металургійної промисловості 
— ҐУЛҐМП) і два окремих табірних 
управління (Дальстрой і Управлін
ня таборів із будівництва Куйби- 
шевських заводів — УЛСКЗ, яке, 
окрім авіаційних заводів, будувало 
підземний командний пункт Ста
ліна у Куйбишеві й запасну столи
цю Радянського Союзу).

У  1945 році Завєняґін стає за
ступником Бєрії з керівництва 
радянським ядерним проектом і 
отримує звання генерал-лейтенан-
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та. У  лютому 1955 року призна
чений заступником Голови Ради 
Міністрів СССР і міністром серед
нього машинобудування (міністер
ство середнього машинобудування 
займалося виробництвом ядерної 
зброї). НаXX з’їзді КПСС Завєняґін 
увійшов до складу Центрального 
комітету КПСС. Двічі Герой Соці
алістичної Праці, лауреат Сталін
ської премії, кавалер шести орде
нів Леніна.

У  вересні 1956 року на Семи
палатинському полігоні член ЦК 
КПСС, заступник голови радян
ського уряду, міністр середнього 
машинобудування Авраам Пав- 
ловіч Завєняґін керував підготов
кою ядерної бомби для військових 
навчань за темою «Застосування 
тактичного повітряного десанту 
слідом за ядерним ударом із метою 
утримання зони ураження до під
ходу атакувальних військ із фрон
ту». 10 вересня 1956 року під час 
навчань Завєняґін отримав по
тужну дозу радіації і 31 грудня того 
ж року помер.
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ДІЙОВІ ОСОБИ

ШТЕМЕНКО 
СЕРҐЄЙ МАТВЄЄВІЧ 

(1907- 1976)

Після арешту Бєрії начальника 
Генерального штабу генерала армії 
Штеменка було знято з посади, роз
жалувано у генерал-лейтенанти і 
відправлено служити до Сибіру.

13 вересня 1954 року напере
додні навчань із застосуванням 
ядерної бомби на Тоцкому полігоні 
Маршал Радянського Союзу Жуков 
викликав начальника штабу Си
бірського військового округу гене
рал-лейтенанта Штеменка і провів 
із ним бесіду. Жукову була потрібна 
людина, яка могла б наважитися на 
дуже серйозну справу.

Штеменко назвав командира 
27-го стрілецького корпусу 13-ї ар
мії Прикарпатського військового 
округу генерал-лейтенанта Мамсу
рова.

Жуков поради дослухався і зро
бив усе можливе для того, щоб ге
нерал-лейтенанта Мамсурова під
няли на вищу посаду командувача 
38-ї армії Прикарпатського вій
ськового округу.

Друга зустріч Маршала Радян
ського Союзу Жукова і начальни
ка штабу Сибірського військового 
округу генерал-лейтенанта Ште
менка відбулася після XX з’їзду 
КПСС. Жуков поцікавився, чи не 
змінив Штеменко своєї думки про 
Мамсурова. Штеменко підтвердив 
свою рекомендацію.
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У попередній книзі долю ге
нерал-лейтенанта Штеменка ми 
прослідкували до цього моменту. 
31 серпня 1956 року клопотом Жу
кова генерал-лейтенанта Ште
менка було повернуто до Москви і 
призначено на посаду начальника 
Головного розвідувального управ
ління Генерального штабу — ҐРУ 
ҐШ.

ШУЙСЬКИЙ
ГРИГОРІЙ

ТРОХИМОВИЧ
(1907- 1985)

Народився у 1907 році. Закін
чив Український комуністичний 
університет журналістики. Пра
цював у редакціях київських газет 
«Комуніст» і «Комсомолець Укра
їни». У  квітні 1941 року його було 
призначено на роботу у Централь
ний Комітет Комуністичної партії 
України. А господарем України тоді 
був Хрущов Нікіта Сєрґєєвіч.

Сказання про першу зустріч 
Хрущова і Шуйського має кілька 
досить близьких варіантів. Я пере
даю той, який здається мені найві- 
рогіднішим.

Отже, молодий боєць ідеологіч
ного фронту, що уцілів і піднявся у 
роки великого очищення, чекає у 
приймальні, щоб уперше з’явитися 
перед грізним членом Політбюро 
Центрального Комітету Всесоюз
ної комуністичної партії (більшо
виків), Першим секретарем Цен
трального Комітету Комуністичної
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партії України, першим секретарем 
Київського обласного комітету Ко
муністичної партії України Хрущо
вим Нікітою Сєрґєєвічєм.

Історія людства, нагадаю, — 
ланцюг випадковостей. Вийшло 
так, що чекати довелося довго. 
Хрущов то виходив зі свого кабіне
ту, то повертався. Клопоту у квітні 
1941 року у нього було доста. І от, 
чергового разу виходячи з кабінету, 
Хрущов не встиг у останній момент 
сховати стражденну гримасу.

— Що з вами, Нікіта Сєрґєєвіч?
Зніяковів Нікіта, признався: ха

лепа бюрократична замучила — ге
морой.

— А ви не пробували народний 
спосіб? Сидячи, глибоко вдихну
ти, затримати дихання, глибоко 
видихнути і в цей момент свою ви
хлопну трубу з усієї сили втягнути 
та утримувати скільки можна. По
вторювати по одному разу чи кіль
ка разів поспіль, але щоб у день не 
менше ніж сто разів. І ще: листо
чок журавцю помити, протрусити, 
згорнути у трубочку і засунути... 
правильно, туди ж, у трубу вихлоп
ну. У  банальний отвір. Не забувати 
чисту воду пити, не менше двох л і
трів на день.

Гмикнув Хрущов непевно, на 
іншу тему розмову перевів, розпи
тав, хто такий, звідки, як бачить 
своє завдання на новій посаді, що 
має намір на новому місці роботи
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зберігати, а що ламати, трощити і 
безжально корчувати.

Поговорили хвилин зо п’ять 
прямо у приймальні, навіть не 
присіли. Побажав Нікіта Сєрґєєвіч 
успіхів молодому спеціалісту і від
пустив.

А за три дні викликав до сво
го світлого кабінету, запропону
вав у крісло шкіряне сісти. Сам 
навпроти всівся. Це не ті крісла, 
що біля письмового столу, а ті, що 
проти широкого вікна під фікусом. 
І столик низький між ними. На 
столику — сулія в льоду, два кри
шталевих келихи і закуска крем
лівського стандарту.

Випили.
Подякував Хрущов молодому 

спеціалісту: а все ж попустило! 
Дарма що стільки років у найкра
щих кремлівських лікарів консуль
тувався.

Жахнувся Гриня Шуйський: 
як так? У  кремлівських лікарів? Як 
можна? Та вони ж усі там по зна
йомству влаштувалися!

Так почалася спільна робота 
Хрущова і Шуйського. Вона трива
ла майже чверть століття. Кажуть, 
що Шуйський вилікував Хрущова, 
тому той і звернув на нього увагу.

На мій же погляд, причина була 
дещо інша. Будь-який начальник 
може визначити, хто є добрим ку
харем, а хто — поганим, який водій 
майстерно водить машину, а який 
не дуже, яка секретарка вчасно
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і без помилок документи друкує, 
а яка слова й літери пропускає і 
плутає. Але як великому началь
нику відрізнити доброго лікаря від 
шарлатана?

Ніяк. Усі у халатах білих, у всіх 
окуляри чи пенсне на шнурочку. 
Якщо вони між собою змовляться 
одне одного медичними світилами 
величати, то як їх викрити у неві
гластві, якщо вони хором повторю
ють, що у цьому випадку медицина 
безсила?

Може, на зорі робітничо-се
лянської влади в 1918 році у крем
лівській поліклініці і були зібрані 
найкращі спеціалісти країни. Але 
ж потім вони, ці найкращі, потягли 
догори своїх родичів, друзів, знайо
мих. На щедрі кремлівські харчі. У  
закриті розподільники. У  розкішні 
палати. У  хрусткі халати. А  ті, що у 
теплих місцях по блату осіли, потя
гли і своїх знайомих, друзів, роди
чів.

Ніколи про це Хрущов не думав, 
та, почувши таке від молодого спе
ціаліста, оцінив: а не дурень.

Відтоді Хрущов лікувався у на
родних цілителів, а пацієнтом 
кремлівської поліклініки залишав
ся формально.
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Розділ 2



1

23 жовтня 1956 року спалахнула Угорщина.
Усе почалося з демонстрації студентів у Будапешті. А де

монстрація у Будапешті почалася з XX з’їзду КПСС. Нікіта 
Хрущов, отаман усіх комуністів планети, оголосив Сталі
на злочинцем і кривавим тираном. Промову Хрущова на XX 
з’їзді було оголошено секретною, але тут-таки поширено серед 
усіх партійних організацій і невдовзі видано накладом рівно 
в один мільйон примірників. Однією цією промовою Хрущов 
завдав смертельного удару всьому міжнародному комунізму і 
розтрощив його на дрібні скалки.

Будапешт-1956 починався так само, як Київ-2014 — з мирної демонстрації
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Спробуємо уявити становище, у яке потрапили вожді всіх 
країн, де було запроваджено політичний устрій за радянським 
зразком і подобою. Більшість цих країн були окуповані вій
ськами Радянської Армії. За наказом Москви вожді всіх кому
ністичних партій десять років вихваляли Сталіна, зводили 
йому пам’ятники, видавали його твори мільйонними накла
дами, оголошували корифеєм усіх наук, генієм усіх часів, бу
дували життя власних країн так, як учив товариш Сталін.

Але Великий Вождь і Учитель виявився раптом уркою.
Влада була у нас радянською. Я з юних років намагався 

розібратися: це хто ж у нас і з ким радиться? Із питання неза
барного викриття Сталіна Хрущов із пролетарськими вождя
ми соціалістичних країн ради не мав і про майбутнє зриван
ня масок не попередив. Хрущов і Жуков на ходу стрибнули зі 
сталінського трамвайчика. Разом із ними зістрибнула й уся 
Комуністична партія Радянського Союзу.

Решта комуністів світу пошилася у дурні. Вийшло, що всі 
комуністичні вожді від Пхеньяна і Пекіна до Тирани й Берліна 
вірою і правдою служили кривавому уркагану. За кого ж тепер 
мати цих вождів? Як їх називати? Як їм вірити? Як коритися? 
Та і хто вони такі? Поплічники ненаситного людожера. А хто ж 
іще? Так виходило з промови Хрущова.

2

Китай через те, що великий, відколовся одразу. Матеріали 
XX з’їзду в Китаї заборонили розповсюджувати. Офіційно роз
риву на державному рівні ще не було, бо Китаю потрібні були 
передові радянські технології, у тому числі авіаційні, ракет
ні і ядерні. Але у найголовнішій галузі, ідеологічній, шляхи 
Радянського Союзу і Китаю розійшлися тоді миттєво й наза
вжди.

Албанія радянських танків не боялася, бо була прикрита 
Югославією. Тому албанські вожді захвату з приводу рішень 
XX з’їзду не висловили, а за кілька років і зовсім вирвалися 
з-під теплого крила Москви.
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Але уявіть собі становище вождів братських комуністич
них партій усяких там Італій чи Францій! На Колимі зеки зо
лото мили, у Сибіру ліс валили, на цьому Радянський Союз 
не слабо заробляв, на ці грошики утримував комуністичних 
вождів Канади й Уругваю, Аргентини і США та ще багатьох і 
багатьох по всьому світу. Жили ці товаришочки весело і без
турботно, пролетаріат до перемоги комунізму закликаючи. 
Правда про Радянський Союз десятками років проривалася 
на сторінки газет і журналів різних країн. Цю правду кому
ністичні вожді західних країн прозивали злісним наклепом 
продажних буржуазних писак. Аж раптом головний комуніст 
планети увесь цей «злісний наклеп» достеменно підтвердив, та 
ще й від себе дечого додав.

Але гірше за все було вождям тих країн, чий спокій охоро
няли війська Радянської Армії. За прикладом Китаю їх убік 
не відкинеш. Що ж цим вождям залишалося? Збирати з’їзди 
власних партій і розповідати про злочини Сталіна? А чи за
лишити все так, як є?

І перший варіант небезпечний.
І другий.
Оголоси, що Сталін був уркою, народ запитання різні по

чне ставити.
Не оголоси — теж запитання виникнуть. І дуже навіть не

приємні.

З

У  Москві тим часом ішла тиха нічна десталінізація. Як у 
пісні співають: мармурову статую зняли крадькома.

Те ж саме смачно висловив Александр Ґаліч. Якщо моло
де покоління не в курсі: кум — це оперуповноважений ОҐПУ- 
НКВД-МВД у таборі, «батько» усіх стукачів. Ситуація: підняли 
зеків уночі. Вони думали: усе, кінець. Але розбудили їх не за
для розстрілу.
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«Виявився наш Пахан
Іще тою сукою...»
Повний, хлопці, ататуйІ
Панахида з танцями!
І  наказано статуй
Знять вночі зі станції.

Радянський народ до цього звик. Починаючи з 1917-го року, 
нами керували двоє великих геніїв — Ленін і Сталін, та орди 
ворогів — Троцкій і Радек, Бухарін і Зіновьєв, Каменев і Туха- 
чєвскій, Постишев, Ейхе, Ягода, Блюхер, Єжов, Вознєсєнскій, 
Бєрія і ще цілі отари вождів різних рангів. Ще вчора вони були 
великими людьми, ще вчора люди несли на демонстраціях їхні 
портрети і називали їхніми іменами міста, заводи й паропла
ви, а вони раптом один за одним виявилися поганими псами. І 
народ так само одностайно вимагав суворої пролетарської від
плати: собакам — собача смерть!

Радянський народ такими трансформаціями не здивувати. 
Його до цього підготували. І коли справа дійшла до товариша 
Сталіна, радянський народ не здригнувся. Він розвінчання 
сприйняв із розумінням. І тільки ще тісніше зімкнув ряди на
вколо рідної Комуністичної партії та її ленінського Централь
ного Комітету, які вели його до нових перемог.

А що польським, чеським, румунським вождям робити? 
Книжки сталінські можна з полиць прибрати. Непомітно. 
Можна портрети зняти. Можна з підручників сторінки вирва
ти. Але стоїть, скажімо, у Будапешті величезний монумент. 
Товариш Сталін на повен зріст. У  чоботах. На площі Сталіна.

Почни його демонтувати, та хоч би й уночі — люди зберуть
ся. Угорцям же не роз’яснили ще, що товариш Сталін був не
гідником. Лише чутки про секретну промову товариша Хру
щова Будапештом повзуть.

І ніяк угорські вожді моменту годящого не знаходили, щоб 
чавунного Сталіна повалити. Так товариш Сталін і стояв по
серед Будапешта. А народу Угорщини народ братньої Польщі 
за приклад правив: час уже на вулиці виходити. І народ Угор
щини вийшов. Першими — студенти. Вони вирішили своїм 
вождям нагадати, що треба робити з пам’ятниками лютим ти-
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Сталінопад по-будапештсъкому

ранам. Прийшли студенти до монумента, обв’язали мотузка
ми і смикнули. Лише чоботи на постаменті залишилися.

І понеслося. У  той самий день отаман угорських комуністів 
товариш Ерньо Ґерьо (що раніше був міністром державної без
пеки) виступив по радіо із засудженням демонстрації, назвав
ши її націоналістичним виступом. Тоді студенти попрямува
ли до Будинку радіо, щоб заперечити.

4
У вимогах студентської демонстрації 23 жовтня 1956 року 

ми не розберемося, якщо не згадаємо Паризьку мирну угоду з 
Угорщиною, яка була підписана 10 лютого 1947 року.

Через те, що війна проти Німеччини та її союзників була 
коаліційною, мирні договори із кожною з повалених держав 
укладала коаліція у такому складі:
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• Союз Радянських Соціалістичних Республік;
• Об’єднане королівство Великобританії та Північної Ір

ландії;
• Сполучені Штати Америки;
• Австралія;
• Нова Зеландія;
• Канада;
• Чехословаччина;
• Федеративна Народна Республіка Югославія;
• Індія;
• Українська Радянська Соціалістична Республіка;
• Білоруська Радянська Соціалістична Республіка*;
• Південно-Африканський Союз.

Стаття 2 договору накладала на уряд Угорщини обов’язок 
«здійснити всі заходи, що необхідні для забезпечення того, щоб 
усі особи, що перебувають під угорською юрисдикцією, неза
лежно від раси , статі, мови або релігії, користувалися права
ми людини й основними свободами, включаючи свободу слова, 

друку, видань, релігійного культу, політичних переконань і пу
блічних зібрань».

Стаття 22 давала Радянському Союзу право «тримати на 
території Угорщини такі збройні сили, які необхідні для під
тримання комунікаційних ліній Радянської Армії з радянською 
зоною окупації в Австрії».

Скориставшись 22-ю статтею, товариш Сталін увів до 
Угорщини не тільки те військо, яке було необхідне для підтри-

*Організація Об’єднаних Націй виникла під час Другої світової війни за ініціативою керів
ників трьох основних держав антигітлерівської коаліції — СССР, США і Великобританії. То
вариш Сталін добре розумів, що під час вступу до цієї організації нових членів позиції США 
і Великобританії в ООН підсилюватимуться. Виходячи з цього, він запропонував зробити 
членами ООН не тільки Радянський Союз, а й 16 радянських республік, що входили тоді до 
його складу. США і Великобританія на це не погодилися, але Сталіну вдалося виторгувати 
місця в ООН для України й Білорусі як країн, що найбільше постраждали від німецької агре
сії. Україна і Білорусь були серед держав-засновниць ООН. Мирні договори з поваленими 
державами фашистського блоку були підписані не тільки Радянським Союзом, а й Україною 
і Білоруссю. — П рим , авт ора.
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мання комунікації з Австрією, а й те, яке дозволило здійснити 
«докорінні соціально-економічні перетворення».

У  результаті «перетворень» при владі раптом опинилася зо
всім не велика, але озброєна єдино правильним ученням пар
тія, яка маскування задля комуністичною не називалася. Ім’я 
їй — Угорська партія трудящих, MDP.

У  результаті різноманітних маніпуляцій, тиску і заляку
вання члени MDP під час голосування отримали у парламенті 
70 місць із 409. Цього виявилося достатньо, щоб визнати пар
тію головним переможцем.

Решту партій довелося заборонити. І це правильно. У  них 
же не було єдино правильного вчення. Кому вони такі потрібні?

Активістів усіх неправильних партій довелося пересаджа- 
ти. Та і саму MDP прийшлося чистити постійно і ретельно.

Чистка — це не тільки вигнання з 
лав партії, але часто ще й строк, у 
тому числі пожиттєвий, а то й кра
ватку на шию з намиленої мотузки.

На чолі єдино правильної пар
тії утвердився єдино правильний 
вождь товариш Ракоши, якого охо
роняли хлопці з гарячими серцями 
з таємної поліції AVH, рівнем звір
ства яких захоплювалися навіть 
їхні радянські вчителі з МҐБ.

Товариш Ракоши, який непо
дільно керував Угорщиною, офіцій
но вважався «найкращим учнем 
товариша Сталіна».

Про другу статтю мирної 
угоди, яка мала гарантувати

Вождя угорського народу свободу СЛОВО, друку, зібрань,
товариша Ракоши вважали релІГІЙНИХ культів І ПОЛІТИЧНИХ ПЄ-
"найкращим учнем товариша реконань, ніхто в Угорщині не зга-
Сталіна". Розмах терору Д ував  —  НЄ ДО поросят СВИНІ, КОЛИ її
проти населення Угорщини1 гмялятьзахоплював навіть радянських
вчителів
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5

Аж ось товариш Сталін відбув до вирію і настали нові часи. 
Товариша Ракоши то відстороняли, а то повертали, потім піс
ля повернення трохи потіснили, на його місце поставили по
дільника, колишнього міністра державної безпеки товариша 
Ґерьо.

У  той час на території Угорщини розміщувався радянський 
Особливий корпус, яким командував генерал-лейтенант 
П. М. Лащенко. У  складі Особливого корпусу:

• 2-га гвардійська механізована дивізія;
• 17-та гвардійська механізована дивізія;
• 177-ма гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія;
• 195-та гвардійська винищувальна авіаційна дивізія;
• 20-й понтонно-мостовий полк.
Для забезпечення шляхів до Австрії цих сил, м’яко кажучи, 

було надто багато. Кожна механізована дивізія мала у своєму 
складі по вісім полків (важкий танко-самохідний, танковий, 
три механізовані із власними танками, два артилерійські, зе
нітно-артилерійський), не кажучи вже про окремі батальйони.

Наявність винищувальної авіаційної дивізії можна за ба
жанням виправдати. Але що там робила бомбардувальна 
авіаційна дивізія? Які шляхи до Австрії вона охороняла?

6

Політична криза в Угорщині не в останню чергу виникла 
тому, що перед товаришами Хрущовим і Жуковим стояло клю
чове завдання звільнення Європи від кайданів капіталізму. Із 
точки зору воєнної географії Хрущову і Жукову було вигідно 
єдиний фронт держав Західної Європи розколоти зі сходу на 
захід бар’єром двох нейтральних держав.

Саме тому радянська дипломатія пробивала ідею перетво
рення Австрії на нейтральну державу. Свого радянські това
риші досягли. 15 травня 1955 року у Відні представниками 
Радянського Союзу, США, Великобританії і Франції був підпи-
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саний Державний договір з Австрією. Австрія стала нейтраль
ною державою, яка разом зі Швейцарією розділила єдиний 
фронт Західної Європи на дві частини.

Якщо Збройні Сили СССР* діятимуть проти Західної Німеч
чини, то перекидання навіть сотні винищувачів з Італії, Греції, 
Туреччини або з авіаносців у Середземному морі буде пробле
мою. Якщо ж Збройні Сили СССР діятимуть у басейні Серед
земного моря, то буржуям буде складно перекидати резерви із 
Західної Німеччини, Бельгії, Нідерландів. Тому Хрущову і Жу
кову було дуже вигідно зробити Австрію нейтральною.

Але тоді, наче цвях у чоботі, виникала деяка незручність, 
пов’язана з 22-ю статтею мирної угоди з Угорщиною, яка була 
підписана лише вісім років тому (у 1947 році, — Прим . ре&), 
у тому числі і Радянським Союзом. Відповідно до цієї статті 
війська Радянської Армії перебували в Угорщині тільки задля 
того, щоб забезпечити шляхи до Австрії. А оскільки Австрія 
ставала нейтральною країною, із неї виводилися усі іноземні 
війська, і Радянській Армії не було для чого забезпечувати ко
мунікації з Австрією. Отже, Радянській Армії більше не було 
що робити в Угорщині.

Що б таке зробити? Як залишити радянські війська в Угор
щині всупереч мирній угоді, підписаній у тому числі й урядом 
товариша Сталіна?

Вихід було знайдено. У  нас уміють. Коли захочуть.
Договір з Австрією було підписано 15 травня 1955 року. А 

днем раніше, 14 травня 1955 року, було підписано Варшав
ський договір між Радянським Союзом і підвладними йому 
країнами Центральної Європи. І було створено Об’єднані 
збройні сили на чолі з Маршалом Радянського Союзу Конєвим.

От і все. Спритність рук.

^Радянська Армія — офіційне найменування (із 1946 року) основної частини Збройних Сил 
СССР. До складу Радянської Армії входили Ракетні війська стратегічного призначення, Су
хопутні війська, Війська протиповітряної оборони країни, Військово-повітряні сили та інші 
формування, за винятком Військово-Морського Флоту, прикордонних і внутрішніх військ 
(Советская воєнная энциклопедия. М: Воениздат, 1979. Т. 7. С. 411). Тут і далі це поняття 
використовується у ширшому сенсі, як це зазвичай і було раніше, коли Радянською Армією 
називали не основну частину Збройних Сил країни (як сформульовано у визначенні, наведе
ному вище), а здебільшого усі збройні сили. — П рим . ред .).
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До 14 травня 1955 року військо Радянської Армії перебува
ло в Угорщині на підставі Паризької мирної угоди, щоб забез
печити комунікацію з Австрією.

Починаючи з 14 травня 1955 року те ж саме військо Радян
ської Армії перебувало в Угорщині на підставі Варшавського 
договору, щоб захистити Угорщину від нападу ворогів.

Включення Угорщини до складу учасників Варшавського 
договору і розташування війська Радянської Армії на терито
рії Угорщини відповідно до цього договору було нічим іншим, 
як порушенням Паризької мирної угоди.

Від кого ж вожді Угорщини, що підписали Варшавський 
договір, вирішили захищатися? В Угорщини не було спільних 
кордонів із жодною державою НАТО. В Угорщини — тільки 
невеличка ділянка кордону з нейтральною Австрією. У  неда
лекому минулому Австрія і Угорщина були частинами однієї 
монархії. Воювати їм нема сенсу.

Був спільний кордон з Югославією. Але і Югославії нема 
сенсу на Угорщину нападати. І ще кордони з Чехословаччи- 
ною, Румунією та Радянським Союзом. Думаю, що вожді Угор
щини не дуже боялися вторгнення чехів і румунів. Тож Угор
щині не було кого боятися.

Окрім Радянського Союзу.

7

Поглянемо тепер на ситуацію з площі Сталіна у Будапешті.
Австрія була частиною Третього райху. Сам Гітлер — родом 

з Австрії. І тут Австрія отримує державну незалежність, стає 
нейтральною, з її території виводяться усі іноземні війська.

Угорщина не була частиною Третього райху, вона була 
лише союзником Німеччини у Другій світовій війні. Але з її те
риторії іноземні війська чомусь не виводяться. І ніхто робити 
нейтральною Угорщину не збирається.

У  будь-якої нормальної людини виникло би питання: чому? 
Чому б і Угорщину не зробити нейтральною за прикладом Ав
стрії?

Із цим питанням студенти йшли до Будинку радіо.
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Будинок радіо охороняли підрозділи таємної поліції AVH. 
Почався бій озброєних вертухаїв проти беззбройної юрби. З 
метою отримати зброю демонстранти взяли штурмом казар
ми будбату. Після цього сили врівнялися.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Нам у Радянському Союзі показували фотографії дикої роз
прави угорського народу над чекістами. їх  вішали за ноги на 
деревах і забивали сталевими прутками, їх поливали кисло
тою, їх прибивали до підлоги цвяхами, їх обливали бензином і 
палили. Народ повсюдно валив пам'ятники Леніну, палив пор
трети вождів і марксистську літературу.

Під час демонстрації цих жахливих знімків кулаки стиска
лися, а серця переповнювалися гнівом.

Але ніхто не пояснював, чого ж це народ Угорщини так не
злюбив чекістів. Замість цього нам вбивали у голову просту 
думку: історія не оперує умовним способом. Те, що відбулося, 
назад не повернеш. Тому нема чого колупатися у минулому.

Жахливе фото, але ніхто не пояснював за що саме народ Угорщини робив 
таке з чекістами
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Перша частина твердження не
заперечна: минулого не повернеш.
Але чому б у ньому не поколупати
ся, щоб видобути уроки на майбут
нє?

Після шахової партії сотні й ти
сячі експертів і аматорів аналізу
ють помилки гросмейстерів.

Після того, як учитель переві
рив диктант, покреслив червоним 
чорнилом зошити і поставив від
мітки, учні беруться за роботу над 
помилками.

Після того, як завершився літ
ний день, командир авіаційного пол
ку робить розбір польотів.

Після того, як на Тоцкому полігоні бомбардувальник Ту-4 
кинув ядерну бомбу і війська через епіцентр вирвалися на опе
ративний простір, Маршал Радянського Союзу Жуков зібрав 
генералів і провів розбір навчань: ти діяв правильно, а тобі на
ступного разу треба врахувати оці й оці хиби.

Країна сто років летить у прірву. Хто ж заважає провес
ти розбір цього польоту? Чи не проґавили, на відміну від наро
дів інших країн, свій історичний шанс, коли пробачили катам 
їхні злочини і залишили сидіти у затишних кабінетах?

Минулого не вернеш. А проте цікаво було б довідатися, 

яким шляхом пішла б радянська історія, коли б народ у потріб
ний момент діяв так, як діяв народ Угорщини, гронами за ноги 
вішаючи чекістів на деревах і забиваючи їх сталевими прут
ками.

А от і одне з пояснень, за 
що нищили чекістів. Перед 
вами мінімальний набір для 
допиту угорського чекіста: 
потужна лампа в очі, терпух 
для спилювання зубів та 
електрична плитка для 
підсмажування долонь і п'ят
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1

Про те, що ситуація в Угорщині загрозлива, радянські то
вариші знали. Про це Москві доповідав радянський посол то
вариш Андропов Юрій Владіміровіч.

І не тільки він. На території Угорщини працювали товари
ші з КҐБ та ҐРУ, усе на власні очі бачили, до Москви звітували. 
Звіти ставали все тривожнішими, особливо на тлі того, що й у 
Польщі могло вибухнути будь-якої миті.

Командир Особливого корпусу генерал-лейтенант Лащен
ко ще у червні 1956 року отримав наказ Жукова розробити 
план надання інтернаціональної допомоги братньому народо
ві Угорщини та встановлення ладу у чужій хаті, якщо це зна
добиться. План утихомирення отримав умовну назву «Волна». 
20 липня 1956 року Жуков затвердив цей план.

23 жовтня 1956 року, того самого дня, коли статуя Сталіна 
переламалася по лінії чобіт і впала на бруківку, міністр обо
рони СССР Маршал Радянського Союзу Жуков із Москви від
дав наказ командиру Особливого корпусу генерал-лейтенанту 
Лащенку підняти корпус за бойовою тривогою і ввести в дію 
план «Волна».

17-та гвардійська механізована дивізія перебувала на кор
доні з Австрією. Її завдання — прикриття кордону.

2-га гвардійська механізована дивізія посунула на Буда
пешт.

На підсилення Особливого корпусу за планом «Волна» до 
Угорщини вводилися одна дивізія зі складу радянських військ 
у Румунії, 33-я гвардійська механізована, та дві дивізії з При
карпатського військового округу, l l -та гвардійська механізо
вана та 128-ма гвардійська стрілецька. Командири цих трьох 
дивізій мали наказ у разі необхідності прорватися через кор
дон із боєм, використовуючи будь-які наявні засоби.
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Здивовані угорці оглядають затор з радянських такків на вулицях 
Будапешта

24 жовтня о 2-й годині ночі перші танки 2-ї гвардійської 
механізованої дивізії вступили на вулиці Будапешта.

О 2-й годині 15 хвилин передові загони 11-ї гвардійської 
механізованої дивізії, зламавши прикордонні шлагбауми, пе
ретнули радянсько-угорський кордон.

О 6-й ранку частини 33-ї гвардійської механізованої диві
зії головними силами вступили на територію Угорщини.

Тієї ж ночі на аеродромі Тьокьоль було висаджено з літаків 
108-й гвардійський парашутно-десантний полк 7-ї гвардій
ської повітряно-десантної дивізії зі складу Прибалтійського 
військового округу. Незабаром сюди ж було перекинуто літа
ками ще два парашутно-десантні полки 31-ї гвардійської пові
тряно-десантної дивізії з Київського військового округу.

Аеродром узяли під посилену охорону. Сюди пересунувся 
командний пункт Особливого корпусу та посольство Радян
ського Союзу. Тьокьоль став чимось на зразок Версаля часів 
придушення Паризької комуни.

До світанку силами 2-ї гвардійської механізованої дивізії 
Особливого корпусу було захоплено і взято під охорону будів
лі парламенту та Центрального керівництва Угорської партії
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трудящих, державний банк, пошту, телеграф, редакцію пар
тійної газети та інші важливі об’єкти.

Загальне керівництво втихомиренням здійснював Голов
нокомандувач Об’єднаних збройних сил країн-учасниць Вар
шавського договору Маршал Радянського Союзу Конєв. Його 
командний пункт було розгорнуто спочатку на радянській те
риторії у Береговому, але незабаром пересунуто до Угорщини, 
у місто Сольнок. Загальне керівництво каральною операцією 
здійснював міністр оборони СССР тричі Герой Радянського 
Союзу Маршал Радянського Союзу Жуков.

Загалом до складу Особливого корпусу, який уже перебу
вав в Угорщині, двох механізованих та однієї стрілецької ди
візії, що їх увели до Угорщини з території Радянського Союзу, 
входили:

Доля танків у місті однакова - я к у  Берліні, так і у Будапешті й Грозному
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• 1130 танків та САУ, включно з ІС-3, ІСУ-152, Т-34-85, 
Т-44, Т-54, СУ-100, ПТ-76;

• 380 бронетранспортерів БТР-40, БТР-50П, БТР-152;
• 615 гармат та мінометів;
• 185 зенітних гармат;
• 159 винищувачів МІГ-15 та МіГ-17;
• 122 бомбардувальники Іл-28;
• 3830 автомашин.
Поява радянських товаришів, яких ніхто (поки що) не про

хав утручатися у внутрішні справи суверенної держави, була 
зустрінута вогнем. Прибулі радянські війська з ходу потра
пляли у бій.

Танк у місті, наче вовк у клітці, є максимально вразливим. 
Не для міського бою танк створено. Танкові потрібен простір. 
Жуков у 1945 році безглуздо спалив у Берліні дві танкові армії. 
Уроки війни не пішли на користь видатному полководцеві. За 
його планами танки знову ввірвалися до величезного міста. 
Вони горіли у Будапешті таким само яскравим полум’ям, як у 
Берліні.

Щойно вогонь діставався снарядів, жахливий вибух зри
вав башту. Башта Т-54 важить вісім із половиною тонн. Ба
шта ІС-3 — майже дванадцять. Під час вибуху боєкомплекту 
башта летить геть, неначе розпечена сковорідка, яку кинула 
розлючена господиня через усю кухню.

2

24 жовтня на аеродром Тьокьоль трьома різними літаками 
під охороною винищувачів прибули товариші Мікоян, Суслов 
та Серов.

Мікоян — член Президії ЦК КПСС, перший заступник Голо
ви Ради Міністрів СССР.

Суслов — член Президії ЦК КПСС, секретар ЦК КПСС.
Серов — Герой Радянського Союзу, генерал армії, голова 

КҐБ.
Того ж дня Головою Ради Міністрів Угорщини було обрано 

Імре Надя.
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Поки у демонстрантів було лише каміння -  танки мали шанс на успіх

25 жовтня відбулося зіткнення радянських військ із демон
странтами на майдані перед парламентом, у якому десятки 
людей було вбито, сотні — поранено.

Того ж дня товариші Мікоян та Суслов доповідали ЦК 
КПСС:

«Біля будівлі ЦК MDP на очах т. Серова відбулася перестріл
ка між нашими танкістами та угорською ротою, яка прибула 
на підсилення охорони будівлі ЦК. Танкісти запідозрили у при
булих повстанців. У  перестрілці вбито 10 осіб з угорської роти і 
1-го важко поранено. Це відбулося, коли ми засідали з угорськи
ми товаришами в ЦК, причому кулеметник нашого танка дав 
чергу з крупнокаліберного кулемета по вікнах зали засідань. 
Посипався тиньк, що викликало паніку серед угорських керів
ників».
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Перелякалися, якщо вірити доповіді, лише угорські това
риші, а товариші Мікоян та Суслов навіть не здригнулися.

26 жовтня бої тривали в Будапешті та по всій країні.
27 жовтня товариша Ґерьо змінив на посаді першого секре

таря ЦК MDP товариш Янош Кадар.
Кадар був прихильником виведення радянських військ з 

Угорщини.

З

28 жовтня голова уряду Імре Надь підписав указ про роз
пуск таємної поліції AVH. Було оголошено про припинення 
вогню. Маршал Радянського Союзу Конєв віддав наказ радян
ським військам залишити Будапешт та інші міста.

Імре Надь: від ліберального комуніста до керівника антикомуністичного 
повстання
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Революція перемогла!
29 жовтня 1956 року війська Особливого корпусу вийшли 

з Будапешта.
29 жовтня 1956 року спалахнула Суецька криза. Суецький 

канал було закрито. У  районі Суецького каналу почалася ві
йна. Суецький канал — це нафта для Європи. Ціни на нафту 
рвонули вгору. Європа здригнулася.

А  товариші Хрущов та Жуков нетямилися з радощів. Уся 
увага Європи, уся увага світу перемкнулася на війну в районі 
Суецького каналу. Хто тепер згадає про Угорщину?

30 жовтня голова уряду Угорщини Імре Надь оголосив про 
відновлення багатопартійної системи та призначення вибо
рів.

1 листопада Імре Надь оголосив про вихід Угорщини з Вар
шавського договору.

А тим часом посол Радянського Союзу в Угорщині товариш 
Андропов Юрій Владіміровіч запросив Першого секретаря 
Угорської партії трудящих товариша Кадара на аеродром Тьо- 
кьоль для перемовин із приводу майбутнього комуністичного 
руху в Угорщині. Товариш Кадар прибув на перемовини. Його 
ввічливо заштовхали у літак та повезли до Радянського Союзу. 
Зустрів Кадара товариш Хрущов, який пообіцяв братню інтер
національну допомогу народові Угорщини. Лишень товаришу 
Кадару належало про цю допомогу попрохати.

Товариш Кадар противився, а радянські товариші проха
ли, щоб він попрохав.

Умовляти вони вміли.
Умовили. І от у Радянському Союзі було сформовано закон

ний уряд Угорщини з двох осіб: Янош Кадар та Ференц Мюн- 
ніх. І законний уряд Угорщини звернувся до уряду Радянсько
го Союзу по допомогу.

Отримавши прохання про допомогу, радянські товариші 
обіцяли поміркувати. 13 листоіпада на аеродром Тьокьоль 
було запрошено міністра оборони Угорщини генерал-лейте
нанта Пала Малетера разом із найближчими помічниками 
для вирішення питання виведення військ Радянської Армії. 
Під час перемовин було досягнуто угоди про коридори, якими 
радянські війська залишать країну. Міністр оборони Угорщи-
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Радянські війська просили і по-хорошому

ни підняв телефонну слухавку і дав указівку своїм підлеглим 
у міністерстві не стріляти у радянські війська, які пересувати
муться обумовленими маршрутами.

Після цього було влаштовано невеличку дружню вечерю. 
Проголосили тости за те, що хоч і розлучаємося, але залиши
мося друзями. Випили, закусили, налили ще, назрівав другий 
тост, але цієї миті до зали зайшов Герой Радянського Союзу, го
лова КҐБ генерал армії Серов із групою захоплення. Усе керів
ництво Міністерства оборони Угорщини було заарештовано.

Узагалі парламентера, який веде перемовини, заведено від
пускати з миром. Навіть людожери Нової Гвінеї не їдять таких 
самих людожерів з іншого племені, які прийшли на перемо
вини. Але ми маємо прийняти до уваги складність міжнарод
ної ситуації. Маємо розуміти, що йшлося про братній народ, 
який потребував допомоги. Чи мали право товариші Хрущов 
та Жуков просто так узяти ти випустити з рук злісних контр-
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революціонерів, ворогів угорського народу та всього світового 
пролетаріату? Отож-бо!

Вони й не випустили.
І не треба згадувати якихось там людожерів із Нової Гвінеї, 

коли йдеться про щастя всього прогресивного людства.

4

З листопада 1956 року о 23:00 Маршал Радянського Сою
зу Жуков передав командувачу Прикарпатського військового 
округу генералу армії Батову та командиру Особливого корпу
су генерал-лейтенанту Лащенку сигнал «Гром-444».

Відповідно до отриманого сигналу 4 листопада о 4:15 поча
лася операція «Віхрь» із розгрому контрреволюції.

В Угорщині вже перебували чотири радянські механізова
ні, одна стрілецька, дві авіаційні дивізії та чотири парашутно- 
десантні полки 7-ї та 31-ї гвардійських повітряно-десантних 
дивізій. Усі вони відповідно до досягнутої домовленості мали 
йти геть коридорами, узгодженими з міністром оборони Угор
щини. У  цих коридорах по радянських військах було наказано 
не стріляти.

Радянські дивізії йти геть не стали. Замість цього до Угор
щини з Прикарпатського військового округу вводилося дві ар
мії — 8-ма механізована армія генерал-лейтенанта танкових 
військ Бабаджаняна та 38-ма армія генерал-лейтенанта Мам
сурова. Вони йшли тими коридорами, у яких ніхто не стріляв.

38-ма армія брала під контроль кордони з Австрією та 
Югославією і всю західну частину Угорщини на правому бе
резі Дунаю.

8-ма механізована армія наводила лад у східній частині 
Угорщини та на лівому березі Дунаю.

Завдання Особливого корпусу було різко скорочено — тіль
ки Будапешт. Структура Особливого корпусу була радикально 
змінена.

17-та гвардійська механізована дивізія перебувала на кор
доні з Австрією. З Особливого корпусу її було виключено та пе
редано до складу 38-ї армії.
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Дві авіаційні дивізії теж було виведено зі складу Особливо
го корпусу. У  цьому разі вони були йому не потрібні. Понтонно- 
мостовий полк — і поготів. Усі вони перейшли у пряме підпо
рядкування маршала Конєва.

Одночасно Особливий корпус на додаток до 2-ї гвардійської 
механізованої дивізії отримав до свого складу:

• 7-му гвардійську повітряно-десантну дивізію;
• 33-ю гвардійську механізовану, що прибула з Румунії;
• 128-му гвардійську стрілецьку з Прикарпатського вій

ськового округу;
та деякі полки:
• 100-й танковий полк із 31-ї танкової дивізії;
• 97-й механізований полк із 27-ї механізованої дивізії;
• 128-й гвардійський танко-самохідний, 135-й гвардій

ський артилерійський, 145-й гвардійський стрілецький полки 
з 66-ї гвардійської стрілецької дивізії.

Усі вони за командою Жукова вступили в бій.

Чотири веселих друга-танкіста знайшли свою могилу у мирному Будапешті
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Штурм Будапешта був шаленим. Чотири дні боїв цілком 
нагадували штурм Берліна у 1945 році. Подібність полягала 
ще й у тому, що Берлін штурмували війська Жукова та Конєва. 
Радянська артилерія гатила нещадно. Тільки після її ударної 
роботи в атаку йшли танки та самоходки під прикриттям пі
хоти та бронетранспортерів із зенітними кулеметами.

В останній момент, перед тим, як десяток снарядів калібру 
152 мм влетів у будівлю агенції новин, директор агенції, узяв
ши на себе роль диктора, передав світові послання, яке завер
шувалося словами: «Ми помираємо за Угорщину та за Європу».

5

Імре Надь, голова уряду Угорщини, сховався в посольстві 
Югославії.

Що з ним робити? Бо занадто популярний серед людей.

Вони помирали за Угорщину та за Європу. Ці знімки викличуть особливий 
резонанс у душах українських читачів
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Гнати з країни! І все. Саме так 
йому і передали: вали звідси до лю
бої тобі Югославії! Тут ти нам не 
потрібен. Не бійся, ніхто тебе не за
чепить.

22 листопада після тривалих 
узгоджень та надання гарантій 
безпеки Імре Надь вийшов із по
сольства.

І його схопили.
В очікуванні смерті його про

тримали майже два роки. Судовий 
процес був закритим і почався не 
одразу, а тільки коли все вляглося. 
Ніхто і не знав, що десь відбуваєть
ся такий процес.

Голову уряду Імре Надя, міні
стра оборони генерал-лейтенанта 
Пала Малетера та інших лідерів ре

Замість шибениці 
використовували простий 
стовп. Перед тим як вибити 
з-під ніг ослона, зашморг 
затягували і закріпляли. В  
результаті тіло повішаного не 
гойдалося а коротка мотузка 
менше розтягувалася, а тому 
і ослін міг бути нижчим

волюції було повішено. Вішали не
так, як вішають в інших країнах Європи, не на шибеницях. 
Технологія тут була досконалішою. Потрібен тільки верти
кальний стовп та стільчик. Петлю перекидають через верхів
ку стовпа. Смертника ставлять на стільчик чи на те, що його 
замінює. Тепер мотузку з іншого боку стовпа вибирають, щоб 
затягнути петлю. І вибивають стільчик.

Перевага в тому, що тіло не провисає і не теліпається.

Мене завжди дивувала довірливість вождів Угорської рево
люції.

Генеральний секретар партії поїхав на перемовини до то
вариша Андропова.

Міністр оборони поїхав на перемовини до генерала армії 
Малініна.

Голова уряду повірив гарантіям недоторканності.
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Знайшли кому вірити.
Це ж вам не людожери з Нової Гвінеї.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Суецький канал —  найкоротший шлях з Індійського оке
ану до Середземного моря. Альтернативний шлях навколо 
Африки довший на 8 тисяч кілометрів. Глибина каналу ста
новить 20 метрів, ширина —  у деяких місцях до 169 метрів, 
довжина —  163 кілометри. Канал було збудовано французь
кими інженерами за ініціативою французів, за їхніми проек
тами, французьким коштом і відкрито для судноплавства у 
1869році.

Герой Радянського Союзу Ґамаль Абдель на всіх Насер

74



ОБЛОМ

Уряд Єгипту отримав 44 % усіх акцій, але, загрузлий у 
боргах; продав свою частину Великій Британії. Канал по суті 
став франко-британським.

У  період, про який ідеться, постачання Європи нафтою 
ішло переважно через Суецький канал.

Хрущов і Жуков вирішили взяти Європу за горло, перекрив
ши цей краник.

Великим вождем Єгипту був Ґамаль Абдель Насер, май
бутній Герой Радянського Єоюзу.

Лежить на пляжі, гріє пузо
Напівфашист, напівесер
Герой Радянського Єоюзу
Ґамаль Абдель на всіх Насер.

Єаме його Хрущов і Жуков підштовхували загарбати ка
нал. Ти, мовляв, свою діляночку продав, гроші протриндив, те
пер те, що продав, вимагай назад, ми тебе підтримаємо, зброї 
дамо досхочу. Ніл греблею перекриємо безкоштовно чи майже 
безкоштовно.

Ґамаль учинив як навчили і канал загарбав. У  відповідь на 
це почалося те, що радянська пропаганда назвала англо-фран- 
ко-ізраїльською інтервенцією проти волелюбного Єгипту.

За диявольським збігом війна Ізраїлю, Великої Британії та 
Франції проти Єгипту почалася того самого дня, коли радян
ські війська вийшли з Будапешта та інших угорських міст і 
вже збиралися назавжди забиратися додому.
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1

За придушення Угорської революції на радянських гене
ралів упала ціла злива нагород та заохочень. 26 листопада 
1956 року за зразкову роботу військової розвідки під час опе
рацій «Волна» та «Віхрь» начальнику ҐРУ генерал-лейтенанто
ві Штеменку вдруге було присуджено звання генерал-полков
ника.

Орден Кутузова 1-го ступеня — а це третя за значенням та 
цінністю після орденів «Перемога» та Суворова 1-го ступеня 
нагорода полководців — отримали семеро генералів, зокрема:

• голова КҐБ Герой Радянського Союзу генерал армії Се
ров;

• командувач 38-ї армією Герой Радянського Союзу гене
рал-лейтенант Мамсуров;

• командувач 8-ї механізованою армією (із 1957 року — 
8-ю танковою армією), Герой Радянського Союзу генерал-лей
тенант танкових військ Бабаджанян.

Орден Богдана Хмельницького 1-го ступеня (четверта за 
значенням та цінністю нагорода полководців) отримали вось
меро генералів, зокрема:

• командувач військ Прикарпатського військового окру
гу двічі Герой Радянського Союзу генерал армії Батов;

• генерал-лейтенант Кітаєв, генерал для особливих дору
чень при Міністерстві оборони СССР.

Двічі Герой Радянського Союзу Маршал Радянського Со
юзу Конєв, який керував каральною операцією, і командир 
Особливого корпусу генерал-лейтенант Лащенко отримали 
ордени Леніна.

Але найбільша нагорода перепала члену Президії ЦК КПСС, 
міністру оборони, тричі Герою Радянського Союзу Маршалу 
Радянського Союзу Жукову: він став першим в історії чотири-
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разовим Героєм Радянського Союзу. Після нього таких вершин 
сягнув ще тільки один видатний полководець — Маршал Ра
дянського Союзу Брєжнєв Леонід Ільїч. Усі чотири Золоті Зір
ки Брєжнєв отримає у мирний час за подвиги, що їх здійснив у 
службовому кабінеті.

Так уже сталося, що свій перший радянський орден Жуков 
отримав за участь у каральних операціях проти російського 
народу в Тамбовській губернії, а останній орден на службі (не 
враховуючи пенсійні) — теж за каральну операцію, але вже 
проти народу Угорщини.

Удостоєння четвертої Золотої Зірки Жукову не лізло у жод
ні ворота. Жодними законами та указами таке нагородження 
не передбачено. Тричі Герой — це вершина, закріплена указа
ми. Хоч і це велика дурниця.

Розумію, що таке герой. Але як можна бути двічі героєм? Чи 
тричі? Це щось на кшталт двічі генія чи тричі святого.

Маршал Радянського Союзу Конєв здійснював безпосеред
нє керівництво каральною операцією, перебуваючи в Угорщи
ні. Йому Золотої Зірки не дали. А 
Маршал Радянського Союзу Жуков 
здійснював загальне керівництво.
Із Москви. В Угорщині не з’явився 
на жоден день, ані на час, ні на хви
лину. Тож у чому проявився його ге
роїзм?

Нагородження Жукова було 
приурочене до дня народжен
ня — щоб слава карателя до 
нього не прилипла. 1 грудня 
1956 року Жукову виповнилося 60.
Того ж дня йому і дали Золоту Зір
ку та орден Леніна. Начебто на день 
народження. Але тоді зовсім сміш
но виходить. У  чому ж героїзм? Хіба 
у тому, що до 60 не спився?

До речі, про орден Леніна. Коли Четв^РтшзіРЧіГеР °яна  * парадному маршальському
звання Героя давали вперше, то да- мундирі Жукоеа нелегко бул0
вали Золоту Зірку та орден Леніна знайти місце
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(у Жукова перша Золота Зірка за номером 435 і орден Леніна 
до неї за номером 6071). Але коли звання Героя присуджували 
знову, то давали лише Золоту Зірку, а орден Леніна до неї вже 
не додавався. Так було встановлено. Завжди, зокрема й при 
отриманні Жуковим другої та третьої Золотої Зірки.

1 раптом при отриманні четвертої йому ще й орден Леніна 
всупереч закону підкинули. Хто ж це неподобство допустив?

Прикинемо.
Влада у нашій країні належала органу, який називався По

літбюро Центрального Комітету Комуністичної партії. В опи
суваний історичний період Політбюро мало назву Президія 
Центрального Комітету.

А хто у Президії?
Точно. Після XX з’їзду КПСС у Президії панували двоє: Хру

щов та Жуков. Причому Жуков владну ковдру уперто перетя
гував на себе. Саме він себе і нагороджував.

2

Військові навчання на Тоцкому полігоні у вересні 1954 року 
унаявнили слабку ланку всієї військової доктрини Радянсько
го Союзу. Для звільнення робітничого класу Європи треба буде 
проривати фронт супротивника. Але проривати так, як про
ривали у Другій світовій війні, не вийде. Якщо кілька днів по
спіль збирати на ділянках прориву по триста гармат на кожен 
кілометр із відповідною кількістю боєприпасів, то супротив
ник, якщо не дурний, завдасть по цьому скупченню ядерного 
удару. Тому його оборону належало ламати без зосередження 
таких мас артилерії. Тобто — тільки ядерним ударом.

Проте повільний поршневий бомбардувальник Ту-4 як но
сій ядерного заряду для такої роботи явно не підходив. І но
вітні бомбардувальники Туполева, Мясіщєва, Ільюшина та 
Яковлева теж не годилися для подібної роботи. У  них зворотна 
проблема — надто велика швидкість. Завдання ядерних уда
рів у глибині території супротивника для них не було пробле
мою, але як завдавати таких ударів на передньому краї, коли 
поруч власні війська?
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Якщо бомбардувальник іде на великій висоті, точність 
влучання є низькою. Окрім того, такий літак легко відшука
ти та збити. Якщо бомбардувальник підходить до цілі на ма
лій або надмалій висоті, у супротивника залишається зовсім 
мало часу, щоб відреагувати на його появу. Але й у літака мало 
часу на те, щоб розрізнити, де передній край, де закінчуються 
свої і починаються чужі.

І таке: що буде, коли тисячі танків та гармат, десятки тисяч 
машин та сотні тисяч бійців приготувалися до наступу, якщо 
операцію розраховано по хвилинах, але на підході до цілі но
сій бомби буде збито? Що робити у такому випадку? Відміняти 
наступ на цій ділянці, коли сусіди вже кинулися вперед?

Досвід військових навчань на Тоцкому полігоні однозначно 
вказував на те, що для завдання ядерного удару по передньо
му краю супротивника авіаційні засоби доставки не годяться. 
Треба було шукати інше рішення.

Маршал Радянського Союзу Жуков, обійнявши у лютому 
1955 року посаду міністра оборони СССР, наказав надати про
позиції із розробки засобів доставки тактичної ядерної зброї, 
за допомогою якої війська змогли би завдавати ядерних ударів 
у безпосередній близькості від власного розташування.

Було висунуто декілька пропозицій. Жуков відібрав три, 
які, на його думку, обіцяли реальні результати. 18 листопада 
1955 року на пропозицію Жукова Рада Міністрів СССР ухва
лила постанову про початок роботи одночасно у трьох на
прямках.

Перший напрям: створення самохідної гармати калібру 
406 мм і ядерного снаряда для неї. Досвід створення подібних 
гармат для кораблів був, існувала технологічна, виробнича та 
кадрова база. У  1938 році було закладено лінійний корабель 
«Совєтскій Союз», який став головним у серії. Кожен лінкор 
цього типу мав нести по три тригарматні башти головного ка
лібру.

Лобова броня такої башти завтовшки майже півметра. Точ
ніше — 495 міліметрів. Кожна башта важила 2364 тонни. Усі 
процеси заряджання та наведення гармат були механізовані 
по максимуму. Розрахунок кожної гарматної башти складався 
«лише» з 105 офіцерів та матросів!
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Кожен ствол із затвором важив 136,7 тонни. Ці гармати ки
дали снаряди вагою 1108 кілограмів на 45 кілометрів. Вага за
ряду — 310 кілограмів. Ресурс ствола — 300 пострілів.

До німецького нападу жоден лінкор типу «Совєтскій Союз» 
не було спущено на воду. Гітлер своїм нападом зірвав їх будів
ництво. Після війни недобудовані корпуси розібрали на метал.

Було вирішено використовувати 406-мм гармати для сухо
путних військ. Як базу для створення самохідного лафета було 
використано танк Т-10М. Зрозуміло, що жоден лафет не підні
ме ствол вагою майже 137 тонн, тому ствол вкоротили, вагу 
снаряда знизили вдвічі, заряд зменшили вп’ятеро, живучість 
ствола— увосьмеро. Це дозволило різко знизити вагу казенни
ка, затвора і власне ствола. Конструкція вийшла зграбною та 
легкою — лише 64 тонни. їй дали індекс 2АЗ. Снаряди вагою 
570 кілограмів ця гармата могла закидувати на 25 кілометрів.

З

Одночасно з роботами зі створення 406-мм самохідної гар
мати 2АЗ тривали роботи за другим напрямом: створення на

Самохідні гармати 2АЗ. Ці казкові монстри закидали на 25 кілометрів 
снаряди вагою більш ніж півтонни
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тій-таки базі самохідного міномета 2Б1 калібром 420 мм. Цей 
міномет міг кидати міни вагою 670 кілограмів на 25 кіломе
трів, активно-реактивні міни — на 50 кілометрів.

Міномет мав безсумнівні переваги перед гарматою. Бойова 
вага — 55 тонн. У  Радянській Армії було встановлено ваговий 
стандарт у 60 тонн. Це вантажність чотиривісного вагона. 
Вагу важких танків та будь-якої іншої бойової техніки бажано 
було втримувати у цих межах. Виходячи з обмеження ваги у 
60 тонн, розроблялися армійські пороми та інша бойова техні
ка. 406-мм самохідна гармата цей ваговий рубіж перескочила, 
а міномет у вагові стандарти вписався.

Гладкий ствол міномета було незрівнянно легше виробля
ти, він мав неомірно більшу живучість. Великий калібр та 
вага боєприпасів, менші динамічні та термічні навантаження 
в каналі ствола в момент пострілу різко спрощували завдання 
зі створення ядерного заряду для такої зброї, хоч міномет мав 
меншу точність стріляння.

Обидва знаряддя мали вроджені вади. Передусім — габа
рити: довжина понад 20 метрів, висота — 5,7 метра. Як їм хо
дити вулицями міст, не обриваючи електричних дротів? Як 
протиснутися під міст, який нависає над дорогою, як пройти 
іншим мостом і не провалитися?

Третім напрямом було створення безвідкатної гармати. 
Творці безвідкатної гармати калібру 452 мм зіштовхнулися з 
іншими проблемами, розв’язати які не вдалося.

Випробування і довпроваджування монстрів ще тривали, 
коли на обрії виникла велика дата — 40 років Великій Жов
тневій соціалістичній революції. Жуков наказав до великої 
дати випустити чотири самохідні гармати і чотири міномети.

Чому по чотири? Щоб показати на параді 7 листопада 
1957 року. Чотири гармати колоною по дві, а за ними чотири 
міномети тим-таки порядком.

Таким чином створювалося враження, що це серійні гар
мати, а не одиничні дослідні зразки, що маємо чим проломити 
фронт супостата. Тремтіть, буржуїни!
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4

Але були й інші проблеми. Фронт, припустімо, ми пролама
ємо, але шлях нашим визволителям перегороджують не тіль
ки війська гнобителів трудового люду, а й природні перепони. 
Передусім — річки. Зокрема й Рейн.

Розвідувальні роти мотострілецьких і танкових полків, 
розвідувальні батальйони мотострілецьких і танкових дивізій 
мали на озброєнні плавучі танки ПТ-76 та легкі бронетран
спортери БТР-40.

ПТ-76 вимогам майбутнього визвольного походу на Європу 
відповідав. Броня частково рятувала від радіації, гусениці до
зволяли не звертати уваги на окопи і траншеї, водні перепо
ни плавучому танку не страшні. А БТР-40 плавати не міг, без 
сторонньої допомоги не міг перебратися через траншею та був 
відкритим згори.

На зміну БТР-40 було розроблено БРДМ. (БРДМ розшифро
вується як «броньована розвідувально-дозорна машина», тому 
абревіатура жіночого роду, адже рід абревіатури зазвичай ви
значають за головним словом. Однак у Радянській Армії абре
віатуру БРДМ за аналогією з БТР завжди використовували 
тільки у чоловічому роді. — Прим, автора). Від БТР-40 БРДМ 
відрізнявся тим, що мав броньовий дах, а це, як свідчив досвід 
Угорщини, зовсім не зайва забавка. Окрім чотирьох коліс ве
ликого діаметра, БРДМ мав під черевом ще чотири невеличких 
колеса, які прибиралися всередину. Випустивши їх, БРДМ на 
полі бою міг вільно ходити через траншеї, крім того, він умів 
плавати.

Мотострілецькі підрозділи танкових дивізій мали на 
озброєнні плавучий гусеничний бронетранспортер БТР-50П, 
створений на базі танка ПТ-76. Цим машинам Рейн був не 
страшний. Для мотострілецьких дивізій на зміну БТР-152 роз
роблявся плавучий колісний чотиривісний бронетранспортер 
БТР-60П.

Але що робити з танками? Наплавні мости максимально 
вразливі, особливо у ядерній війні. Розвідувальний танк мож
на зробити плавучим, його броня не надто важка. Але осно-
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БРДМ. Зверніть увагу на чотири колеса під черевом -  вони допомагали 
форсувати траншеї і не заважали плавати

вний бойовий танк можна перетворити на плавучий, тільки 
начепивши величезні понтони з усіх боків та поставивши 
навісний двигун із Гвинтом. Усе це прийнятно, якщо йдеть
ся про сотню танків. А  їх не сотня. І не тисяча. У  Радянського 
Союзу — вісім танкових армій та море армій загальновійсько
вих, так само щедро насичених танками. І всім їм у майбут
ньому форсувати водні перешкоди. Тому навісні понтони аж 
ніяк не годилися, і танки могли форсувати водні перешкоди 
тільки по дну.

Було ухвалено рішення розробити для танків Т-54 спеці
альне обладнання, яке дозволило б їм долати водні перешкоди 
під водою.

5

Але головна загроза для Радянського Союзу виходила все ж 
таки не від підлих ворогів.

Вона ґрунтувалася на його прагненні зробити щасливим 
увесь світ, звільнити трударів від капіталістичного гноблення.
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Пояснюю. Як випаде, візьміть до рук розгорнутий парашут, 
роздивіться уважно шви, помацайте паски, ранець, тканину. 
Це ж справжнє диво! Створили це диво дівчата-майстрині. Не 
знаю, як зараз, але у ті роки все це вироблялося вручну фа
хівцями найвищої кваліфікації з найякісніших матеріалів. 
На кожному заводі сидів представник Міністерства оборони, 
військовий представник, у погонах підполковника із власною 
бригадою. Кожен шов він перевіряв особисто, бо відповідав го
ловою за якість продукції, яку приймав.

Дівчатам-майстриням платили непогані гроші. І бригади
ру. І начальнику цеху. І директору. І військовому представни
ку. І всім, хто виробляв паски, тканину для парашута, надміц
ні нитки тощо.

А повітряно-десантних дивізій у ті славетні роки Радян
ський Союз мав удвічі більше, аніж решта країн світу разом 
узятих. Служили у тих дивізіях (по три роки) добірні солдати
ки, які нічого самі не виробляли. Яких відірвали від верстатів 
та молотарок. Яких треба було одягати, взувати, добре годува
ти, озброювати, забезпечувати, зокрема й парашутами. Офі
церам, окрім того, належало ще й великі гроші платити.

На утримання повітряно-десантних військ, які для оборо
ни країни взагалі не потрібні, витрачалися колосальні кошти. 
Усіх, хто забезпечував їх зброєю, амуніцією, пальним, одягом, 
бойовою технікою та усім іншим, теж треба було годувати, 
усім їм треба було платити гроші.

Але на десантних військах світ клином не зійшовся. Сиді
ли десь видатні конструктори і створювали 406-мм самохідну 
гармату, яка потрібна тільки для прориву фронту супротивни
ка і ні на що більше не годиться. І отримували товариші вели
кі гроші. А інші товариші створювали ядерні боєприпаси для 
гармати. І теж отримували гроші.

Завод отримував замовлення на маленьку серію, ламав на
лагоджене виробництво, випускав лічені зразки. І там, на за
воді, теж сидів військовий представник. Він теж продукцію на 
зуб пробував. Він теж гроші отримував.

І варили металурги броньову сталь для танків. У  всьому 
світі було лише вісім танкових армій. Усі вісім — радянські!
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Отримували металурги грошики. І ще безліч різних людей 
свердлили гарматні стволи, вигадували додаткові колеса під 
черевом БРДМ, випробували ракети та виробляли плутоній 
для чергової ядерної бомби.

У  країні жило 200 мільйонів людей. Для нормального роз
витку максимальна чисельність армій у мирний час разом із 
внутрішніми військами МВД, прикордонними військами КҐБ 
та всіма іншими не могла перевищувати двох мільйонів. А 
за Хрущова з Жуковим, та й за інших керівників, її кількість 
була у 2—2,5 рази більша, навіть не враховуючи внутрішніх та 
прикордонних військ.

Окрім того, зброєю постачали половину світу.
Країна працювала на виробництво зброї. Шахтарі пере

виконували плани, щоб дати країні більше вугілля. Вугілля 
ішло на виробництво коксу. Кокс ішов на виробництво сталі. 
Сталь — на виробництво танків.

Ентузіасти зводили гігантські греблі поперек великих рік 
задля отримання електрики. Електрика йшла на виробни
цтво алюмінію. Алюміній — це бойові літаки, ракети, танкові 
двигуни.

Основним кінцевим продуктом будь-якого виробничого 
ланцюжка виявлялася зброя. Товари для народу — лише по
бічне виробництво військових заводів.

Але за свою працю усі, хто брав участь у процесі виробни
цтва зброї, отримували гроші. А у крамницях купити не було 
чого — вам же у господарстві не потрібен 420-мм самохідний 
міномет і ядерні припаси для нього.

Правителі Радянського Союзу друкували гроші і платити 
робітникам, інженерам, конструкторам, військовим пред
ставникам, директорам, міністрам, партійним секретарям та 
вертухаям, які охороняли військові заводи та в’язнів, що вико
нували найтяжчу, найбруднішу та найнебезпечнішу роботу. 
Грошей платили небагато, але товарів у крамницях було ще 
менше. Із кожним роком грошей в обігу ставало все більше, але. 
товарів не додавалося.

Різке перевершення грошової маси над товарною масою ні
коли жодних правителів до добра не приводив. Тому правите-
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лям треба було виплачені народові гроші якось відгрібати на
зад.

6

Рішення було знайдено прості та надійні. Передусім — про
давати народу більше горілки. Виробництво горілки коштує 
копійки, а продається вона за рублі. І міцно треба було трима
ти горілчану монополію. Тільки держава (тобто її вожді) мали 
право вести цей дуже вигідний бізнес. Якщо ж хтось сам спро
бує гнати самогон, того треба садити.

Друге рішення звалося інфляцією. Спитаємо: навіщо за
стосовувати цей заморський термін? Чому б цей процес не 
назвати звичайним російським словом? А тому що дослівно 
це звучить занадто відверто: інфляція — це ошуканство. У 
прямому сенсі. Це обдурювання народу. Ви, прикладом, мені 
скопали город і маєте за обопільною згодою отримати пляшку 
горілки, а я цю горілку водою розбавив. Це і є інфляція. Це і є 
ошуканство. Пляшка як пляшка. На вигляд така, як і усі. Т іль
ки міцність напою не та.

Так і з грошима. Вожді народові платять начебто тими са
мими рублями. Тільки їхня «міцність» не та, що була іще торік.

Третій фінт — позика. Платять вожді народові, який зброю 
кує, а потім прохають у народу в борг. Облігації державної по
зики випускалися щороку. Розповсюджували їх за товариша 
Сталіна примусово, за Хрущова — м’якше, добровільно-при
мусово.

Отже, держава випустила облігації, тоді умовлянням або 
погрозами роздала народові, отримавши навзаєм грошики. 
Позика тривідсоткова. Це теоретично означало, що, позичив
ши у громадянина сто рублів, держава зобов’язана йому по
вернути за рік сто три рублі.

Але це так у буржуїв влаштовано. А  у нас погашення дер
жавного боргу відбувалося за правилами лотереї. Один чи кіль
ка разів на рік в газетах на весь розгорт друкувалися тисячі 
номерів: облігації з цими номерами оголошувалися погашени-
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ми. Якщо ти виявився власником облігації з таким номером, 
приходиш до ощадної каси, показуєш облігацію, скажімо, на 
сто рублів, і тобі повертають готівкою усю її номінальну вар
тість — сто рублів.

Коли кожну конкретну облігацію буде погашено, ніхто не 
знає. Як випаде. Одна, може бути, за рік, друга за десять, тре
тя за двадцять. Хитрість полягала в тому, що робітник запла
тив сто рублів і, якщо за рік облігація погаситься, він отримає 
назад сто своїх рублів. Але це вже будуть дещо послаблені ін
фляцією гроші. Якщо ж облігація погаситься за 20 років, то 
купівельна спроможність тих-таки ста рублів буде вже й зо
всім жалюгідною.

А як же три проценти навару? Де вони? О! Тут усе передба
чено. Три проценти річних виплачується не кожному індиві
дуально, а тому, кому пощастить. Частина облігацій кожного

Облігація -  боргова розписка. Держава навіть могла повернути гроші -  тим, 
кому пощастить у лотереї
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року погашалася, а зовсім невелика частина за лотерейним 
принципом ставала виграшною. Можна було на облігацію у 
сто рублів виграти і тисячу, і десять тисяч.

Але не турбуйтеся: рідна держава себе не ображала, грома
дян своїх виграшами не бавила. Повідомляли, що ці три про
центи йдуть на оплату виграшних номерів. Хто хотів вірити, 
той вірив. Хто вірити не хотів, все одно перевірити можливості 
не мав.

Так держава позичала й позичала гроші у громадян і 
нарешті заборгувала дуже й дуже серйозно. На початок 
1957 року внутрішній борг держави складав 259,6 мільярда 
рублів, а платити не було чим. І вожді країни зметикували: хай 
самі громадяни попросять, щоб держава їм борг не повертала!

І тут-таки, як на замовлення, посипалися на Кремль листи 
від трударів та резолюції зборів трудових колективів із закли
ками позичені державою гроші народові не повертати — при
наймні на той момент.

Ну а коли народ прохає, Комуністична партія відмовити 
не здатна. Вирішити так: виплати по боргах заморозити на 25 
років, тобто до 1982 року. Починаючи з 1982 року почати ви
плати по 13 мільярдів на рік, і за 20 років, тобто до 2002 року, 
повністю розплатитися з народом — без виплати, зрозуміло, 
жодної копійки процентів.

7

Людям, які у 1957 році мали ЗО років, Хрущов обіцяв по
вернути останні борги, коли їм повинно було виповнитися 75 
років. Самому Хрущову на час завершення виплат мало стук
нути 108 років.

І небагато хто звернув увагу на певну невідповідність у обі
цянках. Програма КПСС, що її ухвалив XXII з’їзд КПСС, завер
шувалася словами:

Партія урочисто проголошує: теперішнє покоління радян
ських людей буде жити при комунізмі.

Комунізм Комуністична партія обіцяла збудувати у два 
етапи.

Перший: створення матеріально-технічної бази комунізму 
до 1970 року.
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Другий: повний комунізм до 1980 року.
Тобто до цього терміну країна мала почати життя відповід

ності до великого принципу: від кожного за здібностями, кож
ному за потребою . Простіше кажучи, після 1980 року кожен 
буде брати собі стільки всього, скільки йому потрібно. Гроші 
втратять сенс. їх не буде.

Отже, з одного боку лідери країни заявляли, що до 
1980 року гроші в Радянському Союзі вийдуть з обігу. З іншо
го боку, вони ухвалили: починаючи з 1982 року Комуністична 
партія вам, громадяни, ваші грошики почне повертати. Зро
зуміло, без процентів. А після 2000 року, тобто у глибокому і 
досконало розвинутому комунізмі, коли грошей узагалі не 
буде, ми із вами повністю розрахуємося по боргах.
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1

15 травня 1957 року о 19 годині 
01 хвилині за московським часом 
на державному полігоні Тюра-Там 
уперше було здійснено запуск між
континентальної балістичної раке
ти 8К71. Політ ішов успішно перші 
60 секунд. На 61-й секунді було по
мічено полум’я на одному з бічних 
блоків. На 98-й секунді один біч
ний блок відвалився, ракета втра
тила стабільність і на 104-й секун
ді її підірвали.

Це була перемога.
Було зрозуміло, що ця ракета л і

татиме.

Міжконтинентальна 4
балістична ракета 8К71.
Спершу ніхто не підозрював, Жуков готував Радянську Ар-
що воювати вона не зможе, але . .. . ̂  ~,
доставить у космос першого М1Ю Д° НОВОЇ В1ИНИ. 21 Травня 
космонавта 1957 року він відправив ДО ЦК

КПСС звіт про результати цілком 
таємної наукової конференції, яка відбулася під його орудою: 

На конференції розглянуто такі питання, як боротьба за 
панування у повітрі у стратегічному й оперативному масш
табі,, ведення наступальних операцій на велику глибину в умо
вах масового застосування ядерної зброї, організація системи 
ППО країни у сучасних умовах, ведення морських операцій 
на віддалених комунікаціях противника і знищення його бе
регових об'єктів. (Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского
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(1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд 
«Демократия», 2001. С. 115).

За словами Жукова, наукова конференція такого масшта
бу у Збройних Силах Радянського Союзу проводилася уперше. 
Одне з чотирьох головних питань, розглянутих під час конфе
ренції, — зміцнення і розвиток системи протиповітряної обо
рони (ППО). У  далеких від армії людей після прочитання цієї 
фрази може скластися враження, ніби наші стратеги не тіль
ки наступальні операції готували, але й інколи трошки дума
ли про оборону.

Та вдосконалення і розвиток системи ППО аж ніяк не є до
казом оборонного спрямування військового будівництва і не 
суперечить підготовці визвольного походу у Західну Європу. 
Розвиток і вдосконалення системи ППО однаково важливі не
залежно від того, чи ми готуємося до наступу, а чи до оборони. 
Якщо ми нападаємо, ворог огризатиметься, тому треба при
крити власні міста, заводи, електростанції, залізничні вузли 
й мости, порти, аеродроми і, звісно ж, командні пункти, вузли 
зв’язку з угрупуваннями наступальних військ під час завдан
ня грандіозних ударів розтину.

Саме такий сценарій обговорювали стратеги під орудою 
Жукова. Центральне питання конференції: ведення насту
пальних операцій на велику глибину в умовах масового засто
сування ядерної зброї. Поцікавимося: проти кого?

Не проти Японії, Великобританії і США — у цьому випадку 
мова б велася про морські десантні операції, а тут ідеться про 
якихось противників на континенті.

Ці операції Жуков готував не проти Китаю. Того часу за ви
могою Жукова Радянський Союз, не шкодуючи засобів, упер
то озброював китайську армію найсучаснішою радянською 
бойовою технікою, а китайську промисловість — передовими 
радянськими технологіями виробництва зброї.

Ці операції Жуков готував не проти Афганістану, Ірану або 
Туреччини. Проти цих країн можна вести наступальні опе
рації на велику глибину і без масового застосування ядерної 
зброї.

Наступальні операції на велику глибину в умовах масово
го застосування ядерної зброї можна було вести тільки проти
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Західної Німеччини і її союзників на континенті — Бельгії, 
Нідерландів, Люксембургу, Данії, Франції і військ США, які у 
них перебувають. Масове застосування ядерної зброї у Захід
ній Європі було необхідним для знищення командних пунктів 
і стратегічних вузлів зв’язку, придушення засобів ППО й авіа
ції на аеродромах, для прориву потужного фронту оборони та 
розгрому основних угрупувань противника.

Іще одне важливе питання розглянули на конференції — 
боротьба за панування у повітрі у стратегічному й оперативно
му масштабах. Панування у повітрі — необхідна умова гранді
озних наступальних операцій. Не маючи панування або хоча 
би міцної переваги у повітрі, наступати не можна.

От чому у Другій світовій війні Німеччина з перших секунд 
війни проти будь-якого противника насамперед намагалася 
здобути перевагу у повітрі. Так було під час нападів на Польщу, 
Данію, Норвегію, Францію, Бельгію, Нідерланди, Югославію. 
А от спроба панування у повітрі над Британськими островами 
провалилася, тому вторгнення у Великобританію не відбуло
ся.

Далі настала черга Радянського Союзу. Наступ німецького 
війська у перші місяці війни був таким успішним не в останню 
чергу через те, що гітлерівським генералам вдалося захопити 
і довго утримувати панування у повітрі. У  1941 році Сталін і 
Жуков самі готували щось подібне, але Гітлер їх випередив. І 
от через півтора десятка років Жуков, отримавши владу, зно
ву готувався зробити те, що Гітлер не дозволив здійснити Ста
ліну і Жукову влітку 1941 року.

Завдання флоту у 1957 році, як і перед німецьким нападом 
у 1941 році, полягали не в обороні військово-морських баз і ко
мунікацій, не у захисті Лієпаї, Таллінна, Севастополя, Одеси, 
Ленінграда, Мурманська, а у веденні морських операцій на 
віддалених комунікаціях противника й у знищенні його бере
гових об’єктів.

Минуло півтора десятка років із того моменту, коли з вини 
Сталіна і Жукова країна виявилася абсолютно неготовою до 
оборони, бо Червона Армія була орієнтована на ведення тіль
ки наступальних операцій. І от Жуков, починаючи з XX з’їзду 
КПСС і до скону віку, не тільки валив провину на Сталіна за
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неготовність країни і Червоної Армії до оборони, не тільки не 
визнавав у цьому жодної власної ролі, а й готував далі країну 
й Радянську Армію тільки до наступальних операцій. Ані за 
Сталіна, ані після нього Жуков і подібні йому стратеги не роз
глядали питань відбиття ворожого нападу навіть у суто теоре
тичному аспекті.

Головна мета Сталіна — встановлення комуністичної дик
татури на всій планеті, насамперед — у Європі.

Питання: якщо Хрущов і Жуков справді відмовилися від 
спадку Сталіна, від ідеї світової революції, то навіщо їм про
водити наступальні операції на велику глибину в умовах ма
сового застосування ядерної зброї? Навіщо вести операції на 
віддалених комунікаціях супротивника і знищувати його бе
регові об’єкти? Якщо підступні вороги спробують захопити 
радянську країну, то можна було б завдати ядерних ударів по 
десятку ворожих міст і вже цим відбити супротивникові ба
жання воювати. Навіщо Радянській Армії вести наступальні 
операції, якщо ворога можна легко приборкати і без них?

У  план майбутньої війни Жуков наказав уписати положен
ня про те, що Радянський Союз першим починає війну (там 
само. — С. 300).

У  1939 році задум нападу на Німеччину маскувався ніби 
фіговим листочком такою фразою у новому польовому статуті 
Червоної Армії (ПУ-39): якщо ворог нав'яже нам війну, Робіт
ничо-Селянська Червона Армія буде найбільш нападовою з усіх 
армій, що будь-коли нападали.

За 18 років міністр оборони СССР Жуков вимагав, щоб у 
нові плани розгрому Європи було записано просто, без жодних 
якщо: ми нападаємо першими.

З

11 червня 1957 року після трьох невдалих спроб старту з 
другої ракети 8К71 було злито пальне, її зняли з пускового ла
фета і повернули на технічну позицію. Ця подія зіграла поміт
ну роль у боротьбі за владу між кремлівськими елітами, і от 
чому.
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У 1950-ті роки розвиток стратегічних озброєнь у Радян
ському Союзі нагадував гонитву за двома зайцями. Було ство
рену ядерну зброю, яку можна було доставити до цілі ракетами 
або стратегічними бомбардувальниками. І у ракет, і у бомбар
дувальників були свої переваги і свої недоліки.

Загроза застосування ядерної зброї була фактором стри
мування. Стратегічні бомбардувальники виглядали ефектно, 
їх можна було перегнати через океан і показати ревучу арма
ду як ворогам, так і союзникам, як упевненим у потузі держа
ви, так і тим, хто сумнівається. Загрозу застосування ядерної 
зброї за допомогою бомбардувальників можна було загострю
вати до крайнього ступеня: відправити літаки до ворожих 
кордонів, але в останній момент повернути назад, налякавши 
супостата, але не допустивши всесвітньої катастрофи.

Ракети такого ефектного враження не справляли. Кілька 
штук можна було провезти центральною площею своєї столи
ці, але хто на власні очі побачить їх за межами країни? Раке
тами можна було лякати супостата, але якщо вони полетіли, 
то повернути їх уже не можна (їх можна було знищити у по
льоті, але лякати супротивника у такий спосіб — задоволення 
надто дороге і надто ризиковане).

Зате ракетам не треба прориватися через системи проти
повітряної оборони, а про протиракетну оборону у ті часи мрі
яли хіба фантасти.

Успішно розробляти і ракети, і стратегічні бомбардуваль
ники одночасно Радянський Союз не мав змоги: слабка соці
алістична економіка цього не дозволяла. Треба було визна
читися: або сконцентрувати головні зусилля на розробці і 
виробництві ракет, а бомбардувальникам відвести другоряд
ну роль, або навпаки.

І у ракет, і у бомбардувальників були свої прибічники і свої 
противники. Вонибулиу Генеральному штабі, у міністерствах, 
які керували виробництвом зброї, у Держплані, у Централь
ному Комітеті Комуністичної партії і навіть серед перших 
осіб держави. Хрущов, наприклад, був лютим противником 
бомбардувальників і настільки ж переконаним прибічником 
ракет. Жуков віддавав перевагу стратегічним бомбардуваль
никам. Під час навчань на Тоцкому полігоні ядерного удару
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можна було завдати за допомогою ракети 8Ж38 (Р-2), що була 
на озброєнні Радянської Армії, але Жуков наказав, щоб носієм 
був застарілий бомбардувальник Ту-4.

Улітку 1957 року Хрущову треба було терміново продемон
струвати соратникам по партії успіхи у галузі будівництва ра
кет. Черговий збій у запуску 8К71 став ударом по прибічниках 
ракет і насамперед по Хрущову*.

4

Для наступальних операцій на велику глибину потрібна 
єдина воля. Потрібен справжній вождь, який міг би зосере
дити у своїх руках усю повноту влади і розпоряджатися нею 
відповідно до розвитку стратегічної ситуації. Жуков готував 
себе до цієї ролі. Він одноосібно скасовував номенклатурні по
сади Центрального Комітету.

Радянським Союзом керувала Комуністична партія. Керу
вала неподільно. Усіх, хто зазіхав на її владу, комуністи нищи
ли миттєво і безжально.

Здійснювалася ця влада шляхом призначення і усунення 
начальників усіх і всіляких рангів. Призначення та усунення 
відбувалися відповідно до системи, сутність якої висловлює 
однин термін: номенклатура.

Номенклатура мала чотири рівні: районний, обласний 
(крайовий), республіканський та центральний.

Центральний рівень у свою чергу складався з трьох підрів- 
нів:

**3а часів Хрущова з’явився і третій «зайчик», за яким треба було ганятися: ядерні підводні 
човни, озброєні ракетами. Проблема полягала у тому, що дії ядерних підводних човнів треба 
прикривати потужними групами надводних кораблів — відповідно треба було розвивати 
флот. Після Хрущова гонитва озброєнь пішла одночасно за усіма трьома напрямами: і раке
ти наземного базування, і стратегічні бомбардувальники, і ядерні підводні човни з балістич
ними та крилатими ракетами. Додамо до цього визвольні походи (Угорщина, Чехословач- 
чина, Афганістан) і перманентні революції (Індонезія, Єгипет, Сирія, В’єтнам, Куба, Алжир, 
Ангола, Чилі тощо). Результат можна було легко передбачити: Радянський Союз розвалився 
під тягарем непомірних витрат. — П р и м . а в т о р а .
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КПСС

Выборность и подотчетность Подчиненность

Організаційна побудова КПСС. Проголошений принцип керування -  
демократичний централізм

• номенклатура ЦК КПСС;
• номенклатура Секретаріату ЦК КПСС;
• номенклатура Політбюро ЦК КПСС (із 1952 по 

1966 роки — Президія ЦК КПСС).
На кожному рівні від районного комітету партії до Політ

бюро існував список посад, які могли бути зайняті тільки за 
рішенням відповідного партійного комітету. І не відігравало 
жодної ролі, про які структури йдеться — про православну

100



ОБЛОМ

церкву чи профспілкову організацію, добровільне спортив
не товариство чи науковий заклад, про танкову дивізію чи 
редакцію журналу «Юность». Усі, хто мав хоч якийсь стосунок 
до керування країною, входили до номенклатури якогось рів
ня, часто про це навіть не підозрюючи.

Ліквідувавши власним рішенням посади партійних нагля
дачів, хай і не найвищого рангу, а проте включених до номен
клатури ЦК, Жуков замахнувся на неподільну владу Комуніс
тичної партії і здійснив спробу вийти з-під її контролю.

Раніше таке частенько витворяв Сталін. Але він був Гене
ральним секретарем Центрального Комітету Комуністичної 
партії. Це був його обов’язок і право створювати посади чи їх 
скасовувати, призначати когось на номенклатурні посади або 
знімати. Жуков такого права не мав, бо Першим секретарем 
Центрального Комітету Комуністичної партії був не він. Цю 
посаду обіймав Хрущов.

Одноосібно скасовуючи посади номенклатури ЦК, Жуков 
цим самим виривав владу з рук Хрущова і очолюваної ним 
Комуністичної партії. Самочинно привласнивши собі право 
скасовувати посади номенклатури ЦК КПСС, Жуков порушив 
межі власних повноважень. І рішуче посунув далі.

На рівні армій, флотилій, військових округів, груп 
військ і флотів влада командувачів перебувала під контр
олем Військових рад. У  таку раду входив і сам командувач. 
Один-два члени Військової ради завжди стояли за спиною 
командувача — без їхньої згоди він не мав права ухвалювати 
жодних принципових рішень. Військові ради — це нашийник 
Комуністичної партії на шиї Радянської Армії.

Жуков вимагав перетворити Військові ради з контролюю
чих органів у дорадчі, а їхній склад затверджувати не рішен
нями ЦК КПСС, а наказами міністра оборони (там само — 
С. 445). Іншими словами, Жуков вимагав, щоб Комуністична 
партія не призначала контролерів над командирами і коман
дувачами, щоб не було над командирами й командувачами 
ніяких контролерів. Хай будуть просто радниками. І хай цих 
радників призначає не Комуністична партія, а міністр оборо
ни, тобто Жуков.

Простіше кажучи, Жуков гнув лінію на те, щоб Радянська 
Армія підкорялася не Комуністичній партії, а йому особисто.
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І щоб війська КҐБ і МВД було передано до складу Радянської 
Армії — тобто під контроль Жукова.

Але і цього було йому замало. У  жовтні 1952 року XIX з’їзд 
КПСС ухвалив новий Статут партії, відповідно до якого кожен 
комуніст мав право звертатися до будь-яких партійних ін
станцій, аж до Центрального Комітету. Багато хто з офіцерів 
були комуністами (інакше ходу нагору не давали); майже всі 
генерали були комуністами.

Жуков запровадив у Радянській Армії свої порядки. Усу
переч Статуту КПСС він заборонив армійським і флотським 
комуністам звертатися до ЦК КПСС. На армійських і флот
ських комуністів гарантовані Статутом КПСС права не поши
рювалися (там само — С. 446).

Та навіть на цьому Жуков не заспокоївся. Він заборонив на
чальнику Головного політичного управління Радянської Армії 
генерал-полковнику О. С. Желтову інформувати Централь
ний Комітет про все, що відбувається у Збройних Силах (там 
само. — С. 244).

Головне політичне управління Радянської Армії — це вер
ховний політичний наглядач. Головне політичне управління 
було одночасно одним із відділів Центрального Комітету.

Тобто Жуков заборонив одному з відділів Центрального 
Комітету виконувати свої контролюючі функції. Таким чином 
Жуков вивів один із відділів ЦК із підкорення Першому секре
тарю ЦК КПСС товаришу Хрущову.

Розставляння кадрів — це єдиний важіль влади, який був 
у руках Комуністичної партії. Заберіть у Комуністичної партії 
право розподіляти керівні посади, і ніякої іншої влади у її ру
ках не залишиться.

Саме цим і займався Жуков. Він виривав владу з рук Хру
щова, відтісняючи його й решту вождів від влади.

5

Але і Хрущова несло. 13 і 19 травня 1957 року на зустрічі 
з діячами культури Хрущов, збиваючись на народну, ледь не 
матірну лексику, вчив інженерів людських душ, як правильно
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складати вірші та книги, як писати картини, як знімати філь
ми. Рік тому на XX з’їзді КПСС Хрущов викрив культ особи 
Сталіна. Усьому ідеологічному апарату країни було наказано 
працювати в дусі доповіді товариша Хрущова. Борзописці ста
ралися.

Хрущову хотілося, щоб вони кляли особисто Сталіна, але 
не чіпали всю рідну йому вибудовану Сталіним економічну й 
політичну систему. Але це було неможливим. Керуючись вка
зівками Хрущова, розвінчуючи культ Сталіна, бійці ідеологіч
ного фронту, самі того не бажаючи, підривали глибинні фун
даментальні основи ідеології.

Хрущов лютував, письменників і художників ділив на ла
кувальників і гудителів. Перші, на його думку, прикрашали 
дійсність, другі -  її перекручували, викривляли, показували у 
карикатурному вигляді. А треба було знайти золоту середину.

Знайти її нікому не вдавалося — бо її не було. Середини і 
не могло бути. Дійсність була карикатурною. Країна, що пре
тендувала на роль наддержави, не була здатною ані нагодува
ти власний народ, ані одягти, ані взути його, ані забезпечити 
житлом. Будь-яке слово правди було звинуваченням системі 
бюрократичного керування.

Ще у червні 1941 року стандарт соціалістичного реалізму 
встановив улюблений сталінський режисер Іван Алєксандро- 
віч Пирьєв. Стандарт називався «Свинарка і пастух».

За це видатне досягнення передового кіномистецтва Пи
рьєв тут-таки був удостоєний Сталінської премії. Усього за де
сять років він зірвав шість таких премій і зрівнявся із самим 
Константіном Сімоновим, який лідирував у всіх списках ста
лінських лауреатів.

У шедеврі Пирьєва свинарка з елегантним манікюром і 
модною зачіскою, співаючи задушевних пісень, на стерильно 
чистій свинофермі перевиконувала плани, а пастух-дагеста- 
нець випасав вівці у сніжних горах. Як передовиків виробни
цтва свинарку і пастуха відправили на виставку до Москви, 
де вони й зустрілися. І заспівали дуетом. У  тому фільмі було 
все — і радість праці, і дружба народів, і дострокове виконання 
планів, і навіть інновації (винахід нової годівниці для свиней).
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Афіші фільмів теж слугували зразком того, яким має бути життя 
радянської людини

Після війни Пирьєв, переплюнувши сам себе, видав на- 
гора нового супершедевра соціалістичного реалізму під на
звою «Кубанські козаки». Фільм був кольоровим. Уже лише це 
надавало йому особливої свіжості. Та ж свинарка стала тепер 
головою колгоспу. Колгоспники (у шовкових малинових і чер
воних сорочках) співали, танцювали, між піснями і танцями 
перевиконуючи плани, життя виглядало нескінченним свя
том, столи ломилися від багатого їдла, але ніхто з персонажів 
не закладав за комір ані у будні, ані у свята.

Фільм став новим еталоном соціалістичного реалізму: він 
показував дійсність не такою, якою вона була, а такою, якою 
вона мала б бути. Крок убік від цього еталона висвітлював по
творність системи. У  жодному радянському фільмі не було по
казано черги за ковбасою. Не показували і черги за каструля
ми, валянками, гасом.

Майстри старалися обходити не тільки гострі, але й тупі 
кути, проте будь-який відступ від стандартів «Свинарки» та
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«Кубанських козаків» виглядав в очах керівництва наклепом 
на найпередовіший лад — як не крутися, а все одно з високою 
вірогідністю виявишся або лакувальником дійсності, або зло
стивим гудителем. Хрущов поливав і тих, і інших. Але було 
йому цього замало, і він під час зустрічі з діячами культури 
розповідав очманілій аудиторії сталінських лауреатів про де
талі підкилимних сутичок кремлівських вождів.

Це було жахливим порушенням номенклатурної етики. У  
своєму колі патякай про все, поки язика з головою не відірвуть. 
Але не смій виносити сміття з хати!

Хрущов сміття з кремлівської хати вигрібав бульдозерами, 
вивозив самоскидами: я от так і так вважаю, але знаходяться, 
розумієш, такі серед наших вождів, які інакше думають!

22 травня 1957 року, виступаючи перед керівниками сіль
ського господарства, Хрущов оголосив головне завдання еко
номіки Радянського Союзу: у найближчі 2—3 роки наздогнати 
і перегнати Америку у виробництві м’яса, молока і масла на 
душу населення.

ГО ПРСИЗЙОАСШ 
МЯСА,М0ЛОКД| 

И МАСЛА
НАДУШУШСЕЛОШЯ

Отак і мали радянські жінки бігти наввипередки з Америкою -  просто з 
бідонами у руках
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Слова Хрущова тут-таки підхопила вся радянська пропа
ганда і сторазово повторила на весь світ. Народ відповів лави
ною анекдотів та непристойних частівок.

Поставити завдання легко: наздогнати і перегнати. Але 
як? Це завдання ставив ще Ленін — до речі, іще у вересні 1917 
року, ще до захоплення влади більшовиками. Після того вони 
весь час намагалися когось наздогнати і перегнати.

Завдання наздогнати Америку до 1960 року Хрущов поста
вив перед країною, не порадившись ні з ким, не повідомивши 
соратників із керівництва державою і партією. Це стало остан
ньою краплею. Провалений проект засвоєння цілини, під
рив авторитету Комуністичної партії і каральних органів на 
XX з’їзді КПСС, розвал соціалізму в Угорщині, Польщі, Чехос- 
ловаччині, Болгарії, Румунії та НДР, безумні, нічим не обґрун
товані прожекти обгону Америки, винесення кремлівських 
чвар на загальний огляд і обговорення — усі ці дурощі, наче 
порохові діжки, скочувалися в один льох.

Не вистачало лише іскри, щоб під Хрущовим разом грохну
ла вся ця купа порохових діжок.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Для того, щоб нам з вами не заплутатися у комуністичній 
ієрархії, я дозволю собі ще раз стисло окреслити структуру 
влади у країні в той час.

У  згаданий період Радянський Союз складався з 15 респу
блік. Найбільша з них, Російська, мала у своєму складі 16 авто
номних республік, 6 країв і 52 області. Автономні республіки, 
краї і області поділялися на райони.

Друга за розміром, Українська республіка мала у своєму 
складі 26 областей.

Казахська— 16.
Узбецька —  9.
Білоруська — 7.
Киргизька —  5.
Туркменська —  4.
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Невеликі республіки —  Грузинська, Таджицька, Азербай
джанська, Литовська, Молдавська, Латвійська, Вірменська, 
Естонська —  у своєму складі областей не мали, вони ділилися 
одразу на райони.

На всіх рівнях країною керували партійні секретарі.
Районами керували районні комітети партії. У  райкомі 

було кілька відділів, які керували ідеологією, промисловістю, 
транспортом, сільським господарством тощо. Очолювали ра
йонний комітет 3—4 секретарі. Кожен із них керував одним 
або кількома відділами. Перший секретар райкому був началь
ником над усіма.

Так само справа була облаштована в областях. Областю 
керував обласний партійний комітет. Він складався з відділів. 
Одним або кількома відділами керував секретар. Над усіма був 
поставлений перший секретар обкому.

У  краях —  крайові комітети з секретарями.
У  республіках— республіканські.
А над ними —  Центральний Комітет. Центральний Комі

тет у різні часи мав від 6 до 27 відділів. Відділи у різні часи зли
валися і розділялися, назви їхні змінювалися.

Звернемо увагу не на назву, а на суть.
У  всі часи головними відділами були:
• військовий відділ (тобто Головне політичне управління 

Радянської Армії і Військово-Морського Флоту);
• відділ обліку та розподілення кадрів, який призначав і 

знімав усіх найвищих керівників країни: генералів, адміралів, 
маршалів, послів, міністрів і їхніх заступників, секретарів 
райкомів, обкомів, крайкомів, союзних республік, ректорів уні
верситетів, церковних ієрархів і тощо;

• міжнародний відділ, який керував зовнішньою політи
кою держави;

• ідеологічний відділ, який випрацьовував ту саму «єдино 
правильну» лінію партії;

• відділ агітації і пропаганди (Агітпроп);
• інші відділи, які здійснювали керівництво практично 

всіма аспектами життя країни.
У  відділах ЦК працювали сотні високопосадовців, яких на

бирали з-поміж фінансистів, інженерів, військових, журналіс-
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тів, чекістів, дипломатів тощо, —  тобто з людей, іц о  мали 
якісь конкретні знання для керівництва певними сферами ді
яльності.

Очолювали відділи завідувачі. Завідувачі відділів мали у сво
їх руках колосальну владу. їхні дії координували секретарі ЦК, 
кожен з яких мав у підпорядкуванні один чи кілька відділів. Над 
усіма секретарями стояв Генеральний секретар, який з 1953 
до 1966року називався Першим секретарем ЦК КПСС.

Просто, чи не так?
Окрім того, існували партійні титули —  щось на кшталт 

титулів барона, графа чи герцога.
Титулів було п'ять. Назвемо їх за зростанням значення в 

ієрархії влади:
• член Центральної ревізійної комісії;
• кандидат у члени Центрального Комітету;
• член Центрального Комітету;
• кандидат у члени Політбюро (Президії) ЦК;
• член Політбюро (Президії) ЦК.
Титули не були спадковими чи пожиттєвими. Вони були 

тимчасовими. Два останніх титули надавалися тільки тим, 
хто мав звання члена ЦК.

Титули жалувалися так. Великий начальник (скажімо, 
перший секретар дуже важливого й успішного обкому, ко
мандувач військ військового округу, дипломат високого ран
гу, завідувач відділу ЦК) за свої заслуги раптом отримував 
титул члена ЦРК. Наприклад, Надзвичайний і Повноважний 
Посол СССР; Постійний представник Радянського Союзу при 
Свропейському відділенні ООН Зоя Васільєвна Міронова стала 
якось членом ЦРК. ЦРК —  це партійний суд. Великих начальни
ків не можна було судити звичайним судом, щоб не виносити 
сміття із кремлівської господи. їхні справи таємно розбирали 
у ЦРК, нікому про це не розповідаючи.

Наступний за важливістю ранг —  кандидат у члени ЦК. 
Очолив товариш якийсь важливий крайком чи обком (скажімо, 
Куйбишевський) або військовий округ (припустімо, Далекосхід
ний), довів справою, що з роботою упорається, тоді йому мо
гли такийранг надати. На партійному жаргоні це називалося 
«вибрати».
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Ще вище —  член ЦК. Цей титул надавали першим секре
тарям союзних республік, деяких країв, областей, деяким мі
ністрам, найбільшим чекістам, найвидатнішим ідеологам і 
військовим дуже високого рангу.

За Статутом партії не рідше ніж один раз на три місяці 
у Москві збирався пленум ЦК, у якому брали участь члени ЦК, 
кандидати у члени ЦК і члени ЦРК. Пленум вирішував найваж
ливіші питання керівництва країною і світовим комуністич
ним рухом.

У  1957 році у складі ЦК КПСС було 126 членів, 117 кандида
тів і 62 члени ЦРК.

Зі складу членів ЦК КПСС пленум обирав Політбюро, яке 
у період, що нас цікавить, називалося Президією ЦК КПСС; у 
1957 році до нього входило 11 членів і 7 кандидатів. У  планово
му порядку Політбюро (Президія) збиралося один раз на тиж
день. За необхідності —  у будь-який момент.
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1

18 червня 1957 року. Кремлівська їдальня, спеціальна зала 
для членів Політбюро. У  1952 році Політбюро переназвали у 
Президію Центрального Комітету КПСС, але назва зали при
липла до неї міцно.

Чистота сліпуча. Навіть чистіше, аніж на свинофермі у 
правдивому фільмі Івана Пирьєва про щасливе колгоспне 
життя.

Завершувався обід. У  залі 7 з 11 членів Президії ЦК КПСС — 
товариші Булґанін, Ворошилов, Каґановіч, Маленков, Моло-

Скромний обід вищої партійної номенклатури
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тов, Сабуров, Пєрвухін і троє з кандидатів у члени Президії ЦК 
КПСС — товариші Брєжнєв, Фурцева та Шепілов.

Зав’язалася розмова. Про Хрущова.
Слово за слово — тут-таки і вирішили, чого чекати? По

кличемо Хрущова та й знімемо. Усі зібралися? Не всі. Але біль
шість.

Як покликати, щоб не злякати? Просто: планувалася по
їздка членів Президії Центрального Комітету до Ленінграда. 
16 травня 1953 року Ленінграду стукнуло 250 років. Про це не 
згадав ніхто. Отямилися занадто пізно. Тому вирішили свят
кувати через 4 роки після ювілею — 21 червня 1957 року.

Чи є різниця, святкувати у травні чи у червні, того ж року 
чи чотири роки потому? Вожді вирішили: різниці жодної. Тре
ба було тільки обговорити, хто з кремлівських очільників пе
ред якими аудиторіями виступатиме і про що говоритиме.

Зателефонували Хрущову: Нікіта Сєрґєіч, зайди на хви
линку, про Ленінград вирішити треба.

Поки на Хрущова чекали, Маленков запропонував: Хруща 
знімаємо і ставимо міністром сільського господарства, Моло
това — керівником Комуністичної партії.

Молотов: а Маленкова — головою уряду.
Товариш Каґановіч запропонував Маршала Радянського 

Союзу Булґаніна призначити головою КҐБ, а Булґанін запро
понував товариша Каґановіча секретарем ЦК, який відповідає 
за контроль над Збройними Силами, військовою промисловіс
тю та зовнішньою політикою.

Із цим погодилися, перейшли до зали засідань. Тут і Хрущ у 
дверях намалювався: що незрозуміло з Ленінградом?

Товариш Малєнков пояснив, що з Ленінградом у загальних 
рисах усе зрозуміло. Не зрозуміло із посадою Першого секрета
ря ЦК КПСС. Адже така посада Статутом КПСС не передбаче
на — до речі, як і посада Генерального секретаря, яка існувала 
до того. Тому Президія Центрального Комітету КПСС ухвалила 
скасувати посаду Першого секретаря Центрального Комітету 
КПСС як таку, що не відповідає Статуту партії.

Повторювався минулий сценарій. 1922 року було створено 
посаду Генерального секретаря Центрального Комітету. Цю 
посаду обійняв Сталін. Але відповідні зміни до Статуту пар-
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тії не внесли. У  жовтні 1952 року було прийнято новий Статут 
партії, у якому про цю посаду теж нічого не було. Новий Ста
тут ухвалювали для того, щоб відсторонити Сталіна від влади: 
дивися, мовляв, Комуністична партія проголосувала за новий 
Статут, у якому твоєї посади, товаришу Сталін, не передбаче
но. Геть звідси!

Після смерті Сталіна було створено посаду Першого секре
таря Центрального Комітету, яку 13 вересня 1953 року обі
йняв Хрущов. Проте до Статуту знову не було внесено жодних 
змін. Тобто Хрущов обіймав посаду, яку Статут не передбачав. 
18 червня 1957 року вожді вирішили: посаду цю скасовуємо і 
таким чином відсторонюємо товариша Хрущова від керівни
цтва партією та країною.

Хрущов заперечував: хто ви такі? Першим секретарем 
мене поставив пленум ЦК, і тільки пленум може зняти. Зби
райте пленум, збирайте всіх 126 членів ЦК, 117 кандидатів та 
62 члени ЦРК, хай вони вирішують.

Але й на це була заготована відповідь: на посаду Першого 
секретаря ЦК, товаришу Хрущов, тебе призначили ми, члени 
Президії ЦК. А пленум, усі ці триста вождів нижчого рангу, 
лише покірливо затвердив ухвалене нами рішення. Ми тебе 
призначили, ми тебе і знімаємо.

У цю мить у залі з’явився товариш Мікоян. Із 9 членів 
Президії ЦК КПСС семеро проти Хрущова, двоє за нього: сам 
Хрущов і після деяких коливань — Мікоян.

Кандидати у члени Президії ЦК КПСС мали право дорад
чого, але не вирішального голосу. Тобто: всі слухають, думку 
висловлюють, але у голосуванні участі не беруть. У  той момент 
у залі були присутні лише троє кандидатів. їхні думки розді
лилися.

Шепілов — проти Хрущова.
Брєжнєв і Фурцева — висуванці Хрущова. Знімуть Нікіту — 

їх теж виженуть. Зрозуміло, що вони за Хрущова.
Жуков теж із команди Хрущова, але він відсутній. Жуков 

перебував у Солнечногорску, де працювала група генералів, 
яка розробляла документи для проведення ще одних військо
вих навчань із застосуванням ядерної зброї.
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Присутність Жукова на засіданні Президії ЦК КПСС не ви
магалася. Жуков був лише кандидатом у члени Президії ЦК 
КПСС. Він мав право висловлювати свою думку, але вирішаль
ного голосу не мав.

2

Тим часом Молотов, Маленков і Каґановіч вели перед, лая
ли Хрущова останніми словами, пригадуючи всі дурощі, зро
блені за останні чотири роки.

Це було вирішальною помилкою.
Кандидат у члени Президії товариш Шепілов, який не мав 

права вирішального голосу, горлав, як несамовитий: так голо
суйте ж, голосуйте, хай вам трясця!

Належало негайно проголосувати, ухвалити рішення про 
зняття Хрущова, припинити розмови і перейти до рішучих 
кроків.

Перше: Хрущова зачинити в кімнаті без телефонів. Хоч би 
на добу.

Друге: Мікояна, Брєжнєва та Фурцеву, які підтримували 
Хрущова, — туди ж.

Третє: під будь-яким приводом викликати до Кремля голо
ву КҐБ генерала армії Серова і теж посадити під замок. Хоч би 
на декілька годин.

Малєнков, Каґановіч і Молотов у фас, а присталий до них Шепілов -  у профіль
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Тут-таки новому шефу КҐБ Маршалу Радянського Союзу 
Булґаніну змінити охорону в Кремлі, у будівлях ЦК на Старой 
площі, на урядових вузлах зв’язку, забезпечити зв’язком своїх 
людей, відімкнути канали урядового зв’язку у всіх установах, 
де Хрущов посадив своїх висуванців.

Після цього людей Хрущова викликати на засідання до 
Кремля. Засідання проводити на будь-яку тему, аби на багато 
годин і до пізньої ночі, а ще краще — до перших півнів. У цей 
час своїм людям повідомити про призначення на нові посади 
у міністерствах і вимагати від них негайно приймати справи.

І найголовніше: новому секретареві ЦК із питань оборони 
та зовнішньої політики товаришу Каґановічу належало стрім
ко летіти до Міністерства оборони, змінити охорону і віддати 
наказ: Жукова, позиція якого стосовно цього питання є незро
зумілою, до міністерства не впускати.

А після цього вже можна було скликати пленум Централь
ного Комітету й оголошувати його членам, що товариш Хру
щов із роботою Першого секретаря не впорався, посада така 
Статутом КПСС не передбачена, рішенням Президії ЦК її лікві
довано, товариш Хрущов переводиться на менш відповідальну 
посаду міністра сільського господарства.

Хто б заперечив?
Власне, на цьому пленумі і варто було висловлювати Хру

щову все, що проти нього накопичилося.
Але Молотов, Маленков та Каґановіч захопилися. Вони 

зняли Хрущова і взялися пригадувати йому прорахунки, ду
рощі та помилки. Ворошилов, Булґанін, Пєрвухін та Сабуров 
теж не пасли задніх. Дров Нікіта встиг наламати — було з чого 
кепкувати.

Хрущов слабко огризався.
Під час перерви Фурцева Єкатєріна Алексеевна, кандидат 

у члени Президії ЦК, секретар ЦК КПСС, вислизнула із зали, 
мишкою шуснула до свого кабінету і набрала номер приймаль
ні Жукова у Міністерстві оборони: де він?

Отримала відповідь: у Солнечногорску.
Владою Центрального Комітету Фурцева наказала негайно 

з’єднати. З’єднали.
І вона крикнула у слухавку:
— Жоро, скинули Нікітку! Рятуй!
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З

— Ти, товаришу Хрущов, їздив до Фінляндії і там із фін
ським президентом у фінській лазні голим сидів! Де ж це ба
чено, щоб державний діяч свою велику країну представляв із 
голою дупою!

— А ти, товаришу Молотов, із Ріббентропом шампанське 
пив, Гітлеру ручку тис. Краще вже із друзями з голою дупою 
сидіти, аніж Гітлеру дупу лизати!

Дискусія тривала у тому ж таки ключі. Далі не розповідаю, 
оскільки лексику вожді використовували переважно ненорма
тивну.

4

Жуков діяв так, як мали діяти члени Президії ЦК, що ви
рішили скинути Хрущова.

Перш за все із Солнечногорска Жуков зателефонував голо
ві КҐБ Серову:

— Ваню, викликатимуть до Кремля, не ходи! Зачинись 
у себе! Нікого до себе не пускай! Не давай змінити охорону 
Кремля! Міцно тримай вузли урядового зв’язку. Телефони всіх, 
хто, за твоїми відомостями, підтримує Молотова, Маленкова, 
Каґановіча, відріж!

Другий дзвінок маршалу Конєву:
— Ваню, візьми список членів ЦК, обдзвонюй усіх, клич 

до Москви! Від мого імені наказуй командувачам військових 
округів і флотів виділяти найшвидші літаки для членів ЦК. 
Літаки саджай просто на Центральний аеродром!

Третій дзвінок начальнику ҐРУ генерал-полковник Ште- 
менку:

— Сергію, стрімко на Центральний аеродром! Прибувати
муть члени Центрального Комітету, введеш їх у курс!

Поки Жуков телефонував трьом своїм бойовим товаришам, 
генерал-лейтенант Кітаєв, генерал для особливо важливих до
ручень Міністерства оборони СССР, зв’язався з командувачем
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військ Московського військового округу Маршалом Радян
ського Союзу Москаленком і передав накази міністра оборони.

Перше: підняти за бойовою тривогою (без виходу з військо
вих містечок) 2-гу гвардійську Таманську орденів Суворова і 
Кутузова мотострілецьку дивізію.

Друге: всіх маршалів, генералів та адміралів, які перебува
ють у Москві чи поблизу Москви, підняти за тривогою, озброї
ти, зібрати у Міністерстві оборони, бути готовими до негайно
го виконання наказів міністра оборони СССР.

Третє: підняти за бойовою тривогою курсантів військових 
академій, озброїти, виставити офіцерські караули на Цен
тральному аеродромі Москви, у готелі «Москва», де буде розмі
щено прибулих членів ЦК та кандидатів у члени ЦК, блокува
ти весь рух на площах і вулицях побіля Кремля, виставити там 
озброєні офіцерські патрулі.

Четверте: блокувати весь рух від Солнечногорска до Боро- 
віцкіх воріт Кремля.

5

Ш лях від Солнечногорска до Кремля Жуков із Кітаєвим 
проскочили блискучим метеором.

Кандидати у члени Президії Центрального Комітету не ма
ють на засіданнях Президії вирішального голосу. Але один із 
кандидатів на прізвище Жуков, який увірвався на засідання, 
вирішальний голос мав, хоч і неофіційно.

Голос Жукова був гучнішим за голоси решти членів Пре
зидії разом узятих. Жуков був Маршалом Радянського Союзу, 
міністром оборони СССР. У його руках була Радянська Армія.

Жуков влетів до зали й оголосив: ви, любі товариші, вирі
шили Хрущова Нікіту Сєрґєєвіча усунути від влади, але Ра
дянська Армія вашого рішення не підтримає. Якщо треба буде 
пригнати сюди 200 танків для вирішення цього питання, я це 
влаштую.

До цього Жуков додав, що танки виконують тільки його на
кази і більше нічиї.
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Заяву Жукова не зрозуміли й не оцінили навіть і через пів
століття.

Насправді ця заява була нічим іншим, як проголошенням у 
Радянському Союзі військової диктатури.

Сенс заяви Жукова був таким: ви, хлопці, тут засідаєте, 
вождями прикидаєтеся, верховну владу вдаєте. Але Армія вам 
не підпорядкована! Армія підлягає мені! Питання про те, хто 
керуватиме країною, вирішується не у Кремлі, а в Міністер
стві оборони. І вирішується воно не вами, любі товаришочки, 
а тільки мною.

6

Оцінімо ситуацію. Назвемо речі своїми іменами. Іще давні 
китайці знали: правильно назвати — значить правильно зро
зуміти.

Отже, як ми назвемо те, що відбувалося в ті дні у столиці 
батьківщини Соціалізму?

Правильно: військовий переворот.
Погодьмося: не було танків на вулиці, не було стрілянини 

та кровопролиття. Але у всіх присутніх було чітке розуміння: 
опиратися сенсу немає. Якщо буде потрібно, будуть і танки, і 
стрілянина, і кровопролиття.

Давайте подумки перенесемо ситуацію до будь-якої іншої 
країни: зібралися центрові політичні, промислові, фінансові 
тузи, вирішують питання про верховну владу. І тут раптом ве
ликий армійський начальник їм каже: а хто ви такі? Не ваша 
це справа. Питання про верховну владу вирішує армія — тоб
то я як її найвищий керівник.

Розклад у Кремлі на 18 червня 1957 року був таким: або вер
ховна кремлівська влада контролює армію, або армія контро
лює верховну кремлівську владу. Інших варіантів бути не мо
гло.

Жуков відкрито і нахабно оголосив кремлівським вождям, 
що у країні на ім’я Союз Радянських Соціалістичних Республік 
уводиться другий варіант. А перший відміняється. Просто за
раз. Високоповажним Жуковим Ґєорґієм Константіновічєм.
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7

18 червня 1957 року засідання Президії Центрального Ко
мітету завершили досить рано — о 8-й вечора. Хрущову треба 
було тягнути час. Йому треба було виграти хоч б одну ніч. Катя 
Фурцева запропонувала засідання перенести на завтра. Вож
ді кричали один на одного від самого обіду. Витрати нервової 
енергії втомлюють значно більше, аніж витрати енергії фізич
ної. Заморилися до нестями. Тому і погодилися.

Це була ще одна вирішальна помилка Молотова, Маленко
ва й Каґановіча. їм належало питання ставити на голосуван
ня і Хрущова знімати.

На цьому наполягав, не спиняючись, Шепілов: голосуйте 
ж!

Його не послухали. Розійшлися, роз’їхалися.
Хрущов одразу рвонув на Старую площу у сіру будівлю 

Центрального комітету КПСС, моргнувши поплічникам: зби
раємося у мене.

У  кабінеті Хрущова їх було п’ятеро: сам Нікіта, Брєжнєв, 
Мікоян, Жуков, Фурцева.

Жуков доповів: у мене все готове! Я їх усіх заарештую! 
(Красная звезда. 26 жовтня 2002 р.)

Мікоян погодився, але додав, що цією зброєю треба корис
туватися тільки у крайньому випадку. Є сподівання зробити 
все, дотримуючись правил пристойності. Треба розірвати за
колот. Треба від найзапекліших відбити тих, хто сумніваєть
ся. Перших оголосити застрільниками і бити не жаліючи. Ре
шту вважати обдуреними і заблудлими. їх у кут не заганяти, 
давати можливість відійти. Окрім того, за всіма повсталими 
проти Хрущова — персональний контроль та спостереження.

Зателефонували господарю КҐБ генералу армії Серову. Той 
доповів, що все під контролем, усі повсталі прослуховуються. 
Але підконтрольні товариші телефоном не базікають. У  них 
відбуваються зустрічі на дачі Молотова. На паркових стежин
ках.

У  цей час на вікна кабінету Хрущова впали перші великі 
краплі дощу. І гримнула гроза, яка змінилася зливою на всю 
ніч.
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КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Загрозою застосувати військову силу кандидат у члени 
Президії ЦК КПСС Жуков повалив більшість політичного керів
ництва країни. Саме так Бонапарт розганяв владу, що йому 
не догодила: прикладами своїх гвардійців або ж  тільки загро
зою покликати 'їх до зали засідань для вирішення питання.

У  будь-якій країні, окрім Радянської, дії Жукова назвали би 
військовим переворотом. Хіба не так? Кандидат у вожді ви
гнав із владних вершин більшість вождів. Як іще назвати такі 
дії?

Але це переворотом не називається. Знайшли мудрий тер
мін. Виявляється, проти Хрущова виступила не більшість ке
рівництва країни, а лише «арифметична більшість». Тому і Жу
ков повалив не більшість керівництва, а лише арифметичну 
більшість керівництва.

Із того часу термін цей гуляє світом. І  оприлюднюють у на
укових журналах учені товариші статті на захист Жукова. І 
по всіх статтях мандрує цей дивний термін. Приклад: Наумов 
В. П. «Дело» маршала Г. К. Жукова І  І  Новая и новейшая история 
(М.:Наука. 2000. № 6. С. 79).

Збентежимо серйозних істориків запитанням: товари
ші науковці, а що, окрім арифметичної більшості, існує якась 
іще? Геометрична? Чи тригонометрична?
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ДІЙОВІ ОСОБИ

ФУРЦЕВА
ЄКАТЄРІНА

АЛЄКСЄЄВНА
(1910- 1974)

Фурцева Єкатєріна Алєксєєвна. 
Вона ж — Єкатєріна Третя. Вона ж 
(у народі) — Катюша Ненаситна.

Народилася 7 грудня 1910 року. 
Походження пролетарське. Трудо
ва діяльність, як у багатьох мільйо
нів у країні тих часів, — із ранньої 
юності на фабриці. У 14 років всту
пила до комсомолу — Комуністич
ного союзу молоді.

Із 1930 року на комсомольській 
роботі. Того ж року вступає до лав 
Комуністичної партії. Закінчила 
інститут. Інженер-хімік. Була пар
тійним секретарем інституту. Піс
ля закінчення — на партійній ро
боті.

У  1942 році призначена (у пар
тійних колах заведено було ввічли
во казати «обрана») другим, згодом 
першим секретарем партійного ко
мітету одного з найпрестижніших 
районів Москви — Фрунзенского. 
Того ж року познайомилася із Хру
щовим і назавжди залишилася у 
його команді, хоча у 1942 році Хру
щов і не був господарем Москви.

У  1950 році Фурцева — другий 
секретар Московського міського ко
мітету партії. У  жовтні 1952 року на 
антисталінському XIX з’їзді КПСС 
увійшла до складу Центрально
го Комітету КПСС. Із 26 березня 
1954 року — перший секретар Мос
ковського міського комітету КПСС.
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На наступному, уже відверто анти- 
сталінському XX з’їзді КПСС — кан
дидат у члени Президії та секретар 
ЦК КПСС.

Ще під час Другої світової ві
йни познайомилася із Ніколаєм 
Фірюбіним, який теж обіймав по
саду одного із секретарів москов
ського міського комітету партії. У 
1953 році Ніколай Павловіч Фірю- 
бін отримав призначення на ди
пломатичну роботу. У  1954— 1955 
роках Фірюбін — Надзвичайний і 
повноважний посол СССР у Чехос- 
ловаччині, із 1955 року — Надзви
чайний і Повноважний Посол СССР 
в Югославії.

Фірюбін і Фурцева одружилися 
у 1956 році. В обох це був другий 
шлюб.
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1

19 червня 1957 року Президія Центрального Комітету за
сідала у повному складі. Члени Президії товариші Суслов і Ки
риченко, які були відсутні у перший день засідань, зметику
вали, на чиєму боці сила, і обидва без сумнівів одразу стали 
на бік Хрущова. Так само вчинили й усі відсутні першого дня 
кандидати у члени Президії ЦК КПСС — Козлов, Мухітдінов, 
Швєрнік.

Поки Президія Центрального Комітету, зриваючись на га
лас та лайку, вирішувала, чи бути Хрущову головним очіль- 
ником Радянського Союзу, до Москви терміново збирався весь 
склад Центрального Комітету.

Дехто з членів ЦК жили й працювали у Москві або непода
лік від неї. Місце зустрічі для них — у Кремлі. Тут їх зустрічав

і «напучував» секретар ЦК КПСС 
генерал-лейтенант Брєжнєв Лео
нід Ільїч. Товариш Брєжнєв інфор
мував членів ЦК про те, що група 
фракціонерів виступила проти на
шого любого Нікіти Сєрґєєвіча. На 
найвищому рівні — розлом. Усе 
залежатиме від вашого, любі това
риші, рішення. Вирішуйте так, як 
підказує вам комуністичне сум
ління. Але товариш Жуков прохав 
передати, що Радянська Армія на 
боці товариша Хрущова, інших рі
шень армія не зрозуміє, не сприй-

«Дорогий» Леонід Ільїч Брежнєв.Ме 1 Не 3абУДЄ‘ Д° РЄЧІ' 1 ГОЛОва КҐБ
Скоро він обжене Жукова за товариш Серов прохав передати те 
кількістю нагород саме.
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Членів та кандидатів у члени ЦК, які жили і працювали да
леко від Москви, на військових літаках терміново звозили до 
центрального аеродрому столиці — на Ходинку. Ті з них, хто 
працював не надто далеко, летіли з комфортом персональ
ними літаками командувачів військ військових округів та 
флотів — у той час це були пасажирські літаки Іл-14 в урядово
му варіанті. Ті, хто урядував віддаленими провінціями, летіли 
реактивними бомбардувальниками Іл-28, без комфорту.

На Ходинці їх зустрічав начальник ҐРУ генерал-полковник 
Штеменко і кожному персонально роз’яснював ситуацію: го
лосувати тільки так, як підказує комуністичне сумління. Але 
товариш Жуков прохав передати... Із Центрального аеродрому 
вождів везли до Кремля, де їх зустрічав товариш Брєжнєв і по
вторював іще раз: голосувати тільки так, як підказує комуніс
тичне сумління!

Члени та кандидати у члени ЦК правильно розуміли напу
чування начальника ҐРУ генерал-полковника Штеменка, що 
їх для повної ясності повторював генерал-лейтенант Брєжнєв. 
Та й без цих напучувань їм усе було зрозуміло. Якщо члена ЦК 
у далекому Владівостоку чи Хабаровску будять серед ночі і, 
нічого не пояснюючи та не запитуючи, везуть на військовий 
аеродром, запаковують у хутра, чіпляють під дупу парашут, 
саджають до кабіни хвостового стрільця бомбардувальника 
Іл-28 (адже інших місць для пасажирів у бомбардувальнику 
немає), значить подорож ця не суперечить інтересам Зброй
них Сил.

Іл-28 — фронтовий бомбардувальник, тобто не стратегіч
ний. Дальність в один бік — трохи більше двох тисяч кіломе
трів. Тому членів та кандидатів у члени ЦК, які поспішали до 
Москви, на військових аеродромах передавали, наче естафету. 
На одному аеродромі сіли — а там уже чекає новий бомбарду
вальник із свіжим екіпажем. До Москви — дві-три, ба й чотири 
пересадки.

Відчувалося, що якийсь великий начальник гаркнув голо
сно на авіаційних командирів, страшними покараннями при
грозив у разі зриву доставки потрібних людей до Москви. Тому 
все працювало із точністю годинника «Павел Буре» на лівиці 
міністра оборони.
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А кого наша славетна Радянська Армія (пробачте, товари
шу Жуков!) підтримує? Правильно: товариш Жуков підтримує 
товариша Хрущова. Та й охорону членам ЦК було виділено від 
Радянської Армії. Час гарячий, а життя кожного члена ЦК цін
не. Це ж слуги народні! Раптом щось трапиться! Тому їх треба 
охороняти. Тому кожному — персональну охорону!

Але охорона, виділена Збройними Силами, могла будь-якої 
миті перетворитися на конвой. Цього нікому пояснювати не 
треба. Самі здогадалися. Тому інструкції начальника ҐРУ ге
нерал-полковника Штеменка і секретаря ЦК генерал-лейте
нанта Брєжнєва членами та кандидатами у члени Централь
ного Комітету слухалися дуже уважно, бралися до відома із 
глибоким розумінням і навіть із удячністю: дякуємо, ріднень
кі, увели у курс.

2

Засідання Президії ЦК КПСС тривало і 19, і 20, і 21 черв
ня. 11 членів і 7 кандидатів у члени Президії ЦК гарчали одне 
на одного, викривали та виводили на чисту воду. (Стенограма 
засідань Президії ЦК за 18—21 червня 1957 року вважається 
такою, що «не знайдена».)

У  кожного і на кожного було зібрано повний чотиривісний 
вагон компромату і ще маленький візочок на одному колесі. І 
вожді відчайдушно лупцювали одне одного тими нищівними 
викриттями.

А у коридорах юрмилися зібрані з усіх кінців великої бать
ківщини дві сотні вождів трохи меншого рангу. Це були члени 
Центрального Комітету, кандидати у члени ЦК, члени Цен
тральної ревізійної комісії.

Виведені на правдиву дорогу зрозумілим інструктажем ге
нералів Штеменка та Брєжнєва, вони вимагали, щоб їх допус
тили на засідання Президії Центрального Комітету.

Молотов, Маленков, Каґановіч та присталий до них Шепі
лов цього не розуміли. Як це? У залі засідають центрові вожді, 
а якісь там діячі меншого рангу чогось вимагають! За товари
ша Сталіна такого неподобства не бувало!
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Від членів ЦК, кількість яких у владних коридорах увесь 
час збільшувалася, було обрано делегацію. До неї увійшли 
Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Варшавського 
договору, перший заступник міністра оборони СССР Маршал 
Радянського Союзу Конєв, перший заступник міністра зо
внішніх відносин Патолічєв, перший секретар Московського 
комітету КПСС Капітонов. Делегація поставила вимогу, щоб 
вожді припинили суперечку і винесли свої аргументи на роз
гляд Центрального Комітету.

Шальки терезів повільно, але невпинно схилялися на ко
ристь Хрущова.

На його бік першим перебіг Маршал Радянського Союзу 
Ворошилов, потім — Маршал Радянського Союзу Булґанін. За 
ними — товариші Пєрвухін та Сабуров.

Так Хрущов отримав більшість у Президії ЦК; це дозволило 
йому написати такий документ:

№ П 99/25  21 червня 1957р.
Цілком таємно.
Членам ЦК  К П С С , кандидатам у члени ЦК К П С С , членам  

Центральної Ревізійної Комісії.
Скликати Пленум ЦК  К П СС  22 червня цього року о 2 годині 

дня із внутрішньопартійного питання.
Секретар ЦК
(Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июнь

ского пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд 
«Демократия», 1998. С. 23).

(У Радянському Союзі більшість начальників (цього разу 
Хрущов) часто підписували документи, вказуючи тільки на
зву найвищої посади без зазначення прізвища, або ж тільки 
прізвище без зазначення посади, або ж неповну назву поса
ди. Хрущов на посаді першого секретаря ЦК підписувався як 
«секретар ЦК»; саме так часто чинив і Сталін (на цій підставі 
деякі дослідники роблять неправильний висновок про те, що 
Сталін був Генеральним секретарем ЦК ВКП(б) до 1934 року, а 
після того був просто секретарем ЦК, хоч у найважливіших до
кументах — наприклад, у Постановах РНК СССР та ЦК ВКП(б) 
«Про Ставку Головного командування Союзу ССР» № 1724-733 
від 23 червня 1941 р., — Сталін вказував свій повний титул:
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Голова Совнаркому СССР, Генеральний секретар ЦК ВКП(б). — 
Прим . автора.)

З

Пленум ЦК тривав із 22 до 29 червня 1957 року включно.
Пленум перетворився у розгром тих, хто насмілився висту

пити проти Хрущова. Це був найдовший пленум Центрально
го Комітету Комуністичної партії за всю її історію.

Молотову, Маленкову, Каґановічу та присталому до них 
Шепілову приліпили ярлик — антипартійна група.

Тон задавав Жуков. Він першим виступив із великою про
мовою. Її головний мотив такий:

На X X  з'їзді партії, як відомо, за дорученням Президії ЦК  
товариш Хрущов доповів про масові незаконні репресії та роз
стріли, які стали наслідком зловживання владою з боку Ста
ліна. Але тоді, товариші, з відомих міркувань не було названо 
Маленкова, Каґановіча, Молотова як головних винуватців аре
штів тарозстрілів партійних тарадянських кадрів (Молотов, 
Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума 
ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 
1998. С. 37).

Стенограму пленуму ЦК КПСС, який відбувся 22 червня 
1957 року, оприлюднено. Це 843 сторінки тексту дрібним 
шрифтом. Якщо ми прочитаємо промову товариша Жукова, 
яка задавала тон, а потім — багацько промов інших товари
шів, то присвиснемо від подиву.

На перший погляд усе начебто правильно: Жуков виступив 
першим, він таврував і викривав антипартійну групу. І всі ре
шта учасників цілий тиждень таврували і викривали анти
партійну групу.

У  цьому схожість.
А от і відмінність: Жуков зробив головний викривальний 

упор на те, що Молотов, Маленков і Каґановіч є кривавими ка
тами. Усі решта учасників пленуму останніми словами тав
рували Молотова, Маленкова, Каґановіча та присталого до 
них Шепілова, пригадали їм багато прорахунків та помилок,
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а проте під час обговорення масових розстрілів виявляли на 
перший погляд не пояснювану стриманість та терпимість.

Чому, власне?
Тому що товариш Сталін був ким завгодно, тільки не дур

нем. Сталін здійснював терор не сам. Він пов’язав кривавою 
круговою порукою всю Комуністичну партію. У  кожному ра
йоні, у кожній області, у кожному краї та у кожній республіці 
було створено так звані «трійки». До «трійки» входили партій
ний секретар району, області, краю чи республіки, начальник 
місцевого відділу або управління НКВД та прокурор. «Трійки» 
отримували рознарядку: стільки-то ворогів треба розстріля
ти, стільки посадити.

«Трійки» ухвалювали рішення про розстріл або повний 
термін у таборах, не викликаючи на допит, не розбираючись 
у суті справи. Переліком. Партійним секретарям таке життя 
дуже подобалося, і всі вони навперейми прохали товариша 
Сталіна норми збільшити. Товариш Сталін не жадував, нор
ми додавав.

І от у червні 1957 року дві з половиною сотні цих самих се
кретарів зібралися в одній залі на засіданні пленуму ЦК пар
тії. Багато років тому вони були дрібними секретарчатами 
районів та областей. Тепер піднялися на керівні висоти. Під
нялися тому, що справно слугували великій справі Сталіна. 
Усіх їх виростив та надихнув товариш Сталін. Указівки вони 
отримували від Генерального секретаря Центрального коміте
ту, членами Центрального комітету всі вони стали згодом.

У  залі засідань сиділи не просто найбільш ревні виконавці 
сталінських наказів, а й найхитріші. Хто простіший — давно 
лягли під пролетарською косою. А ці вижили. І якось не дуже 
бажали викривати братів по ремеслу товаришів Молотова, 
Маленкова і Каґановіча у надмірному ентузіазмі щодо вико
нань указівок Центрального Комітету.

4

Другим за кровожерливістю у 1937 році з усіх регіональних 
вождів був колишній пастух та кочегар з освітою у два класи
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кандидат у члени Політбюро господар Сибіру товариш Ейхе 
Роберт Ендріковіч. Він виявив просто неймовірний ентузіазм 
у питаннях винищення ворогів. Він постійно і наполегливо 
випрошував у Сталіна підвищення лімітів на відстріл. Йому 
було мало. Він слізно вимагав додачі.

Роберт Ендріковіч був людиною простою, тому швидко й 
сам потрапив під трамвай історії. 29 квітня 1938 року його 
було заарештовано і після майже двох років катувань 2 лютого 
1940 року засуджено до найвищої міри. Того ж дня він отримав 
давно і чесно зароблену кулю у потилицю.

У  лютому 1956 року на XX з’їзді КПСС товариш Хрущов 
оголосив Роберта Ендріковіча вірним ленінцем та невинною 
жертвою сталінського свавілля.

Сам Нікіта за кровожерливістю переважав Роберта Ендрі
ковіча. З усіх регіональних вождів він був номером першим із 
виконання планів корчування ворогів. Але він був хитрим.

5

У лютому 1956 року на XX з’їзді КПСС Хрущов звинуватив 
Сталіна у масових репресіях. Хід був ризиковий і, як засвід
чила подальша історія, самогубним для всієї соціалістичної 
системи.

Логіка Хрущова була такою: Сталін — злодій, а всі ми, вож
ді меншого рангу, — чистенькі, ми — вірні ленінці, ми ж нічого 
не знали!

У  червні 1957 року Хрущов звинуватив Молотова, Мален
кова й Каґановіча у багатьох гріхах, але на масових розстрілах 
не наголошував, тому що й сам був не від того. А Жуков раптом 
згадав, що не тільки Сталін є винуватцем терору, а ще й Моло
тов, і Малєнков, і Каґановіч.

Гірше нічого вигадати було неможливо. Кожен партійний 
вождь не міг не запитати в себе: а що Жуков викине завтра? 
Реальна військова влада в його руках. Сьогодні Жуков згадав, 
що у масових розстрілах винні Молотов, Малєнков та Каґано
віч. А кого він назве завтра?
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Але ж усі присутні на пленумі ЦК у червні 1957 року були 
сталінськими пташенятами, кожного особисто товариш 
Сталін обирав. У  кожного — заслуги перед Сталіним. Кожен 
кров’ю замазаний.

Своїм базіканням Жуков в один момент УСІХ членів Цен
трального Комітету й УСІХ кандидатів перетворив на своїх 
ворогів. Кожен тремтів за власну долю: адже він і мене може 
згадати.

Із промови Жукова Хрущов міг зробити простий та логіч
ний висновок: рік тому поплічники Сталіна Молотов, Каґано- 
віч та Маленков не були названі злочинцями, але зараз Жуков 
їм усе пригадав. Сьогодні Жуков не називає злочинцем Хру
щова, хоч Хрущов є таким самим поплічником Сталіна, як і 
решта з оточення вождя. А що, як завтра Жуков свою думку 
змінить?

А Жуков не вгамовувався.
У  товариша Хрущова, як і у кожного з нас, є недоліки та 

певні помилки у роботі, про які Хрущ ов із притаманною пря
мотою та щирістю розповів на Президії. Але, товариші, по
милки Хрущова, я би сказав, не давали ж одних підстав звину
вачувати його хоч би у невеличкому відхиленні від лінії партії.

Жукову вистачило розуму хвицнути навіть Хрущова, свого 
єдиного спільника у боротьбі за владу. Виходило так, що всі 
у лайні, і тільки Ґєорґій Константіновіч — увесь у білому. За- 
каляні всі, починаючи з Хрущова, але чистенький Жуков його 
поки що милостиво пробачає.

6

Дебати час від часу з істеричної родинної сварки перетво
рювалися на справжній допит полонених, послідовний та ді
ловитий.

Жуков: Давайт е говорити про відповідальність за злочини, 
за розстріли. Це найважливіше питання.

Каґановіч: Якщо члени Президії вважають, що я маю від
класти реш т у питань.
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Жуков: Скажи, чому ти 300 за
лізничників відправив на той світ?

Каґановіч: Поставлене запи
тання —  це питання політики. 

Жуков: І кримінальне.
Каґановіч: Його треба розгляда

ти не під кутом зору 1957 року, а 
під кутом зору 1937— 1938років.

Жуков: Ти, брате, щиро відпові
дай: членів ЦК розстрілював, це що, 
вороги нам?

Каґановіч: Я  несу відповідаль
ність політичну.

Жуков: І  кримінальну.
Каґановіч (до Хрущова): А ви хіба 

не підписували папери по розстрі
лах по Україні?

Жуков: 300 осіб залізничників 
(там само. — С. 67).

Жуков вів до того, щоб Каґано- 
віча, який підписав списки на роз

стріл 300 залізничників, притягнути до кримінальної відпові
дальності. Щоб замість кривавих катів Молотова, Маленкова 
і Каґановіча на верхівці влади сидів гарний, добрий та спра
ведливий Хрущов. Між тим «Нікіта Хрущов, борець із культом 
особи Сталіна, при ньому очолював Московську міську та об
ласну організації ВКП(б), одним із перших регіональних пар
тійних секретарів звернувся до Політбюро із проханням санк
ціонувати масові арешти та наступні розстріли або виселення 
«антирадянського елемента» за рішенням «трійок». У  липневих 
(1937 р.) списках Хрущова значилося понад 41 тисячу осіб» 
(Красная звезда, 17 травня 2003 р.).

Хитрий Хрущов, отримавши посаду Першого секретаря ЦК 
КПСС, ще у вересні 1953 року попіклувався про те, щоб добря
че затерти сліди своєї бурхливої діяльності у ті часи, коли він 
був вірним учнем та соратником великого Сталіна. Але й після 
зачистки архівів вдається щось-таки віднайти. Сьогодні ми 
знаємо точно, що тільки у Московській області тільки у червні

Лазарь Моісєєвіч Каґановіч. 
Організатор Голодомору та 
Катинського розстрілу, який 
не зміг зробити простий 
палацовий переворот
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1937 року жертвами Хрущова стали понад 39 тисяч осіб. І був 
Нікіта не просто виконавцем, а натхненним ініціатором чи
сток. Про це Жуков не згадував.

(Першим рішенням так званої «трійки» по Московській об
ласті у складі Реденса, Маслова і Хрущова (цей склад і це рі
шення були затверджені постановою Політбюро ЦК ВКП(б) 
10 червня 1937 р.) до розстрілу було засуджено 6500 осіб, до за
слання у далекі райони країни — 32 805 осіб) (Молотов, Ма
ленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК 
КПСС и другие документы. С. 747). — Прим . автора.)

7

Жуков брав участь у змові проти Сталіна — інакше за кіль
ка тижнів до смерті Сталіна його б не повернули з уральського 
заслання до Москви й одразу після смерті Сталіна не постави
ли б першим заступником міністра оборони.

Жуков брав участь у змові проти Бєрії й особисто його за
арештував.

Жуков у червні 1957 року очолив змову проти колективного 
керівництва країною та Комуністичною партією, проти біль
шості у Президії ЦК КПСС.

Захисники Жукова доводять, що вже проти Хрущова Жу
ков точно нічого не замислював, та й не міг замислювати.

Але у такому разі Жуков — підла людина.
Жуков звинувачував Каґановіча у тому, що той підписав 

списки на розстріл 300 залізничників, але захищав Хрущова, 
який підписав списки на розстріл і терміни у таборах без суду 
на десятки тисяч людей.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

У  своїй промові, яка задавала тон усьому пленуму Цен
трального Комітету, Ж уков заявив:

«Треба сказати, що винні й інші товариші колишні члени П о
літбюро. Я  вважаю, товариші, що визнаєте, про кого йдеться,
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але ви знаєте, що ці товариші своєю чесною роботою, щирістю 
заслужили, щоб їм довіряв Центральний Комітет партії, уся 
наша партія, і я певен, що ми їх надалі за їхню прямоту, щирі 
зізнання визнаватимемо керівниками» (Молотов, Маленков, 
Каганович. 1957. Ст енограмма июньского пленума ЦК К П СС и 
другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 1998. С. 41).

Пленум відповів бурхливими оплесками. А  Жуков запропо
нував цим не названим на імена «іншим товаришам» покаяти
ся:

«Тут, на Пленумі, не приховуючи, вони мають сказати все, 
а тоді ми подивимося, що з ними робити.»

Саме на цьому свого часу зламав шию Робеспєр. Своїх со
ратників він гнав на гільйотину поодинці та цілими зграя
ми, а боягузлива більшість народних обранців відповідала за
хопленими вигуками. Кож ен тремтів за власну шкіру, і коли 
з ’ясовувалося, що цього разу пронесло, радів та вищав від щас
тя.

І  одного разу Робесп’єр оголосив: я виявив у нашім колі ще 
кілька ворогів народу, яким давно вж е час відрізати голови, за
втра ми так і зробимо, але поки що імен не називаю. Зрозу
міло, що кожен це зауваження взяв на свій карб, тому до всіх 
поки що не відрізаних голів одночасно спала на перший погляд 
парадоксальна думка: а чому б не відрізати голову самому 
Робесп’єру.

Так і вирішили.
Ж уков пішов тим самим шляхом: оцих я виганяю, але й р е 

шта т еж  винні, іменне називаю, ви самі, товариші, їх знаєте, 
але хай уж е — на сьогодні пробачаю, вважатимуться керівни
ками, а там подивимося.

Ж уков не усвідомлював, що з цього моменту всі присутні 
на пленумі ЦК  К П СС  — а це дві з половиною сотні загартова
них у підкилимних сутичках бійців — стали його смертельни
ми ворогами.

їхні бурхливі оплески були лише формою стадного інстинк
ту, проявом страху.

Але саме цей страх об’єднав усіх у прагненні позбавитися 
Жукова.



Розділ 8
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Пленум тривав. Партійні діячі поспішали висловити свою 
гарячу підтримку Хрущову-переможцю.

Місяць тому Хрущов публічно трохи не матом обкладав ра
дянських письменників та інших діячів культури.

Настав час письменникам відповісти. Виступає член Цен
тральної ревізійної комісії, головний редактор «Літєратурной 
газети» майстер слова Кочетов:

Велике значення мала більшовицька, партійна промова 
товариша Хрущ ова. М и  раділи їй, це було для нас свято. П е 
ред цим була просто жахлива муть (Молотов, Маленков, Ка
ганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС 
и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 1998. 
С. 410).

Перед Хрущовим письменників м’яко корив Шепілов. Піс
ля нього теж саме казав Хрущов, тільки народною мовою. 
З’ясувалося тепер, що промова Шепілова була жахливою мут
тю, а Хрущова — бальзам на письменницькі душі.

Член Центральної ревізійної комісії шестиразовий лауреат 
Сталінської премії Константін Сімонов, розуміючи, що його 
партійний ранг надто низький і що він не буде ушанований 
честю лизнути корму переможця, прислав Хрущову записку. 
Хрущов зачитав її пленуму ЦК:

Товариш Хрущ ов критикував декого з нас, у тому числі і 
мене, різко, але за цією різкістю була душа і серце, любов до 
літератури, турбота про неї і довіра до нас. Я  і, я знаю, інші 
товариші пішли з цієї зустрічі з бажанням працювати, з вірою 
у власні сили та із вдячністю товаришу Хрущову за його пря
мі, різкі, але повні турботи слова (там само. — С. 67).

Тобто: б’є нас пан, і ми йому дякуємо. Б’є — значить любить.
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2

У  ході сварні Жукову було кинуто звинувачення у тому, що 
і сам він кат, сам вироки підписував. На що великий полково
дець нібито гордо відповів: «Рийтеся! Мого підпису ви там не 
знайдете!»

Жуколюби і жукознавці надто часто повторювали ці слова, 
вони давно увійшли до всіх трактатів про Жукова як докази 
його чесності і непричетності до масових розстрілів.

А мене зацікавила дрібна деталь: Жукову кинули звинува
чення... Хто саме кинув?

Вирішив обвинувачувана знайти. Але обвинувачувач не 
знаходився.

Тоді я заходився шукати того, хто першим цю історію роз
повів. І раптом з’ясував, що першоджерелом є Константін Сі- 
монов, заступник генерального секретаря Спілки письмен
ників СССР, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської 
і шести Сталінських премій, один із головних апологетів Ж у
ковської геніальності. Розмалював Сімонов цю сцену у статті 
«До біографії Ґ. К. Жукова». Жодними джерелами вигадка Сі- 
монова не підтверджується.

Стенограма пленуму (Молотов, Маленков, Каганович. 
1957. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие 
документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 1998. С. 68— 69) 
вигадки Сімонова спростовує.

А було насправді так.
Жуков ніяк не міг забути 300 залізничників, під рішенням 

про розстріл яких стояв підпис Каґановіча.
Каґановіч: А  що ж  це ви, товаришу Жуков, були команди

ром дивізії і не підписували?
Жуков: Ж одної людини не підставив під розстріл, товари

шу Каґановіч.
Каґановіч: Це перевірити складно.
Жуков: Перевіряйте, будь ласка.
Каґановіч: Ви  що, не схвалювали політику ЦК, політику бо

ротьби з ворогами?
Жуков: Боротьби з ворогами, але не розстрілів.
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Відповідь Жукова: політику боротьби з ворогами він під
тримував, але не підтримував практику розстрілів.

Хотілося б знати, у чому конкретно це втілювалося? Ма
буть, у червні 1937 року командир дивізії Жуков підвівся на 
партійних зборах і з притаманною йому прямотою заявив: «Я, 
товариші, проти розстрілу ворогів, політику нашої рідної Ко
муністичної партії у цьому питанні не підтримую».

Тож доказів того, що Жуков із ворогами боровся, шукати не 
треба. Він сам про це заявив Каґановічу на пленумі ЦК КПСС. 
Але доказів того, що під час боротьби з ворогами він начебто 
виступав проти розстрілів, Жуков, на жаль, не надав.

Розуміючи, що дискусія пішла не тим річищем, кінець су
перечці поклав Хрущов: «Усі ми схвалювали». І Жуков змовчав. 
І Жуков не заперечив слів Хрущова.

Зате у решті випадків великий стратег не змовчав. Жуков 
таврував, звинувачував і викривав, кидав репліки, перери
вав ораторів. Жуков упивався владою. Часом казав таке, чого 
можна було і не казати.

Виступає Шепілов. Жуков йому:
Може, ти розповіси, де ви зустрічалися з Каґановічем? Учо

ра  під час дощу Каґановіч під парасолькою стояв із тобою у лісі.
Жуков до всіх звинувачуваних звертався наче слідчий 

НКВД: ти, чоловіче, не вивертайся, не крути!
Але справа тут не у хамському зверненні. До цього всіх дав

но привчили. Своїми питаннями Жуков викрив не стільки по
всталих проти Хрущова, скільки сам себе. Наполегливий до
пит Жукова відбитим світлом проявляв його утаємниченість 
у питання, знання про які краще було нікому не показувати.

Справа тут от у чому. Рік тому на XX з’їзді Хрущов розвін- 
чив культ особи Сталіна й оголосив: віднині у нас не буде дик
татури однієї людини, буде колективне керівництво. 11 членів 
Президії Центрального Комітету КПСС — це і було те саме ко
лективне керівництво. Це ті, хто керував Радянським Союзом. 
Жили ці товариші на дачах, а дачі ті — у лісах казкових, у ма
льовничих парках, на берегах чистих річок і прозорих озер. І 
ліса ті, і ті парки, ті озера й річки охоронялися так, як ніщо 
більше у цьому світі не охоронялося.
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Перше зіткнення у Президії ЦК КПСС завершилося унічию 
18 червня 1957 року. Група підтримки Хрущова пізно ввечері 
зібралася у будівлі ЦК на Старой площі. Тут прибічники Хру
щова могли говорити відверто, не побоюючись, що їх підслуха
ють, оскільки комплекс будівель ЦК був під невсипущою охоро
ною КҐБ, а шеф КҐБ генерал армії Серов був на боці Хрущова.

Природно, що і противники десь зібралися. Так само при
родно, що розмови вони вели не у приміщеннях, де їх могли 
підслухати, а на доріжках парку.

Тої ночі у Москві впала небувалої сили злива. Противники 
Хрущова радилися під парасолями. Жуков їм і вгатив: от вона, 
змова! Я вас викрив!

Але Жуков викрив сам себе. Ніхто йому не заперечив, ніх
то не поставив зустрічного запитання. Бо всі були смертельно 
залякані. Бо все було зрозумілим і без питань.

Отже, противники Хрущова радилися вночі на доріжках 
парку під дощем. Але ж парк під надійною невсипущою охоро
ною. І якщо Жуков знає такі подробиці, це означає, що за най
вищим керівництвом країни встановлено стеження.

Ким? Коли? З якою метою? Якими силами?
Перший варіант: Жуков сам, силами ҐРУ, яке перебувало у 

його повному підпорядкуванні, встановив контроль над чле
нами найвищого керівництва Радянського Союзу. Обов’язки 
міністра оборони СССР Маршала Радянського Союзу Жукова 
полягали у тому, щоб захищати країну від зовнішніх ворогів. 
Замість того він, будучи всього лише кандидатом у члени Пре
зидії КПСС, встановив стеження за повноправними членами 
Президії.

Якщо це не змова проти найвищого керівництва країни, то 
що?

Другий варіант: за членами Президії ЦК КПСС шпигували 
співробітники КҐБ, ті, що охороняли урядові резиденції. Тоб
то охорона найвищого керівництва країни насправді була не 
охороною, а вертухайсько-стукацьким конвоєм. Охорона уря
ду не стільки зберігала спокій вождів, скільки слідкувала за 
ними і доповідала своєму начальнику Серову, який передавав 
ці відомості Жукову.
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На яких підставах Серов передавав Жукову ці відомості? 
КҐБ не підлягало армії. Комітет державної безпеки при Раді 
Міністрів підлягав Голові Ради Міністрів СССР. У  той час Голо
вою Ради Міністрів СССР був Маршал Радянського Союзу Бул- 
ґанін Ніколай Алєксандровіч.

Якби голова КҐБ, який був зобов’язаний гарантувати без
пеку держави у цілому і безпеку керівників держави зокрема, 
замість роботи ще стежив за тими, кому підлягає офіційно, 
якщо, порушуючи закони і правила, передавав добуті відомос
ті Жукову, тобто третій особі, якому не був навіть підпорядко
ваний по службі, то як накажете кваліфікувати цю ситуацію?

Добре, я не називатиму все це змовою Жукова-Серова. Не
хай хтось знайде інше визначення.

З

Партійні вожді дружно висловлювали глибоку вдячність 
своєму рятівнику Хрущову. Виступає член ЦК, перший секре
тар Московського міського комітету КПСС товариш І. В. Капі- 
тонов.

У  нас нема танків. Вони у надійних і вірних руках Ґєорґія 
Константіновіча Ж укова (Аплодисменти). І  він знає, як керу
вати цими танками (там само. — С. 223).

Інакше кажучи, Капітонов зізнається: не ми, члени Цен
трального Комітету, керуємо країною та її армією. Не у наших 
руках влада і сила. Влада у руках великого Ґєорґія Константі- 
нича. І саме він знає, як цю владу застосувати, як нею розпо
рядитися. Многая літа!

4

Маршал Радянського Союзу Жуков, спираючись на міць 
армії, скинув більшість політичного керівництва Радянсько
го Союзу, примусив підкоритися собі Маршалів Радянського 
Союзу Ворошилова і Булґаніна, привів до єдиної думки дві з
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половиною сотні членів і кандидатів Центрального Комітету 
Комуністичної партії.

Так переміг Хрущов.
Молотова, Маленкова, Каґановіча і Шепілова було вигнано 

з вершин влади.
Булґанін, Ворошилов, Пєрвухін і Сабуров тимчасово зали

шалися на високих керівних посадах, але їхню пісеньку вже 
було доспівано. Мине зовсім небагато часу, і їх виганятимуть 
по одному.

Вигнати всіх одразу було б непристойно. Стало б зрозумі
лим, що меншість захопила владу у Президії ЦК, скинувши 
більшість.

На заключному засіданні пленуму 29 червня 1957 року до 
Президії ЦК КПСС було обрано товариша Жукова.

Замість вигнаних Молотова, Маленкова, Каґановіча і «при
сталого до них» Шепілова до складу Президії увійшла ціла 
ватага вірних хрущовців, у тому числі Брежнєв Леонід Ільіч, 
Фурцева Єкатєріна Алексеевна і Козлов Фрол Романовіч.

5

Останніми роками у Росії, та і за її рубежами, розвелося 
надзвичайно багато вчених нового напряму в історичній на
уці — жуковознавства. Вивчають вони життя та надзвичай
ні пригоди Маршала Радянського Союзу Жукова Ґєорґія Кон- 
стантіновіча.

І от саме ці вчені товариші хором повідомляють нам, що у 
1957 році Жуков начебто ніякого державного заколоту не за
мислював і не готував, а тим більше не здійснював. Жуков, як 
запевняють ті, хто заглибився у його біографію, на засіданні 
Президії Центрального Комітету Комуністичної партії про
сто зопалу якісь слова на вітер кинув, а кремлівські дурники 
страшно перелякалися і звинуватили маршала Перемоги у бо
напартизмі.

Розберемося. Поставимо крапки над «ї».
Отже, чотири дні, із 18 до 21 червня 1957 року, у Москві 

відбувалося надзвичайно напружене засідання найвищого
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керівництва країни. Засідали 11 осіб із правом вирішального 
голосу і 7 осіб із правом дорадчого голосу.

Обговорювали зняття Хрущова. Із тих, хто мав право вирі
шувати у перший день, проти Хрущова виступили ВСІ!

Наступного дня, коли Президія ЦК КПСС засідала у повно
му складі, але стало зрозуміло, що незгодних можуть і пере
стріляти, 7 осіб було проти Хрущова, 3 особи — за.

За будь-якими людськими правилами сам Хрущов у мо
мент, коли поставлено питання, чи він гідний керувати краї
ною, чи ні, мав піти і в голосування не втручатися.

Але Хрущов голосував за довіру до себе самого: керувати я 
гідний! Якщо навіть враховувати цей незаконний голос, то все 
одно більшість була проти Хрущова.

І тут у демократичну процедуру втрутився Жуков, який на
віть права вирішального голосу не мав.

Жуков оголосив, що віднині Радянська Армія не підкоря
ється найвищій кремлівській владі.

Жуков оголосив, що найвища кремлівська влада віднині 
підкорятиметься керівництву армії.

Жуков оголосив, що він, не маючи права голосу, спираю
чись на міць армії, виганяє з вершин влади більшість керівни
цтва країни.

Жуков оголосив, що його вибір у цей момент упав на особу 
Хрущова.

Жуков оголосив, що віднині країною правитиме тільки 
той, на кого він зволить вказати.

Найвища кремлівська влада здалася і підкорилася, бо за
гроза була серйозна і реальна. Якби кремлівські вожді не під
корилися Жукову, усіх їх передавила б своїми танками 2-га 
гвардійська Таманська орденів Суворова і Кутузова мотострі
лецька дивізія. 215 танків Т-54 і 112 бронетранспортерів БТР- 
50П для такої справи цілком вистачило б.

6

Із будь-якої точки зору дії Жукова можуть бути оцінені од
нозначно. Без варіантів.
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Це палацовий переворот.
Це військовий переворот.
Це державний переворот.
Тому переможець-Хрущов — це лише ставленик Жукова.
На кремлівському тирлищі, окрім Жукова, були присутні 

ще два маршали.
Маршал Радянського Союзу Булґанін Ніколай Алєксандро- 

віч мав право вирішального голосу. Він був проти Хрущова.
Маршал Радянського Союзу Ворошилов Клімєнт Єфрємо- 

віч мав право вирішального голосу. Він був проти Хрущова.
Маршал Радянського Союзу Жуков Ґєорґій Константіновіч 

не мав права вирішального голосу. Він своїми діями поставив 
Хрущова керувати країною.

Тобто це був не просто військовий переворот, бо військові з 
вирішальними голосами були проти Хрущова.

Розгром і зміщення цілої групи найвищих керівників краї
ни і зроблені під час розгрому заяви були нічим іншим, як про
голошенням особистої диктатури Жукова. Диктатура ця була 
тимчасово прикрита широкою кормою Жуковського ставлени
ка Хрущова.

Жуков скинув із вершин влади найвище кремлівське ке
рівництво і поставив керувати країною того, кого обрав сам.

Поки Жуков погрожував силою керівникам країни, за його 
наказом генерали й адмірали, командувачі військових округів 
і флотів з усієї країни військовими літаками звозили до Крем
ля членів Центрального Комітету.

Із 309 членів ЦК, кандидатів у члени ЦК і членів Централь
ної ревізійної комісії до Кремля вони доправили 266 осіб. Із 22 
до 29 червня проходив пленум Центрального Комітету. Зібрані 
у Кремлі партійні вожді вісім днів поспіль одностайно тавру
вали тих, на кого вказав Жуков.

Вісім днів!
Зігнані у череду вожді припинили викривати і зневажува- 

ти так звану «антипартійну групу» тільки тому, що на це було 
дано сигнал. Інакше вони могли би хоч місяць без вихідних 
таврувати Молотова, Маленкова, Каґановіча і присталого до 
них Шепілова.
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Ніхто з 266 осіб не сказав жодного доброго слова на захист 
вигнанців. Чому б це? Тому що з лінією Жукова всі були згодні? 

Аж ніяк.
Усі були смертельно заляканими. Мине зовсім небагато 

часу, і всі вони висловлять Жукову свою справжню думку.

7

Комуністична влада існувала у двох формах: диктатура 
великого вождя і колективне керівництво.

Колективне керівництво виникає не тому, що вожді хороші, 
а тому, що великий вождь може терпіти поруч із собою тільки 
того спадкоємця, який є його сином. Якщо сина у керівництві 
нема, то інших спадкоємців великий вождь поруч із собою не 
терпить. Він знищує того, хто явно виділяється на тлі решти 
оточення.

Тому після смерті або усунення великого вождя незалеж
но від волі решти керівників виникає колективне керівництво, 
тобто період тимчасової демократії і ослаблення центральної 
влади. Виникає ця тимчасова демократія тільки тому, що жо
ден із соратників колишнього вождя не може одразу підім’яти 
під себе решту.

Після Леніна виникло колективне керівництво: Троцкій, 
Зіновьєв, Каменев, Сталін, Бухарін. Потім Сталін усіх переду
шив і став великим вождем.

Після Сталіна виникло колективне керівництво: Бєрія, Ма
ленков, Булґанін, Хрущов. Нагору видерся Хрущов.

Після Хрущова виникло колективне керівництво: Коси- 
гін, Подгорний, Брєжнєв. У  той час уперше в історії людства 
в одному кораблі полетіли до космосу одразу троє радянських 
космонавтів. Злетіли вони при великому вожді Хрущові, а 
приземлилися при колективному керівництві Косигіна, По
дгорного і Брєжнєва.

Колективне керівництво на аеродромі зустрічало колектив 
космонавтів, а космонавти не розуміли, кому саме треба допо
відати про виконання завдання Батьківщини.
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Колективні керівники теж цього не знали. Ніхто з них упе
ред не дерся, ніхто не хотів передчасно розкривати власні кар
ти.

Тому космонавти доповіли Комуністичній партії і Радян
ському уряду.

Після Брєжнєва не виникло ніякого колективного керівни
цтва, тому що під кінець свого керування Леонід Ільїч зовсім 
вижив із розуму і країною не керував. Владу ще за життя ма
разматика Брєжнєва перехопив Андропов, він і очолив країну 
після Брєжнєва.

Але повернімося до наших баранів. Жукову приписують 
усілякі заслуги й чесноти. Навіть і такі:

Ж уков міг один без жодного страху сказати про неприпус
тимість будь-яких відхилень від проголошених принципів ко
лективного керування.

Це заявив серйозний історик В. П. Наумов («Дело» маршала 
Г. К. Жукова. 1957. // Новая и новейшая история. М.: Наука, 
2000. №6. С. 84).

Давайте ж нагадаємо серйозному історику, що централіза
ція усіх засобів виробництва і всієї власності у руках держави 
вимагає настільки ж централізованого управління усіма цими 
засобами виробництва й усією цією власністю. Централізація 
влади — це піраміда. Піраміда абсолютно природно увінчу
ється владою одного. Двом, тим більше десятьом на вершині 
місця нема.

Ситуація, коли на самому вершечку піраміди не було ніко
го, виникла після Сталіна не тому, що так захотів великий де
мократ Жуков. Колективне керівництво виникає природним 
шляхом на короткий час після смерті або скидання володаря. 
Колективне керівництво — це зовсім не відмова від соціалізму, 
тобто від тоталітарного панування бюрократії. Це лише тим
часова перерва перед розгулом абсолютної влади нового вели
кого вождя.

І от знаходяться жуковолюби, які своєму герою припису
ють видатні душевні якості. Виявляється, Жуков був єдиним, 
хто міг колективне керівництво захистити, хто міг без жодного * 
остраху сказати про недопустимість будь-яких відхилень від 
проголошених принципів колективного керування. Ці якості
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приписують тому, хто особисто розігнав колективне керівни
цтво, що виникло після смерті Сталіна.

Жуков своїми діями і заявами зруйнував верховну владу 
країни. Він відкрито й недвозначно проголосив себе творцем 
долі країни та її керівників — тобто проголосив себе вождем і 
диктатором Радянського Союзу. Це було зрозуміло для кожно
го, хто у той момент входив до складу найвищого керівництва 
країни.

А нам жуковознавці кажуть, що Жуков себе диктатором не 
бачив, власні дії як захоплення влади не розцінював.

Давайте з цим згодимося.
Виходить, що дві з половиною сотні вождів, що їх зібрали 

на пленум ЦК у червні 1957 року, розцінювали заяви й дії Жу
кова як проголошення диктатури, а сам Жуков не розумів, ким 
себе проголосив.

Якщо справа відбувалася саме так, нам залишається тіль
ки засумніватися у розумових здібностях маршала Перемоги.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Н а ранковому засіданні червневого (1957року) пленуму Цен
трального Комітету, яке відбувалося 25 червня, Маршал Ра
дянського Союзу Конєв звинуватив Молотова у тому, що той 
«ставиться до нас, військових, командувачів фронтами, по- 
панськи, зневажливо, звертаючись до нас із лайкою».

Молотов, звичайно, не янгол. Але і викривач добрий. Конєв 
Іван Стєпановіч із підлеглими генералами був, як казали у ар
мії, «зухвалий рукою», тобто бив їм пики.

Варто тільки Конєву кинути зауваження про те, що Моло
тов «звертався до нас із лайкою», Ж уков тут-таки додав: «За
грож ував розстрілом не раз».

Кому б такою поведінкою обурюватися, та тільки не Ж у
кову. От  як чинив сам маршал Перемоги:

Бойовий наказ військам Ленінградського фронту 17.941
«...За залишені без письмового наказу воєнної ради фронту 

й армії вказаного рубеж у усі командири, політпрацівники і бій
ці підлягають негайному розстрілу...»
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Командувач військами Л Ф  Герой Радянського Союзу гене
рал армії Жуков.

Член воєнної ради Л Ф  секретар ЦК ВКП (б) Жданов.
Начальник штабу Л Ф  генерал-лейтенант Хозін» (Военно

исторический журнал. 1988. №  11. С. 95).
А  от шифровка командувача Ленінградського фронту гене

рала армії Ж укова Воєнній раді 8 -ї армії 22 вересня 1941 року:
«...Така воєнна рада цілком заслужила на сувору кару, аж  до 

розстрілу. Я  вимагаю: Щербакову, Чухнову, Кокорєву виїхати 
до 2дно, 1 led, Юсд і особисто вести їх у бій. Ш евалдіну і Кокорє
ву попередити командирів усіх ступенів, що за самовільне за
лишення Петергофа будуть розстріляні як боягузи і зрадники» 
(т ам само. — 1992. №  6. С. 18).

Генерал-майор Щ ербаков В. І. — Командувач 8 -ї армії.
Дивізійний комісар Чухнов І. Ф. — член Воєнної ради 8-ї ар

мії.
Генерал-лейтенантШ евалдінТ. І. — заступник командува

ча 8 -ї армії.
Генерал-майор Кокорєв П. І. — начальник штабу 8-ї армії.
2дно — це 2 -га  Ленінградська дивізія народного ополчен

ня, тобто є 10 тисяч ненавчених, непридатних до військової 
служби людей, вдягнутих у власну цивільну одіж, озброєних 
чим годиться, у тому числі і трофейними японськими шабля
ми часів Російсько-японської війни та музейними гвинтівками. 
У  Москві було сформовано 16 таких дивізій, у Лєнінграді — 10 
дивізій, не враховуючи окремі полки і батальйони. Жуков на
казав командувачу 8 -ї армії бігти попереду і кричати «ура», ве
дучи за собою бійців на німецькі мінні поля і під щільний куле
метний вогонь. Н е буде успіху — розстріляє Жуков. От  і весь 
секрет його полководницької майстерності.

23 вересня 1941 року Жуков відправив командувачам армій 
Ленінградського і Балтійського фронтів шифрограму №  4976:

«Роз'яснити всьому особовому складу, що всі родини тих, 
хто здався ворогу будуть розстріляні і після повернення з по
лону вони також будуть розстріляні» ( «Начало». №  3. 1991).

Ж оден із гітлерівських фельдмаршалів і генералів, навіть 
самГітлер, ніколи подібних наказів не віддавали.
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Ш ифровка командувачу 49-ї армії генерал-лейтенанту І. Ґ  
Захаркіну 12 жовтня 1941 року:

«...Переходом у контрнаступ відновити позиції. В  іншому 
випадку за самовільний відхід із м. Калуга не тільки коман
дування частин, а й в и  будете розстріляні...» (Мерцалов А. Н., 
МерцаловаЛ. А. Иной Жуков. М., 1996. С. 66).

8 листопада 1941 року командувач 43-ї армії Західного 
фронту генерал-майор К. Д. Голубев звернувся до Верховного  
головнокомандувача Сталіна: працювати під командуванням  
Ж укова неможливо.

Н а  другий день після приїзду мене обіцяли розстріляти, на 
третій день віддати під суд, на четвертий день погрожува
ли розстріляти перед лавами армії (Известия ЦК  КПСС. 1991. 
№ 3. С. 220— 221).

Це тільки деякі документи і тільки за неповні два місяці, 
але так Жуков чинив протягом усієї війни. А  тепер нас нама
гаються переконати у тому, що після війни Жуков просто зне
м агав від бажання відновити історичну правду.

Одним із головних питань ж иття партії він вважав подо
лання спадку культу особи Сталіна. І  у роки хрущовської не
милості маршал залишався вірним курсу X X  з'їзду на деста- 
лінізацію, хотів розповісти народові правду про «вождя усіх 
часів», правду про події Великої Вітчизняної війни, як він 'їх ба
чив (Родина. № 10 (октябрь). 2000).



Розділ 9



1

— Мені треба побачити товариша Хрущова. Нікіту Сєрґєє- 
віча.

— Хто ви?
— Майор Буланов.
— Із якого питання?
— Із важливого.
— Я помічник товариша Хрущова. Мені можете повідомити 

про своє питання.
— Не можу.
— Натякніть.
— Не натякну.
— Гаразд. Я запишу вас на зустріч. У  жовтні.
— Але зараз липень!
— Зараз товариш Хрущов зайнятий. Потім він від’їздить 

на відпочинок. А вересень украй завантажений.
— Мені терміново.
— Терміново не вийде. Тільки у жовтні, товаришу майор.

2

Історія людства — ланцюжок випадковостей. Ми ще у ди
тинстві це засвоювали: не було цвяха — відпала підкова, без 
підкови закульгав кінь, командир на кульгавому коні пере
творився на легку мішень, убили командира — утекла армія. 
У місті зойк і лемент, успіх ворогів — це тому, що в коваля не 
було цвяхів.

Або так: одна мама, відлетівши за хмари у своїх фантазіях, 
забулася обмотати шарфом шию синові, він застудився, за-
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хворів та вмер. І ми не знаємо, якого злодія, генія чи геніаль
ного злодія втратили. І не дано нам знати, куди б повернула 
історія, якщо б на його шиї того похмурого листопадового дня 
був шарф. А інша мама того ж таки дня своєму синочкові на 
тоненьку шийку турботливо пов’язала товстий червоний вов
няний шарф. І він не захворів. І не помер. Він виріс. І став до
рослим. Звали його Адольфом. І пішла історія людства іншим 
шляхом. Вибоїнами.

Сталося так, що 3 липня 1957 року о 12 годині 18 хвилин за 
московським часом Хрущов Нікіта Сєрґєєвіч, Перший секре
тар Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, вийшов зі свого кабінету у той самий момент, коли його 
помічник Шуйський Григорій Трохимовіч вимовляв слова: 
«Тільки у жовтні, товаришу майор».

Якби Нікіта Сєрґєєвіч вийшов зі свого кабінету хвилиною 
пізніше, не почув би слів свого головного помічника — поплив
ла б історія людства іншим річищем.

Але Хрущов вийшов із кабінету саме тієї миті.
І почув.
Стріпнувся Хрущов, якого най

ближчі соратники та підлеглі у ке
рівництві країни за очі називали 
Колобком та Лисим Прутнем:

— Хто це?
— Якийсь майор.
— Прізвище?
— Буланов.
— Він залишив телефон?
— Ні. Він кинув слухавку.
— Негайно довідайся, звідки те

лефонував.
Набрав Григорій Трохимович 

Шуйський три нулі і тут-таки отри
мав відповідь: телефонували з те
лефонної будки номер 158884 біля 
західного виходу Киівського вок-
Залу М ОСКВИ , розмова коротка, на Зверніть увагу на кількість 
вкруги натовп, тому 326-та бригада цяцьок на столі
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зовнішнього спостереження 7-го управління КҐБ взяти ситуа
цію під контроль не встигла.

— Та-а-ак... — товариш Хрущов важко опустився у крісло.
— Нікіта Сєрґєіч, ми працюємо разом багато років. Я все 

правильно роблю, якщо розумію ваші накази, ваші доручен
ня, вашу логіку. Зараз зрозуміти не можу. Що трапилося? У  
чім проблема? Роз’ясніть. Я виправлюся і наступного разу вже 
не схиблю.

— Оцініть, думний боярине, якого чорта якийсь там ма
йор Буланов вимагатиме зустрічі з Першим секретарем Цен
трального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу? 
І яким чином якийсь там майор Буланов примудрився знайти 
номер телефону мого найголовнішого помічника?

Замислився товариш Шуйський Григорій Трохимович, по
тилицю почухав. Не заперечиш, косяка запоров. Треба було 
розпитати майора, треба було телефон узяти чи адресу.

— Отже, так: мені, Григорь Трохимич, майора Буланова 
дістати з-під землі. Але щоб ніхто — наполягаю, ніхто — не до
відався, що я його шукав.

З

Завдання ускладнювалося тим, що майори служать не 
тільки у Радянській Армії, а й у міліції, у КҐБ, у прикордонний 
військах і у внутрішніх військах МВД.

Але все-таки головну увагу Трофімич звернув на Мініс
терство оборони. Оскільки офіцери інших відомств рекомен
дуються інакше. Себе вони називають не просто майорами, 
а майорами КҐБ, майорами міліції, майорами внутрішньої 
служби.

І ось до Головного управління кадрів Міністерства оборони 
СССР зателефонував референт із Президії Верховної Ради: шу
каємо героїв війни із прізвищами Бєрєстов, Буланов, Вознюк, 
Рильський, Смородов. Справа під особистим контролем това
риша Ворошилова, тому на пошук вам дві години.

Помічник товариша Хрущова Шуйський Григорій Трохи
мович відправив термінові запити й до КҐБ, і до МВД. І теж —
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не від свого імені. І теж прізвище майора Буланова затесав у 
колоду інших імен.

Із моменту закінчення війни минуло дванадцять років, 
тому можна було припустити з великою вірогідністю, що ма
йор, який зателефонував до особистого секретаріату Хрущова, 
воював. Тому його шукали буцімто як героя, якому не змогли 
вручити нагороду.

Але можна було припустити, що він не воював. Якщо до 
училища вступив у самому кінці війни або навіть після її пере
можного завершення, то саме зараз час йому майором стати.

Якщо майор не воював, то і на цей випадок було задіяно 
особливий варіант пошуку.

4

Тієї ночі Нікіта Хрущов залишився ночувати у Кремлі, на
казавши різко посилити охорону не тільки Кремля, а й комп
лексу будівель Центрального Комітету на Старой площі.

Трохимичу звелів будити себе у будь-який час, щойно 
з’явиться результат.

Григорій Трохимович Шуйський розбудив Першого секре
таря Центрального Комітету на світанку. О четвертій із хвили
нами. З’явився він у кремлівській квартирі Хрущова неголеним, 
очі червоні, під очима набряки. Доповів, стримуючи позіхання:

— Майор Буланов Юрій Сєрґєєвіч, офіцер для особливих 
доручень генерал-лейтенанта Мамсурова.

— А Мамсуров де у нас? 38-ю армією командує?
— Командував. Донедавна. На представлення міністра 

оборони СССР Маршала Радянського Союзу Жукова генерал- 
лейтенанта Мамсурова призначено першим заступником на
чальника Головного розвідувального управління Генерально
го штабу.

— І затверджено?
— Під рішенням Президії Центрального Комітету ваш під

пис, Нікіта Сєргєіч.
— Тепер згадав. Вклепалися ми з тобою, ГригорьТрохимич.
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5

Майора Буланова Юрія Сєрґєєвіча зупинив на вулиці ви
падковий перехожий у потертому брезентовому плащі, блис
нув червоним посвідченням із золотим гербом, запросив про
йти. За рогом чекала непримітна сіра «Победа».

Радянські конструктори цю машину проектували ще у 
роки війни. Випробували у переможному 1945 році. І дали 
машині гордовите ім’я «Родіна». І показали товаришу Сталіну. 
Оглянув товариш Сталін шедевр конструкторської думки, по
цікавився між іншим: почім «Родіну» продаватимете?

І тоді машині дали інше ім’я. Ще раз показали товаришу 
Сталіну. Товариш Сталін похвалив: «Победа», а невеличка.

6

Зустрічі з найвищим керівництвом, якщо про них сторон
нім знати не треба, було заведено проводити на дачах, за зе
леними парканами, у соснових лісах. Із найвищим керівни
цтвом — у Серебряном бору.

Уміє російський народ гарні назви давати! Сєрєбряний 
бор! Вистачило ж у когось уяви назвати так сосновий гай над 
широким каналом на тихій околиці Москви. Звучить навіть 
краще, аніж якби це казкове місце назвали Золотим бором.

Сєрєбряний бор! Тут завжди добре. У липні — особливо: бі
лочки по гілках одна за одною ганяють, пташки якоїсь поро
ди незнайомої цвіріньканням любов до життя затверджують, 
джміль дзижчить, нектаром набравшись.

Перш за все товариш Хрущов повідомив майору Буланову, 
що його відсутність на робочому місці помічена не буде: гене
рал-лейтенант Мамсуров сьогодні весь день буде міцно зайня
тий у відділі адміністративних органів Центрального Коміте
ту. Про це потурбувалися.

Розпитав товариш Хрущов майора про роботу, про родину, 
про здоров’я і до справи перейшов.

— Нікіта Сєрґєєвіч, я розумію, що не мав права...
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— Право ви маєте. Воно записане у Статуті КПСС, який за
твердив XIX з’їзд Комуністичної партії. Кожен комуніст має 
право звертатися до будь-яких партійних органів, аж до Цен
трального Комітету. Ви комуніст. Ви звернулися до Централь
ного Комітету. Я — Перший секретар Центрального Комітету. 
Слухаю вас, товаришу майор.

— Нікіта Сєрґєєвіч, можете мене покарати, можете судити, 
якщо винен, але дозвольте спочатку запитати.

— Слухаю.
— Вам відомо щось про ЦОП? Це Центр особливого призна

чення ҐРУ.
— Ні.
— Ви знаєте, хто є начальником цього Центру?
— Не знаю.
— Начальником є генерал-лейтенант Мамсуров.
— Мамсуров — перший заступник начальника ҐРУ.
— Правильно. Але в нього ще є суміжна посада.
— Цікаво.
— Про це нікому знати не можна.
— А ви як дізналися?
— Випадково.
— Можна докладніше?
— Можна. Із чого почати?
— Із початку.
— Зрозумів. Справа в тому, що посада у мене почесна — 

офіцер для особливих доручень генерал-лейтенанта Мамсуро
ва. Але офіцеру для особливих доручень іноді доводиться ви
конувати нікчемні обов’язки ад’ютанта. Звісно, ви розумієте 
різницю в обов’язках.

— Розумію. Але задля об’єктивності уточніть.
— Ад’ютант отримує у секретній частині документи та 

мапи. Ад’ютант за командиром носить портфель. Ад’ютант на 
телефоні сидить, веде журнал прийнятих повідомлень, олів
ці гострить. У польових умовах, де немає офіціанток, оковиту 
командирові до вечері наливає, ковбасу ріже, дівку на ніч за- * 
безпечує, якщо на це натякнули. Пробачте, Нікіта Сєрґєєвіч, я 
кажу так, як є, а не так, як має бути.

— Тільки так і треба говорити.
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— А офіцер для особливих доручень і рангом вищий, і зван
ням, і обов’язки у нього зовсім не ті. Офіцер для особливих до
ручень має знати всі з’єднання і частини, які підпорядковані 
його начальнику, всі слабкі та сильні сторони цих з’єднань і 
частин, їхнє положення, стан та поставлені завдання. Офіцер 
для особливих доручень, хай це і звучить дивно, зобов’язаний 
ситуацію знати й розуміти навіть краще за свого командира. 
Його очима командир високого рангу на поле бою дивиться. 
Наприклад, восени минулого року в Угорщині доповіли з 66-ї 
гвардійської стрілецької дивізії до штабу 38-ї армії, що пер
ший батальйон 193-го гвардійського стрілецького полку захо
пив залізничний міст через Дунай. Командувач армії генерал- 
лейтенант Мамсуров негайно взяв ситуацію під особистий 
контроль. Але самому нестися туди немає ані можливості, ані 
часу, і кидати керування 38-ю армією ніхто не дозволить. По
силає мене. Беру три БТР-152. На одному здвоєна зенітка ЗПУ- 
2, добре з неї по верхніх поверхах довгою чергою одразу із двох 
стволів врізати, на двох інших бронетранспортерах мотострі
лецький взвод. Прориваюся до моста. Дорогою потрапляємо 
під обстріл. Одного солдатика вбито, чотирьох поранено.

— Прорвалися?
— Прорвалися. Матюгаю командира батальйону, який міст 

тримає. Хоч він і підполковник, а я капітан. Оборона мосту рі
денька. Я йому: розіб’є тебе контра, зажене вантажівку з дина
мітом на міст та й гахне. І вся 38-ма армія на західному березі 
Дунаю залишиться без набоїв та снарядів, без їдла та палива. 
Через те, що оборону об’єкта, можна сказати, стратегічного, 
у тебе, комбате, організовано нехлюйськи. Рий траншеї! Рий 
окопи! Дротом колючим заплітай! Мінними полями підходи 
прикрий!

— Прикрив?
— Прикрив, Нікіта Сєрґєєвіч. Але це не його провина була. 

Не дали йому ані мін протипіхотних, ані дроту. І людей у ба
тальйоні на оборону такого об’єкта зовсім мало. Лечу назад 
на командний пункт армії. Доповідаю командувачу 38-ї армії 
генерал-лейтенанту Мамсурову: командир батальйону моло
дець. До нагороди представляти треба. Не його провина, що 
оборона ріденька. Це командирові полку треба по шиям. Чому
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іще один батальйон в оборону не поставив? Чому танками не 
підсилив? Одним послабленим батальйоном той міст не втри
мати.

— Утримали міст?
— Утримали, Нікіта Сєрґєєвіч. Я того комбата вже після 

Угорщини зустрічав. Мені за той міст майора достроково дали, 
йому — орден Александра Невского на груди. Ми з ним флягу 
спирту розпили з цього приводу.

— Але й за ад’ютанта іноді працювати доводиться.
— Так, Нікіта Сєрґєєвіч. Три дні тому відіслав генерал-лей

тенант Мамсуров свого ад’ютанта в Тамбов у якихось спра
вах, тому його обов’язки тимчасово на мене звалилися. Гене
рал Мамсуров засвоює нову посаду. За нашими порядками 
йому, як і мені, як кожному офіцеру й генералу мають бути 
підйомні, допомога, тобто ще одна додаткова получка. І не в 
кінці місяця, а одразу після прибуття на місце нової служби. 
Це ад’ютантська справа — у фінансовому відділі гроші для ко
мандира отримувати. Не самому ж генералу в черзі штовха
тися. Іду. Отримую. Приношу конверт генералові Мамсурову. 
Тепер треба членські внески у партію заплатити. Відрахував 
генерал процента, віддає мені партійний квиток і гроші.

— Кожен комуніст зобов’язаний особисто сплачувати пар
тійні внески.

— Правильно. Але генерал Мамсуров був зайнятий. Іду до 
партійного комітету ҐРУ, плачу. Секретар грошей не приймає. 
Забагато, каже, приніс.

— Помилився генерал Мамсуров?
— Оце ж воно, Нікіта Сєрґєєвіч, генерал Мамсуров ніколи 

не помиляється.
— У  чім же справа?
— Так і я про це: у чім справа. Не хочу турбувати генерала, 

починаю розбиратися. Підйомні гроші, як і получка, склада
ються з трьох частин: за військове звання, за обійману посаду 
та процентна надбавка за вислугу років. І маячня якась у мене 
виходить. Я твердо знаю, що у генерала одна посада — перший 
заступник начальника ҐРУ, а йому іще за якусь іншу, невідому 
мені посаду платять.
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— Якщо я правильно зрозумів, генерал Мамсуров отримав 
підйомні одразу за дві посади. І як чесний комуніст справно 
заплатив членські внески з усіх отриманих коштів. Але секре
тарю партійного комітету ҐРУ нічого не відомо про другу по
саду, тому він грошей і не прийняв. Вирішив, що генерал по
милився, що прислав занадто багато.

— Саме так.
— І ви повідомили генералу Мамсурову, що відбулося якесь 

непорозуміння.
— Ні, Нікіта Сєрґєєвіч. Генералу Мамсурову я нічого не ска

зав. Я пішов до фінансового відділу розбиратися.
— І?
— І касир повідомив, що тут усе правильно. 28 червня 

1957 року створено військову частину 41339, і генерал-лейте
нанта Мамсурова, окрім посади першого заступника началь
ника ҐРУ, призначено командиром цієї частини, тому гроші 
йому виплачено правильно.

— А фінансистів це не здивувало?
— Ні. Через фінансовий відділ ҐРУ ідуть мільйони. Для 

фінансистів кілька зайвих тисяч — сума невеличка. Для фі
нансистів головне, щоб дебет із кредитом сходився. Прибув 
новий перший заступник начальника ҐРУ, йому належить ви
платити гроші за це і ще й за це. Якщо у стовпчиках цифр усе 
збігається до рубля і до копійки, то фінансистам більш немає 
клопоту. Є наказ платити за посаду першого заступника — 
платять. А є іще наказ — платити за посаду командира якоїсь 
там військової частини. Жодних проблеми — платять і за це.

— Ви дізналися, що це за військова частина? Що за цим но
мером ховається.

— Дізнався.
— Як?
— Один з обов’язків ад’ютанта — отримувати докумен

ти для начальника у секретній частині, носити за ним порт
фель, після роботи повертати документи до секретної части
ни. Через те, що мені довелося виконувати нікчемні обов’язки 
ад’ютанта, через те, що виникла така ситуація, я використав 
можливість і до цілком таємних документів генерала Мамсу
рова зазирнув. Готовий понести за це відповідальність за най
страшнішою статтею Кримінального кодексу.
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— Якщо до когось і буде застосовано кодекс, то тільки не до 
вас, товаришу майор. Хто підписав наказ про створення цієї 
військової частини?

— Міністр оборони Маршал Радянського Союзу Жуков.
— І що це за частина така?
— Військова частина 41339, тобто Центр особливого при

значення ҐРУ, — це абсолютно фантастична організація. Там 
готують диверсантів. У військових академіях офіцерів на
вчають три-чотири роки. У  військовій академії Генерального 
штабу — навіть менше. А тут термін підготовки рядових сол
датів визначено у сім років. Що за нісенітниця? Термін служ
би у Радянській Армії — три роки, а у цих — сім. Особовий 
склад — тільки надстроковики, а це дикість для Радянської 
Армії, ніколи в нас такого не було.

— Що там за солдати?
— Це диверсанти, спортсмени найвищого класу: борці, 

самбісти, боксери, стрільці, мотоциклісти, лижники, парашу
тисти, п’ятиборці. їх там не менше двох тисяч. У  нас в армії 
рядовий солдат отримує ЗО рублів на місяць, а рядовий солдат 
ЦОП — рівно у 24 рази більше. Тобто один отримує стільки, 
скільки рядові цілого взводу. Це не все. 720 рублів — це тільки 
основна зарплатня. Жуков установив цілу купу доплат за ви
слугу, за класність, за кожен день польових навчань, за пара
шутні стрибки, за допуск до секретних документів. Доплати в 
сумі перевищують основну получку. Виходить, що рядові сол
дати отримують більше, ніж офіцери Радянської Армії. Окрім 
того — їдло першокласне, казарми найкращі, спорядження 
добротне, обмундирування найвищої якості. Я про офіцерів 
ЦОП навіть не кажу. їм — квартири у Москві з міністерського 
резерву, оклади вже зовсім неймовірні. Сам Мамсуров за по
саду начальника ЦОП отримує майже стільки, скільки за свою 
основну роботу першого заступника начальника ҐРУ.

— Де розміщується цей Центр?
— Центра як такого немає. Щоб не налякати місцеву владу 

і відповідні компетентні органи, невеличкі підрозділи, взводи 
та роти розосереджено у різних гарнізонах та військових табо
рах: у Воронежі, у Тамбові, у Тулі. Але якщо розібратися— усім 
не більше однієї ночі поїздом до Москви. А одна рота — в Ала-
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біно. Замаскована під збори спортивних команд військових 
округів та флотів.

— Зробимо так, товариш майор. Я зараз пошлю людину 
до партійного комітету ҐРУ, вона повідомить секретареві про 
створення особливої військової частини, яка буцімто вини
кла за рішенням Центрального Комітету. Про її існування не 
має знати ніхто. Моя людина поставить вимогу секретареві, 
щоб той партійні внески генерал-лейтенанта Мамсурова при
ймав без будь-яких питань. Моя людина нагадає секретареві 
про відповідальність за збереження державної, військової та 
партійної таємниці. Після цього ви зайдете до секретаря, від
дасте йому гроші. Хай секретар поставить штамп у партій
ному квитку Мамсурова, який свідчить, що гроші сплачено. 
Поверніть партійний квиток генералу так, наче нічого не ста
лося: він вам дав гроші, ви їх передали до парткому Жодних 
запитань при цьому ні в кого не виникло. Мене ви, товаришу 
майор, ніколи не зустрічали, мені нічого не повідомляли. Усе 
зрозуміло?

— Усе.
— Дякую, товаришу майор. Розберемося. Ідіть і про своє 

майбутнє не турбуйтеся. Майбутнє я вам забезпечу

7

Майор Буланов, офіцер для особливих доручень (у народі — 
порученець) першого заступника начальника ҐРУ ҐШ, абсо
лютно випадково дізнався про те, що його шеф, генерал-лей
тенант Мамсуров, окрім нової основної посади, обійняв іще й 
додаткову цілком таємну посаду начальника ЦОП — Центру 
особливого призначення ҐРУ. Майор вирішив, що справа не 
чиста. І доповів Хрущову

Майор, який був аналітиком і від природи, і за посадою, 
гідно оцінив випадковий шматочок інформації. І все ж таки 
зрозуміти глибину того, що відбувалося, він через своє віднос
но невисоке становище, просто не міг.

Суть же цього відкриття полягала в тому що міністр обо
рони СССР чотири рази Герой Радянського Союзу Маршал
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Радянського Союзу Жуков Ґєорґій Константіновіч, начальник 
ҐРУ ҐШ генерал-полковник Штеменко Сергій Матвійович та 
перший заступник начальника ҐРУ ҐШ Герой Радянського 
Союзу генерал-лейтенант Мамсуров Хаджи-Умар Джиоровіч 
28 червня 1957 року здійснили ще один державний переворот. 

Хоч про це поки нікого не повідомили.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Ж уков був холопом і хамом.
Хамом  у стосунках із тими , хто молодший хоч би на одну 

зірочку.
Холопом у стосунках із тими, хто старший за рангом.
Він був холопом і хамом водночас, без будь-яких переходів 

між  цими станами.
Після війни з ’ясувалися численні кримінальні злочини Ж у

кова: незаконне роздавання орденів, крадіжки, мародерство. 
А  за мародерство стаття 266 УК  РРФ СР  передбачала суворе 
покарання, включно із карою на горло.

Сталін був надзвичайно милостивим. Мародера Ж укова він 
не розстріляв і навіть не посадив. Ж укова всього лише прогна
ли зі складу ЦК Комуністичної партії. Але випливали все нові й 
нові подробиці його діяльності. Над Ж уковим нависла загроза  
вигнання із самої партії. А  це означало закінчення кар’єри.

12 січня 1948 року Ж уков направив лист каяття члену По
літбюро та секретарю ЦК Ж данову, який за наказом Сталіна  
розбирав брудні справи військового злочинця Жукова. Жуков 
скавчав, як побитий пес, прохав не виганяти його з партії, 
обіцяв виправитися. Сталіна у листі називав то просто вели
ким , а то великим вождем. Себе ж  — слугою великого Сталіна  
(Военно-исторический архив. 2007. С. 57).

Замислимося: комуністи борються проти гноблення люди
ни людиною, за рівність усіх людей на землі. І  ось комуніст Ж у
ков пише офіційного листа до найвищих органів керівництва 
Комуністичною партією, у цьому листі прохає залишити його 
у лавах комуністів і добровільно визнає себе слугою , тобто хо
лопом , іншої людини.
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Культ особи Сталіна було створено безвільними людцями 
з еластичними хребтами, які, подібно Жукову, себе не тільки 
вважали, а й відкрито називали сталінськими холопами. По
валення культу особи Сталіна було для них розплатою за свою 
минулу підлу поведінку, за добровільне приниження.



Розділ 10



1

Командувач 38-ї армії Прикарпатського військового 
округу — це не номенклатура ЦК. Беріть вище. Командувач 
армії — це номенклатура Секретаріату ЦК, тобто не якісь там 
начальники у якихось там відділах ЦК ухвалюють рішення 
про його призначення або зняття. Номенклатура Секретарі
ату ЦК означає, що долю командувача армії може вирішити 
тільки хтось із секретарів ЦК.

А  заступники начальника ҐРУ, тим більше перший заступ
ник, — це птахи ще вищого польоту. Це номенклатура Політбю
ро, яке у часи Хрущова іменувалося Президією Центрального 
Комітету. Тільки там, на самісінькій вершині, могли затвер
дити кандидата на цю посаду. Долю першого заступника на
чальника ҐРУ могла вирішувати тільки Президія ЦК. І більш 
ніхто.

Саме Президія ЦК із подачі Маршала Радянського Союзу 
Жукова призначила командувача 38-ї армії Прикарпатського 
військового округу генерал-лейтенанта Мамсурова на поса
ду першого заступника начальника ҐРУ Тільки Президія ЦК 
мала право зняти його з цієї посади, дати йому або забрати 
якісь додаткові обов’язки.

Майор Буланов, будучи офіцером для особливих доручень 
спочатку командувача 38-ї армії, а потім і першого заступни
ка начальника ҐРУ, маючи доступ до надзвичайних секретів, 
абсолютно випадково довідався про існування Центру особли
вого призначення ҐРУ. І відчув усім своїм майорським єством 
кричущу невідповідність: рядові солдати цього Центру отри
мували стільки же грошей, скільки отримують офіцери, які 
багато років командують ротами та батальйонами.

Сержанти ЦОП, які командували відділенням із десяти 
бійців, отримували стільки ж, скільки отримують сиві підпол-
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ковники, що керують полками, бригадами, ба навіть і дивізія
ми, тобто тисячами солдатів, сержантів та офіцерів.

ЦОП ҐРУ, уся ця незвичайна, таємна організація, ретельно 
замаскована і схована від сторонніх, зокрема й від керівни
цтва країни, була чимось на кшталт школи з підготовки ди
версантів, із програмою навчання у сім років, але з можливіс
тю вступити у бій будь-якої миті. І керував школою не хтось, а 
перший заступник начальника ҐРУ

Але це — маячня й абсурд: у підпорядкуванні ҐРУ — цілком 
таємна Військово-дипломатична академія. Вона готує офіце- 
рів-розвідників для розвідувальних відділів та управлінь шта
бів військових округів, флотів, груп військ та фронтів, офіцерів 
добування нелегальних та дипломатичних резидентур ҐРУ, 
аналітиків Служби інформації ҐРУ. Керує Військово-диплома
тичною академією її начальник у званні генерал-полковника. 
І нікому на думку не спало поставити на чолі Військово-дипло
матичної академії першого заступника начальника ҐРУ. Це 
занадто низько для його рівня. У  нього своїх турбот вистачає.

Та генерал-лейтенанта Мамсурова, для якого навіть поса
да начальника Військово-дипломатичної академії є занадто 
низькою, хтось додумався поставити на чолі якоїсь школи, що 
готує рядових та сержантів!

Власне це й вразило майора Буланова. Це він і доповів Пер
шому секретареві Центрального Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу товаришу Хрущову Нікітє Сєрґєєвічу.

Так виглядає зараз Військово-дипломатична академія
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Отже, підіб’ємо підсумки.
Перше. Міністр оборони СССР Маршал Радянського Союзу 

Жуков та начальник Головного розвідувального управління 
Генерального штабу генерал-полковник Штеменко самовіль
но, не доводячи до відома керівництво країни, створили се
кретну школу диверсантів чисельністю у дві з половиною ти
сячі відбірних горлорізів.

Друге. Рядовий склад вербують на контрактній основі, що 
є кричущою дикістю для Радянської Армії. У  нас так не заве
дено.

Третє. Секретну школу для чогось розділено на декілька 
дрібних частин і розкидано по різних гарнізонах та військо
вих таборах.

Четверте. Школу створено не десь там, її філії — не далі 
п’ятисот кілометрів від столиці держави. Чому не у Казахста
ні? Чому не на Алтаї? Чому не у Забайкаллі? Кому потрібні гор
лорізи у безпосередній близькості до Москви, у п’ятистах, ба й 
у ста кілометрах від Кремля.

П’яте. Міністр оборони Маршал Радянського Союзу Жу
ков платить своїм солдатам-горлорізам небувалі офіцерські 
получки, порушуючи фінансову дисципліну та соціалістичні 
принципи оплати праці.

Шосте. Командувати школою диверсантів Жуков поставив 
першого заступника начальника ҐРУ, а це все одно що ганяти 
сорокатонний самоскид для перевезення брязкалець у дитячі 
садки або використовувати кроковий екскаватор із ковшем у 
25 кубів та довжиною стріли у сто метрів для того, щоб копати 
стічну канаву на присадибній ділянці.

Сьоме. Усе це вкрито непроникним мороком військової та
ємниці. Про те, що генерал-лейтенант Мамсуров попри свою 
основну посаду обіймає посаду начальника школи диверсан
тів, не мав знати ніхто, включно з його особистим офіцером 
для особливих доручень.

Що ж за цим усім стоїть?
Але навіть поставивши це запитання, навіть давши на 

нього логічну обґрунтовану відповідь, майор Буланов не міг 
зрозуміти справжнього сенсу подій, бо так само, як і будь-яка 
проста радянська людина, він не був посвяченим у номенкла-
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турні війни, не знав і знати не міг таємні закони, за якими діяв 
механізм влади.

2

Для усіх — як для країни, її народу, так і для зовнішнього 
світу, було створено парадну картинку: Верховна Рада СССР, 
місцеві ради, вибори депутатів трудящих, голосування, укази 
Президії Верховної Ради...

Але насправді у країні діяв зовсім інший, прихований від 
очей натовпу механізм влади. Влада ця жила і працювала за 
власними секретними законами, точно так, як підпільний 
кримінальний світ існує за особливими, невідомими сторон
нім законами, маючи власні правила, власну естетику та ети
ку, власні системи покарань та заохочень, власну шкалу цін
ностей, власне розуміння про те, що таке добре, а що погано, 
і навіть висловлюється власного мовою, незрозумілою сторон
нім.

Головний принцип, який лежав у підґрунті системи но
менклатурних посад, полягав у тому, що тільки Комуністич
на партія та її найвище керівництво мають право вирішувати 
кадрові питання. Маршал Радянського Союзу Жуков, ство
ривши таємно Центр особливого призначення та поставивши 
першого заступника начальника ҐРУ на посаду командира 
цього Центру, порушив засадничий принцип функціонуван
ня влади. Простіше кажучи, він вийшов із-під контролю Ко
муністичної партії. Він замахнувся на її монопольне право 
призначати та знімати керівників будь-яких рангів, давати їм 
посади та звільняти з посад. Склалася ситуація, схожа на ту, 
коли у банді злочинців хтось таємно, проти волі пахана, не по
відомляючи його, вирішує принципові питання.

Улітку 1957 року справа у загальних рисах виглядала так 
само, як і у банді злочинців. Керівництво Радянського Союзу 
і справді було бандою — найбільшою та найжорстокішою бан
дою у світовій історії. На золочених нарах сидів пахан на пріз
висько Хрущ, а центровий вурка Жучило таємно від пахана 
збирав своє кодло.
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До речі, у блатному жаргоні того часу слово «жук» було екві
валентним слову «вуркаган» і означало запеклого криміналь
ника, спритного злодія, згодом — злодія у законі. Слово це мало 
багато похідних: жукецало, жучило, жучка-крадійка, жуку
ватий, жуки-куки, жучить, жукувати. Прізвище Жуков для 
блатних звучало як Вуркаганов чи Жиганов. Але й прізвище 
Хрущов має схоже значення, бо хрущ — це теж жук, надзви
чайно шкідливий для сільського господарства та лісництва.

Справа, звісно, не у блатній термінології, а у тому, що і 
Жуков, і Хрущов були кримінальниками найвищого калібру. 
Улітку 1957 року постало питання: хто кого?

Навіть якщо у задумах Жукова не було б нічого корисливо
го й темного, його варто було негайно гнати під нари, ближче 
до параші. Бо знахабнів. Бо порушив священні правила зграї.

Але й у Жукова не було іншого виходу. Він таємно пере
ступив закон темного, закритого для непосвячених світу, що 
зветься номенклатурою. Він знав, що за подібні вчинки у всі 
минулі часи вбивали. Жуков сам за такі дії чотири роки тому 
у колишньому сталінському кабінеті заарештовував Марша
ла Радянського Союзу Бєрію, бо ж Лаврєнтій Палич Бєрія при
значив кількох своїх хлопців на ключові посад у МВТ, не по
радившись із найвищим керівництвом Комуністичної партії.

За це розстріляли Бєрію і тих, кого він поставив на керівні 
посади. Так що Жукову, який став на шлях Бєрії, не залиша
лося нічого іншого, як іти до кінця — скинути пахана і зайня
ти його місце. В іншому випадку кар’єра Жукова у будь-який 
момент могла урватися із непередбачуваними наслідками для 
нього самого і для його оточення, варто комусь довідатися про 
те, що міністр оборони самовільно займається роздаванням 
посад власним підлеглим, не запитуючи думки та дозволу 
Президії Центрального Комітету Комуністичної партії.

З

У  червні 1957 року генерал-лейтенанта Мамсурова було 
призначено першим заступником начальника ҐРУ і водночас 
командиром військової частини 41339, тобто Центру особли-
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вого призначення ҐРУ. Обидва призначення були таємними. 
Стороннім не належало знати не тільки про те, хто є началь
ником ҐРУ і хто працює його заступником — навіть про саме 
існування ҐРУ не знали звичайні радянські люди, ні навіть 
переважна більшість офіцерів та генералів Радянської Армії.

Призначення Мамсурова одразу на дві посади було здій
снено у два різних способи.

На посаду першого заступника начальника ҐРУ його було 
поставлено звичайним чином: міністр оборони Жуков зро
бив представлення до Президії Центрального Комітету, який 
ухвалив відповідне рішення.

А от на посаду начальника Центру особливого призначен
ня ҐРУ генерал-лейтенанта Мамсурова було призначено інак
ше. На цю посаду його призначив Жуков, ні в кого не запиту
ючи, нікого не ставлячи до відома, не повідомляючи нікого 
про додаткові обов’язки, покладені на генерала, і навіть нікому 
не доповідаючи про створення військової частини 41339. Про 
цю військову частину, про цей Центр мали знати тільки троє:

Генерал-лейтенант Мамсуров не гребував спілкуватися з рядовими 
диверсантами. Але навряд чи це було достатньо, щоб призначати його 
директором диверсійної школи
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міністр оборони Жуков, начальник ҐРУ Штеменко і його пер
ший заступник Мамсуров.

Дві з половиною тисячі диверсантів, що їх готували у ЦОП, 
було розосереджено по двох десятках великих та малих міст. 
Вони не знали ані загальної структури Центру, ані його сил 
та можливостей, ані самої цієї назви, ні мети, яку перед ними 
буде поставлено.

4

Першого заступника начальника ҐРУ генерал-лейтенан
та Мамсурова зрадила точність — точність у нарахуванні та 
сплаті партійних внесків.

Кошти, за рахунок який фінансувалася партія більшови
ків і потім КПСС, «гроші партії», «золото партії» — одна з най
більших таємниць XX століття, що ретельно охороняли, — це 
тема для окремої розмови. На перший погляд, усе було вкрай 
прозоро і у Статуті зрозуміло викладено. Останній XII розділ 
Статуту КПСС називався «Про кошти партії». Він твердив:

Кошти партії та її організація складаються з членських 
внесків, доходів від підприємств партії та інших надходжень.

Перша і головна стаття доходів — членські внески. Ті, хто 
мав низьку заробітну платню, віддавав до партійного «обща- 
ку» один відсоток від отриманих грошей. Ті, хто отримував 
щось відчутне, платили два відсотки. А ті, хто отримував бага
то, платили три відсотки. Усі члени Комуністичної партії пла
тити трудову копієчку до партійної каси. Партійний секретар 
ставив до партійного квитка штамп про сплату і вписував до 
графи отриману суму.

Друга стаття доходів — підприємства партії. До числа під
приємств Комуністичної партії належала газета «Правда», 
журнали «Комуніст» та «Партійная жизнь», численні районні, 
обласні, крайові, республіканські, а також молодіжні. Профе
сійні та усі решта «Правд» — «Комсомольская правда», «Піонєр- 
ская правда», «Правда України», «Київська правда», «Правда 
Востока», «Магаданская правда», «Амурская правда», «Армавір- 
ская правда», «Ахтирская правда» і так далі. «Правда», «Прав-
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да», сама лише правда. «Правда» і нічого, окрім «Правди». Але 
іноді в кіоску вас могли повідомити: «Правди» немає, «Совет
скую Росію» продано, лишився «Труд» за дві копійки.

Третя стаття доходів Комуністичної партії, «інші надхо
дження», жодним чином не розшифровувалася, вона станови
ла мізерну долю відсотка. Принаймні так було офіційно заяв
лено.

Про доходи Комуністичної партії Радянського Союзу ми 
можемо судити, наприклад, із відомостей, офіційно оголоше
них на XXII з’їзді КПСС.

Прибуткова частина партійного бюджету у 1961 році фор
мувалася:

• на 67,8 процента за рахунок партійних внесків кому
ністів;

• на 31,7 процента за рахунок підприємств партії;
• інші надходження становили 0,5 процента.
Що насправді означали ці проценти? Це 100 мільйонів ру

блів чи мільярд? Чи 10 мільярдів? Таких запитань ніхто не 
ставив. Скільки отримувала і скільки витрачала КПСС, знати 
нікому не належало. Заспокоювало те, що коли до 67,8% дода
ти 31,7% і до них ще 0,5%, то виходило рівно 100%! Усе збігало
ся! Більше знати людям не рекомендували.

На чолі КПСС явно стояли фінансові чарівники. На один, 
два і три відсотки, що збирали з комуністів, та на копійки, за 
які продавали «Правду», вони примудрилися звести у Кремлі 
Палац для проведення своїх з’їздів та перебудувати комплекс 
будівель на Старой площі. їм вистачало грошей на задоволен
ня зрослих потреб величезного, роздутого, обдарованого всіма 
мисленими привілеями та благами апарату Центрального ко
мітету, центральних комітетів союзних республік, сотні обко
мів та крайкомів і тисяч райкомів.

Вони мали досить коштів на утримання густої мережі та
ємних партійних розподільників та санаторіїв, закритих рес
торанів та лазень, закритих крамниць і кінотеатрів, закритих 
поліклінік та розважальних закладів.

Вони мали гроші на величезні парки персональних авто
мобілів, на вірну обслугу та надійну охорону.
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На кожному підприємстві сидів партійний секретар, забез
печений високою заробітною платнею, кабінетом, квартирою, 
секретаркою, транспортом і засобами зв’язку.

Перед кожною заводською конторою коштом партії було 
споруджено пам’ятник Леніну.

У кожному районному центрі на найкращому місці, на цен
тральній площі партія зводила будівлю райкому з пам’ятником 
Леніну.

У  кожному місті — міськком, перед ним — пам’ятник Леніну.
У кожному обласному центрі на найкращому місці — роз

кішна будівля обкому. Із пам’ятником Леніну на центральній 
площі.

У кожному крайовому центрі на найкращому місці -  роз
кішна будівля крайкому. Із пам’ятником Леніну на централь
ній площі.

У кожному республіканському центрі на найкращому 
місці — розкішна будівля республіканського Центрального ко
мітету. Із пам’ятником Леніну на центральній площі.

Пам’ятників Леніну наліпили десятки тисяч. На ті процен
ти, на ті трудові копієчки комуністів.

Комуністичній партії вистачало грошей на те, щоб утри
мувати Головне політичне управління Радянської Армії та 
Військово-Морського Флоту із цілою ватагою діячів у гене
ральських та адміральських погонах, політичні управління 
видів Збройних Сил, військових округів, флотів та груп військ, 
політичні управління та відділи у загальновійськових, танко
вих, ракетних та повітряних арміях, флотиліях, корпусах, ди
візіях, замполітів у полках, батальйонах, ротах і на кораблях.

А ще на ті копієчки проводилися грандіозні партійні кон
ференції та з’їзди у районах та областях, у краях та республі
ках, і, зрозуміло, у Москві. На ті копієчки Комуністична партія 
Радянського Союзу утримувала Вищу партійну школу при ЦК 
КПСС, Військово-політичну академію імені Леніна, десяток 
вищих військово-політичних училищ. А ще на ті копієчки го
дувалися тисячі й тисячі ветеранів партії, що все життя про
сиділи у райкомах та обкомах.

Особлива стаття — братні комуністичні партії США та 
Франції, Канади й Австралії, Аргентини й Австрії, Великої
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Британії та Бельгії, Уругваю та різних інших гондурасів. Усі 
вони висіли на шиї КПСС, усі годувалися з її щедрої долоні.

Розуміючи, що левову частку надходжень бюджету КПСС 
становлять саме членські внески комуністів, чесний та точ
ний генерал Мамсуров заплатив до партійного комітету ҐРУ 
рівно три відсотки від підйомних на новому місці служби.

5

В історії безкінечна кількість можливих варіантів. Але 
спрацьовує лише один.

Якби Мамсуров, як годиться, сам зайшов до партійного 
комітету та віддав партійному секретареві три відсотки від 
отриманих коштів, то секретар їх не взяв би: генерал приніс 
зайвого. І тоді Мамсуров миттєво відреагував би, спитав: а 
скільки треба? Відрахував би скільки належить, вибачився за 
помилку. І більше ніколи б її не повторив.

Тоді б ми жили зараз у зовсім іншій країні. Історія країни 
та світу склалася б зовсім інакше. Я зовсім не певен, що скла
лася б вона у кращий бік. Але Мамсуров був дуже заклопота
ним і не мав часу самому зайти до партійного комітету. Занад
то старанно виконував накази Маршала Радянського Союзу 
Жукова.

Якби Мамсуров послав до парткому свого ад’ютанта стар
шого лейтенанта Єнакієва, то й тоді все минуло б без наслідків. 
Старший лейтенант приніс би гроші партійному секретареві, 
той відмовився б їх узяти, і старший лейтенант повернувся б 
до Мамсурова. Далі — як у першому варіанті.

Але старший лейтенант Єнакієв був дуже заклопотаним. 
Занадто старанно виконував накази генерал-лейтенанта 
Мамсурова, носився гарнізонами та військовими таборами, 
передаючи пакети з інструкціями першого заступника на
чальника ҐРУ. Тому нікчемні обов’язки ад’ютанта випало ви
конувати офіцеру для особливих доручень майору Буланову 
Юрію Сєрґєєвічу.

Так Хрущов довідався про існування Центру особливого 
призначення ҐРУ.
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І тут-таки життєрадісна веселунка з кремлівської полі
клініки зателефонувала Мамсурову. Про смертельну хворобу 
вона цвірінькала дурнувато і радісно: оце, мовляв, товаришу 
генерал, яка прикрість на вас звалилася, чоловік ви у самому 
розквіті, хто б це міг подумати... Так що приїздіть негайно.

Мамсуров приїхав.
І впіймався.

6

А тим часом Жуков замовляв свої парадні портрети і кар
тини, на яких його зображали на білому коні, який топче пра
пори переможеного ворога. Картина «Жуков на коні» — 298 
на 198 сантиметрів. Площа картини Яковлева «Перемога» — 
12 квадратних метрів.

А тим часом Жуков наказав створити п’ятитомну історію 
минулої війни та особисто її редагував. (Після того, як Жуко
ва змістили з усіх посад, роботу над п’ятитомником було при
пинено, а замість нього згодом було випущено шеститомну 
«Историю Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941—1945» (М.: Воениздат, 1960—965). — Прим, автора).

Так мала виглядати історія війни -  
геніальний Жуков на першому плані

А так виглядала насправді: Жуков на 
білому коні, а над ним на Мавзолеї— 
справжній ляльковод Другої світової— 
Сталін
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А тим часом Жуков особисто подивився щойно створений, 
ще не підданий цензурі і поки не випущений на екрани фільм 
«Сталінград» і наказав його кардинально переробити, підкрес
ливши ключову роль Жукова у Сталінградській наступальній 
операції, хоча насправді Жуков у цій операції жодної участі не 
брав.

А тим часом на адресу керівництва країни раптом кося
ком, неначе за командою, пішли листи від трудящих із про
позицією присудити чотири рази Герою Радянського Союзу 
Маршалу Радянського Союзу Жукову звання Генералісимуса 
Радянського Союзу.

7

Отже, генерал-лейтенант Мамсуров здав 38-му армію та 
відбув до Москви. 38-му прийняв генерал-лейтенант Лащенко, 
який до цього командував Особливим корпусом в Угорщині. 
Особливий корпус було перетворено на Південну групу військ. 
Командувачем було призначено генерала армії М. І. Казакова. 
У цьому призначенні був свій задум.

По-перше, треба було терміново прибрати з Угорщини всіх 
генералів, які відзначилися восени 1956 року, надаючи брат
ню інтернаціональну допомогу угорському народові. Тому 
Лащенка, Мамсурова, Бабаджаняна та інших борців за народ
не щастя було замінено на генералів, яких в Угорщині ніхто не 
знав.

По-друге, заміна генерал-лейтенанта на генерала армії 
мала підкреслити повагу до угорського народу та підтвердити 
готовність і надалі захищати завоювання соціалізму: бачите, 
мовляв, якого великого начальника ми до вас прислали, так 
що за майбутнє не переживайте, якщо треба буде, ми знову ви
конаємо свій інтернаціональний обов’язок та нікому не дозво
лимо порушити ваше спокійне життя.

Новий вождь Угорщини товариш Янош Кадар та генерал 
армії Казаков знайшли спільну мову, швидко спрацювалися, 
але це чомусь не сподобалося Жукову.
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Міністр оборони вирішив без згоди ЦК відкликати і при
значити товариша Казакова командувачем одного з вну
трішніх округів (Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.гМежд. фонд 
«Демократия», 2001. С. 245).

Це був великий перебір. Жуков не мав жодного права вирі
шувати долю генерала армії, та й не звичайного, а такого, що 
командував військами у щойно приборканій Угорщині.

Раніше Жуков самочинно скасував посади члена Вій
ськової ради підводних сил Чорноморського флоту та члена 
Військової ради ескадри Чорноморського флоту. Жуков при
пускався й іншого подібного свавілля. Але спроба самочин
ного відсторонення від посади командувача Південної групи 
військ, у якого чотири генеральські зірки на погонах, була ні
чим іншим, як проголошенням повної незалежності Жукова 
від будь-якої влади.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Дорвавшись до влади, Ж уков узявся наводити лад у армії. 
Він дотримувався залізного принципу: за стан військової дис
ципліни відповідають командири. Цей принцип існував і до Ж у
кова, але за Ж укова він був піднесений до рангу основного та 
єдиного і так закріпився назавжди до самого краху Радянсько
го Союзу. От  вам зразок бурхливої діяльності великого стра
тега:

«Приїхав товариш Жуков на Балтійський та Північний 
флоти, познайомився зі справами на цих флотах. Чим закін
чилася ця поїздка міністра оборони, члена ЦК партії? Вона за
кінчилася тим, що з Армії було звільнено 371 офіцера, 24 було 
знято і понижено у посадах, тобто майж е 400 осіб виявилися 
«негодящими» в результаті тільки однієї екскурсії туди міні
стра» (там само. — С. 264).

Поїздка на Балтійський флот — чотири дні, і чотири дні — 
на Північний. Виходить, що в середньому кожного дня Жуков 
виганяв зі Збройних Сил по 46 офіцерів, серед яких були генера-
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ли й адмірали. Якщо він працював по десять годин на день, то в 
середньому кожні 13 хвилин виганяв одного офіцера, генерала  
чи адмірала як вуличного собаку на мороз. Н е враховуючи тих, 
кого лише понижував у посаді.

Протягом усієї війни командувачів усі чотирьох радянських 
флотів жодного разу не було змінено — як вступили у війну ко
мандувачами, так й і завершили. Це показник того, що у Ста
ліна до флоту претензій не було* І  от з ’явився Ж уков і косить 
усіх поспіль. Він відвідав тільки два флоти, готувався побува
ти ще й на двох інших.

Із часів закінчення війни минуло 12 років. Ж уков гнав  
не лейтенантів, він на той рівень не опускався. Він гнав  
капітанів 1-го та 2-го рангів, полковників, генералів та 
адміралів — тобто людей, які пройшли війну. Такий розмах, 
така кількість звільнень указують на те, що Ж уков гнав з 
армії та флоту взагалі практично будь-кого, хто траплявся 
на очі. Він тільки виганяв, оскільки у мирний час не мав права  
розстрілювати. Коли у Ж укова було право розстрілювати, він 
використовував його з таким самим розмахом.

У  книзі «Беру свої слова назад» я наводив статистику «ка
дрової роботи» Ж укова на Халхін-Голі. Сталін послав у ра 
йон боїв Генерального секретаря Спілки письменників С С С Р  
В. П. Ставского, щоб цивільна людина оцінила те, що відбува
ється, немовби збоку. Ставскій доповідав Сталіну: «За кілька 
місяців розстріляно 600 осіб, а до нагороди представлено 83» 
(Вести, 10 липня 2003 р. С. 39).

Жуков прибув до Монголії 5 липня 1939 року. 16 вересня бо
йові дії було припинено, розстрільні повноваження Ж укова за-

*На 22 червня 1941 року на західних кордонах Радянського Союзу було розгорнуто п’ять 
фронтів і три флоти. Лише за півроку війни у Червоній Армії змінилися нарком оборони, 
начальник Генерального штабу й усі командувачі фронтів. При цьому на Північно-Західному 
та Південно-Західному фронті змінилось по три командувачі, на Південно-Західному -  три, 
на Південному -  чотири, на Північному (Ленінградскому) -  та Західному -  по п'ять коман
дувачів.

А на флоті впродовж усієї війни лишився той самий нарком. У кінці війни всіма 
трьома флотами командували ті самі адмірали, що були на цих посадах у момент німецько
го нападу. Щоправда, на двох флотах командувачі залишалися на власних посадах на всю 
війну, а на одному флоті командувача зняли, проте й не минуло року, як повернули на свою 
посаду.
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кінчилися. Підсумок його роботи — 600розстрілів за 104 дні. По 
шість смертних вироків Ж уков у середньому виносив щодня. 
Без вихідних та свят. Якщо припустити, що спав він приблиз
но по 6 годин на добу, то за 18 робочих годин смертний вирок 
він виносив у середньому кожні три години.

Я  отримав золоті лейтенантські погони після 11 років по
тому, як Ж укова змістили, але головний Жуковський принцип 
наведення ладу, коли командир відповідав за дисципліну своїх 
підлеглих, так і не скасували. Н а  власному прикладі пояснюю, 
чим це оберталося на практиці.

Отже, я — командир взводу, у мене в підпорядкуванні чоти
ри сержанти і тридцять рядових: три відділення по одинад
цять людей та мій заступник. У  моєму взводі відбувається 
надзвичайна подія: взвод у караулі, вночі вартовий рядовий 
Рзаєв, порушивши Статут гарнізонної та караульної служби, 
присів на дерев'яний ящик, на що права не мав, і здійснив те, 
що вартовому на посту просто і категорично заборонено Ста
тутом.

А  коли присів — заснув.
Як начальник караулу я перевіряв пости і його сонного за

стукав. Н а  війні за сон на посту розстрілювали. У  мирний час 
мож на обмежитися дисциплінарним стягненням, але мож на  
покарати й крутіше. Зрозуміло, що наступного дня і далі я ря
дового Рзаєва на заняттях довбав. Він, гад, у мене в протигазі 
та гумовому плащі хімзахисту бігав до вершини висоти 333,8 
до блювоти та запаморочення. (Сподіваюсь, мої солдатики до 
смерті не забудуть висоту 333,8.)

Але ж одного дисциплінарного стягнення я на рядового Рза
єва не наклав. І  ротному командиру про надзвичайну подію до
повідати не став. Не тому, що я такий добрий. А  тому, що я 
особисто відповідав за дисципліну своїх підлеглих.

Мій ротний, Валєра Арбузов, — точно такий лейтенант, 
як я, тільки на рік раніше випустився. Армія стрімко зроста
ла. У  Чехословаччині Центральну групу військ сформували, на 
Далекому Сході з китайцями зчепилися і купу нових дивізій 
розгорнули. Офіцерів бракувало. Окрім того, із моєї рідної 66-ї 
гвардійської дивізії офіцерів усіх рангів забирали на Кубу, і до 
Єгипту, і до Алжиру, і до В 'єт наму, але ж  хтось замість них
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мав виконувати обов'язки, тому на капітанських та майор
ських посадах працювали лейтенанти або старлеї.

Про те, що відбувалося тоді у моєму Прикарпатському 
військовому окрузі, розповім на прикладі. Округом команду
вав генерал армії Лащенко Петро Миколайович. Той самий, що 
дванадцятьма роками раніше у званні генерал-лейтенанта  
командував Особливим корпусом в Угорщ ині Але командувача 
округу ми не бачили ж одного разу. Після розгрому єгипетської 
армії у 1967 році Лащенко відбув до Єгипту, де відновлював бо
йову міць африканських братів. Але посади тих, хто відбув у 
закордонні відрядження, наказали не займати. Він так і вва
жався далі командувачем військ Прикарпатського військово
го округу. Військовий округ, у якому було чотири армії та два  
окремі корпуси, не враховуючи окремих дивізій, бригад та пол
ків, майж е два роки існував без командувача. Те саме відбува
лося на всіх інших рівнях. Тому лейтенанти командували не 
тільки ротами, а й піднімалися значно вище.

Із ротним командиром лейтенантом Валєрой ми друзі, 
тільки не м іг я йому відкрити, що у мене надзвичайна подія, 
за яку солдата непогано було б у дисциплінарний батальйон 
відправити.

Я — перший фільтр на шляху правдивої інформації про стан 
військової дисципліни. Начальник караулу чи його помічник по
сти перевіряють не самотужки, а зі зміною із двох-трьох ка
раульних. Так що інформація про подію могла виплисти. Якщо 
ротний якимось чином пронюхає про пригоду, він мені вмаже: 
розпустив взвод! Ради не мож еш  дати!

Але, влаштувавши мені розгон, Валєра нічого не доповість 
командиру батальйону. Тому що солдатик підпорядкований 
мені, а далі — йому. За будь-яке порушення покарають не тіль
ки мене, а і його. Він  — другий фільтр.

Командир батальйону підполковник Протасов нічого про 
це знати не повинен. Але якщо довідається, дасть прочухана і 
мені, і ротному, але командирові полку Баж еріну не доповість.' 
Комбат — третій фільтр.

Якщо командир полку Баж ерін пронюхає про те, що трапи
лося, перепаде всім нам. Командиром дивізії був генерал-майор
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Нільга. Він, зрозуміло, ні про що довідатися не м іг, тому що ко
мандир полку — це четвертий фільтр.

А  трапиться щось серйозніше, то командир дивізії буд 
п'ятим фільтром.

Командувач 13-ї армії — шостим.
Командувач Прикарпатського військового округу — сьомим.
І  так до самої верхівки. Завдяки застосуванню Жуковсько

го принципу наведення ладу керівництво всіх рангів отриму
вало відфільтровану інформацію. Чим вище стояв командир, 
тим краща картина перед ним відкривалася. А  оберталося це 
тим, що рядовий Рзаєв чітко розумів: за його сон на варті від
повідати буде не він сам, а лейтенант гвардії Рєзун і всі його 
вищі командири.

Багат о років потому, опинившись на Заході, я написав 
книжки про Радянську Армію, які мали певний успіх. Тому мене 
запрошували до військових навчальних закладів і до бойових 
частин армій різних країн світу розповісти про радянські по
рядки. А  я, користуючись моментом, цікавився, як справи із 
дисципліною.

Виявилося, що у нормальних арміях офіцер, від лейтенан
та і вище, — це організатор бою. І  це все. Контроль над ста
ном дисципліни тримають сержанти, військова поліція та 
військова прокуратура. Кож ен солдат за власні злочини та по
хибки відповідає особисто. За  всією суворістю. А  іншим наука.

У  Радянській Армії Ж уков насаджував інші порядки. М ар
шал Радянського Союзу Тимошенко свідчить:

«За прогріхи недбалих солдатів та сержантів, які заслу
говують на суворе покарання, зазвичай знімали з посад та 
звільняли з лав армії заслужених командирів полків і заслу
ж ених командирів дивізій» (Георгий Жуков. Ст енограмма  
октябрьского (1957 г.) пленума ЦК К П СС  и другие документы. 
М.: Меж дун. фонд «Демократия», 2001. С. 306).

Іще приклад. Дівчина, не дочекавшись солдата з армії, ви
йшла заміж  за іншого. Солдат застрілився, залишивши запис
ку, якою прохав у його смерті нікого не звинувачувати. Допо
віли Жукову. Хіба м іг Жуков нікого не звинувачувати? Н е міг! 
Жуков, ясна річ, збісився. Командиру дивізії догану! Командира
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полку зняти з посади до бісової мами! Заступника командира 
полку вигнати з армії!

Щ о робити заступнику командира полку, який усе ж иття  
віддав службі, але до пенсії не дотягнув? У  чому його провина? 
Він мав замінити солдату дівчину? Куди йому тепер без гро
шей, без професії і, треба розуміти, без квартири? Офіцер за
стрелився (там само. — С. 241).

У  цьому разі ніхто (окрім Ж укова) до командирів присіка
тися не зміг би. Коли до командира мож на було присікатися, 
покарання були значно серйознішими і масовішими.

У  тій-таки книзі стверджується, що в результаті засто
сованих заходів «відбулися позитивні зсуви»: зміцнилася дисци
пліна, зменшилася кількість надзвичайних подій (там само. — 
С . 9 ) .

Ні, панове. Дисципліна впала, а надзвичайних подій і справ
ді стало менше — у статистичних звітах.

Звалюючи на командирів відповідальність за похибки та 
злочини підлеглих, Ж уков знімав її із солдатів та сержантів, 
штовхав командирів усіх рангів від взводу і роти до команду
вачів армій, округів, груп військ, головнокомандувачів видів 
Збройних Сил на шлях показухи, замилювання очей та прихо
вування злочинів.

Так Жуков розкладав Радянську Армію.
Прикро, що Ж уков був прикладом для тих, хто керував ар

мією після нього. Саме такі порядки насаджували у Радянській 
Армії Маршали Радянського Союзу Чуйков, Гречко, Якубовскій, 
Куліков, Устінов, Огарков, Ахромєєв. їм  було простіше карати 
командирів, аніж наводити статутний лад у військах. Наслі
дуючи приклад Жукова, вони довели Радянську Армію до повно
го розкладення і краху.
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1

Лаврєнтій Павловіч Бєрія вважав, що колгоспи треба роз
пустити до бісової мами, землю треба віддати народу, хай на
род працює сам і сам вирішує, що саджати й сіяти. Але існува
ла одна перепона. Якщо народу віддати землю, якщо селяни 
самі себе годуватимуть, то навіщо їм потрібна Комуністична 
партія?

Тому Маршал Радянського Союзу Жуков особисто зааре
штував Лаврєнтія Павловіча Бєрію. Тому Маршал Радянсько
го Союзу Конєв виписав Бєрії смертельний вирок. Тому Мар
шал Радянського Союзу Батіцкій особисто вбив Лаврєнтія 
Бєрію.

Наступним після Бєрії був Малєнков. Цей був обережні
шим. Він тільки пропонував не душити присадибні ділянки 
дикими податками. Він тільки збільшив ці ділянки.

І його тут-таки зняли. Улітку 1957 року Маленкова було ви
гнано з вершин влади і взагалі з Москви. Якби не Жуков, не

було б військового перевороту, під 
час якого відсторонили від влади 
людину, що намагалася звільни
ти селян із рабства та врятувати 
російське село. Якби Малєнков за
лишився у керівництві країни, 
можливо, Радянському Союзу не 
довелося б закуповувати хліб за 
кордоном. Колгоспне рабство не 
відмінили після смерті Сталіна, і у 
цьому винен Жуков.

Результат червневого пленуму 
ЦК КПСС 1957 року: тих, хто ви
ступив проти Хрущова, оголосили

М а л є н к о в  Ґ е о р ґ ій  
М а к с і м і л і а н о в і ч  -  і щ е  п р и  в л а д і ,  

і щ е  р а д і є  ж и т т ю
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Н а й д о в ш е  п р і з в и щ е  у  с в і т і :  І п р і м к н у в ш и й к н і м ш е п і л о в  Т а к  ж а р т у в а л и  т о д і  
н а  к у х н я х  р а д я н с ь к і  г р о м а д я н и

«антипартийною групою». Персональний склад групи — Моло
тов, Маленков, Каґановіч і присталий до них Шепілов. Це по
вторювалося на всі голоси зі сторінок усіх газет, із високих та 
низьких трибун: і присталий до них Шепілов... і присталий до 
них... і присталий...

Щоб «антипартійна група» не виглядала надто великою, 
офіційно до неї не включили товариша Пєрвухіна. Його ти
хенько перевели з членів Президії у кандидати, тобто позба
вили вирішального голосу. На наступному з’їзді його просто не 
оберуть до складу керівних органів партії.

Товариша Сабурова теж офіційно не включили до складу 
«антипартійної групи», але з вершин влади вигнали не одразу.

Товаришів Булґаніна і Ворошилова як таких, що розкая
лися, залишили у керівництві країни. Булґаніна виженуть за 
рік, Ворошилова — за три.

Існує думка: Жуков урятував Хрущова.
Думка правильна. Але до цього треба додати зовсім неве

лике уточнення: рятуючи Хрущ ова , Жуков насамперед ряту
вав самого себе.
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Жуков був ставлеником Хрущова. Якби Молотов, Мален
ков, Каґановіч, Ворошилов, Булґанін, Пєрвухін і Сабуров ви
кинули Хрущова із крісла Першого секретаря, то слід за ним 
полетів би і Жуков. Неписьменний хам, який своїми безумни
ми діями розвалював армію, не був потрібен ані країні, ані її 
керівництву.

2

Стараннями Жукова «колективне керівництво», що вини
кло після смерті Сталіна, було розігнано або нейтралізовано. 
На самій верхівці опинилися двоє: Хрущов, урятований Жуко- 
вим, і сам Жуков, що був здатний одним своїм словом знімати 
будь-кого з будь-якої високої посади і призначити на неї того, 
кого забажає.

Однак двовладдя не може бути ані довгим, ані міцним. 
Саме тому 22 червня 1957 року вже у перший день роботи пле
нуму Центрального Комітету КПСС Жуков викликав команду
вача 38-ї армії Прикарпатського військового округу генерал- 
лейтенанта Мамсурова до Москви і призначив його першим 
заступником голови ҐРУ, а одночасно — начальником Центру 
особливого призначення ҐРУ.

Як ми пам’ятаємо, призначення Мамсурова на посаду пер
шого заступника начальника ҐРУ було узгодженим із Хрущо
вим і ним затвердженим. У  ті дні Хрущову було не до Мамсу
рова: підсунув би Жуков мавпу — Нікіта б підписав. А друге 
призначення на посаду начальника Центру особливого при
значення ҐРУ Жуков ні з ким не узгоджував.

Стрілецький полк Червоної Армії за штатом, затвердже
ним 5 квітня 1941 року, нараховував 3182 бійці і командира. У  
1957 році перший заступник начальника ҐРУ генерал-лейте
нант Мамсуров отримав суміжну посаду, командував військо
вою частиною, у якій було 2500 солдатів, сержантів і офіцерів. 
Виходило, що Мамсуров, який обіймав основну посаду пер
шого заступника начальника ҐРУ, таємно став ще кимсь на 
кшталт командира полку.
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Оцінимо ситуацію. Двадцять років тому в Іспанії Мамсу
ров командував не полком, не бригадою, не дивізією, а кор
пусом. Та не простим, а першим у світі диверсійним. На війні 
Мамсуров командував дивізією, був заступником командира 
корпусу і знову командиром дивізії.

Після війни Мамсуров — командир корпусу, потім — ко
мандувач армії. Але не звичайної армії, а тієї, яку у мирний 
час підняли за бойовою тривогою, кинули через кордон у су
сідню країну, де вона вела підкреслено інтенсивні бойові дії. 
За власну свободу угорці воювали стійко і напосідливо. Війна 
було короткою, але запеклою.

На всіх посадах Мамсуров проявив себе розумним, рішу
чим, хоробрим і грамотним командиром. І от небувале підви
щення: його призначено першим заступником начальника 
ҐРУ. І при цьому одночасно і цілком таємно його, командувача 
армії, призначають кимсь на кшталт командира полку.

Із давніх-давен я привчив себе писати без знаків оклику. 
Текст має сам за себе говорити, верещати і галасувати. Але тут 
я не можу без них обійтися. Якось не виходить! Не вдається!

Самовільно призначивши першого заступника начальни
ка ҐРУ на якусь посаду, не довівши до відома верховному ке
рівництву країни, Жуков тим самим вийшов із-під контролю 
Хрущова, якого у ці самі дні захищав від Маленкова, Молото
ва, Каґановіча і присталого до них Шепілова, а також від Воро
шилова, Булґаніна, Сабурова і Пєрвухіна.

Тобто, здійснюючи відвертий державний переворот, ви
кидаючи з вершин влади всіх, хто повстав проти Хрущова, 
Жуков одночасно здійснив ще один переворот. Поки таємний. 
Проти Хрущова.

Але Мамсурова підвела точність.

З

Одразу після пленуму серед найвищого партійного керів
ництва поширилася чутка: Хрущ ударними темпами оновлює 
апарат Центрального Комітету КПСС. Технічний склад секре
таріату Центрального Комітету, усіх цих референтів, радни
ків, старих сталінських зубрів усіх рангів, від найвищих до
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найнижчих, потроху проводжає на пенсію, а тих, хто молод
ший — розсилає по далеких провінціях. Тактика: роздробити 
створені клани, не дозволити партійним бюрократам оброста
ти корисними зв’язками. На заміну старих кадрів Хрущов на
бирає до апарату Центрального Комітету нових людей, які не 
пов’язані з жодними фракціями чи у групуваннями. Хрущов 
бере молодих спеціалістів із різних структур — із промисло
вості, із сільського господарства, із наукових закладів, з армії 
і КҐБ, йому потрібні люди із найрізноманітнішим трудовим та 
життєвим досвідом.

Поширилася чутка — і тут-таки начальник ҐРУ генерал- 
полковник Штеменко отримав розпорядження відкомандиру
вати у розпорядження Відділу адміністративних органів ЦК 
КПСС п’ять молодих та найперспективніших своїх офіцерів. 
Офіцерам належало працювати у Секретаріаті ЦК КПСС, але 
всі вони залишалися у кадрах Радянської Армії.

Третім у тому списку числився офіцер для особливих до
ручень генерал-лейтенанта Мамсурова майор Буланов Юрій 
Сєрґєєвіч.

4

Жерці культу Жукова повідомляють нам, що цей великий 
полководець був повний рішучості довести до кінця лінію XX 
з’їзду КПСС, тобто викрити всіх катів і злочинців. І ті ж таки 
люди прямо у тих-таки книгах і статтях, а інколи прямо на 
тій самій сторінці доводять, що Жуков не готував змову проти 
Хрущова.

Стривайте! Якщо усунення кривавих катів Молотова, Ма
ленкова і Каґановіча — це дотримання лінії XX з’їзду КПСС, то 
усунення Хрущова повинно було стати продовженням почато
го процесу. Чим Хрущов кращий за того ж таки Каґановіча?

Якщо Жуков вирішив довести лінію XX з’їзду до кінця, то 
треба вже скидати усіх керівників Комуністичної партії. І не 
тільки їх. Злочинцями були всі вожді від Центрального Комі
тету аж до низів і околиць.

Довести до кінця лінію XX з’їзду означало тільки одне: змі
нити весь керівний прошарок, бо всі керівники були обрані
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Сталіним, усі були пов’язані з ним, 
його владою круговою порукою.
Окрім того, треба виловлювати по 
Москві й по усій території неосяж
ної радянської Батьківщини як ді
ючих злодіїв, так і ветеранів ЧК,
ВЧК, ҐПУ, ОҐПУ, НКВД, НКҐБ, МҐБ,
МВД, ҐУКР «СМЕРШ» і ҐУЛАҐу, а та
кож десятки мільйонів стукачів.

Та якщо вже маршал Перемоги 
і насправді вирішив би довести лі
нію XX з’їзду до кінця, то треба було 
починати із себе: написати листа із 
визнанням власних злочинів і за
стрелитися.

Серед головних кремлівських 
злодіїв Жуков був одним із найкри- 
вавіших катів. Жуков підписував 
не тільки розстрільні списки, але, 
перевершуючи всіх катів, віддав 
наказ про те, щоб розстрілювати 
родичів бійців і командирів Черво
ної Армії у випадку, якщо боєць або командир трапить у по
лон. Інакше кажучи, Жуков оголосив заручниками дружин, 
матерів, батьків, братів і сестер бійців та командирів Червоної 
Армії.

Накази Жукова були не тільки злочинними, а й дурними. 
Бійці й командири після таких наказів намагалися тримати
ся подалі від передніх рубежів, розвідники під різними при
водами не поспішали переходити лінію фронту, а трапивши 
за наказом командирів у тил супротивника, відсиджувалися 
у лісах і поверталися з порожніми руками. Щоб не ризикува
ти. Льотчики-винищувачі трималися все більше над власного 
територією, а бомбардувальники сипали бомби куди бачили, 
щоб якнайшвидше повернутися додому.

Сам Сталін вимушений був відміняти дурні накази Жукова.

В я ч е с л а в  М і х а й л о в і ч  М о л о т о в  

( п а р т і й н а  к л и ч к а  С к р я б ін )  -  щ е  

о д и н  о р г а н і з а т о р  Г о л о д о м о р у  

і К а т и н с ь к о г о  р о з с т р і л у ,  я к и й  

н е  с п р о м і г с я  у п о р а т и с я  з  

п р о с т а к о м  Н і к і т к о ю
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Після розгрому «антипартійної групи» Жуков увійшов у 
роль повновладного господаря країни та її армії. Із відчуттям 
глибокого задоволення він зривав погони з офіцерів, генералів 
й адміралів. І впивався процесом. Свідчень із цього приводу — 
аж занадто. Не цитую їх, бо читання виходить одноманітним, 
надто вже нудним. Але давайте на випадки зривання погонів і 
лампасів подивимося дещо з іншої точки зору. Із Центрального 
Комітету КПСС.

Присвоювання генеральських й адміральських звань, як 
про це вже багато разів писалося і говорилося, так само, як і 
позбавлення цих звань, до компетенції міністра оборони і його 
заступників не входить. Генеральські й адміральські звання 
надавалися постановою Ради Міністрів СССР. І тільки Рада 
Міністрів СССР мала право генералів і адміралів у військових 
знаннях понижувати або й позбавляти цих звань.

Але це — видима частина справи. Була й невидима. Усіма 
кадровими питаннями у Радянському Союзі відав Централь
ний Комітет КПСС. Спочатку ЦК ухвалював непублічні рі
шення. Це називалося туманним бюрократичним терміном 
«рішення інстанції відбулося». Після цього Рада Міністрів на
чебто від власного імені ухвалювала таке саме рішення, яке до 
цього було схвалене на вищому рівні.

Жуков зривав погони і здирав генеральські лампаси. Але 
не про жорстокість і садизм мовиться. Ідеться про дурість. 
Жуков не знав і не хотів знати межі своєї влади. Він творив те, 
що без згоди ЦК і Політбюро творити не було дозволено. По суті, 
Жуков явочним порядком привласнив повноваження так зва
них «директивних інстанцій». І не треба сперечатися про те, 
чи готував Жуков захоплення влади, а чи ні. Усі його вчинки 
на посаді міністра оборони свідчать про те, що Жуков тягнув 
ковдру влади на себе. Тільки робив він це аж надто незграбно 
і по-дурному.

Дурість Жукова от у чому. Спочатку підгреби під себе ЦК і 
Політбюро, а тоді й роби те, що подобається. А поки не підгріб, 
тримайся у межах встановлених порядків та правил.
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На XX з’їзді КПСС Хрущов піддав безжальній критиці Ста
ліна, але ця критика виявилася потужним ударом по автори
тету партії і КҐБ.

На момент розвінчання Комуністична партія була при 
владі в країні близько 38 років. Із них ЗО років на чолі партії 
стояв Сталін.

Репутація Комуністичної партії була зіпсованою раз і на
завжди.

Свої злочини Сталін й очолювана ним партія творили ру
ками таємної поліції, яка у різні роки іменувалася ЧК, ВЧК, 
ҐПУ, ОҐПУ, НКВД, МҐБ і так далі. Репутація органів державної 
безпеки теж була ґрунтовно зіпсованою.

Із трьох головних сил в очах народу чистою залишала
ся тільки армія. Вона крові народної не лила — принаймні в 
уяві більшості людей. Вона повалила Гітлера. Вона врятувала 
країну. І на чолі армії стояв Жуков. І Жуков чітко розумів, що 
Хрущова на найвищу посаду поставив саме він, що Хрущов — 
ставленик, що Хрущов — лялька.

Це розумів і сам Хрущов. У  руках Жукова була сила, спира
ючись на яку, він знімав кого хотів і розставляв на командні 
висоти тих, кого хотів.

На кого ж усе-таки спертися Хрущову? На партійну бюро
кратію? Що вона зробить проти танків? На голову КҐБ Серова? 
А якщо Серов у змові зі своїм старим другом Жуковим?

Хрущов Нікіта Сєрґєєвіч, Перший секретар Центрального 
Комітету КПСС, номінальний голова Радянського Союзу і де
сятка підкорених країн, раптом відчув себе самотнім перехо
жим, що опинився дощової листопадової ночі під риплячим 
від вітру ліхтарем у темному глухому провулку. Будь-якої миті 
з темряви могли випірнути не звично для ночі бадьорі хлопці і 
сунути ножа під ребро — і ніхто не допоможе, ніхто не врятує. 
І благати про милість марно.

А Жуков нахабнів і куражився. Він був єдиний, повний та 
абсолютний господар усього Радянського Союзу.
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Офіційно на чолі партії, уряду, держави стояв Хрущов. Але 
Жуков мав показати і партії, й уряду, і державі, що господарем 
у хаті є не Хрущов, а Жуков. Саме Жуков!

Жуков публічно називав Хрущова Нікіткою. Жуков демон
стрував Хрущову власне презирство не тільки у тісному колі, 
а й перед очі публіки. Газета «Красная звезда» (13 травня 1997 р.) 
описує одну з багатьох подібних витівок маршала Перемоги:

Ж укова як міністра оборони запросили на «урядовий 
захід» — прем'єру спектаклю, яку мав відвідати Хрущов. Ранг 
міністра зобов'язував бути присутнім. Жуков приїхав із дру
жиною і зайняв місце в урядовій ложі у другому ряду. Коли 
з'явився Хрущов, зала почала аплодувати стоячи. Ляскали у 
долоні всі, за виключенням маршала, що замислено вивчав про
грамку. Друж ина тихо попрохала: «Тихоч вигляд зроби...»

«Красная звезда» у захваті від такої поведінки Жукова: дру
жина просить його «хоч вигляд зробити», а він не робить! Яким 
же хоробрим був наш маршал Перемоги!

Але не хоробрістю тут пахтить, тут здалека смердить хам
ством. Тут проявлено хамство найвищої проби, хамство щодо 
людини, яка офіційно є першою особою великої держави. Ти 
можеш Нікітку вважати за дурня, але навіщо свою неповагу 
демонструвати публічно?

У  цьому випадку Жуков проявив неповагу не тільки стосов
но першої особи держави, а й усієї зали. Якщо всі аплодують 
стоячи, а один демонстративно ігнорує загальний порив, він 
цим ніби говорить: чхав я на всіх вас! Але ж у залі на «урядово
му заході» сиділи не лише свинарки та пастухи. Тут сиділа й 
уся правляча еліта. І кожен — певний цього — думав: що буде, 
якщо цей хам кінець кінцем дорветься до влади?

Жуков власного поведінкою ображав не тільки лідера кра
їни, але у його особі й усю державу. Якщо хтось публічно га
рикає на очільника держави, то цим завдає образи усьому на
родові.

А у залі були присутні посли великих держав і наші числен
ні закордонні друзі.
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Такими витівками — а подібні 
номери він виконував регулярно —
Жуков демонстрував не тільки по
вне презирство до всього оточення, 
а й дивовижну, просто неймовірну 
дурість. Жуков наче приміряв до 
себе образ Нерона чи Калігули. Він 
наче вживався у цю роль, засво
ював її. Влада у країні вже майже 
повністю належала Жукову, і у цей 
момент варто було проявити зо
всім трошки терпцю і хитрості, але 
Жуков іще до повного захоплення 
влади уявив себе володарем краї
ни та поводився відповідним чи
ном. Ну, здавалося б, потерпи ще 
трохи — станеш диктатором, тоді і 
нахабній, скільки захочеш. А поки 
ти ще диктатор не стовідсотковий, 
поки ти ще маєш ділити владу із 
Хрущовим, то притримай свої дик
таторські схильності. Тебе ж за стратега вважають. Головний 
елемент хорошої стратегії — несподіваність. Умій же прихову
вати власні задуми.

У  хамській поведінці цього горе-стратега знов і знов прояв
ляється його невиправна вада як полководця: Жуков завжди 
недооцінював супротивників. У тому числі і простачка Нікіту.

І Жуков нахабнів. Нахабнів часто, багато і смачно. От іще 
приклад. Іде показ нової бойової техніки найвищому команд
ному складу Радянської Армії. Попереду — Жуков, за ним — 
ціла рать маршалів і генералів. Показують новий радар для 
виявлення літаків. Заступник міністра оборони, головноко
мандувач Військ ППО країни Маршал Радянського Союзу Бі- 
рюзов цікавиться у конструктора, який дає пояснення: чи не 
можна кожну нову ціль, яка з’являється на екрані, робити ін
шого кольору?

І тут утручається Жуков із такою реплікою: «Яка дурна за
увага. Ви у цьому ні чорта не розумієте, не пхайте свого носа 
туди, куди не слід» (Георгий Жуков. Стенограмма октябрьско-

Жуков в образі російського 
супермена -  добре зачесаний, 
гладко поголений і злегка 
п’яний
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го (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. 
фонд «Демократия», 2001. С. 364). Це Жуков кинув власному 
заступнику, у якого на плечах такі ж самі погони Маршала Ра
дянського Союзу.

Робити зауваження командиру у присутності його підле
глих не можна. Не може лейтенант робити зауваження власно
му заступнику, старшому сержанту, у присутності сержантів, 
які командують відділеннями. Тим більше у такій свинській 
формі.

Маршал Радянського Союзу Бірюзов був головнокоман
дувачем військ ППО СССР. Радар конструювався для військ, 
якими він командував. За три роки радар цього типу виявить 
у повітряному просторі Радянського Союзу американський лі- 
так-розвідник.

Запитання Бірюзова доладне. По справі запитання. І от 
Жуков по суті обзиває власного заступника у маршальських 
погонах дурнем у присутності цілого натовпу генералів та 
маршалів, серед яких і підлеглі самого Бірюзова.

Розумна людина не може бути хамом — просто через те, 
що розумний, нехай і лиходій, розуміє: хамством він шкодить 
насамперед собі самому. Це правило не має винятків: якщо 
хам — то і дурень.

Хіба міг дурень бути великим полководцем?

8

Жуков скинув колективне керівництво країни і звільнив 
місце на верхівці владної піраміди. Для кого? Для Хрущова чи 
для себе?

Припустімо, що зробив він це для Хрущова, якого мав за 
дурника, зневагу до якого публічно демонстрував перед усім 
керівництвом країни і представниками іноземних держав.

Якщо Жуков і насправді свідомо саджав на московський 
престол Хрущова, якого зневажав, то ким у такому випадку 
був сам Жуков?
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Якщо Жуков ставив на чолі великої держави людину, щодо 
якої публічно висловлював свою зневагу, то за кого він мав 
увесь радянський народ?

Припустімо, що Жуков розігнав колективне керівництво і 
звільнив місце на верхівці піраміди влади не для Хрущова. Але 
якщо Хрущов відпадає, то хто залишається?
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КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Н а прикладі біографії однієї людини розглянемо Жуковський 
метод наведення ладу і його результати.

Ця людина — Лосев Анатолій Івановій. Народився у 
1906 році. У 17 років його призвано до Червоної Армії. Закінчив 
артилерійське училище. У  32 роки— командир артилерійсько
го полку. Воював у Фінляндії, отримав свого першого ордена. 
22 червня 1941 року підполковник Лосев зустрів на західному 
кордоні на посаді командира 306-го артилерійського полку 155- 
ї стрілецької дивізії 10-ї армії Західного фронту.

Великий Жуков, який відповідав за підготовку планів війни 
і створення групувань військ для війни, загнав надпотужну 
10-ту армію у Білостокський виступ, який клином урізався в 
окуповану Німеччиною польську територію. Уж е у мирнийчас 
10-та армія з трьох боків була оточена німецькими військами. 
Німецькі війська вж е у мирний час перебували як за лівим, так 
і за правим плечем 10-ї армії. Жуков підставив 10-ту армію і 
весь Західний фронт під розгром. У  перші дні війни 10-та армія 
трапила в оточення.

Підполковник Лосев разом зі своїм полком з оточення ви
рвався.

Далі — Смоленська битва. Усі загарбники, які йшли на М о 
скву з заходу, обов'язково проходили крізь межиріччя Західної 
Двіни і Дніпра. Цей район військові стратеги* називають Смо
ленськими воротами. Ст рат ег Ж уков воєнної історії на знав, 
Смоленські ворота до оборони не готував ані перед війною, ані 
навіть після того, як почалася війна і ясно проявився напрямок 
головного удару німецької армії на Смоленськ і Москву.

* Словосполучення «воєнна стратегія» для військової людини звучить схоже на «масляне 
масло»: справа у тому, що слово «стратегія» у перекладі з давньогрецької означає «мисте
цтво полководця» і здавна вживалося виключно для позначення науки про ведення війни. 
А  проте оскільки у наш час це слово використовується у значно ширшому сенсі (стратегією 
називають спосіб досягнення складних цілей у якомусь виді діяльності; говорять, скажімо, 
про шахову стратегію, стратегію розвитку організації, фінансову стратегію і навіть про 
стратегію життя), у деяких випадках у цій та інших моїх книгах я вживаю словосполучення 
«військова стратегія» для звуження сенсу слова «стратегія» у конкретному тексті. — П рим , 
авт ора.
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У  результаті Смоленської битви Західний фронт, термі
ново відновлений після розгрому в Білорусі, був оточений і роз
громлений знову. Німецькій армії відкрилася дорога як на М о 
скву, так і у тил надпотужного Південно-Західного фронту.

Під час Смоленської битви артилерійський полк підполков
ника Лосева вдруге трапив у оточення. Удруге підполковник із 
залишками свого полку з оточення вирвався.

Потім Лосев брав участь в обороні Москви і Воронеж а, був 
поранений. У  жовтні 1942 року у Сталінграді полковник Л о 
сев отримав під командування 29-ту стрілецьку дивізію. А р 
тилерист  — фах достатньо вузький. Рідкісний випадок коли 
артилериста ставлять командувати загальновійськовим  
з'єднанням. У  Лосева не було досвіду керування загальновій
ськовим з'єднанням, але він упорався. Дивізія його воювала не 
на якомусь там тихому відтинку фронту, а у самому Сталін
граді.

1 березня 1943 року за героїчну оборону Сталінграда 29-та  
стрілецька дивізія була перетворена на 72-гу гвардійську, а  
тридцятишестирічний командир дивізії Лосев отримав зван
ня генерал-майора.

Потім була битва на Курській дузі, потім -  форсування Дні
пра. 72-га гвардійська стрілецька дивізія захопила плацдарм  
на правому березі і 20 днів його утримувала. За це дивізія і її 
командир були названі поіменно у наказі Верховного головно
командувача, а генерал-майор Лосев був відзначений званням  
Героя Радянського Союзу.

72-гу гвардійську стрілецьку дивізію неофіційно називали  
Незмінною. Із моменту відзначення гвардійським званням до 
кінця війни і навіть трохи пізніше, до 11 травня 1945 року, 
вона вважалась у складі діючої армії. Її жодного разу не виво
дили на переформування чи до резерву. Генерал-майор Лосев 
вів свою гвардійську дивізію через Україну, Румунію, Угорщину, 
Австрію. У  березні 1945 року Лосеву передають у підпорядку
вання 27-й гвардійський стрілецький корпус. Він завершив ві
йну у Чехословаччині і став почесним громадянином Братис
лави.

Після війни Лосев закінчив Академію генерального штабу, 
командував корпусом, а потім — військовим училищем у Києві.
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Окрім Золотої Зірки Героя Радянського Союзу, генерал-майор  
Лосев був нагороджений двома орденами Леніна, чотирма ор
денами Червоного Прапора, двома орденами Суворова 2-го сту
пеня, орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня, двома орденами  
Червоної Зірки.

У  лютому 1956 року міністр оборони С С С Р  Маршал Радян
ського Союзу Жуков вигнав сорокадев'ятирічного генерал-ма
йора Лосева з армії. Без пенсії.

У  гвардії генерал-майора Лосева було дві професії. Перша — 
артилерист. Д руга  — загальновійськовий командир. Він про
служив у армії 32 роки, при цьому кожен день війни фронтови
кам, які перебували у діючий армії чи у шпиталі через поранен
ня, зараховувався за три дні.

Гвардії генерал-майор Лосев відвоював Зимову війну й усю 
війну проти Німеччини з 22 червня 1941 року не до 9 травня, а  
до 11 травня 1945 року. Прикиньте самі, скільки років служби  
йому мали зарахувати додатково.

Жуков не зарахував жодного. Пішов гет ь!
У  чому саме полягала провина гвардії генерал-майора Лосе

ва, я не знаю. Шукаю, але поки не знайшов. Якщо він і справді 
мав якусь провину, його треба було судити. Але самодур Ж у
ков гнав генералів з армії без усілякого суду і слідства.

Д е подітися Герою Радянського Союзу, кавалеру одинадця
ти бойових орденів, почесному громадянину Братислави?

Правильно. У  нас знайшлися добрі люди. Влаштували Героя 
Радянського Союзу і почесного громадянина двірником у Києві. 
Довідавшись про це, обурився навіть Хрущов: «Як це, зовсім без 
пенсії?» (там само. — С. 335).

Випадок типовий, випадок стандартний. Один із бага
тьох. Психічно здорова людина так чинити не могла. Жуков 
так діяв із сотнями і тисячами заслужених командирів, що 
пройшли війну.

Але мова тут зовсім не про Жуковський садизм. Мова про 
те, що Ж уков підім’яв під себе владу у країні. Вирішувати долю 
генерал-майора мож на було тільки у ЦК КПСС. У  кінцевому 
результаті рішення мав ухвалювати Перший секретар ЦК  
К П СС Хрущов Нікіта Сєрґєєвіч. Такий у нашій країні було вста-
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позлено порядок. Якщо генерал десь припустився помилки, то 
міністр оборони був зобов'язаний поставити питання про його 
долю у ЦК  КПСС, у Секретаріаті ЦК, у Президії ЦК  КПСС. Але  
Ж уков діяв сам за власним хотінням, порушуючи всі закони й 
порядки, ні з ким не порадившись.

І от результат.
Відомості про Жуковські розправи розійшлися поміж армії 

миттєво. Жуков цьому не заважав. Навпаки, громові його на
кази зачитували всьому офіцерському складу Радянської Армії 
на кожних офіцерських зборах, часто під розписку: ти з нака
зом ознайомлений, от твій підпис, не кажи потім, що не знав.

Офіцери, стикаючись із диким свавіллям і беззаконням, під 
усілякими приводами з армії йшли. Краще нагадати лікарям 
про свої рани та хвороби і самому списатися у спокійне ж ит 
тя, аніж чекати, поки тебе із ганьбою проженуть без пенсії. 
І  ходила усією країною невесела пісенька на мотив відомої у ті 
роки мелодії:

Щ о стоїш-хитаєшся,
Офіцере запасу?
Ж де тебе в колгоспі
Доля свинопаса.

Добровільна масова втеча з армії тисяч офіцерів — один бік 
медалі. Небаж ання молодих парубків вступати до військових 
училищ  — інша.

У  всі попередні часи вступити до будь-якого військового учи
лища у С С С Р  було зовсім не просто. Було дві основних категорії 
молодих хлопців, якими комплектували військові училища.

Насамперед — сини офіцерів. Хлопці підростали у далеких 
гарнізонах, серед танків і гармат, із дитинства марили вій
ськовою службою і, закінчивши школу, йшли слідами батьків.

Другим  головним джерелом були хлопці з колгоспів. їх при
зивали до армії, вони служили солдатами, бачили офіцерське 
ж иття і через один чи два роки служби подавали рапорти про 
вступ до училища.

У  1956 році Радянська Армія вперше за власну історію зі
штовхнулася із проблемою комплектування військових учи-
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лищ. Такого ніколи не було навіть за царів, за Ніколаєв і Алєк- 
сандрів. Професія офіцера у Росії усіх часів було почесною і 
поважною, а тут раптом ніякими пиріжками до військового 
училища не заманиш.

Сини офіцерів росли і бачили на власні очі, що самодур Ж у
ков виробляє з їхніми батьками. Відслужи три десятки літ, 
відвоюй дві війни, заслужи орденів на груди, а тебе Батьківщи
на як собаку виж ене без пенсії і без професії. І  сільські хлопці, 
трапивши солдатами до армії, бачили це свавілля і беззакон
ня. Баж аючих поповнити офіцерські лави різко поменшало.

І все це коїлося у ті часи, поки Жуков офіційно до верховної 
влади ще не дістався. А  якби дістався, то Радянська Армія у 
найближчій перспективі взагалі розсипалася б.

Без офіцерів армія існувати не може. Офіцер приймає тя
гар служби добровільно. Але добровольців служити під коман
дуванням Ж укова у Радянському Союзі не було.



Розділ 12



1

Після розгрому «антипартійної групи» Жуков вимагав для 
себе особливих пошанувань. Він забажав, щоб його кінну ста
тую з білого мармуру було встановлено не десь там, а у Ґєорґі- 
євскій залі Кремля.

Живописці писали портрети Жукова. Скульптори витесу- 
вали його щелепи з граніту й мармуру. Письменники вигаду
вали романи про його звитяги. Історики знаходили в архівах 
досі не відомі докази його величі.

Поява Жукова на військово-морському параді у Ленінграді 
14 липня 1957 року варта окремої згадки. Узагалі-то паради 
на всіх флотах завжди приймали адмірали. Жуков традицію 
порушив: приймати парад буду я!

Більш за те, у порушення власного наказу Жуков приймав 
військово-морський парад у Ленінграді в білій формі одягу, 
яка не передбачена жодними статутами та правилами.

За кольором його вбрання нагадувало форму адміралів, 
але ним не було: крій був іншим, околиш був не чорним, а чер
воним, кашкет понад усяку міру було розцяцьковано золотим 
листям.

ЗО червня 1955 року міністр оборони СССР Жуков підписав 
Наказ № 105 «Про введення у дію Правил носіння військової 
форми одягу маршалами, генералами та адміралами Радян
ської Армії та Військово-Морського Флоту». Стаття 2 цього на
казу веліла:

Військова форма одягу носиться у суворій відповідності із 
цими Правилами. Усі предмети військової форми одягу мають 
відповідати встановленим зразкам та описам.

Стаття 4 встановлювала дев’ять випадків, у яких маршали, 
генерали, адмірали та офіцери мають носити парадну форму 
одягу. Перший із них — при участі у парадах. Для Маршалів

204



ОБЛОМ

Жуков „косить” під адмірала на військово-морському параді у Лєнінґраді

Радянського Союзу наказом Жукова було встановлено літню 
парадну форму одягу такого зразка:

Парадно-вихідний кашкет кольору морської хвилі із черво
ним околишем, парадний відкритий мундир та штани кольо
ру морської хвилі в чоботи, біла сорочка із чорною краваткою, 
чоботи, парадний пояс, кортик, білі рукавички; ордени, медалі 
та нагрудні знаки (Правила ношения военной формы одежды. 
М.: Воениздат, 1956. С. 9).

Усі маршали при участі у парадах мали бути вдягнуті у ви
значену маршалом Жуковим форму. Всі, окрім самого марша
ла Жукова.

Усі маршали — у чорних чоботах, а маршал Жуков — у бі
лих туфлях.

Усім маршалам — штани в чоботи, а маршалу Жукову — 
навипуск.
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Для адміралів та офіцерів флоту було встановлено три літні 
парадні форми одягу:

№ 1: білий кітель, білі штани, білі напівчоботи, білі рука
вички, кортик, ордени та медалі;

№ 2: білий кітель, чорні штани, чорні черевики, решта, як 
для форми № 1;

№ 3: чорний парадний кітель, решта, як у формі № 2.
За традицією для участі у військово-морських парадах на 

Чорноморському флоті адмірали та офіцери були вдягнуті у 
форму № 1, на решті флотів — у форму № 2, але перед військо
во-морським парадом у Ленінграді Жуков наказав вдягти ад
міралів та офіцерів у форму № 3 — у все чорне.

А сам — увесь у білому.
Для матросів та старшин також було встановлено три па

радні форми:
№ 1: усе біле;
№ 2: біла формена сорочка, чорні штани;
№ 3: темно-синя суконна фланелівка і чорні штани.
Жуков наказав вдягнути матросів для параду у форму № 3.
Для участі у параді з Чорного моря до Ленінграда прибув 

крейсер «Міхаіл Кутузов». Ніхто не чекав, що у спекотний літ
ній день буде потрібна суконна парадна форма. Не всі моряки 
мали її із собою. їх терміново перевдягай на складах Балтій
ського флоту. Після параду відбулося прийняття на честь най
вищого керівництва флоту і командирів кораблів, які брали 
участь у параді.

День був спекотним. Усі адмірали та офіцери — у чорному. 
Під час параду винятком був Головнокомандувач ВМФ адмі
рал Горшков, який помилково з’явився у формі № 2. Перед при
йомом виправився: йому терміново доставили чорну форму.

І тільки Жуков так-таки й пурхав білою вороною. Іншого 
пояснення цьому вчинку, окрім бажання виокремитися у біло
му кітелі на загальному тлі, знайти неможливо.

Звістка про показове самодурство Жукова миттю розлеті
лася серед найвищого керівництва країни та Збройних Сил. 
Його поведінка надто нагадувала манеру рейхсмаршала Ґьо- 
рінґа, який сам для себе вигадував форму, не передбачену 
жодними наказами та правилами. Різниця полягала лише в
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тому, що Ґьорінґ, коли виряджався, не примушував при цьому 
тисячі своїх підлеглих вдягатися у якусь особливу форму, щоб 
виокремитися на їхньому тлі.

Козлов Фрол Романовіч, член Президії Центрального Ко
мітету КПСС і перший секретар Ленінградського обласного 
комітету партії, який був поруч із Жуковим під час параду і 
на прийнятті, доповів про подію Хрущову. Хрущов стримався, 
але фортелю Жукову не забув і за два з половиною місяці на 
пленумі той випадок Жукову і згадав:

Ж уков примусив усіх командирів флоту у чорних бушла
тах святкувати, а сам вдягнув білий морський костюм. Люди  
парилися у чорному, щоб його, наче білого баклана, було краще 
видно на чорному тлі (Георгий Жуков. Стенограмма октябрь
ского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. 
фонд «Демократия», 2001. С. 346).

2

— Ґєорґій Константіновіч, давайте поговоримо щиро.
— А що, Нікіта, трапилося?
— Нічого не трапилося. Просто я вважаю, що нам треба 

розділити повноваження.
— А хіба їх не розділено?
— Розділено, але не чітко.
— І що ж ти собі хочеш?
— Сільське господарство. Погодьтеся, Ґєорґій Константіно

віч, ви ж на сільському господарстві геть не розумієтеся.
— І щоб я до сільського господарства не втручався?
— Саме так.
— Гаразд, поміркую. А  що я отримаю навзаєм?

З

Керована державою (тобто бюрократами) соціалістична 
економіка Радянського Союзу не могла задовольнити потреби 
населення у найпростіших і життєво необхідних предметах
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споживання. Тому проблему збереження Радянського Союзу 
можна було розв’язати тільки шляхом опускання країн ото
чення на його рівень, тільки знищивши базу для порівняння.

Спроба перекрити Суецький канал руками президента 
Єгипту Ґамаля Абдель «на всіх Насера» і таким чином обва
лити економіку Європи зазнала фіаско. У ті роки ще не було 
супертанкерів. Були звичайні танкери. Вони йшли з Персид
ської затоки до Європи Суецьким каналом. Ганяти їх навколо 
Африки було занадто дорого. Збільшення протяжності марш
руту на 8 тисяч кілометрів різко збільшувало витрати й ціну 
на нафту, що оберталося для Європи кризою. Тому Хрущов та 
Жуков не облишили ідеї покласти важку пролетарську руку на 
Суецький канал, щоб у разі необхідності його перекривати.

Спроба 1956 року не вдалася тому, що Радянський Союз не 
мав точки опори у Середземному морі, тобто військово-мор
ських баз у цьому регіоні.

Правду кажучи, одна база була. В Албанії. Але цінність її 
невелика: тримати на тій базі потужний флот було неможли
во. Справа в тому, що одна заправка звичайнісінького есмін

ця — це 500 тонн рідкого палива, 
легкого крейсера типу «Чапаев» — 
3600 тон. Щоб один раз заправи
ти легкий крейсер, треба пригнати 
два залізничні ешелони по ЗО шіст- 
десятитонних цистерн у кожному. 
А  на інтенсивні бойові дії скільки 
крейсеру заправок знадобиться?

Але ж бойовий корабель не 
тільки пальним годувати тре
ба. Йому подавай снаряди, набої, 
морські міни. Якщо у Середземку 
ескадру вивести не тільки з лег
кими крейсерами, а й із важкими, 
з есмінцями, підводними човна
ми, сторожовиками, якщо з пові
тря цю ескадру авіацією прикри
ти, то скільки треба буде подати 
пального, боєзапасу та решти? І що

План в англо-французької 
військової кампанії на 
Сінайському півострові.
Секрет її успіху -  військові бази 
у Середземному морі
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трапиться, якщо кораблі вийдуть у Середземне море, а супос
тат перекриє Босфор, виставивши поперек проливу міни у сто 
рядів, а по берегах поставивши танки в укриттях? Уся ескадра 
постачання опиниться у мишоловці.

Можна було б заплатити великі гроші вождям Єгипту й 
Сирії та бази на їхніх територіях заснувати. Але їхня цінність 
була б точно такою, як і бази в Албанії.

Радянському Союзу були потрібні не просто бази у Серед
земному морі, але такі бази, на які з нашої території можна 
було б гнати ешелони із тими самими цистернами. Такі бази 
можна було створити тільки у Югославії. Яка товаришу Сталі
ну підпорядковуватися відмовилася.

4

Те, що Радянським Союзом віднині керує Жуков, зрозумі
ли всі, хто був присутнім на пленумі Центрального Комітету у 
червні 1957 року.

Це зрозуміла і Фурцева Єкатеріна Алєксєєвна, причому 
зрозуміла, як видається, однією з перших.

Що робити, якщо виник абсолютно новий розклад сил? 
Правильно: запросити вождя, який нестримно лізе вгору, до 
себе на дачу, поговорити щиро. Тим більше, що у Жукова та 
Фурцевої було стільки спільного.

Жуков та Фурцева стали кандидатами у члени Президії ЦК 
на XX з’їзді КПСС у лютому 1956 року.

Жуков та Фурцева стали членами Президії ЦК у липні 
1957 року.

Жуков і Фурцева стали членами Президії тому, що вряту
вали Хрущова.

Фурцева врятувала Хрущова тим, що у мить, коли бунтівні 
вожді скинули Нікіту з головної посади, не розгубилася і ви
кликала Жукова до Кремля. Жуков врятував Хрущова погро
зою розв’язати суперечку вождів за допомогою танків. Жуков 
скликав членів Центрального Комітету партії з усієї країни і 
доправив їх до Москви військовими літаками, продемонстру-
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вавши рішучість Радянської Армії захищати Хрущова будь- 
якими засобами.

Єкатєріна Алєксєєвна Фурцева любила красиве життя. 
Було куди запросити високого гостя — на дачу, подібну до па
лацу, на березі Москви-ріки. Було чим пригостити.

Єкатєріна Алєксєєвна пристрасно любила владу. Було 
про що поговорити з тим, хто незабаром стане вождем уже 
офіційно.

Тому розмову Єкатєріна Алєксєєвна повела про героїв ві
йни. Про тих, хто врятував людство від диктатури нацистів, 
від коричневої чуми. Про те, як оцінювати заслуги героїв.

От у них там на Заході соціальна несправедливість кричу
ща, багатії потопають у розкошах, у палацах живуть, а про
летарі бідують. Жодної рівності! Але в одному питанні є чому 
у них повчитися.

Хто головний герой війни в Америці? Точно, Айзенгауер. А 
хто він нині? Нині він Президент США.

Хто головний герой війни у Франції? Правильно, Шарль де 
Ґолль. Після війни він очолив уряд Франції, зараз в опозиції, 
але скоро бути йому президентом. Тому що більш немає кому.

Хто головний герой війни в Югославії? Правильно, Йосип 
Броз Тіто. Маршал. Він узяв владу до своїх рук і володарюва
тиме країною усе життя. Якщо він переміг у війні, то має і у 
мирний час керувати. Хіба не так?

Через те, що ішлося про Югославію, Єкатєріна Алєксєєвна 
чоловіка свого покликала:

— Колю, ходи сюди, познайомся із Ґєорґієм Константінові- 
чєм.

Відрекомендувала Єкатєріна Алєксєєвна чоловіка свого, 
Надзвичайного і Повноважного Посла СССР у Югославії Фі- 
рюбіна Ніколая Пєтровіча. Ніколай Пєтровіч розповів Жукову 
про те, про що розповідати права не мав: маршал Тіто, який 
Югославією керує, можливо, військово-морські бази та аеро
дроми Радянському Союзу віддасть. Справа в тому, що з еко
номікою у нього не дуже, гроші вкрай потрібні. Просто зараз. 
І багато. Але ж біда у тому, що з Нікітою Тіто не розмовлятиме. 
Хто такий Хрущов? Генерал-лейтенант. Та й не бойовий гене
рал, а політичний наглядач. А Тіто — бойовий маршал. Тіто
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радянським орденом «Победа» нагороджено. Таких орденів у 
всьому світі 19 штук. У  Тіто він є, а у Хрущова навіть близького 
такого ордена бути не може. Зустріч із Хрущовим для маршала 
Тіто — приниження. Якби навіть і зустрівся Тіто із Хрущовим, 
то на хрущовські умовляння не піддався б.

5

Хрущов скликав новий склад Президії Центрального Ко
мітету КПСС на нараду. На порядку денному — питання про 
міжнародне становище. Картина зрозуміла. Минулого року 
відбили б Суецький канал у клятих ворогів, якби мали хоч 
одну військово-морську базу на Середземному морі, але таку, 
яку можна було б залізницею безперешкодно постачати, тобто 
базу в Югославії. Зітхнув Нікіта Сєрґєєвіч.

— Доведеться мені, товариші, їхати до Югославії, із Тіто до
мовлятися. Либонь, умовлю.

— А що як товариша Жукова туди послати? — обережно 
поцікавилася товаришка Фурцева. — Двоє маршалів швидше 
змовляться.

— А й  справді, — підтримав товариш Брєжнєв.
— Можна із натяком туди прибути, — утрутився товариш 

Козлов. — Не літаком полетіти, а прийти на крейсері. Мовляв, 
товаришу Тіто, де б нам причалити?

Оживилися товариші. Жарт до місця прикрашає будь-яку 
ділову розмову. І обернулися всі разом до товариша Жукова: 
що скажеш, Ґєорґій Константіновіч? До снаги тобі диплома
тична місія?

6

Негайно після зустрічі із Жуковим Ніколай Павловіч Фібю- 
рін відбув до Югославії. Забувши все, закинувши всі справи, 
він вимагав зустрічі із вождями Югославії, із державним се
кретарем зі справ оборони, із воротилами ідеологічного фрон
ту, із державним секретарем із зовнішніх відносин. Він спіл
кувався із генералами та дипломатами, міністрами та їхніми
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заступниками. Він домігся зустрічі з маршалом Тіто та мав із 
ним тривалу розмову. А  12 липня 1957 року МИД СССР отри
мало шифровку з Багдада:

Державний секретар зі справ народної оборони ФНР Югос
лавії генерал армії І. Ґошняк передав через заступника Держав
ного секретаря із зовнішніх відносин ФНР Югославії Д.Відіча 
офіційне запрошення міністру оборони СССР Маршалу Радян
ського Союзу Ґ  К. Жукову відвідати Югославію у зручний для 
нього час. Фірюбін (Георгий Жуков. Стенограмма октябрьско
го (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. 
фонд «Демократия», 2001. С. 166).

7
12 липня 1957 року о 15 годині 53 хвилини на державному 

полігоні Тюра-Там було здійснено пуск ракети 8К71. На 33-й 
секунді польоту ракета втратила стійкість. Було дано сигнал 
на підрив.

С е р г і й  П а в л о в и ч  К о р о л ь о в а — 
г о л о в н и й  к о н с т р у к т о р  р а к е т  

у  С С С Р  з а г и н у в  в і д  т о г о ,  щ о  

л і к а р і  п і д  ч а с  о п е р а ц і ї  н е  з м о г л и  

п р о в е с т и  у  г о р л о  ш л а н г  і з  

к и с н е м  -  ч е р е з  з л а м а н у  к о л и с ь  

н а  д о п и т і  у  Н К В Д  щ е л е п у

Під час розбору причин невда
чі заступник міністра оборони зі 
спеціальної (тобто ядерної) зброї 
та ракетної техніки маршал ар
тилерії Нєдєлін оголосив, що ані 
країні, ані її армії така ракета не 
потрібна і що він ставить питання 
перед товаришами Хрущовим та 
Жуковим про припинення випро
бувань.

Головний конструктор Коро- 
льов Сергій Павлович сидів у сво
єму кріслі, опустивши голову на 
груди. Ліва його рука ковзнула з 
колін та обвисла. Легкий шепіт 
вітерцем прошурхотів залою і за
тих.

Корольов майже непомітно 
струснув головою, немовби відга-
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няючи уривок сну чи дурну думку Його права рука потяглася 
до графина. Скуцьорблені пальці обхопили горлечко.

І Корольов вибухнув!
Його раптом сталевою пружиною викинуло з крісла, він 

підніс графин над головою і з якоюсь диявольською люттю 
розтрощив його об край столу. Скалки скла і два літри води 
бризнули гранатним вибухом, примусивши всіх присутніх 
із вискотом прикривати очі та обличчя руками. На маршала 
Нєдєліна гірським обвалом звалилися дикі звинувачення у 
шкідництві, перемішані з перлинами російської словесності 
на кшталт «хрін тобі навкруг шиї замість чорнобурки».

Корольов кричав, що 8К71 — це видатне досягнення люд
ської цивілізації. Що ні в кого у світі нічого схожого немає. Що 
промисловості для випробувань замовлено дванадцять штук. 
І поки тільки два вироби згоріли під час випробувань. І от зна
ходяться якісь тра-та-та, які тра-та-та і тра-та-та, замість 
того, щоб тра-та-та і тра-та-та!

Корольов кинув погляд, метикуючи, чого б іще розтрощи
ти об край столу або об маршальську голову, але, не знайшов
ши нічого годящого, гордовито вийшов із зали, так копнувши 
двері ногою, що виламав із них дошку з трісками.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Ж уков насаджував у Радянській Армії залізний лад.
Приклад. Лейтенант Павлов на очах трьох сержантів за

стрелив сержанта Очкасова за відмову заступити в наряд. 
Першим пострілом сержанта було поранено у щоку, другим  
пострілом у голову вбито. У  воєнний час за відмову виконува
ти наказ начальника розстрілюють. А  хіба можна без суду 
розстрілювати у мирний час? Рішенням Військової ради Мос
ковського військового округу лейтенанта Павлова було зааре
штовано на 20 діб. Доповіли Ж укову. Жуков наказав лейте
нанта негайно звільнити та повернути у полк.

Другий приклад. Матроси прийшли в гості до друзів. 
З'явився п'яний громадянин, якому присутність матросів не
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сподобалася. Він наказав матросам повертатися до казарм. 
Матроси наказ не виконали. П ’яний громадянин збісився і на
цькував на матросів вівчарку. П ’яний громадянин повернувся 
додому, схопив пістолет, наздогнав матросів на трамвайній 
зупинці і вистрілив у груди матросу Кондратьеву. Куля про
йшла крізь легені у двох сантиметрах від серця.

П ’яний громадянин виявився контр-адміралом Наріковим. 
Матроси не знали, що перед ними контр-адмірал і тому його 
наказів не виконали. Жуков наказав справу контр-адмірала 
до суду не передавати. Контр-адмірала було понижено у зван
ні до капітана 1-го рангу і звільнено в запас із повною пенсією 
(Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума 
ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 
2001. С. 331).

Ми бачимо, що Жуков, наводячи лад у Радянській Армії, під
тримував тих, хто діяв у його стилі. Стиль керівництва Жу
кова і тих, хто його наслідував, можна назвати високою ви
могливістю.

Але коректніше назвати її розгулом свавілля.



Розділ 13



1

28 червня 1957 року в Москві вибухнув Всесвітній фести
валь молоді і студентів. 34 тисячі гостей із 131 країни світу спі
вали різними мовами Гімн демократичної молоді:

Діти різних народів,
Ми для миру й труда живемо.
Серед бур і негоди
Ми за щастя бороться йдемо!

Востаннє Москва бачила таку кількість іноземців 13 ро-
юку за наказом Сталіна вулицями 
Москви прогнали 19 полонених ні
мецьких генералів. 1227 офіцерів 
та 41 тисячу солдатів, захоплених 
військами Маршала Радянського 
Союзу Рокоссовского під час опера
ції «Багратіон».

Але тоді їх гнали під конвоєм. А 
тепер тисячі іноземців ішли тим- 
таки маршрутом без будь-якого 
конвою. До них можна було підійти 
і навіть помацати рукою.

У Москві до фестивалю, звісно, 
іноземці були. Але зовсім не у таких 
кількостях. Вони жили за стінами 
своїх посольств, мали власні клуби 
і крамниці. Вони пролітали мос
ковськими вулицями у своїх блис
кучих лімузинах. їм не було при
чини спілкуватися із радянським 
народом, а радянський народ був 
привчений триматися від них як-

ків тому. 17 червня 1944

Т е м н о ш к і р и й  ч о л о в і к  

н а  д р у г о м у  п л а н і  а ф і ш і  

В с е с в і т н ь о г о  ф е с т и в а л ю  
м о л о д і  і с т у д е н т і в  м а в  

п і д г о т у в а т и  к о н с е р в а т и в н у  
р а д я н с ь к у  п у б л і к у  д о  п о я в и  у  

М о с к в і  с п р а в ж н і х  і н о з е м ц і в
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М о л о д ь  с в і т у  п о в и н н а  с п і л к у в а т и с я  м і ж  с о б о ю  п і д  ч а с  г р а н д і о з н и х  

д е м о н с т р а ц і й  н а  с т а д і о н а х  -  т а к с и с  с а м и х ,  я к і  д е м о н с т р у в а л и  і щ а с л и в е  
р а д я н с ь к е  ж и т т я ,  і н е п е р е м о ж н і с т ь  р а д я н с ь к о ї  з б р о ї

найдалі: за будь-який контакт з іноземцем можна було отри
мати повновагий термін ув’язнення.

І раптом! 34 тисячі! Та просто на вулицях! На два тижні!
Москва поринула у стан буйного божевілля. У Лужніках 

на новому стадіоні влаштували грандіозний парад. 3200 фіз
культурників демонстрували силу та завзяття. У  небо злетіли 
десятки тисяч білих голубів. І закружляли над стадіоном.

Ніхто у світі нічого подібного ніколи не робив. Тільки ра
дянським людям до снаги влаштовувати заходи такого розма
ху. Та й самі голуби ніколи не бачили себе такою масою. Очма
нілі птахи кружляли й кружляли над стадіоном.

Білі голуби — символ миру. Своїм злетом вони немовби за
кликали людей: будьте пильними! Не допустіть війни! Осьо
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А  т а к о г о  М о с к в а  щ е  н е  б а ч и л а .  Д ж а з - б е н д  н а  в і д к р и т и х  а в т о м о б і л я х ,  я к и м и  

д о з в о л я л о с я  ї з д и т и  х і б а  м а р ш а л а м  н а  п а р а д а х

дивіться, що буде з вами, якщо спалахне ядерна війна. Після 
ядерного вибуху утворюється радіоактивна хмара, із якої ви
падуть продукти розпаду. Саме так із непроглядно білої хма
ри, із десятків тисяч голубиних кишківників на глядачів упа
ла злива продуктів розпаду.

А вночі на Москві-ріці — масовий заплив із смолоскипами. 
І танці до світанку.
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Та жоден із 34 тисяч дармоїдів, що приїхали на фестиваль 
із різних країн, не замислився: а кому все це потрібно? І наві
що? Хто платив за те, щоб по всьому світу зібрати нероб та до 
Москви довезти?

У той час пасажирські літаки були екзотикою. Делегатів із 
далеких країн спочатку везли кораблями до радянських пор
тів — у Ленінград, Одесу, Владівосток, тоді поїздами до Мо
скви.

Ш лях із Бразилії та Аргентини до Марселя — багато днів. 
Тоді з Марселя до Одеси — ще стільки ж. А дармоїди ненажер
ливі. їх годувати треба. їм ще й зворотний шлях забезпечити 
необхідно, щоб враження від гостинності не зіпсувати. Ш лях 
із Сіднея до Владівостока аж ніяк не коротший. Туди сім днів 
у поїзді. І назад.

А правителям не шкода. Добрі правителі забезпечили всіх 
гостей фестивалю квитками, годували їх дорогою до Москви, 
приймали у Москві та доставляли назад. Лише кілька місяців 
тому ці правителі обкрадали власний народ на сотні мільярдів

П о к а з у х а  н а  н а й в и щ о м у  р і в н і .  Т а к  г у л я є  р а д я н с ь к и й  н а р о д  ( щ о п р а в д а ,  т і л ь к и  

в е р х і в к а  к е р і в н и ц т в а )
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рублів — у них не було грошей, щоб розплатитися із власним 
народом, у якого вони виривали останнє (мається на увазі за- 
мороження виплат населенню за облігаціями державних по
зик. — Прим . ред .). Проте гроші для організації показухи для 
іноземних бовдурів вони знайшли: милуйтеся, як гарно живе
мо, придивляйтеся до переваг соціалізму! І забудьте звитяги 
Жукова в Угорщині!

До речі, до складу організаційного комітету фестивалю 
входив один товариш у сірому костюмі. Його кликали Іваном 
Алєксандровічєм. У вільний від фестивальних турбот час він 
виконував обов’язки голови КҐБ. Під наглядом Івана Алєксан- 
дровіча тисячі дармоїдів із США та Канади, Куби та Бразилії, 
Уругваю та Австралії пустували на площах і вулицях.

Халява розбещує. Два тижні базікання про мир і дружбу, 
багатого їдла й танців. І нічого робити не треба.

Гуртожитки іноземних делегатів фестивалю перетворили
ся у вогнища небаченої в Москві розпусти. Російські дівчата 
ломилися туди, як на зустрічі із видатними співаками й акто
рами. А  невдовзі з'явилися і перші результати:

• спалах венеричних захворювань у Москві, який розліз
ся усією країною;

• певна частина молоді Москви, а за нею Ленінграда, Ки
єва, Одеси, а тоді й далеких околиць різко змінила стиль не 
тільки одягу, а й усього життя; стиляги-одинаки були й рані
ше, але після фестивалю їх стало особливо багато;

• у моду ввійшло все закордонне: вузькі короткі штани із 
манжетами, які можна натягнути, тільки намиливши ноги, 
товсті підбори з каучуку, пістряві краватки майже до колін, 
короткі вузькі спідниці із розрізами;

• на всі заставки розвернулася фарца, яка скуповувала 
ношені ганчірки у заїзних іноземців та продавала втричі до
рожче радянському народові;

• невдовзі після фестивалю у пологових будинках Мо
скви вперше з’явилися на світ радянські діти із незвичним ко
льором шкіри.

У ті роки жартували: хто залишився у Москві після того, як 
делегати фестивалю роз’їхалися? Діти різних народів.

220



ОБЛОМ

2

Підняв Жуков слухавку білого телефона із золотим профі
лем Спаської вежі на циферблаті:

— Товаришу Горшков, який крейсер на Чорному морі най
кращий?

— «Куйбишев».
— У якому він стані?
— У відмінному.
— Дайте два найкращі есмінці в ескорт.
— Беріть «Бивалий» і «Блєстящій».
— Готуйте всі три кораблі. Підуть із візитом до Югославії.

З
21 серпня 1957 року о 15 годині 25 хвилин на державному 

полігоні Тюра-Там рвонула у небесні далі ще одна ракета 8К71. 
Можливо, остерігаючись руйнівного гніву свого творця, цього 
разу вона поводилася як слухняна дівчинка-першокласниця. 
Вона виконала заданий урок. Пройшла весь шлях до Камчат
ки і влучила, як її вчили, у заданий квадрат.

27 серпня було оприлюднено повідомлення ТАСС про те, що 
у Радянському Союзі першими у світі успішно провели випро
бування багатоступеневої міжконтинентальної балістичної 
ракети.

Це означало, що вперше в історії супротивник міг завдати 
нищівного удару по території США.

4
Крейсер «Куйбишев» проекту 68-К було закладено 31 серп

ня 1939 року і 31 січня 1941 року спущено на воду. Після 
22 червня 1941 року будівництво було призупинено, недобудо
ваний крейсер відвели до Севастополя, тоді до Поті і законсер
вували. По війні будівництво продовжили. 20 квітня 1950 року 
крейсер став до ладу.
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Повна водотоннажність крейсера становила 14 100 тонн. 
Сумарна потужність двигунів — 124 600 кінських сил. Макси
мальна швидкість — 33,4 вузла. Озброєння — 12 гармат калі
бру 152 мм у чотирьох баштах, 8 універсальних гармат калібру 
100 мм у чотирьох баштах, 13 здвоєних 37-мм зенітних авто
матичних гармат, морські міни. Екіпаж становив 1184 особи.

У 1957 році у складі Чорноморського флоту був крейсер 
«Фрунзе», закладений на два дні раніше за «Куйбишев». Це був 
крейсер такого ж проекту, тієї-таки серії, він мав таку ж істо
рію і такі ж характеристики.

Вибір Головнокомандувача ВМФ адмірала Горшкова впав 
на крейсер «Куйбишев». Випадковий збіг — місто Куйбишев 
було таємною резервною столицею Радянського Союзу.

Улітку 1957 року всі, хто був близьким до влади, ясно ро
зуміли: дружба із крокодилом може тривати тільки доти, доки 
вона крокодилові не заважає, тому двовладдя Хрущова-Жуко- 
ва є короткотривалим та нестійким. Ніхто не сумнівався, що

П е р с о н а л ь н и й  а в т о м о б і л ь ?  Б е р и  в и щ е !  К р е й с е р  і з  н а з в о ю  « К у й б и ш е в » .  М іс т о  

К у й б и ш е в  б у л о  р е з е р в н о ю  с т о л и ц е ю  С С С Р  н а  в и п а д о к  в і й н и
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незабаром двовладдя завершиться, що Жуков зжере Хрущова, 
не похлинувшись.

Жуков уже вибив зі складу найвищого керівництва країни 
двох колишніх голів уряду Радянського Союзу Молотова і Ма
ленкова, а доля третього, на той час чинного, Булґаніна, була 
вже вирішена. Маршал Радянського Союзу Жуков уже вибив зі 
складу найвищого керівництва країни Маршалів Радянського 
Союзу Бєрію, Ворошилова, Васілєвского, Бірюзова, Баґрамя- 
на, Адмірала Флоту Радянського Союзу Кузнецова. На верхівці 
політичної та військової влади, окрім самого Жукова, зали
шився тільки Хрущов, не голова уряду і не маршал.

Порадивши Жукову обрати крейсер «Куйбишев», Горшков 
наче натякав Жукову: резервна столиця країни у твоєму роз
порядженні, а головну вже бери самотужки.

Між тим, таємна столиця могла бути і пасткою. У травні 
1937 року Сталін відправив Маршала Радянського Союзу Ту
хачевского у місто Куйбишев, немовби даючи йому таємне під
вищення: я керуватиму у Москві, а ти — у запасній столиці.

Там, у Куйбишеві, влада Тухачевского й завершилася.

5

21 серпня ракета 8К71 впала у заданому районі. Зрозу
міло, що ракета несла не ядерну головну частину, а тільки її 
макет — габаритно-ваговий еквівалент. Не досягнувши землі, 
макет головної частини зруйнувався і згорів через помилки у 
конструкції теплозахисту.

І це було подвійним щастям Корольова. Згорілий макет го
ловної частини однієї ракети розвернув історію XX сторіччя у 
новому напрямку.

Трапилося от що. Коли запускали ракети із дальністю до 
двох-трьох тисяч кілометрів, усе йшло нормально. Але між
континентальна балістична ракета виходить у безповітряний 
простір. Потім, на кінцевій ділянці траєкторії, вона вертаєть
ся у щільні шари атмосфери на величезній, майже космічній 
швидкості. Тому частина ракети, яка повертається, розігріва
ється і згоряє, як метеор.
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Перше щастя Корольова полягало у тому, що його ракета 
вантаж до цілі доставила. Ракета-носій виконувала роль так
сі, яке довезло п’яного пасажира до дверей будинку. А що вже 
потім із пасажиром трапилося — не турбує таксиста і не є його 
відповідальністю. Головну частину створював не Корольов. 
Тож хай інші хлопці тепер краються над проблемою, як убе
регти заряд до моменту вибуху при вході у щільні шари атмос
фери.

Велич Корольова полягала, між іншим, і в тому, що будь-яку 
найскладнішу проблему він міг пояснити геть некомпетент
ним людям, використовуючи прості слова і яскраві образи.

Легко щось пояснювати людині, якій дивишся в очі, рука
ми допомагаючи дохідливо висловитися. Корольову довелося 
пояснювати телефоном, в очі співрозмовнику не дивлячись, 
жестами своїх аргументів не підкріплюючи.

Давно відомо, що якщо учні не розуміють учителя, значить 
учитель не досить добрий для того, щоб його розумів будь-хто. 
Корольов у цьому сенсі був дуже добрим учителем: сутність 
проблеми він міг пояснити будь-кому.

У цьому разі довелося пояснювати Хрущову.
Корольов висловився коротко і просто.
Перше. Тепер ми можемо нашими ракетами дістати Аме

рику.
Друге. Потрібно допрацювати головну частину, яка вхо

дить у щільні шари атмосфери майже із космічною швидкіс
тю. Цією проблемою мають займатися ті, кому належить за 
посадою.

Третє. Доопрацювання головної частини вимагає най
складніших теоретичних розрахунків та наукових експери
ментів.

Четверте. А тим часом у нас простоюють три готові ракети 
8К71. То чому б не використати одну з них і не запустити в кос
мос штучний супутник Землі?

Наближається знаменна дата — 40 років Великій Жовтне
вій соціалістичній революції. Запуск супутника, навіть якщо 
ми опинимося в космосі другими після американців, усе одно 
буде перемогою.
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На тому кінці дроту урядового зв’язку Хрущов Нікіта Сєрґє- 
євіч запитально подивився на свого помічника Шуйского Гри
горія Трофімича.

Трофімич сидів поруч, роблячи помітки у блокноті.
У відповідь на запитальний погляд Хрущова Трофімич 

стиснув руку в кулак великим пальцем догори, жестом під
твердив: правильно!

6

7 вересня 1957 року відбувся ще один запуск ракети 8К71. 
Ракета і цього разу успішно досягнула заданого району, але 
допрацьована головна частина знов-таки не впала на землю, 
бо згоріла на кінцевій ділянці траєкторії.

Отже, ракета-носій була готова, але головна її частина, як 
і раніше, потребувала доопрацювань. Тому до створення до
сконалішої конструкції головної частини та ефективного її за
хисту від теплових навантажень не було сенсу і далі кидатися 
ракетами за обрій.

У цьому полягало друге щастя Корольова: у його розпоря
дженні залишалося ще дві ракети, яким поки що не було чого 
робити. Якщо б конструкторам із першої спроби вдалося роз
робити головну частину, яка не згоряє на кінцевій ділянці тра
єкторії, то випробування ракет та головних частин тривали 
б відповідно до програми. Ніхто б не дозволив Корольову бави
тися і запускати нікому не потрібні штучні супутники.

У  такому випадку за рік американці першими запустили 
б штучний супутник Землі. Світ, звісно, звернув би увагу на 
цю подію, але, можливо, воно викликало б не більший ажіо
таж, аніж завершення будівництва нового рекордно високого 
хмарочоса у Нью-Йорку.

Якби супутник першими запустили б американці, це не 
стало б сенсацією.

Якщо супутник першими запустили б американці, то жод
ної космічної гонитви між СССР та США не виникло б.

У  цьому випадку історія XX сторіччя була б зовсім іншою.
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7

Цього ж таки дня, 7 вересня 1957 року, посол СССР у Югос
лавії Фірюбін отримав шифровку із наказом негайно поверну
тися до Москви.

У  Кремлі товариша Фібюріна зустріли члени Президії 
Центрального Комітету КПСС товариші Хрущов, Фурцева та 
Козлов. Зміряв Хрущов Ніколая Павловіча недобрим поглядом 
і промовив:

— Рішенням Президії ЦК КПСС вас, товаришу Фірюбін, ми 
звільнили від обов’язків Надзвичайного та Повноважного По
сла Радянського Союзу у Югославії.

Фібюрін очікував все, що завгодно, тільки не на це. А 
Хрущов посміхнувся:

— Рішенням Президії ЦК КПСС вас, Ніколай Павловіч, ми 
призначаємо заступником міністра іноземних справ.

8

Божевільне літо 1957 року відшуміло.
Вожді Радянського Союзу товариші Хрущов та Жуков від

були на відпочинок.
Крим. Царський палац. Оксамитовий сезон. Жуков та Хру

щов зустрічаються кожного ранку на пляжі. Та посміхаються 
один одному.

Жуков раптово припинив грубіянити Хрущову. Між Жуко- 
вим та Хрущовим встановилися нормальні стосунки — теплі, 
ділові, дружні.

Просто як у Сталіна з Гітлером у травні 1941 року.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Радянський Союз мав велетенські Збройні Сили. Солдатів 
призивали на три роки, матросів — на чотири. Під час служ 
би солдат та матрос могли отримати звання сержантів та 
старшин.
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Поряд зі строковою службою існувала служба понадстро
кова. Відслуживши своє, солдати, матроси, сержанти та  
старшини могли залишитися в армії та на флоті і продовжу
вати службу. У  цьому випадку їм різко підвищували заробітну 
платню, видавали інше обмундирування, кращої якості, вони 
могли ж ити поза казармами. За своїм становищем надстро
ковик був ближчим до офіцера, ніж до солдата чи матроса.

Надстроковик уж е пройшов три-чотири роки строкової 
служби, мав відповідний досвід. Він знав службу та любив її. 
Він не був невільником, а був охотником, тому не рахував днів 
та годин, які лишилися до дембелю.

Якщо солдата чи матроса на службі принижували, якщо 
не поважали, то він ніколи не залишався на надстрокову. За
лишалися ті, хто м іг дати відсіч, хто м іг змусити себе пова
жати.

Надстроковиків використовували там, де вимагалися зна
ння і навички: молодший авіаційний спеціаліст, інструктор 
водіння, командир відділення технічного обслуговування тан
ків, оператор радара, дешифрувальник фотографій тощо. Н а  
надстроковиків був величезний попит в авіації, на флоті, у вій
ськах зв’язку, у топографічних частинах.

Жуков ламав перевірені жит т ям і встановлені основи 
служби. Він вирішив заощадити народні гроші. Міркував так: 
солдат і матрос зараз пішов письменний, якщо йому у сіль
ській семирічній школі розповіли про Пушкіна з Лєрмотовим, 
про паралельні прямі та колообіг води у природі, то з ремон
том та налаштуванням антени тропосферного зв ’язку він 
уж е якось впорається.

І  Жуков вдарив по надстроковиках. Вербування на довші 
терміни було скасовано. Умови короткострокового вербуван
ня було різко погіршено. На флоті це виглядало таким чином:

«Він [Жуков. — Прим, автора] заявив, що через те, що при
зовники мають середню освіту, надстроковики втратили 
свою роль у Збройних Силах, і передусім наказав різко скоро
тити їхню кількість... Щ о ж  виходило? Із 28 із лишком тисяч 
надстроковиків [які служили на флоті. — Прим, автора] після 
цього звільнилося 12800 осіб... Звідки пішли надстроковики?Із 
підводних човнів, із машинних команд надводних кораблів, фа-
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хівці з електронних приладів (Георгий Жуков. Ст енограмма  
октябрьского» (1957 г.) пленума ЦК  К П СС и другие документы. 
М .:М еж д. фонд «Демократия», 2001. С. 279).

Таке відбувалося не тільки на флоті, а й у  авіації, артиле
рії, танкових та всіх інших військах. Удар по надстроковиках 
різко знизив боєздатність Збройних Сил. Найбільше перепало 
авіаторам, зв'язківцям, топографам, ракетникам.

«Після наполегливих доповідей тов. Жуков визнав, що у цій 
справі сталася помилка, але при розгляді цього питання нещо
давно на колегії заявив, що оскільки минув лише рік після ви
дання нового положення, виходити на Раду Міністрів з питан
ням про його зміну незручно» (там само).

Схож им чином Ж уков вирішив заощадити на контролі 
якості військової техніки. На  військових заводах працювали 
офіцери Міністерства оборони, які стежили за якістю робіт  
та здійснювали прийом озброєння та бойової техніки для Ра
дянської Армії та Флоту. Жуков вирішив скоротити їхню кіль
кість.

«Не вивчивши, де треба скорочувати апарат, а де він є не
обхідним, міністр дав відповідну вказівку Генштабу, а той, 
привчений не надто рахуватися з аргументами главкомів, 
слухняно скоротив контрольно-прийомний апарат на 38 відсо
тків, залишивши без цього апарату навіть заводи, де переоб
ладнують кораблі під ракетну техніку... М и вимушені будемо  
у найближчі місяці звільнити з армії та флоту кілька сотень 
досвідчених фахівців, яких усунули від роботи у контрольно- 
прийомному апараті, багатьох з них — без пенсійного забез
печення» (т ам само. — С. 279).

Віддали ці офіцери свою молодість Батьківщині, відслужи
ли у Збройних Силах багато років, але до пенсії трохи не дотя- 
гли. Вони ні в чому не були винні — просто Жуков звелів гроші 
заощадити.

Таке заощадження вийшло країні боком.



Розділ 14



1

Осінь — час військових навчань. Наближалася кругла 
дата — 40 років Великої Жовтневої соціалістичної революції. 
Увесь радянський народ звітував Батьківщині про досягнення.

Радянська Армія теж збиралася звітувати Батьківщині 
про свої успіхи. Для цього командування вирішило провести 
у Київському військовому окрузі небачені військові навчання 
за участю чотирьох танкових, п’яти мотострілецьких та чо
тирьох авіаційних дивізій із відповідним артилерійським, ін
женерним та іншим підсиленням. Родзинкою програми мало 
стати форсування Дніпра 41-ю гвардійською танковою дивізі
єю без наведення мостів та поромних переправ.

План форсування ріки був таким: із лівого берега Дніпра 
два самохідні міномети 2Б1 калібру 420 мм і вагою 55 тонн ко
жен завдають два ядерні удари по розташуванню противника 
на правому березі річки. Думаю, Жуков дуже жалкував про те, 
що на навчаннях довелося завдавати не правдивих ядерних 
ударів, а лише імітувати їх. Слідом за ядерними ударами Дні
про форсують розвідувальний батальйон танкової дивізії та 
розвідувальні роти мотострілецьких і трьох танкових полків.

Усі розвідувальні підрозділи Радянської Армії були озбро
єні плавучими танками ПТ-76 та легкими, відкритими зго
ри бронетранспортерами БТР-40. 41-ша гвардійська танкова 
дивізія замість БТР-40 отримала нові, поки що не поставлені 
на озброєння бойові розвідувально-дозорні машини БРДМ. Ці 
навчання для БРДМ, як і для самохідних мінометів 2Б1 мали 
стати військовими випробуваннями.

Разом у першій хвилі форсування — 19 плавучих танків 
та 43 БРДМ. Завдання розвідувального батальйону дивізії та 
розвідувальних рот полків — переправитися через Дніпро,
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тоді стрімко рвонути вперед, продовжуючи вести «силову роз
відку» на велику глибину, захопити та втримувати плацдарми 
поблизу епіцентрів ядерних вибухів. (Розвідка у тилу проти
вника, яка ведеться силами розвідувальних підрозділів, — не 
плутати із розвідкою боєм, тобто добуванням розвідувальних 
даних про противника бойовими діями (наступом) спеціально 
визначених підрозділів. — Прим, автора.)

Слідом мала йти друга хвиля — мотострілецький полк на 
гусеничних плавучих бронетранспортерах БТР-50П. Ці бро
нетранспортери переправляли через Дніпро не тільки піхоту, 
а й 85-мм протитанкові гармати. Завдання полку: захопити 
та утримувати плацдарм на західному березі Дніпра.

У третій хвилі по дну річки мали пройти три танкові полки 
і танковий батальйон мотострілецького полку. Разом 315 тан
ків Т-54.

А вже слідом мала переправлятися артилерія на плавучих 
транспортерах К-61. Для транспортних машин, а їх у танко-

Т а н к и ,  п і д г о т о в а н і  д л я  р у х у  д н о м  р і ч к и .  В е р т и к а л ь н і  т р у б и  -  д л я  п о д а ч і  

п о в і т р я .  Т а к і  с а м і ,  я к  д и х а л ь н і  у  п і р н а л ь н и к і в ,  т і л ь к и  з о в с і м  ін ш о г о  

д і а м е т р у
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вій дивізії більш як тисяча, усе-таки треба було наводити по
ромну переправу чи понтонний міст, але це у програму шоу не 
входило.

Раніше по дну річок ходили танковими ротами. Ходили й 
батальйонами. Одного разу — навіть цілим полком. Але щоб 
дивізією, та не через якусь там річечку, а через Дніпро — це 
належало здійснити вперше.

Зачекайте, але навіщо на навчаннях Дніпро форсувати?
Як це навіщо? Пролетаріат Західної Німеччини, Франції 

та інших країн Західної Європи стогнав, погноблений капіта
лістами. Братів по класу треба було звільняти. Маршал Жуков 
знайшов метод, щоб проламати найпотужніший фронт будь- 
якого супротивника і відпрацював його під час навчань на 
Тоцкому полігоні у вересні 1954 року. Але на шляху танкових 
та мотострілецьких дивізій, загальновійськових та танкових 
армій у Західній Європі опиниться багато водних перепон. Се
ред них — Рейн.

Щоб у майбутньому прорватися через Рейн, треба було 
спробувати на Дніпрі.

2

Ракети Корольова будували у Куйбишеві на заводі «Про
грес».

22 вересня 1957 року з Куйбишева до Тюра-Тама було до
ставлено виріб 8К71ПС.

ПС — це простий або точніше найпростійший супутник.

З

29 вересня 1957 року о 16 годині 22 хвилини грохнуло на 
Уралі. У місті Чєлябінск-40.

У  Челябінську його не шукайте. Це адреса з тієї-таки серії, 
що й Арзамас-16, Красноярск-26, Томск-7, Свєрдловск-44, а 
ще Москва-400, Москва-600 і так далі. У  секретних докумен-
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тах Чєлябінск-40 іменувався Озьорском, але цієї назви не було 
на жодній радянській мапі. Мешканці Чєлябінска-40 не мали 
права називати ім’я міста невтаємниченим.

Одразу по війні закрите місто Чєлябінск-40, воно ж таки 
Озьорск, будувалося в’язнями одночасно із хімічним комбіна
том «Маяк». У місті під охороною жити тільки ті, хто працював 
на комбінаті, і ті, хто їх охороняв та обслуговував. Хімічний 
комбінат випускав продукцію, звітуючи перед Москвою за ко
жен вироблений грам. Продукція називалася плутонієм.

Плутоній потрібен для виробництва ядерних бомб із ро
мантичними назвами на кшталт «Татьяни» та різних термо
ядерних «кузькіних матерів». Виробництво грамів плутонію 
супроводжується появою тисяч кубометрів рідких радіоак
тивних відходів. Що з ними робити? Рішення знайшли про
сте і геніальне у своїй простоті. Поруч тече річка Теча, так 
отож — у річку!

До 1949 року лили багато. Потім люди у селах по берегах 
річки почали потроху вимирати, і зливати стали менше.

Теча впадає до Ісєті, Ісєть — до Тоболу, Тобол — до Іртиша, 
Іртиш — до Обі. Витоки Іртиша в Китаю, із Китаю річка тече 
до Казахстану, набирається радіоактивної потуги із Сєміпа- 
латінского полігону, приймаючи дорогою все новіші дози, зо
крема й з Тоболу. Басейн Іртиша — понад півтора мільйона 
квадратних кілометрів. Довжина — 4248 кілометрів. Іртиш — 
найдовша у світі річка-притока. Міссурі — на другому місці.

Течу, а за нею Ісєть, Тобол, Іртиш та Обь засмітили так, що 
зливати відходи стали в озера. їх на Уралі не бракує. Коли й 
озера навкруги засмітили, знадобилося шукати нове рішення. 
І знайшли. Копали котловани діаметром 20 метрів та глиби
ною 12 метрів, на дні та стінках кріпи ли армату рута залива ли 
бетоном. Тоді дно та стінки вистеляли сталлю, що не іржавіє, 
і зварювали в одне ціле. Виходило щось на зразок великої ка
струлі. На дно каструлі по центру ставили круглий сталевий, 
такий, щоб не іржавів, стовп діаметром півтора метра. Від вер
хівки стінок на верхівку стовпа вкладали сталеві, захищені 
від іржі ферми. Виходило щось на зразок велосипедного колеса 
зі спицями. На колесо вкладали сталеві аркуші, кріпили арма- 
туру, заливали бетоном. Виходила бетонна кришка завтовш-
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ки із метр. Згори кришку засипали шаром землі. Такі ємності 
зводилися сотнями. До них зливали найактивніші відходи.

Але через те, що відходи є радіоактивними, вони виділяли 
тепло й далі, тому кожну таку споруду треба постійно охоло
джувати. Проте такі відходи — середовище вкрай агресивне. 
Унаслідок корозії вийшла з ладу система охолодження банки 
№ 14 комплексу С-3. Відбувся саморозігрів вмісту. Вода миттє
во випарувалася. Сухий залишок стрімко розігрівався. Коли 
температура перескочила за 300 градусів, кришка «каструлі» 
підскочила вгору — ну точно як на вашій кухні, коли дружина 
по телевізору серіал додивлялася. Кришка була не дужа важ
кою. Лише 160 тонн. І шар землі зверху. Відкинуло її недалеко. 
Лише на 25 метрів.

Ядерного вибуху не сталося. Відбувся вибух тепловий. 
Вміст «каструлі» було викинуто у повітря на два кілометри. Ві
тер підхопив хмару і поніс у північно-східному напрямку, оси
паючи всіх, хто був унизу, радіоактивними опадами, неначе 
голубиним послідом на фестивальному параді в Лужніках.
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Мешканці уральських міст увечері спостерігали велич
ну картину: небо переливалося смарагдово-рожевим сяйвом. 
Народ заспокоювали: у цих широтах, виявляється, теж буває 
північне сяйво. Іноді. Воно і далі повторюватиметься, тому не 
турбуйтеся.

На ліквідацію кинули зеків, солдатів, студентів, школярів. 
Від Чєлябінска-40 на північний схід коридором у 300 кіломе
трів та завширшки лише у 5— 10 кілометрів назавжди проліг 
Східно-Уральський радіоактивний слід. Його площа — 23 ти
сячі квадратних кілометрів. У 1968 році тут було засновано за
повідник, який не можна відвідувати і через півстоліття після 
катастрофи. Його не відкриють і через віки.

З усіх, хто брав участь у ліквідації наслідків, узяли підпис
ку про нерозголошення. Але можна було й не брати. Студентам 
та школярам, солдатам та зекам не розповідали, що тут відбу
лося і якій небезпеці їх піддають. Вони просто знімали та ви
возили ґрунт, валяли будинки у закинутих селищах, копали 
якісь канави, мили тротуари та вулиці Озьорска, струшували 
пил із підвіконь та лав, збирали пале листя у садках та парках, 
провадили якісь незрозумілі роботи.

Тому нічого цікавого та незвичайного вони розповісти не 
могли.

Та й жили вони після цього зовсім не довго.

4

Росії завжди щастило. Дико щастило. Південніше Озьор
ска — Чєлябінск, північніше — Свердловск. Радіоактивний 
слід пройшов поміж них! І не зачепив! Поруч Тюмень, Курган, 
Камєнск-Уральскій, Шадрінск. І — пронесло!

У зоні випадіння радіоактивних опадів мешкало лише 270 
тисяч жителів. Та й «каструля» лише одна гахнула. І та непо
вна. І вибуху ядерного не було. Просто кришку підкинуло.

І все-таки викид радіоактивних відходів на «Маяку» був 
рекордним для того часу. Ні в кого у світі нічого подібного не 
траплялося. Рекорд радіоактивного зараження країна трима
ла 29 років!
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Рекорд цей було побито тільки вибухом на Чорнобилі. І зно
ву країна опинилася попереду всієї планети! Пальмою першо
сті за масштабами ядерних катастроф так нікому у XX століт
ті й не поступилася.

Прикро, що бюрократи аж до 1990 року відомості про те, що 
трапилося на «Маяку», тримали у цілковитій таємниці. Світ 
три десятки років нічого не відав про такі звершення!

5

Жукову доповіли: на «Маяку» гахнуло, комбінат заражено. 
Плани виробництва плутонію під загрозою.

Жуков наказав кинути війська на ліквідацію.
Доповіли Хрущову: на «Маяку» гахнуло. Заходи вжива

ються. Міністр середнього машинобудування Славскій із за
ступниками працюють на місці. За наказом Жукова війська з 
інженерною технікою взялися до роботи. Таборів на Уралі не 
бракує, місце вибуху розчищають в’язні. Місцеве населення 
допомагає.

Хрущов зубами скрегоче. Мабуть, хтось під нього копає, 
хоче свиню підкласти. Щойно відбився від Молотова, Каґано- 
віча, Маленкова, Ворошилова, Булґаніна, Пєрвухіна, Сабуро
ва та Шепілова, а тут ще й Жуков щось затіває. Ніяк до Югос
лавії не забереться.

6

2 жовтня 1957 року. Тюра-Там. Ранок. Від монтажно-ви
пробувального корпусу до стартової позиції — півтора кіло
метра відкритим степом. Тепловоз повільно штовхає поперед 
себе залізничну платформу з конструкцією, на якій лежить 
виріб 8К71ПС. Поруч мовчки йде головний конструктор Коро- 
льов Сергій Павлович.

Виріб вивезли на майданчик № 1, підняли вертикально. 
Того дня Державна комісія підписала акт: «Запуск Першого 
штучного супутника Землі здійснити 4 жовтня».
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А 2 жовтня 1957 року до Нью-Йорка прибула делегація ра
дянських науковців на чолі з академіком Блаґонравовим Ана
толієм Аркадьєвічєм. Поява радянських науковців у ті роки в 
Америці була сенсацією. Затьмарити цю подію могла тільки 
висадка у місті інопланетян. «Трійка червоних» — так назвали 
їх газети.

Блаґонравов — видатний науковець у галузі балістики, ге
нерал-лейтенант артилерії, до 1950 року — президент Акаде
мії артилерійських наук. Тепер він займався не артилерією, а 
якимись новими проблемами.

Радянську делегацію було запрошено з метою встановлен
ня взаємодії науковців двох країн у галузі вивчення верхніх 
шарів атмосфери. Але справжня мета запрошення полягала у 
тому, щоб з’ясувати, наскільки насправді відстає Радянський 
Союз у галузі ракетної техніки і наскільки відповідають дій
сності повідомлення ТАСС про те, що у Радянському Союзі бу
цімто створено міжконтинентальну балістичну ракету й не
мовби навіть відбулися її успішні випробування.

З жовтня було проведено ділову зустріч двох делегацій, яка 
тривала багато годин. Блаґонравов та двоє його супутників 
усе більше вели мову про космічні промені, сонячну актив
ність та інші дрібниці. Ставало зрозумілим, що росіяни по
гано розуміються на питаннях проектування міжконтинен
тальних балістичних ракет і видають бажане за дійсне. Вони 
дещо поквапилися з рекламою своїх удаваних успіхів.

Щоб остаточно переконатися у тому, що росіяни не мають 
за душею нічого, окрім космічних променів, на 4 жовтня було 
призначено грандіозний бенкет: напоїмо та все з’ясуємо.

7

У Київському військовому окрузі завершувалася підготов
ка до проведення грандіозних військових навчань із форсу
ванням Дніпра 41-ю гвардійською танковою дивізією без на
ведення понтонних мостів та поромних переправ.

На навчання до Києва збиралися приїхати всі найвищі по
садовці Радянської Армії. Очікували на прибуття Хрущова.
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Тільки міністр оборони СССР Маршал Радянського Союзу Жу
ков не міг бути присутнім на навчаннях. Йому належало їхати 
до Югославії.

З жовтня 1957 року командувач військ Київського військо
вого округу Маршал Радянського Союзу Чуйков Васілій Івано
вій, якому належало керувати навчаннями, каналом високо
частотного урядового зв’язку зателефонував Жукову.

— Товариш Маршал Радянського Союзу, Ґєорґій Констан- 
тіновіч, вам би самому тут бути, на нашому зборі. Справи за
надто серйозні.

— Приїду — розберуся.
— Товариш Маршал Радянського Союзу, Ґєорґій Константі- 

новіч, а все-таки вам краще бути тут самому.



Розділ 15



1

Завершивши коротку відпустку, Жуков відбув до Москви, 
віддав останні вказівки, зокрема й начальнику ҐРУ генерал- 
полковнику Штеменку і першому заступнику начальника ҐРУ 
генерал-лейтенанту Мамсурову.

Поцікавився: чи все іде відповідно до планів?
Отримав відповідь: усе гаразд.

2

Підготовка до візиту за кордон — справа серйозна. Належа
ло залагодити гострий дипломатичний куточок. Запрошення 
Жукову відвідати Югославію посол Фірюбін вибив 22 липня 
1957 року. Це запрошення навіть не було оформлено письмово 
(Российский государственный архив новейшей истории (РГА- 
НИ). Ф. 3, оп. 12, спр. 247, арк. 34). Радянській стороні треба 
було приховати той факт, що Жуков за сприяння посла Фірю- 
біна сам напросився в гості.

Колишній Надзвичайний та Повноважний Посол Радян
ського Союзу в Югославії, а тепер заступник міністра зовніш
ніх відносин товариш Фірюбін зумів залагодити це питання. 
Зі згоди югославських товаришів було підготовлено повідо
млення ТАСС про те, що запрошення Жукову від командуван
ня югославської армії було отримано давно.

Заслуга Фірюбіна полягала ще й у тому, що він зумів орга
нізувати не просто візит, а візит грандіозний і тривалий, на 
багато днів. Жуков їхав до Югославії на запрошення генерала 
армії Ґошняка, але Фірюбін організував йому зустріч із багать
ма важливими персонами. Жукову дали можливість зустріти
ся із маршалом Тіто й особисто побувати у тих місцях, які яв-
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ляли собою предмет особливої цікавості із стратегічної точки 
зору.

Перед від’їздом товариш Фірюбін увів Маршала Радянсько
го Союзу Жукова в курс справи, розповів про становище Югос
лавії, описав маршала Тіто та його найближче оточення, роз
повів про їхні політичні погляди, схильності та захоплення, 
про плани югославських товаришів на майбутнє.

З

Постановою Президії ЦК КПСС до переліку осіб, які супро
воджували Маршала Радянського Союзу Жукова під час візи
ту до Югославії, було включено командувача військ Одеського 
військового округу генерал-полковника Радзієвского і заступ
ника командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Чур- 
сіна.

Вибір не випадковий: якщо згоду на розташування радян
ських баз в Югославії буде отримано, то у Середземному морі 
діятимуть переважно кораблі зі складу Чорноморського флоту 
та війська зі складу Одеського військового округу.

Окрім того, до складу осіб супроводження було включено 
заступника начальника Головного політичного управління 
генерал-лейтенанта Стєпченка, якому незабаром присудили 
звання генерал-полковника, а також генерала для особливих 
доручень при міністрі оборони генерал-лейтенанта Кітаєва, 
який нещодавно відзначився в Угорщині.

До групи супроводження делегації увійшли кореспонден
ти ТАСС, «Правди», «Ізвєстій», «Красной звєзди», представники 
Міністерства зовнішніх відносин, а також референт Відділу 
адміністративних органів ЦК КПСС товариш Буланов Юрій 
Сєрґєєвіч.

4

Газета «Правда» 5 жовтня 1957 р. описувала від’їзд Жукова 
до Югославії у всіх подробицях:
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В ід ’їзд до Югославії міністра оборони С С С Р  Маршала Радян
ського Союзу Ґ  К. Ж укова

4 жовтня з Москви до Криму літаком відбув міністр оборо
ни С С С Р  Маршал Радянського Союзу Ґ. К. Ж уков. Він прямує із 
візитом до Федеративної Народної Республіки Югославії у від
повідь на запрошення, яке від імені югославського уряду зробив 
йому генерал армії І. Ґошняк під час відвідання Радянського Со
юзу влітку цього року.

На  Центральному аеродромі Маршала Ґ. К. Ж укова про
воджали Маршал Радянського Союзу І. С. Конєв, заступни
ки міністра зовнішніх стосунків С С С Р  Н. С. Патолічєв та 
Н  П. Фірюбін, адмірал С. Г. Горшков, маршал авіації С. І. Руденко, 
генерали армії М. С. Малінін та Ґ  К. Маландін, генерал-пол
ковники А. В. Ґєрасімов, А. А. Ґризлов, Н  І. Ґусєв, О. С. Желтое, 
С. У. Рубанов, Є. Г. Троценко, М. А. Шалін, комендант міста 
Москви генерал-майор І. С. Колєсніков, інші генерали та офі
цери Радянської Армії, виконувач обов’язків начальника відді
лу зовнішніх відносин Міністерства оборони С С С Р  полковник 
Д. Ф. Чікін, заступники завідувачів відділами М З С  С С С Р  
П. С. Дєдушкін таК. А. Кочетков, представники преси.

Серед тих, хто проводжав, були дипломатичний склад по
сольства Югославії в СССР, посол Народної Республіки Албанії 
в С С С Р  Міхаль Пріфті, військовий аташе Албанії полковник 
X. Аранітасі.

Зібрані на аеродромі щиро попрощалися із Маршалом  
Ґ. К. Жуковим, літак якого о восьмій годині ранку вж е під
нявся у повітрі. На  борту літака на запрошення Маршала  
Ґ. К. Жукова перебуває військовий аташе Югославії в С С С Р  пол
ковник СаваПоповіч.

Севастополь. 4 жовтня (ТАСС). Сьогодні опівдні на літаку 
з Москви до Севастополя прибув міністр оборони С С С Р  М ар
шал Радянського Союзу Ґ. К. Жуков, який прямує з візитом до 
ФНРЮ. О 15 годині 25 хвилин Маршал Ґ. К. Ж уков піднімаєть
ся на катер біля Графської пристані та обходить міноносці, 
які стоять у Південній бухті. Міністр оборони С С С Р  вітаєть
ся з особовим складом міноносців та вітає моряків із похо
дом до дружньої Югославії. Над бухтою лунає багатоголосне

242



ОБЛОМ

Жуков на борту крейсера «Куйбышев». Тільки білий «адміральський» мундир 
чомусь залишив удома

матроське «Ура!» Катер прямує до борту крейсера «Куйбишев», 
на палубі якого вишикувався екіпаж корабля.

Парадним трапом Маршал Ґ  К. Жуков піднімається на ко
рабель. Лунає команда вахтового офіцера «Струнко!» Н а  грот- 
стеньгу піднімається прапор міністра оборони СССР. Коман
дир загону кораблів контр-адмірал А. Н. Тюняєв доповідає про 
готовність кораблів до походу.

Командир корабля капітан першого рангу В. В. Міхайлін  
складає рапорт.

Тов. Ґ. К. Жуков обходить лаву почесного караулу. Корабель
ний оркестр виконує гімн Радянського Союзу. Тоді міністр обо
рони С С С Р  прямує до особового складу. У  відповідь на вітання 
лунає голосне: «Бажаємо здоров’я, товаришу Маршал Радян
ського Союзуі»

Міністра оборони С С С Р  Маршала Ґ. К. Ж укова та осіб су
проводження проводжали: заступник головнокомандувача
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Військово-Морського Флоту адмірал А . Г. Головко, командувач 
Чорноморським флотом адмірал В. А. Касатонов, перший се
кретар Кримського обкому К П  України В . Г. Комяхов, голо
ва виконкому Кримської обласної Ради депутатів трудящих
І. М. Філіпов та інші.

Кораблі знімаються з якорів та виходять із Севастополь
ської бухти. На  кораблях, що стоять у бухті, і на берегових по
стах піднімаються сигнали: «Бажаємо щасливого плавання». 
Сигнальники крейсера «Куйбишев» піднімають у відповідь сиг
нал: «Дякуємо за добре побажання».

Багат о мешканців міста-героя прийшли на Приморський 
бульвар, щоб провести товариша Ґ. К. Ж укова до Федератив
ної Народної Республіки Югославії (ТАСС).

5

4 жовтня 1957 року. Тюра-Там. 5-й науково-дослідний по
лігон Міністерства оборони СССР.

— Увага. Хвилинна готовність.
— Ключ на старт.
— Єсть ключ на старт.
— Протяжка один.
— Єсть протяжка один.
— Продувка!
— Єсть продувка!
— Ключ на дренаж.
— Єсть ключ на дренаж.
— Пуск!
— Протяжка два!
— Єсть протяжка два!
Заревіли двигуни. Відійшов кабель-щогла.
— Попередня!
— Проміжна!
— Головна!
— Підйом!
О 22 годині 28 хвилин 34 секунди за московським часом із 

1-го стартового майданчика плавно зійшов виріб 8К71ПС і з
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гуркотом рвонув у нічне небо, стрімко набираючи швидкість. 
За 4 хвилини 55 секунд центральний блок ракети-носія вагою 
у сім з половиною тонн вийшов на еліптичну орбіту.

Ще за 19 секунд Супутник вагою 83,6 кілограма відокре
мився від центрального блока ракети-носія. І тут-таки якось 
просто й буденно сигналами «біп-біп-біп» повідомив людству 
про те, що він першим вирвався до космосу.

Коротко попрощавшись із 5-м науково-дослідницьким по
лігоном Міністерства оборони СССР, Супутник пішов за обрій. 
Його сигнали стишилися.

Полігон тріумфував. Сергія Палича, Головного конструк
тора, качали знову і знову. Качали його заступників, качали 
стартовий розрахунок. Люди обіймалися і криком намагали
ся повідомити одне одному, що відбулося.

І раптом усе стишилося. Бурхлива радість змінилася сто
рожкою і навіть сумною тишею.

На всіх навалилася нудьга нестерпного очікування. Чи 
з’явиться він іще?

Він не з’являвся. Секунди роз
тягайся у сторіччя, хвилини — у ві
чність. Годинник відбив найдовшу 
годину людської історії і ще багато- 
багато нескінченних хвилин. Усі 
погляди — у підлогу. Тиша як у по
рожній церкві. Нікому у такі хвили
ни не хочеться дивитися в обличчя 
своїх товаришів.

І раптом тихо-тихо крізь тріс
кіт і шурхіт ефіру з льодової безод
ні знову долинуло тепер уже наза
вжди рідне «біп-біп-біп».

Отут вже радість перелилася че
рез усі бар’єри. Нервове напружен
ня останніх днів вибухнуло буйним

Н е в е л и ч к и й , р о з м і р о м  з  

д и т я ч и й  м ’я ч  д л я  к у п а н н я  

с у п у т н и к  і з  з е м л і ,  з в и ч а й н о ,  
в и д н о  н е  б у л о . Н а  н е б і  

в и б л и с к у в а в  с е м и т о н н и й  
ц е н т р а л ь н и й  б л о к  р а к е т и -  
н о с і я
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захватом. Саме так липку задуху раптом розриває блиск, ра
дісний тріск та гуркіт весняної грози. Сотні людей висипали 
у чорну ніч. І вони побачили свою рукотворну зірочку. Вона 
пливла небом, а з бункера переможним маршем наростав її 
радісний сигнал «біп-біп-біп».

Якщо до питання підійти офіційно й сухо, то супутників 
на орбіті було одразу два: сам Супутник вагою у 83 із ликом кі
лограми та центральний блок ракети-носія 8К71, який важив 
сім із половиною тонн, який теж вийшов на орбіту.

Люди чули сигнали Супутника, але його, звісно, не бачили. 
Вони бачили підсвічений Сонцем великий центральний блок 
ракети, який сигналів не посилав.

Але у цих дрібницях ніхто вже розбиратися не хотів.
Супутник був на орбіті.
Це було великою перемогою.

7

Море Чорне. Небо чорне. На небі — зірки. Крейсер «Куй- 
бишев» на повному ходу впевнено преться курсом на Босфор. 
Два новісінькі ескадрені міноносці «Бивалий» та «Блєстящій» — 
трохи подалі, справа та зліва.

Штурман «Куйбишева» по зірках визначає точне положен
ня корабля. Небом іде зірка першої величини.

Зірки небом не ходять. Точніше, вони ходять, але не з та
кою швидкістю, вони ходять непомітно.

Штурман на «Куйбишеві» незвичайний. На «Куйбишеві» — 
найкращий штурман Чорноморського флоту. Про зірки він 
знає все. Він знає кожне сузір’я на ім’я, знає кожну зірочку у 
сузір’ї. Він, глянувши на зірки, без хронометра та секстанта 
здатен вирахувати шлях хоч на Північний полюс, хоч на Пів
денний. У  нього робота така — у нічне небо дивитися. Але у 
небі відбувається щось неймовірне: світить незнайома зірка. І 
вона не лише світить. Зірка преться небом усупереч законам 
астрономії. Штурман знає, що такого бути не може тому, що не 
може бути ніколи.
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Запит на «Бивалий»: Бачили?
Відповідь: Так точної
Запит на «Блєстящій»: Підтверджуєте?
Відповідь: Так точної
Ш турман  — вахтовому офіцеру: Запис до вахтового ж ур

налу І Час, координати!
Тієї ночі появу нової зірки на небосхилі було зафіксовано у 

вахтових журналах багатьох кораблів усіх флотів світу.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

4 жовтня 1957року о 16:00 крейсер «Куйбишев» знявся з боч
ки, вийшов із бухти Севастополя і взяв курс на Босфор. Крей
сер під охороною ескадрених міноносців ніс із рідної землі М ар
шала Радянського Союзу Жукова.

4 жовтня 1957 року, за шість годин після виходу крейсера 
«Куйбишев» із севастопольської бухти, ракета 8К71, збудована  
у місті Куйбишев, понесла з рідної землі перший Супутник.

Рішенням Президії ЦК К ПСС запуск Супутника було покла
дено на Міністерство оборони. Тобто у кінцевому рахунку — 
на Жукова. Запуск було здійснено з полігону Міністерства обо
рони, тобто з об'єкта, напряму підпорядкованого Жукову. По
лігон було збудовано будівельними батальйонами Радянської 
Армії. Підготовку ракети проводили офіцери Радянської Армії, 
тобто підлеглі Жукова. Ключ на пульті повертав лейтенант  
Боріс Чєкунов, знов-таки підлеглий Жукова.

Жуков, як відзначено у його характеристиці, був «хворобли
во самолюбивим».

Ж уков вимагав пошани, аж  до встановлення кінної статуї 
у Ґєорґієвскій залі Кремля.

Ж уков особисто керував створенням офіційної п'ятитомної 
історії війни, де він виступав головним героєм. (Старанні вико
навці не встигли випустити друком цей варіант нашого геро
їчного минулого.)

Ж уков особисто вимагав переробити фільм «Сталінград», 
щоб яскравіше висвітлити власну роль у видатній битві. 
Ж уков навіть вимагав змінити назву фільму, щоб не звуча-
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ло ім’я Сталіна. Хоча у Сталінграді Ж уков з ’явився лише один 
раз, у серпні 1942 року. Здійснена Ж уковим спроба контрнас
тупу під Сталінградом провалилася. Успішний контрнаступ 
поблизу Сталінграда було проведено за два з половиною місяці 
без участі Жукова, який у той час перебував на зовсім іншій 
ділянці фронту, де керував іншим грандіозним наступом, який 
провалив.

Після призначення Ж укова на посаду міністра оборо
ни центральні газет и не помістили його портрета. За це 
«Головному політичному управлінню було влаштовано та
кого прочухана, якого ніколи взагалі не бачив» (Георгий Ж у
ков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК К П СС  
и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 2001. 
С. 252).

Ж уков на гроші Міністерства оборони — тобто народні 
гроші — оплачував написання велетенських картин, на яких 
його зображено на білому коні, схожим на Ґєорґія Побєдоносця.

Запитання: чому ж  міністр оборони Жуков не скористав
ся запуском Супутника, щоб укрити своє ім’я невгасимою

А  п о р у ч  м і г  б у т и  п о р т р е т  

Ж у к о в а .  Я к б и  Ж у к о в  з р о з у м і в ,  

щ о  т а к е  с у п у т н и к

славою на віки? Йому б 4 жовтня  
1957 року бути в Тюра-Тамі. Йому  
б по-батьківськи покласти руку на 
плече лейтенанта Чєкунова, який 
сидів за пультом, і під цвірчання 
кінокамер промовити щось просте 
та значиме. А  вж е після того — лі
таком на Севастополь. Міністр 
оборони Югославії генерал армії 
Ґошняк пробачив би запізнення на 
кілька годин.

Та яким був би ефект, якби було 
оголошено: за наказом Жукова, під 
його особистим керівництвом та 
контролем здійснено небачений 
технологічний і науковий прорив!

Відзначившись на полігоні Тюра- 
Там у потрібний момент, великий 
полководець, не втрачаючи жодної 
хвилини, м іг відправлятися з візи-
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том у дружню Югославію. Оце була б Ж укову платформа для 
перемовин: під моїм керівництвом людству відкрито шлях до 
космосу! За моєю спиною незборима сила! Під моїм команду
ванням Радянський Союз здатен обійти будь-яку Америку!

Вийшло інакше: у відсутність Ж укова його підлеглі ство
рили диво. То чому ж  міністр оборони Жуков не скористався 
можливістю відірвати для себе хоч би шматочок космічної 
слави? Чому не використав такий козир для принаджування  
мінливої Югославії?

Мож на було Ж укову навіть і не літати до Тюра-Тама. На  
крейсері «Куйбишев» було розгорнуто командний пункт та ву
зол зв’язку міністра оборони СССР. Мож на було перед виходом  
у море велично (знов-таки під цвіркання кінокамер) вислухати 
по радіо доповідь начальника 5 -го полігону Міністерства оборо
ни гвардії генерал-лейтенанта артилерії Нестеренка Олексія 
Івановича. І  викарбувати: дійте відповідно до моїх вказівок!

Або, що іще краще, викликати на борт крейсера маршала  
артилерії Нєдєліна Мітрофана Івановіча. Посада Нєдєліна — 
заступник міністра оборони. Так вона називалася у відкритих 
документах. А  у закритих — заступник міністра оборони зі 
спеціального озброєння та ракетної техніки.

І хай би заступник міністра оборони доповів міністру обо
рони: товаришу Маршал Радянського Союзу, 5-й полігон Мініс
терства оборони до початку космічної ери готовий! Дозволь
те розпочати! Потім уже, після запуску, показати народові 
розсекречену хронічку: чотири рази Герой Радянського Союзу 
Маршал Радянського Союзу Жуков та його підлеглі готують 
прорив у космос!

Але Ж уков не проявив жодної цікавості до запуску Супут 
ника. Він не робив ж одних спроб застовпити свою участь у 
великому звершенні X X  століття, хоча, повторюю, здійснен
ня запуску було офіційно покладено на міністерство оборони, 
тобто на Жукова, хоч готували прорив до космосу його підле
глі від лейтенанта Чєкунова, який повернув ключ, до заступ
ника міністра оборони маршала артилерії Нєдєліна.

Чим пояснити таку дивну поведінку Жукова?
На це запитання я відповіді не маю. Тільки припущення:
Жуков не розумів епохального значення иієї події.
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1

4 жовтня 1957 року. Вашингтон. Прийняття на честь фізи
ків різних країн. Голова Національного комітету США із про
ведення Міжнародного геофізичного року доктор Беркнер та 
академік Блаґонравов розмовляють про можливості запуску 
штучного супутника Землі.

Хтось у чорному щось шепоче у ліве вухо Беркнеру. Беркнер 
здригається, прохає повторити. Розвертається до зали:

— Леді та джентльмени, росіяни запустили Супутник.
Тоді обертається до Блаґонравова, тисне руку.
Американський професор Джон Каплан просить пробачи

ти. Йому треба терміново летіти до Каліфорнії, щоб організу
вати стеження за Супутником.

Блаґонравов наприкінці зустрі
чі хотів вручити кожному із при
сутніх по пляшці «Столічної», але 
професор Каплан поспішно йде, не 
дочекавшись закінчення прийому. 
Тому Блаґонравов за рукав ловить 
його на виході і пляшку таки вру
чає.

У  цю мить до зали стадом сло
нів вбігає преса. Спалахи магнію 
зливаються у суцільний сліпучий 
блиск.

Ранком наступного дня на пер
ших шпальтах газет крупним 
планом фотографія: Блаґонравов

і  ц е й  ч о л о в і к - с и м в о л  п р о г р е с у ,  простягає пляшку Каплану. І за- 
щ о  н а  р у к а х  н е с е  с у п у т н и к ,  м і г  ГОЛОВКИ В Є Л И Ч Є З Н И М И  літерами: 
б у т и  с х о ж и м  н а  Ж у к о в а  РОСІЯНИН УТІШАЄ АМЕРИКУ!
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2

Планета вибухнула захватом. Газети кричали:
100 ПРОЦЕНТІВ БАЛАЧОК ПРО СУПУТНИК В АМЕРИЦІ, 

100 ПРОЦЕНТІВ СПРАВИ У РОСІЇ!
5 жовтня о 16 годині 31 хвилині Супутник пройшов над Ва

шингтоном. Космічна гонитва почалася.
Америка нікому не могла дозволити себе обійти.
Хрущов не міг дозволити Радянському Союзі відступити на 

друге місце.
Дзвінок Корольову: готуй другий запуск! Терміново! І тре

тій! Що? Ракети призначені для випробувань нової головної 
частини? До бісової мами головну частину! Усі ракети на де
монстрацію наших досягнень!

З

На Радянський Союз, на радянський народ, на його вождів 
упав шквал захопливих привітань!

А Жукова качали хвилі у далекому морі.
5 жовтня загін радянських кораблів вийшов у Егейське 

море. 7 — в Іонічне. 8 жовтня крейсер «Куйбишев», ескадрені 
міноносці «Бивалий» та «Блєстящій» увійшли до порту Задар, 
відсалютувавши гарматними залпами, та кинули якорі.

Жуков зійшов на берег. Його зустрів міністр оборони Югос
лавії генерал армії Ґошняк. Жуков та супроводження відбули 
до Белграда. Слідом — усі, хто обслуговував делегацію.

Через те, що на крейсері «Куйбишев» перебував високий 
гість із супроводом, через те, що на крейсері було розгорнуто 
командний пункт та вузол зв’язку міністра оборони, екіпажу 
довелося посунутися. Із тих-таки причин технічний склад су
проводження делегації розмістили не тільки на крейсері, а й 
на ескадрених міноносцях.

Референт Відділу адміністративних органів ЦК КПСС то
вариш Буланов Юрій Сєрґєєвіч ішов до Югославії ескадреним 
міноносцем «Бивалий». Після того, як делегація і вся її обслуга 
зійшли у Задарі, Буланов залишився на «Вивалом».
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Командир корабля капітан 3-го рангу В. X. Саакян запи
тань не ставив. Наказали перед походом посунутися і роз
містити декілька осіб на кораблі — посунулися, розмістили. 
Зійшли всі пасажири на берег, один залишився. Значить, 
так треба. Завершиться візит, повернуться пасажири на 
кораблі — підемо додому.

4

9 жовтня у порту Задар усім охочим було відкрито доступ 
на радянський крейсер та ескадрені міноносці. На березі стояв 
натовп. А морякам дозволили звільнення на берег.

Командир «Бивалого» запропонував мовчазному пасажи
рові: старпом за мене залишиться, може, погуляємо набереж
ною?

Похитав головою пасажир: мені не можна.

5

У ніч на 10 жовтня загін кораблів вийшов із Задара і вранці 
прибув до Спліта. Тут радянським кораблям було влаштовано 
такий самий сердечний прийом.

Наступний порт — Дубровнік. Тут кораблі мали чекати 
Жукова та супровідну делегацію.

11 жовтня знову натовпи людей тіснилися на пірсах, грали 
корабельні оркестри, на верхніх палубах гостей годували гре
чаною кашею з тушонкою та макаронами по-флотськи.

Увечері ансамбль пісні та танцю Чорноморського флоту 
стукав підборами по броньовій палубі, хвацько вибиваючи 
чечітку, хор бентежив душі «Катюшей» та «Калінкой». Зграйки 
радянських моряків (по одному не можна) блукали вулицями 
дивного міста-фортеці.

Увечері 12 жовтня референт Відділу адміністративних ор
ганів ЦК КПСС товариш Буланов Юрій Сєрґєєвіч піднявся на
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палубу крейсера «Куйбишев». Він вимагав зустрічі із команди
ром корабля капітаном 1-го рангу Міхайліним.

У командирській каюті Буланов пред’явив документи і 
попрохав запросити до розмови командира загону кораблів 
контр-адмірала Тюняєва.

Увійшов адмірал.
Цивільна особа з Центрального Комітету відрекомендува

лася по-військовому:
— Товаришу контр-адмірал, референт Відділу адміністра

тивних органів Центрального Комітету КПСС Буланов. Маю 
для вас і для капітана 1-го ранку Міхайліна документи осо
бливої важливості.

Зі шкіряного портфеля Буланов дістав пласку металеву 
коробку розміром із географічний атлас, обережно відкрив. У  
таких металічних контейнерах дипломатичні кур’єри пере
возять документи надзвичайної важливості: у разі небезпеки 
рвонув важіль, і весь вміст миттєво перетворюється у мерзот
не смердюче місиво.

У коробці містилися два конверти з написами: «Контр- 
адміралу Тюняєву А. Н.» та «Капітану 1-го рангу Міхайліну В. В.».

— Товариші командири, розпишіться на конвертах, кон
верти поверніть мені. Накази цілком таємні, ви маєте право їх 
опечатати, зареєструвати і здати на збереження до секретної 
частини крейсера. Це про всяк випадок ваше виправдання: 
ви виконували письмовий наказ Голови Ради Міністрів СССР 
Маршала Радянського Союзу Булґаніна, першого заступника 
міністра оборони СССР Маршала Радянського Союзу Мали- 
новського та Головнокомандувача ВМФ адмірала Горшкова. 
Як і сказано у переданих вам документах, ви маєте вийти на 
зв’язок із Севастополем, більш ні з ким на зв’язок виходити не 
маєте права.

Уночі крейсер та два ескадрені міноносці, виконуючи пись
мовий наказ голови уряду, першого заступника міністра обо
рони і Головнокомандувача Військово-Морського Флоту, зня
лися з якорів і тихо пішли у пітьму.

Не попрощавшись.
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6

Викривши змову Жукова-Штеменка-Мамсурова, Хрущов 
виманив генерал-лейтенанта Мамсурова до кремлівської по
ліклініки, примусив у всьому зізнатися, уважно вислухав і від
пустив: ідіть, працюйте.

Хрущов міркував тверезо: Мамсуров може доповісти Жуко
ву про те, що змову викрито, а може і не доповісти.

Якщо доповість, Жуков вимушений буде негайно розпоча
ти заколот. Але якщо Жуков захопить владу, все одно Мамсу
рова ніколи не пробачить.

Якщо Мамсуров не доповість Жукову, то у нього залишить
ся надія втриматися на тих вершинах, на які зумів видряпа
тися.

Висновок: Мамсуров не доповість Жукову про те, що тра
пилося.

Розрахунок виявився точним: Мамсуров не мав резонів 
розповідати Жукову про те, що Хрущов усе знає.

Викривши змову Жукова, Хрущов розпочав готувати змову 
проти Жукова.

Ми знаємо, що Жуков грубіянив усім, кого вважав нижчим 
за себе. У 1957 році Жукова занесло дуже високо, тому нижчи
ми за себе він вважав усіх. Тому не можна сказати, що він мав 
багато ворогів. Це не так. Жуков мав не просто багато ворогів. 
Його ворогами були всі.

Проти Жукова був налаштований увесь склад Центрально
го Комітету ЦК КПСС — після того, як Жуков заявив, що танки 
підпорядковуються тільки йому й більш нікому.

Проти Жукова була вся Радянська Армія і, звісно, весь Вій
ськово-Морський Флот. Жуков примудрився нажити собі во
рогів не тільки у Радянській Армії, а й у МВД і у КҐБ. Жуков 
намагався взяти ці структури під свій контроль, війська МВД 
та КҐБ підпорядкувати Радянській Армії, тобто собі, призна
чити керувати цими відомствами своїх людей. Шеф КҐБ Серов 
це знав і вже працював проти Жукова.

Заперечать: як це так? Бо ж начальник ҐРУ генерал-пол
ковник Штеменко пішов на спілку з Жуковим! Точно, але він
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пішов на спілку з Жуковым не тому, що дуже любив та пова
жав маршала Перемоги, а тому, що був ображений на Хрущо
ва, який генерала армії Штеменка, без п’яти хвилин маршала, 
розжалував у генерал-лейтенанти та загнав до Сибіру. Спілка 
із Жуковим була для генерал-лейтенанта Штеменка єдиною 
можливістю повернутися на колишні висоти.

І Мамсуров пішов на спілку із Жуковим не через велику до 
нього повагу. У 1936 році Мамсуров командував корпусом. І не 
звичайним, а першим у світі диверсійним. І не у мирний час, а 
на війні в Іспанії. Мамсуров пройшов усю війну, отримав зван
ня Героя Радянського Союзу, але у 1954 році він, як і раніше, 
командував корпусом.

Жуков висунув Мамсурова на посаду командувача 38-ї ар
мії, Жуков пробив для Мамсурова посаду першого заступника 
начальника ҐРУ. І обіцяв світле майбутнє, якщо...

7

Улізши у плани Жукова, обчисливши найвірогідніші стро
ки замисленого перевороту, Хрущов руками посла Фірюбіна 
організував візит Жукова до Югославії. І не звичайний візит, а 
напрочуд довгий. І одразу після Югославії — візит до Албанії. 
Так само довгий і насичений.

Наказ на повернення до Севастополя командирові загону 
кораблів контр-адміралу Тюняєву і командиру крейсера «Куй- 
бишев» капітану 1-го рангу Міхайліну Хрущов підготував без 
складнощів.

Жуков ненавидів Голову Ради Міністрів СССР Маршала Ра
дянського Союзу Булґаніна. Булґанін платив Жукову такою ж 
монетою. Три місяці тому Жуков, рятуючи Хрущова (але перш 
за все — себе самого), скинув із вершин влади Молотова, Ма
ленкова та Каґановіча, похитнувши позиції Булґаніна. І от пе
ред самісіньким відльотом Жукова з Москви до Севастополя 
заходить Хрущов до переможеного Булґаніна і каже: тепер ми 
обидва проти Жукова!

Ой як добре! Булґанін тут-таки підписав наказ про повер
нення кораблів до Севастополя.
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Другий підпис на наказі поставив перший заступник мі
ністра оборони Маршал Радянського Союзу Малиновський. 
Коли у листопаді 1942 року війська Ватутіна і Рокоссовского 
оточили німецьке угрупування військ у районі Сталінграда, 
Гітлер наказав Манштейну прорвати кільце оточення та вря
тувати армію Паулюса. Щоб зупинити Манштейна, Сталін 
кинув йому назустріч 2-гу гвардійську армію генерал-лейте
нанта Малиновського.

Малиновський Манштейна зупинив, отримав за це звання 
генерал-полковника, а за 75 днів — генерала армії. І от Жуков, 
якого тоді під Сталінградом не було, оголосив себе героєм Ста- 
лінградскої битви! Як це було чути справжнім героям!

У серпні 1945 року Маршал Радянського Союзу Малинов
ський здійснив справжнє диво. Німецький генерал-майор 
Ф. В. фон Мєллєнтін пише:

Для ілюстрації зрослої гнучкості бойових дій Червоної Армії 
та її здатності успішно проводити широкі та стрімкі танко
ві операції я хочу вказати на сенсаційне просування маршала  
Малиновського у Манчжурію в серпні 1945 року (фон Меллен- 
тин Ф. В. Танковые сражения. 1939— 1945. М.: Изд-во иностр. 
лит-ры, 1957. С. 249).

Кидок Малиновського до океану — це шедевр військово
го мистецтва. Нічого подібного та близького Жуков у своєму 
житті не здійснював. Жуков був ревнивим до чужої слави. 
Стосунки Маршала Радянського Союзу Жукова та його пер
шого заступника Маршала Радянського Союзу Малиновсько
го дійшли до того, що Малиновський кожного разу ішов на 
доповідь до Жукова із твердим налаштуванням: якщо Жуков 
ударить по морді, не терпіти, а у відповідь дати по морді най
більшому стратегу (Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М: Межд. фонд 
«Демократия», 2001. С. 363).

Знаючи про стосунки Жукова зі своїм першим заступни
ком (і з рештою підлеглих), Хрущов дав Малиновському два до
кументи на підпис і тут-таки підписи отримав — гарні, енер
гійні, замашні.

Третій підпис під наказом загону кораблів повернутися до 
Севастополя поставив адмірал Горшков. І тут у Хрущова не ви-
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никло жодних проблем. Жуков ненавидів флот. Флот ненави
дів Жукова.

Хрущову залишалося тільки знайти людину, яка могла б 
бути поруч із делегацією Жукова, не привертаючи уваги ані 
високим становищем, ані звучним титулом, яка могла б мати 
накази на повернення при собі і потрібної хвилини вручити їх 
командирові загону кораблів і командиру крейсера. Вибір упав 
на референта Відділу адміністративних органів ЦК КПСС.

Наказ було підготовлено окремо для командира загону ко
раблів, окремо для командира крейсера. Але прочитати нака
зи вони мали одночасно, перебуваючи в одному приміщенні. 
Якщо б в одного виникли сумніви, інший все одно наказ ви
конав би.

Контр-адмірал Тюнаєв, як було наказано, запитав Севас
тополь і отримав підтвердження.
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1

12 жовтня до Москви з Югославії пішла шифровка:
Поза чергою.
Цілком таємно
Товаришу Хрущ ову Н . С.
На  обіді 8 жовтня у державного секретаря зі справ на

родної оборони Югославії Ґошняка було виголошено промови 
Ґошняком та мною.

Усі югославські газет и повністю видрукували тексти цих 
промов. Наша ж  «Правда» обмежилася лише згадкою, що мі
ністр оборони С С С Р  Ґ  К. Жуков та державний секретар зі 
справ народної оборони Югославії Ґошняк обмінялися промова
ми.

Вважаю, що таке ставлення радянської преси до мого пе
ребування в Югославії мож е бути невідповідно оцінено югос
лавськими керівними товаришами і громадськістю.

Якщо ЦК К П СС  вваж ає недоцільним видруковувати промо
ви повністю, то я вважаю, що їх варто було оголосити хоч би у  
викладі до мого відбуття з Югославії.

Ґ. Жуков
(Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) плену

ма ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 
2001. С. 171).

2

Перший етап плану: заманити Жукова до Югославії. 
Другий етап: повернути додому кораблі, на яких перебував 

командний пункт і вузол зв’язку міністра оборони.
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Пізно вночі 12 жовтня з Севастополя доповіли Москві: загін 
кораблів вийшов у море.

Жуков опинився в Югославії без транспортних засобів для 
повернення додому і лише з одним каналом зв’язку: із радян
ського посольства в Белграді — до Міністерства зовнішніх від
носин СССР. Цей канал замикався на товариша Фірюбіна та 
обслуговувався конторою, яку очолював товариш Серов.

Жуков не знав, що залишився без засобів керування та 
зв’язку і навіть без транспорту для повернення до Москви. Те
оретично Жуков міг купити квиток на літак і, здійснивши пе
ресадку у Будапешті, прилетіти до Радянського Союзу. Але тут 
люди товариша Серова, під якого Жуков багато та енергійно 
копав, могли, причепившись до чого завгодно, Жукова затри
мати. Це вони вміють.

Проте Жуков таких спроб не чинив, бо іще не зметикував, 
що потрапив до мишоловки.

Хрущов це знав.
І це стало сигналом для введення у дію третього етапу.

З

Хрущов негайно вилетів до Києва. Там, на грандіозних на
вчаннях Київського військового округу, зібрався весь найви
щий командний склад Радянської Армії.

Перша зустріч — із командувачем військ Київського вій
ськового округу Маршалом Радянського Союзу Чуйковим Ва- 
сілієм Івановічєм. Два роки тому Хрущов пробив для Чуйкова 
звання Маршала Радянського Союзу, хоча Чуйков був лише 
командувачем округу. Хрущов розпитав про стан війська, про 
процес бойової підготовки. Чуйков бадьоро відповідав. І рап
том:

— А що це у вас, Васіль Іванич, тут за справи такі серйозні?
— Які це справи?
— Дійшло до мене, що якісь у вас тут проблеми, які без при

сутності Жукова ви самі ніяк розв’язати не можете. Невже не 
справляєтеся?
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— Справляюся, Нікіта Сєрґєіч!
— Без Жукова проблеми зможете розв’язати?
— Зможемо! Обов’язково зможемо! Постараємося!
— Старайтеся, Васіль Іванич.
Високочастотний урядовий зв’язок захищено. Його ніхто 

підслухати не може. Ніхто, окрім голови КҐБ товариша Се
рова, який зобов’язаний цей зв’язок організовувати, забезпе
чувати та охороняти. Щойно Жуков висунув вимогу замість 
Серова поставити на чолі КҐБ людину на свій розсуд, усі теле
фони Жукова, і серед них телефони високочастотного урядо
вого зв’язку, було поставлено на особливий контроль.

Щоправда, вони і до того моменту уважно прослуховували- 
ся.

Інтерес Серова — валити Жукова руками Хрущова. Тому 
найцікавіше із розмов Жукова тут-таки доповідалося Нікітє 
Сєрґєєвічу. Хрущов, отримавши роздруківку попередження 
Чуйкова Жукову, натякнув Васіль Іваничу, що йому є над чим 
замислитися і правильно вирішити, на чий бік перескочити.

Іноді керівнику корисно показати своїм підлеглим: я все 
бачу, я все знаю.

І підлеглі розуміють!
І намагаються виправитися.

4

Далі у Хрущова відбулися розмови з кожним із присутніх 
маршалів. Індивідуально. У  невимушеній обстановці.

План розмови простий: Жуков великий, влада його веле
тенська. Зараз він повернеться з Югославії та візьме владу. І 
ти, Сєрґєй Сємьонич Бірюзов (Андрій Іванович Єрьоменко, 
Іван Стєпановіч Конєв, Кірілл Афанасьєвіч Мєрєцков, Кирило 
Семенович Москаленко, Константін Константіновіч Рокоссов- 
скій, Васілій Даніловіч Соколовскій), залишишся його підле
глим. А мене, Хрущова Нікіти Сєрґєєвіча, поруч не буде. Люди
на я слабка, він мене викине. Не про мене йдеться. Тобі як буде 
під його геніальним керівництвом?
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5

Тим часом радянська преса змінила тон у згадках про Жу
кова. В Югославії Жуков отримував газети наступного дня 
після їхнього виходу. А газети повідомляли, що Жуков перебу
вав у Югославії та 17 жовтня прибув до сусідньої Албанії. І це 
все.

Кореспондент «Правди» Ткаченко доповідав у Москву:
Маршал Радянського Союзу Ґ  К. Жуков у розмові зі мною ви

словив різке невдоволення тим, що московські газет и дали ско
рочені сухі матеріали про його перебування в Югославії (там 
само. — С. 177— 178).

Не намагайтеся уявити, як виглядало різке незадоволен
ня, коли його висловлював товариш Жуков. Це неможливо ні 
уявити, ані описати. Головний редактор «Красной звєзди» пол
ковник Макєєв отримав від Жукова телеграфного прочухана й 
обіцянку розібратися після повернення з Албанії.

Макєєв виправдовувався: у космосі Супутник, світ радіє, 
мало місця в газеті.

У відповідь Жуков вибухнув так, як міг вибухати тільки 
він. Він слав до Москви люті накази, але Москва чомусь припи
нила відповідати. І тоді Жуков відправив генерал-лейтенанта 
Кітаєва до Дубровніка для того, щоб Кітаєв, використовуючи 
вузол зв’язку на крейсері, обматюгав не тільки головного ре
дактора «Красной звєзди», а й «Правди». Жуков же не просто мі
ністр оборони, він насамперед член Президії ЦК КПСС! Чому 
головна партійна газета поміщає так мало матеріалів про ві
зит? Де велетенські фотографії? Де статті на повен розворот?

6

Хрущов особисто порозмовляв не тільки з кожним Мар
шалом Радянського Союзу, а й із командувачами військ усіх 
військових округів. Зустрічі тільки сам на сам. План роз
мов простий і короткий: перед кожним генералом Хрущов 
малював таку картину: я піду, мені з Жуковим не впора-
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тися, ви залишитеся під його ко
мандуванням. Як розцінюєте 
перспективу?

17 жовтня 1957 року відбулося 
засідання Президії ЦК КПСС, у ході 
якої було розглянуто справу про 
стиль керівництва Жукова.

Товариш Кириченко заявив: із 
керівництвом армії ми пов’язані 
тільки через одну особу, через Жу
кова.

Товариш Фурцева: ліквідація 
Військових рад — це прагнення не
обмеженої влади.

Товариш Хрущов: ми поставимо 
питання не про Жукова, а про під
силення партійної роботи, і ніхто 
не наважиться заперечити.

Вирішили підготувати Поста
нову ЦК КПСС «Про покращення 
партійно-політичної роботи у Ра
дянській Армії та Флоті».

19 жовтня відбулося нове засідання Президії ЦК КПСС. 
Постанову про покращення партійно-політичної роботи було 
ухвалено та розіслано у війська. На цьому ж засіданні було 
ухвалено рішення провести 22—23 жовтня наради партійних 
активів у Москві, Ленінграді, Києві та інших містах, де пере
бували штаби військових округів та флотів. Доповідачами на 
цих нарадах мали виступити члени Президії ЦК КПСС Хру
щов, Козлов, Мікоян, Брєжнєв та інші товариші.

7
Увечері 19 жовтня генерал-лейтенант Кітаєв машиною 

примчав із Дубровніка до столиці Албанії Тірани.
Тут Жукова приймав міністр оборони Албанії генерал-пол

ковник Бєкір Балуку. Офіційна частина давно завершилася і 
плавно перейшла у дружню армійську пиятику.

Б р е ж н є в  і Ф у р ц е в а .  Ц я  с о л о д к а  
п а р о ч к а  б а г а т о  з р о б и л а  у  

с п р а в і  у с у н е н н я  Ж у к о в а .  Т а к  

с а м о ,  я к  р а н і ш е  д о п о м о г л а  

й о м у  в т р и м а т и  в л а д у
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Блідий генерал Кітаєв відкликав Жукова убік:
— Ні крейсера, ані есмінців у Дубровніку немає.
— Як немає???





Розділ 18



1

22 та 23 жовтня Радянським Союзом прокотилася хвиля 
зборів партійного активу військових округів.

День починається на Далекому Сході, коли Москва тільки 
лягає спати. Тому найперше засідання — у штабі Далекосхід
ного військового округу в Хабаровску. В окружному Будинку 
офіцерів зібрано командувача військ округу генерал-полков
ника В. А. Пеньковского, його заступників, начальника шта
бу округів, начальника управлінь штабу, командувачів армій, 
їхніх заступників та начальників штабів, командирів корпу
сів, дивізій, бригад та полків із заступниками та начальника
ми штабів, військових комісарів областей та країв, військових 
прокурорів, членів військових рад округу та армій, замполітів 
корпусів, дивізій, бригад, полків, редактора окружної газети 
«Суворовскій натіск», інших осіб, які здійснюють контроль над 
величезною масою військ. Разом у залі сиділо 880 офіцерів та 
генералів.

Доповідав член Президії ЦК КПСС генерал-лейтенант 
Брєжнєв Леонід Ільїч, який прибув із Москви. Тема доповіді — 
«Про покращення партійно-політичної роботи в Радянській 
Армії та Флоті».

Із того часу так і заведено було вважати: жодної змови Жу
ков не готував, жодних доказів підготовки змови пред’явлено 
не було, зняли великого полководця просто за те, що недооці
нював партійного базікання.

Але погляньмо на ті ж події з іншого кута.
Перш за все, у Радянському Союзі речі, а тим більше сер

йозні, власними іменами не називалися.
В авіації та космонавтиці ніколи не було катастроф. Були 

позаштатні ситуації.
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Не було радіоактивного опромінення військовослужбовців 
та цивільного населення. А було окурювання. Так у докумен
тах і писали: потрапив під окурювання. А променева хвороба 
називалася яким-небудь зарозумілим медичним терміном — 
наприклад, у членів екіпажу атомного підводного човна К-19, 
які постраждали від аварії ядерного реактора у 1961 році, із 
метою секретності офіційним діагнозом була не «променева 
хвороба», а «астено-вегетативний синдром».

На Колимі зеки видобували не золото. Вони видобували ме
тал. Який саме, у жодних документах не вказувалося.

Про ракети та ядерні заряди преса вела мову тоді, коли 
викривала супостата і прославляла власну потугу. Але коли 
доходило до конкретних ракет та конкретних зарядів, то ви
ходило, що у Радянського Союзу їх зовсім не було. У жодних 
цілком таємних документах вони не значилися. Замість них 
були «вироби» та «спецзаряди».

І не було 1979 року вбивства законного керівництва Афга
ністану та вторгнення радянських військ до цієї країни. Було 
лише шляхетне та героїчне виконання інтернаціонального 
обов’язку. І цинкові труни з Афгану додому не везли. Возили 
«Вантаж 200». Регулярно.

Нам кажуть: причиною вигнання Жукова була всього лише 
якась дурнувата недооцінка партійно-політичного базікання. 
Із цим не сперечатимемося, але, не втрачаючи з очей «окурю
вання», «виробу» та «інстанції», спробуємо зметикувати, що за 
цим дивним формулюванням ховалося насправді.

І разом уявімо: чи могла Комуністична партія тисячам офі
церів та генералів, тобто всьому світові, за два тижні до 40-річ- 
ниці Великої Жовтневої соціалістичної революції повідомити, 
що один із вождів Радянського Союзу мало не вирвав усю вла- 
ДУ 3 РУК Цієї партії. І досить багато у цій справі досягнув.

І ще. Громадяни чоловіки, підтвердіть: якщо ваша дружи
на не задоволена у якомусь досить важливому питанні, чи буде 
вона вам у цьому відкрито дорікати? Вона, гадюка підколодна, 
бурчатиме та чіплятиметься за дрібниці. То невже ви думаєте, 
що наша рідна та мудра Комуністична партія була дурнішою 
за вашу дружину?
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2

У  Північно-Кавказькому військовому окрузі на засіданні 
партійного активу були присутніми 875 офіцерів та генералів. 
Доповідь зробив товариш член Президії ЦК КПСС товариш Мі- 
коян, що прибув із Москви. Він розповів зібранню про те, що 
товариш Жуков партійно-політичну роботу злегка недооці
нює, та й узагалі товариша Жукова останнім часом добряче 
заносить. Присутні з цим дружно погодилися. Те, що Жукова 
заносить, вони відчували на власних шкірах. Того ж дня то
вариш Мікоян відбув до Одеського військового округу, щоб на
ступного дня виступити з доповіддю перед генералами та офі
церами.

У Куйбишеві, у Будинку офіцерів Приволзького військового 
округу зібралися 1250 офіцерів та генералів. Доповідь прочи
тав член Президії ЦК КПСС товариш Беляев.

У Ленінграді актив зібрали в Актовій залі Смольного. Із до
повіддю виступив член Президії ЦК КПСС товариш Козлов.

Але головні збори — у Великому Кремльовскому палаці. 
Тут зібрали партійний актив Міністерства оборони, Москов
ського військового округу, Московського округу ППО. Із вели
кою доповіддю виступив Перший секретар ЦК КПСС товариш 
Хрущов Нікіта Сєрґєєвіч. Він зокрема повідомив:

М и довідалися, що ухвалено рішення організувати школу 
диверсантів у 2000 з лишком людей. До цієї школи брати лю
дей із середньою освітою, які закінчили військову службу, на 
6—7 років. Солдатам платити 700 рублів понад утримання, 
сержантам 1000 рублів. І  головне — жодного рішення Цен
тральний Комітет не ухвалював, це питання не вносилося на 
Центральний Комітет. Призначили начальником школи гене
рал-лейтенанта Мамсурова. Мамсуров узявся за формування 
цієї школи, але у нього, певно, зародилися сумніви. Він прийшов 
до ЦК і сказав, що завж ди ЦК затверджував його, а це призна
чення нікому не відоме. Тільки три особи мають знати, то
вариші Жуков, Ш теменко та Мамсуров. Негарно Ш теменко 
зробив. Як комуніст він мав нам сказати. Спокійніше так. 
Чорт його зна, що то за диверсанти, які диверсії робитимуть.
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(См іх у залі.) (Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд 
«Демократия», 2001. С. 217—218.)

Дві тисячі генералів та офіцерів Міністерства оборони, Ге
нерального штабу, центральних управлінь Міністерства обо
рони та головних управлінь Генерального штабу, керівництво 
Московського військового округу та Московського округу ППО, 
військових академій та інших закладів переривали доповідь 
товариша Хрущова бурхливими оплесками, і точно такими 
бурхливими оплесками проводжали його із трибуни.

З

У ніч із 22 на 23 жовтня з Москви до Тірани пішла шиф
ровка: «Директор» наказав «Навігатору» терміново повідомити 
«Гостю»: відбувся актив Міністерства оборони, треба негайно 
повернутися до Москви. (У шифровках ҐРУ директором на
зивали начальника ҐРУ, а навігаторами — резидентів (керів
ників) таємних розвідувальних структур в інших країнах. — 
Прим. автора.)

Уночі Жукова розбудила людина у штатському — перший 
секретар Посольства СССР в Албанії. Людина коротко відреко
мендувалася:

— Резидент ҐРУ полковник Поліщук. Товаришу Маршал 
Радянського Союзу, начальник ҐРУ генерал-полковник Ште
менко повідомив, що у Москві відбулося зібрання партійного 
активу Міністерства оборони. Вам треба негайно повертатися 
до Москви.

6

Зранку 23 жовтня генерал для особливих доручень при мі
ністрі оборони генерал-лейтенант Кітаєв із Тірани відправив 
запит до Москви у Міністерство оборони: терміново висилайте 
літак.
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Відповідь надійшла ввечері: літак буде завтра.
24 жовтня повідомили, що літак затримується і прибуде 

26 жовтня.
Того ж дня генерал-лейтенант Кітаєв відправив до Москви 

наказ своєму заступнику:
Генерал-майору Колобову. Маршал наказав підготувати і 

доповісти йому після прибуття на аеродром 26.10.57 такі ма
теріали:

1. Перелік найважливіших рішень Президії ЦК КПСС, які 
стосуються Збройних Сил та Міністерства оборони й були 
ухвалені за його відсутності.

2. Перелік і короткий зміст великих надзвичайних подій 
та про вжиті по них заходи.

3. Довідку про партійний актив Міністерства оборони, 
що відбувся, з історією цього питання.

Окрім того, прошу підготувати йому чергові ТАСС і зведен
ня найважливіших відгуків по лінії ТАСС, які пов'язані з його по
їздкою.

Генерал-лейтенант Кітаєв. 24.10.57 (Георгий Жуков. Сте
нограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие 
документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 2001. С. 658).

[Збережено стиль першоджерела. Для найвищого керівни
цтва країни випускалися так звані «тасовки» — брошурки зі 
спеціальною добіркою новин, щоб вожді не витрачали часу на 
читання звичайних радянських газет, у яких важлива інфор
мація часто викривлялася або подавалася читачам під тов
стим шаром ідеологічного та пропагандистського «гарніру». У 
тасовках містилася інформація, що її не рекомендували для 
трудового народу. Тасовки мали три рівні — чистий, ДСП (для 
службового користування) та С (секретні). Залежно від ран
гу вожді регулярно отримували тасовку не секретну (але все- 
таки не доступну для звичайних людей), закриту грифом ДСП 
або ж секретну. — Прим, автора.]
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6

Генерал-майор Колобов, як і було наказано, негайно пере
дав копію наказу першому заступнику міністра оборони Мар
шалу Радянського Союзу Малиновському. Малиновський рво
нув до Кремля доповісти Хрущову.

Хрущов викликав завідувача Загального відділу ЦК КПСС 
товариша Маліна, наказав розмножити наказ генерал-лейте
нанта Кітаєва і розіслати членам та кандидатам у члени Пре
зидії ЦК КПСС.

Наказ генерал-лейтенанта Кітаєва містив дуже дивний 
третій пункт, який невідворотно викликав запитання: звідки 
Жукову відомо про проведення партійного активу Міністер
ства оборони?

7

25 жовтня 1957 р.
Цілком таємно.
П 120/16 про скликання пленуму ЦК КПСС.
Скликати пленум ЦК КПСС 28 жовтня цього року о 10 ранку. 
Поставити на обговорення пленуму питання про покращен

ня партійно-політичної роботи у Радянській Армії та Флоті. 
Секретар ЦК  
(там само. — С. 224).

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

У  Постанові ЦК  К П СС  «Про покращення партійно-політич
ної роботи у Радянській Армії та Флоті» від 19 жовтня 1957 
року мож на знайти багато такого, що читати, а тим більше 
переказувати, зовсім не цікаво. Але після багатьох порожніх 
фраз у кінці постанови містилося головне:

«Із метою підсилення партійного контролю за підбором та 
розстановкою керівних та військових кадрів розширити пере-
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лік посад командних та політичних працівників, яких затвер
дж ує ЦК  КПСС» (Георгий Жуков. Ст енограмма октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК  К П СС и другие документы. М .: Межд. фонд 
«Демократия», 2001. С. 188).

Оце і є обвинувачення Жукова. Щоправда, обвинувачення  
висловлено так, щоб зрозуміли тільки ті, кому належить ро 
зуміти.

Ж уков когось знімав і когось призначав, не запитуючи до
зволу в Центрального Комітету Комуністичної партії. Вели
ким начальникам дали зрозуміти, що у цьому питанні буде 
наведено цілковитий лад. Партійний контроль у справі підбо
ру  та розстановки кадрів буде підсилено. Перелік посад, на які 
призначають тільки за рішенням Центрального Комітету, 
буде розширено. Першому-ліпшому у делікатні питання підбо
ру та розстановки кадрів утручатися не дозволять.

А  тому, хто припускався подібних вольностей, зараз да
дуть по шиї. Щоправда, звинувативши лише у тому, що не до
сить уваги приділяв партійно-політичній балаканині.



Розділ 19



1

Повідомлення ТАСС про повернення Жукова до Москви 
було помітно коротшим, аніж повідомлення ТАСС про те, як 
Жуков відбув до Югославії з візитом:

Від 'їзд з Албанії Маршала Ґ  К. Ж укова
Тірана. 26 жовтня. (ТАСС ) Сьогодні з Тірани відбув на Бат ь

ківщину Маршал Ґ. К. Жуков.
Того ж  дня Маршал Ґ. К. Ж уков повернувся до Москви.
Той, хто схильним був звертати увагу на дрібниці, увагу на 

них звернув.
Перше. Офіційне звання Жукова — Маршал Радянського 

Союзу. Так його і називали в момент, коли він відбував із візи
том до Югославії. Назвати його просто маршалом можна, але 
це буде порушенням державного і військового етикету. У такій 
назві криється велика порція зневаги.

Друге. У повідомленні ТАСС Жукова не назвали міністром 
оборони.

2

26 жовтня 1957 року. На Центральному аеродромі Москви 
холодний вітер висушив калюжі вчорашнього дощу. Після 
блаженної Адріатики холодно.

Літак вирулив туди, де мала бути червона килимова доріж
ка. Але зустріч якась дивна. Ані оркестру, ані червоної доріж
ки, ані почесного караулу. І група офіційних осіб уже зовсім 
якась жалюгідна.

Маршал Радянського Союзу Конєв, метнувши руку до ко
зирка, повідомляє, що Жукову треба терміново прибути до 
Кремля.
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— Просто зараз?
— Просто зараз.
Дочка Жукова Ера кидається на шию, обіймає, шепоче на 

вухо: є важливе повідомлення.
Жуков Конєву: зараз заїду додому, перевдягнуся та приїду. 
Конєв кидає погляд на дочку. Якби міг — спопелив би.

З

У машині Ера Жукова повідомляє батькові, що відбуваєть
ся щось дивне, Москвою ширяться якісь чутки, нічого не зро
зуміти, але явно хтось щось затіває.

Жуков і сам розуміє, що відбувається щось дивне. У  його 
душі закипає лють. Зараз він їм усім влаштує! Зараз із ними 
розрахується!

У квартирі на вулиці Грановского Жуков хапає слухавку 
телефона. Жуков телефонує начальнику ҐРУ генерал-полков
нику Штеменку.

Телефон не відповідає.
Жуков телефонує просто першому заступнику начальника 

ҐРУ генерал-лейтенанту Мамсурову.
Але й цей телефон мовчить.
Жуков телефонує давньому приятелю голові КҐБ генералу 

армії Серову:
— Вань, що тут у вас трапилося?
Серов здивований:
— Жоро, та нічого у нас не трапилося. У неділю на полю

вання їду, перепілок стріляти. Окрім цього, нічого особливого.
Жуков поспішає до Кремля. Він сідає до машини, і щойно 

машина зрушила з місця, у квартирі Жукова ледь чутно дзвя
кає телефон урядового зв’язку. Дочка бере слухавку. У слухав
ці — мертва тиша. Урядовий зв’язок у квартирі Жукова віді
мкнули (Жуковы Эра и Элла. Маршал Победы. Воспоминания 
и размышления. М.: Воениздат, 1996).
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4

Із Центрального аеродрому доповіли: літак приземлився, 
Жуков зійшов трапом. Літак відігнали на стоянку.

Поклав Хрущов слухавку й оголосив засідання Президії 
ЦК КПСС відкритим. На порядку денному було десять різних 
питань. У  протоколі засідання вирішені питання відмічалися 
римськими цифрами. Було ухвалено рішення із п’яти питань, 
коли зайшов Жуков. Хрущов запропонував йому сісти. Обго
ворення тривало. Було ухвалено рішення із п’ятого, шостого, 
сьомого і восьмого питань.

Дев’ятим значився звіт Жукова про поїздку до Югославії та 
Албанії. Хрущов запропонував доповісти про результати по
їздки. Жуков доповів. Було ухвалено рішення:

26 жовтня 1957р.
Цілком таємно.
Я 121/ІХ
Вваж ат и поїздку Ж укова корисною для зближення радян

ського народу з югославським та албанським народами.
Відзначити поспішні і не зовсім правильні висновки т. Ж у

кова в оцінці становища в Югославії.
Секретар ЦК К П СС Н. Хрущов
(Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) плену

ма ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 
2001. С. 225).

Затвердивши дев’яте рішення, перейшли до десятого. Сте
нограму засідання не вели. Існує тільки протокольний запис, 
в якому лише відзначалося, хто виступав і про що говорив. Але 
що саме казали промовці, ми ніколи не довідаємося.

Після обговорення десятого питання було ухвалено ще 
одне рішення:

26 жовтня 1957р.
Цілком таємно
П 121/Х
1. Звільнити т. Ж укова Ґ. К. із посади міністра оборони 

СССР.
2. Призначити т. Малиновського Р. Я. міністром оборони 

СССР.
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Секретар ЦК К П СС Н. Хрущов
(Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) плену

ма ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 
2001. С. 227).

5

27 жовтня 1957 року — неділя. Голова КҐБ генерал армії Се
ров поїхав на полювання стріляти перепілок. А може, і ще ко
гось. Принаймні він так сказав: на полювання. Де він був того 
дня, я не знаю.

27 жовтня генерал-полковника Штеменка розжалували 
у генерал-лейтенанти. Днем раніше його було знято з посади 
начальника ҐРУ. Це було перше питання, яке розглядалося на 
засіданні Президії ЦК КПСС днем раніше.

Маршал Радянського Союзу Ґ. К. Жуков вирішив цього дня 
здати справи. Але до Міністерства оборони його не пустили. 
Генерал-лейтенант Кітаєв повідомив, що Жукову належить 
здати ключі від особистих сейфів, уміст сейфів буде прийнято 
спеціальною комісією. Особисті речі буде повернено найближ
чими днями.

6

У понеділок 28 жовтня у Кремлі відкрився пленум ЦК 
КПСС. Із доповіддю виступив член Президії ЦК КПСС, секре
тар ЦК КПСС товариш Суслов:

Факти свідчать про тенденцію т . Ж укова до необмеж е
ної влади. Нещодавно т. Ж уков пропонував замінити голову 
Комітету державної безпеки та міністра внутрішніх справ 
військовими працівниками. Чим продиктована така пропо
зиція? Чи не тим , щоб очолити керівні посади у цих органах  
своїми людьми, кадрами за ознакою особистої відданості. Чи 
не є це прагненням встановити свій контроль над Комітетом  
державної безпеки та Міністерством внутрішніх справ (Геор-
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гий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК 
КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 2001. 
С. 244).

Суслов розповів про те, що Жуков заборонив усім вій
ськовослужбовцям, включно із начальником Головного полі
тичного управління, яке офіційно працює на правах відділу 
Центрального Комітету КПСС, звертатися до Центрального 
Комітету КПСС:

Т. Жуков ігнорує Центральний Комітет . Нещодавно Пре
зидія Центрального Комітету довідалася, що т. Жуков без 
відома ЦК ухвалив рішення створити школу, буцімто школу 
диверсантів — так вона називається, із контингентом у дві 
з лишком тисячі осіб. Школу ставили в особливі, дивовижні 
умови . Т. Жуков навіть не вваж ав за потрібне інформувати 
ЦК про цю школу. Але генерал армії Мамсуров як комуніст, 
вваж ав своїм обов’язком інформувати ЦК про ці незаконні дії 
міністра.

7

На пленумі ЦК КПСС Жуков пояснив, що нічого особливого 
школа диверсантів собою не являла. У Радянській Армії існу
вали окремі роти спеціального призначення, їх звели разом:

У  нас було 17 рот, розкиданих по всіх округах. Оскільки ця 
робота в округах не мож е кваліфіковано вестися з особливою  
ретельністю, із збереженням військової таємниці, і там не 
навчають військових мов, то я ухвалив рішення звести ці 17 
рот  в одне місце та організувати школу. Справді, я вважав, 
що треба мати не строкову, а надстрокову службу (Георгий 
Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС 
и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 2001. 
С. 261).

Будь-якому військовому перекладачеві відомо: якщо поло
нений на допиті бреше, його увагу зосереджено на найголовні
шому. На другорядні деталі він майже не звертає уваги. Тому 
заговорюється.
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От вам класичне підтвердження цього правила: Жуков зі
брав усіх диверсантів заради навчання «військових мов».

Військові мови? Що це? Це індикатор брехні.
А ще Жуков зібрав усіх диверсантів разом заради збере

ження військової таємниці. Так, диверсантів було зібрано 
під єдиним командуванням Мамсурова, але зовсім не в одно
му місці. Окремі підрозділи ЦОП ҐРУ перебували у Тамбові, 
Курску, Воронежі, Алабіно та інших місцях. Так що аргумент 
про те, що заради конспірації 17 рот зібрали в одному місці, є 
фальшивим.

У виправданнях Жукова суцільні невідповідності. Було 17 
окремих рот спеціального призначення, у яких служили сол
дати та сержанти строкової служби. Служили по три роки.

У  диверсійній організації Мамсурова служили надстроко
вики. Але 17 рот, які укомплектовано солдатами та сержан
тами строкової служби, під єдиний контроль зібрати можна, 
проте солдатів та сержантів строкової служби в єдину мить на 
надстроковиків перетворити неможливо.

Надстроковик, як видно з назви, це той, хто свій строк від
служив. Як міг Жуков перетворити звичайних солдатів та сер
жантів на надстроковиків, якщо вони свій строк ще не відба
рабанили?

Надстроковик — це доброволець. Таких добровольців від
носно небагато серед солдатів та сержантів. Як могло стати
ся, що у ЦОП ҐРУ під єдиним керівництвом зібрали 17 рот і всі 
солдати та сержанти раптом завербувалися на надстрокову?

Брехню Жукова тут-таки викрив його колишній перший 
заступник, а віднині міністр оборони Малиновський:

Він каже, що це безневинна справа, були роти диверсантів 
у всіх округах, і от ці 17 рот  звели разом . Нічого подібного. Для 
цієї школи було наказано знайти необхідну кількість понад ті 
17рот, які були в округах (там само. — С. 368).
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КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

У  питанні щодо Центру особливого призначення ҐРУ, який 
у ході суперечки вождів та в наступних публікаціях було м ’яко 
названо школою диверсантів, є момент, який необхідно пояс
нити.

Ж уков двічі доповідав про цю школу Хрущ ову. Про це і Ж у
ков сказав із трибуни пленуму, і Хрущ ов не заперечив, таким  
чином підтвердивши правдивість слів маршала (Наумов В. П. 
«Дело» маршала Г. К. Жукова. 1957 І  І  Новая и новейшая исто
рия. М.: Наука, 2000. №  6. С. 85).

У  назві серії статей серйозного історика Наумова «дело» 
(справа) взято у лапки. Уж е сама назва дає нам зрозуміти: не 
було жодної «справи», маршала Перемоги оббрехали!

Оприлюднено цю серію статей у журналі Інституту за
гальної історії Російської академії наук. На  обкладинці ж ур
налу всі ці титули вказано: Інститут, Академія. Знизу ще й 
назва видавництва: «Наука». Одним словом, от вона, справжня  
історія! Щ об додати наукової ваги, редакція вмістила серію 
статей Наумова у розділі «За розсекреченими архівними ма
теріалами». І  ми цьому віримо.

А  повіривши, візьмемося та й перевіримо. Розгорнемо ті 
самі розсекречені архівні матеріали та прочитаємо, що ска
зав Ж уков на своє виправдання, і спробуємо зрозуміти, чому 
Хрущов не наважився відповісти на правдиві слова маршала  
Перемоги.

Ж уков на пленумі заявив:
«Я  товаришу Хрущову двічі говорив: товаришу Хрущов, ми  

замислили таку реорганізацію, я вам доповім по цій справі. 
Двічі доповідав, але не доповів, тому що обставини такі, що не 
вдалося доповісти» (Георгий Жуков. Ст енограмма октябрьско
го (1957 г.) пленума ЦК К П СС  и другие документы. М.: Межд. 
фонд «Демократия», 2001. С. 261).

Без жартів! Так у стенограмі: Д В ІЧ І ДОПОВІДАВ, А Л Е  Н Е  
Д О П О ВІВ !

І  далі: «Я  вважаю це своєю помилкою».
Це зізнання!
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І  от вам Російська академія наук повідомляє на сторінках 
свого наукового видання: Ж уков двічі доповідав! І  Хрущ ов не за
перечив! Таким чином Хрущов підтвердив правдивість слів ве
ликого полководця!

Відкриття серйозного історика Наумова тут-таки уві
йшли до обігу і до скарбниці знань про діяння майж е святого 
Ґєорґія. У  науковому середовищі відкриття Наумова часто пе
реказують. Ж уков двічі доповідав! Н е було жодної «справи»! Ці 
відкриття тут-таки цитуються іншими авторами, зокрема 
й закордонними: двічі доповідав! Хрущ ов своєю мовчанкою під
твердив правдивість видатного стратега!

Виходить, що бідолашний Жуков організував таємну ди
версійну військову частину із гет ь неймовірними умовами  
служби бійців. Понад три місяці Жуков знаходив час грубіяни
ти всім навкруги, зокрема й Хрущову, зокрема й публічно. Але  
обставини були такими, що доповісти не вдалося. А  історик 
Наумов веде далі:

«Посаду начальника школи ще не ввели до номенклатури 
ЦК КПСС. Призначений на цю посаду генерал Мамсуров звер
нувся до відділу ЦК, де йому, вочевидь, не змогли дати зрозумі
лих пояснень.»

Існує порядок: спочатку заплати у касі крамниці, а тоді 
вж е виходь на вулицю.

Існує порядок: спочатку введи посади до номенклатури ЦК, 
а тоді вж е на цю посаду призначай.

Виходить, що Ж уков призначив генерал-лейтенанта М ам 
сурова на посаду, яка ще ніде не значиться, яка не існує. Ви 
являється, що Жуков просто по-людськи забувся таку посаду 
затвердити.

А  проте не забувся призначити на неї заступника началь
ника ҐРУ. І  нікого не турбує той дивний факт, що школою ди
версантів, де готували дві тисячі солдатів та сержантів, ко
мандував не підполковник чи полковник, а генерал-лейтенант, 
та не звичайний, а перший заступник начальника ҐРУ.

І чому Мамсуров якоюсь там школою командував за суміс
ництвом? Йому на посаді першого заступника начальника ҐР У  
свого клопоту бракувало? Дві тисячі бійців — це полк. Ставте  
на полк підполковника. Якщо впорається, присвойте йому пол-
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ковника. Чи у Радянській Армії не знайшлося підполковника на 
таку справу?

І не дивує науковців дивна поведінка Жукова, який заявив, 
що «надстроковики втратили свою роль у Збройних Силах», 
який наказав різко скоротити їхню кількість у Радянській А р 
мії, який скасував вербування надстроковиків на довші стро
ки, але тут-таки сформував таємну диверсійну структуру, 
яку було укомплектовано виключно надстроковиками, при
чому на довгий термін. Це суперечило Положенню про прохо
дження надстрокової служби, яке Ж уков у березні 1956 року 
вніс на розгляд Ради Міністрів С С С Р  і затвердження якого до
мігся.

Серйозні історики закликають мене писати книжки тіль
ки з опорою на розсекречені архівні документи. Пораду при
ймаю, пишу «з опорою». Заразом демонструю, як серйозні іс
торики використовують цю опору для викривлення нашого 
уявлення про минуле.



Розділ 20



1

Знайшлися захисники й у начальника ҐРУ. От як про Ште- 
менка розповідає генерал-лейтенант І. Потапов:

Він прийшов до Генерального штабу майором після Акаде
мії бронетанкових військ і дійшов до генерала армії, началь
ника Генерального штабу. Він був у Ант онова правою рукою, 
той без нього нікуди не ходив... (Красная звезда. 11 лютого
2006 р.).

Усе так і було. Справді, Штеменко — розумник, жива енци
клопедія. Слухайте, що було далі:

Ш теменко почав формувати бригади особливого призна
чення — ті самі, які ми потім висаджували в Афганістані, він 
не знав, що про це треба доповісти у Генштаб. От  на нього і 
«стуконули», а в результаті його було понижено до генерал-лей
тенанта (Красная звезда. 11 лютого 2006 р.).

Заперечимо. Перш за все, жодних бригад Штеменко не 
формував. Він сформував один Центр особливого призначен
ня, який для маскування називався школою. У ЦОП ҐРУ з бри
гадами, які потім воювали в Афгані, немає нічого спільного й 
за назвою. Різниця навіть термінологічна: в Афгані воювали 
частини спеціального, а не особливого призначення. Але не у 
назві суть.

В Афгані рядовими та сержантами у частинах спеціаль
ного призначення воювали солдати та сержанти, яких, як і 
решту, призивали під прапори відповідно до закону «Про за
гальний військовий обов’язок». А  Штеменко за наказом Жуко
ва сформував диверсійний Центр, у якому служили найманці 
за контрактом, отримуючи грошове забезпечення, яке можна 
порівняти з офіцерським, ба й навіть таке, що перевершувало 
його. І не було в Афганістані такої бригади спеціального при
значення, якою б керував заступник начальника ҐРУ з пого
нами генерал-лейтенанта на плечах. Так що давайте не плу
тати грішне із праведним.
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Генерал-лейтенант Потапов представляє Штеменка розум
ною людиною, що відповідає дійсності, але тут-таки робить із 
нього дурня: заступник начальника Генерального штабу гене
рал-полковник Штеменко, сам колись начальник Генерально
го штабу, не знав, що про створення будь-якого нового військо
вого формування треба доповісти начальнику Генерального 
штабу.

Будь-яку людину можна представити повним кретином, 
але ж не до такої міри!

Система підпорядкування восени 1957 року була такою:
• Міністр оборони Маршал Радянського Союзу Жуков;
• Начальник Генерального штабу Маршал Радянського 

Союзу Соколовскій;
• Заступник начальника Генерального штабу, началь

ник ҐРУ ҐШ генерал-полковник Штеменко.
Відбувалося щось таке, про що знав міністр оборони Жу

ков та заступник начальника Генерального штабу Штеменко, 
а начальника Генерального штабу Соколовского, який є голо
вним у «мозку армії», вони забулися утаємничити. Заступник 
начальника Генерального штабу не здогадався про свої дії по
ставити до відома свого прямого та безпосереднього началь
ника.

Так от: самостійне формування будь-яких військових час
тин, хай би то будівельного батальйону чи ремонтної роти, ка
тегорично заборонене. Тим більше — таємне формування.

ҐРУ — це друге Головне управління Генерального штабу, 
тобто один із підрозділів Генерального штабу, органічна його 
частина. У складі ҐРУ, тобто у складі Генерального штабу, 
створюється ЦОП, але начальник Генерального штабу про це 
нічого не знає. Жуков діє через голову начальника Генераль
ного штабу, віддаючи накази його заступнику генерал-пол
ковнику Штеменку. Якщо це не змова, то що це таке?

За подібні дії Жуков та Штеменко цілком могли відхопити 
по статті кримінального кодексу. Але Хрущову було вкрай не
вигідно привертати увагу країни та світу до того сумного фак
ту, що у Радянському Союзі й справді готувався військовий 
переворот.
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2

У жовтні 1957 року на пленум Центрального Комітету були 
запрошені не тільки ті маршали, генерали й адмірали, які 
були членами чи кандидатами у члени ЦК КПСС і Централь
ної ревізійної комісії, а й 60 маршалів, генералів та адміралів, 
які не були кандидатами у члени чи членами ЦК чи ЦРК.

Записалося для виступів 80 осіб. Окрім самого Жукова, на 
пленумі виступили 26 осіб — 10 цивільних (дехто з них, на
приклад, Брежнєв, Хрущов таУстінов, мали військові звання) 
та 16 військових. Після цього дискусію було закрито. Усе було 
зрозумілим.

Тон на пленумі задавали не партійні боси, як це іноді хо
чуть представити, а бойові командири, дев’ятеро з яких не 
були ані членами ЦК, ні навіть кандидатами у члени ЦК.

Проти Жукова різко виступили Маршали Радянського Со
юзу Бірюзов, Єрьоменко, Конєв, Малиновський, Рокоссовскій, 
Соколовскій, Тимошенко, Чуйков. Окрім них, записалися для 
виступу Маршали Радянського Союзу Булґанін, Баґрамян, 
Мєрєцков, Москаленко. Не треба припускати, про що вони го
тувалися говорити: після закриття дискусії усі присутні одно
стайно проголосували проти Жукова.

Окрім самого Жукова, на пленумі були присутні дванадця
теро Маршалів Радянського Союзу. Усі вони виступали проти 
Жукова. На пленумі були відсутні троє Маршалів Радянсько
го Союзу — Будьонний, Ворошилов та Васілєвскій. Зовсім не 
складно передбачити, яку позицію зайняли би ці маршали, 
якби опинилися у залі засідань. Наприклад, Васілєвского, 
свого першого заступника і родича (син Васілєвского Юрій був 
одружений із дочкою Жукова Ерою), Жуков витиснув із Радян
ської Армії, «по-дружньому» порадивши піти.

Можливо, маршали злякалися Хрущова? Ні. Ці люди були 
не з тих, хто лякається. Усі вони пройшли не тільки війну, а й 
школу сталінського керування країною та армією. Після війни 
Сталін планував судити Жукова за кримінальні злочини, але 
саме ці маршали та генерали дружно виступили проти. Тоді 
вони врятували Жукова від цілком заслуженого покарання.
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Хрущова вони не боялися. Хрущов у 1957 році був зв’язаний 
із владою тоненькою ниточкою. За бажання ці маршали та ге
нерали могли б зняти на тому самому пленумі не тільки Жуко
ва, а й самого Хрущова. Але Жуков насолив усім так, що йшло
ся тільки про нього.

Окрім маршалів, проти Жукова виступили й генерали ар
мії Захаров, Лучинський, Батов, Казаков, адмірал Горшков, 
генерал-полковник Желтов, генерал-лейтенант Александров, 
контр-адмірал Торік. Записалися для виступу, але не встигли 
виступити Головний маршал авіації Жиґарєв, маршали авіа
ції Вєршинін і Судець, генерали армії Ґаліцкій, Горбатов, Кри
лов, Малінін, генерал-полковник Пєньковскій, Радзієвський, 
Гетьман, Кузнецов, Лелюшенко, Стєпчєнко, адмірал Харла
мов, генерал-лейтенанти Лісіцин, Начінкін, Цибенко, Єфімов, 
віце-адмірал Комаров, генерал-майори Єґоров та Лукашин. 
Усі, хто не встиг виступити, подали індивідуальні чи колек
тивні записки до Президії ЦК КПСС, у яких ішлося про те, що 
вони різко засуджують дії Жукова.

Засудження Жукова було загальним. І не тільки на плену
мі ЦК. До того, як ми пам’ятаємо, відбулися збори партійного 
активу Міністерства оборони, військових округів та флотів, на 
яких були присутніми назагал понад 13 тисяч офіцерів, гене
ралів та адміралів. До обговорення дій Жукова було залучено 
практично весь найвищий командний склад Радянської Ар
мії.

І весь найвищий командний склад Радянської Армії ви
словився проти свавілля, беззаконня та самодурства нездари- 
полководця.

З

Перебіг голосування з питання зміщення Жукова з усіх 
керівних посад описано у стенограмі пленуму холодно і з без
жальною точністю.

29 жовтня 1957 року.
Вечірнє засідання [пленуму ЦК К П С С . — Прим. автора].
На  вечірньому засіданні виступили товариші Ж уков та 

Хрущов.
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Голова тов. Хрущов. Є  пропозиція закінчити дискусію. Ви 
ступило 27 товаришів, записалося 8. Заперечень немає?

Голоси. Ні.
Голова тов. Хрущов. Є  така пропозиція: зараз вирішити 

питання про виведення зі складу членів Президії ЦК  К П СС та 
зі складу членів ЦК  тов. Жукова. Давайте це питання виріши
мо, а тоді голосуватимемо за резолюцію. Нема заперечень? Ні.

Як голосуватимемо — разом про виведення з членів Прези
дії ЦК  та з членів ЦК, чи окремо?

Голоси. Давайт е окремо.
Голова тов. Хрущов. Голосують члени ЦК КПСС. Хт о за те, 

щоб тов. Ж укова вивести зі складу Президії ЦК, прошу підня
ти руки. Прошу опустити. Хт о проти? Немає. Хт о утримав
ся? Немає. Прийнято одностайно.

Тепер голосують кандидати у члени ЦК К П СС у тому ж  
порядку. Хт о за те, щоб вивести зі складу членів Президії ЦК  
тов. Жукова, прошу підняти руки. Прошу опустити. Хт о про
ти? Немає. Хт о утримався? Немає. Прийнято одностайно.

Голосують члени Центральної ревізійної комісії. Хт о за те, 
щоб вивести зі складу членів Президії ЦК  тов. Жукова, про
шу підняти руки. Прошу опустити. Хт о проти? Немає. Хт о  
утримався? Немає. Прийнято одностайно.

Може, запитаємо в запрошених на пленум товаришів не 
членів ЦК  — командувачів округів, армії, флотів, членів вій
ськових рад, усіх комуністів, яких запрошено. Хт о за те, щоб 
вивести тов. Ж укова зі складу Президії ЦК, прошу підняти 
руки. Прошу опустити. Хт о проти? Немає Хт о утримався? 
Немає. Прийнято одностайно.

Наступна пропозиція про виведення тов. Ж укова зі складу 
Центрального Комітету КПСС. Голосують члени ЦК. Хт о за  
те, щоб вивести тов. Ж укова зі складу ЦК КПСС, прошу підня
ти руки. Прошу опустити. Хт о проти? Немає. Хт о утримав
ся? Немає. Приймається одностайно.

Голосують кандидати у члени ЦК. Хт о за те, щоб вивести  
тов. Ж укова зі складу членів ЦК, прошу підняти руки. Прошу 
опустити. Хт о проти? Немає. Хт о утримався? Немає. При
йнято одностайно.
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Голосують члени Центральної ревізійної комісії. Хт о за те, 
щоб вивести зі складу ЦК К П СС  тов. Ж укова, прошу підняти 
руки. Прошу опустити. Хт о проти? Немає. Хт о утримався? 
Немає. Прийнято одностайно.

Голосують усі запрошені. Хт о за те, щоб вивести зі складу 
ЦК тов. Жукова, прошу підняти руки. Прошу опустити. Хт о  
проти? Немає. Хт о утримався? Немає. Прийнято одностай
но.

(Тов. Ж уков залишив залу.)
(Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) плену

ма ЦК КПСС и другие документы. М.: Межд. фонд «Демократия», 
2001. С. 233.)

Ж у к о в  і щ е  м і н і с т р . Х т о  з н а в ,  щ о  р а к у р с ,  я к и й  з л о в и в  ф о т о г р а ф ,  с т а н е  
п р о р о ч и м
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4

Щоб збити зі сліду цікавих громадян і не дати їм знайти 
джерело інформації, яке дозволило б викрити змову Жукова, 
Хрущов запустив в оберт одразу дві версії подій.

Перша: генерал-лейтенант Мамсуров прийшов до Цен
трального Комітету і розповів про те, що отримав дивне при
значення на посаду начальника Центру особливого призна
чення ҐРУ.

Друга версія: генерал-лейтенант Мамсуров прийшов не до 
Центрального Комітету, а поділився сумнівами щодо Центру 
особливого призначення ҐРУ з генерал-лейтенантом Туманя
ном, який був далеким родичем члена Президії ЦК КПСС Анас
таса Мікояна. Туманян буцімто розповів про це Мікояну.

Мікоян — хитрий лис. Він був членом Політбюро ЦК ВКП(б) 
із 1935 до 1966 року (нагадаю, що з 1952 до 1966 року Політбю
ро іменувалося Президією ЦК КПСС, залишаючись керівним 
органом ЦК КПСС, який визначав політику партії і держави). А 
у Центральному Комітеті, перевершивши всі рекорди, Мікоян 
протримався понад півсторіччя — із 1922 до 1976 року.

Від Леніна до Брєжнєва.
Передав естафету від Ільїча Ільїчу без інфаркту та паралічу.
Мікоян буцімто доповів Хрущову, тоді Хрущов буцімто ви

кликав Мамсурова, а той, як годиться чесному комуністу, щи
росердно все розповів.

Отже, дві версії.
Перша: Мамсуров добровільно прийшов і про все розповів.
Друга: Мамсуров висловив сумнів у законності дій Жукова, 

цей сумнів висловив у спосіб, який довів його до Хрущова. Тоб
то Мамсуров зізнався немовби майже добровільно.

Обидві ці версії не витримують випробування логікою. 
Якби Мамсуров прийшов добровільно або майже добровільно, 
то навіщо Хрущову знадобилося би відкривати джерело своєї 
інформації? Нікіта, поки не почалися запаморочення від успі
хів, не був дурнем. Його цікавість полягала в тому, щоб напус
тити туману, показати, що знає все, не виказуючи джерел своєї 
поінформованості: я все бачу! Я все знаю!

Замість цього Хрущов привселюдно тицьнув царським 
перстом у Мамсурова: осьо він, стукач. Тим самим Хрущов від-
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бивав у потенційних стукачів будь-яке бажання доповідати: 
як розповіси Хрущову, він тебе і здасть.

Чому ж Хрущов влаштував публічного прочухана добро
вольцю чи майже добровольцю? Навіщо привселюдно згань
бив стукача? А тому, що не був Мамсуров добровольцем. Він 
упіймався. І Хрущов на пленумі ЦК перед сотнями партійних 
та воєнних бонз його «опустив». Хрущов публічно відшмагав 
Мамсурова, як дрібного шкідника: осьо він донощик, милуй
теся.

Про те, що зізнання не було ні добровільним, ані майже до
бровільним, свідчить і другий факт: звання генерал-полков
ника Мамсурову було присуджено 27 квітня 1962 року.

Мамсуров із 1955 року командував 38-ю армією. Посада 
командувача армії — це кар’єрна «вилка»: можна залишити 
такого командира генерал-лейтенантом, а можна за особливі 
заслуги присудити звання генерал-полковника. У 1956 році 
38-ма армія відзначилася в Угорщині. Тоді Хрущов Мамсуро
ву звання не присудив, але замість цього нагородив високим 
орденом.

Із 1957 року Мамсуров — перший заступник начальника 
ҐРУ. Заступник начальника ҐРУ, тим більше перший — це по
сада генерал-полковника. Припустімо, що у червні 1957 року 
Мамсуров добровільно з’явився до Хрущова і щиросердно зі
знався. Тобто— урятував Хрущова. У  цьому випадку його вар
то було нагородити!

Припустімо, Мамсуров з’явився майже добровільно: поді
лився сумнівами зі старим бойовим товаришем, і це дійшло до 
Хрущова. Але і в цьому випадку треба нагороджувати! Хоч би 
задля того, щоб і майбутніх рятівників приманити медовим 
пряником.

Хрущов жодних військових звань не жалів. Хрущов у мир
ні часи присудив більше маршальських звань, аніж Сталін на 
війні. Але тут навіть не про нагороду йдеться. Мамсуров обі
ймав високу посаду, тож дайте йому хоча б звання, яке посаді 
відповідає.

Але Мамсуров після 1957 року залишався генерал-лейте
нантом ще майже п’ять років, поки не отримав звання, яке
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йому належало відповідно до обійманої посади. Хрущов не 
тільки не нагородив Мамсурова, а й довго не віддавав йому 
того, що належало!

А це вказує на повну відсутність удячності з боку Хрущова.
Це виключає добровільний або майже добровільний харак

тер його співпраці.
Але чому ж тоді Хрущов не зняв Мамсурова, якщо той був 

учасником змови? Чому залишив на високій посаді?
О! Це мудре рішення.
Спочатку Хрущов у своєму партійно-військовому колі Мам

сурова зганьбив, а тоді залишив на відповідальній посаді, 
ясно розуміючи, що Мамсуров віднині — його людина і більш 
нічия. Після того, як Мамсурова публічно оголосили стукачем, 
ніхто з ним більш ніколи розмов на слизькі теми не почне.

Так і сталося. Мамсуров служив і далі, але у жодних змовах 
більш участі не брав. Від репутації стукача він не зміг відми
тися ані за життя, ні після смерті, а його кар’єрне зростання 
припинилося.

Дивіться самі. У 1956 році до Угорщини увійшли дві радян
ські армії — 8-ма механізована генерал-лейтенанта танкових 
військ Бабаджаняна та 38-ма генерал-лейтенанта Мамсурова. 
Згодом Бабаджанян піднявся до начальника танкових військ 
Радянської Армії, послідовно отримав звання генерал-полков
ника танкових військ, маршала бронетанкових військ та Го
ловного маршала бронетанкових військ. Але ж він Хрущова від 
загибелі не рятував.

В Угорщині генерал-лейтенант Лащенко командував Осо
бливим корпусом. Лащенко теж Хрущова від загибелі не ря
тував, але й він обійшов Мамсурова, отримавши на погони 
третю, а тоді й четверту зірку, піднявшись на посаду першого 
заступника Головнокомандувача Сухопутних військ.

А для генерал-полковника Мамсурова посада першого за
ступника начальника ҐРУ виявилася останньою.

5

Маршал Радянського Союзу Жуков брав участь у змові про
ти члена Президії ЦК КПСС, першого заступника Голови Ради
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Міністрів СССР, міністра внутрішніх справ Маршала Радян
ського Союзу Бєрії, і особисто Бєрію заарештував.

Користуючись становищем міністра оборони, Жуков від
сторонив від влади Маршалів Радянського Союзу Васілєвского, 
Бірюзова, Баґрамяна, Адмірала Флоту Радянського Союзу 
Кузнецова.

Погрожуючи використанням танків Радянської Армії, 
Жуков особисто здійснив державний переворот, скинувши ко
лективне керівництво країни, яке виникло після смерті Сталі
на. Жуков відсторонив від влади більшість керівників країни, 
затвердив у владі меншість на чолі із Хрущовим, який обіймав 
посаду, не передбачену Статутом Комуністичної партії.

Серед скинутих Жуковим виявилося двоє колишніх голів 
уряду Радянського Союзу, Молотов із Малєнковим, і дійсний 
перший заступник голови уряду Каґановіч. Жуков похитнув 
становище дійсного на той момент Голови Ради Міністрів 
СССР Маршала Радянського Союзу Булґаніна та вирішив на
перед його подальшу долю.

У Радянському Союзі залишалася лише одна людина, яка 
за своїм рангом була вищою за Жукова, — член Президії ЦК 
КПСС, Перший секретар ЦК КПСС Хрущов Нікіта Сєрґєєвіч.

Проте у 1957 році Хрущов жодних державних посад не обі
ймав. Він був головою Комуністичної партії, обіймаючи поса
ду, яку, повторюю, не передбачав Статут Комуністичної партії. 
Влади Комуністичної партії загалом і влади Хрущова (як голо
ви цієї партії) зокрема Жуков не визнавав і на неї не зважав.

Влада Комуністичної партії полягала у монопольному роз
поділенні керівних посад. Жуков відтісняв Комуністичну пар
тію від керування Збройними Силами, самочинно знижуючи 
роль військових рад усіх рівнів і перетворюючи їх із контроль
них органів на дорадчі.

Рішення про призначення на керівні посади Жуков ухва
лював самостійно, нікого про це не запитуючи, нікого не ін
формуючи.

Ухвалення рішень про призначення на керівні посади — це 
і є захоплення влади.
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Б і л ь ш е  т а к е  н е  п о в т о р и т ь с я .  Х р у щ о в  і Б у л г а н і н  в  г о с т я х  у  Т і т о

6

Вигнання Жукова з вершин влади стало нищівним ударом 
по стосунках із Югославією та Албанією. Для урядів і народів 
цих країн зняття Жукова з усіх керівних посад було образою.

Як же інакше? Уряди й народи двох країн зустрічали 
Жукова як високого гостя, а виявилося, що їхню гостинність 
використовували тільки як пастку.

Жукова зустрічали як зірку першої величини з оркестрами 
та почесним караулом, а він виявився пустушкою, яка не за
слуговує бути прийнятою на державному рівні.

Уряди Югославії та Албанії вели з Жуковим серйозні пе
ремовини, а виявилося, що вони розмовляли з людиною, яку 
фактично вже було відсторонено від влади.

Вони перемовлялися не з державною особою, а з пенсіоне
ром.
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7

4 жовтня 1957 року, у день, коли Жуков на крейсері пішов 
до Югославії, ракета-носій 8К71ПС вивела на орбіту перший 
штучний супутник. Супутник здійснив 1440 обертів навколо 
Землі, а останній ступінь ракети-носія незабаром увійшов до 
щільних шарів атмосфери та згорів.

У  ті часи жартували: Жуков виніс Хрущова на орбіту, а сам 
згорів.

Треба прямо сказати: за час свого царювання, що його під
лабузники назвали Великим десятиріччям, Нікіта Сєрґєєвіч 
багато дров наламав. Цього не заперечити.

І все ж таки він заслуговує на величний пам’ятник.
Хрущов урятував країну та світ від Жукова.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ
Перейдемо від «Облому» до «Криголама». Мені кажуть: усе в 

тебе в «Криголамі» начебто збігається, от тільки немає доку
мента, щоб підтверджував.

Документ, громадяни, є. Він зберігається у Російському 
державному архіві новітньої історії (РГАНИ ): Ф. 2, on. 1, спр. 
263, арк. 59—60. Це стенограма другого засідання ж овтнево
го пленуму ЦК К П СС 28 жовтня 1957року, на якому начальник 
Генерального штабу Маршал Радянського Союзу Соколовскій у 
своєму виступі заявив про плани Ж укова розв’язати Третю  
світову війну.

«Тов. Жуков, хоч як наполягав Генеральний штаб, хоч як до
водив він, хоч як мотивував, але все одно примусив записати 
до преамбули відповідного документа [Оперативного плану. — 
Прим, автора], що ми першими нападаємо... Як мож на ство
рювати план на те, щоб затягувати нашу країну у війну, і то 
добровільно!»

Стенограму пленуму розсекречено й оприлюднено у збірці 
«Георгий Жуков. Ст енограмма октябрьского (1957 г.) пленума  
ЦК К П СС  и другие документы» (М : Межд. фонд «Демократия», 
2001. С. 300).

299



Віктор Суворов

Оприлюднили цей документ не якійсь там ненависники 
Ж укова, а люди, яких можна назвати найголовнішими жерця
ми культу Ж укова — А. Н. Яковлев, Г. А. Арбатов, Є. Т. Гайдар, 
Є. М. Примаков, С. В. Мироненко, А. О. Чубарьян; усі вони були 
членами редакційної ради згаданої збірки.

Усі коментарі до окремих документів, як і до самої збірки, 
— це гімн величі Жукова: він хотів викрити кривавого тирана 
Сталіна! Він хотів довести до кінця лінію X X  з ’їзду! Він хотів 
покарати кривавих катів! Він хотів розповісти всю правду 
про війну!

Збірку цю створено «рішенням Комісії при Президентові Ро
сійської Федерації з реабілітації жертв політичних репресій, 
яка вивчила матеріали щодо звинувачень, висунутих партій
но-держ авним керівництвом С С С Р  проти маршала Жукова» 
(С. 12).

Отже, Жуков — жертва необгрунтованих репресій. За
ради реабілітації безневинної жертви й було видруковано цю 
збірку. Документи «залишалися у секретному зберіганні, і 
були розсекречені спеціально для цієї збірки» (С. 13). Але навіть 
у цій збірці, мета якої — вибілити Жукова, трапляються зо
всім дивні факти: Жуков, коли дорвався до верховної військової 
влади, вимагав уписати до преамбули плану майбутньої війни 
слова про те, що Радянський Союз здійснить напад першим.

Тут  треба відзначити, що йшлося, звісно, не тільки про 
преамбулу. Н е могло ж  бути такого, щоб у преамбулі плану 
майбутньої Третьої світової війни було записано, що нападе 
першим, а далі йшов виклад суто захисних дій Радянської А р 
мії. Зрозуміло, що й увесь план відповідав преамбулі. Просто 
було заведено прикриватися міркуваннями про миролюбну 
політику СССР: якщо вороги примусять, нам нічого не зали
шиться, як першими на них напасти.

Зрозуміло, що начальник Генерального штабу маршал 
Соколовскій при розробці плану хотів, як завжди, уписати до 
цілком таємного документу особливої важливості звичайну 
приказку про неймовірне миролюбство, але міністр оборони 
маршал Жуков вимагав писати прямо. Чого нітитися, якщо 
документ назавжди залишиться доступним тільки дуж е  
вузькому колу вождів?
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Мож ут ь запитати: а як усе це мож е слугувати підтвер
дженням підготовки Радянським Союзом нападу на Німеччи
ну, про який ідеться у «Криголамі»?

Відповідаю.
У  1956 році стратегічна перспектива для Радянського Со 

юзу була у глухому куті.
Перше: існувала ядерна зброя, і якби Радянський Союз 

розв'язав нову війну, то наразився б на неминучий удар у від
повідь країн Заходу по Москві, Ленінграду та інших містах, а 
така можливість робила війну безсенсовною.

Друге: супротивниками Радянського Союзу були Сполучені 
Штати, Велика Британія, Франція, Західна Німеччина та ба
гато інших країн. Із точки зору економічної, демографічної та 
військової нападати на них було безумством.

Третє: у Свропі встановився мир, і у разі нападу С С С Р  на 
Західну Німеччина та інші країни Радянський Союз програвав 
політично — такі дії викликали б загальне засудження.

Але навіть у цій ситуації добрий, миролюбний та демокра
тичний Жуков, над яким не було влади кривавого тирана, пла
нував війну, у якій Радянський Союз мав стати нападником.

Навесні 1941 року ситуація була гет ь іншою, ситуація була 
фантастично сприятливою для Радянського Союзу.

Перше: не існувало ядерної зброї, удару у відповідь можна  
було не боятися.

Друге: Захід був розколотим. Велика Британія, за спиною 
в якої стояли Сполучені Штати, вела війну проти Німеччини. 
Більшість країн Свропи були окуповані Німеччиною і чекали на 
звільнення.

Третє: і Велика Британія, і Сполучені Ш тат и всіляко на
магалися перетягнути Радянський Союз на свій бік, обіцяли 
йому будь-яку військову, економічну та іншу допомогу, лідери 
цих країн буквально тягли Сталіна заруку до свого табору.

Четверте: із точки зору економічної, демографічної та вій
ськової Гітлер уж е не м іг перемогти, він уж е програв війну.

П'яте: якщо б Сталін виступив проти Гітлера, його б віта
ла вся окупована Свропа та весь світ.

У  глухій та безпросвітній ситуації 1956 року Жуков усе 
одно готував війну, яку мав почати Радянський Союз. Чому у
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чудовій ситуації весни 1941 року той самий Жуков мав замис
лити щось інше?

У  1962 році Хрущов поставив світ на межу знищення у 
ядерній війні. Зроблено це було не з доброго розуму. Хрущов на 
такий поворот не розраховував.

А Жуков абсолютно свідомо планував Третю світову війну 
ще у 1956 році. Він планував нову війну навіть раніше, коли 
після смерті Сталіна викликався на практиці довести, що за
хоплення Європи за допомогою прориву фронту ядерними уда
рами можливе.

Хрущов викинув божевільного Жукова з вершин влади.
Якби Хрущов не зробив цього подвигу, сьогодні життя на 

нашій планеті було б геть іншим —  якщо б узагалі було. І  я б не 
писав цієї книжки, а ви б її не читали.

Нова команда Хрущова. Другий -  Брежнєв. (На полюванні у Завідово)





ПІСЛЯМОВА

У червні 1957 року, тоді, коли Молотов, Маленков, Каґано- 
віч, Волошилов, Булґанін та інші члени Президії Централь
ного Комітету ухвалили рішення про відсторонення Хрущова 
від верховної влади, начальник ҐРУ генерал-полковник Сергій 
Матвійович Штеменко за наказом міністра оборони Маршала 
Радянського Союзу Жукова зустрічав на Центральному аеро
дромі Москви членів Центрального Комітету партії, що прибу
вали до столиці на літаках ВПС. Усім їм Штеменко давав цінні 
поради про те, на кого варто ставити у бійці, що розгоралася.

Саме тоді Штеменко за наказом Жукова взявся за фор
мування Центру особливого призначення ҐРУ, на чолі якого 
Жуков поставив першого заступника Штеменка генерал-лей
тенанта Мамсурова. Але Хрущов випередив удар, відправив 
Жукова до Югославії і зняв його з посади міністра оборони 
26 жовтня 1957 року. У  той самий день Штеменка було знято з 
посади начальника ҐРУ, а 27 жовтня понижено у званні, і він 
третій раз у житті став генерал-лейтенантом.

Півроку Штеменко не мав жодної посади. У  травні 
1958 року Хрущов посаду йому визначив. І зробив це, я б ска
зав, із певним збиткуванням. 15 січня 1958 року Південно- 
Уральський військовий округ було розформовано. Його вій
ська і більша частина території, у тому числі і Тоцкій полігон, 
було включено до складу Приволзького військового округу. 
Хрущов законопатив генерал-лейтенанта Штеменка на поса
ду заступника командувача Приволзьким військовим окру
гом. Служити йому належало у Куйбишеві. (Знову Куйбишев! 
Містика якась!)

Перш за все, посада не самостійна — заступник. По-друге, 
ще одне символічний збіг (а чи збіг?): ти на Тоцкому полігоні із 
Жуковим змовився — от і сиди там біля Тоцкіх таборів. Дихай 
свіжим повітрям із полігону.
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У червні 1962 року радянське керівництво почало підго
товку до проведення операції «Анадир» — перекидання ракет 
до Куби. Справа просувалася до дуже серйозного загострення 
міжнародної ситуації, якщо не до війни. У  цей момент Хрущов 
згадав про таланти Штеменка і поставив його на посаду на
чальника штабу Сухопутних військ і першого заступника Го
ловнокомандувача Сухопутних військ.

У  квітні 1964 року Штеменка призначено начальником Го
ловного організаційно-мобілізаційного управління Генераль
ного штабу. Він — єдиний генерал, який у різні роки був не 
тільки начальником Генерального штабу, але й начальником 
трьох різних Головних управлінь Генерального штабу — опе
ративного, розвідувального й організаційно-мобілізаційного. 
1966 року йому надано звання генерал-полковника. 22 лютого 
1968 року напередодні п’ятдесятиріччя Збройних Сил СССР, 
Штеменко отримав звання генерала армії.

Штеменко був генерал-майором тільки одного разу й лише 
неповних п’ять місяців. Це звання йому дісталося 1942 року, 
коли Штеменку було лише 35 років. Генерал-лейтенантом він 
ставав тричі. Ці званні він отримав 1943-го, 1953-го та 1957- 
го років. Перший раз як заохочення, другий — як покарання. 
Генерал-полковником він ставав теж тричі — 1945-го, 1956-го 
й 1966 років, а звання генерала армії отримував тільки двічі — 
у 1948 та 1968 роках. Другого разу генералом армії Штеменко 
став за двадцять років після першого.

У  серпні 1968 року, у момент уведення радянських і союз
них військ до Чехословаччини, генерала армії Штеменка було 
призначено начальником штабу Об’єднаних збройних сил 
Варшавського договору. Помер Сергій Матвійович Штеменко 
у 1976 році.

Єкатєріна Алєксєєвна Фурцева втратила звання члена 
Президії ЦК КПСС у жовтні 1961 року, але залишалася членом 
ЦК КПСС і міністром культури СССР. Вона раптово померла 
вночі з 24 на 25 жовтня 1974 року від серцевої недостатності, 
але Москвою ходили вперті чутки про її самогубство.

Ніколай Павловіч Фірюбін обіймав пост заступника мі
ністра закордонних відносин із 1957 року до самої смерті 
1983 року.
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Ескадровий міноносець «Бивалий», на якому референт 
Відділу адміністративних органів ЦК КПСС товариш Була
нов слідував за крейсером «Куйбишев» до Югославії, у липні 
1961 року брав участь у порятунку радянського атомного під
водного човна К-19, екіпаж якого героїчними зусиллями попе
редив ядерний вибух в Атлантичному океані, заплативши за 
це життям кількох моряків.

Майор Юрій Сєрґєєвіч Буланов отримав звання підпол
ковника, а незабаром — полковника. 1962 року він закінчив 
Перший факультет Військово-дипломатичної академії, що го
тувала офіцерів-добувальників і аналітиків стратегічної роз
відки. Він пішов під глибоке прикриття, тобто у нелегальне до
бування. Про його подальшу долю мені не відомо.

Брістоль, 2013 р.
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Розділ 15.................................................................................239
Фірюбін готує візит Жукова до Югославії. - Газета “Правда” про від'їзд Жукова. - 

Перший штучний супутник Землі -  на орбіті.
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Початок космічної гонитви. - Ж у к о в  у Югославії. - Дивний пасажир міно

носця “Бивалий”. - А  кораблів немає! - План Хрущова з повалення Жукова. - 
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Три етапи повалення Жукова. - Жуков у югославській ізоляції. - Генерали 

проти Жукова. - Постанова ЦК КПСС “Про покращення партійно-політичної 
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Розділ 18..................................................................................269
Військовий партактив проти Жукова. - Брехлива мова радянської пропа

ганди. - Ж у к о в  намагається повернутися до Москви. - Пленум ЦК про партій
ну роботу в армії.

Розділ 19..................................................................................277
Жукова знімають тишком-нишком. - Одностайне голосування на Пленумі 

за відставку. - Версії, версії, версії. - Жуков після війни: змови та інтриги. - 
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Книги видавництва «Зелений пес» можна придбати:

Електронні книжки
Obreey https://store.obreey.com

Інтернет-книгарні
http://vsiknygy.com.ua
http://petrovka.ua
http://www.yakaboo.ua

м. Рівне
• Книгарня «Читай», вул. Гагаріна, 16,

ТЦ “Чайка” , 1 - й поверх Д О іМ д л
• Магазин «Ранок», вул. Соборності, 7 ПЕС
• Магазин «Книжкова історія», вул. Кіквідзе, 24
• Книгарня, вул. Корецька, З, ТЦ "Рікос", м. Березне

м. Київ
• Книгарня Є, вул.Лисенка, З
• Книгарня Є, вул. Спаська, 5
• Книгарня Є, вул. Повітрофлотська, 33/2
• "Могилянська книгарня", Контрактова пл., 4
• "Українська книга" пл. Слави, ТЦ "Квадрат"
• Магазин «Книги», вул. Пушкінська, 8-а
• Ятка «Книгоноша», книжковий ринок, 
метро «Петрівка», ряд 46, місце 7-8
• Ятка «Книгоноша», книжковий ринок, 
метро «Петрівка», ряд 36, місце 5
• Культ-pa, вул. Володимирська, 4
• Магазин № 78 «Книги», вул. Тулузи, 4 
•Книгарня «Смолоскип», вул. Межигірська, 21
• «Міський магазин Сяйво», вул. Велика Васильків
ська, 6-А
• Магазин «Читайка», книжковий ринок, м. Петрівка
• магазин "Криївка", ТЦ "Метроград", квартал книжок
• магазин "Академкнига" вул. Б.Хмельницького, 42

м. Тернопіль
• Магазин «Навчальна книга», 
вул. Новгородська, 55а, Елітцентр 
•Книгарня «Слово», вул. Валова, 14
• Магазин «Книжкова хата, вул. Чорновола, 14
• Магазин «Дім книги», вул. Коперника, 19
• Книгарня «Ярослав Мудрий», вул. Руська 19
• Книгарня Є, вул. Валова, 7-9
• Книгарня "Підручники і посібники", вул. Грушевського, 23
• Книжковий супермаркет "Літера" вул. Л. Толстого, 11/61
• Книгарня "Золота Пектораль", м. Чортків, Тернопільська 
обл., вул. Шевченка, 23

м. Вінниця
• Книгарня Є, вул. Соборна, 89
• Магазин «Книги», вул .Хмельницьке шосе, 7

м. Львів
• Гуртівня, вул. Кульпарківська, 93а
• Гуртівня «Книжкові джерела», вул. Бузкова, 2
• Книгарня наукового товариства ім. Т. Шевченка, 
пр-т Шевченка, 8
• Книгарня Є, пр-т Свободи, 7
• Книжковий супермаркет "Літера", вул. Шевська, 6
• Книгарня "Глобус", пл. Галицька, 12

м. Чернігів
• Культурно-мистецький центр, вул Шевченка
• "Будинок книги", просп. Миру, 45 
вул Воздвиженська, 4/1 2-йпов.

м. Чернівці
• Книгарня "Букініст, вул. Головна, 31"
• Магазин «Українська книга»,
Центральна площа, 10

м. Одеса
• Книгарня-Кав'ярня, вул. Катерининська, 77
• Книжкова крамниця, вул. Троїцька, ЗО

м. Івано-Франківськ
• Магазин «Букініст» вул. Незалежності, 19
• Книгарня Є, вул.Незалежності, 31
• Книгарня "Арка", Вічевий майдан, З

м. Харків
• Будинок книги «Books», вул. Сумська, 51
• Книгарня Є, вул. Сумська, З

м. Херсон
• магазин «Центр Української Книги»,
вул. Ушакова, 9 (в приміщені музичного училища)

м. Луцьк
• Магазин «Дім книги», вул. Конякіна 37а 
•Магазин «Руніка», вул. Конякіна, 14

м. Житомир
• Книгарня «Читай», ТЦ Глобал-UA, вул. Київська,77

м. Хмельницький
• "Книжковий світ", вул. Подільська, 25

м. Луганськ
• Книгарня "Східна Брама", вул. Радянська, 54, ТЦ 
"Центральний"

м. Кривий Ріг
•"Арт-клуб" вул. Гагаріна, ЗО

м. Володимир-Волинський
• Книгарня "Є", вул. Ковельська 6

м. Мукачеве
• Книжковий супермаркет "Літера", вул. Пушкіна, 2

https://store.obreey.com
http://vsiknygy.com.ua
http://petrovka.ua
http://www.yakaboo.ua


Літературно-художнє видання 

СУВОРОВ Віктор

ОБЛОМ

Відповідальна за випуск 
Світлана Кот

Верстка
Євгена Олійникова

Обкладинка 
Євгена Якшина

Науковий редактор 
Сергій Грабовський

Підписано до друку 22.08.2014 р.
Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Гарнітура «Bookman»
Ум.-друк. арк. 18.14 

Тираж 2000 пр. Зам. № 426

TOB «Гамазин», 04071, м. Київ, а/с 110 
Телефон для гуртових покупців: (044) 467-50-24 

Свідоцтво ДК № 2318 від 18.10.2005 
www. greenpes .com

Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом 
в друкарні ТОВ „Друкарня „Рута”,

(свід. Серія ДК № 4060 від 29.04.2011 р.) 
Україна, м. Кам’янець-Подільський, вул. Пархоменка, 1 

тел. 038 494 22 50



ХРУЩОВ ВИКИНУВ БОЖЕВІЛЬНОГО ЖУКОВА З ВЕРШИНИ ВЛАДИ.

Якби Хрущ ов не зробив цього, життя на наш ій планеті було би геть 

іншим —  якщ о б узагалі було.

Українці стали першими читачами новинок від Віктора Суворова -  книжок 

“Облом”та “Її ім'я було Татьяна”.

“Її ім'я було Татьяна”, “Облом”та “Кузькіна мать”-трилогія Віктора Суворова 

про так зване Велике десятиляття -  період, коли Радянським Союзом правив 

Нікіта Сєрґєєвіч Хрущов (1953-1964). XX з'їзд КПРС, придушення повстання в 

Угорщині, підкорення Космосу, Карибська криза, Берлінська стіна, ядерні 

бомби “Татьяна”та “Кузькіна мать”- за десять років світ кілька разів стояв на 

порозі третьої світової. Про таємні пружини радянської політики розповідає

найзнаменитіший український історик.
%  ЦІ ХЛОПЦМА/Ю Ні ПІДІРВМИ ПЛАНЕТУ

Не маг певності, що мені вдалося докопатися 
до сам ісіньких глибин. Давні римляни у  
таких випадках казали: зробив у се , що м іг , 
хай інші зроблять краще. В . Суворов
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