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КНИГА ПЕРША

Бездарний і безпрецедентно жорстокий 
маршал Жуков не залишив після себе жодної 
хоч трохи самостійної та цінної військової 
думки, не спланував і не провів жодної 
операції, де бодай якусь роль відігравало 
військове мистецтво, перегравання ворога 
полководницьким умінням.

Лише значною перевагою в живій силі, 
техніці, боєприпасах, пальному. Лише загибеллю 
солдатів, що була в багато разів більшою, ніж 
у ворога.

Він, безперечно, вмів одне: за будь-яку 
ціну домагатися виконання своїх наказів, 
незважаючи на безглуздість і кров.

Але Росії потрібен великий полководець у 
виграній війні!

МИХАЙЛО ВЕЛЛЕР

Тоталітаризм ефективніший за демократію 
в тому, що стосується брехні та насильства. 
Однак демократія ефективніша за тоталітаризм в 
економіці, і це, зрештою, виявилось для СРСР 
фатальним. Урок краху СРСР полягає в тому, 
що ефективна економіка перемогла ефективне 
насильство.

ЮЛІЯ ЛАТИНІНА



НЕОБХІДНЕ ПОЯСНЕННЯ

13 вересня 1953 року Микита Сергійович Хрущов обійняв поса
ду Першого секретаря Центрального комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу (ЦК КПРС).

13 вересня 1963 року минуло десять років його правління. На
передодні цієї дати комусь із придворних підлабузників спала на 
думку щаслива ідея заявити, що пройдуть століття, але кожне на
ступне покоління людей на всій планеті з хвилюванням і вдячністю 
згадуватимуть ці роки й називатимуть їх «Великим десятиліттям».

Ідею було підхоплено, повторено і підсилено всіма радянськи
ми газетами та журналами. Про «Велике десятиліття» з трибун 
конференцій і з’їздів заговорили вожді найвищого рангу. У всіх 
кінотеатрах Радянського Союзу повторювали фільм «Наш Ми
кита Сергійович», що вийшов на екрани 1961 року. Про «Велике 
десятиліття» кожен день сурмили диктори радіо й телебачення. 
Термін цей став абсолютно офіційним, увінчавши тріаду поряд із 
двома іншими:

Велика Жовтнева соціалістична революція,
Велика Вітчизняна війна,
«Велике десятиліття».
Це тривало рівно 13 місяців. 13 жовтня 1964 року внаслідок 

змови Хрущова було скинуто з усіх посад і відправлено на пенсію.
«Велике десятиліття» вмить перетворилося на «період волюн

таризму». При цьому не годилося називати волюнтариста на ім’я. 
На два десятиліття Хрущов і весь період його правління випали з 
нашої історії. Про «Велике десятиліття» не писали книг і статей, не 
знімали фільмів, не складали поем і пісень.
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Новий правитель нашої країни Маршал Радянського Со
юзу, чотири рази Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістич
ної Праці товариш Леонід Ільїч Брежнєв був напрочуд талано
витою людиною. Він поєднував посади Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Верховної Ради СРСР, Голови Ради оборони 
СРСР. Окрім цього, писав книги, за які удостоївся Ленінської 
премії з літератури.

Так-от, у трьох книгах Брежнєва про передвоєнний період, ві
йну, повоєнне будівництво, освоєння цілинних земель Хрущова 
зовсім не згадано. Якщо вірити «правдивим» книгам Брежнєва, 
то слід визнати, що ніколи не було ніякого Хрущова.

Хоча саме Хрущов звернув увагу на молодого інженера Брежнє
ва та довів його до найбІ7іьших владних вершин.

Хоча перед війною, напочатку війни та в післявоєнний період 
Хрущов був безпосереднім начальником Брежнєва.

Хоча під керівництвом генерал-лейтенанта Хрущова генерал- 
майор Брежнєв брав участь у державному перевороті й арешті 
Маршала Радянського Союзу Берії.

Хоча підйом цілинних земель -  це витівка Хрущова. Брежнєв 
керував освоєнням цілини під особистим контролем Хрущова.

Хоча в часи «Великого десятиліття» Брежнєв був найвддані- 
шим хрущовцем.

Хоча Брежнєв разом із Хрущовим брали найактивнішу участь у 
поваленні Маршала Радянського Союзу Жукова.

Хоча Брежнєв у часи «Великого десятиліття» отримав свою 
першу «Золоту зірку».

«Велике десятиліття» -  дивовижний пласт нашої історії.
Мій план -  написати три книги про час правління Хрущова: 

«Її ім я було Татьяна», «Облом», «Кузькіна мать».
Для того щоб зрозуміти, ким був Микита Хрущов, ким були 

його найближчі сподвижники, необхідно кинути побіжний погляд 
на події, які передували «Великому десятиліттю».
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1

29 липня 1939 року старший майор державної безпеки Іван 
Олександрович Серов був призначений на посаду заступника 
начальника Головного управління державної безпеки -  ГУДБ 
НКВС СРСР. Старшому майору держбезпеки було тридцять 
три роки. Звання старшого майора держбезпеки відповідало 
армійському комдиву -  по два ромби в петлицях.

Посаду заступника начальника ГУДБ Серов обіймав лише 
місяць -  упродовж серпеня 1939 року. За цей місяць Серов зро
бив щось таке, що спонукало Сталіна до щедрої винагороди.

У  системі НКВС найвищий пост за межами Москви -  На
родний комісар внутрішніх справ України. Господарем Украї
ни на той час був Микита Сергійович Хрущов. Офіційний ти
тул -  Перший секретар ЦК КП України.

31 серпня 1939 року Сталін підняв слухавку і поцікавив
ся, чи не заперечує товариш Хрущов проти призначення Іва
на Олександровича Серова на посаду Наркома внутрішніх 
справ України.

Сталін міг би не питати думки Хрущова, але він був людиною 
мудрою, умів, коли потрібно, виявити повагу до своїх підлеглих.

Чи міг Хрущов заперечувати? Адже про Серова він не знав 
зовсім нічого -  той з’явився в НКВС зовсім нещодавно.

Що саме зробив Серов на посту заступника начальника 
ГУДБ НКВС СРСР, Сталін Хрущову пояснювати не став. Але 
якщо Великий Вождь уважав за можливе та необхідне при
значити бійця таємного фронту на найвищу чекістську по
саду за межами Москви на знак подяки за один лише місяць 
служби на попередній, і без того вельми високій, посаді, то 
так тому й бути.

Наступного дня, 1 вересня 1939 року, Німеччина напала на 
Польщу.
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ЇЇ ІМ’Я БУЛО ТАТЬЯНА

2 вересня 1939 року до Києва прибув Серов. З вокзалу -  
прямо до ЦК КП України, щоб відрекомендуватися Хрущову.

2

Посада Народного комісара внутрішніх справ України була 
проклятою. Утім як і решта посад у НКВС.

Першим шефом НКВС України був комісар держбезпеки 
1-го рангу Всеволод Аполлонович Балицький. Його заарешту
вали того дня, коли йому виповнилося сорок п’ять років, роз
стріляли.

Потім цю посаду обіймав комісар ДБ 2 рангу Ізраїль Мойсе- 
йович Леплевський. Його заарештували та розстріляли у віці 
42 роки.

Вільне місце зайняв комісар державної безпеки 3-го ран
гу Олександр Іванович Успенський. Йому було тридцять шість 
років, коли він, зрозумівши, куди хилиться справа, зник. Своє 
зникнення Успенський видав за самогубство, залишивши на 
робочому столі записку: «Труп шукайте в Дніпрі». Однак від 
каральної руки пролетаріату не втечеш. Записці не повірили. 
Успенського оголосили у всесоюзний розшук. За півроку спій
мали та розстріляли.

Чітко проглядалася тенденція: кожен новий шеф НКВС 
України є молодшим за віком від свого попередника й на ранг 
нижчим за званням. А  кінець у всіх -  один. Тут теж тенденція.

Упродовж року посада була вакантною. Командували 
ТВО -  тимчасові виконувачі обов’язків*.

І ось до Києва призначено нового наркома. Відповідно до 
тенденції, він -  молодший за своїх попередників і звання в 
нього -  старший майор ДБ. Якщо так і далі буде, шефом НКВС 
України доведеться призначати двадцятирічного лейтенан
та державної безпеки й розстрілювати відразу ж після вступу 
на посаду.

Хоча Серов міг стати винятком із правила.

* Авт.: Після 1937-38 рр. вакансій було багато. ТВО правили скрізь. Уже й стали пе
ремовлятися, що ТВО (рос. ВРИД) -  це «вредительство», тобто шкідництво. Довелося новий 
термін упроваджувати -  ТВО (тимчасовий виконувач обов’язків).
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Віктор Суворов

Хрущов прийняв нового наркома поза чергою, розпитав 
про здоров’я, сім’ю, плани на майбутнє, поцікавився, що думає 
вище керівництво НКВС про напад Німеччини на Польщу, чи 
виконає Великобританія взяті на себе зобов’язання виступи
ти на боці Польщі.

Старший майор ДБ впевнено відповів, що виконає.
3 вересня 1939 року Великобританія і Франція оголосили 

війну Німеччині.
4 вересня 1939 року Народному комісарові внутрішніх 

справ України Івану Олександровичу Серову було присвоєно 
звання Комісара державної безпеки 3-го рангу.

З

17 вересня 1939 року вій
ська Червоної Армії перейшли 
кордон Польщі. І Хрущову, і 
Серову довелося наполегли
во працювати над тим, щоб 
громадян приєднаних тери
торій зробити «щасливими», 
змусивши їх «полюбити» свою 
нову Батьківщину, що звала
ся Союз Радянських Соціа
лістичних Республік. Рецепт 
простий і надійний: знищи
ти поганих, тоді залишаться 
лише хороші.

Товариша Хрущов у цьому 
питанні мав значний досвід.

1937-го року товариш Ста
ни дав першим секретарям об

ластей, країв і республік дозвіл 
на винищення ворогів, які за

важають будувати «світле майбутнє». Кожному визначив нор
му. Проте секретарям цього виявилося замало.

Серов Іван Олександрович -  
Нарком внутрішніх справ України, 
комісар державної безпеки
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ЇЇ ІМ’Я БУЛО ТАТЬЯНА

«Тут-таки до Політбюро ЦК пішли прохання від всіх секре
тарів - кому і скільки осіб потрібно розстріляти чи посадити. 
Цікаво, що першим по кровожерливості був Микита Сергійович 
Хрущов. Збереглися документи: 1937-го року в Московській об
ласті він зумів знайти 20 тисяч «куркулів», що підлягають роз
стрілу. Звідки їх стільки в Підмосков’ї, до того ж через п’ять 
років після колективізації? Те ж саме він повторив на Україні»

(Червона зірка, -  2006. -  20 вересня)

Слід мати на увазі, що 1953 року Хрущов став господарем 
Радянського Союзу й передусім наказав прочистити архіви, 
знищуючи будь-які сліди своєї активної діяльності. Те, про 
що розповідає «Червона зірка» і що лише випадково, через 
недогляд, збереглося, -  непряме свідчення особистого вне
ску Хрущова в боротьбу проти ворогів народу.

І ще: у Радянському Союзі перед Другою світовою війною 
налічувалося одинадцять республік. У дев’яти з них секретарі, 
які випрошували у Сталіна дозволу збільшити ліміти на роз
стріли, самі потім потрапили під каральну «сокиру» пролетар
ської справедливості. їм на зміну приходили нові секретарі, 
вони стріляли й саджали, просили збільшити норми виробіт
ку, знову стріляли, а потім отримували собі кулі в потилиці.

Лише у двох республіках перші секретарі успішно пережи
ли 1937-й і 1938-й роки: Берія в Грузії, Хрущов в Україні.

Хрущов і Берія -  не просто передовики «червоного» терору, 
а ще й хитрі хлопці. Інакше обидва розділили б долю решти 
своїх колег.

4

Якщо вже мова зайшла про передвоєнний період, до пор
трета Микити Сергійовича Хрущова додам легкий мазок 
м’яким пензлем. 10 липня 1937 року Політбюро ухвалило по
станову про створення обласних «трійок».

До кожної «трійки» входили начальник місцевого НКВС, 
прокурор і партійний секретар певного району, області, краю
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чи республіки. Усіх підозрі
лих «трійки» ділили на пер
шу і другу категорії. Тих, хто 
потрапив до першої катего
рії, розстрілювали, решту 
саджали на тривалі строки. 
«Трійки», не вникаючи у дета
лі, виносили вироки списка
ми, у яких значилися тисячі 
людей.

З ЦК КП до всіх республік, 
країв, областей і районів було 
розіслано такі запити: яким 
буде персональний склад 
«трійки»? Який ліміт роз
стрілів уважаєте за потрібне 
встановити спершу?

Центральний комітет, 
отримавши відповіді з місць, 
затверджував персональний 
склад вершителів доль і пер
винний ліміт.

Пункт 12 постанови Політ
бюро від 10 липня 1937 року ви

значив склад однієї з таких «трійок»:
«По Московській області в складі тт. Реденса, Маслова, 

Хрущова».
Той-таки пункт затверджував перше рішення «трійки» по 

Московській області про розстріл 6500 осіб і висилку до дале
ких районів країни 32 805 осіб (Молотов, Маленков, Кагано
вич. 1957. Стенограма червневого пленуму ЦК КПРС. -  Мо
сква. -  1998. -  С. 747).

Проаналізуймо персональний склад цієї «трійки», щоб оці
нити колег товариша Хрущова, разом з якими він очищав Мо
скву й Московську область від шпигунів і шкідників, контрре
волюціонерів, терористів та диверсантів.

Товариш Станіслав Францович Реденс. Його бойовий шлях: 
у ВЧК- з 1918 року. Слідчий Московської ЧК. Особистий секре-

Микита Сергійович Хрущов 
на початку кривавої кар'єри -  
ще без «фірмової» лисини
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тар товариша Дзержинського. Голова Одеської ГубЧК. Голова 
Кримської ГубЧК. Начальник Особливого відділу морських 
сил Чорного й Азовського морів. Помічник Дзержинського з ке
рівництва Вищою радою народного господарства. Голова За
кавказького ГПУ. Голова ГПУ Білорусії. Голова ГПУ України. 
Начальник НКВС Московської області. Комісар держбезпеки 
1-го рангу. Одружений на сестрі дружини Сталіна Анні Ал- 
лілуєвій. Один з організаторів процесу над Зінов’євим і Каме
невим. 20 січня 1938 року призначений Народним комісаром 
внутрішніх справ Казахстану. 22 листопада 1938 року зааре
штований. Був визнаний винним:

«у шпигунстві на користь польської розвідки, а також у 
тому, що був учасником змовницької організації в системі 
НКВС, за завданням якої виконував ворожу роботу, спрямовану 
на знищення партійно-радянських кадрів, здійснював масові 
необгрунтовані арешти радянських громадян, чимало з яких 
було розстріляно».

Самого товариша Реденса розстріляли 12 лютого 1940 року.
Другий у «трійці» -  Костянтин Іполітович Маслов -  проку

рор Москви. Арештований 3 липня 1938 року. Визнаний вин
ним у тому, що:

«...був активним учасником контрреволюційної право- 
троцькістської шкідницької терористичної організації, що 
існувала в прокуратурі міста Москви й області, здійснював 
підривну діяльність, уходив до складу бойової терористич
ної групи, яка готувала терористичні акти проти керівників 
ВКП(б) і радянського уряду».

7 березня 1939 року громадянина Маслова було засуджено 
й того самого дня розстріляно. Разом з ним розстріляли й за
ступників -  Кобленца та Євзеріхіна.

Таким чином, товариші Реденс, Маслов і Хрущов старан
но вишукували ворогів народу, ударним темпом винищували 
їх тисячами. І ось з’ясувалося, що Реденс -  польський шпигун, 
змовник, незаконно заарештовував радянських людей і роз
стрілював їх! Маслов -  терорист, який готував замах на вождів 
першої у світі соціалістичної держави!
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Разом із і шпигуном Реденсом і терористом Масловим пра
цював товариш Хрущов, підписував ті ж таки багатометрові 
списки з десятками тисяч прізвищ, не заглиблюючись у суть 
звинувачень і навіть не маючи фізичної можливості прочита
ти таку кількість вибитих на допитах зізнань.

Однак Реденсу і Маслову -  вишак, Хрущову -  підвищення.
Про Хрущова можна говорити все, що нам до вподоби. Зро

зуміло, не дурень. Принаймні в тому історичному періоді.

5

Головним завданням НКВС була боротьба з ворогами на
роду. Прибулий 2 вересня 1939 року до Києва новий Народний 
комісар внутрішніх справ України товариш Серов потрапив 
під руку до «правильного» начальника. До такого, який цю бо
ротьбу здійснював нещадно і безперервно.

Хрущов і Серов зрозуміли один одного. Спрацювалися. їхні 
стосунки склалися.

26 квітня 1940 року було оприлюднено Указ Президії Вер
ховної Ради СРСР про нагородження чималої кількості чекіс
тів. За що саме їх нагороджували, не уточнювалося: «За значні 
заслуги у справі зміцнення...».

Насправді їх відзначали за розстріл тисяч польських офі
церів. У  списку орденоносців виявилися такі начальники 
управлінь НКВС:

Калінінської області -  майор держбезпеки Д. С. Токарев;
Смоленської області -  капітан ДБ Є. І. Купріянов;
Харківської області -  майор ДБ П. С. Сафонов.
Це начальники УНКВС тих самих областей, у яких згодом 

знайдуть масові поховання:
Мідне Калінінської області,
Катинь Смоленської області,
П’ятихатки -  Харківської.
У цьому списку передовиків боротьби «за щастя людства» 

серед перших опинився комісар державної безпеки 3-го рангу 
Серов Іван Олександрович, удостоєний найвищої державної 
нагороди -  ордена Леніна.
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6

Одного разу виступаю 
на Київському телеба
ченні. З Британії -  через 
телеміст. Мовив звичну 
фразу: «У серпні 1939 ро
ку Гітлер і Сталін поділи
ли Польщу».

Мене перебив лютий 
опонент: «Усе було пра
вильно! Сталін усього 
лише приєднав до Укра
їни українські землі. На
смілься зараз сказати 
українцям, що це не наша 
земля! Ну, насмілься!».

А  я теж злий.
По-перше, територі

альний спір -  між Радян
ським Союзом і Польщею.
З Польщею його і слід 
було вирішувати. Але не з 
Гітлером.

По-друге, із середини 
1930-х років назрівала 
велика війна в Європі 
й усьому світі. Товариш 
Сталін про це знав, з надією та радістю відверто про це го
ворив. Зокрема у березні 1939 року з трибуни XVIII з’їзду Ко
муністичної партії. Беручи до уваги, що насувається велика 
війна, з вирішенням територіальних проблем можна було б і 
зачекати. Жив же якось Радянський Союз без тих територій 
два десятки років, міг би ще потерпіти.

Отримавши нові території, Сталін утрачав «подушку безпеки» 
у вигляді Польщі. Розподіл Польщі означав, що виникає спіль
ний кордон з Німеччиною, тим самим Гітлер отримує можли
вість завдати нищівного удару по нашій країні, ще й раптового.
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По-третє, якщо без допомоги Гітлера нам уже ніяк не мож
на було повернути українські та білоруські землі, то товарише
ві Сталіну слід було питання ставити інакше: «Бери, Гітлере, 
те, що вважаєш своїм, я візьму те, що моє, але нехай між нами 
залишиться урізана, але все ж незалежна Польща. Тоді між 
Німеччиною і Радянським Союзом не буде спільного кордону. 
Тоді ти не зможеш напасти на мене раптово!».

Цей варіант товаришу Сталіну чомусь не сподобався. 
Йому для чогось був потрібен спільний кордон із Німеччиною. 
Заради цього він віддав Гітлеру навіть Варшаву, яка колись 
уходила до складу Російської імперії, а під владою Німеччини 
ніколи не була.

Звідки така щедрість?
А тому, що кордон по Бугу товариш Сталін уважав тимча

совим. І цього не приховував.
Народний комісар оборони СРСР Маршал Радянського Со

юзу С. К. Тимошенко про це оголосив у своєму наказі, опублі
кованому в усіх радянських газетах, зачитаному перед строєм 
кожних роти, батареї, ескадрильї:

«Радянський Союз значно розрісся і перемістив свої кор
дони на захід. Капіталістичному світу довелося потіснитися 
і поступитися. Але не нам - бійцям Червоної Армії - зазна
ватися і заспокоюватися на досягнутому!»

(Наказ Народного комісара оборони 
№ 400, 7 листопада 1940 р.)

Тобто це виглядає так, що ми просунули свої кордони на за
хід, але на цьому не заспокоїмося. Нам цього замало.

Це не промова політика і не повідомлення журналіста. Це -  
бойовий наказ усім з’єднанням і частинам Червоної Армії. 
Проте західніше радянських кордонів -  лише ті країни, які є 
союзниками Німеччини, або ті землі, які Німеччина захопила.

Коротше кажучи, у наказі Червоної Армії Народний комі
сар оборони СРСР офіційно оголосив, що доберемося й до Ні
меччини.

Не заради звільнення українців і білорусів Сталін установ
лював спільний кордон із Німеччиною, а заради створення умов 
для раптового нападу на Німеччину й захоплення Європи.
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Литовська СРР
Балтійське море

Провінція ^  
Східної Прусії

Білоруська СРР

w -  г
Імперська область 
Країна Варти

Генеральна
губернія

Верхня
Седезія країнська*сРР

Протекторат 
Богемії 
і Моравії Словаччина

Королівство
Угорщина

Так окупанти розділили Польщу 1939-го року

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Моєму лютому опонентові з Києва рекомендую поміркува- * 
ти ось над чим: землі, відірвані від Польщі, до України та Бі
лорусі товариш Сталін не приєднав. Він їх приєднав до Радян
ського Союзу.
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Владу на тих землях було встановлено не українську й не 
білоруську. Влада, як і скрізь у нас, була встановлена радян
ська, комісарська, чекістська, стукацька, вертухайська, роз- 
стрільна.



Розділ 2



1

7 червня 1940 року командувачем військ Київського осо
бливого військового округу було призначено генерала армії 
Георгія Костянтиновича Жукова.

Призначили його не дарма. Передбачалося чергове визво
лення. Від Румунії товариш Сталін вирішив відкраяти Бесса- 
рабію та перетворити її на Молдавську Радянську Соціалістич
ну Республіку.

Молдавани і румуни -  близнюки-брати. На росіян вони ні 
за мовою, ні за укладом життя зовсім не схожі. Це не важливо. 
Бессарабія колись уходила до складу Російської імперії, тому 
слід було її повернути під рідний дах, виправивши історичну 
несправедливість. Заодно й Північну Буковину, яка ніколи до 
складу Російської імперії не входила.

9 червня 1940 року наказом Жукова війська Одеського і 
Київського військових округів було піднято по бойовій триво
зі. Негайно розпочалося зосередження та розгортання військ 
на кордоні Румунії.

20 червня 1940 року було таємно сформовано Південний 
фронт. Командувач фронтом -  генерал армії Жуков.

У складі Південного фронту:
управління трьох армій (5, 9 і 12-та);
управління 13-ти корпусів (10 -  стрілецьких, 3 -  кавалерійські);
40 дивізій (32 -  стрілецькі, 2 -  мотострілецькі, 6 -  кавале

рійських);
14 бригад (11 -  танкових, 3 -  повітряно-десантні);
96 артилерійських полків (66 -  у складі дивізій, 14 -  корпус

них, 16 -  резерву Головного командування);
45 винищувальних і бомбардувальних авіаційних полків.
Південний фронт -  це 460 тисяч бійців і командирів, 12 ти

сяч гармат і мінометів, 3112 танків, 2168 бойових літаків. Для
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забезпечення дій приморського флангу Південного фронту до
лучали частину сил Чорноморського флоту й кораблі Дніпров
ської флотилії, яких перекинули в гирло Дунаю. Позаду військ 
Південного фронту розгорталися частини НКВС. Усіх разом -  
понад півмільйона.

Війська Південного фронту отримали наказ Жукова роз
громити армію Румунії в разі, якщо вона буде чинити опір.

Після зосередження військ на кордоні товариш Молотов 
зажадав від уряду Румунії повернути Бессарабію та Північ
ну Буковину.

Уряд Румунії, розуміючи, що опиратися марно, віддав вій
ськам наказ на відступ.

2

Навіщо ж Сталіну і Жукову знадобилися Бессарабія та Пів
нічна Буковина?

Ось офіційна радянська відповідь. Її дав академік РАПН, 
доктор історичних наук, професор, полковник О. С. Орлов:

«З території Бессарабії радянська авіація могла тримати 
під загрозою нафтові промисли Румунії, яка була головним 
постачальником нафти для Німеччини. Північна Буковина по
трібна була тому, що через її територію проходила рокадна 
залізниця стратегічного значення від Одеси через Кишинів, 
Чернівці, Львів, що мала європейську колію і дозволяла ви
користовувати рухомий склад по залізницях Європи»

(Військово-історичний журнал, 1991. -  № 10. -  С. 17)

Я нічого не розумію!
У вересні 1939 року між Радянським Союзом і Німеччиною 

був підписаний договір «Про дружбу і кордон».
Повторюю: про дружбу!
У червні 1940 року жодних військових планів нападу на 

Радянський Союз у Німеччини не було. А війська Південного 
фронту під командуванням генерала армії Жукова аби ру
шили у Бессарабію, щоб «тримати під загрозою нафтові про-
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мисли Румунії, яка була головним постачальником нафти 
до Німеччини».

Це що за дружба така?
Гітлер Радянському Союзу тоді не загрожував. Навпаки! 

У червні 1940 року Гітлер воював проти Франції та Британії, 
тил Німеччини був нічим не захищений.

Не Гітлер погрожував Радянському Союзу. Це Сталін і Жу
ков приставили пістолет зі зведеним курком до «нафтового 
серця» Німеччини.

Виробництво синтетичного палива в Німеччині в гід
них згадки обсягах було налагоджено лише 1943 року. У 
червні 1940 року Німеччина, блокована на морях британ
ським флотом, отримувала нафту лише з Румунії та Радян
ського Союзу.

Тобто удар Червоної Армії в Румунію з одночасним припи
ненням поставок з Радянського Союзу міг умить зупинити на 
всіх фронтах одразу всі німецькі танки й бронетранспортери, 
артилерійські тягачі й автомашини, винищувачі та бомбарду
вальники, крейсери й лінкори, есмінці та підводні човни.

Простіше кажучи, Південний фронт під командуванням 
Жукова не просто відірвав від Румунії якісь землі, а ство
рив загрозу для існування Німеччини тоді, коли Німеччи
на вела війну проти Франції та Великобританії. Дасть то
вариш Сталін наказ -  Червона Армія вдарить по Плоєштах, 
на чому Друга світова війна завершиться перемогою Радян
ського Союзу.

Наші орденоносні академіки називають мене всілякими 
нехорошими словами, але відкрито визнають, що дії Чер
воної Армії проти Румунії в червні 1940 року мали на меті 
створення загрози нафтоносним районам Румунії, яка 
була головним постачальником нафти для Німеччини. А в 
цьому вся суть «Криголама». Шановні академіки, дякую за 
підтримку!

Сталіну та Жукову було замало створити загрозу Німеччи
ні. їм для чогось знадобилися ще Північна Буковина, паротяги 
та вагони з європейською колією. Навіщо ж «використовувати 
рухомий склад на залізницях Європи», якщо Червона Армія на 
цю саму Європу нападати не збиралася?
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З

Найстрахітливіша й най- 
ганебніша військова пораз
ка в усій світовій історії -  це 
розгром Червоної Армії 1941 
року. Жодна армія світу ніко
ли не втрачала стільки тан
ків, гармат і літаків, стільки 
гвинтівок і кулеметів, стільки 
патронів і снарядів, не зали
шала таких значних терито
рій, не здавала ворогові стіль
ки полонених.

Планував бойові дії Чер
воної Армії Генеральний 
штаб, яким із січня 1941 року
керував генерал армії Жу-

т . Командувач військами Київського
КОВ. І знаходяться ЛЮДИ, Я К І округу генерал армії Георгій
стверджують, ЩО Жуков не Костянтинович Жуков
програв жодного бою. А хіба 
Генеральний штаб і його ге
ніальний начальник за ганьбу 1941 року відповідальності не 
несуть?

Провина Жукова за розгром 1941 року не вичерпується 
злочинною халатністю під час планування бойових дій і са
моусуненням від керівництва військами на початку війни. 
Розгром 1941 року став можливим тому, що роком раніше 
Південний фронт Жукова створив загрозу безпеці Німеччи
ни. Бессарабію і Північну Буковину Жуков відірвав від Ру
мунії без бою. Але безкровна перемога мала згодом криваві 
наслідки. Гітлер раптом зрозумів, що зовсім не він господар 
Європи, що Німеччина вцілому залежить від подальших дій 
Радянського Союзу.

Дії Червоної Армії в червні 1940 року змусили Гітлера оці
нити стратегічну ситуацію зовсім із інших позицій: Німеччи
на веде війну проти Великобританії, але будь-якої миті армія,
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авіація і флот Німеччини, а також промисловість і транспорт 
можуть бути паралізовані, якщо так вирішить Сталін.

Відомий теоретик стратегії Б. Ліддел Гарт уважав, що зло
вісні дії Червоної Армії влітку 1940 року були тим поштовхом, 
який змусив Гітлера замислитися над подальшими планами 
Сталіна й дійти єдного можливого висновку.

«Гітлер мав серйозну розмову з генерал-полковником 
А. Иодлем про можливість війни проти Радянського Союзу у 
випадку, якщо Червона Армія спробує захопити нафтоносні ра
йони Румунії»

(Liddel Hart, В. History of the Second World War - 
London: Cassell, 1970), p. 150)

Це стало першим кроком до розроблення плану нападу на 
Радянський Союз. Не заради якогось «життєвого простору», а 
заради порятунку Німеччини та Європи.

Улітку 1940 року в Гітлера було стільки простору, що він 
його вже заледь контролював: від Нарвіка до Ліона, від Копен
гагена до Праги та Відня, від Варшави до Парижа.

4

1976 року Воєнвидав опублікував зазначену книгу Ліддел 
Гарта російською мовою з назвою «Друга світова війна». Авто
ром і редактором передмови був відомий борець за правду іс
торії полковник О. І. Ржешевський.

Мабуть, через недогляд із тексту випала наведена вище ци
тата про причини, які змусили Гітлера розпочати підготовку 
до війни проти Радянського Союзу.

За цей і подібні дрібні недогляди в підготовці до видання 
іноземних книг, коли пропускалося найважливіше, через що 
сенс губився або змінювався на протилежний, Олег Олексан
дрович Ржешевський був удостоєний орденів, посад, учених 
ступенів і звань, він став президентом Асоціації істориків 
Другої світової війни, заслуженим діячем науки РРФСР, про
фесором, доктором наук і т.д.
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Проте Ржешевський -  це лише боєць ідеологічного фронту. 
А як же сам Жуков оцінював власні дії в червні 1940 року, які 
підштовхнули Гітлера розпочати підготовку до нападу на Ра
дянський Союз?

Жуков свої дії ніяк не оцінював.
«Червона зірка» від 15 грудня 2009 р. називає мемуари Жу

кова «безцінною книгою». Однак у «безцінній книзі» видатний 
полководець забув повідомити своїм захопленим читачам про 
те, чим же він займався у травні 1940 року. У цей час Гітлер 
громив Францію, а Жуков перебував у Москві, не обіймаючи 
жодних посад. Нібито сидів без діла.

Однак справа в нього була. Він готував війну проти Румунії. 
Нещодавній досвід Фінляндії засвідчив, що до малих воєн по
трібно готуватися так само серйозно, як і до великих. 7 червня 
1940 року Жуков прибув до Києва не з порожніми руками, а з 
уже готовим планом розгрому Румунії в разі, якщо Бессарабію 
та Північну Буковину не буде віддано без бою. Створення Пів
денного фронту й зосередження військ не вимагали нових зу
стрічей зі Сталіним для уточнення деталей. Усе вже було вирі
шено та відпрацьовано. Залишалося тільки готувати війська.

Сам Жуков про все це у своїх мемуарах не згадав і не роз
мірковував. У першому виданні про Румунію й Південний 
фронт -  ані слова!

Друге видання вийшло вже після смерті Жукова, проте й у 
ньому жодних згадок про Південний фронт.

З початку 1980-х років я два десятки років часто виступав 
на британському радіо, переважно в програмі Сєви Новгород- 
цева. І наполегливо довбав в одну точку: Жуков не пам’ятає, 
що в червні 1940 року існував Південний фронт, що сам Жуков 
був його командувачем, що дії цього фронту зіграли фатальну 
роль у долі нашого народу, нашої Батьківщини!

Не знаю, що подіяло: чи мій крик чи якийсь інший чинник, 
але поступово пам’ять уже мертвого стратега прояснилася 
і через двадцять років після його смерті в мемуарах нарешті, 
пролунало зізнання про те, що Південний фронт існував, що 
він сам цим фронтом командував. Зазначену інформацію було 
вписано в мемуари, щоправда, з акцентом на якісь комічні мо
менти, але без заглиблення в серйозні питання.
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Шкода, що, згадавши про Південний фронт, стратег не по
чав розмірковувати про наслідки своїх дій.

5

У мемуарах, численних інтерв’ю та виступах Жуков ви
ставляє себе стратегом, а Сталіна -  боягузливим чоловічком, 
який на військових питаннях не розумівся, принаймні під час 
першої половини війни. Жуков заявив режисерові Григорію 
Чухраю:

«Сталін боявся війни. А страх - поганий радник»
(Червона зірка. -  1995. -  19 вересня)

Чудово!
Якщо Сталін боявся війни, то видатному стратегу слід 

було в травні 1940 року сказати: «Товаришу Сталіне, ідея зі 
звільненням Бессарабії та Північної Буковини досить небез
печна. Особливо зараз, коли всі танки, літаки, увесь флот, усі 
тямущі генерали й майже всі дивізії Гітлера воюють у Фран
ції. Ми ж Гітлера налякаємо. Йому Румунію захищати нічим. 
Навіщо нам Бессарабія, та ще й у такий час? Нам землі в Ра
дянському Союзі бракує? Прикинь, товаришу Сталіне, що ми 
ведемо повномасштабну війну проти Японії, що в нас своєї 
нафти немає, що ми її купуємо в незалежному Азербайджа
ні, який себе від потужного противника захистити не може. І 
ось поруч із цими життєво важливими для нас районами ви
добутку нафти хтось зосередив півмільйонну армію з трьома 
тисячами танків, двома тисячами літаків, із десятком тисяч 
гармат. Нам же з тобою, товаришу Сталіне, будуть непере
ливки. Розумієш, як сьогодні себе почуває Гітлер. Адже він на 
нашу загрозу повинен реагувати. Які в нього варіанти? Від
вести загрозу від Румунії Гітлер може лише розгромом Радян
ського Союзу. Ми ж своїми діями провокуємо Гітлера на удар 
у відповідь. Ми ж нариваємося на німецький напад. Адже Гіт
лер заради оборони Німеччини буде змушений розпочати ві
йну проти нас».
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Сталін, за словами Жукова, був дурний і боягузливий, сам 
Жуков -  мудрий і хоробрий стратег. Чому ж мудрий і хоробрий 
не втримав Сталіна від фатальної помилки?

6

У  нашій державі було три сили: Партія, Армія і Державна 
безпека.

Коли говоримо про Партію, то маємо на увазі суміжні та 
споріднені з нею структури: державний апарат, включно із су
дами та прокуратурою, комуністичну спілку молоді, пресу (а 
вона вся була партійною), профспілки.

Коли говоримо про Армію, то маємо на увазі ще й військову 
промисловість, воєнізовані організації, десятки мільйонів ре
зервістів.

Коли говоримо про Державну безпеку (не проти ночі буде 
згадана), то беремо до уваги весь каральний апарат пролетар
ської диктатури: маси стукачів, міліцію, прикордонні та вну
трішні війська, тюрми, табори.

У червні 1940 року в Києві зустрілися три діячі:
Перший секретар Центрального комітету Комуністичної 

партії України Хрущов -  це Партія;
Командувач військами Київського особливого військового 

округу (і Південного фронту) генерал армії Жуков -  це Армія;
Народний комісар внутрішніх справ України, комісар дер

жавної безпеки 3-го рангу Серов -  це Держбезпека.
Україна являла собою немовби зменшену копію Радянсько

го Союзу.
Хрущов, Жуков, Серов -  троє борців за народне щастя.
Один за світле майбутнє боровся в Москві, перестрілявши 

там десятки тисяч людей і аж ніяк не менше в Україні; другий 
звільняв Польщу, третій -  Румунію.

Хрущов, Жуков, Серов -  тріумвірат, троє богатирів, троє 
мушкетерів, троє танкістів -  веселих друзів, які по-братськи 
розливають на трьох російський народний напій. Вони одразу 
порозумілися.
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У великій і могутній, правдивій та вільній російській мові 
так багато гарних слів, яскравих і образних висловів. Але для 
цього випадку не можу дібрати нічого влучнішого. Тут підхо
дить лише одне -  «знюхалися».

Незабаром війна розкидала їх безкраїми просторами, 
проте вони не забували один одного, допомагали чим могли. 
Упродовж усієї війни та після неї. Фронтові дороги то зводили 
їх разом, то розкидали на тисячі верст.

7

7 листопада 1943 року член Політбюро ЦК ВКП(б), Пер
ший секретар ЦК КП України генерал-лейтенант Хрущов і 
заступник Верховного головнокомандувача Маршал Радян
ського Союзу Жуков доповіли Сталіну, що Київ узято!

Саме в день річниці Жовтневої революції!
Про такі перемоги через багато років напише поет Юрій 

Леонідович Нестеренко:
І було відомо солдатам,
Із дому вирваних війною,
Що міста беруться -  до дати,
А тому -  будь-якою ціною.

Київ у цьому випадку -  блискучий приклад. До великої 
дати. За ціну не постоїмо!

Попереду їх ще багато буде -  міст, узятих до ювілеїв. І він
цем усього -  Берлін. Його потрібно буде взяти до 1 травня 
1945 року, до свята солідарності всіх пролетарів світу.

У листопаді 1943 року Микита Хрущов залишився в Києві 
відновлювати Україну, а Жуков пішов на Берлін. Услід йому -  
Серов.

Після війни доля піднімала то одного, то іншого. Подеколи 
жбурляла на каміння немилості.

Сталін скинув Хрущова з посади господаря України. А не
забаром підняв. Повернув на місце. Потім Сталін поставив 
Хрущова вже вдруге правити Москвою.

ЗО



ЇЇ ІМ’Я БУЛО ТАТЬЯНА

Навесні 1945 року заступником Жукова у справах цивіль
ної адміністрації в Німеччині було призначено комісара дер
жавної безпеки 2-го рангу Серова.

У розпорядженні Жукова і Серова опинилися числен
ні багатства. Повеселилися обидва. Ішлося не лише про 
скарби німецьких банків, захоплені мішки ніким не пора
хованих грошей, які ще перебували в обігу, кілометри доро
гих тканин, вагони дорогоцінних меблів, а й про картини 
Дрезденської галереї, золото та діаманти, корону дружини 
німецького кайзера.

Сталін довідався про широкий розгул знахабнілих мароде
рів.

Серов відбувся переляком. Невдовзі навіть підвищення дістав.
Минулося б і Жукову. Але в нього, крім мародерства, краді

жок в особливо великому розмірі, незаконної роздачі орденів й 
інших кримінальних злочинів, виявилася ще одна вада -  не
стримна хвалькуватість. Жуков приписував собі перемоги в 
битвах, у яких участі не брав.

Сталін зняв Жукова з високих посад і відправив коман
дувати Одеським військовим округом, а за два роки -  Ураль
ським.

Жуков не втрачав надії. Його друг Хрущов був членом По
літбюро, тобто входив до складу першої десятки вождів, які ке
рували Радянським Союзом.

Його друг Герой Радянського Союзу генерал-полковник 
Серов був першим заступником Міністра внутрішніх справ 
СРСР.

Жуков міг розраховувати на те, що одного разу Хрущов по
верне його на вершини влади. А Серов допоможе.

Можливість така з’явилася влітку 1952 року.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ.

Розгортаємо книгу «Історія прикордонної служби Білорусі», 
яку видав у світ Державний прикордонний комітет Республіки 
Білорусь (ВВЦ Мінфіну, Мінськ.). На сторінці 251 читаємо:
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«Після виходу радянських і фашистських військ на лінію 
розмежування 28 вересня 1939 року між СРСР і Німеччиною був 
підписаний договір про кордон».

Ось як!
23 серпня 1939 року в Кремлі між Радянським Союзом і Ні

меччиною було підписано Договір про ненапад. Підписали това
риш Молотов і гер Ріббентроп. Договір увійшов в історію з їхні
ми іменами.

Договір досить дивний.
Між Радянським Союзом і Німеччиною не було спільного 

кордону. М іж ними була Польща. Тому Німеччина не могла 
напасти на Радянський Союз, а Радянський Союз -  на Ні
меччину.

Зачекайте! Навіщо підписувати договір про ненапад, якщо 
напад фізично неможливий?

Усе очевидно: договір про ненапад був насправді догово
ром про напад на Польщу. Домовленість про розподіл Поль
щі було закріплено додатковим секретним протоколом. 
Якщо Польщу розділити, то виникне спільний кордон між  
Радянським Союзом і Німеччиною. Саме на цей випадок і 
потрібен був договір про ненапад між Радянським Союзом 
і Німеччиною.

Розподіл Польщі означав, що Великобританія і Франція ого
лосять війну Німеччині, тобто розпочнеться європейська, 
отже, Світова війна.

Це розумів Сталін. Цього не розумів Гітлер.
Договір підписали. Гітлер напав на Польщу й розпорчав ві

йну проти Великобританії та Франції, потенційно -  проти 
США й усього світу.

Так товариш Сталін штовхнув Гітлера в Другу світову ві
йну, залишившись осторонь, вичікуючи зручного моменту.

Вожді Радянського Союзу десятиліттями заперечували 
наявність додаткової домовленості про поділ Польщі. Тобто: 
Польщу ми з Гітлером не ділили, тож Другу світову війну роз
почав хто завгодно, тільки не Сталін.

Сам Молотов категорично заперечував наявність додат
кового таємного протоколу. Письменник Фелікс Чуєв провів де
сятки бесід із Молотовим:
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«Декілька разів я запитував про це Молотова - відповідь одна» 
(Чуєв Ф. Молотов. Полудержавний володар. -  

Москва: ОЛМА-ПРЕС. -  2002. -  С. 28)
Сам Чуєв схиляється до такої думки. Мовляв, додаткові 

таємні протоколи опубліковані, але чи не фальшивка це?
Припустімо, що 23 серпня 1939 року між Молотовим і Ріб- 

бентропом, тобто між Сталіним і Гітлером, домовленості 
про розподіл Польщі досягнуто не було й не було жодного до
даткового протоколу. У  цьому разі запитання повторюю: на
віщо ж Ріббентропу і Молотову підписувати договір про нена
пад між Радянським Союзом і Німеччиною, якщо такий напад 
без поділу Польщі неможливий?

Тепер звернімося до цитати з книги, яку опублікувала по
важна установа -  Державний прикордонний комітет Респу
бліки Білорусь:

«Після виходу радянських і фашистських військ на лінію 
розмежування...»

Німеччина напала на Польщу 1 вересня 1939 року. Товариш 
Сталін почекав, що Великобританія і Франція оголосять війну 
Німеччині, коли Німеччина розтрощить основні сили польської 
армії. Тоді, Сталін віддав наказ Червоній Армії. 17 вересня 1939 
року Червона Армія завдала удару в спину Польщі. Незабаром 
радянські та німецькі війська, що наступали з обох сторін, зу
стрілися на лінії розмежування.

Стоп!
Коли і ким цю лінію було встановлено? Припустімо, що не 

Молотов і Ріббентроп 23 серпня 1939 року в Кремлі розділили 
Польщу та провели розмежувальну лінію.

Запитання керівництву Державного прикордонного ко
мітету Республіки Білорусь: звідки ж розмежувальна лінія 
взялася? Хто її провів, погодив, затвердив у Сталіна йГіт - 
лера?

Погодьмося на мить: опубліковані фотокопії таємних до
даткових протоколів пакту Молотова-Ріббентропа -  це фаль
шивка, антиросійська підлість. Але якщо не Молотов і Ріббен
троп у присутності Сталіна і за згодою Гітлера провели на 
мапі розмежувальну лінію, то хто, де і коли цю лінію провів?
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Ваше слово, товариші прикордонні генерали.
Це перше запитання. А ось друге.
28 вересня 1939 року Ріббентроп ще раз побував у Москві. 

Лінію кордону між Радянським Союзом і Німеччиною було 
остаточно узгоджено, після чого підписано «Договір про друж
бу і кордон».

Про цей договір мені довелося кілька разів згадати в цій 
книзі.

Тепер ще раз прочитаємо цитату з книги білоруських при
кордонних генералів. Цей договір вони назвали «Про кордон».

Ось, шановні читачі, блискучий зразок фальсифікації істо
рії. З офіційної назви договору між двома великими державами 
викинуто одне лише слово. А сенс змінений радикально: вихо
дить, не було ніякої дружби з Гітлером.

Ось так генерали-фальсифікатори братньої Білорусії, ви
ховані у прикордонних училищах КДБ СРСР, перекручують 
нашу спільну історію.



Розділ З



1

Для того, щоб зрозуміти логіку невидимих битв і боїв, які 
після Другої світової війни сколихнули нашу країну від Мо
скви до самих окраїн, із південних гір до північних морів, ми 
зобов’язані згадати основи.

Усі класики комунізму пов’язували шлях до «світлого май
бутнього» з війною.

Карл Маркс:
«Ми говоримо робітникам: Вам, можливо, доведеться пере

жити ще 15, 20, 50 років громадянської війни для того, щоб 
змінити наявні умови і щоб зробити самих себе здатними до 
панування»

(Засідання Центрального комітету 15 вересня 1850 року)

Фрідріх Енгельс про те, чим обернеться для людства при
йдешня світова війна:

«Лише один результат абсолютно безсумнівний: загальне 
виснаження і створення умов для остаточної перемоги робіт
ничого класу»

(15 грудня 1887 року)

1914 року довгоочікувана світова війна нарешті вибухну
ла. Ленін спочатку радів: все відбувається за планом -  так, як 
передбачили Маркс і Енгельс.

Однак війна затягнулася, і «остаточної перемоги робіт
ничого класу» не було видно. Ленін не занепадав духом: рап
том трапиться ще одна така війна, тобто Друга світова. Ось 
у результаті Другої світової і наступить Світова революція. У 
вересні 1916 року Ленін склав «Військову програму пролетар
ської революції»:
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«Людство переживе - на крайній випадок - другу імпері
алістичну війну, якщо революція не виросте з цієї війни».

Сам Ленін утратив надію на те, що революція відбудеться 
за його життя. 9 січня 1917 року, перебуваючи в тихій, спокій
ній і ситій Швейцарії, він заявив:

«Ми, люди старшого віку, можливо, не доживемо до вирі
шальних битв цієї прийдешньої революції».

На щастя Леніна і нещастя народів нашої країни, рево
люція відбулася наступного місяця, причому там, де її ніхто, 
включно з Леніним, не очікував, -  у Росії.

Отже, Перша світова війна все-таки забезпечила частко
вий результат -  перемогу комуністів на одній шостій частині 
суші. Залишалося дочекатися Другої світової війни.

Йосип Сталін:
«Назріває нова імперіалістична війна... Вона, напевно, 

завершить революцію і поставить під питання саме існування 
капіталізму в низці країн»

(26 січня 1934 р. Звітна доповідь
XVII з’їзду партії про роботу ЦК ВКП(б))

«Перша світова імперіалістична війна дала перемогу рево
люції в одній із найбільших країн... Друга світова імперіа
лістична війна може привести також до перемоги революції в 
одній або декількох країнах»

(10 березня 1939 р. Звітна доповідь
XVIII з ’їзду партії про роботу ЦК ВКП(б))

Це з надією сказано за неповні півроку до першого пострілу 
Другої світової війни.

Цього самого року вийшов новий польовий статут Червоної 
Армії ПУ-39:

«Якщо ворог нав’яже нам війну, Робітничо-селянська Чер
вона Армія буде найбільш нападницькою з усіх армій, що 
коли-небудь нападали. Війну ми будемо вести наступально,
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з найрішучішою метою повного розгрому супротивника на його 
ж території».

Тут використано фіговий листочок: «якщо ворог нав’яже».
Ми з нетерпінням і надією чекаємо на війну, яка звільнить 

пролетарів капіталістичних країн від рабства, але не ми цю 
нам же бажану війну розпочнемо. Її нав’язують нам.

Однак далі -  відкритим текстом: Червона Армія буде най
більш нападницькою з усіх, що коли-небудь нападали. Отже, 
Червона Армія перевершить усіх агресорів історії, затьмарить 
славу великих завойовників: Атілли, Чингіз-Хана, Батия, Та
мерлана, Бонапарта.

2

Найбільш нападницьким товариш Сталін стати не встиг. 
Довелося відбиватися від самого нападника, який випередив 
на кілька тижнів, а, можливо, що й на кілька днів, якщо не на 
день.

Друга світова війна зруйнувала всі комуністичні теорії.
Згідно з писаннями Маркса-Леніна-Троцького, кляті бур- 

жуїни мали воювати проти комунізму лише тому, що влада 
пролетарів у одній країні буде прикладом для пролетарів усіх 
інших країн. От як ви будете щасливо жити, якщо скинете за 
нашим прикладом проклятих буржуїв!

Проте жодні буржуї на Радянський Союз нападати не ста
ли. Навпаки, США і Великобританія усіма силами рятували 
Сталіна, який потрапив у біду.

А  напали на Радянський Союз не капіталісти, а соціаліс
ти. Війна на Європейському континенті розгорнулася між 
двома першими у світі соціалістичними державами -  Ра
дянським Союзом і Німеччиною. Логічно було б цю війну на
зивати Першою соціалістичною.

Друга світова війна відгриміла, проте сподівань, які на неї 
покладав товариш Сталін й інші товариші, не виправдала. 
Поставити всю Європу на наш шлях розвитку не вдалося. Що 
ж далі?
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Далі залишалося готуватися до Третьої світової війни. При 
цьому, зрозуміло, не беручи на себе відповідальності за її по
чаток, прикриваючись тим же самим листочком: якщо вороги 
війну нав’яжуть, то нарешті довгоочікувана Світова револю
ція вибухне й переможе.

З

1951 року Інститут філософії АН СРСР опублікував підруч
ник «Історичний матеріалізм».

Книга вбивала з маху самим лише складом авторів. Тобто 
не складом, а його відсутністю. Імена були приховані. Сказано 
було просто й лаконічно -  автори.

Повідомлялося лише, що створено цю працю «за загаль
ною редакцією члена-кореспондента АН СРСР Ф. В. Кон
стантинова».

Про Федора Васильовича Константинова відомо, що був 
він улюбленим філософом товариша Сталіна. Після Сталіна 
він став улюбленим філософом товаришів Хрущова, Брежнє
ва, Андропова. Був він Героєм соціалістичної праці, доктором 
філософських наук, професором, академіком АН СРСР, канди
датом у члени ЦК КПРС, з 1955 року -  завідувачем Відділу агі
тації та пропаганди ЦК КПРС.

1951 року підручник цей не міг вийти у світ без дозволу і 
схвалення Сталіна. Найстрашніші покарання в ті часи чекали 
на того, хто припустився найдрібнішого промаху в ідеологіч
них сутичках. 1951 року відступи в питаннях марксистсько- 
ленінської філософії прирівнювали до втечі. Конвой стріляв 
без попередження.

Усім, хто стверджує, що Сталін нібито відмовився від ідеї 
Світової революції, наполегливо рекомендую читати перед 
сном «Історичний матеріалізм». Головна думка підручника -  
Світова революція неминуча, Жовтнева революція -  початок 
Світової революції.

Далі -  вже звичний фіговий листочок: якщо вороги роз
почнуть Третю світову війну, тоді ж таки їм і настане кінець,
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тут-таки пролетарі повстануть і переможуть у всесвітньому 
масштабі.

«Якщо імперіалісти зважаться на безумство і спробують 
розв’язати нову світову війну, то їх авантюра призведе до 
краху всієї системи світового капіталізму. Це твердження ви- 
пливає з історичного досвіду першої і другої світових воєн. 
Перша світова війна скінчилася перемогою соціалістичної ре
волюції в Росії. Друга світова війна призвела до відколу від 
капіталізму цілої низки країн у Європі та Азії».

«Лише зі зникненням імперіалістичних держав зникнуть 
спроби військових інтервенцій і пов’язані із цим спроби рес
таврації капіталізму. А капіталістичне оточення зникне лише 
внаслідок соціалістичної революції в усіх провідних капіта
лістичних країнах».

«Жовтнева соціалістична революція є не лише революцією у 
національних межах, вона за своїм характером є інтернаціо
нальною революцією, частиною Світової пролетарської революції. 
Саме з перемогою радянської революції настала епоха Світо
вої пролетарської революції. Жовтнева соціалістична революція 
відкрила епоху пролетарських революцій у країнах капіталізму, 
вона відкрила епоху колоніальних антиімперіалістичних револю
цій, які є частиною Світової пролетарської революції».

«Жовтнева революція стала початком Світової пролетар
ської революції і базою для її розвитку».

4

Сталін слів на вітер не кидав.

«Колишні надії на те, що «Велика війна» приведе до пере
моги Світової революції та створення світової соціалістичної 
системи, не справдилися. Тому Сталін, поки народ радів пере
мозі, вирішував традиційне для Росії запитання - що робити? 
Готуватися до нової світової війни чи зайнятися розв’язанням
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внутрішніх проблем, зберігши дружні стосунки із союзниками 
по антигітлерівській коаліції? Будучи істинним марксистом, 
Сталін не довго мучився над проблемою вибору. Оскільки голов
на мета - Світова революція - залишалася незмінною, шлях до 
неї вбачався лише через Третю світову війну, якій судилося 
стати останньою і вирішальною сутичкою з імперіалізмом»

(Дороговоз І. Великий флот Країни Рад. -  
Мінськ: Харвест, 2003. -  С. 140-141)

27 листопада 1945 року Сталін підписав абсолютно таємну 
постанову «Про десятирічний план військового суднобудуван
ня на 1946-1955 рр.».

План передбачав будівництво:
чотири важких крейсерів типу «Сталінград» (повна водо

тоннажність -  43000 т, головний калібр -  9305-мм знарядь, 
швидкість -  34 вузли);

ЗО легких крейсерів типу «Свердлов» (повна водотоннаж
ність -  16300 т, головний калібр 12-152-мм гармат, швидкість 
-  33 вузли);

188 есмінців;
177 сторожових кораблів;
367 підводних човнів;
18 морських моніторів;
36 морських канонерських човнів;
345 великих мисливців за підводними човнами;
600 малих мисливців за підводними човнами;
736 тральщиків;
828 торпедних катерів;
195 десантних суден.

«У країні, у багатьох районах якої панував голод, десятки 
мільйонів людей жили в землянках, а роль тяглової худоби у 
селах відігравали жінки, потрібно було побудувати 3524 бо
йові одиниці»

(Дороговоз І. Великий флот Країни Рад. -  
Мінськ: Харвест, 2003. -  С. 154)

Це не все.
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«Первісним варіантом програми передбачалось будівництво 
1200 підводних човнів у період з 1950 по 1965 роки»

(Червона зірка. -  1996. -  11 квітня)

Не менший розмах був і у створенні військової авіації. Ста
лін ухвалив рішення сформувати сто нових авіаційних диві
зій фронтових бомбардувальників на додачу до наявних (Вій
ськово-історичний журнал. -  1992. -№  10).

Дивізія фронтових бомбардувальників -  це 102 бойові літа
ки (93 Іл-28 і 9 ІЛ-28Р).

Сто нових авіаційних дивізій -  це лише фронтові бомбар
дувальники, а, крім них, існують ще й стратегічні. Дії як тих, 
так і інших потрібно прикривати відповідною кількістю вини
щувачів. Крім цього, розгортаючи одночасно сто нових дивізій 
фронтових бомбардувальників і відповідну кількість винищу
вальних дивізій, необхідноно збільшувати кількість штурмо
виків, розвідників, транспортних літаків... і будувати тисячі 
аеродромів, відкривати нові льотні й технічні училища.

Проте не авіація і флот -  головні козирі Сталіна.
Головний наголос -  на створенні ядерної зброї та засобів її 

доставки.
Не забував товариш Сталін і свої улюблені сухопутні вій

ська. До них дійдемо.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Після Другої світової війни погляди Сталіна та його най
ближчих учнів і соратників на шлях подальшого розвитку кра
їни та світу суттєво різнилися.

Багато членів Політбюро вважали, що головні зусилля по
трібно спрямувати не на підготовку Третьої світової війни та 
Світової революції, а на розв’язання внутрішніх проблем країни.

Крім самого Сталіна, курс на Третю світову війну і Сві
тову революцію серед членів Політбюро відстоював лише 
Хрущов. Але в нього виникли розбіжності зі Сталіним з при
воду іншого питання.
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Хрущов уважав, що розв'язати економічні проблеми Радян
ського Союзу можна шляхом продажу невідновних природних 
ресурсів, тобто прокласти трубу й качати нафту до Європи!

Сталін на це відповів по-сталінськи мовляв, торгувати ре
сурсами -  торгувати Батьківщиною.
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1

Задушливе, парке літо 1952 року. На кордоні хмари ходять 
похмуро. А  над Москвою -  жодної. Пил, духота. Уночі всі вікна 
московські -  навстіж. Хоч би загриміло! Так і немає очисної 
проливної зливи, на яку чекає змучена столиця.

Товариш Сталін закрився на дачі у Волинському.
Товариш Сталін нікого не приймає.
Товариш Сталін щось замислив, щось готує.
І кожному, хто здатен думати, абсолютно зрозуміло, чого 

саме хоче товариш Сталін.
А в Кремлі зріє змова проти товариша Сталіна.
Вищі керівники країни, вірні учні й соратники Сталіна -  

Берія, Маленков, Хрущов, Булганін, Мікоян, Молотов, Воро
шилов, Андреев об’єдналися проти Вождя Народів.

Ось уже понад три десятки років країна з назвою СРСР пе
ребувала у важкій економічній кризі.

У капіталістів час від часу траплялися кризи надвиробни
цтва. У них фермери молоко виливали на землю, корів різа
ли, туші хлоркою засипали, спалювали зерно тому, що дівати 
його було нікуди. Прогресивні кінематографісти знімали це 
варварство й демонстрували в усіх кінотеатрах світу перед по
чатком сеансів.

У нас такого не було і бути не могло. У нас соціалістична 
економіка. У нас панувала хронічна криза недовиробництва. 
Нам країну нічим було годувати.

І всі ці десятиліття наші вожді шукали причину цього ста
ну. У перші роки все було зрозуміло -  розруха після громадян
ської війни.

Потім з’ясувалося, що куркулі ховають хліб, не хочуть його 
продавати. (Чому не хочуть? їм грошей не потрібно?) Куркулів 
винищили. Мільйонами. Але краще не стало.
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Раптом з усією кришталевою ясністю виявляється, що за
важають шкідники. Шкідників шукали скрізь, ловили, суди
ли, саджали, розстрілювали. Знову ж мільйонами. Краще не 
ставало.

Потім війна. Голод після війни, і причина йому -  розруха.

Настав 1952 рік. Сім років після війни, а країна сама себе 
годувати не може. Слід було щось кардинально змінювати.

Тому товариш Сталін вирішив замінити все вище керівни
цтво країни.

І тому все вище керівництво країни вирішило замінити то
вариша Сталіна.

2

Але повалити Сталіна з вершини зовсім не просто. Ста
лін -  Генеральний секретар ЦК КП. Це його головна посада вже 
тридцять років. Ця посада -  вершина стійкої та потужної вер
тикалі влади.

У противників Сталіна був досить простий варіант: цілком 
легально на черговому з’їзді партії не обирати Сталіна на цю 
найголовнішу посаду Радянського Союзу.

Сталін знав, що небезпека загрожує йому з різних боків, 
зокрема і з цього: наступний з’їзд партії міг його випровади
ти на пенсію під прощальні промови та шквал оплесків. Тому 
Сталін, порушуючи Статут, з’їзди не збирав ось уже тринад
цять років, пропустивши чотири терміни.

Пленуми ЦК відповідно до Статуту партії потрібно було 
проводити не рідше ніж один раз на три місяці. Це правило 
товариш Сталін теж справно ігнорував, не збираючи пленуми 
роками, пропускаючи десятки термінів.

5 серпня 1952 року члени Політбюро, звісно що проти волі 
Сталіна, зібрали пленум ЦК, який ухвалив рішення про термі
нове (через два місяці) скликання XIX з’їзду ВКП(б).

Привід був придуманий досить вагомий: Статут пар
тії застарів, потрібно приймати новий, який, між іншим, 
передбачав проведення з’їздів партії не лише за рішенням
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вищих партійних органів, а 
й на вимогу низових партій
них організацій.

Тобто не важливо, ба
жає товариш Сталін збира
ти з’їзди партії чи не бажає, 
з’їзди можуть збиратися і без 
дозволу та схвалення Вождя, 
усупереч його планам і заду
мам. Так би мовити, на чис
ленні прохання трудящих.

Це положення нового Ста
туту було антисталінським.

Особисто антисталін
ським!

Будь-яким нижчим пар
тійним організаціям ні до, ні 
після введення в дію нового 
Статуту виявляти ініціативу 
категорично не рекоменду
валося. Тим більше в питан
нях такого рівня важливості. 

Правом вимагати скликання з’їзду партії, яке гарантував 
новий Статут, згодом жодна партійна організація жлдного 
разу за десятки років не скористалася. Жодному партійному 
секретарю чи то високого, чи низького рангу на думку не мо
гло спасти щось із власної ініціативи витворяти без команди 
зверху або вимагати чогось від вищих вождів.

На майбутньому X IX  з’їзді, відкриття якого було при
значено на 5 жовтня 1952 року, пропонувалося назву 
ВКП(б), тобто Всесоюзна комуністична партія (більшови
ків), замінити на КПРС -  Комуністична партія Радянсько
го Союзу.

Політбюро теж мало змінити назву й надалі йменуватися 
Президією ЦК. Пропонувалося ще безліч нововведень.

Фінт полягав у тому, що в багатослівності офіційних деба
тів, спричинених появою нового Статуту, губилася одна дріб
на деталь. Статут, складений лукавими сталінськими учнями

Генеральний секретар ЦК КПСС 
товариш Сталін.
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та соратниками, обходив стороною -  просто не згадував -  по
саду Генерального секретаря ЦК.

Слід зауважити: посаду не скасовували, її ніхто не відмі
няв, а просто не згадували.

З’їзд зібрали. На ньому проголосили грандіозні плани руху 
семимильними кроками у світле завтра та всебічного покра
щення життя трудящих. З’їзд дружно проголосував за новий 
Статут, не беручи до уваги те, чи позбавив Сталіна його голов
ної посади, чи ні.

Делегати навіть не помітили, що беруть участь у державно
му перевороті.

Чи міг Сталін змиритися?
Хто завгодно. Лише не він.

З

Про те, що з’їзд був досить незвичним, свідчать такі факти.
Перше. Стенограму XIX з’їзду КПРС не розсекречено навіть 

через 60 років.
Є знімки, є хроніка: зал засідань, трибуна, прямо перед 

нею і трохи нижче -  чотири стенографістки. Але записане 
тими стенографістками нікому не можна показувати.

Друге. Було заведено останнього дня роботи з’їзду виби
рати новий склад ЦК. Новообраний Центральний комітет 
тут-таки збирався на свій перший пленум, щоб обрати вище 
керівництво -  Політбюро ЦК. Після цього проводили підсум
кове засідання з’їзду, на якому оголошували список Політбю
ро ЦК: ті, хто відтепер буде командувати.

На XIX з’їзді все було не так. Останнього дня було обрано 
новий склад ЦК. Але Центральний комітет чомусь не став ви
бирати вище керівництво, яке відтепер іменувалося Президі
єю ЦК.

З’їзд завершив свою роботу 14 жовтня 1952 року, делегати 
роз’їхалися по домівках, не знаючи, хто ж тепер буде керувати 
партією і всією країною. І лише за два дні, 16 жовтня, відбувся 
пленум.
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XIX з’їзд КПРС: виступає Сталін, на трибуні -  заколотники (зліва направо): 
Каганович, Маленков, Берія, Булганін, Хрущов, Ворошилов, Молотов

Третє. На пленумі з тривалою промовою (півтори годи
ни) виступив товариш Сталін. Це останній виступ Сталіна в 
його житті. Півтори години -  це надзвичайно довго. Сталін 
умів мовчати. Тут раптом його прорвало. Тільки ми не знаємо, 
про що він говорив. Стенограма тієї промови є таємною через 
60 років потому.

Відомо лише, що Сталін на цьому пленумі публічно обізвав 
товаришів Молотова й Ворошилова британськими шпигуна
ми. (їхні дружини вже сиділи в підвалах Луб’янки та покірно 
давали свідчення, які від них «лагідно» вимагали сталінські 
слідчі).

У  минулому після сталінського звинувачення в шпигун
стві товаришів Ворошилова й Молотова миттю поволокли б із
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зали. Далі -  закритий суд, рішення якого заздалегідь визна
чено, і розстріл.

Можна і без суду.
Дивно, але вищі партійні ділки на такі звинувачення Генія 

Всіх Часів і Народів не реагували.
Під час виборів нового складу Президії ЦК Сталін дав від

від товаришам Андрееву, Ворошилову, Кагановичу, Косигіну, 
Мікояну, Молотову.

Тобто Сталін зажадав гнати з вершин влади більшість ко
лишнього складу Політбюро, за рішенням якого було зібрано 
XIX антисталінський з’їзд.

Дивно, але члени ЦК сталінського відводу не прийняли, 
усіх названих товаришів вирішили знову обрати до складу 
вищого партійного керівництва. Зокрема повна довіра була й 
до двох «британських шпигунів». Було визнано, що «шпигуни» 
цілком гідні надалі керувати Радянським Союзом і численни
ми молодшими братами.

Сталін відразу робить хід у відповідь.
У  складі Політбюро, який керував країною до жовтня 

1952 року, було одинадцять членів (Сталін, Маленков, Берія, 
Булганін, Ворошилов, Каганович, Косигін, Мікоян, Молотов, 
Хрущов, Андреев) і один кандидат (Шверник). Перелік вождів 
вибудовано не за алфавітом, а за тим становищем, яке вожді 
займали в ієрархії.

Сталін запропонував таке: якщо тепер у нас не Політбюро, 
а Президія ЦК, то зробімо цей орган більш представницьким -  
не одинадцять членів, а двадцять п’ять!

У Політбюро, якщо не враховувати Сталіна, було десять 
старих членів, які збунтувалися. Щоправда, двоє з них, Коси
гін і Андреев, виявляли невпевненість і стриманість.

Сталін вирішив улити до складу нового вищого керівного 
органу свіжу кров. У цьому випадку антисталінську більшість 
буде розбавлено і вона стане меншістю.

А число кандидатів Сталін запропонував збільшити від од
ного до одинадцяти!

Отже, членів і кандидатів було дванадцять, а мало стати 
тридцять шість!

Загальне збільшення -  рівно втричі!
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На кожного старого члена і кандидата -  по два новачки.
Фінт перевірений. Цим трюком користувалися всі великі ти

рани: Чингіз-Хан, ЛюдовікХІ, Іван Грозний, Петро І, Мао Цзе Дун.
Мета фокусу: наблизити до себе безродних, щоб збити пиху 

з родовитих. Якщо буде потрібно, руками молодої гвардії заду
шити гвардію стару.

Цим прийомом майстерно користувався товариш Сталін.
1922 року, коли Сталін став Генеральним секретарем, до 

складу Центрального комітету входило 27 членів і 19 канди
датів. Уже 1925 року у складі ЦК -  63 члени і 43 кандидати. 
Сталін розбавив вищі органи партійної влади своїми висуван
цями, перетворивши стару гвардію на меншість.

4

Таку тактику Сталін застосовував не лише проти вищого 
керівництва, а й щодо всієї партії комуністів.

Отримавши посаду Генерального секретаря ЦК, Сталін 
на початку 1920-х років здійснив одночасно три важливі 
справи.

По-перше, відсторонив Леніна від влади, ізолював його від 
контактів із зовнішнім світом.

По-друге, оголосив Леніна великим, видатним, геніаль
ним.

По-третє, оголошуючи Леніна безгрішним, роздуваючи 
культ Леніна, Сталін обережно, але наполегливо й неухильно 
освоював пост верховного жреця нового культу, головного тлу
мача ленінізму, борця за чистоту ленінського вчення.

Ленін говорив і писав багато й навіть дуже багато. Ленін
ськими цитатами можна підперти все, що завгодно. Сталін л і
пив культ особи Леніна для того, щоб отримати найпотужнішу 
зброю боротьби за владу.

Троцький у момент захоплення влади комуністами був за 
своїм становищем вищим від Леніна. У роки Громадянської 
війни Троцький за авторитетністю прирівнювався до Лені
на. Після того як Леніна було усунуто від справ й ізольовано,
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Троцький уважав себе вождем Радянського Союзу і Світової 
революції. Країна співала єдиним хором:

З загоном флотських
Товариш Троцький
Нас поведе на смертний бій!

Троцький був красномовним. Троцький виступав зі своїми 
ідеями і від свого імені: «Я так вважаю», «Я це схвалюю», «Я це 
відкидаю».

У ті роки ніхто про Сталіна пісень не співав. За межами 
Комуністичної партії про нього мало хто чув. Сталін навіть у 
вузькому колі вождів від свого імені не виступав. Він був хи
трішим.

Він діяв інакше: а ось як учить великий Ленін!

5

Товариш Сталін допоміг товаришу Леніну знайти прямий і 
короткий ш ляху загробне життя. Покійного вождя, зрозуміло, 
замінити було неможливо, але товариш Сталін і тут знайшов 
можливість хоч якось компенсувати непоправну втрату. Від
разу після смерті Леніна Сталін оголосив так званий Ленін
ський призов до Комуністичної партії: замість одного Леніна 
приймемо в партію 200 тисяч передових «робітників від вер
стата»!

За Ленінським (а взагалі-то, за Сталінським) призовом у 
партію кинулися кар’єристи. Кинулися ті, хто у часи револю
ції та Громадянської війни не поспішали приєднатися до яко
гось табору, не поспішали зі своїм вибором. Тепер, коли стало 
остаточно зрозуміло, що верх узяли більшовики, наймоторні- 
ші з тих, кого в народі називали «робітниками з-під верстата», 
нічим не ризикуючи, кинулися до лав комуністів заради того, 
щоб скористатися солодкими плодами їх перемог.

Усі вони були за Сталіна. Лише він відкрив їм шлях до вла-* 
ди. Лише його вони підтримували.

Розбавивши ряди борців неосвіченими й безпринципними 
новообранцями кар’єрного фронту, опираючись на їх безза-
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стережну підтримку, Сталін вже наступного року розправив
ся з Троцьким -  головним претендентом на владу.

6

З тих давніх часів минуло майже три десятки років, і ось 
товариш Сталін у жовтні 1952 року повторив свій улюблений 
прийом: запропонував розбавити ряди старих бійців, запус
тивши у владу свіжий табун.

Пропозицію Сталіна про триразове збільшення числа членів 
і кандидатів вищого партійного керівництва було прийнято.

Та і як її не прийняти?
З одного боку, сам товариш Сталін покликав молодих у вер

ховну владу.
З іншого, тиск знизу вже надто могутній. Молоді вожді 

прагнули потрапити на осяяні вершини. А за кожним із нових 
висуванців стояла його команда. Якщо піднімається голова 
групи, то тягне за собою всю свою ватагу. Тому ватага штовхає 
свого лідера вгору, піднімаючись слідом.

І ось, поруч із Ворошиловим, Молотовим, Кагановичем, які 
вкорінились у Кремлі ще з перших років комуністичної влади, 
на кремлівських висотах влаштувалися нікому зараз не відомі 
Андріанов і Чесноков, Ігнатов та Ігнатьєв, Пузанов і Коротчен- 
ко, Пегов і Юдін, Кабанов і Зверев, Мельников і Михайлов.

Були серед них і ті, хто засяє через десяток років: Брежнєв, 
Куусінен, Суслов.

Однак список нового складу партійного керівництва було 
цього разу опубліковано за алфавітом.

І товариш Сталін виявився у загальному списку членів 
Президії ЦК на 20 місці з 25!

Проте в останні роки правління Сталіна вождів перерахо
вували не за алфавітом, а за їх становищем у системі влади. 
Чому раптом відхід від установленого порядку?

А тому, що боротьба в ті дні з перемінним успіхом тривала 
не лише за кожну фразу й кожне слово, а й за кожну літеру. 
В одному випадку переміг Сталін і було прийнято його про-
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позицію про збільшення складу вищих партійних органів. В 
іншому перемогла антисталінська група -  і список вождів опу
блікували за алфавітом, спустивши товариша Сталіна в число 
Пузанових, Пегових і Чеснокових.

Сталінський фінт із залученням висуванців до органів ви
щої влади вдався лише частково.

Стара гвардія трималася згуртованою групою, розумію
чи, що в разі програшу всіх чекає доля Зінов’єва і Каменева, 
Троцького і Бухаріна, Ягоди, Єжова й Тухачевського -  куля в 
потилицю або льодорубом по черепу.

А нові бійці діяли за принципом розсипної шеренги, піклу- 
ючись лише про те, як би вижити у розпочатій битві, як би кого 
випадково ліктем не штовхнути.

7

Трюк із розширенням складу вождів не дав рішучої перева
ги Сталіну, і тоді він завдав удару майже вбивчої потужності. 
5 листопада 1952 року, тобто, всього за три тижні після вибо
рів нового ЦК, зрозумівши, що цей варіант не працює, Сталін 
дав вказівку керівництву МВС заарештувати лікарів усіх чле
нів верхівки, які спробували бунтувати.

Подальший розвиток подій передбачити було просто: у ста
лінських катівнях заарештовані лікарі зізнаються, що працю
вали на британську розвідку, після чого супротивників Сталі
на -  усіх цих Хрущових і Мікоянів, Ворошилових і Молотових, 
які лікувалися в лікарів-шпигунів, пов’яжуть і пришиють їм 
статті за втрату пильності. А  деяких із вождів Сталін уже зви
нуватив у шпигунстві. Тепер слід було чекати гучних викрит
тів і суворих вироків.

Справу кремлівських лікарів розкрутили рішуче та швид
ко. Неминуче насувається початок процесу, на якому лікарі- 
лиходії мали щиросердно зізнатися у своїй шпигунській, під
ривній і шкідницькій діяльності.

Паралельно, і немовби поза зв’язком зі справою лікарів, 
невсипущі органи за наказом Сталіна, починаючи з 5 січня
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1953 року, приступили до масового вилову родичів, друзів і 
підлеглих Хрущова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича. 
Особливо дісталося оточенню Берії. Його ставлеників на Кав
казі в’язали пучками, як редьку.

Коло стрімко звужувалося. Старій кремлівській гвардії гу
ляти на волі залишилося зовсім недовго.

Як би там не було, найцентровіші члени верховного керів
ництва -  Берія, Маленков, Булганін і Хрущов -  вирушили на 
дачу до Сталіна з пальмовою гілкою: «Ми погарячкували, ти 
погарячкував, давай миритися!».

Однак слід пам’ятати, що і навколо Сталіна вже були ви
нищені найближчі помічники й охоронці. Лукаві сталінські 
соратники з Політбюро вже давно підкидали Вождю відповід
ну інформацію, послаблюючи ряди сталінських бійців руками 
самого Сталіна.

Ще у квітні 1952 року Сталін зняв з посади начальника 
Головного управління охорони МДБ генерал-лейтенанта Вла
сика, шефа своїх охоронців протягом останніх двох десятків 
років.

У листопаді 1952 року Сталін вигнав з роботи генерал-лей
тенанта Поскрьобишева -  свого особистого секретаря протя
гом останніх тридцяти років. А Поскрьобишев, окрім усього 
іншого, був другою за статусом, після самого Сталіна, люди
ною в системі особистої сталінської розвідувальної служби.

Це й дозволило чотирьом сталінським гостям, які приїхали 
миритися, виконати свою місію.

Вони поговорили зі Сталіним і поїхали.
А Сталін залишився один.
Після цього Сталіна у свідомості більше ніхто не бачив. 

Охорона занепокоїлася лише перед обідом наступного дня: 
Сталін не вийшов на сніданок і до обіду не виходить. Здійняли 
тривогу. Ті самі Берія, Маленков, Булганін і Хрущов, прибув
ши на дачу, застали товариша Сталіна без тями. І наказали 
сплячого Сталіна не турбувати, лікарів не викликати.

За день було оголошено країні і світу, що товариш Сталін 
хворий. Лише тоді й викликали лікарів.

Зрозуміло, не простих лікарів, а тих, які були потрібні в цій 
ситуації.
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КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Якщо ми, хоча б і побіжно, кинемо погляд на два останні 
століття історії Росії, то з подивом виявимо розмаїття полі
тичних змов.

Павла І задушили у власній спальні срібним офіцерським 
шарфом. За деякими даними, його вбили важкою табакеркою, 
замотавши її в рушник і з розмаху приклавшись до імператор
ського тім’я. Ці подробиці одна одну не виключають. Однак у 
цьому випадку головне не те, як саме було вбито імператора 
Павла, а те, що загинув він унаслідок змови.

Якби його не вбили, то історія нашої країни, історія Європи 
й усього світу була б зовсім іншою. Я  не кажу: кращою або гір
шою. Я  кажу: іншою. Наприклад, якби він залишився живим, 
не було б уторгнення Бонапарта в Росію. Це, у свою чергу, тя
гло б за собою безліч наслідків як для Франції, так і для Велико
британії, а разом із ними -  для всього світу.

Побутує версія, відповідно до якої старший син Павла був 
ознайомлений з планами змовників, але їм не перешкоджав. 
Після смерті батька він зійшов на престол і став Олександром І.

Смерть Олександра І оповита легендами й таємницями. У  
цій смерті досить багато темних моментів. Вона стала сиг
налом для початку заколоту. Змову готували у середовищі 
пропащих негідників, згодом названих декабристами. У  сво
єму колі вони промовляли пишні фрази про свободу, рівність і 
братерство. Ллє саме так починалася і якобінська диктату
ра: пишномовні фрази, які вмить змінилися гільйотиною на 
майдані Згоди і публічним відсіканням тисяч голів.

Те, що планували і задумували так звані декабристи, вело 
їх на ту саму слизьку доріжку. Першим пунктом їхньої про
грами було встановлення диктатури, звісно, зі шляхетною 
метою наведення порядку. Вони вже намітили, хто з них буде 
диктатором.

Усі вони кінчили б так, як скінчив глава якобінців Робесп’єр. ' 
Спочатку Робесп’єр перерізав усіх своїх соратників, потім і 
сам потрапив в обійми матінки гільйотини. Якби задум дека
бристів удався, були всі умови, то наша історія була б зовсім
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інакшою. Проте заколот на Сенатській площі було придушено 
гарматним вогнем. На це зважився молодший син Олексан
дра, який став Миколою І.

Микола І правив довго, однак помер якось аж надто швидко.
На його місце став Олександр II, на якого змовники вели 

справжнє полювання. Вони організували вибух навіть у Зимо
вому палаці. Після кількох замахів Олександра було вбито бом
бою на вулиці Петербурга.

На престол зійшов Олександр III, який помер у розквіті сил, 
ставши жертвою медичного вбивства.

Проти його сина Миколи II було розв'язано повномасштаб- 
ну терористичну війну. Змовники вбивали міністрів і родичів 
царя. Ними був звинувачений і убитий Распутін. Сам Микола 
був скинутий з престолу внаслідок змови в рядах вищої арис
тократії та генералітету.

Я  зовсім не наполягаю на тому, що ми якісь особливі. До
статньо струсити пил зі сторінок іст орії- і можна побачити 
картини змови маршалів проти Бонапарта, убивства амери
канських президентів у театрі чи на вулицях міста, бомбу в 
портфелі під столом Гітлера.

Та що говорити, Перша світова війна, результатом якої 
був крах трьох потужних імперій Європи, розпочалася з убив
ства ерцгерцога Фердинанда групою змовників.

Усю історію людства зіткано з політичних убивств і змов. І  
не слід брати початок від Юлія Цезаря. Копайте глибше.

Проте хтось завзято втовкмачує у наші голови думку, що 
змов не буває. Проти всіх, хто намагається розплутувати клуб
ки історії, придумана зубодробильна формула: це теорія змови!

Формула ця вимовляється з огидою та презирством: ох, 
знову ця теорія змови. Нас привчають до думки, що теорія 
змови -  це щось несерйозне, що розслідують змови лише невда
хи й шарлатани, а їхні відкриття до вивчення історії жодного 
стосунку не мають.

Мені в обличчя не раз гидливо казали: «Те, що пишеш, -  це 
теорія змови!».

А я не гордий. Відповідаю: «Так, і в цьому випадку теж -  змова!».
Якщо з історії людства вилучити змови, їх не вивчати й не 

розплутувати, то і самої історії не залишиться.



Розділ 5



1

Увечері 5 березня 1953 року було зібрано спільне засідання 
пленуму ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, Президії Верховної 
Ради СРСР.

Засідання планували розпочати о 20.00, але перенесли на 
20.40. Тривали інтенсивні закулісні перешіптування, щось 
кимось вирішувалося в останні хвилини.

Нарешті засідання відкрилося. І тривало рівно 10 хвилин.
Письменник Костянтин Симонов був членом ЦК КПРС. 

Ось його розповідь:

«У мене було відчуття, що люди, які з’явилися із задньої 
кімнати, в президії, старі члени Політбюро, вийшли з якимось 
прихованим, що не було вираженим зовні, але відчувалося у 
них, відчуттям полегшення. Це якось було відображено на їх
ніх обличчях... Було таке відчуття, що ось там, у президії, 
люди звільнилися від чогось, що турбувало їх...»

(Очима людини мого покоління / /  Прапор. -  1988. -  № 3. -  С. 107).

Найближчі учні й соратники Сталіна справді звільнилися 
від важкого тягаря. А заразом звільнили від непомірного тяга
ря керівництва й товариша Сталіна. Вони оголосили, що з то
вариша Сталіна знято обов’язки Голови Ради Міністрів СРСР. 
Головою Ради Міністрів був призначений товариш Маленков.

Зі Сталіна було знято обов’язки одного із секретарів 
Центрального комітету. А  Генеральним секретарем, як ми 
пам’ятаємо, він уже не був із жовтня 1952 року.

Було затверджено новий склад Президії ЦК КПРС -  одинад
цять членів (Сталін, Маленков, Берія, Молотов, Ворошилов, 
Булганін, Хрущов, Каганович, Мікоян, Сабуров, Первухін) і чо
тири кандидати (Багіров, Мельников, Понамаренко, Шверник).
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2

Суть того, що відбувалося полягала ось у чому: ідею Сталі
на про розширення складу вищого керівництва Комуністич
ної партії відкинули. У вищому керівництві буде не двадцять 
п’ять членів Президії ЦК, як Сталін запропонував у жовтні 
1952 року, а лише одинадцять, як і раніше.

І персональний склад майже той самий, включно з двома 
«британськими шпигунами», але без товаришів Косигіна й Ан
дреева, які у ході боротьби проти Сталіна виявляли нерішучість 
і стриманість. Ці товариші не були навіть серед кандидатів. За
мість них -  Первухін і Сабуров, які нерішучості не виявляли.

Увесь табун молодих вождів, якими товариш Сталін на
магався розбавити стару гвардію, з вершин скинули. Усіх без- 
родних, кого Сталін увів у вище керівництво, звідти витурили 
рішуче та швидко.

ДЕЛО С Т А Л И Н А  
БЕССМЕРТНО!

Прощание народов с великим вождем ГЛУБОКАЯ
СКОРЫ.

ЗБЕСТПЯС О В Е Т О В
Д Е П У Т А Т О В
Т Р У Д Я Щ И Х С Я
С С С Р

С глубокой болью врощастгя советская міро і 
со скоки вождей к умвтелев. отвой я другой- 
Ноеяфоч Вергкреоиоовчгч Стяляиьім. Коич)нвгточгоаа
ворТКЯ. все ТруМИЦВССЛ (Я Г ТССНСС СЯ.10ЧНМЗЮТ СВОЯ I
ради покру г Сталинского Центрального Комитета 
в Советского Правительства. к о т р о ї  отдать все свои 
сады мелкому делу востроемм кочтиюма.

Б іля труни Вождя (лівий ряд зліва направо: Молотов, Ворошилов, Берія, 
Маленков; правий ряд справа наліво: Мікоян, Каганович, Хрущов, Булганін)
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І цього разу список вождів було складено не за алфавітом, а 
за реальною вагою в ієрархії.

І Сталін -  найперший!
Значить, його все ж таки було визнано головним серед усіх?
Так, його визнали головним. Сталін лежав без тями. Було 

зрозуміло, що свідомість до нього вже не повернеться. Чому ж 
не визнати його великим, видатним, могутнім, єдиним, гені
альним, безгрішним?

Хоч і визнали його, але ненадовго.
Рівно на годину.
5 березня 1953 року о 21.50 товариш Сталін помер.
Яка втрата! Який світоч розуму згас! Яке серце битися пе

рестало!
Список не за алфавітом, а за місцем в ієрархії було опублі

ковано пізніше, щоб усі знали, хто за своїм становищем іде за 
товаришем Сталіним і у якому порядку.

З

Не виключаю, що смерть Сталіна о 21.50 -  це лише для ого
лошення.

Цілком можливо, що годиною раніше, о 20.50, вірні сорат
ники вибрали на вершину вертикалі вже покійного вождя, де
монструючи любов і відданість.

Це не мої домисли.

«Сталін був ще живий, або вважалося, що він ще живий» 
(Симонов К. Очима людини мого покоління // Прапор. -1988. - №  3. - С. 107)

«Коли Хрущов доповідав пленуму пропозиції Президії ЦК 
про заходи щодо спрощення управління державою та кандида
тів на керівні державні посади, створювалося цілком певне 
враження, що Сталіна вже ніби не існує серед живих, що він 
ніколи більше не стане на чолі партії і держави... Маленков, 
Хрущов, Берія і Булганін були в піднесеному настрої і, ма
буть, краще за інших знали про швидку кончину Сталіна»

(Жуков Георгій. Стенограма жовтневого (1957 р.) пленуму ЦК КПРС та 
інші документи. -  М.: Міжнародний фонд «Демократія», 2001. - С. 621).
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За чотири роки Міністр внутрішніх справ СРСР Микола 
Павлович Дудоров доповів пленуму ЦК КПРС, що «Рукопис 
про формування складу радянського уряду датований 4 бе
резня 1953 року» (Стенограма червневого пленуму ЦК КПРС. 
ЦХСД. Фонд 2. Опис 1. Справа 257. Засідання перше. 22 черв
ня 1957 року).

Отже, офіційно вважається, що Сталін помер 5 березня 
1953 року о 21.50. Але вже 4 березня було укладено список, у 
якому главою уряду названо не Сталіна, а Маленкова.

Країна ридала за Най- 
величнішим Генієм.

Гуділи заводи, паро
плави і паровози.

Тієї миті, коли труну 
Сталіна вносили у мав
золей Леніна, у країні зу
пинилося все: поїзди та 
криголами, електрички 
й артилерійські тягачі, 
бульдозери та самоскиди, 
танки і бронетранспорте
ри, крейсери й екскавато
ри, конвеєри і верстати 
на заводах, колони зеків і 
верблюжі каравани. Уби
ті горем соратники това
риша Сталіна виголошу
вали промови, клялися у 
вірності заповітам.

На наступному XX 
з’їзді КПРС ті самі вожді,
вірні сталінці, його учні та послідовники, співучасники всіх 
його злочинів, виконавці найтемніших і мерзенних його пла
нів та задумів, оголосили Сталіна лиходієм усіх часів і народів.

Країна ридала за Найвеличнішим Генієм
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Але викривачам Сталіна, тобто його учням, висуванцям і 
товаришам по чаркуванню, було вкрай невигідно зізнаватися 
в тому, що самі вони Сталіна й убили. Виходило, що викрива
чі -  такі ж мокрушники й урки, як і вбитий ними пахан.

Тому було запущено в маси легенду про природну смерть 
Сталіна.

Припустімо, що це так. Припустімо, що Сталін помер при
родною смертю. З деким це іноді трапляється.

Проте!
Смерть Сталіна була вирішена завчасно його найближчим 

оточенням ще 5 серпня 1952 року. Цього дня членами Політ
бюро, явно проти волі Сталіна, після пропуску десятка термі
нів нарешті зібрали пленум ЦК.

На пленумі ухвалили рішення про скликання через два мі
сяці XIX з’їзду Комуністичної партії після, як ми пам’ятаємо, 
чотирьох пропущених із вини Сталіна термінів.

З’їзд збирали заради того, щоб прийняти новий Статут 
партії.

А  новий Статут приймали для того, щоб зняти Сталіна з 
його головної посади, щоб усунути Сталіна від влади.

Таким чином, скликання пленуму в серпні 1952 року було 
нічим іншим, як призначенням тирла, на якому правильні па- 
цани вирішили висунути пред’яву пахану.

Однак відсторонити -  мало. Усуваючи Сталіна, його слід 
було нейтралізувати. Інакше він усіх переріже.

Тому відсторонення від влади означало й подальшу ізоля
цію.

Власне, так сам товариш Сталін свого часу усунув від вла
ди товариша Леніна. А відсторонивши, ізолював, оголосивши 
хворим.

І не дозволяв товаришу Леніну писати довше ніж 15 хвилин 
на день, піклуючись про здоров’я.

І не давав товаришу Леніну газет, щоб не турбувати.
Леніну давали лише газету «Правда», яку верстали й дру

кували в єдиному примірнику спеціально для нього. Щоб не 
хвилювався.

Цих заходів виявилося недостатньо. Товариш Ленін при
мудрився написати та передати кому слід так званий «Лист до
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з’їзду», у якому пропонував товариша Сталіна з посади Гене
рального секретаря зняти:

«Тов. Сталін, зробившись генсеком, зосередив у своїх ру
ках неосяжну владу, і я не впевнений, чи зуміє він завжди 
досить обережно користуватися цією владою... Тому я пропоную 
товаришам обміркувати спосіб переміщення Сталіна з цього 
місця і призначити на це місце іншу людину».

Ізоляція не допомогла. Ленін продовжував виступати про
ти Сталіна. Довелося товаришу Сталіну застосувати найра- 
дикальніший спосіб ізоляції -  законопатити товариша Леніна 
в позолочену труну.

Така сама логіка боротьби була в соратників Сталіна. Це 
була битва, у якій полонених не беруть. Якщо знімаємо з по
ста Генерального секретаря, значить, після цього -  ізоляція. 
Повна.

Та припустімо, що товариш Сталін помер у березні 
1953 року природною смертю.

У такому разі він помер у правильний момент.
Інакше вбили б.

5

У березні 1953 року за впливом і політичною вагою місця у 
владі розподілялися в такому порядку: Берія, Маленков, Бул
ганін, Хрущов.

Уважалося, що відтепер головна влада буде зосереджена не 
у ЦК КП, а в уряді Радянського Союзу.

Тому 4 березня 1953 року, у момент, коли Сталін був ще жи
вим або таким офіційно вважався, Берія запропонував при
значити Маленкова главою радянського уряду -  Головою Ради 
Міністрів.

Пропозицію одноголосно прийняли.
Одразу Маленков запропонував призначити Берію своїм 

першим заступником. Крім цього, Маршал Радянського Со
юзу Берія очолив нове Міністерство внутрішніх справ, яке 
було утворено злиттям двох міністерств: внутрішніх справ і
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Віддані сталінці: Берія, Хрущов, Маленков

державної безпеки. Усі каральні органи країни опинилися під 
єдиним керівництвом.

Офіційно головним у Радянському Союзі був Маленков. Од
нак лише офіційно. Берія вважав за краще знаходитися трохи 
позаду, бути ніби другим, щоб реально бути першим.

Посаду партійного секретаря на той час найголовнішою 
не вважали. Тому віддали її Хрущову. І даремно. Центральний 
комітет і раніше вирішував найголовніше питання -  кадрове: 
кого і на яку посаду призначити.

«Кадри вирішують усе», -  колись оголосив товариш Сталін.
Саме так. Кадри вирішують усе!
Питання розподілу кадрів віддали у руки Хрущова. Тим са

мим -  і ключі від влади.

6

На межі 1952 і 1953 років боротьба за владу тривала не 
лише між Сталіним і групою членів Політбюро, а й усередині
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самої групи. Кожен намагався зміцнити свої позиції, розштов
хуючи ліктями товаришів. Кожен тягнув у владу цілі клани 
своїх прихильників.

Найбільше це схоже на тиху, поки без бійки, тисняву на 
східцях, що ведуть угору. У цій тисняві найвагоміших успіхів 
досягнув Микита Хрущов.

У лютому 1941 року Хрущову вдалося протягнути своїх 
друзів Жукова і Серова до складу кандидатів у члени ЦК. Піс
ля війни Сталін, скинувши Жукова з вершин військової вла
ди, вигнав його і зі складу кандидатів ЦК.

У жовтні 1952 року Хрущов до складу кандидатів у члени 
ЦК вдруге провів опального маршала Жукова.

Коли Сталін раптово «захворів», серед вищих керівників 
партії тривав інтенсивний і швидкий торг типу: якщо цю по
саду обійме твоя людина, тоді ось цю -  моя, підтримай мене в 
цьому призначенні, я підтримаю тебе в тому.

4 березня 1953 року, коли Сталін був іще живий або вва
жався живим, Хрущову вдалося виторгувати для свого клану 
пост першого заступника Міністра оборони. Залишалося лише 
визначити, кого зі своїх давніх друзів на цей пост поставити.

7

Крім того, битва розгорталася не просто за владу, а й за 
те, як цю владу буде використано. Кожен кремлівський вождь 
мав чітке уявлення, у який бік він буде крутити кермо прав
ління країною, якщо зуміє прорватися на вершину й посісти 
місце скинутого вождя.

А крутити кермо слід було енергійно і швидко, так, як кру
тили керманичі «Титаніка», щоб не вліпитися в айсберг. Кру
тити потрібно було без зволікань і до кінця або в один бік, або, 
знову ж до кінця, -  в інший.

Радянський Союз мав:
або змінити свою економічну систему і стати такою самою 

нормальною країною, як решта;
або змінити економічну систему всіх інших країн.
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Або ми стаємо такими, як усі, або всіх робимо такими, як
ми.

Більшість вождів, а лідерами серед них були Маленков і 
Берія, схилялися до того, щоб крутити вправо. Щоб зі шляху 
соціалізму звернути. Тоді нам не потрібно буде змінювати весь 
світ.

У Маленкова і Берії був потужний аргумент. Раніше ми 
могли розраховувати на те, що внаслідок нової війни пере
можуть пролетарські революції в капіталістичних країнах. 
Але з’явилася ядерна зброя. Вона зробила Велику війну са- 
мозгубницькою для всіх. У ядерній війні не можна перемог
ти. Отже, нам не вдасться загнати весь світ у нашу колію. 
Тому нашій країні слід звертати з того шляху, на який вона 
стала 1917 року.

І лише товариш Хрущов уважав інакше. Зі шляху 
Троцького-Леніна-Сталіна ми не звернемо! Ми всіх катів 
зітрем на порох, бо вже час прийшов повертати все, що за
брав наш лютий ворог! Комунізм -  світле майбутнє всього 
людства! Якщо капіталісти розпочнуть нову війну, то вона 
приведе до перемоги пролетаріату в багатьох капіталістич
них країнах!

Біда Хрущова була в тому, що він був у жалюгідній мен
шості. Його підтримував Маршал Радянського Союзу Микола 
Олександрович Булганін. Проте схильність до вживання ро
сійського народного напою робила Булганіна і слабким полі
тиком, і ненадійним союзником.

І тоді до Хрущова звернувся давній бойовий товариш ще з 
довоєнних часів -  командувач військ Уральського військово
го округу Маршал Радянського Союзу Георгій Костянтинович 
Жуков: «У ядерній війні можна перемогти! Дай мені владу! Дай 
рік-півтора! Доведу на прикладі, що перемога в Третій світовій 
війні -  можлива!».

Того-таки дня, 5 березня 1953 року, командувача військ 
Уральського військового округу Маршала Радянського Союзу 
Жукова було призначено на посаду першого заступника Мі
ністра оборони СРСР. 16 березня 1953 року про це оголосили 
офіційно.
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КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Після смерті Сталіна за наказом Хрущова поширено пліт
ки про те, що ніхто Сталіна в жовтні 1952 року з посади Ге
нерального секретаря ЦК КП не знімав. Посада така нібито 
сама собою безслідно зникла ще 934 року.

Інтерес Хрущова зрозумілий. Якщо визнати, що в жовтні 
1952 року Сталіна з його головного поста зміщено, тоді стає 
зрозумілою і логіка боротьби, що розгорілася між кремлівськи
ми титанами:

скликання з'їзду партії всупереч волі Сталіна;
затвердження на з'їзді антисталінського Статуту;
розширення за пропозицією Сталіна складу Президії ЦК, 

щоби більшість бунтівних вождів перетворити на меншість;
арешт за наказом Сталіна лікарів, які лікували Хрущова, 

Берію, Булганіна і Маленкова;
повальні за наказом Сталіна арешти в оточенні вищих ке

рівників країни;
раптова «хвороба» Вождя;
заборона вищих керівників країни допускати лікарів до на

півмертвого Сталіна;
піднесений настрій Берії, Маленкова, Булганіна і Хрущова 

тоді, коли слід було зображати скорботу й печаль.
І відразу після смерті Сталіна:
припинення справи лікарів, заарештованих за наказом 

Сталіна;
розпуск Президії ЦК, розширеної за пропозицією Сталіна;
повернення влади тим, хто знімав Сталіна з його головної 

посади;
зрештою, повалення Генія Всіх Часів і Народів найвірніши- 

ми його учнями та соратниками на черговому XX  з'їзді партії.
Але якщо поширити плітку, що посада Генерального секре

таря безслідно зникла ще 1934 року, тоді виходить, що не було 
жодної битви у Кремлі, починаючи із серпня 1952 року, ніхто 
не знімав Сталіна з посади, не пручався Сталін люто, намага
ючись усунути від влади та передушити своїх бунтівних бояр. 
Тоді виходить, що і вбивати Сталіна не було за що.
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У нашій країні та за її межами знайшлося достатньо до
бровільних і платних фальсифікаторів, а так само і тих, кого 
Ленін називав корисними ідіотами. Усі вони, хто через дурість, 
а хто за плату, поширені Хрущовим плітки повторили і продо
вжують повторювати.

Спантеличимо «корисних» і фальсифікаторів запитанням: 
«А де документ?».

Так-от, ніхто ніколи не пред'являв документа про те, що 
Сталін припинив бути Генеральним секретарем 1934 року. 
Чутки є, підтвердження немає.

Прикиньмо: невже посаду Генерального секретаря ЦК КП, 
найголовнішу посаду у великій країні було скасовано так, що 
жодних слідів, документів, постанов, резолюцій, свідчень, 
жодних повідомлень про це не збереглося?

Чи могла така подія минути безслідно? Чи могло таке 
бути?

Відповідаю: не могло.



Розділ 6



1

Проте чи є документи, які підтверджують, що Сталін зали
шався Генеральним секретарем і після 1934 року?

Такі документи є. І чимало.
У чому ж річ? Як удається збоченцям нашої історії та 

фальсифікаторам усіх мастей дурити народ ось уже півсто
ліття?

Річ у тому, що Сталін був психологом, він розумів значення 
особистої скромності, тому часто підписував документи про
сто як секретар ЦК. А  в листах до дочки навіть називав себе 
«секретарішкою».

Однак у вирішальні моменти історії Сталін використову
вав повний титул -  Генеральний секретар ЦК ВКП(б).

Будь-який дослідник може сам у цьому переконатися. Пе
реконливо рекомендую Архів Президента РФ, фонд 93. Якщо 
немає можливості безпосередньо пробратися за ті броньовані 
двері, слід користуватися можливостями тих, хто має доступ 
до таємниць.

Історик -  розвідник минулого.
Це моє кредо.
Цю позицію сповідую і відстоюю протягом довгих років. 

Істориків закликаю вдосконалювати свої розвідувальні на
вички. Аналіз ситуації важливий, але не менш важливим є 
агентурне проникнення й агентурне добування. Не потріб
но ламати сейфи, у яких містяться таємниці історії, досить 
подарувати коробку цукерок симпатичній дівчині, у якої є 
ключ від цього сейфу.

У воєнній стратегічній розвідці це називається вербуван
ням.

Подаруєте коробку -  потрапите в найнедоступніші архіви.
А там таке!
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2

Для мене найбільший інтерес становить дата 22 червня 
1941 року. Вивченню цього дня -  того, що йому передувало і 
що за ним слідувало, -  віддав усе життя.

Ось деякі документи, підписані Сталіним перед цією да
тою.

Під цілком таємною постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
№ 1724-733цт «Про Ставку Головного командування Зброй
них сил Союзу РСР» від 23 червня 1941 року стоїть лише один 
підпис:

«Голова Раднаркому СРСР,
Генеральний секретар ЦК ВКП(б) И. Сталін».

Припустімо на мить, що посаду Генерального секретаря 
скасовано 1934 року і Сталіна з того часу стали називати про
сто секретарем ЦК.

Після 1937-1938 років, тобто після Великого очищення, 
особиста влада Сталіна, порівняно з 1934 роком, надзвичайно 
зміцнилася.

Якщо наше припущення правильне, то до Великого очи
щення пишний титул Генерального секретаря ЦК відповідав 
величезній, але все ж обмеженій владі Сталіна.

А скромний титул секретаря ЦК, який Сталін мав під час 
підготовки та здійснення Великого очищення, а також після 
нього, відповідав нічим не обмеженій, небувалій в історії владі.

Тепер прикиньмо: навіщо Сталіну 23 червня 1941 року в 
найстрашніші дні його життя та життя створеної ним імпе
рії підписуватися пишним, давно скасованим титулом, який 
відповідав порівняно незначній владі, замість того, щоб під
писуватися скромним титулом, що відповідав владі нічим не 
обмеженій?

Цілком таємна постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про Став
ку Головного командування Збройних сил Союзу РСР» -  це до
кумент надзвичайної ваги. Це рішення Сталіна про те, хто ке
руватиме війною. Невже 23 червня 1941 року Сталін вирішив
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підписатися титулом, який з нього знято сім років тому? Не
вже хотів пожартувати? Якщо я нічого не плутаю, йому на той 
час було зовсім не до жартів.

Отже, наше припущення неправильне. Ніхто титул Гене
рального секретаря ЦК 1934 року не скасовував.

Просто Сталін зброєю своєї влади користувався обачно 
й обережно, не витрачаючи гарматних пострілів на гороб
ців. Головний титул -  лише для найголовніших справ, лише в 
крайньому разі.

З

Того самого дня, 23 червня 1941 року, під цілком таємною 
постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) № 1734-743цт «Про введення 
в дію мобілізаційного плану з боєприпасів» знову один підпис:

«Голова Раднаркому СРСР,
Генеральний секретар ЦК ВКП(б) И. Сталін».

Звернімо увагу на те, що номери постанов подвійні. Чому?
А тому, що влада у Радянському Союзі була дубльована.
Ось, наприклад, район. На центральному майдані велико

го села чи маленького міста -  велична будівля. Це виконавчий 
комітет. Це державна влада, якій усе населення району підпо
рядковано.

На тому ж центральному майдані районного центру ви
сочить ще одна будівля. Вона трохи більша, вона трохи кра
ща. Це районний комітет Комуністичної партії. Цей комітет 
контролює та спрямовує роботу виконавчого комітету, тобто 
державної влади у цьому районі.

Піднімемося вище. Обласний центр. Картина та сама. Об
ласний виконавчий комітет, а поруч і над ним -  обком. Ви
конавчий комітет -  державна влада у цій області. Але над 
нею -  обласний партійний комітет. Перший секретар обкому 
командує головою виконкому, тобто державною владою в об
ласті, спрямовуючи та контролюючи її.
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Так само і в краях: крайові виконавчі комітети, а над ними -  
крайові комітети партії.

Ще вище республіки. Візьмімо, наприклад, Україну. Керу
вав Україною уряд. А урядом керував ЦК КП України.

І на самому верху так само. На чолі держави стояв уряд -  
Рада Народних Комісарів, після війни -  Рада Міністрів.

Глава уряду до травня 1941 року -  товариш Молотов.
Товариш Молотов -  друга людина в державі. Країна та її 

народ підпорядковувалися Раді Народних Комісарів, але уряд 
перебував під контролем і в повному підпорядкуванні Кому
ністичної партії. Над товаришем Молотовим -  Генеральний 
секретар ЦК товариш Сталін.

З 5 травня 1941 року товариш Сталін очолив не лише пар
тійну, а й державну владу, обійнявши одночасно й посаду гла
ви уряду.

Державна влада із самого верху спускає наказ про те, що 
потрібно робити. Одночасно вища партійна влада спускає 
той-таки наказ усім нижчим партійним структурам: саме так 
і слід діяти.

Звідси і два номери.
Перший -  це номер урядового документа, другий -  номер 

партійного документа. А літери «цт» розшифровки не потребу
ють -  тобто «цілком таємно».

Звернімо увагу на різницю номерів двох постанов, підпи
саних Сталіним в один день -  23 червня 1941 року: 1724-733цт 
і 1734-743цт.

І урядові, і партійні документи різняться рівно на десять 
одиниць. Це означає, що 23 червня 1941 року було підписано 
мінімум десяток спільних постанов Ради Народних Комісарів 
СРСРіЦК ВКП(б).

Усім, хто стверджує, що Сталін не був Генеральним секре
тарем після 1934 року, рекомендую не скупитися й купити 
коробку цукерок, для дівчини з ключами, потрапити в Архів 
Президента РФ і почитати документи, номери яких знахо
дяться між двома мною названими.

Можна задля цікавості погортати й ті, що були підписані 
Сталіним до 23 червня й після. Тоді суперечка про те, чи був
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Сталін Генеральним секретарем після 1934 року, чи не був, 
ущухне сама собою.

Але якщо немає бажання потрапити до Архіву Президен
та, то можна врешті-решт скористатися відкритими джере
лами. їх цілком достатньо. Вони давно оприлюднені й усім 
доступні.

Однак чи можливо, що Гітлер завдав удару -  і товариш Ста
лін раптом згадав про свій скасований 1934 року титул?

Ні, це не так. Сталін використовував титул Генерального 
секретаря і до німецького нападу. Не будемо далеко відходити 
від нещасливої дати 22 червня 1941 року.

Ось під цілком таємною Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
№ 1711-724цт «Про маскувальне пофарбування літаків, зліт
но-посадкових смуг, наметів і аеродромних споруд» від 19 
червня 1941 року стоїть підпис:

Голова РНК Союзу РСР
і Генеральний секретар ЦК ВКП(б) И. Сталін.

Однієї цієї постанови достатньо, щоб усю мою теорію, ви
кладену в «Криголамі», уважати доведеною. І навіть не так. Од
нієї лише назви цього таємного документа та підпису під ним 
цілком вистачає, щоб завершити всі криголамні дебати.

Два десятки років, до 19 червня 1941 року, нікому на дум
ку не спадало фарбувати літаки, намети та злітно-посадкові 
смуги маскувальними кольорами. А тут раптом... Централь
ний комітет постановляє... фарбувати намети. І підпис това
риша Сталіна.

З якого дива?
Якщо товаришеві Сталіну не подобався колір наметів, то 

можна було викликати на сріблястий перський килим На
родного комісара оборони Маршала Радянського Союзу Тим- 
ошенка й висловити йому своє невдоволення. І нехай він наказ 
вигадує, коли і як намети фарбувати. Заразом і літаки, аеро
дромні споруди, злітно-посадкові смуги.

Або можна не турбувати такою дрібницею Наркома оборо
ни. Є начальник Генерального штабу генерал армії Жуков, от 
йому і заявити, що намети не того кольору.
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Чому раптом кольором наметів перейнявся сам товариш 
Сталін?

Чому постанова не таємна, а цілком таємна?
Можливо, товариш Сталін зрозумів, що зараз нападуть? 

Та нічого подібного. Не мені доводити, що Сталін не вірив у 
можливість німецького нападу. Не вірив ні 19 червня, ні 20-го, 
ні 21-го. І 22 червня, коли німецькі бомби сипалися на радян
ські аеродроми, коли німецькі танки мотали на гусениці перші 
кілометри радянської землі, Сталін все одно не вірив. Усе це 
без мене доведено.

Цілком таємний 19 червня 1941 року Сталіним підписаний 
наказ маскувати аеродроми й літаки -  це війна. Швидка і не
минуча.

Але Сталін не вірив, що війну розпочне Німеччина.
Якщо, на думку Сталіна, неминучу війну між Німеччи

ною та Радянським Союзом, яка має вибухнути найближчи
ми днями, розпочне не Гітлер і його генерали, тоді -  хто?

Якщо Гітлер відпадає, то хто залишається?

4

Можливо, комусь мало наведених мною документів. Тоді 
рекомендую знайти постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) № 1509- 
620цт/ов від 6 червня 1941 року. І подивитися, який під тим 
документом стоїть підпис.

Це ще більш серйозний документ. Гриф «цт/ов» -  «цілком 
таємно особливої важливості». Це «Мобілізаційний план по бо
єприпасах і патронах», підписаний Головою РНК Союзу РСР, 
Генеральним секретарем ЦК ВКП(б) товаришем Сталіним.

А чому постанову про боєприпаси від 6 червня 1941 року 
закрито грифом «цт/ов», а постанову про боєприпаси від 
23 червня 1941 року, підписану тією самою особою, яка обі
ймає ті ж самі посади й має ті самі титули, засекречено всього 
лише грифом «цт»?

Тому, шановні, що в постанові від 6 червня 1941 року роз
писано, кому, коли, які боєприпаси і в яких кількостях виро
бляти. А  постанова від 23 червня 1941 року -  це всього лише
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наказ узятися за виконання раніше спущеного плану. Без 
зайвого уточнення, кому, коли, де і скільки.

І знову привід замислитися. 5 травня 1941 року товариш 
Сталін навіщось обійняв ще й посаду голови уряду Радянсько
го Союзу. У німецький напад Сталін не вірив, але головний 
клопіт 6 травня 1941 року -  виробництво боєприпасів у воєн
ний час.

Я спираюся на документи 1941 року лише тому, що пвдос- 
таль матеріалів про цей період. Кожен, хто глибше копне інші 
роки, отримає такий самий результат.

Про те, що Сталін був Генеральним секретарем Комуніс
тичної партії і під час війни, і після неї, свідчить непрямий, 
але вельми переконливий факт.

У країнах, підкорених Радянським Союзом під час війни, 
державне будівництво здійснювали за нашим зразком. Отже, 
там, де до влади після Другої світової війни прийшли комуніс
ти, головний комуніст мав титул Генерального секретаря.

Якби в нас не було такого титулу, то не було б і в них.
Після смерті Сталіна головного комуніста Радянського Со

юзу стали називати Першим секретарем. З деяким запізнен
ням так стали називати й головних комуністів у підвладних 
країнах.

Приклад. Румунія до середини 1960-х років була вірним на
шим союзником. Усе, що було в нас, румунські брати старанно 
копіювали. До 1954 року у партії комуністів (у різні часи пар
тія мала різні назви) змінилося сім генеральних секретарів.

З 13 вересня 1953 року головного комуніста Радянського 
Союзу стали називати Першим секретарем. Відповідно, у Ру
мунії як годиться, з певним запізненням, 20 квітня 1954 року 
головного комуніста стали називати Першим секретарем. 
Ним став Георге Апостол.

5

Найважливішим доказом того, що Сталін до жовтня 
1952 року був Генеральним секретарем, звичайно, є офіційна 
біографія Сталіна, видана за його життя.
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Перше видання -  1939 рік. Це пік величі Сталіна. Щ о
йно завершилося Велике очищення 1937-38 років. У вересні 
1939 року Сталін приєднав до Радянського Союзу території 
Західної України та Західної Білорусії. А  21 грудня 1939 року 
Сталіну виповнилося 60 років.

До цієї дати й було випущено «Коротку біографію» обсягом 
243 сторінки.

Цю книгу Сталін редагував особисто. Вивіряв кожне слово. 
Викреслював похвали, які йому не подобалися. Уписував нові. 
І в цій книзі Сталіна названо Генеральним секретарем.

1947 року вийшло друком друге, виправлене і доповнене, 
видання, яке багато разів передруковували. Я знайшов одну з 
найостанніших версій. Підписано до друку в день народження 
Сталіна-21 грудня 1951 року. Наклад 8375000 примірників.

І друге видання Сталін редагував особисто, викликаючи 
ночами у свій кабінет увесь авторський колектив. Чернетки 
біографії з особистою правкою Сталіна давно оприлюднені й 
доступні будь-якому досліднику. Виправлень і доповнень було 
зроблено багато, але всі вони в обох виданнях і в мільйонах ко
пій не стосувалися ось цього абзацу:

«З квітня 1922 року пленум Центрального комітету партії 
за пропозицією Леніна обрав Генеральним секретарем ЦК най
кращого і вірного учня, соратника Леніна - Сталіна. З тих 
пір Сталін беззмінно працює на цій посаді»

(С. 88)

До речі, ці два речення є й у першому виданні Великої ра
дянської енциклопедії.

Сталін часто підписував документи, використовуючи ти
тул «Секретар ЦК». На цій підставі дехто дійшов висновку, що 
він припинив бути Генеральним секретарем.

Однак і Хрущов, будучи Першим секретарем ЦК КПРС, теж 
досить часто використовував саме цей титул -  Секретар ЦК. 
Так він підписував не лише поточні папери, а й документи ви
няткової важливості.

Із цього зовсім не випливає, що Хрущов припинив бути 
Першим секретарем ЦК.
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6

«Коротку біографію» Сталіна було підготовлено Інститутом 
Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б), друкували в Першій 
зразковій друкарні ім. Жданова.

Звернімо увагу на склад авторів.

Александров Георгій Федорович -  кандидат у члени ЦК 
ВКП(б), член Оргбюро ЦК, начальник Управління агітації та 
пропаганди ЦК ВКП(б), доктор філософських наук, профе
сор, академік АН СРСР, лауреат Сталінських премій першого 
та другого ступенів, після смерті Сталіна -  міністр культури 
СРСР.

Галактіон Михайло Романович -  до війни -  дивізійний ко
місар, під час війни -  генерал-майор, головний редактор газе
ти «Червона зірка», після війни -  начальник військового відді
лу «Правди».

Кружков Володимир Семенович -  доктор філософ
ських наук, професор, член-кореспондент АН СРСР, у 1944- 
1949 роках директор Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при 
ЦК ВКЩб).

Мітін Марк Борисович -  член ЦК ВКП(б), доктор філософ
ських наук, професор, академік АН СРСР, член Президії АН 
СРСР, лауреат Сталінської премії першого ступеня, у 1939- 
1944 роках директор Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при 
ЦК ВКП(б).

Мочалов Василь Дмитрович -  заступник директора Інсти
туту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б), завідувач секто
ру И. В. Сталіна цього інституту.

Поспелов Петро Миколайович -  член ЦК ВКП(б)-КПРС 
(1939-1971), головний редактор «Правди» (1940-1949), секре
тар ЦККПРС (1953-1960), кандидату члени Президії ЦККПРС
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(1957-1961), академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці, 
лауреат Сталінської премії першого ступеня.

Невже хтось із цих відповідальних товаришів насмілився б 
спотворити Велику біографію?

А раптом один із них на це все-таки зважився б, то його 
тут-таки задушили б соратники, рятуючи власні життя від 
каральної руки розгніваного пролетаріату.

Та й навіщо їм потрібно підставляти свої голови та інші 
частини тіла, вигадуючи те, що не відповідає дійсності?

І вже якщо б вони щось вигадали, то Головний редактор їх 
би виправив.

Усіх одразу.
Він умів.

7

Після смерті Сталіна поважні офіційні джерела повідом
ляли, коли Сталін був позбавлений звання Генерального се
кретаря.

«Енциклопедичний словник» (ВРЕ. -  Москва, 1955, -Т . 3. -  
С. 310):

«З квітня 1922 року пленум ЦК, за пропозицією В. І. Лені
на, обрав Сталіна Генеральним секретарем ЦК партії; на цій 
посаді він працював до жовтня 1952 року, а потім до кінця 
життя був секретарем ЦК».

Велика радянська енциклопедія (2-ге вид., 1956. -Т. 40) по
відомляє про Сталіна:

«У квітні 1922 року на пленумі ЦК С. був обраний Ге
неральним секретарем ЦК і перебував на цій посаді понад 
ЗО років».

У цьому реченні є два моменти виняткової важливості.
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Перший -  понад ЗО років.
ЗО років на посаді Генерального секретаря -  це 3 квітня 

1952 року.
Отже, і після цього Сталін ще на посту залишався.
Другий момент -  понад ЗО років, але не вказано, що до са

мої смерті.
Чому ж до 1956 року офіційні джерела повідомляли, що 

Сталіна було знято в жовтні 1952 року, а пізніше це питання 
просто замовчували?

Тут усе просто. Після смерті Сталін залишався великим, 
геніальним, безгрішним, вічно живим вождем і вчителем. 
Ваш покірний слуга юного віку разом з усіма кричав пісні та
кого змісту:

Завіту Леніна і Сталіна ми вірні.
На подвиг кличе всі радянськії народи
Комуністична партія країни.

Це тривало й у 1954-му, й у 1955 роках.
Сталін залишався великим і святим, тому підозр про його 

неприродну смерть у більшості громадян не виникало. Від
так не було необхідності приховувати, що Сталіна знято з по
сади в жовтні 1952 року. Тому Велика радянська енциклопе
дія, яку видавали офіційні органи, повідомляла те, коли саме 
Сталін припинив бути Генеральним секретарем.

Однак 1956 року Хрущов на XX з’їзді КПРС зобразив Сталі
на виплодом пекла, представивши себе головним борцем про
ти сталінізму. І тоді виник логічний зв’язок: товариш Хрущов 
та інші товариші ненавиділи Сталіна вже за його життя, бо
ролися з ним, протистояли йому, діяли всупереч йому, а потім 
зняли його з посади в жовтні 1952 року.

А Сталін незабаром узяв і помер...
У несвідомих громадян виникали логічні запитання: якщо 

кремлівські вожді вже тоді розуміли злочинну сутність сталі
нізму, якщо знали про жахливі злодіяння, якщо ненавиділи, 
якщо пручалися, якщо боролися, якщо зняли з високої поса
ди, -  але ж Він, певно, брикався, -  то і...

Чому ні?
Саме тут і постала необхідність прибрати сліди вбивства.
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Саме тут і слід було припинити розмови про те, що Сталіна 
знято з посади незадовго до смерті.

Саме тут редакція Великої радянської енциклопедії від
правила в забуття свої вчорашні одкровення.

За чверть століття, коли питання престолонаслідування 
в Сталінській імперії втратило будь-яку гостроту й актуаль
ність, стало можливим сказати правду:

«Після завершення війни Й. В. Сталін, будучи Ген. секре
тарем ЦК партії і Головою Рад Мін. СРСР, зробив значний вне
сок у розроблення програми повоєнного устрою світу»

(Радянська військова енциклопедія. -  
Москва: Військвидав, 1979. -  Том 7. -  С. 516).

Це офіційне видання Міністерства оборони СРСР. Під цим 
підписалися Маршал Радянського Союзу М. В. Огарков, Адмі
рал флоту Радянського Союзу С. Г. Горшков, Головний маршал 
авіації П. С. Кутахов, вісім генералів армії, три генерал-пол
ковники, три генерал-лейтенанти.

Щоб остаточно розвіяти сумніви, письменник Фелікс Чуєв 
поставив запитання персональному пенсіонеру В’ячеславу Ми
хайловичу Молотову: «Коли зняли Сталіна з головної посади?».

Молотов відповів: «Сталіна було знято з посади Генераль
ного секретаря ЦК в жовтні 1952 року» (Чуєв Ф. Молотов -  на- 
півдержавний володар. -  Москва: Олма-Пресс, 2002. -  С. 393).

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ.

Цілком зрозуміло, чому 1956 року після XX  з'їзду КПРС Хру
щов створив легенду про те, що посада Генерального секрета
ря ЦК немовби сама собою зникла ще 1934 року.

Хрущов мав на меті довести, що Сталіна 1952 року із цієї 
посади не знімали, а отже, і вбивати його не було за що.

Однак складно зрозуміти, чому й сьогодні трапляються 
люди, які повторюють вигадки Хрущова всупереч оприлюдне
ним, усім доступним офіційним документам, на яких і після
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1934 року вказано найголовнішу посаду Сталіна -  Генераль
ний секретар ЦК ВКП(б).

Запитання: якщо Сталін був Генеральним секретарем ЦК 
партії напередодні війни і під час війни, то чи міг він втрати
ти це звання після 1941 року?

Відповідь: не міг.
Тому що ні 1941 року, ні у наступні роки до самого жовтня 

1952 року, якщо хтось забув, жодних з'їздів партії не збирали. 
А без з'їзду партії зняти зі Сталіна його головний титул ніхто 
не міг.

Тільки з'їзд міг вирішити це питання.
Ось чому Сталін був проти скликання з'їздів.
Ось чому його вірні учні, сподвижники й соратники так 

завзято домагалися скликати з'їзд, поставивши на кін свої 
життя.



Розділ 7



1

Отже, у жовтні 1952 року товариша Сталіна було тихо, без 
зайвого галасу, знято з головної посади. Але не так легко було 
позбавити його всієї повноти влади. Сталін відповів серією по
тужних ударів. Наступний найстрашніший удар мав повали
ти і змести з політичного горизонту все вище керівництво Ра
дянського Союзу.

Але товариш Сталін якось раптово захворів і тут-таки по
мер, оплакуваний удовами, сиротами й соратниками з вищого 
партійного керівництва.

Сталінська спадщина виявилася дуже тяжкою. Я би ска
зав непідйомною.

Деякі проблеми Сталін зумів пов’язати.
Під час війни й відразу після неї в Радянському Союзі 

стрімко зріс рівень злочинності загалом, бандитизму зокрема. 
У країні -  брак усього: від картоплі -  до хліба, зате зброї в лісах 
вистачає. Збирай ватагу, виходь на велику дорогу.

Бандитизм у Ростові, Одесі, Львові, Харкові та інших міс
тах вдалося придушити, застосовуючи крайні заходи. Армій
ські офіцери, переодягнувшись у цивільний одяг, ночами вда
вали із себе запізнілих перехожих на підпитку, а в разі зустрічі 
з грабіжниками стріляли в лоб без попередження. Це практи
кували не тільки в Одесі, нібито за наказом Жукова, а й у всіх 
великих містах за наказом Сталіна.

Хоча були проблеми й значно складніші.
Під час війни на окупованих територіях Радянсько

го Союзу палала громадянська війна. Вона охопила Біло
русь, Україну, Крим, Північний Кавказ, Калмицькі степи, 
Смоленську, Псковську, Брянську області. Утихомирювати 
довелося цілі народи, виганяючи їх із рідної землі в Казах
стан і Сибір.
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Німеччину розгромили, проте партизанська війна проти 
визволителів тривала в Литві, Естонії, Латвії, Україні, Поль
щі. Сталіну довелося проводити грандіозні каральні операції, 
щоб упоратися із цією проблемою.

На війні загинули мільйони. Кожному мільйону загиблих 
відповідало чимале число калік -  глухих і сліпих, безруких і 
безногих, обпалених і спотворених. У перші повоєнні роки 
приміські електрички, вокзали, майдани, ринки, кладовища, 
міські парки Радянського Союзу були переповнені жебрака- 
ми-інвалідами. Країна не могла їх забезпечити ні житлом, ні 
продовольством, одягом, грошима чи медичною допомогою. 
Усі вони -  брудні, вошиві, гниляві, опущені й завжди п’яні. 
Одягнені в пошарпану військову форму, на головах пілотки, 
офіцерські кашкети з поламаними козирками, шоломи тан
кові й льотні, безкозирки з давно стертими назвами бойових 
кораблів. На грудях -  пошкрябані ордени, на яких потріскала
ся емаль, понівечені медалі із заяложеними стрічками. Вони 
співали пісні про бої та битви:

Він ішов уперед з автоматом в руках -  
Матрос Чорноморського флоту...

Вони розповідали страшні історії про війну. Вони випро
шували милостиню, яку одразу пропивали. Уживали денату
рат, політуру й подібні продукти хімічної промисловості.

Своїм мерзенним виглядом вони псували свято народові- 
переможцю.

Що робити з ними?
У товариша Сталіна були радикальні рішення для будь- 

яких проблем. Із цією напастю теж удалося впоратися. Країну 
від інвалідів очистили досить швидко.

Але не скрізь справи вирішувалися так гладко, як у пи
танні із беззахисними інвалідами. Деякі проблеми вдалося 
врозв’язати лише частково.

Під час війни до німецького полону потрапили мільйо
ни радянських солдатів і офіцерів. Чимало хто загинуло. Але 
ті, що вижили, не поспішали повертатися на свою улюблену 
Батьківщину.

Крім цього, німці вивезли близько п’яти мільйонів грома
дян Радянського Союзу для роботи на німецьких підприєм-
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ствах. Війна завершилася, проте ці громадяни зовсім не ба
жали їхати додому.

їх довелося повертати брехнею та силою. Повернули не 
всіх. Найбільш проворні ухилилися від зустрічі з Батьківщи
ною, яка звільнила Європу від «коричневої чуми». Та й у тих, 
кого примусово повернули, патріотизму не додалося.

У ті часи жартували, що Сталін на війні зробив лише дві 
помилки.

Перша: показав Івану Європу.
Друга: показав Івана Європі.
Мільйони радянських солдатів побували в Німеччині й Ав

стрії, Польщі та Чехословаччині, Болгарії, Югославії, Фінлян
дії, Угорщині й Румунії, навіть у Норвегії та Данії. І скрізь люди 
жили якось не так, як у нас. У  найбідніших селах розореної ві
йною Європи все-таки було краще, ніж у наших колгоспах.

Радянські солдати й офіцери, повертаючись з війни, пле
кали надію, що ось зараз щось почне змінюватися. Найбільше 
сподівались, що розпустять колгоспи. Але їх не розпускали. 
Тому краще не ставало.

Головна проблема та сама: країну нічим годувати.

2

Свого часу в нашій пресі з’явилося зізнання Чьорчілля*, 
нібито під час зустрічей на вищому рівні й сам Чьорчілль, і 
всі інші підводилися, коли заходив Сталін, і стояли нібито 
струнко.

Ваш покірний слуга теж став жертвою нашої рідної про
паганди. Цю дурість я теж повторив у своїх книгах. Але пере
вірив джерела і переконався: Чьорчілль такого не говорив і 
не писав. Беру свої слова назад. За допущену дурість прошу 
вибачити.

У тому ж фальшивому, нашою пропагандою сфабрикова
ному тексті звучала ще одна похвала Сталіну: він, мовляв, 
прийняв Росію із сохою, а залишив з атомною бомбою.

* Авт. Черчіль, Вінстон.
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Ось на цю ахінею я не клюнув, цю дурість не повторив.
Тому що життя радянських колгоспів спостерігав з досить 

близької відстані. Дід мій, Василь Андрійович Резунов, усе 
життя прогарував ковалем у колгоспі імені Шевченка Соло- 
нянського району Дніпропетровської області. Хутір Садовий, 
куди я інколи приїжджав до свого діда й бабусі, знав і людоїд
ство після колективізації, і людоїдство повоєнне.

Розповіді чоловіків були напрочуд одноманітні. А  старі 
жінки не розповідали нічого. Вони тільки плакали, коли за
ходила розмова про часи «великого перелому», тобто колек
тивізації, і часи «великої перемоги над фашизмом».

Сумні розповіді під захід сонця сп’янілих мужиків про ко
лективізацію та її результати до справи не пришиєш. Тому 
звернімося до джерел офіційних.

«З хлібом 1947 року після голоду 1946 року було дуже 
скрутно».

(Стенограма червневого пленуму ЦК КПРС. 
ЦХСД. Фонд 2. Опис 1. Справа 257. 

Вечірнє засідання 26 червня 1957 р.)

Це сказав перший секретар ЦК КП Молдови товариш 
3. Т. Сердюк.

Не розвалився б Радянський Союз, стенограма назавжди 
залишилася б таємною. Читати її в ті часи дозволено було 
лише партійним вождям рангом не нижче від секретаря об
кому, тобто голови облдержадміністрації, якщо користувати
ся сучасними поняттями. Але навіть цим діячам дозволяли 
читати не те, що було сказано на пленумі. Для них створю
вали інший варіант історії, приглушений і припудрений. Та 
сама фраза для діячів рангом нижче виглядала інакше:

«З хлібом 1947 року після неврожаю 1946 року важкувато»
(Підкреслено мною -  В. С.)

Однак усю нашу історію не перепишеш, тому в ній іноді че
рез недогляд з’являлися шматочки правди:
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«В Україні 1946 року був страшний голод, траплялися ви
падки людоїдства»

(Стенограма червневого пленуму ЦК КПРС.
ЦХСД. Фонд 2. Опис 1. Справа 257.

Вечірнє засідання 28 червня 1957 р.)

Це слова Першого секретаря ЦК КП Радянського Союзу то
вариша Микити Сергійовича Хрущова.

1946 року Хрущов був господарем України. Йому краще 
знати. Але якщо комусь цікаво, то документальних свідчень 
стосовно цього питання можна знайти достатньо й без осо
бливих зусиль.

Народ те саме висловлював коротше і простіше:
Серпі молот-  
Смерть і голод.

З

Але чому голод?
А тому, що заради так званої індустріалізації на початку 

1930-х років було пограбоване село, найпрацьовитіших і най- 
діяльніших селян оголосили куркулями та знищили як клас. 
Усіх інших терором і голодом загнали в колгоспи для того, щоб 
хліб, картоплю й сало відбирати не в кожного індивідуально, а 
в безликих безвідповідальних колективів. У  натовпу.

Праця селянина -  творчість. Проте в колгоспах люди не 
мали жодних стимулів працювати творчо.

Якщо держава вигрібає усе з колгоспних комор, то навіщо 
гарувати?

У колгоспах грошей не платили. Навіщо платити? Адже 
це загальне колективне господарство. Чоловік у сім’ї не пла
тить грошей дружині за те, що вона підлогу вимила. Дру
жина не платить чоловікові грошей за те, що він дров нару
бав. Так було влаштовано, і колгосп -  без грошей. У колгоспі 
зараховували кількість відпрацьованих днів. Це називали 
трудоднем. День відбув, тобі бригадир у відомості паличку 
намалює -  день зараховано.
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Хто працює ударно, тому за один день бригадир міг дві па
лички у відомість уписати, своєму другу-товаришеві по чарці -  
три, своїй ненаглядній-хоч п’ять паличок. Потім у кінці сезону 
йде розрахунок. Після виконання поставок державі в колгоспі 
залишилося стільки картоплі, стільки капусти і стільки морк
ви. Щось відкладали на насіння, а решту ділили. У колгоспі 
ось стільки людей. Усього за сезон на всіх зараховано стільки- 
то трудоднів. Ділимо запаси на загальну кількість зарахова
них паличок. Отримуємо, що один трудодень -  це стільки-от 
картоплі, стільки-от капусти чи буряка. Після того роздаємо 
кожному, залежно від його заслуг.

Однак колгоспи для того й створювали, щоб держава ви
грібала з колгоспних комор стільки, скільки їй потрібно. І вона 
вигрібала відповідно до своїх потреб і планів. Тому до кінця се
зону зароблені палички могли взагалі нічого не означати.

Народ наш не дурний. Він давно знав просту мудрість: хто 
добре везе, того і вантажать. Так навіщо мужикам дбати про 
результати своєї праці? Навіщо добре працювати, якщо за це 
тобі збільшать план поставок державі?

Сенсу працювати не було. Жодного. А  добре працювати й 
поготів. Стимули знищено. Тому село гнало самогон і спивало
ся. Столітня трудова мораль села стрімко руйнувалася і роз
мивалася.

Народ колгоспну систему оцінив влучно і відразу:
Ось вам молот, ось вам серп,
Це вам наш радянський герб.
Хочеш жни, а хочеш куй,
В результаті маєш ...

Сам Хрущов був змушений визнати, що справа йшла саме 
так. 1945 року він відвідав свою рідну Калинівку. Ось його роз
повідь. Зрозуміло, не для друку, а в тісному колі, на червнево
му пленумі ЦК 1957 року.

«Товариші, мало сказати, що вони погано жили. Коней немає, 
возів немає, хліба немає. Я попросив тоді товариша Гречка 
допомогти кіньми (тоді в армії було багато трофейних коней). 
Він дав коней, вози, хомути. Привели коней, а колгосп їх не 
приймає, адже за ними потрібно доглядати! А колгоспники в
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Хрущов і корови

колгоспі працювати не хочуть. Вони за свою роботу лише па
лички отримували. Вони хотіли б, щоб солдати за цими кіньми 
доглядали... Годувати коней колгоспники не хочуть, вони у 
цьому не зацікавлені. Ось таке лежаче становище було не лише 
в Калинівці, а взагалі у нашому сільському господарстві.

Я бачив, що вони сіють ті культури, які не дають уро
жаю. Але що я міг їм порадити? Сіяти треба все передбачене 
планом. А план який! Сидять генії в Москві й розписують, 
скільки посіяти ярої пшениці, скільки озимої, скільки ячме
ню, скільки буряків. І так розписують зверху донизу. Хто ж 
міг відступити від цього так званого плану? Ніхто. Той, хто 
змінить структуру посівних площ, той порушить директиву»

(Стенограма червневого пленуму ЦК КПРС.
ЦХСД. Ф онд 2. Опис 1. Справа 257.

Вечірнє засідання 28 червня 1957 р.)
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У цьому самому виступі на пленумі ЦК в червні 1957 року 
Хрущов визнав:

«У колгоспах виривали останнє, розорили тим самим сіль
ське господарство... У 1951 році колгоспники розбігалися».

Член Президії ЦК КПРС товариш Мікоян:

«М’ясом по-справжньому ми торгуємо лише в Москві, Ленін
граді, з тяжкою бідою у Донбасі й на Уралі, в інших місцях 
з перебоями».

(РДАНІ. Фонд 2. Опис 1. Справа 45. Стенограма липневого пленуму.
Вечірнє засідання 3 липня 1953 року. Опубліковано: 

Вісті ЦК КПСС. -  1991. -  № 1-2)

Отже, Чьорчілль не заявляв і не писав, що Сталін прийняв 
Росію із сохою, а залишив з атомною бомбою. А якби й бовкнув 
таку дурість, то формулу цю слід було б уточнити: з тією таки 
ж сохою і залишив.

4

Росія, яку ми втратили, сяк-так хліб вивозила, а Радян
ський Союз себе прогодувати не міг. Це одне з головних до
сягнень соціалістичного способу виробництва й особисто то
варишів Троцького, Свердлова, Леніна, Сталіна, Хрущова та 
інших із цієї братії.

На катастрофічні наслідки злочинної антиселянської, 
тобто антинародної, політики колективізації наклалися на
стільки ж катастрофічні наслідки війни. З війни не поверну
лися мільйони працівників. Але й ті, що залишилися живими, 
зовсім не поспішали до рідних колгоспів. Робочі руки потріб
ні скрізь, демобілізовані солдати йшли на відновлення шахт 
Донбасу та металургійних комбінатів Дніпропетровська, на 
розчищення руїн Сталінграда та Києва, Воронежа і Новоро
сійська. Люди йшли на лісоповал і будівництво нових заводів 
на Уралі й у Сибіру, на Метробуд у Москві та Ленінграді.

Куди завгодно, тільки не до колгоспу.
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Тому в Радянському Союзі після закінчення Другої світової 
війни й припинення поставок продовольства із США законо
мірно й неминуче настав голод.

Про це вожді були змушені іноді побіжно згадувати під час 
своїх виступів.

Виступає заступник Голови Ради Міністрів СРСР, майбут
ній глава уряду СРСР, колишній і майбутній член Політбюро 
О. М. Косигін, розповідає про перші повоєнні роки:
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«Мені доводилося в той період виїжджати до низки райо
нів - до Башкирії, у Куйбишев, до Молдавії - у зв’язку з 
поширенням епідемій і голоду. У низці областей від голоду 
вмирало багато людей»

(Стенограма червневого пленуму ЦК КПРС.
ЦХСД. Фонд 2. Опис 1. Справа 257.

Вечірнє засідання 28 червня 1957 року)

На цьому самому пленумі виступає посол Радянського Со
юзу в КНДР товариш О. М. Пузанов і повідомляє, що в жовтні 
1952 року на XIX з’їзді КПРС було оголошено: «Зернова пробле
ма розв’язана успішно, остаточно й безповоротно». Товариш 
Пузанов продовжує:

«Це було не просто «лакування» дійсності. Це був гранді
озний обман партії і народу!»

Колишній перший секретар ЦК КП Карело-Фінської РСР, 
а після того, як усе населення республіки втекло до Ф ін
ляндії, -  перший секретар Карельського обкому товариш 
Л. І. Лубенников додає:

«У Карелії не можна було літра молока для хворої дитини 
дістати... І картопля, й овочі скоро будуть у достатку».

Тобто під керівництвом нашого любого Микити Сергійо
вича піднімемо сільське господарство! Скоро буде вистачати 
навіть картоплі, капусти й огірків! Щоправда, нині, за чотири 
місяці до 40-річчя Великої жовтневої соціалістичної револю
ції, картоплі в країні не вистачає.

Перший секретар Ставропольського крайкому КПРС това
риш І. К. Лебедев зазначив:

«У Пензенській області, де я працював, в окремих селах до 
40% було закритих хат. Народ пішов, працювати було нікому».

Вожді у своєму колі відверто визнавали, що російське село 
під їх мудрим керівництвом вимирало.

А з ним разом -  і Росія.
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Дорікають: пишеш історію, та тільки стиль у тебе цеє, не 
науковий.

Згоден. Не виправдовуюся.
Я  не історик, себе до них не зараховую. Просто намагаюся 

розібратися з деякими незрозумілими моментами нашого не
давнього минулого. І  якщо вдається розкопати щось таке, що 
може становити інтерес для народних мас, публікую.

Наша історія надзвичайно цікава.
Але знаходяться люди, які цю приголомшливо цікаву істо

рію пишуть надзвичайно нудно. І цим пишаються. І цим мені 
очі колять.

Я  вважаю, що народ має свою історію знати. Принаймні 
нею цікавитися. То нехай же хтось мені пояснить, навіщо її, 
моторошну, дику, жахливу, дивовижну, сліпучу, іскристу, ро
бити сірою і нудною?

Слід писати так, щоб не згас інтерес народу до своєї істо
рії. До нашої історії. Я  намагаюся писати так, щоб було ясно і 
зрозуміло. Не завжди вдається, але стараюся. Я  ще й не так 
написав би, шкода, що краще не вмію.



Розділ 8



1

Після завершення Другої світової війни не тільки вну
трішня, а й уся зовнішня політика Сталіна виявилася про
вальною.

На Потсдамській конференції влітку 1945 року Сталін за
жадав, щоб Лівія перейшла під контроль Радянського Союзу, 
тобто товариш Сталін намагався отримати колоніальні воло
діння в Африці. Лівія -  це бази на Середземному морі й нафта. 
Захід відповів відмовою.

Під час війни війська Червоної Армії було введено в Іран. 
Половина Ірану -  Чьорчіллю, половина -  Сталіну. Війна закін
чилася, британські війська готувалися до повернення додому, 
а Сталін вирішив залишити свої війська назавжди.

Але цього йому не дозволили, пригрозивши війною.
Сталін, ідучи, намагався нафтоносний шматочок Ірану 

відрізати, оголосивши його «іранським Азербайджаном». Од
нак із цього теж нічого не вийшло.

Сталін вирішив узяти під тепле крило Грецію і Туреччину. 
Захід відповів створенням НАТО: Грецію і Туреччину не віддамо.

Сталін, усупереч ним же укладеним Потсдамським угодам, 
замислив прибрати Західний Берлін. Для цього, починаючи з 
24 червня 1948 року, улаштував транспортну блокаду Захід
ного Берліна. Захід відповів небаченим в історії повітряним 
мостом. Продукти до Західного Берліна постачали повітрям. А 
паливо -  ось воно, на кожному бульварі столітні липи. Жителі 
Західного Берліна порізали на дрова дерева на бульварах і в 
парках, але не здалися.

Сталін ударив по Південній Кореї. Захід відповів усебічною 
військовою допомогою, потім і висадкою потужних військових 
контингентів США, Великобританії та їхніх союзників на Ко
рейському півострові. І Південна Корея вистояла.
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Сталін спробував проштовхнути комуністів до уряду Італії 
та Франції. Щось удалося. Проте лише частково. У підсумку -  
знову провал.

Сталін планував вийти до Середземного моря. З Лівією не 
вигоріло. Другий варіант: побудувати радянські військово- 
морські бази в Югославії. Але й тут -  облом. Югославія вийшла 
з-під контролю Радянського Союзу.

Плюс до всього цього Холодна війна.

2

Товариші науковці пояснюють причину Холодної війни: 
5 березня 1946 року Чьорчілль у Фултоні виголосив промову.

А де той Фултон? Шукайте на мапі -  не знайдете.
І хто такий той Чьорчілль? Це колишній британський 

прем’єр, остаточно усунений від влади.
Дивина: проголосив відставний Чьорчілль промову -  і роз

почалася Холодна війна.
Виходить: не проголосив би -  і не було б ніякої Холодної ві

йни.
І не втікали б східні німці до Західної Німеччини, а північ

ні корейці до Південної Кореї. І не стріляли б прикордонники 
їм у спини.

І не підтримував би Радянський Союз африканських князь
ків, що стали на шлях соціалізму. І не будували б ми атомні під
водні човни в неймовірних кількостях. (До 1994 року в Росії по
будовано 243 атомні підводні човни, у всіх інших країнах світу 
разом узятих -  221 (Червона зірка. -  2001. -  5 грудня).

На мій погляд, причини Холодної війни полягали не в тому, 
що хтось виголосив промову. Причини лежали значно глибше.

Червона Армія звільнила декілька країн Центральної Єв
ропи від «коричневої чуми», але, звільнивши, не забажала по
вертатися додому. Незабаром у всіх звільнених країнах під 
захистом радянських танків прийшли до влади хлопці, які 
були бажані товаришу Сталіну, і взялися до соціалістичних 
перетворень.
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Але щоб люди не розбігалися від нав’язаного їм щастя, 
кордони було закрито на міцні замки й засуви. І надійшов на
каз доблесним прикордонникам: стріляти всіх, хто від щастя 
втікає.

Відсторонений від влади Чьорчілль у провінційному аме
риканському містечку звернув увагу шановної публіки на ту 
сумну обставину, що «від Штетина на Балтиці до Трієста на 
Адріатиці через весь континент було опущено «залізну завісу».

Чьорчілль усього лише повідомив, що в тих країнах, до 
яких увійшла Червона Армія, дрібні комуністичні партії яки
мось чином захопили владу та прагнуть «досягти в усьому то
талітарного контролю».

Що цілком відповідало дійсності.
Тому немає взагалі жодного значення, проголошував 

якийсь Чьорчілль якусь промову в якомусь Фултоні чи не про
голошував.

Важливим є лише те, що Радянський Союз нав’язав підко
реним під час Другої світової війни державам соціалістичний 
лад, тобто гранично неефективну економічну систему, якою 
керували або злочинці, або дурні, за спинами яких стояли зло
чинці.

Соціалізм удалося нав’язати Польщі та Східній Німеччи
ні, Чехословаччині й Угорщині, Румунії та Болгарії. Однак усі 
наші брати по класу готові були вирватися з дружніх обіймів 
за першої можливості.

Можливість ця була близькою і реальною. 21 грудня 
1949 року все прогресивне людство урочисто відзначило 70-річ- 
чя товариша Сталіна, Великого Генія Всіх Часів і Народів.

Жевріла надія -  товариш Сталін не вічний. Ну, ще три роки, 
ну п’ять... Має ж він колись завершити своє служіння Людству.

З

Й одного дня його не стало.
Ті, хто готували змову проти Сталіна, не були ні друзя

ми, ні однодумцями. Вони були смертельними ворогами 
один одному.
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Основний склад змовників проти Сталіна -  Берія, Мален
ков, Булганін, Хрущов.

Але ще за живого Сталіна всередині цієї змови виникла ще 
одна -  Хрущов і Булганін проти Берії.

Нам кажуть, що Берія теж готувався владу захопити. Ви
ключати таку можливість не можна. Проте доказів поки ніхто 
не надав.

Зрозуміло одне: розштовхуючи зі шляху й усуваючи вчо
рашніх союзників, кожен кремлівський вождь попутно зміц
нював власні кадрові позиції. Більшеза всіх досяг успіху в цій 
справі товариш Хрущов.

Того дня, коли було проголошено смерть Сталіна, Хру
щов призначив на пост першого заступника Міністра оборо
ни Маршала Радянського Союзу Жукова, повернувши його з 
уральського заслання.

Сам Хрущов керував Комуністичною партією, а двоє його 
давніх, ще з довоєнних часів, приятелів -  Жуков і Серов -  обі
ймали посади перших заступників. Один у Міністерстві обо
рони, інший -  у Міністерстві внутрішніх справ.

Завдання Хрущова -  підняти обох на сходинку вище.
І треба було поспішати. Смерть Сталіна дала народу на

дії на краще життя. Північними, сибірськими, уральськими, 
далекосхідними таборами покотилася хвиля жахливих по
встань. Кумів і вертухаїв ловили й варили у залізних бочках. 
Наливали води, розпалювали великий вогонь, варили немов 
юшку з осетрини. Виникла загроза того, що декілька повстань 
зіллються в одне, яке не вдасться придушити, і тоді сотні ти
сяч, а то й мільйони зеків вирвуться із-за колючого дроту.

Перед вождями в Кремлі постало питання: що робити?
До речі, останніми роками з’явилися повідомлення про те, 

що чисельність населення ГУЛАГ у на момент смерті товариша 
Сталіна становила жалюгідні півтора мільйона ув’язнених. І 
публікуються відповідні документи.

З документами сперечатися не будемо. Просто згадаємо, 
що на момент смерті товариша Сталіна на нашій улюбленій 
Батьківщині, де так вільно дихає людина, був зовсім не один 
ГУЛАГ, їх було одинадцять. Навіть одинадцять з хвостиком. З 
вельми довгим хвостиком.
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Вишки та паркани ГУЛАГу й нині стоять по всьому Сибіру

Ось перелік не залежних один від одного головних табір
них управлінь станом на 5 березня 1953 року:

Головне управління таборів (ГУЛАГ) -  товариш 1.1. Долгих;
Головне управління таборів залізничного будівництва 

(ГУЛЖДС) -  товариш О. А. Смолянінов;
Головне управління таборів гірничо-металургійної про

мисловості (ГУЛГМП) -  товариш М. О. Добровольський;
Головне управління таборів промислового будівництва 

(ГУЛПС) -  товариш О. М. Комаровський;
Головне управління будівництва на Крайній Півночі (Даль- 

строй) -  товариш І. Л. Митраков;
Головне управління таборів лісової промисловості 

(ГУЛЛП) -  товариш М. М. Тимофеев;
Головне управління таборів гідротехнічного будівництва 

(Главгідрострой) -  товариш Я. Д. Рапопорт;
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Головне управління таборів із будівництва нафтоперероб
них заводів (Главспецнафтострой) -  товариш В. О. Барабанов;

Головне управління таборів слюдяної промисловості (Глав- 
слюда) -  товариш І. О. Карасьов;

Головне управління таборів азбестової промисловості (Гла- 
вазбест) -  товариш А. П. Мітюков;

Спеціальне головне управління (СГУ) -  товариш Ф. П. Ха
ритонов.

До цих головних управлінь приєднувалось і Головне управ
ління будівництва шосейних доріг (ГУШОСДОР), яке мало 
власні табори. Рабсила ГУШОСДОРу була не повністю з табо
рів, а лише частково, точніше -  переважно.

Крім головних управлінь, існували окремі управління, не 
підпорядковані ГУЛАГу. Серед них:

Тюремне управління -  товариш М. В. Кузнецов;
Управління спеціальних інститутів -  товариш А. П. Заве- 

нягін.
Якби все це запалало, якби мільйонні маси ув’язнених вирва

лися на волю, тоді не уникнути країні нової Громадянської війни.

4

Чотири змовники позбулися Сталіна, але запитання, що ж 
робити далі, розкололо коаліцію навпіл.

Маршал Радянського Союзу Берія і генерал-лейтенант Ма
ленков кликали в один бік.

Маршал Радянського Союзу Булганін і генерал-лейтенант 
Хрущов -  у протилежний.

Булганін і, особливо, Хрущов були затятими прихильника
ми збереження культу особи Сталіна.

Берія і Маленков були затятими противниками. Наступно
го дня після похорону Сталіна на засіданні Президії ЦК Ма
ленков заявив: «Уважаємо обов’язковим припинити практику 
культу особи».

Не будемо тішити себе ілюзіями: і ці четверо, і багато тисяч 
рангом нижчих були залиті народною кров’ю по самі ніздрі.
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Дехто з них, такі як Берія, пролили помірну кількість крові. 
Дехто, як Хрущов, пролили незрівнянно більше. Проте йшлося 
не про об’єми -  у крові були всі вожді. Ішлося про те, як вижити 
країні в ситуації, що склалася.

Зразу ж після смерті Сталіна розпочався стрімкий від
хід від сталінської практики керівництва країною. Процесом 
керував Берія. Сталіна ще не поховали. Народ із риданнями 
та криками мільйонними масами рвався на Червону площу 
прощатися з покійним вождем, а Берія вже 6 березня, тобто 
наступного дня після вбивства Сталіна, віддав наказ підготу
вати рішення уряду про передачу всіх будівельних головних 
управлінь МВС у підпорядкування цивільних міністерств, а 
табори і колонії -  у підпорядкування Міністерства юстиції.

Берія руйнував систему одинадцяти ГУЛАГів рішуче та 
швидко.

21 березня 1953 року він направив до уряду проект поста
нови про припинення робіт на двадцяти трьох нікому не по
трібних «великих будівництвах комунізму», а саме: Головний 
Туркменський канал, самопливний канал Волга-Урал, «мерт
ва дорога» Чум-Салехард-Ігарка, Усть-Донецький порт, гідро
вузол на Нижньому Дону та ін. Усі ці грандіозні об’єкти зводи
лися руками в’язнів. Усі вони були економічно не виправдані. 
Усі були згубні для навколишнього середовища і для людей, 
які їх споруджували.

26 березня 1953 року, через три тижні після смерті Сталіна, 
Берія направив до Президії ЦК КПРС записку про амністію, 
яку було оголошено 9 травня. За цією амністією із в’язниць і 
таборів на волю вийшли 1181264 в’язні, одночасно було закри
то слідчі справи на 400 тисяч осіб. Кажуть, що серед тих, хто 
вийшов з таборів, було багато кримінальників, тому й зріс рі
вень злочинності в країні.

Кримінальників було багато, але серед випущених із та
борів більше було невинних, що сиділи за анекдот про Ста
ліна чи за три підібрані в полі, все одно нікому не потрібні, 
колоски.

Рівень злочинності зріс. Однак уявімо, що було б, якби со
тні тисяч зеків вирвалися самі, зі зброєю, підбурені перемога
ми над вертухаями.
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Однак справа не в цифрах. Берія ламав усю структуру 
державного планування. До нього Держплан склав гранді
озні проекти, які слід було здійснити підневільною рабською 
працею. Відповідно до цього здійснювали розрахунок необхід
ної кількості робочої сили. Далі каральні органи отримували 
рознарядку, скільки злочинців їм необхідно спіймати і на які 
строки запроторити до зони. Рознарядку складали за респу
бліками, краями, областями і районами. Кожному начальни
ку від міністра внутрішніх справ до дільничного належало 
виконати план. Тому садили не тільки за «три колоски», а й за 
«розкрадання 200 метрів пошивочного матеріалу», тобто за 
котушку ниток.

Зате порядок був, кажуть соціалісти. Ні, товариші, не було 
порядку. А була тотальна нестача всього і багатокілометрові 
черги за милом і гасом, сірниками, голками і нитками, кало
шами і за свічками. Підневільна рабська праця -  непродук
тивна. Тому не виробляла країна нічого, крім зброї. Тому кра
ли люди колоски з тих самих полів, які їм нібито належали, 
щоб урятувати дітей від голоду. Компетентні органи не спали 
ночами, щоб зловити тих, хто підбирає колоски на колгосп
ному, тобто на власному полі. Якщо колоски не підібрати, то 
їх подзьобають горобці, з’їдять миші-польовки або вони самі 
згниють під снігом. І «пошивочний матеріал» тягли тітки з фа
брик не від хорошого життя.

Рабську працю в’язнів і після Сталіна використовували до
сить активно, але змінився принцип комплектування табо
рів: раніше державі потрібно було мати заздалегідь визначену 
кількість дармової робочої сили. І що більше, то краще. Цей ме
ханізм зламав Берія.

5

4 квітня 1953 року Берія підписав цілком таємний наказ № 
0068, який вимагав негайно ліквідувати у в’язницях і таборах 
приміщення для тортур, заборонити застосування заходів фі
зичного впливу до арештованих, знищити всі знаряддя тор-
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тур. Наказ попереджав, що до 
суду буде притягнуто не тіль
ки тих оперативних праців
ників МВС, які надалі спро
бують застосовувати заходи 
фізичного впливу до арешто
ваних, а й їхніх керівників.

13 квітня 1953 року Бе
рія направив до Президії 
ЦК КПРС записку з пропо
зицією припинити практи
ку роздування культу особи 
вождів, зокрема, у святкові дні 
на демонстрації не виносити 
портрети вищих керівників 
держави та партії, насампе
ред, тих, які в цей час керують 
країною.

За життя Сталіна було ви
дано тринадцять томів його 
творів. У травні 1953 року 
Берія запропонував видання 
творів Сталіна припинити. 

І воно було припинено. Набір наступного тому бло знищено.
10 червня у «Правді» з’явилася стаття без підпису, у якій упер

ше прозвучав новий для нашої пропаганди термін «культ особи». 
Ім’я Сталіна ще не було названо. Проте все й так було зрозуміло. 
Чий ще культ панував і процвітав упродовж останніх десятиліть?

«Правда» засуджувала культ особи й указувала на тих, хто 
відтепер поведе країну правильним шляхом: «Суть політики 
нашої партії викладено у виступах Г. М. Маленкова, Л. П. Берії 
та В. М. Молотова».

Не Хрущов через три роки на XX з’їзді КПРС почав викри
вати культ особи, а газета «Правда» через три місяці після 
смерті Сталіна.

Немає сумнівів у тому, що творцем викриттів був саме Бе
рія. Бо він на той момент був господарем Радянського Союзу. У 
найпершій антисталінській публікації газета «Правда» нази-
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ває ім’я Берії серед двох інших імен. Але Маленков перебував 
під повним контролем Берії, а Молотова на той час вже кілька 
років як усунули з перших ролей.

Водночас та ж сама стаття в центральному органі Комуніс
тичної партії не згадує Хрущова, хоча Хрущов очолював Кому
ністичну партію.

6

Головна проблема країни полягала в тому, що люди від со
ціалізму тікають. Якщо немає можливості втекти у мирний 
час, вони втечуть під час війни.

Берія пам’ятав літо 1941 року, коли бійці Червоної Армії без 
бою здавалися сотнями тисяч і мільйонами, кидаючи цілком 
справні танки й літаки тисячами, гармати і міномети -  десят
ками тисяч, кулемети -  сотнями тисяч, боєприпаси, продо
вольство, інженерне майно, паливно-мастильні матеріали -  
мільйонами тонн. У  величезній країні не знайшлося дурнів, 
готових умирати за колгоспне рабство, парткоми й масові 
розстріли, за ГУЛАГ і голодні черги. Улітку 1941 року бійці та 
командири Червоної Армії не вважали війну ні великою, ні віт
чизняною. Кадрова Червона Армія здалася в німецький полон 
майже без опору. Майже в повному складі. Залишилися лише 
резервісти. І якби не дрімуча дурість Гітлера та його великих 
полководців, то здалися б і вони.

Лаврентій Павлович Берія вважав, що в разі нової війни 
розгром 1941 року неминуче повториться. З тих-таки причин 
воювати за соціалізм дурнів не знайдеться. І якщо новий супро
тивник буде не настільки дурний, як Гітлер, то держава загине.

Але навіть і без війни Радянський Союз та окуповані ним 
країни на то час стрімко котилися у прірву. Зокрема із січня 
1951-го до квітня 1953 року з однієї лише Східної Німеччини до 
Західної втекло 447 тисяч осіб.

1 червня 1953 року масові страйки робітників охопили Че- 
хословаччину. Страйкували робітники Праги, Острави, Бра
тислави. Ці виступи, як лісову пожежу, понесло через кордони
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Георгій Максиміліанович Маленков -
голова Ради Міністрів СРСР після смерті Сталіна

«братніх країн соціалізму». На черзі була Польща. А там поже
жею могло й не обійтися. Там могло і рвонути.

Берія вважав, що Радянському Союзу не слід утручатися у 
справи інших народів, необхідно навести лад у власному домі. 
А для цього слід було кардинально змінювати як зовнішню, 
так і внутрішню політику. Головною метою діяльності уряду 
Берія визначив створення умов, за яких люди будуть працю
вати добровільно, охоче й сумлінно. У цьому разі країна буде 
багатою і квітучою. У  цьому разі населення буде зростати. У 
цьому разі життя в нашій країні буде привабливим для всьо
го світу, з нас будуть брати приклад, нас будуть поважати. А 
якщо розпочнеться війна, то наш народ буде наполегливо во
ювати, бо народу буде що втрачати.

Окреслену лінію на якнайшвидше позбавлення від сталін
ської спадщини тримав Маленков. Ще під час війни він за вка
зівкою Сталіна налагодив приватні стосунки з британським 
прем’єром Чьорчіллем. Згадавши стару дружбу, Маленков від
разу після смерті Сталіна звернувся до Чьорчілля з пропози
цією бути посередником між СРСР і США в питанні припинен
ня війни в Кореї. Чьорчілль погодився. Неофіційні переговори
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розпочалися й незабаром забезпечили результат: війну в Ко
реї було зупинено.

Маленков зробив рішучий крок у питанні забезпечення 
країни продовольством. Селянин за Сталіна повинен був пла
тити за те, що мав корову чи свиню, яблуні чи вишні у своєму 
саду, за те, що вирощував кріп та огірки. Маленков скасував 
грабіжницькі податки на особисте селянське майно. Приса
дибні ділянки дозволив збільшити в п’ять разів!

І народ заспівав:
А товариш Маленков 
Дав нам хліба і блінков.

Маленков виступив за виведення радянських військ з іно
земних територій, скорочення непомірних військових витрат, 
припинення безкоштовної військової допомоги азіатським й 
африканським князькам.

Дії Маленкова в жодному разі не були одностороннім 
роззброєнням. Виводити радянські війська з Німеччини 
Маленков пропонував лише за умови, якщо війська США, 
Великобританії та Франції теж підуть з Німеччини, а Ні
меччину буде оголошено нейтральною та навічно роззбро
єною державою.

Часу на балачки не лишалося.

7

Через три місяці після смерті Сталіна, 17 червня 1953 року, 
повстав Східний Берлін. Керівництво так званої Німецької Де
мократичної Республіки втекло під захист радянських військ. 
Повстання розповзлося на всю Східну Німеччину, страйки 
охопили тринадцять найбільших міст Східної Німеччини, 
включно з Берліном, Лейпцигом, Магдебургом, Ростоком. Офі
ційний історик М. Зенькович повідомляє:

«Невдоволення східних німців підігрівалося ззовні. П’ять 
найбільших західнонімецьких радіостанцій закликали насе
лення НДР до громадянської непокори»

(Маршали і генсеки. -  Смоленськ: Русич, 1998. -  С. 289)
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Такі заяви я абсолютно не розумію. Якщо п’ять західно
німецьких радіостанцій закликали жителів Східної Німеч
чини до громадянської непокори, то слід увімкнути десять 
наших радіостанцій на повну потужність і закликати жите
лів Західної Німеччини до громадянської непокори. І вони по
встануть! Хіба ж ні?

А ще десять радіостанцій закликали б пролетаріат Франції 
до зброї! Та не завадило б й американський робітничий клас 
підняти на пролетарську революцію!

Але наші агітатори чомусь не пояснюють, чому на заклик 
західнонімецьких радіостанцій народ Східної Німеччини під
нявся проти уряду, а на заклик наших радіостанцій народи 
Фінляндії та Німеччини, Великобританії і Канади проти своїх 
урядів не виступають.

Можливо, потужності радіостанціям забракло?

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

5 березня 1946 року Чьорчілль виголосив промову у Фулто- 
ні. Багато з того часу упливло води, але й досі зустрічаються 
люди, які вперто повторюють: не проголосив би Чьорчілль про
мову -  не було б і Холодної війни.

Та згадаймо, що рівно за півроку до промови Чьорчілля, 5 ве
ресня 1945-го, у Канаді попросив політичного притулку шиф
рувальник дипломатичної резидентури ГРУ Ігор Сергійович Гу
зенко. Він захопив із собою 109 документів, серед яких не було 
жодного таємного, 88 мали гриф «сс» -  цілком таємно, 41 -  «сс/ 
ов» -  цілком таємно особливої важливості.

Влада Канади вірити документам відмовилася.
Але коли перевірила й повірила, то здригнулася не лише 

вона.
Виявилося, що агентура ГРУ глибоко проникла в таєм

ниці уряду Канади, британської дипломатії та розвідки, 
американської атомної промисловості. Вожді Радянсько
го Союзу виголошували такі правильні промови про мир 
і дружбу, проте під час Другої світової війни розгорнули
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справжню таємну війну проти своїх союзників -  СШ А, Ве
ликобританії, Франції, Канади.

До речі, 24 липня 1945 року під час Потсдамської конферен
ції, за два тижні до американського атомного удару по Хіросі- 
мі, за півтора місяця до втечі Ігоря Гузенка, Президент США 
Гаррі Трумен повідомив Сталіна про те, що США володіють 
зброєю абсолютно неймовірної потужності. Сталін на заяву 
уваги не звернув, перевів розмову на іншу тему.

До сьогодні знаходяться люди, які сміються над дурненьким 
Сталіним. Сталін, на їх думку, не розумів важливості техно
логічного прориву в галузі створення атомної зброї. Проте на 
той час «дурненький» Сталін загребущими лапами ГРУ вже 
поцупив усю необхідну технічну інформацію, яка дала змогу 
створити й 1949 року випробувати перші радянські атомні 
бомби РДС-1 «Олена» і РДС-2 «Людмила», перейти до створення 
РДС-3 «Марія» і РДС-4 «Тетяна».

Таємна війна Радянського Союзу проти своїх союзників під 
час спільної війни проти нацистської Німеччини -  це і є Холодна 
війна.

Однак якщо все ж таки вважати, що не справи, а чиїсь про
мови стали детонатором Холодної війни, то не буде зайвим 
згадати про те, що не лише відставний Чьорчілль виголошував 
промову у провінційному містечку. Промову виголошував та
кож інший політичний діяч, наділений усією повнотою держав
ної влади. І  виголошував її не в далекій провінції, а в столиці.

Ім’я діяча -  Йосип Сталін.
Місце -  місто Москва, Великий театр.
Дата -  9 лютого 1946 року.
Це майже за місяць до появи Чьорчілля у Фултоні.
Навіть Центральний орган Міністерства оборони РФ зму

шений визнати, що «Промова Сталіна від 9 лютого була спри
йнята на Заході як заклик до нового протиборства з капіта
лізмом» (Червоназірка-2006. -11 березня).

Сталін був аж ніяк не першим, хто закликав до протибор
ства.

Холодна війна, на мій погляд, розпочалася відразу після захо
плення більшовиками влади у Петрограді. І  стартувала вона про
мовою Троцького на Другому з ’їзді рад 26 жовтня 1917 року:
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«Усю ж надію свою ми покладаємо на те, що наша революція 
розв’яже європейську революцію. Якщо повсталі народи Європи 
не розчавлять імперіалізм - ми будемо розчавлені, це без
сумнівно. Або російська революція підніме вихор боротьби на 
Заході, або капіталісти всіх країн задушать нашу революцію»

(Троцький Л. Твори. -  Москва-Ленінград, 
1925. -Т . 3. -  4 .2 . -С . 66)

Троцький помилився. Ніякі капіталісти нас не душили.
Ми самі взяли на свої плечі відповідальність за долі всього 

світу. З цілковитою безвідповідальностю за долю свого народу 
і своєї країни.

Боротьбою за щастя народів Угорщини та Чехословаччи- 
ни, Болгарії, Німеччини, Алгол, Ефіопії, Індонезії, Єгипту, Чилі 
і В ’єтнаму, Кореї, Румунії, Алжиру, Польщі, Великобританії, 
Лівії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Албанії, Литви, Ірану, Туреч
чини, Афганістану й Аргентини ми підірвали життєві сили 
власної країни. Декілька поколінь працювали на шкоду собі.

І тепер нашому народу на межі вимирання не залиша
ється нічого іншого, як пишатися своїм героїчним минулим і 
святкувати великі перемоги.



Розділ 9



1

18 червня 1953 року в Східний Берлін терміново прибув 
Маршал Радянського Союзу Берія і наказав Головнокоманду
вачу групою радянських військ у Німеччині генерал-полков
нику Андрію Антоновичу Гречку вивести на вулиці танки.

Повстання було придушено. Генерал-полковник Гречко, 
той самий, який дав хрущовським колгоспам трофейних ко
ней, тут-таки отримав звання генерала армії. Він незабаром 
стане Маршалом Радянського Союзу і двічі Героєм Радянсько
го Союзу. Гречко пройшов усю війну, але на війні героя з нього 
не вийшло. Зате в мирний час -  двічі!

Гречко за наказом Берії народний протест задушив, але 
Берія повернувся до Москви й заявив, що наступного разу 
цей номер не пройде, треба шукати інший шлях вирішення 
німецького питання. Від будівництва соціалізму в Німеччині 
слід відмовитися.

Берія пропонував Німеччину об’єднати на умовах Мален
кова. Тобто зробити її нейтральною.

Він мав рацію!
Зі спроби побудувати соціалізм у Східній Німеччині все 

одно нічого не вийшло. Соціалізм там будували рівно 40 років. 
Він зазнав краху за один день.

Пропозиція Берії відмовитися від будівництва соціалізму в 
Східній Німеччині вельми не сподобалася Хрущову, Булганіну 
й Жукову. Сталіна вони відправили в інший світ, проте це зо
всім не означало, що вони вирішили звернути зі сталінського 
шляху.

У  зовнішній політиці Булганін, Хрущов і Жуков твердо сто
яли на позиціях сталінізму. Віддавати Східну Німеччину вони 
не збиралися.

Берія повернувся з Берліна й доповів, що соціалізму в Ні
меччині не вийде. Населення Східної Німеччини голосує но-
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гами, тікаючи до Західної Німеччини. Ті, хто залишається, 
розуміють, що життя в Західній Німеччині краще, ніж у Схід
ній. Рано чи пізно Радянській Армії звідти доведеться піти. 
Краще йти зараз за умови, що американці підуть, ніж чекати 
моменту, коли нас змусять іти, а вони залишаться. Краще піти 
зараз, виторгувавши вічний нейтралітет Німеччини.

Довго товаришеві Берії ці ідеї проповідувати не дозволили.
Микита Хрущов, а був він мужиком хитрим, зумів улама

ти Маленкова виступити проти Берії. Як це йому вдалося, я не 
знаю. Маленков і Берія дотримувалися майже однакових по
глядів на шляхи подальшого розвитку країни й були дружні 
між собою.

Хрущов щось запропонував Маленкову.
Маленков погодився.

2

Повстання в Берліні вибухнуло 17 червня 1953 року. Берія 
придушив його рішуче та швидко. 25 червня він повернувся 
до Москви. 26 червня Маршал Радянського Союзу Берія був за
арештований у Кремлі.

Берія, Берія 
Вийшов із довєрія.
А товариш Маленков 
Надавав йому пінков.

З пісні слів не викинеш. Маленков був серед учасників змо
ви проти Берії. Він про це згодом пошкодує.

Незабаром були зарештовані найближчі сподвижники Бе
рії -  Меркулов, Владзимирський, Кобулов, Мешик, Гоглідзе, 
Деканозов.

Групу захоплення Маршала Радянського Союзу Берії осо
бисто очолив Маршал Радянського Союзу Жуков. Помісти
ти до в’язниці заарештованого Берію не можна було. У  всіх 
в’язницях -  його підлеглі.

Однак армія має свою систему утримання заарештованих -  га
уптвахти і дисциплінарні (під час війни -  штрафні) батальйони.
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Першу ніч під арештом Берія провів на Московській гарні
зонній гауптвахті.

Але начальник гауптвахти не має права приймати зааре
штованих без відповідного документа. Начальник, який на
кладає арешт, зобов’язаний заповнити документ, що назива
ється «Записка про арешт». У цьому документі вказують дату, 
посаду заарештованого, військове звання, прізвище, ім’я та по 
батькові, ким і коли заарештований, причину арешту, на який 
термін зарештований, у якій камері утримувати, коли поми
тий у лазні, висновок лікаря та підпис того, хто заарештував.

Жуков вимогу статуту не порушив. «Записку про арешт» 
заповнив.

Маршалу Берії він виписав п’ятнадцять діб. Більше не мав 
права.

Берія цей строк не відмотав. Наступного дня його перевез
ли в підземний бункер штабу Московського військового округу 
на вулиці Осипенка. Це на Хорошовці, недалеко від того місця, 
де незабаром збудують «Акваріум».

Не знаю, що Жуков написав про лазню і висновок лікаря. 
Можливо, просто поставив прочерки. Відомо тільки те, що він 
вуписав у графу про причину арешту.

Учасник тих подій генерал-майор Зуб потому багато років 
розповів, що Жуков, заповнюючи документ, замислився на 
мить і рішуче черканув: «За втрату пильності».

З

2-7 липня 1953 року в Москві проходив пленум ЦК. Берію зви
нуватили в «злочинних антипартійних і антидержавних діях».

У перший день роботи пленуму Хрущов уніс пропозицію 
перевести Георгія Костянтиновича Жукова з кандидатів у 
члени ЦК. Пропозицію було прийнято одностайно.

Пленум піддав жорсткій критиці діяльність Берії та його 
спільників. Задля економії місця та часу наводжу тільки одне 
звинувачення. Виступає член Президії ЦК КПРС товариш 
Анастас Іванович Мікоян:
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«У перші дні після смерті товариша Сталіна він виступав 
проти культу особи... Берія хотів підірвати культ особи то
вариша Сталіна»

(РДАНІ, Фонд 2. Опис 1. Справа 45.
Стенограма липневого пленуму. Вечірнє засідання 3 липня 1953.

Опубліковано: Вісті ЦК КПРС. -1991. -  № 1-2)

Це ж треба бути таким гадом! Культ особи товариша Сталі
на хотів підірвати! Та за це розстріляти його мало!

В останній день роботи ЦК КПРС ухвалив постанову:

«...Останнім часом Берія настільки розперезався, що під 
прапором боротьби з недоліками та перегинами в колгоспному 
будівництві у країнах народної демократії та НДР у нього 
стали відверто виявлятися антиколгоспні погляди, аж до про
позиції про розпуск колгоспів у цих країнах. У світлі ви
критих злочинів Берії стає зрозумілим, що він схилився до 
ворожих позицій і стосовно колгоспного ладу СРСР»

(С. 370)

Оцінимо хоча б дві ці пропозиції. Берія не пропонував роз
пустити колгоспи у Радянському Союзі. Проте Берія дуже 
критично ставився до насильницького перенесення нашого 
сумного досвіду на сільське господарство Польщі та Східної 
Німеччини, Чехословаччини та Албанії, Болгарії, Угорщини, 
Румунії. Пильні товариші вчасно схаменулися: але ж він і наші 
колгоспи недолюблює! Ось тут Жуков Берію і заарештував!

Особистий внесок Жукова в збереження рабства в на
шій країні до нині гідно не оцінено. Більшість населення Ра
дянського Союзу в той час жила в сільській місцевості. Усе 
сільське населення ще на початку 1930-х років було насиль
но загнане в колгоспи. Хто чинив опір -  тих убивали. М іль
йонами. У  колгоспах грошей за роботу не платили. Замість 
грошей у відомість уписували палички. Паспорти колгосп
никам мати -  зась: щоб не розбіглися. Більшість населення 
країни у ті часи взагалі жодних особистих документів не 
мала. Тобто більшість населення країни громадянами влас
ної країни не були.
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Хрущов і Жуков мріяли не тільки російських і українських, 
білоруських і литовських, естонських і латиських, узбецьких 
і таджицьких мужиків тримати в рабстві, а й поширити цю 
систему на всі країни Європи, які Червона Армія звільнила від 
«коричневої чуми».

Улітку 1953 року Берія проти рабства в нашій країні ще не 
виступав. Однак у таких намірах було запідозрено. І вчасно 
знешкоджено.

4

Кріпак означає закріплений, тобто такий, який не може 
піти з власної волі.

Нам кажуть, що радянський колгоспник різнився з кріпа
ком тим, що колгоспника не можна було продати. Правильно. 
Однак кріпаки до 1861 року були чотирьох категорій: помі
щицькі, заводські, монастирські й казенні. Поміщицьких про
давали й купували. Заборони на продаж заводських, монас
тирських і казенних не було. Проте їх не продавали з багатьох 
причин.

Отже наш колгоспник за всіма статтями відповідав впо- 
няттю «казенний кріпак».

Маніфест Павла І від 5 квітня 1797 року прописував три
денну панщину: кріпак працював на пана лише три дні на 
тиждень. Крім того, не працював у свята. А свят у православ
ному календарі не бракувало. У  наших рідних колгоспах га
рували весь тиждень. Хто б узяв на себе сміливість дозволити 
колгоспникам гарувати на Хрущова і Жукова тільки по три дні 
на тиждень?

Поміщицький кріпак міг сам себе викупити з рабства. Або 
хтось його міг викупити й зробити вільним. Так шанувальни
ки таланту скинулися й викупили Тараса Шевченка. А хто міг 
з колгоспу викупити сталінсько-хрущовсько-Жуковського крі
пака?

Поміщик міг мужиків своїх відпустити на волю. Згадаймо 
«Кому на Русі жити добре» Миколи Олексійовича Некрасова:
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«Адмірал-удівець по морях ходив, по морях ходив, кораблі во
див... Умираючи, заповіт написав: усім своїм мужикам віль
ную дав».

Поміщик міг панщину замінити на оброк. Згадаймо «Євге
нія Онєгіна». Мужики не гарували більше на панських полях, 
а платили йому грошима чи натурою.

Після смерті Хрущова і Жукова 28 серпня 1974 року Рада 
Міністрів СРСР затвердила нове положення про паспортну 
систему. Було вирішено російських, українських, білоруських 
та інших колгоспників теж якоюсь мірою визнати громадяна
ми своєї країни і видати їм внутрішні паспорти.

Жуков помер за два місяці до запровадження внутрішніх 
паспортів для колгоспників. Інакше дуже засмутився б. Він же 
Берію заарештовував зокрема й заради того, щоб не допусти
ти скасування рабства в Радянському Союзі.

5

А тепер трохи статистики.
Порівняно з Російською імперією 1913 року, виробництво 

зерна в Радянському Союзі 1953 року скоротилося на 3,5 міль
йони тонн на рік, поголів’я корів -  на 4,5 мільйони голів. Це 
не зла вигадка підлого антирадянщика, а виступ товариша 
В. В. Мацкевича на червневому пленумі Центрального комі
тету КПРС 1957 року. Товариш Мацкевич -  Заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР, Міністр сільського господарства, член 
ЦК КПРС (Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограма 
червневого пленуму ЦК КПРС. -  Москва, 1998. -  С. 633).

На своїх таємних збіговиськах вожді визнавали, що в пи
таннях виробництва сільськогосподарської продукції ще є 
певні недоліки. Пропаганда стверджувала, що «Сталін при
йняв Росію із сохою», а вони на своїх тирлищах не приховува
ли від самих себе, що своїм мудрим керівництвом опустили 
країну набагато нижче від тієї сохи.

Потрібно мати на увазі, що корів за сорок років не просто 
стало менше. Корова 1913 року -  це одне, адже за нею, году-
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вальницею, був індивідуальний догляд. А худа кістлява ра
дянська корова в колгоспному стаді 1953 року -  щось інше.

У царя Миколи не було колгоспів, не було тракторів і ком
байнів, не було автомашин у сільському господарстві. Не було 
в нього мільйонів тонн добрив. У сільське господарство він 
ніяких казенних грошей не вкладав, нарад у Кремлі з питань 
тваринництва не проводив, орденів передовикам сільського 
господарства не роздавав.

На початку 1930-х років товариш Сталін й інші товариші 
знищили куркульство як клас. Знищили в прямому сенсі. А 
чому? А тому, що куркулі ховали хліб, заважали будівництву 
нового життя.

Дивно, але за Государя Миколи Олександровича ті ж самі 
куркулі чомусь хліб не ховали і нікому нічого будувати не за
важали.

6

Після вбивства Сталіна Маршал Радянського Союзу Берія 
був найвпливовішим політиком Радянського Союзу. Арешт і 
відсторонення від влади маршала Берії -  це державний пере
ворот. Його здійснила нечисленна група військових.

До складу групи входили:
Маршал Радянського Союзу Жуков, 
генерал-полковник артилерії Недєлін, 
генерал-полковник Москаленко, 
генерал-лейтенанти Батицький і Бірюзов, 
генерал-майори Баксов і Брежнєв, 
полковник Зуб, 
підполковник Юферов.
Першим підвищення отримав Жуков. За тиждень після 

арешту Берії він з кандидатів у члени ЦК КПРС був переведе
ний до числа членів ЦК.

Після перевороту минуло трохи більше ніж місяць. З 
серпня 1953 року Москаленко отримав звання генерала ар
мії, Батицький і Бірюзов -  звання генерал-полковників. Усі
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троє за декілька років стануть маршалами Радянського Со
юзу.

Наступного дня, 4 серпня 1953 року, інші учасники змови 
отримали чергові військові звання. Генерал-полковник Недє- 
лін став маршалом артилерії, генерал-майор Брежнєв -  гене
рал-лейтенантом, полковник Зуб -  генерал-майором, підпол
ковник Юферов -  полковником.

За шість років Недєлін отримає звання Головного маршала 
артилерії, ще за рік загине на космодромі під час вибуху раке
ти 8К64.

За два десятки років генерал-лейтенант Леонід Ілліч Бреж
нєв, прорвавшись на вершину, пропустивши звання генерал- 
полковника, присвоїть собі звання генерала армії, ще за два 
роки -  Маршала Радянського Союзу.

До речі, про Брежнєва. У деяких наших вождів почуття гу
мору таки є. Безсумнівним лідером у цьому питанні був, зро
зуміло, товариш Сталін. Поки маразм не підкосив Брежнєва, 
він теж цінував жарт і сам умів жартувати. 1964 року, пова
ливши Хрущова, Брежнєв захопив головну посаду Радянсько
го Союзу. У  верхах розігнано всіх, хто колись виступав проти 
Брежнєва. Правда, вже не розстрілювали. Просто виганяли з 
верхніх щаблів. І товариш Суслов вирішив уточнити: з яким 
формулюванням гнати?

Брежнєв, не довго думаючи, мовив: «За недбалість».

7

У грудні 1953 року відбувся суд. Ясна річ, закритий. Го
ловою був Маршал Радянського Союзу Іван Степанович 
Конєв. Він особисто зачитав смертний вирок Маршалу Ра
дянського Союзу Берії, генералу армії Меркулову, генерал- 
полковникам Гоглідзе і Кобулову, генерал-лейтенантам Вло- 
дзімірському й Мешику, Надзвичайному і Повноважному 
послу Деканозову.

Генерал-полковник Батицький власноруч розстріляв Мар
шала Радянського Союзу Берію.
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У червні 1953 року Бул
ганін і Хрущов руками Жу
кова, Конєва, Недєліна, 
Бірюзова, Москаленка, Ба
гацького, Брежнєва та ін
ших товаришів здійснили 
державний переворот. З по
сади першого заступника 
Голови Ради Міністрів СРСР 
і Міністра внутрішніх справ 
було скинуто Маршала Ра
дянського Союзу Берію. 
Його було викрито, оббріха- 
но, розчавлено і знищено.

Змову проти Берії я ви
ношу в особливе вироб
ництво. Буде час, до цієї 
захопливої теми ще повер
немося. Зараз тільки зазна
чаю, що наша країна у своїй 

Маршал Бат ицький- людина, історії мала безліч шансів
яка власноруч розстріляла Берію  ЗМІНИТИ напрямок розви

тку в кращий бік. Усі шанси 
було втрачено.

Одна з можливостей існувала в особі Маршала Радянсько
го Союзу Лаврентія Павловича Берії.

Але нам і тут круто не пощастило.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Ще в часи правління Леніна, Свердлова і Троцького було 
введено систему, яка давала змогу вождям підкуповувати 
своїх партійних холопів. Підкуп здійснювали за багатьма 
лініями.

Вожді вищого рангу жили в Кремлі, товариш Дзержин- 
ський -  у палаці, який раніше належав найбагатшому міль-
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йонерові Росії. Вождям меншого рангу дозволяли мешкати у 
квартирах царських міністрів і генералів. У  республіканських 
і губернських центрах житлове питання вирішували за тим 
самим принципом -  кожен цвіркун знай свій припічок: кому па
лац губернатора, кому купецький особняк, кому поміщицьку 
садибу.

Партійним лідерам було гарантовано найкваліфікованїшу 
медичну допомогу, зокрема й за кордоном.

Для партійних вождів було відкрито спецсанаторії, спец- 
поліклініки, спецрозподільники, спецресторани. Вожді вміли 
розважатися. Майбутній викривач Сталіна Федір Раскольни
ков давав бенкет за бенкетом на борту царської яхти «Штан
дарт» з відповідним такому місцю розмахом.

Серед безлічі способів підкупу був і зовсім уже вульгарний. 
Називався він -  «синій конверт».

Для вождів усіх рангів було встановлено так званий парт
максимум- рівень грошових доходів, який не можна було пере
вищувати. Отримав більше партійного максимуму -  віддай до 
партійного общака! Нехай населення знає, що на чолі країни 
стоять пролетарі! Народ і партія -  єдині!

Але ж  як пролетарському вождю прожити на такі жалю
гідні гроші?

Партія знайшла відповідь і на це питання. Раз на місяць 
кожен вождь отримував синій конверт. Чому саме синій? Тому 
що одного разу було так установлено. Конверти незабаром 
стали білими, сірими і коричневими. Та все одно так само на
зивалися синіми.

У конвертах були грошики.
Залежно від рангу.
На ці грошики партмаксимум не поширювався. У  жодних 

деклараціях чи відомостях про ці гроші не зазначали. Це був 
справжнісінький хабар. Однак це не нижчий давав хабар ви
щому за рівнем ієрархії, а навпаки. Цим досягали монолітної 
єдності партійних рядів.

Після смерті Сталіна Берія і Маленков прийняли рішення 
про скасування системи синіх конвертів.

Тим самим Берія сам собі підписав смертний вирок і забез
печив посмертну репутацію негідника, садиста й розпусника.
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Тим самим Маленков обрубав верхівку гіллястого дерева, 
на якій сидів.

Тим самим Берія і Маленков проклали Хрущову дорогу до 
влади.



Розділ 10



1

У  вересні 1953 року відбувся пленум ЦК КПРС. Головне пи
тання: розвиток сільського господарства.

Пленум справді розглянув питання розвитку сільського 
господарства. І це головний зміст його роботи.

Але був побічний зміст.
Вірні люди поширили серед членів ЦК, присутніх у Кремлі, 

коротку звістку: сексуальний маніяк Берія і майстер хитро
сплетіння Маленков зазіхнули на головне -  добробут слуг на
роду. А чому? Тому що після смерті Сталіна в нас утвердилося 
колективне керівництво. Немає твердої руки. Була б у Мики
ти Сергійовича Хрущова в руках уся повнота влади, він ска
сування синіх конвертів не допустив би. Але не все втрачено. 
Дамо владу нашому дорогому Микиті Сергійовичу, він помил
ку виправить.

І члени ЦК вирішили: колективне керівництво -  добре, але 
тверда (і щедра) рука -  краще.

На цьому колективне керівництво, встановлене після Ста
ліна, по суті, і завершилося.

Але було непристойно 1953 року оголосити Хрущова Гене
ральним секретарем ЦК КПРС після того, як цю посаду щойно 
скасували в жовтні 1952 року.

Що ж робити, якщо нового вождя не можна назвати Гене
ральним секретарем?

13 вересня 1953 року замість скасованої посади Генераль
ного секретаря рішенням пленуму ЦК КПРС, усупереч Стату
ту КПРС, було впроваджено посаду Першого секретаря ЦК.

Цю посаду обійняв Микита Сергійович Хрущов, який, на
самперед, відновив систему синіх конвертів.
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2

Хрущов мав розв’язати безліч проблем. Одна з головних -  
країна не могла себе прогодувати.

Хрущов запропонував свій шлях вирішення продовольчо
го питання створити в Казахстані нові колгоспи, кинути на 
підйом цілинних земель армію, студентів, добровольців (у до
бровільно-примусовому порядку), техніку, добрива, асигну
вання, запчастини, пальне. І розорати безкрайні чорноземні 
степи, які ніхто ніколи не орав.

Хрущов вирішив створювати ті самі колгоспи, у яких люди 
не мали жодних стимулів для творчої праці.

Хрущов вирішив плодити нові колгоспи, але там, де не було 
доріг, електрики, води, житла, шкіл, пошти й телеграфу, ліку
вальних установ і всього іншого. На тих землях не було відді
лень міліції, там ніхто не контролював натовпу мужиків, зі
гнаних на підйом цілини.

Кошти були витрачені колосальні.

Этим іемлям нет цены.
Больше год от года 
Брать должны мы с целины 
Хлеба для народа!

Плакат, який закликав на цілину
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Студенти на цілині. Хліб на землі

Витівка Хрущова призвела до зубожіння центральних ра
йонів Росії, звідки забирали на цілину людей, техніку, буді
вельні матеріали, добрива, пальне.

Вона обернулася екологічною катастрофою для Казахста
ну. Тисячолітні чорноземи розорали, отримали небачені вро
жаї.

їх було неможливо зібрати.
Те, що зібрали, через відсутність доріг було неможливо вивезти.
Те, що вивезли, ніде було зберігати. Не було елеваторів для 

такої кількості зерна. Почали будувати елеватори. А це на де
кілька років роботи. Поки їх будували, степові бурани видули
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чорноземи. Вся Європа до Іспанії та Британії змивала чорний 
бруд зі своїх вулиць і площ, вікон, стін і дахів.

На тому експеримент і затих.
З

Посаду Генерального секретаря ЦК КПРС буде відновлено 
через неповних тринадцять років. Але це станеться після по
валення Хрущова. Водночас Президія ЦК отримає свою почат
кову назву -  Політбюро ЦК. Це буде потім. А ми поки придив
ляємося до тих часів, коли Маршала Радянського Союзу Берію 
було ліквідована, оголошена ворогом і шпигуном.

Після арешту Берії Маленков виступив з осудом -  пога
ний був чоловік. Коли він це говорив, цілком можливо, уже 
кусав лікті. Берію скинули, але відразу й самого Маленкова 
стали потроху віддаляти від влади.

Щоправда, повалити Маленкова було не так просто. Не всі 
перекинулися на бік Хрущова. У Маленкова залишалися при
хильники.

Та й не всіх можна було купити за синій конверт. Знаходи
лося досить багато керівників високого рангу, які розуміли: 
синій конверт -  добре, але куди під керівництвом Хрущова ми 
пританцюємо?

Раніше можна було сподіватися на Світову революцію. По
ява ядерної зброї поклала цим мріям край. Радянський Союз 
більше не зможе захоплювати розвинені країни без ризику на
рватися на нищівний ядерний удар. А якщо так, треба шукати 
інші варіанти розвитку.

Маленков намагався знайти новий шлях.

4

12 березня 1954 року Голова Ради Міністрів СРСР товариш 
Маленков у промові перед виборцями заявив щось жахливе. 
Він сказав, що в разі розгортання Третьої світової війни пере
можців не буде. Масове застосування ядерної зброї призведе 
до загибелі світової цивілізації.
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Це була заява мерзенного плутаника, осквернителя ве
ликих і світлих ідей комунізму. Це була спроба заробити де
шевий авторитет у тих, хто не бажав битися проти експлуа
таторів робітничого класу, хто не горів бажанням померти з 
посмішкою на устах у святій війні за велике майбутнє всьо
го людства.

Як це так? Невже не буде переможців. Неправда! Ми війни 
не боїмося! Ми переможемо в будь-якій війні! Хай знають па
лії: за будь-яку ціну переможемо!

Наступного дня, 13 березня 1954 року, минуло рівно пів
року, як Хрущов став Першим секретарем ЦК КПРС. Хрущов, 
як відомо, був фанатичним сталінцем. Того дня він завдав Ма
ленкову та його групі відразу два удари у відповідь. Щоправда, 
ударів цих стороннім не було помітно і завдавалися вони ніби
то й не Маленкову. Так би мовити, стратегія непрямих дій.

Перший удар: того дня Хрущов викликав до свого кабінету 
член-кореспондента АН СРСР Федора Васильовича Констан
тинова і наказав негайно перевидати сталінський підручник 
«історичний матеріалізм», дещо його скоротивши, викинувши 
другорядне, щоб ідея неминучості перемоги Світової револю
ції заблищала ще яскравіше.

Замовлення було виконане стрімко. У Сталіна -  200 тисяч 
примірників, вірному сталінцеві Хрущову цього було мало. Да
вай мільйон!

Склад авторів підручника знову не було зазначено. Підпи
сана книга, як і минулого разу, -  автори.

Провідна ідея та сама -  чисто сталінська, без змін:

«Якщо імперіалісти зважаться на безумство і спробують 
розпочати нову світову війну, то їх авантюра призведе до 
краху всієї системи світового капіталізму...

Тільки зі зникненням імперіалістичних держав зникнуть 
спроби військових інтервенцій...

Капіталістичне оточення зникне тільки внаслідок соці
алістичної революції в усіх основних капіталістичних кра
їнах. ..

Жовтнева соціалістична революція є не тільки революцією 
в національних межах, вона за своїм характером є інтерна-
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ціональною революцією, частиною світової пролетарської ре
волюції. Саме з перемогою радянської революції настала епо
ха світової пролетарської революції. Жовтнева соціалістична 
революція відкрила епоху пролетарських революцій у країнах 
капіталізму, вона відкрила епоху колоніальних антиімперіа
лістичних революцій, які є частиною світової пролетарської 
революції...

Жовтнева революція стала початком світової пролетарської 
революції і базою її розвитку».

Далі -  у тому самому дусі. У  книзі 58 розлогих цитат із робіт 
Сталіна. У  передмові повідомлялося, що «Історичний матеріа
лізм дає єдино правильну, наукову відповідь на найзагальні- 
ші, корінні теоретичні та методологічні питання».

Це була відповідь плутанику Маленкову. Єдино правильна 
наукова відповідь.

Книгу було рекомендовано для вивчення у всіх інститутах 
й університетах, військових училищах та академіях. Книга 
стала гранітним підмурком нашої ідеології.

Другий удар: ідеологія тільки тоді чогось варта, якщо вона 
здатна захищати себе. Після повалення Маршала Радянсько
го Союзу Берії історія кривавих каральних органів Радянсько
го Союзу була рішуче та швидко завершена.

І розпочата з чистого аркуша. Немає дороги в минуле! Не
має більше ненависних НКВС, ОГПУ, НКДБ, Смерша тощо. 
Тепер нашу ідеологію захищатиме організація зовсім іншого 
типу. З демократичною нзвою -  комітет.

Комітет державної безпеки (КДБ).
13 березня 1954 р. Хрущов підписав Постанову ЦК КПРС 

про створення КДБ.
На посаду голови КДБ Хрущов висунув Героя Радянсько

го Союзу генерал-полковника Івана Олександровича Серова. 
Людину зі своєї команди. Давнього приятеля ще з вересня 
1939 року, ще з часів роботи в Києві.

Той, хто не вірить у можливість Світової революції, той, хто 
висловлює примирницькі настрої та настрої поразки, хто не 
згідний з нашою ідеологією, той буде мати справу з організа
цією на ймення КДБ.
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Але все ж  таки цих заходів для повалення Маленкова й усіх, 
хто поділяв його погляди, було недостатньо,

І тоді в битву титанів утрутився Маршал Радянського Со
юзу Георгій Костянтинович Жуков,

12 березня 1954 року в день виступу Маленкова перед ви
борцями Жуков зателефонував Хрущову з «прошу прийняти і 
вислухати».

Зустріч відбулася наступного дня, 13 березня 1954 року, 
відразу після того, як Хрущов підписав постанову про ство
рення КДБ і рішення про публікацію сталінського підручника 
«Історичний матеріалізм» про неминучу перемогу Світової ре
волюції внаслідок Третьої світової війни.

Жуков доповів Хрущову, що на посаді першого заступника 
Міністра оборони часу не марнував, що зроблено багато, що 
готовий на практиці довести можливість перемоги в ядерній 
війні. Для завершення підготовки потрібно рівно півроку.

Час, який просив Жуков, він отримав.



Розділ 11



1

128-й Гумбіненський стрілецький корпус 28-ї армії Біло
руського військового округу було піднято по бойовій тривозі на 
світанку 13 липня 1954 року о 5 годині 41 хвилині.

У цитадель Брестської фортеці викликали командирів і 
начальників штабів двох дивізій, однієї бригади й усіх шіст
надцяти полків, як тих, що безпосередньо підпорядковування 
командиру корпусу, так і тих, що входили до складу дивізій.

У ті роки фортеця служила місцем розквартирування ко
мандного пункту та штабу стрілецького корпусу вузла зв’язку, 
бойових і забезпечувальних частин та підрозділів, корпусних 
і дивізійних складів, шпиталю, ремонтної бази, гауптвахти, 
сховищ бойової техніки.

Під час минулої війни оборона Брестської фортеці могла б 
стати прикладом, взірцем і символом непохитного героїзму та 
мужності. Замість цього фортеця стала місцем, де трагічні на
слідки злочинів влади вивилися з разючою яскравістю.

Після закінчення війни не минуло й десяти років, сором 
так званої оборони Брестської фортеці ще не розвіявся. Тому 
про те, що тут сталося влітку 1941 року, не годилося згадува
ти. Час пересмикнути карту ще не прийшов. Ніхто в той час 
не додумався жахливу ганьбу йменувати героїчним подвигом. 
Нікому на думку не спадало споруджувати тут монументи, за
палювати вічний вогонь, відкривати музей, вести натовпи мо
лодих захоплених патріотів.

1954 року фортеця була просто величезним стаціонарним 
військовим табором, на кшталт римського, ущерть заповненого 
військами, бойовою технікою, боєприпасами та іншими запаса
ми, необхідними для ведення рішучих наступальних операцій.

Військами та зброєю тут було забито сотні казематів ци
таделі й два кільця фортів, що оперізували центральну час-
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тину надпотужного фортифікаційного ансамблю. Штаб кор
пусу -  у кільцевій казармі на центральному острові. Поруч з 
командирським кабінетом -  коридор із цегляними склепін
нями, що звивається безліччю зламів, як у замках пруських 
хрестоносців.

Двері командирського кабінету відчинилися. Перший за
ступник гаркнув: «Товариші офіцери!».

Підхопилися генерали, полковники, підполковники.
Командир корпусу генерал-лейтенант Володимир Пили

пович Чиж грюкнув дверима. Уже тільки це нічого доброго не 
віщувало.

Зняв генерал кашкета -  голова чомусь наголо обстрижена, 
одеколоном пахне. Десь здивувалися б. Але в 128-му стрілець
кому корпусі вже давно нічому не дивувалися. Окинув коман
дир корпусу похмурим поглядом тих, кого йому в разі війни 
належало вести у бої та битви, гаркнув, як ротний старшина: 
«В колону по три... СТАВАЙ!».

Давненько генералам, полковникам і підполковникам та
ких команд виконувати не доводилося. Вишикувалися швид
ко. Стрімке, чітке виконання таких команд кожному ще в 
юності назавжди у свідомість убито. Вийшло щось на зразок 
повнокровної танкової роти -  49 осіб: заступники командира 
корпусу, начальники артилерії, штабу корпусу, тилу, за ними-  
командири двох дивізій і однієї бригади з начальниками своїх 
штабів, далі -  командири полків, ще далі -  начальники полко
вих штабів.

-Ліво-РУЧ!
Повернулася рота, загримавши підборами, перетворив

шись з колони по три на три розгорнуті лави.
-  Перший ряд -  п’ять кроків уперед!.. Кроком... РУШ! Кру- 

ГОМ! На стільці СІДАЙ!
Відчинились інші двері -  і, карбуючи крок, дзвінко ввійшов 

комендантський взвод. Усі в білих халатах, явно в госпіталі по
зичених. До комендантського взводу солдатиків відомо яких до
бирають. Усі красені молоді, велетні завзяті, усі рівні як один. 
У лівій руці кожного -  чисте простирадло. У  правій -  чорний ци
ліндр об’ємом з пляшку «Столичної» -  долоня ледве охоплює. На 
хвостах циліндрів -  довгі шнури.
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-  Стригти наголо. Під 
Котовського.

Чорні циліндри ви
явилися електричними 
машинками, про які дав
но чутки ходили, але на 
власні очі це диво елек
тротехніки поки ще ніхто 
не бачив.

Усе в командира кор
пусу підготовлене зазда
легідь: табуреток досить 
на один ряд, кабелі про
кладено так, що всі ма
шинки одночасно стру
мом забезпечені. Заграли, 
загули диво-машинки, 
посипалися смоляні ку
чері на цегляну підлогу. 
Солдатик на те спеціаль
но поставлений -  віником 
чорне, біле, руде волосся 
з підлоги мете; ще один з 
флаконом «Шипру» по ря
дах бігає, грушу гумову 
накачує, стрижених пол

ководців шипучим напором освіжає.
Якщо зачіску робити, потрібен час. Треба клієнту дзер

кало піднести: «Огляньте себе, бачки прямо чи кутиком 
зробимо?».

А якщо стригти наголо, як баранів, то часу багато не по
трібно.

Постає запитання: а навіщо?
Начебто не завошивів ще 128-й стрілецький корпус. Але 

запитань тут ставити не заведено. Наказали -  значить, треба.
Обстригли всіх. Навіть дуже швидко. Оглянув генерал-лей

тенант Володимир Пилипович Чиж воїнство своє і, мабуть, за
доволений лишився. У  всякому разі, не матюкався, табуреток

Стрижка солдатів у польових умовах 
механічною машинкою
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не ламав. У генерал-лейтенанта В. П. Чижа приказка була: 
«Чижик -  пташка маленька, але топче добре».

-  Значить так, товариші командири, у всі підрозділи і час
тини машинок доставлено вдосталь, кому електричні, кому 
звичайні -  з ручним приводом. Повертайтеся до своїх частин, 
стрижіть усіх. Починайте із заступників і штабів. Стригти всіх 
до одного. Вуса та бороди голити. Кожен із вас персонально від
повідає за кожного свого підлеглого. Про готовність доповідати 
мені особисто. Запитання є? Запитань немає. Роз-з-зійдись!

2

Щоб збагнути суть того, що відбувається, нам конче необ
хідно усвідомити, що ж являв собою радянський стрілецький 
корпус першої половини 1950-х років.

Якщо зануримось глибше, то ухилимося від нашого захоп
ливого оповідання.

Тому стислі відомості про структуру й озброєння пово
єнних стрілецьких корпусів я виніс у додаток. Зараз тільки 
мушу доповісти, що 128-й Гумбіненський стрілецький, як і 
будь-який подібний, корпус, стрілецьким був хіба що за на
звою. Це як перочинний ножик. Свого часу люди писали гу
сячими перами. Перо, як і олівці, треба було часто гострити. 
Для того й було вигадано складні перочинні ножики. Потім 
перейшли на сталеві пера, далі -  на кулькові ручки, нато
мість гусячими перами писати перестали, а складні ножики 
залишилися для інших потреб.

Так і тут: корпус називався стрілецьким, тобто піхотним, 
але ніякої піхоти в ньому вже не було, жодної роти.

Створений на завершальному етапі війни (21 квітня 
1944 року) 128-й стрілецький корпус пройшов славний бо
йовий шлях через Польщу, Східну Пруссію на Берлін і далі 
на Прагу. На війні 128-м стрілецьким корпусом командував 
генерал-майор П. Ф. Батицький -  той самий, який 1953 року 
власноруч подарував вічний спокій Маршалу Радянського 
Союзу Берії.
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Після війни Батицький пішов на підвищення, а 128-й стрі
лецький корпус було перекинуто у Брест.

Структура корпусу, як і структура всіх інших корпусів Ра
дянської Армії, постійно вдосконалювалася, бойові можливос
ті стрімко зростали.

Улітку 1954-го у складі 128-го стрілецького корпусу було не 
три, як зазвичай, а тільки дві дивізії:

12-та гвардійська Мозирська Червонопрапорна ордена Су
ворова механізована;

50-та гвардійська Сталінська двічі Червонопрапорна орде
нів Суворова і Кутузова стрілецька.

1957 року всі механізовані дивізії Радянської Армії перетво
рять на танкові, а стрілецькі -  на мотострілецькі. 1954 року вони 
вже, по суті, такими і були, просто їм ще не встигли змінити назви.

Отже, якщо звертати увагу на суть, а не на назви, які вво
дять в оману, то в складі 128-го стрілецького корпусу впро
довж весни 1954 року були дві гвардійські дивізії: танкова і 
мотострілецька, яка теж танками була рясно наповнена.

Крім цього, до складу корпусу входили:
47-ма гарматна артилерійська бригада (54 130-мм гармати 

М-46 і 36 152-мм гаубиць-гармат МЛ-20);
важкий танко-самохідний полк (53ІС-3, 24 ІСУ-152);
гвардійський мінометний полк реактивної артилерії (54 

БМ-24);
окремі батальйони і дивізіони:

розвідувальний (ПТ-76 і БТР-40), 
протитанковий (100-мм гармати БС-3), 
зенітний (57-мм зенітні гармати С-60), 
зв’язку, 
саперний,
понтонно-мостовий, 
автотранспортний, 
ремонтний, 
медико-санітарний, 
хімічного захисту.

Разом у корпусі одна бригада і шістнадцять полків, як тих, 
що входять до складу дивізій, так і безпосередньо підпорядко
ваних командиру корпусу. Зокрема:
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два важкі танко-самохідні, 
два танкові,
три механізовані (мотопіхота на бронетранспортерах із 

танками й самохідно-артилерійськими установками),
три мотострілецькі (мотопіхота на автомашинах із само

хідно-артилерійськими установками),
шість артилерійських, зенітно-артилерійських і мінометних. 
Озброєння корпусу (дводивізійного складу): 
важких танків ІС-3 -  106,
важких самохідно-артилерійських установок ІСУ-152 -  48, 
новітніх середніх танків Т-54 - 187, 
середніх танків Т-34-85 -  94,
самохідно-артилерійських установок СУ-100 -  21, 
самохідно-артилерійських установок СУ-76 -  21, 
плавучих танків ПТ-76 -  48.
Крім зазначеного, 406 бронетранспортерів, 115 броньова

них артилерійських тягачів АТ-П, сотні гармат і мінометів, ти
сячі автомашин і неброньованих тягачів АТ-С і АТ-Т, десятки 
тисяч солдатів й офіцерів.

Стрілецькі корпуси першої половини 1950-х років були по
тужними високомобільними загальновійськовими з’єднаннями, 
основу яких становили танкові й артилерійські частини.

Загалом у 128-му стрілецькому корпусі було 88 батальйонів 
і дивізіонів: танкових, артилерійських, розвідувальних, сапер
них, зв’язку, автотранспортних та ін. І тільки 18 із цих баталь
йонів були мотострілецькими, а стрілецьких не було зовсім.

За своєю ударною та вогневою міццю стрілецький корпус, 
навіть той, у якому було не три, а тільки дві дивізії, значно пе
реважав будь-яку танкову армію часів війни.

128-й стрілецький корпус був таким, як усі, -  не кращим і 
не гіршим.

Дива почалися наприкінці 1953 року.

З
Раніше у складі 128-го стрілецького корпусу було, як і на

лежить, три дивізії.
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У грудні 1953 року наказом першого заступника Міні
стра оборони Маршала Радянського Союзу Жукова зі складу 
128-го стрілецького корпусу було виведено 55-шу гвардійську 
Іркутсько-Пінську ордена Леніна тричі Червонопрапорну ор
дена Суворова стрілецьку дивізію ім. Верховної Ради РРФСР.

Зате вже дві залишені дивізії, а також артилерійську бри
гаду полки і батальйони, безпосередньо підпорядковані коман
диру корпусу, укомплектували повністю, до останньої людини.

Після того осіб кавказької та середньоазіатської національ
ностей, які не володіють мовою міжнаціонального спілкуван
ня, замінили на осіб, котрі володіють.

У січні 1954 року надійшов наказ Жукова всьому офіцер
ському складу негайно відбути відпустки.

Система в нас проста і зрозуміла:
Січень надворі холодний,
У  відпустку їде Ванька взводний.
В лютому, як на потіху,
У  відпустці зампотехи.
Сонце спекотне палить,
У відпустці замполіт.
Командир полку регоче,
Йде в відпустку, коли схоче.

А тут усім у дві зміни: перша -  у січні, друга -  у лютому. 
Зрідка кому в березні йти випадало.

Ремствування прокотилося офіцерськими лавами: це що 
ж таке виходить? Відпочивати-то ми можемо, хоч в Антарк
тиді. У  товаристві пінгвінів. Не звикати. Не про нас ідеться -  
боєготовність падає! Хто ж таке бачив, щоб командир полку, 
половина офіцерів штабу, половина батальйонних, ротних, 
батарейних і взводних командирів одночасно були відсутні
ми? У другу зміну відпочивати вирушають перший заступник 
командира, начальник штабу полку, інша половина взводних, 
ротних і батальйонних командирів. А раптом війна! Бо ж не 
тільки в нас таке неподобство, а у всіх полках корпусу. І в обох 
дивізіях командири у відпустках. І їхні заступники. І началь
ники штабів. Та й самого командира корпусу генерал-лейте
нанта Чижа у відпустку вигнали. У  мороз. Це куди ж годиться? 
Чи не шкідництво це?
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Голоси дуже пильних швидко приглушили -  цить! Це не 
ваше собаче діло. На верхах знають, що роблять.

4

Короткочасне, на два місяці, зниження, а то й повна втрата 
боєготовності тут-таки обернулися стрімким її підвищенням. 
Повернулися всі офіцери з відпусток і ось усі відразу на бойо
вих постах. Без відсутніх.

І стала бойова підготовка такою, як у наказах вимагають, -  
без послаблень і спрощень.

І комісії в 128-й корпус -  одна за одною, одна за одною зі 
штабу 28-ї армії, зі штабу Білоруського військового округу, Го
ловного управління бойової підготовки, Головного оператив
ного управління Генерального штабу, Головного артилерій
ського управління, Головного бронетанкового, знову зі штабу 
28-ї армії.

Командир корпусу теж не відстає.
Пташка, як пам’ятаємо, не надто велика, але муштрує добре.
І тривоги за тривогами. Над танкодромами корпусу пил за 

ніч не розвіювався. Стільки його за день здіймали, що з ран
нього ранку водіння танків починали в імлі, здіймаючи пил 
ще вище. Зі стрільбищ гільзи стріляні самоскидами вивозили. 
На артилерійському полігоні гуркіт безперервний. Тільки де
сяток батарей відстрілявся, тут же на їхнє місце інший деся
ток вогняні позиції займає і -  вогонь! Вогонь! Вогонь!

У  всіх офіцерів корпусу засмага офіцерська вже у травні.
А що це за засмага така особлива -  офіцерська?
О! Це коли кисті рук чорно-коричневі, половина лоба, об

личчя, шия і вуха -  кольору мореного дуба з бронзовим відтін
ком. А сам весь біленький. Зняв кашкет -  по лінії козирка роз
мітка, як державний кордон: усе, що нижче козирка, -  сонцем 
випалено, а біла смуга по лобі, мов чалма.

Особлива засмага в танкістів. Шолом танковий закриває 
вуха і шию. Тому в танкіста тільки маска негра на обличчі. 
А сам він ще білої раси.
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5

128-й корпус тим часом новими частинами підсилили.
До складу корпусу ввели окремий механізований полк з 

особливою експериментальною структурою, найсучаснішою 
бойовою технікою: важкі танки Т-10, самохідки СУ-122-54, зе
нітні самохідки ЗСУ-57-2, плавучі гусеничні бронетранспор
тери БТР-50П. Нечувана міць.

Ще з’явилась якась зовсім уже хитра структура з назвою 
«частина товариша Боброва». Або просто -  «господарство Боб
рова». Що за частина? Що за господарство?

Розмістили ту частину за високими парканами. Особовий 
склад вивозили на навчання в ліс. для цього було виділено 
автотранспортний взвод -  18 ЗІС-151 з тентами. Цих хлопців 
ніхто не бачив. їх брезентом задрапували. Не ясно було навіть, 
яке звання в товариша Боброва, про які обсяги господарства 
йдеться. Якщо лейтенант, то можна припустити, скільки в 
нього підлеглих. А якщо капітан?

Хоча вісімнадцять вантажівок під особовий склад на інші 
обсяги господарства вказували.

З’ясувалося потім, що частина ця -  замурзані ремонтники.
Тільки чому ремонтників за парканом тримають? Чому ні

кому не показують? І чому від тих ремонтників жодна техніка 
з ремонту не виходить, і чому жодна у ремонт не надходить?

А все тому, дорогі товариші, що були ті ремонтники не зо
всім звичайними. До складу 128-го стрілецького корпусу вве
ли 3-й дивізіон 233-ї Свірської ордена Богдана Хмельницького 
інженерної бригади РВГК, тобто резерву Верховного головно
командувача.

А інженерною та бригада була не за суттю, а тільки за на
звою. На озброєнні бригади знаходилися носії 8А11.

Отримавши у своє підпорядкування «ремонтників», коман
дир корпусу тепер міг сам завдавати ядерних ударів, розчи
щаючи шлях своїм танкам з гордим ім’ям «Йосип Сталін».

Бойова підготовка тим часом тривала не на межі людських 
можливостей. Цих меж не існує. Не бійтеся перегнути палицю. 
Людина здатна на все.
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Бойова підготовка йшла на межі можливостей техніки. 
Танк -  це не людина, адже він залізний. Йому, на відміну від 
людини, турбота і ласка потрібні. Йому технічне обслугову
вання необхідне. Якби не це, то ганяли б танки, бронетран
спортери, броньовані артилерійські тягачі, не зупиняючись.

У  такому темпі пройшов квітень. І травень. І червень.
Ось і підкрався липень. А бойова підготовка -  ще в тому са

мому шаленому темпі.
13 липня корпус підняли по тривозі. І відчув корпус відмін

ність. Раз на тиждень піднімали його. А то й двічі. Але то були 
тривоги звичайні, а тут -  бойова!

Викликали командирів і начальників штабів до полків 
включно, до цитаделі Брестської фортеці й постригли наго
ло. А вже вони розпорядились обстригти всіх своїх підлеглих. 
Якщо враховувати частини підсилення: експериментальний 
полк, «господарство Боброва» та інші тимчасово включені до 
складу корпусу менші частини, то разом -  36 тисяч бійців. 
Усіх -  під Котовського.

І на завантаження.

6

Тепер прикиньмо.
Лише в одному експериментальному мотострілецькому 

полку 128-го стрілецького корпусу самих тільки важких тан
ків Т-10 -  ЗО одиниць. Це півтори тисячі тонн бойової ваги. Це 
залізничний ешелон.

Крім цього, у складі корпусу 106 важких танків ІС-3. Ще 
три ешелони.

48 важких самохідок ІСУ-152. Ще два.
А потім сотні танків і самохідок: Т-54, СУ-122-54, Т-34-85, 

СУ-100, СУ-76, ПТ-76.
І зенітні самохідні установки ЗСУ-37 і ЗСУ-57-2.
І бронетранспортерів сила-силенна. Знову ж таки -  сотнями.
Артилерійських тягачів видимо-невидимо. Лише в артиле

рійській бригаді важких артилерійських тягачів 120 штук.
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Ви уявляєте тягач АТ-Т? Важить 20 тонн. Створений 
на вузлах і агрегатах танка Т-54. Стоїть на ньому той-таки 
танковий дизелюга фантастичної потужності. Тягне АТ-Т 
130-мм гармату або 152-мм гаубицю-гармату. А в тій і в іншій 
по 8 тонн ваги. У похідному положенні габарит гармати-гау- 
биці 8 метрів, а 130-мм гармати -  всі 12. Ось і рахуйте, скільки 
потрібно вагонів на перекидання одного стрілецького корпусу.

У корпусі цьому, як і у всіх інших, 54 бойові машини реак
тивної артилерії БМ-24, та ще в кожній дивізії по 18 БМ-14.

І сотні стволів гармат, гаубиць, гаубиць-гармат, мінометів.
14509 автомашин.
І три з гаком десятки тисяч стрижених гвардійців із засма

гою від брів до стоячого комірця.
Ешелони на завантаження подавали так, що буфера дзве

ніли. Десять ешелонів, двадцять, тридцять... Ще і ще.
Гнали ті ешелони під зелене світло. Без зупинок. Проноси

лися вони зі свистом, гиком і перестуком повз станції та полу
станки. Лякаючи нечуваною міццю тіток і дівок: чи не війна це?

У ті роки на невеликих станціях і полустанках процвітав 
малий бізнес. Варили добрі тітки картоплю, м’яли її з салом 
і цибулею, квасили огірки, виносили продукти своєї праці до 
проходу поїздів. Іноді в них же тихцем можна було купити 
пляшку мутного саморобного напою. Шкода тільки, військові 
ешелони повз них неслися. І гриміли пісні з теплушок: 

Застукали по рейках колеса,
Ти рукою мені махнула з укосу:
Пам’ятати буду, не забуду,
Не забу-у-уду!

Ш лях із Бреста через Пінськ, Гомель, Брянськ, Орел, Ли- 
пецьк, Пензу, Куйбишев до Південно-Уральського військового 
округу.

НаТоцький полігон.



Розділ 12



1
1736 року на річці Самарі, яку уральські козаки називали 

Сакмара, було закладено Тоцьку фортецю.
1773 року під час Пугачовського бунту козачий гарнізон 

Тоцької фортеці добровільно перейшов на службу до само
званця.

9 березня 1774 року фортецю було взято бригадою генерал- 
майора Павла Дмитровича Мансурова.

Шість десятків років потому видатний російський історик 
Олександр Сергійович Пушкін написав «Історію Пугачова» 
і «Капітанську дочку». Збираючи матеріали для свого дослі
дження, Пушкін пройшов і проїхав місцями колишніх боїв 
і битв від Самари до Оренбурга. На цьому шляху 18 вересня 
1833 року він зупинявся в Тоцькій станиці.

На початку XX століття у районі колишньої Тоцької фор
теці було засновано величезний, навіть за масштабами нашої 
країни, полігон.

Найстрашнішою зброєю масового ураження в Першій сві
товій війні були отруйні гази. На Тоцькому полігоні російська 
армія проводила випробування отруйних речовин.

Німеччина Першу світову війну просадила, і їй, відповід
но до Версальського договору, було надалі заборонено розроб
ляти, виробляти та мати не тільки отруйні речовини, та й тан
ки, важку артилерію, підводні човни, бомбардувальники і ще 
багато всього. Але якщо Німеччина буде роззброєною, хто ж 
тоді почне Другу світову війну, без якої Світова революція не
можлива?

Відтак, ще до приходу Гітлера до влади, товариш Сталін до
клав усіх зусиль, щоб Німеччину до війни підготувати. На те
риторії Радянського Союзу німецькі конструктори таємно від 
усього світу розробляли й випробовували танки, артилерію,
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пікірувальні бомбардувальники, підводні човни. НаТоцькому 
полігоні, як і в районі Вольська, якщо хто не пам’ятає, німці 
випробовували отруйні речовини.

У Другій світовій війні кожна з великих учасниць держав 
мала хімічну зброю та засоби доставки. Однак тому, що потен
ціал противника в цій сфері був невідомим й існувала загроза 
потужнішого удару у відповідь жодна країна не наважилася 
першою застосовувати хімічну зброю.

Але якби хто зважився, то в Німеччини -  завдяки товари
шу Сталіну -  усе до такого розвитку подій було готовим.

2

Багато води стекло в річці Самарі з часів 1 Іугачова та Пуш
кіна. Річка залишилася, а міста Самари не стало. Як і Орен
бурга. Замість них -  Куйбишев і Чкалов. Тоцький полігон ле
жав саме між Куйбишевим і Чкаловим.

Сюди, на Тоцький полігон, де колись німецькі фахівці готу
валися до задушення Європи отруйними газами, мчали еше
лони 128-го стрілецького корпусу. Розвантаження -  на станції 
Бузулук.

Виявилося, що 128-му стрілецькому корпусу необхідно 
було брати участь у військових навчаннях «Сніжок».

7-й стрілецький корпус Південно-Уральського військового 
округу в складі 73-ї Вітебської Червонопрапорної механізова
ної та 270-ї Демидівської Червонопрапорної стрілецької диві
зій підготував оборону.

128-му стрілецькому корпусу, перекинутому з Білорусії, 
слід було підготовлену оборону зламати, використовуючи 
найсучасніші засоби збройної боротьби.

З

Армійське наметове містечко прийнято будувати лінією. 
Сама лінія -  це три, чотири, п’ять, а то й десять рядів наметів.
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Позаду цих рядів -  стоянки бойових і транспортних машин, 
склади, кухні, ремонтні майстерні -  все, що потрібно для за
безпечення життя тисяч людей.

У лінійному розташуванні військових таборів -  своя рація. 
У кожного батальйону, у кожного полку є відкритий фронт, за
гальний для всіх. Водночас кожен батальйон і полк мають свій 
відкритий тил.

Припустимо, треба терміново викликати для вирішення 
якогось завдання такий-то батальйон такого-то полку. Ба
тальйону цьому не треба буде продиратися крізь порядки ін
ших батальйонів і полків, адже перед кожним батальйоном, 
перед кожним полком чисте поле.

І якщо треба щось подати до цього батальйону чи полку, на
приклад, картоплю на похідні кухні або снаряди для танків, 
теж проблеми не виникне: позаду кожного підрозділу, кожної 
частини та з’єднання теж чисте поле.

1954 року на Тоцькому полігоні Південно-Уральського 
військового округу передня лінія наметового містечка 128-го 
стрілецького корпусу, який прибув із Білорусії, і 7-го стрілець
кого корпусу, який відігравав роль супостата, простягнулася 
на 43 кілометри.

А неподалік від цього лінійного табору в березовому гаю 
було зведено генеральське містечко. Там не намети, там збірні 
дерев’яні будиночки. Будиночків тих багацько вийшло. На на
вчання зібрали командирів усіх радянських корпусів: коман
дувачів усіх армій, командувачів усіх військових округів та 
груп військ, начальників їхніх штабів. А ще -  головнокоманду
вачів видів Збройних сил, начальників їх штабів, начальників 
Головних і Центральних управлінь Міністерства оборони та 
Генерального штабу.

Ще й наших молодших братів по класу помилуватися ви
довищем запросили: вищих військових керівників Польщі, 
Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Східної Німеч
чини, Монголії, Албанії, Північної Кореї, Північного В’єтнаму, 
Китаю.

Так! Саме так.
Китай у ті роки в Радянського Союзу в молодших братах 

ходив.
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Поруч із генералами в таких самих будиночках поселили 
нікому не відомих суто цивільних товаришів в окулярах, у сі
рих піджаках у смужечку, з краватками.

Ці цивільні були тими, хто наймогутнішу зброю створював 
і її виробництвом завідував. Серед них -  міністр середнього 
машинобудування товариш В’ячеслав Олександрович Мали
шев із заступниками та провідними конструкторами.

А зовсім далеко від військового табору і від генеральського 
містечка було збудовано ще одне містечко -  урядове.

4

12 вересня 1954 року на Тоцький полігон прибули марша
ли Радянського Союзу Конєв, Малиновський, Василевський, 
Тимошенко, Будьонний, Соколовський, Маршал Польщі Ро
косовський, головний маршал артилерії Воронов, маршал ар
тилерії Недєлін, маршал бронетанкових військ Богданов, мар
шал авіації Жигорєв, Адмірал флоту Кузнецов, генерали армії 
Чуйков, Бірюзов, Гречко, Крилов, Москаленко, Баграмян, ге
нерал-полковники Батицький, Бірюзов, Батов, Голиков.

Того самого дня тут з’явилися й дорогі іноземні гості, вожді 
братніх соціалістичних країн. Не були забуті й представни
ки нейтральних держав -  військові аташе Фінляндії, Швеції, 
Афганістану. Загалом на навчання прибули представники 16 
держав.

13 вересня в урядовому містечку було помічено генерал- 
лейтенанта Микиту Сергійовича Хрущова. Рівно рік тому 13 
вересня 1953 року він обійняв посаду Першого секретаря Цен
трального комітету КПРС. Військові навчання «Сніжок» були в 
якомусь сенсі подарунком до першої річниці отримання голов
ного титулу країни.

Разом із Хрущовим прилетів із Москви Голова Ради Мі
ністрів СРСР генерал-лейтенант Георгій Максиміліанович* 
Маленков і перший заступник -  Голова Ради Міністрів СРСР, 
Міністр оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Микола 
Олександрович Булганін.
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Керівник навчань -  перший заступник Міністра оборони 
СРСР Маршал Радянського Союзу Жуков доповів про готов
ність військ і штабів до проведення операції «Сніжок».

Тема навчань: «Прорив стрілецьким корпусом підготовле
ної оборони противника із застосуванням атомної зброї».

5

Уранці 13 вересня 1954 року Маршал Радянського Союзу 
Жуков доповів керівництву країни про готовність військ і 
штабів до проведення операції «Сніжок». Увечері того само
го дня Жуков викликав у свою польову резиденцію колиш
нього начальника Генерального штабу Збройних сил СРСР, 
колишнього генерала армії, а на той час начальника штабу 
Сибірського військового округу генерал-лейтенанта Ште- 
менка.

Рік тому, улітку 1953 року, Жуков і Штеменко опинилися 
на різних боках барикади. Маршал Радянського Союзу Жу
ков на чолі групи захоплення за наказом Хрущова особисто 
заарештував Маршала Радянського Союзу Берію. Генерала 
армії Штеменка підозрювали в тому, що він був довіреною 
особою Берії у Збройних силах. Тому Штеменка було негайно 
знято з посади, понижено у званні на два ступені та загнано 
в Сибір.

І ось вони вдвох. Маршал і генерал-лейтенант.
Між ними прірва.
А ще між ними стіл і мапа із задумом небувалих військових 

навчань з лагідною назвою «Сніжок».
Ману відсунуто вбік. На її місці пляшка й дві склянки. За

куска проста. По-фронтовому.
Доля розвела їх рік тому. Але скільки спільного, скільки хо

рошого й доброго було за всі попередні роки.
Перед війною і в перші її тижні генерал армії Жуков був на

чальником Генерального штабу.
Після війни генерал армії Штеменко був начальником Ге

нерального штабу.
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Маршал Радянського Союзу Жуков -  перший заступник 
Міністра оборони, а генерал-лейтенант Штеменко зовсім не
давно теле був першим заступником Міністра оборони.

На війні Штеменко очолював головний мозковий трест 
Червоної Армії -  Оперативне управління Генерального штабу. 
Штеменко готував плани, Сталін їх затверджував і посилав 
Жукова на фронт, щоб плани перетворювати на перемоги за 
допомогою матюків, мордобою, зривання погонів і розстрілів.

Доля не раз зводила Штеменка і Жукова на ближній дачі 
Сталіна в Кунцево. За кілька днів до початку кожного велико
го наступу, зазвичай пізно вночі, Жуков і Штеменко входили 
до кабінету Верховного головнокомандувача і разом зі Сталі
ним уточнювали останні деталі.

Часто вони втрьох визначали долю війни.
Однак прийшли інші часи. Після війни Жукова було ски

нуто із вершини влади, Штеменка піднято, але за рік до смерті 
Сталіна -  теж скинуто. Піс
ля смерті Сталіна Штемен
ко піднявся майже на ко
лишні висоти, але тут-таки 
був скинутий ще нижче з 
втратою двох зірок на пого
нах. І засунутий у сибірські 
хащі.

Проте Жукову не поза
здриш. Він сам усього лише 
півтора року тому повер
нувся до Москви з Уралу.
Правда, з його погонів зірок 
не рвали.

Жуков повернувся до 
Москви, але ким?

На війні він був заступ
ником Сталіна.

Тепер Жуков -  заступ
ник Міністра оборони това- 
риша Булганіна. А  хто та- м  Булганін, Міністр оборони,

„  ~  . 0 Маршал Радянського Союзу,кии товариш Булганін?
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1941 року товариш Булганін був головою правління Держ
банку. На війні Булганін -  політичний наглядач за команди
рами фронтів. Жодного бою, жодної битви, жодної операції не 
провів. Проте як політнаглядачу йому військові звання при
своювали. Найперше в житті звання -  генерал-лейтенант. 
А він ніколи не командував ні відділенням, ні взводом, ні ро
тою, ні батальйоном, ані полком, ані бригадою, ані корпусом, 
ані армією. І жодних військових звань до того не мав. Він і далі 
ніким не командував, він наглядав. А звання так і сипалися на 
погони -  генерал-полковник, генерал армії.

Після війни Сталін повісив Булганіну маршальські погони 
і дав посаду Міністра збройних сил. (Міністерство у ті буремні 
роки кілька разів змінювало назви: оборони, збройних сил, вій
ськове, знову оборони). Через два роки Сталін підняв Булганіна 
ще вище: звільнив від обов’язків міністра і призначив заступни
ком Голови Ради Міністрів, тобто своїм заступником по уряду.

Після смерті Сталіна Булганін зберіг за собою посаду за
ступника голови уряду та ще й повернув пост Міністра оборони.

Проте для людей військових Булганін назавжди залишив
ся зневаженим рахівником із Держбанку.

Не знаю, про що ввечері 13 вересня 1954 року говорили 
двоє сталінських полководців Жуков і Штеменко. Радий би до
повісти, але не маю що.

Я тільки знаю, що, починаючи з того вечора, стосунки були 
відновлені. Та вони ніколи й не псувалися. Не було конфлікту 
між Жуковим і Штеменком. Це їхні начальники Хрущов і Бе
рія місце під сонцем не поділили. А Жукову і Штеменку ділити 
було нічого. У них був спільний інтерес.

Інтерес Штеменка -  повернутися на маршальську посаду 
начальника Генерального штабу й отримати звання, яке від
повідало цій посаді.

Інтерес Жукова -  піднятися над рахівником із Держбанку, 
якому Жуков змушений підкорятися.

Інтерес обох -  розвивати збройні сили так, як необхідно з 
позицій вищої стратегії, а не так, як уважають політичні базі
ки Хрущов, Маленков, Булганін, начепивши золоті погони, але 
нічогісінько не тямлячи у військових справах.

Інтерес обох -  вивести армію з-під контролю цивільних базік.
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6

У  Жукова була ще одна причина відновити діловий кон
такт із генерал-лейтенантом Штеменком. Під час війни Жуков 
оточив себе підлабузниками та вислужниками. Жуков їх піді
ймав і возвеличував, вішав на них ордени й генеральські зір
ки. Але після війни, коли Сталін скинув Жукова з вершин, усі 
підлабузники і блюдолизи віддалилися від свого благодійника 
зі швидкістю трасуючих куль, які зі свистом розлітаються у 
темряві, наштовхнувшись на бетонну стіну ДОТу.

Жуков залишався Маршалом Радянського Союзу. Жуков 
зберігав за собою квартиру в урядовому будинку в Москві й 
дачу палацового типу в Підмосков’ї.

Проте в нас становище людини визначається не за званням 
чи володінням палацами, а за займаною посадою. А посада Жу
кова, починаючи з 3 червня 1946 року, -  командувач військами 
Одеського військового округу; з 4 лютого 1948 року-Уральсько
го. Порівняно з тим, що було раніше, -  найнижче падіння. Якщо 
падіння почалося, то відомо, чим воно скінчиться.

Відтак, коли командувач військ Одеського військового округу 
Маршал Радянського Союзу Г. К. Жуков на кілька днів приїхав 
до Москви зустрічати новий 1947 рік, на його запрошення не від
гукнувся жоден із тих, кого він на війні піднімав і звеличував. Усі 
вони знали, що Жуков на вершини не повернеться, тому неслід 
плямувати репутацію дружбою з опальним стратегом.

Однак після смерті Сталіна Хрущов повернув Жукова на 
висоти. Жуков знову піднісся. Посада першого заступника Мі
ністра оборони давала змогу нагадати своїм колишнім «улю
бленцям» про їх досить необачну поведінку. Жуков згадав усіх. 
Жуков запхнув кожного з них у такі куточки нашої великої 
Батьківщини, де служба медом не здавалася ніколи й нікому.

Але тепер Жукову була потрібна нова команда.
Штеменко не був ані ставлеником, ані висуванцем Жуко

ва. Штеменко, як і Жуков, був висуванцем Сталіна. Штемен-* 
ко не був серед тих, хто відвернувся від Жукова в час падіння. 
Тому в Жукова були всі підстави забрати генерал-лейтенанта 
Штеменка до своєї нової команди.

153



Віктор Суворов

Штеменка було знято з посади й розжалувано у генерал-лейте
нанти за наказом Хрущова. Отже, Штеменко не міг бути прихиль
ником і союзником Хрущова. Такий генерал міг бути корисним. 
Крім цього, Штеменко, незважаючи на падіння, зумів зберег
ти гарні стосунки з багатьма давніми бойовими товаришами.

У Жукова на той час не було надійної команди, не було лю
дей, на яких можна покластися в серйозній справі. У  Штемен
ка вони були.

Тому була й тема для розмови. Шкода, нікому ніколи не 
вдасться відновити деталі.

Мені лише відомо, що в кінці зустрічі, уже проводячи гене
рал-лейтенанта Штеменка, Жуков запитав, чи немає на при
кметі метикованого генерала, здатного піти на серйозний ри
зику дуже важливій справі.

Штеменко відповів, що такий генерал па прикметі є, -  ко
мандир 27-го стрілецького корпусу 13-ї армії Прикарпатського 
військового округу генерал-лейтенант Мамсуров. Давно на ар
мію пора ставити, то і вище.

Потиснувши руку, Жуков посміхнувся і підморгнув: «Усе в 
наших руках».

ШТЕМЕНКО
СЕРГІЙ
МАТВІЙОВИЧ

ДІЙОВІ ОСОБИ

Народився 1907 року.
Добровільно вступив до лав 

Червоної Армії. Був бійцем і молод
шим командиром. 1930 року закін
чив Севастопольську школу зеніт
ної артилерії. За неповних три роки 
обнімав посади командира взводу, 
батареї, начальника штабу артиле
рійського дивізіону та першого по
мічника начальника штабу арти
лерійського полку.

1933 року вступив до Військо
вої академії механізації та мото
ризації РСЧА імені Й. В. Сталіна
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(з 1943 року -  Військова ордена Ле
ніна академія бронетанкових і ме
ханізованих військ Червоної Армії 
імені И. В. Сталіна), яку закінчив 
1937 року. Командував окремим 
навчальним важким танковим ба
тальйоном. Мав виняткову, фено
менальну, надлюдську пам’ять. Цей 
дар поєднувався з видатними зді
бностями аналітика, що послужи
ло підставою для зарахування вже 
наступного 1938 року до Військової 
академії Генерального штабу, яку 
підполковник Штеменко закінчив 
у кінці 1940 року.

Під час розподілу просив при
значити на будь-яку командну 
посаду в будь-якому військовому 
окрузі, але був направлений в Опе
ративне управління Генерального 
штабу Червоної Армії. Тут він зу
стрів початок війни.

Восени 1941 року отримав зван
ня полковника.

3 червня 1942 року -  началь
ник 4-го напрямку оперативного 
управління Генштабу.

23 листопада 1942 року в день, 
коли пересувні з’єднання Півден
но-Західного та Сталінградського 
фронтів замкнули кільце оточення 
навколо німецьких військ у районі 
Сталінграда, полковник Штеменко 
був підвищений до генерал-майора.

4 квітня 1943 року Штеменко 
отримав посаду начальника опе
ративного управління Генштабу 
та звання генерал-лейтенанта. Із
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цього часу під контролем Сталіна 
й Василевського, особисто керував 
розробленням усіх стратегічних 
планів Червоної Армії.

Під час війни Сталін установив 
суворий і твердий порядок роботи 
Генерального штабу Відповідно до 
сталінського розкладу, вищі керів
ники Генштабу мали право спати не 
більше чотирьох-п’яти годин на добу, 
начальник оперативного управлін
ня генерал-лейтенант Штеменко -  
тільки вдень, з 14-ї до 18-ї, якщо на 
фронтах спокійно -  до 19 години.

У другій половині війни у скла
ді Збройних сил Радянського Со
юзу було 72 загальновійськові ар
мії, 6 гвардійських танкових армій, 
174 стрілецьких, 26 танкових, 14 ме
ханізованих, 10 артилерійських,
9 повітряно-десантних, 8 кавале
рійських корпусів, 516 стрілецьких 
(не враховуючи мотострілецьких, 
повітряно-десантних і гірськострі
лецьких), 105 артилерійських і мі
нометних, 26 кавалерійських диві
зій, 44 укріплені райони. Крім того, 
18 повітряних армій, 7 армій ППО, 
флоти і флотилії, військові округи,
10 управлінь оборонного будівни
цтва перетворених з 10 саперних 
армій, сотні авіаційних корпусів і 
дивізій. Штеменко пам’ятав імена 
всіх командувачів і командирів до 
дивізії включно, знав стан і роз
міщення кожного фронту і флоту, 
кожної армії і флотилії, кожного 
корпусу, кожної дивізії.
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Обстановка змінювалася щодня, 
щогодини, щохвилини. Штеменко 
встигав усе охопити й запам’ятати.

І це ще не все. Працювала роз
відка в кожному батальйоні, в кож
ному артилерійському дивізіоні, в 
кожному полку, в кожній бригаді 
та дивізії, в кожному корпусі, армії, 
флотилії, флоті, фронті, працюва
ла розвідка партизанських загонів, 
працювала військова стратегіч
на агентурна розвідка у ворожих 
портах і столицях. Уся інформа
ція стікалася до Розвідувального 
управління Генерального штабу, 
яке кожні шість годин видавало 
зведення: ця німецька дивізія ви
була, ця прибула, ця перекинута із 
цієї ділянки на цю, у цій дивізії сві
жі сили, ця пошарпана.

Над аналітиками військової 
розвідки -  вічне прокляття: ти за
вжди винен.

Якщо доповідаєш негайно, зна
чить, відомості неточні, недосто
вірні, неперевірені. І з тебе за це 
спитають.

Якщо доповідаєш, що перевіре
ні, значить, запізнився з доповід
дю, значить, відомості вже не най- 
останніші, значить, обстановка вже 
змінилася. І питання прямо в лоб, 
між очей: чому раніше не доповів?

На війні інформація про су
противника завжди уривчаста, 
приблизна, сумнівна. Тут теж все 
постійно та стрімко змінюється. 
Штеменко вмів охопити і все це.
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Обстановку він доповідав осо
бисто Сталіну двічі-тричі на день. 
Жодними записами при цьому не 
користувався.

Одного разу Сталін, перебу
ваючи в доброму гуморі, у колі со
ратників вирішив позмагатися зі 
Штеменком у знанні обстановки 
на фронті. Поєдинок закінчився 
нічиєю.

Можливо, Штеменко диплома
тично вирішив не показувати ото
ченню переваги над Верховним 
головнокомандувачем. А можли
во, що в цьому змаганні перемож
ця бути не могло: якщо пам’ять 
Штеменка була надлюдською, то 
пам’ять Сталіна -  диявольською.

17 листопада 1943 року Сталін 
присвоїв своєму улюбленцю звання 
генерал-полковника. Від першої ге
неральської зірки до третьої -  мен
ше року.

У листопаді 1943 року Маршал 
Радянського Союзу Сталін зустрів
ся в Тегерані з президентом США 
і британським прем’єром. Зрозу
міло, що генерал-полковник Ште
менко весь час знаходився поряд зі 
Сталіним, щоб тримати Верховно
го головнокомандувача в курсі си
туації на фронтах.

У серпні 1945 року командуван
ня 1-го Далекосхідного фронту і Ти
хоокеанського флоту припустилося 
помилки, яка мало не призвела до 
повного краху кар’єри генерал-пол
ковника Штеменка -  творця всіх
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стратегічних планів Червоної Ар
мії.

Готувався морський десант на 
Південний Сахалін і Курильські 
острови. План передбачав висадку 
частин морської піхоти з катерів і 
невеликих бойових кораблів -  сто
рожовиків, тральщиків, малих 
мисливців. Після цього до захопле
них пірсів мали підійти величезні 
суховантажі -  ті самі, що до війни 
та протягом неї возили робсилу, ко
лючий дріт і вертухаїв із Находки і 
Ваніно на Колиму і Чукотку.

Прикинули великі начальники 
у Владивостоку та Хабаровську, що 
потрібно для десанта, який виса
дився на островах, передусім. Тут 
двох думок бути не могло: патрони 
і гранати.

А потім? Важка зброя, яку на 
торпедних і сторожових катерах не 
підвезеш: міномети, 45-мм гарма
ти, міни та снаряди для них, вог
немети, щоб викурювати япошок 
з бетонних вогневих точок. Ну, а 
потім -  засоби розмінування, ін
женерне майно, добре б на кожен 
острів засобів транспорту підки
нути: мотоциклів й американських 
джипів, пального для них, засобів 
зв’язку для організації взаємодії. І 
всього іншого.

Вирішено -  зроблено.
Підготовка десантної операції 

тривала в суворій таємниці. Люди, 
які вантажать, не знають планів 
високого начальства. їм наказали,
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вони виконують наказ. Вдповідно 
до наказу високого начальства, на
самперед завантажили найважли
віше.

Тому морська піхота опинили
ся під вогнем японських гарнізонів 
тільки з тим невеликим запасом 
патронів і гранат, який бійці несли 
на собі. Доблесна морська піхота 
вела бої з мінімальним запасом па
тронів, без важкої зброї, без засобів 
транспорту, зв’язку й іншого, що 
необхідно для захоплення, утри
мання та розширення плацдармів.

Усе, що було необхідно для ве
дення боїв, усе, що було завантаже
но передусім, опинилося на самому 
дні трюмів, завалене зверху шпи
тальними наметами й ліжками- 
розкладачками, мішками з борош
ном, рисом і картоплею, бочками з 
огірками та капустою, ящиками з 
тушонкою і згущеним молоком.

Японці билися несамовито. 
Тому крові російської там було про
лито понад наші щедрі норми.

Дісталося багатьом. Зокрема ге
нерал-полковнику Штеменку. Сам 
він перебував у Москві. Сам він усієї 
цієї блискучої операції не готував. 
Але він відповідав за всі плани. Доля 
його повисла на тонкій ниточці.

І тільки за кілька місяців Сталін 
змінив гнів на милість.

27 квітня 1946 року Оператив
не управління Генерального штабу 
було перетворено на Головне опе
ративне управління, начальником
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якого залишався генерал-полков
ник Штеменко.

12 листопада 1948 року Ште- 
менка було призначено начальни
ком Генерального штабу, першим 
заступником Міністра збройних 
сил. Йому було присвоєно звання 
генерала армії, але обіймав він по
саду Маршала Радянського Союзу.

Генерал армії Штеменко був 
наймолодшим начальником Гене
рального штабу Збройних сил СРСР 
за всю його історію. У будь-який 
момент Сталін міг генерала армії 
Штеменка підвищити в маршали. 
Займана посада дозволяла.

Але міг і не підвищити. Прикла
дом були двоє попередників на цій 
посаді.

Начальнику Генерального штабу 
генерал-полковнику Василевському 
18 січня 1943 року Сталін присвоїв 
звання генерала армії. Минуло 29 
днів і Сталін повісив на шию Васи
левському вкриту діамантами зірку 
Маршала Радянського Союзу.

Після Василевського на цей пост 
було призначено генерала армії Ан
тонова. Він був начальником Гене
рального штабу на завершальному 
етапі війни, у найбільш виграшний 
її період, коли ордени й звання роз
давали з посиленою щедрістю.

Але маршалом Антонов так і не 
став.

Генерал армії Штеменко міг роз
раховувати як на перший варіант, 
так і на другий.
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Минув рік, другий, третій, чет
вертий... Генерал армії Штеменко 
п’ятий рік працював на посаді мар
шала, виконував обов’язки марша
ла, віддавав накази і розпоряджен
ня маршалам.

Але сам маршалом не був.
Потім сталася прикрість. У ге

нерала армії Штеменка був хоро
ший друг -  Маршал Радянського 
Союзу Лаврентій Павлович Берія.

1952 року, відчувши недобре, 
Сталін почав активно послаблю
вати позиції найближчих своїх со
ратників. Головний удар -  по Берії 
та його клану. Серед тих, на кого 
спрямовано сталінський удар, опи
нився і генерал армії Штеменко. 17 
червня 1952 року його було знято з 
посади начальника Генерального 
штабу і призначено начальником 
штабу Групи радянських військ у 
Німеччині.

З посади Маршала Радянського 
Союзу -  на посаду генерал-полков
ника. Крім того, Штеменка було ви
гнано з Москви в далекі закордонні 
володіння.

У жовтні 1952 року на XIX з’їзді 
партії Сталін різко розширив склад 
Президії ЦК, але противники Ста
ліна просунули туди групи своїх 
прихильників.

Тобто, якщо Сталіну вдасться 
підпорядкувати Президію ЦК, то 
поверхом нижче, у самому ЦК, за
сідатимуть політики зовсім іншого 
штабу.
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Хрущов, крім інших, до чис
ла кандидатів у члени ЦК провів 
опального маршала Жукова. Берія 
удостоїв такої честі опального гене
рала армії Штеменка.

Негайно після смерті Сталіна 
Хрущов повернув Жукова з Уралу 
до Москви й призначив його пер
шим заступником Міністра обо
рони, Берія повернув Штеменка з 
Німеччини і поставив першим за
ступником начальника Генераль
ного штабу.

У  червні 1953 року Хрущов ру
ками Жукова повалив Берію.

Увесь клан Берії було розгром
лено, розігнано й розтоптано.

Сергію Матвійовичу Штеменку 
пощастило. Його не розстріляли як 
одного з найближчих сподвижни
ків Берії. І навіть не заарештували. 
Його просто розжалували до гене
рал-лейтенанта й відправили слу
жити до Сибіру.





Розділ 13



1

Якщо перед нами укріплений замок, форт або фортеця, 
то заволодіти цією твердинею можна у два способи -  при
ступом, тобто штурмом, якщо по-німецьки висловлювати
ся, або змором.

За змор треба платити часом. Іноді декілька років замок 
або фортецю оточували, а взяти так і не змогли.

За штурм треба платити кров’ю.
Наші полководці в усі часи перевагу надавали штурму. Бо 

ж час дорогий, а кров солдатська не є надзвичайною цінністю.
Якщо ми зважилися на штурм, то він буде складатися з 

двох елементів.
По-перше, треба якось потрапити всередину фортеці -  про

братися через стіну або проломити її.
По-друге, розправитися із захисниками.
На самому початку XX століття у практиці ведення воєн 

виникло нове явище -  суцільний фронт, який міг розкинути
ся на сотні та навіть тисячі кілометрів, упираючись фланга
ми в берег моря, гірський хребет, кордон нейтральної держави 
або іншу непереборну для сухопутних військ перешкоду. Фор
тецею стала вся територія, яку обороняв супротивник. Тому 
будь-яка наступальна операція XX століття, як і штурм фор
теці, розпадалася на два головні елементи:

потрібно зламати оборону противника;
через один або декілька проломів увірватися на ворожу 

землю. Для цього треба, щойно в обороні з’явився пролом, за
лучати до бою рухомі з’єднання. їх завдання -  стрімко просу
ваючись уперед, обходити стороною головні сили супротивни
ка, погрожуючи їх флангам і тилам, замикати кільце оточення 
позаду ворожих військ або притискати їх до моря, відрізати 
шляхи постачання, позбавляти можливості продовжувати
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боротьбу, виходити до найбільш вразливих життєвих центрів 
ворожої країни.

2

Отже, перше -  прорив оборони.
Під час Першої світової війни всі армії намагалися прорва

ти фронт противника, але це вдалося лише деяким арміям у 
декількох виняткових випадках. Здебільшого фронти, які за
стигли на початку війни на кордонах великих європейських 
імперій, так і трималися до самого кінця війни, поки в однієї 
зі сторін не вичерпувалися життєві ресурси чи бажання вою
вати до перемоги.

Під час Другої світової війни німецька армія захопила ве
личезні території, завдаючи удари до того, як супротивник 
устигав зайняти оборону, або обходячи таку оборону сторо
ною.

Німецька армія добилася надзвичайних успіхів і у війні 
проти Радянського Союзу. Але тільки тому, що Червона Армія 
ніяк не бажала оборонятися. Вона весь час, із самого першого 
дня, намагалася наступати.

та щойно Червона Армія, навчена гірким досвідом, става
ла в оборону, німецька військова машина тут-таки починала 
буксувати. Приклади: Київ, Ленінград, Москва, Воронеж, Но
воросійськ, Сталінград, Курськ, далі -  скрізь. Німецька армія 
була катастрофічно не готова до війни. У  німецькій армії не 
було ні теорії злому оборони, ні відповідного інструмента для 
цієї роботи.

з

І Червоній Армії в першому періоді війни далеко не щоразу 
вдавалося прорвати ворожу оборону. Після війни плани таких 
операцій зі стрілками, що рішуче розсікали ворожі тили, наші 
стратеги ховали в глибоких надрах недоступних таємних схо-
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вищ. Ховали не тільки від сучасників, а й від прийдешніх по
колінь, видаючи зухвалі задуми, які не вдалося здійснити, за 
бої місцевого значення.

А коли під час створення офіційної версії війни виникало 
нерозуміння, стратеги заявляли: «Так, ми тут поклали в зем
лю сотні тисяч своїх солдатів, спалили мільйони снарядів, 
утратили тисячі танків і літаків, але робили це не заради зло
му ворожої оборони, не для оточення і розгрому ворога, усього- 
на-всього нашою надпотужною силою відвертали увагу неве
ликої сили противника, що тут стояла в обороні й нікому не 
заважала.

Саме так чинили наші великі полководці щодо багатьох 
кривавих битв 1942-го і 1943 років. Ганебно провалені насту
пальні операції вони після війни у своїх мемуарах м’яко нази
вали «незавершеними», а то й зовсім оголошували «відтяжни
ми діями».

Однак на завершальному етапі війни Червона Армія по
вністю опанувала мистецтво злому будь-якої оборони. Рецепт: 
зосередити в обраному місці 7-8 тисяч гармат. Щільність на 
ділянках прориву -  300-350 гармат на кілометр фронту. Ре
корд -  468 гармат на кілометр. Ще до зосередження артиле
рії було потрібно підвести до вогневих позицій десятки тисяч 
тонн снарядів.

Вся ця вогнева потуга раптово обрушувалася на голови во
рогів.

Артилерійська підготовка на заключному етапі війни за
звичай бувала швидкою -  півтори-дві години, а то й менше, 
але винятково інтенсивною.

Без жодної перерви артилерійська підготовка переростала 
в артилерійську підтримку. Тобто спочатку кілька годин об
робки переднього краю. Момент завершення артилерійської 
підготовки -  це момент початку атаки. Попереду -  важкі танки 
прориву, услід -  густі лави піхоти, за ними -  важкі самохідки. 
Завдання артилерії -  стелити вогневий вал суцільних розри
вів попереду військ, що наступають. Вогневий вал міг бути 
подвійним. Від першої ворожої траншеї в глибину оборони 
противника котився перший вогневий вал. Супротивник, пе
речекавши артилерійську підготовку, а потім і вогневий вал,
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займав вогневі позиції для відбиття атаки. Проте слідом за 
першим валом ішов другий. А вже потім -  танки, піхота, само
хідки.

Коли піхота з танками та самохідками безпосередньої 
підтримки просувалися на декілька кілометрів крізь оборону 
противника, через пролом залучали до бою танкові й механі
зовані корпуси чи навіть танкові армії.

В ідеалі слід було робити «чистий прорив», тобто зламувати 
оборону противника на всю глибину для того, щоб танкові та 
механізовані з’єднання не витрачали сил на завершення про
риву, а вільно і без перешкод виходили на оперативний простір.

4

Метод чудовий. Однак у нього були серйозні недоліки.
Насамперед жахлива витрата матеріальних ресурсів.
Під час війни для злому оборони противника Червона Ар

мія використовувала переважно:
76-мм гармати ЗІС-З. Маса осколково-фугасного снаряду -  

6,2 кг;
120-мм міномети. Маса міни -  15,9 кг;
122-мм гаубиці М-30. Маса снаряду -  21,7 кг;
122-мм гармати А-19. Маса снарядів -  25 кг;
152-мм гаубиці М-10 і Д-1. Маса снарядів -  від 40 до 51 кг;
152-мм гаубиці-гармати МЛ-20. Маса снаряду- від 43,6 до 56 кг;
160-мм міномети. Маса міни -  41 кг;
203-мм гаубиці Б-4. Маса фугасного снаряду -  100 кг, бето- 

нобойного -  146 кг;
280-мм мортири Бр-5. Маса снаряду -  246 кг;
305-мм гаубиці Бр-18. Маса снаряду -  330 кг.
Кожному снаряду потрібні гільза і заряд. Снаряди, гільзи, 

детонатори, заряди перевозять у добротних і міцних, тобто 
важких дерев’яних, ящиках.

Навіть один мільйон снарядів, гільз, детонаторів, зарядів 
і упаковки -  це у будь-якому разі десятки тисяч тонн. Усе це 
треба виготовити, витративши тисячі тонн чорних і кольоро-
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вих металів, сотні тонн вибухових речовин, титанічну працю 
величезних людських мас. Чого вартує тільки виробництво 
детонаторів?

Усе це треба завантажити у вагони й доставити на заліз
ничні станції, розвантажити з вагонів, заватттажити па ма
шини, відправити на фронтові склади, знову розвантажити, 
потім завантажити і відправити на армійські склади, розван
тажити. Після того-склади корпусні, дивізійні, полкові. Л вже 
потім -  вогневі позиції.

Завантаження та розвантаження здійснювали, як зазви
чай, вручну. Отже, тільки на артилерійську підготовку лише в 
одній наступальній операції, лише на одному фронті потрібно 
було підвезти десятки тисяч тонн боєприпасів.

5

Друга серйозна вада такого методу злому оборони поляга
ла в тому, що вимагала занадто багато часу на зосередження 
сил і дуже копіткого планування бойових дій. Тилове забезпе
чення, тобто підвезення десятків, ба навіть сотень тисяч тонн 
боєприпасів, пального, інженерного майна, запасних частин, 
було, певна річ, найскладнішою операцією.

Приклад: під час підготовки Вісло-Одерської операції вну
трішньо-фронтові та внутрішньо-армійські перевезення на 
одному тільки 1-му Білоруському фронті становили 923,3 ти
сячі тонн (Радянська військова енциклопедія. -  Москва: Воє- 
ніздат, 1976. -Т . 2. -С . 148).

Підготовка великої наступальної операції вимагала що
найменше півтора місяця на підвезення матеріальних засобів 
і підготовку військ.

Та й противник не дрімав. Він завдавав ударів по наших 
військах під час їх зосередження. Бо ж їх збирали стільки, що 
промахнутися було неможливо: у будь-якому випадку у кого- 
небудь поцілиш.

Супротивник за багатьма ознаками намагався визначити 
дату й час початку наступу Червоної Армії, і якщо це вдавало-
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ся, то останньої миті він тихцем відводив свої війська на інші 
позиції. На передньому краю залишалися лише невеликі заго
ни охорони, підсилені танками й артилерією. У такому разі по
тужність артилерійського удару Червоної Армії обрушувалася 
на майже порожні траншеї. Напіі війська, розтративши десят
ки тисяч тонн снарядів, переходили в наступ, але, пройшовши 
декілька кілометрів, раптом потрапляли під разючий вогонь 
головних сил супротивника.

Щоб цього уникнути, радянські командири перед кожним 
наступом проводили розвідку боєм. Тобто ворожу оборону 
промацували снарядом і багнетом.

Розвідка боєм проводилася зазвичай на широкому фронті 
для того, щоб до початку наступу не розкрити перед супротив
ником ділянки прориву.

6

Про те, як проводили розвідку боєм на завершальному ета
пі війни, Жуков доповів на секретній військово-наукової кон
ференції вищого командного складу Групи радянських військ 
у Німеччині в грудні 1945 року. Матеріали конференції було 
розсекречено 40 років потому й опубліковано у спецвипуску 
«Військової думки» 1985 року.

Ось розповідь Жукова про невеликий епізод бойових дій 
1-го Білоруського фронту під час Варшавсько-Познанської 
операції:

«Проводячи 30-хвилинний артналіт для забезпечення дій 
особливого ешелону, ми залучали дуже багато артилерійських 
засобів, щоб супротивник не міг розгадати нашого методу ата
ки. 400000 снарядів з тих запасів, які асигнували на прорив, 
ми могли викинути на дії цього ешелону і нічого при цьому 
не втрачали».

Це ще не артилерійська підготовка. Це тільки увертюра. Це 
лише попередній короткий вогневий наліт для забезпечення
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дій особливого ешелону військ. Це така собі розминка, до якої 
залучали значну кількість артилерії, але витрата боєприпасів 
незначна -  усього лише 400 тис снарядів.

Артилерія працює тільки півгодини, кидаючи по 13300 
снарядів щохвилини.

Це те, що не шкода викинути на підтримку дій особливого 
ешелону, нічого при цьому не втрачаючи.

Півгодини інтенсивного вогню у передній край, за цим 
відбувається перенесення вогню артилерії у глибину, і цієї 
залучаються до бою особливий ешелон військ, щедро підси
лений танками прориву та важкими самохідками. Це і є роз
відка боєм.

Завдання особливого ешелону -  своїми діями визначити, 
чи тримає супротивник свої головні сили на передньому краї, 
чи відвів їх на тилові рубежі оборони, утримуючи передній 
край тільки силами невеликих мобільних загонів.

Дії особливого ешелону давали змогу уточнити окреслен
ня переднього краю, виявити систему вогню супротивника та 
його мінні поля.

Артилерійську підготовку прориву оборони здійснювали 
за кількома варіантами. Розвідка боєм давала командувачу 
фронту відповідь на запитання: який варіант артилерійської 
підготовки в цій ситуації буде ефективнішим.

Розвідку боєм проводили за день-два до наступу. Або за 
кілька годин до нього. Іноді наступ починали безпосередньо 
після розвідки боєм без будь-якої перерви.

7

400 тисяч снарядів різних калібрів -  це щось близько 12- 
18 тисяч тонн, що влітають у землю і з гуркотом і ревінням 
розривають на шматки її поверхню. Це сотні мільйонів розпе
чених сталевих уламків, що зі свистом розлітаються. Швидко 
й рясно.

Поки артилерія виконувала увертюру, особливий ешелон 
брав свої «сто грамів з причепом».
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У момент перенесення вогню артилерії в глибину через пер
шу траншею з брязкотом проходять гвардійські важкі танкові 
полки прориву та гвардійські важкі самохідно-артилерійські 
полки. Услід за ними з траншей підіймається особливий еше
лон. Цей ешелон не кричить «Ура!». Він криє хрипким матом.

Гвардійські важкі танкові полки прориву -  це танки ІС-2.
Гвардійські важкі самохідно-артилерійські полки -  це са

мохідки ІСУ-152.
1943 року під час розроблення ІС-2 -  найпотужнішого тан

ка Другої світової війни -  вибір зброї випав на 122-мм гармату 
А-19. Найпотужніший танк світу повинен був мати найпотуж
нішу танкову гармату. А-19 допрацювали відповідно до вимог 
установки на танк і назвали Д-25Т. А снаряди у цієї гармати -  
дивіться вище -  по 25 кілограмів.

Для вогневої підтримки цих танків було створено самохід
ну установку. База та сама, що й у танка ІС-2, але замість ба
шти, що обертається -  броньова рубка, тобто коробка, зварена 
з потужних листів броні. Відмовившись від башти, що оберта
ється, конструктори суттєво скоротили кути горизонтального 
наведення гармати. У разі необхідності доводилося повертати 
всю бойову машину в бік цілі.

Однак відмова від башти на користь броньової коробки дала 
змогу значно посилити міцність усієї конструкції та знизити 
силует. За умови збереженні всіх вагових і ходових характе
ристик з’явилася можливість установити у броньовій рубці ще 
потужнішу гармату. І вибір прийшовся на видатне технічне 
творіння XX століття -  152-мм гаубицю-гармату МЛ-20. Гібрид 
танка ІС-2 і 152-мм гаубиці-гармати МЛ-20 назвали ІСУ-152.

Відмова від башти, що обертається, у жодному разі не ро
била ІСУ-152 вразливішою. Справа у тому, що ці установки 
тісно взаємодіяли з танками. Ланцюг танків -  попереду. Само
хідки -  другою хвилею.

Танки -  це щось на зразок розчепірених пальців, які в мо
році намацували вразливе місце супротивника. Самохідки -  
дробильний кулак.

Намацавши супротивника, танки поступалися місцем са
мохідкам. І ті прямо гатили ожилі вогневі точки снарядами ва
гою по 43 кілограми.
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Під час війни німецькі солдати називали ІСУ-152 відкри- 
вачкою консервних банок -  Dosenoffner. Німецькі солдати свої 
танки вважали консервними банками в ситуаціях, коли лихо
дійка доля у бою зводила їх з ІСУ-152.

За вогневим валом артилерійського вогню, за важкими 
танками і самохідками у всіх великих наступальних операці
ях незмінно йшов той самий особливий ешелон.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Тепер прикиньмо, з яким захопленням 1949 року радянські 
маршали й генерали сприйняли звістку про те, що в Радян
ському Союзі створено атомну бомбу!

Торохнув разок -  і ось тобі чистий прорив!
Не треба більше місяцями зосереджувати війська на плац

дармах!
Не треба мати десять тисяч стволів на ділянках прориву!
Не треба витрачати десятки тисяч тонн снарядів на злом 

оборони!
Не треба витрачати сотні тисяч снарядів на підтримку 

дій особливого ешелону!
Та й особливий ешелон більше не потрібен!



Розділ 14



1
Нині всі ми грамотні. Усі ми розуміємо, що таке особливий 

ешелон. Але мине ще сто років -  і майбутній історик почухає 
потилицю: а що ж воно таке?

Він відкриє «Радянську військову енциклопедію», яку 
Військвидав випускав у 1976-80 роках, тобто в часи буйно
го розквіту культу особи Жукова, але відповіді не знайде. Він 
знайде значення термінів «особливі відділи», «перший еше
лон», «другий ешелон». Але про особливий ешелон він не дізна
ється нічого.

Тоді історик відкриє «Короткий словник оперативно-так
тичних і загальновійськових слів (термінів)». Словник цей 
підписаний до друку 12 серпня 1957 року, тобто в той час, 
коли Маршал Радянського Союзу Г. К. Жуков був Міністром 
оборони СРСР і членом Президії ЦК КПРС. Більше того, він 
був тоді Переможцем усіх битв за владу і Господарем стано
вища.

Однак і в цьому словнику про особливий ешелон не згадано.
Майбутньому історику не залишиться нічого іншого, як 

звернутися до мемуарів Жукова. Але й там немає пояснення. 
Тому що Жуков про особливий ешелон говорив на таємній на
раді 1945 року, а мемуари опубліковано 24 роки потому і при
значені вони широким народним масам, яким про особливий 
ешелон повідомляти зовсім не обов’язково.

2

Особливий ешелон -  це штрафні роти і батальйони. 
Створені вони були відповідно до наказу товариша Сталіна 
№ 227 від 28 липня 1942 року. Наказ був такий:
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«...Сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних застав
них загонів, до двохсот осіб у кожному, поставити їх у без
посередньому тилу нестійких дивізій і зобов’язати їх у разі 
паніки та безладного відходу частин дивізій розстрілювати 
на місці панікерів і боягузів...».

Заставні загони діяли з першого дня війни. Просто влітку 
1942 року Сталін відкрито оголосив про їх існування та зна
чно збільшив їх кількість.

На той час у Збройних силах було вже понад сім десятків 
загальновійськових й ударних армій. Тому кількість загоро
джувальних загонів рахували сотнями.

Тим-таки наказом у складі загальновійськових й ударних 
армій створювали штрафні роти, у складі фронтів -  штрафні 
батальйони.

Штрафні роти підпорядковувалися безпосередньо коман
дувачам армій. Кожна армія могла мати до десятка і більше 
таких рот.

Приклади: 1942 року 54-та армія мала у своєму складі де
сять штрафних рот.

Того самого року 63-та армія (1 листопада 1942 року пере
творена на 1-шу гвардійську армію) у своєму складі мала оди
надцять штрафних рот.

Штрафні батальйони спочатку створювали при фронтах і 
підпорядковувалися командувачам фронтів. Незабаром їх по
чали створювати і в складі армій. Приклад: 1943 року 56-та 
армія, крім штрафних рот, мала у своєму складі сім штрафних 
батальйонів.

Штрафні частини мали постійний і змінний склад.
Постійний склад -  це командири взводів, рот, батальйонів 

та їхні заступники, офіцери штабів, старшини рот, медичний 
персонал. На командні посади призначали хоробрих, грамот
них, вольових офіцерів. Служба важка і ризикована, проте ви
соко цінується і щедро оплачується. Служба в цих особливих 
частинах -  трамплін на високі командні посади.

Командири штрафних підрозділів і частин мали величез
ну владу Вони були наділені правом застосовувати до підле
глих будь-які заходи впливу, аж до розстрілу на місці за неви-
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конання наказу, скалічення, утечу з поля бою, спробу переходу 
на бік ворога.

«Командир і військовий комісар штрафної роти стосовно 
штрафників мали владу командира і воєнкома дивізії».

(Червона зірка. -  2007. -  11-17 квітня)

Посадові категорії постійного складу штрафних частин 
були на щабель вище, ніж у звичайних частинах. Тобто ко
мандир взводу -  капітан, командир роти -  майор, командир 
батальйону -  полковник.

Крім цього, у кожному взводі не один офіцер, а два. Крім ко
мандира взводу -  ще й заступник. Штатна категорія заступ
ника командира взводу -  старший лейтенант.

Усьому постійному складу штрафних частин кожен день 
служби зараховувався за шість. Відслужи рік -  шість запи
шуть. Якщо живий будеш.

Термін вислуги у званнях для офіцерів скорочувався вдві
чі, грошове утримання збільшувалося вдвічі (Червона зірка. -  
2007. -  11-17 квітня).

Офіцери постійного складу штрафних рот і батальйонів, 
завершивши службу у цих особливих частинах, отримува
ли нечуване підвищення. Для командирів штрафних рот на
ступна посада -  командир полку, для командирів штрафних 
батальйонів -  командир дивізії.

Приклад: командир 8-го окремого штрафного батальйону 
1-го Білоруського фронту полковник О. Осипов, здавши ба
тальйон, отримав дивізію (Червона зірка. -  2005. -  2 квітня). 
Це поширена практика.

Воно й слушно. Досвід кривавих битв у таких офіцерів 
величезний. Діяли вони завжди на найголовніших на
прямках, були допущені до планів дуже високого команду
вання. Командири штрафних рот і батальйонів отримува
ли бойові накази безпосередньо від командувачів армій або 
навіть фронтів.

Якщо кожен із них зумів підпорядкувати собі роту штрафни
ків, то з полком цілком міг упоратися. Якщо командував штраф
ним батальйоном, то, звичайно, міг командувати і дивізією.
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З
Змінний склад штрафних батальйонів, які прямо підпо

рядковувалися командувачам фронтів, -  це офіцери Черво
ної Армії, яких у порядку покарання за помилки, провини та 
злочини відправляли до штрафбатів спокутувати провину 
кров’ю. З них знімали військові звання та нагороди, одягали в 
солдатську одежу, що була у вжитку. Усі вони ставали рядови
ми. У порядку заохочення могли отримати звання єфрейтора 
або сержанта.

Офіцерів направляли до штрафних батальйонів за виро
ками військових трибуналів. Відбув своє -  отримай назад офі
церське звання, пригвинчуй на гімнастерку ордени та воюй до 
перемоги.Строк служби у штрафному батальйоні -  від одного 
до трьох місяців. Або до першої крові.

Якщо сам себе стрельнув або товариша попросив стрель
нути в тебе злегка -  розстріл на місці обом. Без суду.

Якщо поранили в бою, нехай навіть першого дня, значить, 
провину спокутував, значить, судимість знято, евакуація до 
офіцерського шпиталю -  ось твої ордени, ось твої погони. Від
лежиш своє, на ноги встанеш, повертайся, звідки прибув, і 
більше до нас не потрапляй.

Однак поранення -  мрія. Часто замість поранення -  смерть.
Пам’ятаєте в Олександра Галича:

І ніщо нам не мило, крім 
Поля бою при місячному світлі 
Гозорили -  до першої крові,
Виявилося -  до самої смерті.

4

У підпорядкуванні командувачів армій перебували 
штрафні роти та батальйони, які комплектували солдатами 
й сержантами, що провинилися, а також в’язнями ГУЛАГу 
НКВС. Порядок той самий -  від одного до трьох місяців. Або 
до першої крові.
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Порядок направлення тут був іншим -  не тільки за вирока
ми трибуналів.

Командир кожної дивізії, яка знаходилися в тилу, мав пра
во своїм рішенням відправити будь-якого солдата або сержан
та на фронт у штрафну частину спокутувати провину.

Командир кожного полку, який воював на фронті, теж 
отримував таке право. Ні з ким не радячись, ні в кого не пи
таючи дозволу, уліпив три місяці недбайливому солдатику, а 
іншим-наука.

Штрафні роти й батальйони використовували на най
складніших і найнебезпечніших ділянках фронту У кожній 
наступальній операції вони діяли в особливому ешелоні, тоб
то перед першим ешелоном військ, приймаючи на себе най
лютіший вогонь супротивника, розчищаючи шлях першому 
ешелону, торуючи йому стежки через мінні поля.

Високі військові звання офіцерам постійного складу 
штрафних частин присвоювали не тільки за особливі умови 
служби. Була на те ще одна причина -  штрафні роти і баталь
йони були потужними бойовими частинами.

У постійному складі штрафної роти -  16 офіцерів, включа
ючи одного оперуповноваженого контррозвідки «Смерш» (Чер
вона зірка. -  2007. -  11-17 квітня).

Капітан О. І. Тимофеев служив у постійному складі штраф
ної роти з 3 лютого до 10 жовтня 1943 року. Цей строк йому за
раховано, як 4 роки і 8 місяців служби. Він описує свою роту: 
п’ять взводів по сто осіб у кожному, у роті більше п’ятсот бій
ців. Рота постійно в боях. Поставлено нове бойове завдання. 
Рота завдання виконала, поранених -  у госпіталь, убитих 
поховали. Відразу наказ, щоб прийняти нове поповнення -  
224 особи. Геть усі -  урки (Військово-історичний журнал. -  
1996. -  № 3. -  С. 50-54).

5

Співробітник Центрального музею внутрішніх військ 
МВС РФ майор І. В. Кузьмичов зібрав й опублікував у журналі 
«Сержант» (№ 1 за 2000 рік) відомості про штрафні батальйони
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і роти Червоної Армії за період 1942-1945 років. Шановний ма
йоре, прийміть земний уклін.

Отже, під час війни штрафних батальйонів у Червоній Ар
мії було 65. Штрафних рот -  1092.

Я зовсім не впевнений, що список повний. І сам майор Кузь- 
мичов на цьому не наполягає.

Хтось колись пустив чутку, що за час війни через штрафні 
роти і батальйони Червоної Армії пройшло 427910 штрафни
ків. Зроблено це або помилково, або з лихим наміром. У свій 
час в одному вельми закритому навчальному закладі мені ви
пало вивчати військову історію. Не ту, яка для широких народ
них мас. На пам’ять свою ніколи не скаржився. Цифру, мені од
ного разу повідомлену, засвоїв чітко. Нам її подали майже таку 
саму. Тільки на кінці ще один нулик був. Незначна різниця.

Цифру нам давали заради того, щоб показати психологіч
ний вплив наказів товариша Сталіна на боєздатність військ.

З одного боку, Сталін підписав наказ № 227, і кожен вели
кий командир отримав у свої роки безкоштовну робочу силу 
для виконання будь-яких нездійсненних завдань війни.

З іншого боку, Сталін підписав наказ слати у штрафні час
тини недбайливих, проте який виховний вплив на весь інший 
склад Червоної Армії! Відразу всім просте і ясне повідомлення: 
ви, хлопці, накази командирів виконуйте. Той, хто завзяття 
не виявляв, там, в особливому ешелоні, вам шлях до перемоги 
розчищає. Не приведи Боже -  будь-хто туди загриміти може. 
Так ви вже цеє...

Відомості про те, що реальна цифра рівно на один нулик 
більша офіційно оголошеної, я нічим підтвердити не можу. Але 
кожен сам може прикинути.

Перше -  в оточеннях побували і вийшли з них сотні тисяч 
радянських солдатів й офіцерів. їх пропускали через фільтра
ційні табори. А потім куди? Правильно. Саме туди.

Друге -  у полон потрапили мільйони радянських солдатів. 
Деяких із них на завершальному етапі війни вдалося звільни
ти. Куди їх подіти? Правильно. Усіх туди само.

Третє -  під час відступу Червоної Армії на початку війни со
тні тисяч радянських солдатів кинули зброю, розбрелися се
лами, й там осіли. Потім Червона Армія пішла в наступ. Усіх
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осілих загрібали знову в залізні лави. А в які війська? Знову- 
таки в ті самі.

Четверте -  у Червону Армію за час війни було призвано 
34 мільйони людей. Ці люди припускалися помилок, мали прови
ни, учиняли злочини. У штрафні частини їх гнали нещадно. Про
сто за рішенням командира полку. А полків у Червоній Армії була 
сила-силенна. І з кожного командира полку вимагали наведення 
ладу й підтримання дисципліни в підпорядкованих частинах і 
підрозділах. І кожному командиру бойового полку влітку 1942 року 
товариш Сталін дав право будь-якого солдата чи сержанта, ні в 
кого дозволу не питаючи, законопатити на пару-трійку місяців у 
діючу попереду бойових порядків полків і дивізій штрафну роту.

Ви гадаєте, що командири полків товариша Сталіна не по
важали? І Іаданим правом не користувалися?

Пяте -  в ГУЛАГу НКВС СРСР (а також -  в ГУТЗДС, ГУТШС 
та інше) сиділи здорові, синіми картинками розмальовані му
жики. Скільки їх там було, кожен сам може порахувати. Певна 
частина від загального числа пройшла через штрафні частини. 
Думаєте, товариш Сталін цей потенціал не використав на війні?

Усі ці людські маси в число 427910 не вписуються. Той, хто 
її запустив у науковий обіг, трохи помилився. Усього лише на 
один нулик.

Цифра 427910 не поєднується з кількістю штрафних ба
тальйонів і рот, які воювали на фронті. Не відповідає ні їх чи
сельності, ні плинності змінного складу.

Ось іще майже непримітний статистичний факт. За чоти
ри роки війни військовими трибуналами засуджено 2530663 
військовослужбовці Червоної Армії. З них:

за контрреволюційні злочини -  471988;
за військові злочини -  792192;
за загальнокримінальні -  1266483.
Ці раніше цілком таємні відомості були вперше опубліко

вані А. І. Мурановим і В. Є. Звягінцевим (Досьє на маршала. -  
Москва: Андріївський прапор, 1996. -  С. 137).

Муранов Анатолій Іванович -  заступник Міністра юстиції, 
начальник Управління військових судів МЮ РФ, генерал-пол
ковник юстиції, Державний радник юстиції 1-го класу, заслу
жений юрист РФ.
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Звягінцев В’ячеслав Єгорович -  начальник відділу судової 
практики та статистики Управління військових судів Мініс
терства юстиції РФ, полковник юстиції, Державний радник 
юстиції 3-го класу.

Відомості- з перших рук.
Це обличчя армії-визволительки з дещо іншого ракурсу: 

на війні у Червоній Армії було два з половиною мільйони сво
їх кримінальників, не рахуючи тих, кого пригнали на війну з 
ГУЛЖДС, ГУАСу, Головгідробуду, ГУЛАГу та інших подібних 
структур.

У Червоній Армії за чотири роки війни виявлено та засу
джено майже півмільйона контрреволюціонерів, не рахуючи 
тих, хто пішов до німців і воював під прапорами Гітлера.

Припустимо, що півмільйона контриків, виявлених у Чер
воній Армії за роки війни, перестріляли. Але інших два міль
йони засуджених куди дівали?

До штрафних частин, як ми вже з’ясували, засилали не 
тільки тих, кого засудили на фронті, а й тих, хто сидів у табо
рах. Крім цього, до штрафників гнали не тільки і не стільки за 
рішенням трибуналів, скільки за рішеннями командирів пол
ків, бригад і дивізій.

На війні потрібно постійно розкривати систему вогню проти
вника. Кращого (якщо втратами не лічити) способу для викрит
тя системи вогню, ніж розвідка боєм, ніхто поки не придумав.

Червона Армія наступала всю війну. Із самого першого дня. 
Коли треба було зустрічати супротивника незламною оборо
ною, все одно наступала! Штрафні частини з літа 1942 року, 
тобто з моменту їх появи, стали тим знаряддям, яким коман
дири всіх рангів -  від Жукова і нижче -  постійно на всіх фрон
тах промацували оборону противника багнетом, а його мінні 
поля -  солдатськими чобітьми.

6

Наші генерали і маршали про штрафників багато не розпо
відали. Точніше, не розповідали нічого. Було знайдено шляхи 
уникнення слизької теми.
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Штрафні батальйони і роти постійно використовували для 
ведення розвідки боєм. А коли так, наші багатозіркові мему
аристи у своїх правдивих творах іменували ці батальйони і 
роти розвідувальними. Приклад про Берлінську операцію:

«Наступу військ 1-го Білоруського фронту передувала роз
відка боєм, яка... проводилася 14 і 15 квітня силами 32-х 
розвідувальних загонів до посиленого батальйону кожен»

(Військово-історичний журнал. -  1980. -  № 5)

Це діє Жуков. Лівіше точно так само проводить розвідку 
боєм Конєв. А правіше -  Рокосовський.

Штрафні частини брали участь у всіх штурмах, причому 
в особливому ешелоні. Точніше, попереду першого ешелону. 
Якщо так, то в мемуарах вони йменувалися не тільки розвід
увальними, а й штурмовими. Воно й за змістом, і за звучан
ням близько.

Найпростіше взяти й назвати в мемуарах, наприклад, 
361-шу окрему штрафну роту 5-ї ударної армії 361-ю окремою 
штурмовою ротою. Нехай нащадки розбираються. їм і так не 
просто буде розібратися, що в документах штрафні частини 
звичайно йменувалися скорочено -  39 ОШБ, 612 ОШР.

А можна, мемуари пишучи, і не називати номерів. Генерал 
армії Олександр Васильович Горбатов через 20 років після 
розгрому Німеччини видав правдиві спогади, у яких серед ін
шого із захватом розповів про зухвалі дії загону лижників. Ще 
через сорок років «Червона зірка» (2 квітня 2005 року) делікат
но внесла ясність: загін лижників насправді був 8-м окремим 
штрафним батальйоном.

7

Беручи все зазаначене до уваги, ще раз оцінімо мемуари 
Жукова.

«Спогади і роздуми» Маршала Жукова, спогади інших ви
датних полководців Червоної Армії і є тією достовірною
184



ЇЇ ІМ’Я БУЛО ТАТЬЯНА

військовою історією Великої Вітчизняної війни, яку треба 
вивчати для освіти нового покоління громадян Росії»

(Червона зірка. -  2009. -  15 грудня)

Ой, чи так!
Наказ про створення штрафних рот і батальйонів під

писав особисто Сталін. А положення про штрафні батальйо
ни і роти було оголошено в наказі НКО СРСР від 28 вересня 
1942 року № 298.1 підписав цей наказ особисто Жуков.

Тобто Народний комісар оборони товариш Сталін (військово
го звання в нього на той час ще не було) віддав наказ створити.

І все.
А перший заступник Народного комісара оборони гене

рал армії Жуков вказівку Сталіна доносив як повноцінну ін
струкцію командирам усіх рангів: кому і кого гнати у штрафні 
частини, за що та на які строки, які права та привілеї нада
ти постійному складу штрафних частин, як використовувати 
штрафників тощо.

Жуков був не тільки автором наказу № 298, а й найголовні
шим споживачем енергії штрафних частин. Ніхто за всю війну 
НЕ скалічив і НЕ поклав у землю стільки штрафників, як він.

Через багато років після війни вийшли мемуари Жукова. З 
кожним новим виданням вони стають дедалі правдивішими. 
Питання -  у якому виданні Жуков розповів про заставні заго
ни? У якому виданні згадано штрафні роти й батальйони? Хоч 
однією фразою?

А вони ж, починаючи з вересня 1942 року, розчищали шлях 
першим ешелонам військ у ВСІХ без єдиного винятку насту
пальних операціях. Жуков особисто планував використання 
особливих ешелонів, але забув про це розповісти.

І це є та «достовірна військова історія Великої Вітчизняної 
війни», яку треба вивчати для освіти нового покоління грома
дян Росії?

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Про штрафні роти і батальйони я побіжно згадав тільки 
заради того, щоб пояснити зміст поняття «особливий еше-

185



лон». В одній із безлічі наступальних операцій, на одному тіль
ки фронті, а діючих фронтів на завершальному етапі війни 
було десять, Жуков використовував 400000 снарядів для під
тримки особливого ешелону. Жуков заявив, що 400000 снаря
дів вагою від 6 до 330 кілограмів кожен -  це те, що можна віль
но викинути, «нічого при цьому не втрачаючи».

400 тисяч снарядів -  це тільки для забезпечення дій особли
вого ешелону. Чи може хтось уявити кількість боєприпасів, 
необхідну не тільки для відтяжних дій штрафників, а для по
вного злому оборони?

Після війни радянські стратеги отримали ядерну зброю. 
І  проблема прориву ворожої оборони враз спростилася. Два- 
три ядерні удари по передньому краю противника -  ось вам 
«чистий прорив». Головне -  швидко цими проломами скори
статися. Головне, не дозволити супротивнику ці проломи 
закрити.

Якщо маси танків, моторизованої піхоти й самохідної ар
тилерії вирвуться на оперативний простір, їх навряд чи хто 
зможе зупинити. І тоді -  вперед до перемоги!

У вересні 1954 року військові навчання«Сніжок» проводили 
для того, щоб теоретичні припущення перевірити на прак
тиці.
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1

7-й стрілецький корпус Південно-Уральського військо
вого округу звів на місцевості польову оборону. Корпус від
вели на п’ять кілометрів від району оборони, залишивши 
на позиціях сотні танків, бронетранспортерів, гармат і мі
нометів, замінивши солдатів у траншеях і бліндажах коро
вами, кіньми, вівцями. За підготовленою обороною плану
вали завдати послідовно три ядерні удари, прокладаючи 
коридор для атакувальників. Другий і третій удари іміту
валися підривом сотень діжок з бензином, які були складе
ні в спеціально викопаних котлованах. А перший ядерний 
удар -  справжній.

Ядерні удари -  це ті тарани, які проламують стіни фор
теці. Проламують для того, щоб наші війська увірвалися

Тоцький полігон. Ну, хіба не Європа?
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крізь пригнічені опорні пункти противника у ворожий тил, 
увірвалися через пробитий пролом, через епіцентр ядерно
го вибуху.

Навчання -  тільки один день -  14 вересня 1954 року.
Місцевість обрано так, щоби максимально відповідала ти

повій сільській місцевості Центральної Європи: пагорби, уло
говини, ліси, гаї, поля, досить висока щільність населення.

Село Махівка (173 двори) -  за 4,5 км від центру цілі.
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Бомба ИДС-4 «Татьяна». 38 кілотонн

Орловка (87 дворів), Іванівна (62 двори) і Єлшанка-2 
(143 двори) -  за 5 км від центру цілі.

Сільські колодязі для води відкриті, шахтного типу. Школа 
в селі Єлшанка -  за 6,6 км від центру цілі.

Носій -Ту-4А. Бомба РДС-4 «Татьяна». Потужність -  38 кі
лотонн. Тобто Хіросіма і Нагасакі разом узяті й ще трішки по
над те. Скидання -  з висоти 8000 метрів. Підрив -  на висоті 
350 метрів.

Реалізм навчань -  максимально можливий.

2

За задумом навчань, «західні» створили потужну оборонну 
лінію.

«Східні» готували прорив оборони.
У складі «східних» військ у навчаннях брали участь: 
управління і штаб фронту з полком зв’язку. Штаб фронту 

було сформовано з генералів й офіцерів управління та шта-
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бу Прикарпатського військо
вого округу. На чолі фрон
ту «східних» -  командувач 
військ Прикарпатського вій
ськового округу Маршал Ра
дянського Союзу І. С. Конєв.
Начальник штабу фронту -  
генерал-полковник В. І. Кос- 
тильов. Начальник розвідки 
фронту -  генерал-лейтенант 
X. Д. Мамсуров;

управління і штаб 25-ї 
армії з окремим батальйо
ном зв’язку. Командувач ар
мією -  генерал-полковник 
П. О. Белов.

Першому ешелоні опера
тивної побудови 25-ї армії -  
128-й (реально) і 15-й (умовно) стрілецькі корпуси.

25-та армія отримала завдання під час фронтової насту
пальної операції прорвати фронт «західних» і завдати головно
го удару по Ульяновську, додаткового -  по Куйбишеву.

Ульяновськ і Куйбишев уявлялися чимось на зразок Дюс
сельдорфа і Кельна, де Волга відігравала роль Рейну.

Завдання допоміжного удару було покладено на 128-й стрі
лецький корпус, який мав 12-ту гвардійську механізовану і 
50-ту гвардійську стрілецьку дивізії (реально) у першому еше
лоні, 51-шу стрілецьку дивізію (умовно) у другому.

Посилення корпусу (реально):
10-та Гумбіненська орденів Суворова і Кутузова артилерій

ська дивізія прориву РВГК (2-га гвардійська і 47-ма гаубичні 
артилерійські бригади, 154-та важка гаубична артилерійська 
бригада, 16-та важка мінометна бригада);

27-ма гвардійська ордена Кутузова армійська гарматна 
артилерійська бригада (зі складу Московського військового 
округу);

5-та гвардійська ордена Олександра Невського інженерно- 
саперна бригада.

191



Віктор Суворов

Наступ підтримували (реально):
140-ва ордена Кутузова бомбардувальна авіаційна дивізія 

(Іл-28);
10-та гвардійська Воронезько-Київська Червонопрапорна 

орденів Суворова і Кутузова штурмова авіаційна дивізія (МіГ-15);
119-та Невельська Червонопрапорна ордена Суворова ви

нищувальна авіаційна дивізія (МіГ-17);
511-й Ясський окремий розвідувальний авіаційний полк 

(ІЛ-28Р).
Загалом -  320 бойових літаків. Авіаційні з’єднання і части

ни прибули з Одеського, Київського та Закавказького військо
вих округів.

Ядерний удар -  по другій позиції оборони противника.
Удар по першій позиції завдали артилерія. Початок вог

невого нальоту -  негайно після проходження ударної хвилі і 
пилевого валу. Щільність -  133 гармати на кілометр прориву, 
тривалість вогневого нальоту -  25 хвилин.

Щільність -  менше, ніж на завершальному етапі минулої 
війни. Однак застосовувалися гармати більших калібрів -  
100-мм і 130-мм гармати, 160-мм і 240-мм міномети, систе
ми залпового вогню БМ-14 і БМ-24. Режим вогню було значно 
збільшено.

Крім того, і це головне, на війська супротивника, що захи
щали першу позицію, повинен мав уплинути ядерний вибух 
за спиною.

Авіація «східних» у момент вибуху мала знаходитися в по
вітрі, винищувачі -  за ЗО кілометрів від епіцентру, бомбарду
вальники -  за 100 кілометрів. Завдання -  не дозволити проти
внику швидко закрити пролом в обороні. Для цього завдавали 
зосередженого бомбового удару, щільність -  218 тонн на кожен 
квадратний кілометр оброблюваної площі.

Прорив оборони здійснювали ударом суміжних флангів 
двох гвардійських дивізій у напрямку епіцентру для того, 
щоб найефективніше використовувати результати атомно
го вибуху.

З виходом наступальних військ до третьої позиції супро
тивника послідовно завдавали ще двох ядерних ударів меншої 
потужності. Ці удари імітували.
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З

З серпня 1954 року на аеродром Володимирівна побли
зу міста Ахтубинська приземлилися два бомбардувальники 
Ту-4А. Командири екіпажів майор В. Я. Кутирчев і капітан 
К. К. Лясников.

Ахтубінськ -  це Астраханська область, але від Ахтубінська 
до Сталінграда рукою сягнути, а до Астрахані -  трохи далі. Най
ближче до Ахтубінська -  Капустин Яр. В армійському побуті -  
Кап-Яр, або Капустине, -  наш найперший ракетний полігон.

Від того, що Кап-Яр і все навколо -  суцільна заборонена зона, 
тут можна без ризику розташувати носії, заряди, персонал.

3 12 серпня екіпажі розпочали тренувальні польоти. їх су
проводжували розвідники ІЛ-28Р, завдання -  зйомка параме
трів вибуху.

7 вересня на аеродром Володимирівна спецешелоном було 
доставлено дві «Татьяни».

13 вересня під кожен з двох носіїв підвішено по бомбі.
Уранці 14 вересня обидва носії запустили двигуни. Про те, 

хто полетить, екіпажі літаків не знали. Повна готовність для 
обох. О 5 годині 41 хвилин начальник 71-го полігону ВПС гене
рал-майор авіації В. А. Чорноріз віддав наказ на зліт екіпажу 
Кутирчева.

О 6.00 Чорноріз через урядові канали зв’язку доповів керів
нику навчань Маршалу Радянського Союзу Жукову про зліт 
носія.

У польоті носія супроводжували два розвідники ІЛ-28Р. 
Кілька ланок винищувачів МіГ-17, змінюючись на маршруті, 
охороняли носій і літаки-розвідники з наказом без попере
дження збивати будь-який літальний апарат, який наважить
ся наблизитися до носія.

Другий носій з підвішеною бомбою та ввімкненими двигу
нами чекав на аеродромі моменту, поки перший набере висо
ту. Після цього другому носію було дано наказ глушити двигу
ни, однак другий екіпаж мав перебувати в літаку до моменту 
вибуху бомби на Тоцькому полігоні.

Це довге й тужливе очікування.
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4

Майор Кутирчев: «Ціль бачу!».
Маршал Радянського Союзу Жуков: «Виконуйте завдання».
Майор Кутирчев: «Вас зрозумів. Працюю».
0  9 годині 33 хвилини 10 секунд лиходійка «Татьяна» тихо 

ковзнула з бомбового люка носія, з легким свистом ринулася 
до землі. Через 48 секунд вона досягла заданої висоти.

1 прогриміла.
Австрійський письменник Роберт Юнг чотири роки потому 

опублікує свою знамениту книгу про американських і західно
європейських учених-атомників. Книгу він назве «Яскравіше 
за тисячу сонць». Це, мабуть, найбільш образний, лаконічний 
і точний опис ядерного вибуху. Це саме те, що відчули на собі 
десятки тисяч учасників військових навчань «Сніжок». Сліпу
чий, неймовірно яскравий спалах на десятки кілометрів осяяв 
місцевість мертво-білим світлом, яке можна було б порівняти 
зі спалахами електрозварювання.

У точці вибуху виникла вогняна світлова область сферичної 
форми, горизонтальним розміром у 713 метрів. І сильно хитнуло.

40 кт _

35 кт__

ЗО кт —

25 кт__

20 кт__

15 кт__

10 кт__

5 кт__

Вибух «Татьяны» порівняно з Хіросімою та Нагасакі
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Вибух «Татьяны» наТоцькому полігоні

Хитнуло так, немов одним ударом у скельну породу вбили стоме
трову сталеву палю. Хитнуло земну твердь з пагорбами та річ
кою, ярами та полями, лісами і гаями, селами та церквами, з тан
ками і гарматами. Хитнуло десятки тисяч людських душ. Земля 
ніби зрушилася, пішла з-під ніг, загойдалася, як хвиля на морі.

Перший вражаючий фактор ядерного вибуху -  світлове випро
мінювання. Назва ця -  не зовсім точна. Ядерний вибух -  це тем
пература в мільйони градусів. Це не тільки світловий, а й тепло
вий імпульс, від якого загорілися вмить висушені дерева та кущі, 
фарба на танковій броні й солом’яні дахи в сусідніх селах, від 
якого почорніло, зморщилося і посипалося листя в далеких гаях.

Услід за світловим імпульсом, обганяючи власний звук, 
дроблячи й ламаючи все на своєму шляху, зриваючи вежі та 
кидаючи вгору гусеницями пятдесятитонні танки, ніби пу
шинки, здуваючи бронетранспортери й артилерійські тягачі, 
пішла ударна хвиля.

Швидкість ударної хвилі на початковому етапі -  надзвуко
ва. Тому гуркіт, що рве вушні перетинки, дещо відстає, запіз
нюється.

Страшна температура вибуху миттєво випаровує вологу 
на десятках квадратних кілометрів, ґрунт перетворюється на 
радіоактивний пил. Тому за ударною хвилею йде пружний, 
січний пиловий вал висотою в 200 метрів.
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Вибух спалив мільйони й розігнав увсібіч мільярди кубо
метрів повітря, тому в епіцентрі -  вакуум. І ця порожнеча, як 
пилосос, потягнула на себе всі ті мільйони кубів пилу, які що
йно розносилися і розліталися на всі боки.

Вогненна куля пульсувала, кипіла і здригалася, ніби зне
хотя перетворюючись на величезну, у півнеба, яскраву хмару, 
вивергаючи сліпучі червоно-чорні вихори. Гудливе червоне 
полум’я знизу підпирало і штовхало вгору сатанинське місиво 
диму й вогню. Хмара змінювала форму і колір. Малинові тони 
переливалися в темно-бордові, далі -  у попелясто-сірі й синя
во-чорні. Клубочучись, хмара стрімко набирала висоту, захо
плюючи за собою, засмоктуючи із землі стовпи ґрунту й пилу.

Отут і вдарила артилерія!
Отут своєю міццю блиснула авіація! Удар завдається не 

ланками, не ескадрильями, а полками! Одночасно -  три пол
кові удари бомбардувальниками: лівіше від вибуху, правіше й 
позаду нього! О 9 годині 55 хвилин, на 21-й хвилині після ви
буху, 39 бомбардувальників Іл-28 і 6 винищувачів МІГ-17 на 
висоті 7 кілометрів проскочили через стовбур радіоактивної 
хмари, через пиловий стовп атомного гриба!

Бомбардувальники стелили бомби килимами. Це були не 
окремі вибухи, а одночасний підйом сотень тонн ґрунту, зірва
них із поверхні землі. Потім -  три полки реактивних штурмо
виків і ще три полки винищувачів. Вони йшли хвилями над 
самою землею з оглушливим свистом і ревом. Вони били, не 
шкодуючи дул, із сотень автоматичних гармат по тих, хто ще 
міг би вижити у цьому рукотворному пеклі.

Розриви снарядів артилерії та бомб авіації злилися в при
голомшливу симфонію війни, в гімн нестримної потужності 
нашої звитяжної армії!

І тільки-но трохи стишилася артилерія, до епіцентру, про
биваючись крізь буреломи та вогнища пожеж, на танках рво
нули дозори радіаційної розвідки. О 10 годині 13 хвилин, за 40 
хвилин після вибуху, вони були в епіцентрі.

І дали добро!
І тоді в бій пішли дві гвардійські дивізії 128-го стрілець

кого корпусу. О 12 годині передові загони «східних» досягли 
епіцентру.
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5

А попереду все зовсім не так, як було нещодавно. Жодних 
орієнтирів. Місцевість не впізнати. Пустельне похмуре поле.

«Від лісового дубового масиву залишилося лише чорне зга
рище - обгорілі кілочки. Бойова техніка - наша і наших імо
вірних супротивників - оплавлена, пошматована. Траншей і 
укриттів не стало - верхній шар землі немов перемістився. 
Усе зрівнялося. Видовище було моторошним»

(Червона зірка. -  1992. -  9 липня)

Земля стала пухкою. Немов її орали трактористи-цілинни- 
ки. І просівали.

Земля диміла. Ближче до епіцентру земля оплавлена. Зем
лю вкривала склоподібна кірка розплавленого піску. Земля 
хрумтіла й ламалася, як лід.

На оплавленому ґрунті -  зірвані танкові башти, зім’яті, 
як грубий обгортковий папір, корпуси бронетранспортерів, 
зав’язані хитромудрими вузлами гарматні дула.

Хіросіма післявибуху ядерної бомби. 
Майже так виглядав і Тоцький полігон
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Пролом в обороні «західних» видався на диво чистим. Зу
пиняти наступ нікому. На тих, хто намагається чинити опір, -  
ураганний вогонь артилерії та повторний удар авіації.

О 13.00 «східні» завдали другого, цього разу умовного, ядер
ного удару по резервах «західних».

О 13.40, використовуючи коридор, прокладений другим 
вибухом, «східні» з новою силою рушають уперед.

О 14.40 «східні» завдали третього, теж умовного, ядерного 
удару.

«Західні», прикриваючись димами, почали відступ.



Розділ 16



1

Військові навчання на Тоцькому полігоні у вересні 
1954 року мали зворотний бік.

Ключовим моментом було скидання бомби. З характером 
«Татьяни» ми загалом ознайомилися, але не можемо оминути 
носія.

1954 року на озброєння радянських ВПС надійшли реак
тивні бомбардувальники Ту-16, в армійському побуті -  туша. 
Ці бомбардувальники цілком придатні для руйнування міст,

Ту-16 або „Туша”, реактивний бомбарду вальни, взятий на озброєння 1954 року
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великих промислових і транспортних об’єктів у глибокому 
тилу противника. Однак усі спроби використовувати Ту-16 
для завдавання удару по опорних пунктах умовного против
ника на передньому краї оборони, коли поруч знаходяться 
власні війська, завершилися повним провалом.

У березні 1954 року на Тоцькому полігоні було проведе
но серію випробувань. Болванки (офіційна назва -  «габарит
но-ваговий еквівалент»), що їх скидали з Ту-16, ніяк не хотіли 
лягати поруч із ціллю. Відхилення бували різними. Іноді -  до 
двох кілометрів.

І тоді Жуков наказав використовувати тихохідний, мо
рально застарілий, не придатний для справжньої війни Ту-4.

2

Під час Другої світової війни у США було створено Б-29 -  
тоді найпотужніший стратегічний бомбардувальник. Спроек
тували його під керівництвом видатного авіаційного конструк
тора АссенаДжорданова. (Брати слов’яни, ми такі талановиті!)

Під час війни американці бомбили Японію, зазнаючи 
втрат. У різний час п’ять Б-29 з різних причин здійснили виму
шені посадки на території Радянського Союзу. Дядькові Сему, 
своєму союзникові, товариш Сталін ці машини не повернув. 
Літаки було інтерновано: у нас мирний договір з Японією, ней
тралітет зберігаємо, порушити договір не можемо, тому літаки 
до кінця війни Америці не віддамо.

Якби мати бажання, можна було б віддати хоч би на знак 
подяки за чотириста тисяч найкращих у світі військових ав
томобілів, без яких перемоги Червоної Армії були б неможли
вими. Звідки японцям знати, що сталося з літаками, які від
бомбилися над Японією і пішли за обрій? Але товариш Сталін 
був принциповим.

Літаки тим часом розібрали. За наказом товариша Сталіна 
Туполев узявся за копіювання. Те, що інтерновані літаки роз
бирати не можна, товариш Сталін якось не врахував. Те, що 
після війни літаки треба повернути власникові, теж до уваги 
не взяли. Ми свято стерегли міжнародні закони.
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Бомбардувальник Ту-4, копія американського Б-29, узятого на озброєння 
1949 р. Застарів ще на час створення

Але тільки до моменту, поки це нам вигідно.
Б-29 було скопійовано, названо Ту-4, і радянська промис

ловість приступила до серійного виробництва. Однак...
Однак копіювати -  означає відставати. Ми тільки намага

ємося робити те, що в когось уже є, а він тим часом створює 
щось нове, ідучи вперед.

Більше того, Б-29 -  вершина розвитку бойових літаків із 
поршневими двигунами. Авіація -  це стрімка, постійна ево
люція. Але були й революційні переломи. Головний із них -  
перехід від поршневих до реактивних двигунів. Цей перелом 
можна порівняти з переходом від вітрильного флоту до паро
вого. І цей перелом відбувався саме тоді, коли Туполев узявся 
за виконання сталінського замовлення.

Ера реактивних літаків почалася під час Другої світової 
війни. Відразу після війни час поршневих двигунів на бо-
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йових літаках минув. Свою пісню вони відспівали. Коли Ту
полев тільки взяв до рук олівець, щоб повторити те, що було 
створено під керівництвом великого болгарина, ідея важкого 
бомбардувальника з поршневими двигунами вже цілком за
старіла.

У  кінці 1940-х років, а 1954 року -  й поготів стратегічний 
бомбардувальник із поршневими двигунами видавався чи
мось на зразок парусного фрегата з мідними гарматами серед 
димів із труб броненосців.

Якби в середині 1950-х років сталася війна, то ніхто б не 
став використовувати літак із поршневим двигуном для до
ставки ядерного заряду до реальної цілі.

Але якщо зі сценарію, що його розіграли на Тоцькому по
лігоні, прибрати Ту-4, уся затія вмить утрачає сенс. Те, що 
продемонстрували тоді очманілим іноземним спостерігачам, 
у реальній бойовій обстановці повторити було б неможливо: 
швидкісний Ту-16 не міг точно бомбити без ризику потрапити 
у своїх, а застарілий тихохідний Ту-4 для війни не придатний.

Словом, фокусник Жуков демонстрував те, що у справжній 
війні нізащо робити не став би.

Для таких дій у великій і могутній, правдивій і вільній ро
сійській мові є абсолютно чітке визначення -  показуха.

З
Другий момент: окрім звичайних прийомів наведення на 

ціль, курс носія на підході було позначено помаранчевими 
димами. Саму ціль виділено білим колом у радіусі 150 метрів. 
У центрі кола -  білий хрест. Розмір хреста -  100 квадратних 
метрів. Ширина смуг -  10 метрів. У центрі хреста -  кутові від
бивачі.

Поміркуймо: а навіщо?
Відповідь начебто очевидна: щоб гарантувати безпеку • 

військ. Було б недобре під час навчань промахнутися, кинути 
бомбу туди, де зосереджено десятки тисяч людей і тисячі ма
шин для наступу.

203



Віктор Суворов

Погодимося.
Справді, на навчаннях було б недобре жбурнути на свої 

війська щось таке, чого б жахнулася навіть Хіросіма. Але ж 
хіба на війні потрапити у своїх -  це добре?

А на війні не буде кутових відбивачів у центрі цілі, не буде 
білого кола й величезного хреста на позиціях супротивника.

Влучити у місто, промисловий або транспортний вузол, 
морський порт або гідроелектростанцію досить легко. Та й від
хилення вибуху на кілометр чи два значної ролі не гратиме: 
місто буде стерто, промисловий гігант зруйновано та зупине
но, маси води з водосховища прорвуться через греблю і зме
туть усе, що трапиться на шляху.

Але як літаку точно вийти до переднього краю? Як розріз
нити -  де свої, а де чужі? Там окопи і траншеї. І вони однакові. 
І вони замасковані. Крім справжніх, там ще й фальшивих на
рито, як своїх, так і чужих. Там усе сіре і зелене. Там не буде 
кола, хреста й відбивачів.

На навчаннях цілимось у центр хреста. На війні куди буде
мо цілитися?

Отже, якщо використання тихохідного поршневого Ту-4 -  
це показуха, то використання кола і хреста -  це подвійна по
казуха. Показуха у квадраті (ледве не сказав «у колі»).

4

Але й це ще не все.
З першого заходу екіпаж майора Кутирчева цілі не виявив.
«Татьяну» скинули під час другого заходу.
Який супротивник на війні дозволив би тихохідному порш

невому літаку кружляти над своїм переднім краєм?
Для скидання бомби було обрано два найкращі екіпажі 

ВПС. З 12 серпня (місяць!) вони літали одним маршрутом і ме
тали болванки в те саме коло. Після численних спроб під час 
тренувань обидва екіпажі домоглися того, що інертна бомба, 
яка за формою та вагою дорівнювала «Татьяні», лягала із се
реднім відхиленням 40-50 метрів від центру цілі.
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Але як на війні найкращий екіпаж із такої висоти влучив 
би у ціль без десятків попередніх тренувань?

До речі, дівчина виявилася примхлива, з характером. 
14 вересня 1954 року норовиста «Татьяна» в білий круг не ля
гла, незважаючи на всі тренування.

Бомба відхилилася на 280 метрів на північний захід від 
центру цілі.

5

Підготовка до військових навчань такого розмаху в Радян
ській Армії в усі часи звалася балетом. Ваш покірний слуга за 
13 років брав участь у військових навчаннях «Дніпро». Правда, 
того разу обійшлися без справжньої бомби. Однак рівень по
казухи -  майже як у Жукова на Тоцькому полігоні.

У вересні 1967 року під час навчань було зведено понтон
ний міст через Дніпро. Мостом могли одночасно рухатися і ав
томашини, і залізничні ешелони. їх туди й пустили. Видови
ще приголомшливе.

Проте одна деталь псувала картину: під паровозом міст по
мітно прогинався, а під вагонами -  ні. Чому так? А тому, що 
вагони були порожніми. У всьому ешелоні не було жодної від
критої платформи. Всі вагони криті. Пустити порожні плат
форми -  значить враження нівелювати. А якщо вагони криті, 
то створюється ілюзія справжнього навантаженого потяга.

Поруч із потягом рухалася колона автомашин. Але жодна 
машина не трималася поруч із паротягом -  під ним і так був 
жахливий прогин. Машини йшли тільки поруч із вагонами. 
Цікаво, що і машини гнали не будь-які, а з будками, щоб ство
рити враження, що вони теж щось везуть. Але якби вагони й 
машини завантажили, міст провалився б.

Навчання «Дніпро» проводили на честь майбутньої 50-ї 
річниці Жовтневого перевороту. Радянський Союз звично 
грав надувними м’язами. Натяк: якщо ми підемо вперед, то 
вас, буржуїни, жоден Рейн не врятує. Ми форсуємо будь-яку 
перешкоду загальновійськовими й танковими арміями, тут- 
таки в лічені години зведемо мости, зокрема й залізничні.
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Своїм досвідом я поділився в книзі «Розповіді визволителя».
Дехто, не бравши участі в тому балеті, висловив сум

нів: чи можливо так нахабно обдурювати недосвідчених 
глядачів?

Можливо, громадяни. У нас усе можливо. Кожен сам може 
переконатися. Світлини тієї показухи існують в достатніх 
кількостях. їх ніхто не ховав.

А  от матеріали навчань у Тоцьких таборах будуть таємни
ми й за шість десятків років. Нашим стратегам є що ховати.

6

Проблеми почалися задовго до навчань. Літо в Поволжі та 
на Південному Уралі буває лютим. Кожен день у сухому сте
пу -  далеко за тридцять. Десятки тисяч людей зібрали в гі
гантському таборі. Тренування до сьомого поту. Балет -  він і 
є балет. Забезпечити всіх чистою водою неможливо. Тому пер
ша біда -  дизентерія. Вона мучила табір уже в липні. Але ж 
не скасовувати через якусь дизентерію захід, який готували 
впродовж багатьох місяців, витрачаючи значні кошти.

До речі, кимось оголошено, що в навчаннях брали участь 
45000 солдатів і офіцерів. Найпростіші підрахунки дають ін
ший результат.

45000 -  це сторона, що веде наступ (не забудемо потужне 
підсилення 128-го корпусу, зібране з різних військових окру
гів, включно з артилерійською дивізією, артилерійською й ін
женерною бригадами та безліччю дрібніших частин).

Однак, крім наступальників, були й ті, хто мав їх зупи
нити. За п’ять кілометрів від епіцентру в обороні стояв 7-й 
стрілецький корпус у складі двох дивізій з підсиленням. 
Тим, що оборонялися, необхідно було в окопах, траншеях і 
бліндажах пережити ядерний вибух у безпосередній близь
кості від себе. Крім цього, «бути готовими закрити пролом 
в обороні, що утворився внаслідок ядерного удару» (Червона 
зірка. -  1992. -  9 липня).

То чому ж цілий корпус не враховано у статистиці?
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Современный бой является общевойсковым боем. Он характери
зуется широким применением атомного оружия и других средств 
массового поражения, а также участием в нем большого количества 
сухопутных войск с их разнообразной боевой техникой, авиации 
и воздушных десантов.

Боевые действия в современном бою развертываются на широ
ком фронте и на большую глубину.

Характерными чертами современного боя являются резкие 
изменения обстановки, быстрота, непрерывность и напряженность 
действий.

Дії військ під час ядерної атаки.
Плакат , випущений за підсумками Тоцъких навчань

Крім сухопутних військ, у навчаннях брали участь три 
авіаційні дивізії та окремий авіаційний полк. їх теж чомусь до 
переліку учасників не внесли.

А  дози хапали всі. «Червона зірка» від 19 липня 1996 року 
змушена визнати:

«Як пізніше виявилось, солдати, які брали участь у се
кретному заході, а з ними і місцеві жителі, отримали чималу 
дозу радіаційного опромінення».

Та сама «Червона зірка» 9 липня 1992 року:

«Такі елементарні запобіжні заходи, як дезактивація тех
ніки, зброї та обмундирування, не застосовувалися. У на
вчаннях брала участь величезна кількість людей. Жодного 
спеціального медичного спостереження за станом їх здоров’я
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встановлено не було. Засекречені і забуті, вони жили, як 
могли, без будь-якої уваги з боку держави... Кожен дав під
писку, зобов’язавшись мовчати про це протягом 25 років».

-  Чи не злобний наклепник таке вигадав? -  Ні! -  це повідом
ляє центральний орган Міністерства оборони РФ.

Не все на тих навчаннях робилося через голову.
Напередодні навчань усім учасникам видали зі складів но

веньке обмундирування і нове взуття.
Здавалося б, нехай у старому відвоюють день, скинуть з 

себе, вимиються, одягнуться в нове.
Але ні. У  нове переодягай і перезули напередодні. У новому 

бійці і командири пішли через епіцентр. Потім у цих штанях, у 
цих новеньких гімнастерках, у цих рипучих чоботях вони по
їхали до своїх гарнізонів. Невдовзі -  і на дембель. Бо для біль
шості дембель виявився достроковим.

Учасників постригли наголо ще за два місяці до навчань 
і потім стригли постійно. Деякі медики вважають, що краще 
б їм воювати волохатими, але відразу після навчань усіх по
стригти, добре помити, одягнути і взути в усе нове й відвести 
подалі від цих клятих місць.

Але швидко розосередити десятки тисяч людей і тисячі 
машин, використовуючи невеликі залізничні станції в районі 
Тоцького полігону, було неможливо. Табір, поступово згортаю
чись, стояв до кінця жовтня. Відразу після навчань військами 
знову поповзла дизентерія. Але раптом лікарі зрозуміли, що 
разом одночасно поширюється ще якась хвороба, що схожа на 
дизентерію, але нею не є.

Хворих вивозили з Тоцького полігону в наспіх розгорнуті 
польові шпиталі в районі Чкалова. Бо у Чкалові -  штаб Півден
но-Уральського військового округу і тилові установи, включно 
зі шпитальною базою.

Однак під час розгортання польових шпиталів не врахува
ли один нюанс. Уранці 14 вересня у момент підходу носія до 
цілі напрям вітру змінився. Після вибуху, усупереч прогнозам, 
радіоактивну хмару понесло не в голий степ, а в напрямку міс
та зі славною назвою Чкалов. Радіоактивні опади випадають 
не суцільним шаром, а плямами -  великими й малими. Усе на-
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чебто чисто, потім раптом за пару сотень кілометрів від епі
центру в чарівному гайку -  радіоактивна сунична галявина. 
Або джерельце. Або струмочок. І знову чисто.

«Радіоактивна пилюка була піднята на велику висоту роз
печеною масою повітря при сильному вітрі»

(Військово-історичний журнал. -  1991. -  № 12. -  С. 86)

Між Тоцьким полігоном і містом Чкалов (тобто на осі про
ходження хмари або поруч із цією віссю) розмістили ті самі по
льові шпиталі.

А намети величезного табору на Тоцькому полігоні після 
відходу останніх полків згорнули й поклали у стратегічний 
запас.

7

Учасник навчань генерал-полковник Б. П. Іванов:
«Спеціальна група була в епіцентрі протягом 40 хвилин» 

(Військово-історичний журнал. -1991. -  № 12. -  С. 85)

У нас так заведено: коли треба щось приховати, викори
стовуємо термін, який може означати все, що завгодно: осо
бливий ешелон, виріб 602, вантаж 505, спеціальна група. Що 
це за група опинилася в епіцентрі за 40 хвилин? Цього гене
рал-полковник пояснювати не став.

Про це 45 років потому розповів командир спеціальної гру
пи колишній капітан Радянської Армії, серб за національністю, 
Младлен Маркович. Після Другої світової війни у Радянському 
Союзі навчалися офіцери з Польщі, Болгарії, Югославії та ін
ших країн, які потрапили під контроль Радянського Союзу. З 
Югославією стався розрив. Тих офіцерів, які поверталися до
дому, в Югославії ув’язнювали як сталінських шпигунів. Тому 
багато з них залишилися в Радянському Союзі, прийняли ра
дянське громадянство й були зараховані до Збройних сил СРСР.

У Тоцькому експерименті в капітана Марковича була осо
блива роль. Тому що в разі загибелі про нього ніхто не згадав би.
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Дозиметрист. 3 плаката, випущеного за підсумками Тоцъких навчань

Капітану Марковичу дали групу ув’язнених, яких тримали 
під посиленою охороною. Він мав навчити їх вимірювати раді
ацію. Капітан отримав необмежені права -  розстрілювати на 
місці за будь-який вияв непокори.

Ця група ув’язнених на чолі з капітаном Марковичем і по
бувала першою в епіцентрі за 40 хвилин після вибуху. Це вони 
виміряли рівень, дали добро й повернулися до табору.

«Я не ніг стояти на ногах, коли повели ув’язнених, про 
долю яких я більше нічого не знав. Мене поклали на нари, де 
я пролежав декілька днів без будь-якої медичної допомоги. 
Визначення ступеня зараження не проводилося. Про те, що моє 
лікування не входило у плани Тоцького сценарію, я дізнався 
лише через 40 років, коли за запитом отримав ксерокопію ар
хівного послужного списку, у якому чорним по білому записа
но, що я з 7 серпня, тобто за 37 днів до атомного вибуху, зна-
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ходився «у розпорядженні командувача Північно-Кавказького 
військового округу». Тобто дуже далеко від місця тих подій...

Не дивно, що наступні півстоліття мою долю, як і долю 
тисяч «піддослідних», кроїли за офіційною дезінформацією та 
брехнею, скріпленою підписками «про нерозголошення». Від
крий рота - тут-таки виявишся державним злочинцем. А вся 
«держтаємниця» полягає в тому, що до сьогоднішнього дня у 
мене немає квартири, що армія, в якій залишилися моя моло
дість і здоров’я, не визнавала за мною прав на лікування у 
своїх шпиталях»

(Літературна газета. -  1999. -  15 вересня)

Дісталося не тільки людям, а й техніці. Заради показухи 
режими вогню артилерії були перевищені. Навантаження на 
кожен ствол виходило за допустимі межі, стріляні гільзи при
варювалися до казенника, викидачі не спрацьовували. До кін
ця навчань доводилося вибивати гільзи ломом і знову збирати 
буквально розсипані після кожного пострілу затвори. Звичай
но, після такої «експлуатації» гармати підлягали списанню.

Варварська експлуатація під час багатомісячної підготов
ки до балету позначилася на танках, бронетранспортерах, ав
томобілях.

Масовому списанню підлягали не тільки десятки тисяч 
людей, а й тисячі найсучасніших бойових і транспортних ма
шин.

Жуковознавці бадьоро рапортують про те, що місцевих 
жителів було виведено з району вибуху. Не будемо сперечати
ся, але на місцях залишилися свині, гуси та кури. Усе це було 
побито, поранено, обпалено, засмажено.

Після вибуху тітки на дорогах жбурляли камінням і груд
ками землі у військові колони, уважаючи солдатів винуватця
ми своїх бід.

Після багатьох років захисники Жукова заявляють, що бу
динки були відновлені, жителям відшкодували збитки. Саме. 
так написано в офіційних звітах, які лягли в архіви.

На це зауважу, що звіти в нас складати вміють. А  як наша 
влада бореться з наслідками стихійних і рукотворних лих, 
про це краще розпитати тих, хто в таких лихах побував.
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Захисники Жуковської мудрості вигадали виправдання 
будь-якому з його подвигів.

Ось і тут: американці теж проводили навчання із застосу
ванням ядерної зброї за участю військ.

Правильно. Тільки там не було десятків тисяч солдатів. 
Там не було сіл за п'ять кілометрів від полігону. Там не було 
відкритих колодязів шахтного типу та школи за 6600 метрів 
від епіцентру.

І до того ж: а що це вас, дорогі товариші, потягло брати 
приклад з америкосів? Вони ж лиходії, палії, гади, вампіри! 
Вони план Даллеса придумали, щоб нас винищити, попередньо 
розбестивши, щоб у нас насадити все найниціше, наймерзен- 
ніше, найвульгарніше і найкапосніше.

Не було б плану Даллеса, то не було б у нас ані бюрократії, 
ні розпусти, ні проституції, ні наркоманії, ні хабарництва, ні 
хамства, ні злодійства, ні пияцтва! Це клятий Даллес своїм 
планом нас зіпсував. Без його злісних планів усі ми були б ро
зумними, чесними, добрими та лагідними!

Так нехай же вороги творять у себе все, що їм подобається. 
Нехай вони своїх солдатів хоч сокирами рубають. Навіщо ли
ходіїв наслідувати? Свого розуму не вистачає за добру справу 
взятися?

І вже коли їх наслідувати, то в усьому. Краще за їхнім при
кладом наших офіцерів житлом забезпечили б.

От на такі подвиги Жукову розуму забракло. Бо сам він 
житловою площею був забезпечений за потребою.
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Навчання на Тоцькому полігоні наша рідна пропаганда 
описує з двох полюсів.

Або видатне досягнення, і тільки великий Жуков був зда
тен на такий подвиг!

Або жахливий злочин, і тільки мерзотник Берія був здатен 
на подібне лиходійство!

Коротше кажучи, якщо досягнення, то спасибі Жукову, 
якщо злочин, то винен хто завгодно, крім Жукова.

Ось вам приклади.
Герой Радянського Союзу, маршал бронетанкових військ 

Лосик кипить захопленням від звершень Жукова:

«Він зробив, по суті, переворот в оперативній та бойовій 
підготовці. Під його керівництвом у вересні 1954 року на 
Тоцькому полігоні вперше було проведено військові дослідні 
навчання з практичним застосуванням ядерної зброї»

(Червона зірка. -  1996. -  28 грудня)

Ось протилежний підхід:

«Вибір місця випробування був не помилковим - він був 
злочинним. Важко на просторі в одну шосту земної суші знайти 
більш населений регіон, ніж область між Волгою та Уралом. 
Так само, як важко обрати для зараження більш родючий ґрунт 
або таку красиву річку, як Самара, довжина якої 600 кіломе
трів і яка у самому місті Самарі з населенням понад мільйон 
жителів вливається до кращої магістральної річки Європи - 
Волги, річки, в якій із задоволенням купалися «вожді» краї
ни, які приїхали на навчання. Після вибуху нікому з них на 
думку не спало у ній освіжитися.
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Назвемо поіменно державних діячів, які відіграли вирішаль
ну роль у визначенні місця вибуху: Л. П. Берія, М. 0. Булганін, 
Л. М. Каганович, В. М. Молотов, Г. М. Маленков»

(Ядерний удар по Росії завдала Радянська Армія 45 років тому // 
Літературна газета. -  1999. -  15 вересня).

Отже, ядерний вибух на Тоцькому полігоні -  велике звер
шення. Жуков -  найвизначніший військовий геній. Це він ви
бирав наймальовничіші місця Росії, найродючіші ґрунти. Це 
його голову осяяла велика ідея випробовувати на людях! І не 
було в нього ні помічників, ні заступників, ані начальників. 
Усе робив сам! Слава йому! І на Тоцькому полігоні меморіальну 
дошку пригвинчено: «Під особистим керівництвом Жукова».

Або ядерний вибух на Тоцькому полігоні -  мерзенний зло
чин. Але винна банда мерзотників: Берія, Булганін, Мален
ков, Каганович, Молотов. Це вони здійснили злочин.

А Жукова в списку негідників чомусь немає. Хоча Жуков 
офіційно був керівником навчань.

І це при тому, що Берію було заарештовано 26 червня 
1953 року, більше ніж за рік до вибуху, і розстріляно 23 грудня 
1953 року о 19 годині 50 хвилин -  майже за дев’ять місяців до 
вибуху.

2

Відкриваємо мемуари Жукова й читаємо, як сам Великий 
Стратег оцінює свої забави у вересні 1954 року.

Він їх ніяк не оцінює. Не згадує і не розмірковує. Немає в 
мемуарах і слова про ці навчання.

Захисники Жукова обписали Інтернет розрахунками рівнів 
радіації, скреслили графіками стрімкого падіння цих рівнів.

Цих громадян присадимо запитанням: а чому матеріали 
навчань засекречені? Хтось у Кремлі через 60 років усе ще спо
дівається скористатися набутим досвідом? Хтось усе ще пла
нує жбурнути «Татьяну» з Ту-4 і проривати фронт «західних»?

І чому з учасників навчань зажадали письмових зобов’язань 
зберігати таємницю двадцять п’ять років? Навіщо її зберігати?
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Поміркуймо, що міг розповісти учасник навчань? Що вони відбу
лися? Так цього ніхто й не приховував. На навчаннях були при
сутні представники шістнадцяти іноземних держав. З бетонних 
бункерів вони через темні скельця перископів спостерігали за 
подіями. Усіх їх перед навчаннями з обстановкою ознайомили: 
там ось «західні», тут -  «східні», прориватимемо оборону в на
прямку до епіцентру, танків -  стільки-то, гармат -  ось стільки.

Через три дні ТАРС в офіційному повідомленні сповістило 
світ про проведені навчання. Тож про яку таємницю після цьо
го йдеться?

Що іще міг розповісти учасник? Що бомба має жахливу 
руйнівну силу? А хто цього не знає? Припустімо, один учасник 
навчань проговорився, розповів комусь, що після вибуху утво
рюється вогняна куля, що світлове випромінювання і тепловий 
імпульс спалюють будинки й дерева, оплавляють танкову бро
ню, що ударна хвиля руйнує на друзки будь-які будови, плющить 
танкові корпуси та зриває башти. Припустімо, хтось почув це і ще 
комусь проговорився, зрештою, ця інформація стала відома во
рожим розвідкам. Запитання: так невже ворогам вона в новину?

Можливо, Жуков не хотів виказати американцям велику 
таємницю про те, які в ядерного вибуху фактори ураження? 
Так вони ці фактори без Жукова першими відкрили.

Що ж приховуємо? І заради чого?
Пояснюю на прикладі. Архіви Тоцької районної лікарні з 

1954 до 1980 років знищено. Не було місця для зберігання. До
велося спалити.

Вибух у вересні 1954 року.
Після того з 1955-го до 1980-го -  рівно двадцять п’ять років -  

чистий четвертак.

З
Яка цінність отриманого досвіду?
Усі учасники навчань дали письмове зобов’язання мовчати 

25 років. Усім в особистих документах було зроблено фальшиві 
записи про те, що у вересні 1954 року вони перебували на Да
лекому Сході, у Заполяр’ї або в Середній Азії.
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Учасників навчань тисячами викинули з армії. Жукову 
вони більше не були потрібні. Відходи виробництва. Шлак.

Але навіщо десяткам тисяч солдатів потрібен досвід про
риву через епіцентр, якщо в армії вони ніколи більше служити 
не будуть? Якщо ні з ким своїми знаннями поділитися не мо
жуть і не мають права?

Яка ж користь від такого досвіду?
Приголомшлива логіка: навчили натовпи людей діяти в 

умовах реального застосування ядерної зброї, а вони всі по
хворіли, ба навіть вимерли. То навіщо ж їх учили?

Якби Жуков, заразивши десятки тисяч солдатів промене
вою хворобою, білокрів’ям та іншою гидотою, потім наказав би 
їх лікувати, то це був би досвід лікарів. Але ніхто цим не за
ймався.

Якби людей після вибуху пропустили через медичний, ра
діаційний і хімічний контролі, то це був би досвід військовим 
медикам і фахівцям радіаційного та хімічного захисту. Але й 
цього не було.

Якби після вибуху проводили дезактивацію техніки й 
озброєння, то це був би досвід для всіляких інших фахівців. 
Але не було дезактивації. Тож хто і який досвід отримав на цих 
навчаннях?

Якби було встановлено контроль за здоров’ям місцевих жи
телів, то це був би досвід для якихось медичних світил. Цікаво ж 
дізнатися, що буде за 10-15 років потому. Дівчатка, які підрос
туть, будуть народжувати нормальних немовлят чи виродків? 
Цікаво ж довідатися, будуть хлопчики наступного покоління 
повноцінними чи імпотентами. Але й цими питаннями ніхто 
не переймався. А медичну статистику нещадно винищували.

4

Головне запитання: НАВІЩО?
Кому і навіщо було потрібно проводити навчання із за

стосуванням ядерної зброї на Тоцькому полігоні у вересні 
1954 року?
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У чому сенс?
Дивно, уже прошелестіло шість десятків років із часу вчи

нення Жуковим особливо тяжкого злочину проти власного 
народу, проти своєї Батьківщини, але ніхто цими питаннями 
нас так і не обтяжив.

Офіційна версія: навчання проводили заради того, щоб на 
практиці переконатися в можливості прориву оборони супро
тивника шляхом використання ядерної зброї, отримати до
свід такого прориву.

Погодимося. Але поставимо пряме запитання: це ви про 
кого? Оборону якого супротивника Жуков у разі війни мав на
мір проривати ядерними ударами?

Давайте вслід за небесним світилом пройдемося зі сходу на 
захід по ймовірних адресатах таких ударів. Обірвемо, ніби пе
люстки ромашки, неймовірні варіанти. Відсіємо негідних. Ви
явимо ймовірних.

Японія на островах, там суцільного фронту бути не 
може. Якщо замислимо висаджувати десант, треба т іль 
ки не забути уроки висадки на Курильських островах 
1945 року -  те, що потрібно насамперед, слід завантажува
ти останнім.

Хоча навіщо висаджувати десант? Під кінець Другої світо
вої війни американці скинули з бомбардувальників, створе
них під керівництвом великого болгарина, пару сюрпризів на 
японські міста. Результат перевершив сподівання.

Столицю американці не чіпали. Били по другорядних ці
лях. Готувалося чотири удари. Але вистачило і двох. Японія 
після пари вибухів здалася. Отже, якщо Радянський Союз 
готував війну проти Японії, досвід Тоцьких навчань був би 
марним. Його неможливо було повторити. Та й навіщо? Обери 
пару міст, шарахни -  і япошки здадуться.

Корея?
На час проведення навчань на Тоцькому полігоні минув 

лише рік відтоді, як війна у Кореї завершилася. Корейську ві
йну Радянський Союз програв. Ідея Сталіна полягала в тому, 
щоби Південну Корею зробити комуністичною. Три роки по
силеного мордобою результату не забезпечили. Де війну роз
почали в червні 1950 року, там її і завершили в липні 1953-го.
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Радянський Союз мав намір Південну Корею «звільнити». 
Не вдалося. Програш очевидний.

Американці прагнули «визволення» не допустити. І не до
пустили. Тобто домоглися свого.

Після того радянських маршалів і генералів до Кореї біль
ше не тягнуло.

Китай?
Китай на той час був нашим добрим другом і союзником.
Тисячі китайських фахівців навчалися в радянських уні

верситетах та інститутах. Китайські офіцери осягали науку 
перемагати в радянських військових академіях і училищах. 
Радянські військові радники передавали китайській армії до
свід нещодавно відгримілої війни.

Радянські інженери допомагали китайцям освоювати но
вітні досягнення науки і техніки аж до будівництва в Китаї 
атомного реактора з мирною, зрозуміло, метою.

Радянська технологія потоком лилася до Китаю.
За радянськими документами та кресленнями в Китаї було 

налагоджено виробництво автомобілів ЗіС-150 і ГАЗ-51, авто
матів Судаєва й автоматів Калашникова (китайський Калаш 
з ієрогліфами в мене в кабінеті на стінці висить), карабінів Си
монова, кулеметів Горюнова, кулеметів Дегтярьова і Шпагіна, 
мінометів Шавиріна, гармат і гаубиць Петрова та Грабина, тан
ків Т-54 і ПТ-76, артилерійських тягачів і гусеничних плавучих 
транспортерів К-61, винищувачів Мікояна й Гуревича, бомбар
дувальників Іл-28 і Ту-16, мін і торпед, транспортних літаків, 
парашутів, підводних човнів і засобів зв’язку, зенітних ракет Ра- 
сплетіна та Грушина. Дійшло до передачі комплекту технічної 
документації на оперативно-тактичні ракети Корольова 8К11.

Технологію передавали як братню допомогу. Безкоштовно. 
Головним і найзавзятішим прихильником озброєння Китаю 
радянською ракетно-ядерною зброєю був Маршал Радянсько
го Союзу Жуков.

За наказом Жукова 20 серпня 1957 року Китаю було пере
дано технологію виробництва найсучасніших на той час ра
дянських стратегічних ракет середньої дальності 8К51.

15 жовтня 1957 року було підписано угоду, згідно з якою 
Радянський Союз мав передати Китаю технологію виробни-
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цтва ядерних боєприпасів. І тільки вчасне зміщення Жуко
ва дало змогу ухилитися від виконання цього самозгубного 
зобов’язання.

Жуков -  геній стратегії. Із цим не посперечаєшся. Оце ге
нію і поміркувати б: а навіщо Китаю наші ракети з дальністю 
1200 кілометрів?

До Америки вони все одно не дістануть.
По Японії вдарити? Японія на той час була цілком роззброє

на. У разі загальної ядерної війни по Японії й Радянський Союз 
міг ударити. Радянський Союз мав чим. Та й чи багато тій Япо
нії треба? Здається мені, що Японія зовсім не горіла пристрас
ним бажанням отримати ще разок щось схоже на Хіросіму.

Чи, може, ракети передавали Китаю, щоб він вирішував 
територіальні суперечки з Індією? Але в чому тут інтерес Ра
дянського Союзу? Якщо китайці нашими ракетами завдадуть 
ядерних ударів по Індії, нам від цього яка користь? Якщо ки
тайцям подобається, нехай з індусами бамбуковими палицями 
б’ються. Народу і в китайців, і в індусів не бракує. І палиць теж.

Так для чого ж Жуков передавав Китаю технологію ви
робництва оперативно-тактичних і стратегічних ракет? Крім 
Владивостока і Хабаровська, Новосибірська і Красноярська, 
Семипалатинська і Благовіщенська, які ще цілі можна вига
дати для тих ракет?

Озброюючи Китай найсучаснішою зброєю, Жуков явно не 
готувався проламувати китайську оборону.

Чию ж оборону він рвати вирішив?
Для визвольних походів в Іран й Афганістан можна обійти

ся без прориву оборони ядерними ударами.
Туреччину можна було б ядерним ударом налякати, але 

звільнити її від кайданів капіталізму можна було б і без такого 
удару. Проте якби затівався прорив турецької оборони, то слід 
навчання проводити в гірській місцевості.

А навчання Жуков проводив на Південному Уралі -  там, де 
місцевість вельми нагадувала Центральну Європу: ліси, поля, 
пагорби, струмки, річечки, річки, гайки, достатньо населених 
пунктів.

В Америку стрілецький корпус не перекинеш. Аж надто 
флот США перевершував радянський. Та якщо й перекинути
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корпус, то як його постачати десятками тисяч тонн боєприпа
сів, паливно-мастильними матеріалами, продовольстом, за
пасними частинами і всім іншим? І що один корпус буде роби
ти в Америці? Та й не про один корпус на Тоцьких навчаннях 
ішлося. Наступав фронт у складі кількох армій, а в кожній ар
мії -  декілька корпусів. Це на полігоні реально наступав лише 
один корпус, і то -  на другорядному напрямку. Однак малася на 
увазі грандіозна наступальна операція цілого фронту, у складі 
якого декілька армій, десяток, а то й два десятки корпусів. На 
територію Америки фронт не перекинути навіть теоретично.

Тобто на планеті Земля Радянській Армії не було де прово
дити наступальну операцію фронту з проривом оборони ядер
ними ударами. Виняток становили тільки території Західної 
Німеччини. Якби після визвольного походу в Західну Німеч
чину затялася Франція, що сумнівно, то довелося б іще фран
цузьку оборону проривати ядерними ударами.

Ото і все. Ніде, крім як на території Західної Німеччини, не 
могло бути такої міцної польової оборони, яку слід було б дро
бити ядерними ударами й надпотужними стрілецькими кор
пусами.

Але тоді постає запитання: а навіщо нам проривати обо
рону на території Західної Німеччини?

5

Уявімо собі, що кляті західнонімецькі реваншисти напа
ли на миролюбну Східну Німеччину, розгромили її армію та 
півмільйонне угруповання радянських військ на німецькій 
землі, пройшли через Польщу, попутно розтрощивши і Вій
сько Польське, і радянські війська у Польщі, увірвалися на 
територію Радянського Союзу, розбили й відтіснили війська 
західних військових округів але, вичерпавши наступальний 
порив, стали до оборони. І от, щоб вигнати окупантів з рідної 
землі, Радянська Армія завдає ядерних ударів, проламує цими 
ударами фронт супротивника, через проломи, що утворили
ся, тобто через епіцентри ядерних вибухів, уводить стрілецькі 
корпуси в прорив.
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Так?
Ні, не так. Цей варіант не пройде.
Керівництву Радянського Союзу нічого було пускати захід

нонімецьких реваншистів ані на нашу землю, ні на територію 
наших союзників.

Ядерної зброї західнонімецькі генерали не мали, а радянські 
мали. Щойно підступні вороги напали би на Східну Німеччину, 
ледь перейшли б кордон Чехословаччини або Східної Німеччини, 
слід було завдати ядерних ударів по західнонімецьких містах.

На тому вороги й заспокоїлися б. На тому б війна і припи
нилася.

І прорив ворожої оборони став би просто непотрібним.
Японії, повторюю вдесяте, вистачило двох знищених міст, 

щоб погодитися на будь-які умови капітуляції. Невже західно
німецькі реваншисти не попросили б миру після того, як Гам
бург з Кельном і Дюссельдорф з Мюнхеном перетворилися б на 
радіоактивні пустирі?

Навіщо ж Радянській Армії проривати оборону, якщо су
постат просить миру?

Та й чи стали б вони нападати, розуміючи, що їхні міста 
під радянським прицілом? Європа -  не Америка. Адже по Єв
ропі в Радянської Армії було чим врізати.

І якщо двох, трьох, п’яти втрачених міст з мільйонами жи
телів проклятим агресорам мало, то розтрощити десять міст! 
Або двадцять!

Отже, у ситуації, коли західнонімецькі реваншисти на нас на
пали, пробивати їхню оборону ядерними ударами не було сенсу.

6

Варіант другий.
На території Західної Європи перебували сухопутні вій

ська клятих америкосів. Аж чотири дивізії! І три бригади! І 
всі -  у Західній Німеччині. Припустімо, що це вони вдарили з 
наміром дійти до Москви й Сталінграда.

У цьому випадку Радянська Армія мала діяти за першим 
варіантом: громити міста Західної Німеччини. А західним

222



ЇЇ ІМ’Я БУЛО ТАТЬЯНА

німцям заздалегідь відправити послання з привітом: якщо 
хтось насміється використовувати вашу територію для напа
ду на нас і наших союзників, то вам першим перепаде. І поки 
не виженете зі своєї території або не вб’єте останнього амери
канського солдата на вашій землі, ми будемо знищувати ваші 
міста. З мільйонами жителів.

І в цьому випадку війна не могла продовжуватися довго.
І в цьому випадку радянським генералам не треба було 

б проривати американську оборону на території Східної Ні
меччини, Польщі, Чехословаччини, тим більше -  Радянсько
го Союзу.

Америкосів слід було ввічливо повідомити, що ядерні за
ряди в розібраному (або зібраному) вигляді можуть перебувати 
в джунглях Амазонки, у Кордильєрах або Андах. Кордильє
ри -  найбільша за протяжністю гірська система Земної кулі. 
Сховатися є де. Слід було повідомити, що в прекрасних містах 
Аргентини чи Парагваю вже мешкають наші хороші хлопці. 
Нападайте, панове, на Радянський Союз. Наші хлопці за ту ж 
зарплату пронесуть на руках елементи зарядів на територію 
США, зберуть і жахнуть.

Можливостей багато: зайде суховантаж під ліберійським 
прапором до порту великого приморського міста, а в трюмі за
ряд. І торохне. Чи багато тому Манхеттену треба? Тому вам 
краще на нас не нападати.

От і все.
Навіщо ж проривати американську оборону?
Коротше, у випадку агресії з території Західної Німеччини 

оборону американських, західнонімецьких або якихось інших 
військ радянським дивізіям і корпусам проривати не було сен
су. Був простіший і радикальніший спосіб не тільки майже 
миттєвого припинення агресії, а й запобігання їй.

7

Той, хто готується до оборонної війни, не має прорива
ти оборону супротивника ядерними вибухами. На жодному 
етапі війни. Якби Жуков і Хрущов були стурбовані загро-
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зою ворожого вторгнення, то слід було оголосити: «Ми дуже 
слабкі, дуже полохливі, тому б’ємо раз. Але сокирою. Між 
очі».

І тоді не буде ні Парижа, ні Лондона, ні Бонна, ані Франк
фурта, що на Майні.

У другій половині XX століття з’явилася можливість роз
грому супротивника без злому його оборони. Нехай він обо
роняється! А ми ядерними ударами знищимо його столицю, 
зруйнуємо промисловість і транспорт.

Однак Жукову не треба було руйнувати ворожі міста, за
лізничні вузли, порти й заводи.

Треба було їх захоплювати.
Наше завдання -  не захист Радянського Союзу, Східної Ні

меччини, Польщі та Чехословаччини від клятих ворогів шля
хом примусу агресора до миру.

Наше завдання -  захоплення Центральної та Західної Європи.
Тільки в цьому випадку потрібно прорвати оборону амери

канських, західнонімецьких, французьких, британських й ін
ших військ у Центральній Європі.

Зламувати фронт супротивника ядерними вибухами по
трібно тільки в ситуації, коли ми напали на Західну Німеччи
ну. Причому не з метою її нейтралізації чи знищення, а з ме
тою окупації.

Для жодних інших варіантів війни, крім визвольного похо
ду в Західну Європу, досвід навчань на Тоцькому полігоні не 
був прийнятним і придатним.

Жуков мав на увазі захоплення Західної Німеччини. Далі -  
Франції. Цього ніхто не приховував тоді, як не приховують і 
зараз. Саме так високочолі із захопленням пишуть у наукових 
трактатах: місцевість для навчань добирали таку, як у Захід
ній Європі.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Офіційні історики закликають мене писати історію, спи
раючись лише на документи.
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У цьому заклику проблискує свята віра у те, що автори до
кументів ніколи не брехали. Однак ось приклад. За Сталіна в 
період масових розстрілів було введено формулу: «Десять років 
без права листування». Людей убивали, а родичам повідомля
ли, що сидить. Якщо за десять років про нього згадували, то 
на запити приходила відповідь: «Помер в ув’язненні від нежи
тю». І  зі стелі ліпили дату смерті.

Документів таких -  маса. І вони офіційні. їх  видавали най
поважніші урядові організації, що існували з єдиною метою -  
зміцнювати соціалістичну законність.

Навчання на Тоцькому полігоні -  це ще один далеко не 
останній приклад свідомої та масової фальсифікації докумен
тів. Влада відгородилася від наслідків свого злочину подвійною 
стіною, зобов’язаннями учасників мовчати та фальшивими 
документами.

Жертвам забав Жукова наказали мовчати під страхом 
притягнення до кримінальної відповідальності. А коли дозво
лили говорити, то із цих бідолах зажадали документальних 
підтверджень участі в тих подіях.

Проте в документах участь не зафіксовано. Документи 
свідчать про те, що всі учасники на той час були в Сибіру, на 
Алтаї, на Далекому Сході.

Складно не погодитися з моїми критиками: «Писати слід 
тільки на основі документів». Проте всі матеріали навчання 
на Тоцькому полігоні всупереч законодавству Росії засекречено 
ось уже шість десятків років.

«Деякі документи залишаться недоступними на століття, 
якщо це стосується державної чи особистої таємниці» -  так 
22 квітня 2008 року заявив у Культурному центрі ФСБ заві
дувач відділу історії воєн і геополітики Інституту загальної 
історії РАН доктор історичних наук, професор Ржешевський.

Та чи є сенс зберігати документи Тоцьких навчань як вели
ку державну таємницю?

Звісно, є! Держава вчинила злочин проти власної армії та 
власного народу. Державний інтерес у тому, щоб змусити іс
ториків писати тільки правду й тільки спираючись на доку
менти, до яких у найближчі 200, 300, а то й 700 років нікого не 
допустять.
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Чи є сенс зберігати документи Тоцьких навчань як чиюсь 
особисту таємницю?

Авжеж! Жуков -  видатний стратег, знати про його особис
тий унесок у злочини проти власного народу нам не потрібно. 
Тому і з цього погляду краще до документів нікого не підпуска
ти століттями.



Розділ 18



1

Але для чого Жукову треба було звільняти Західну Європу?
Для самооборони.
Для того, щоб зберегти Радянський Союз, який не міг довго 

існувати поряд із нормальними країнами.
Не могла планова, тобто керована бюрократами, економіка 

нашої країни змагатися з вільною економічною діяльністю со
тень мільйонів вільних громадян.

Саме так на вулицях радянських міст не могли довго іс
нувати візники після того, як 1946 року Горьковський авто
мобільний завод почав серійний випуск автомобілів «Победа» 
з клітинками вздовж бортів. Візники мали або спотворювати 
й ламати всі таксі, чим вони захопливо займалися вночі, або 
поступитися місцем таксистам.

Керована бюрократами радянська економіка перебувала в 
становищі візника, який женеться за «Победою».

«Наздогнати і перегнати!» -  закликав товариш Ленін.
«Наздогнати і перегнати!» -  вимагав товариш Сталін.
«Наздогнати і перегнати!» -  заходився в істериці Хрущов.
Але соціалістична економіка за жодних умов не здатна пе

ревершити економіку вільного світу.
Просто тому, що бюрократові нововведення ні до чого.
Просто тому, що бюрократ орудує не своїми, а чужими гро

шима.
Просто тому, що за розтрату народних грошей з нього ніхто 

не спитає.
Тому бюрократ здатен на будь-які шалені витівки, напри

клад, перекрити Волгу безглуздими греблями в районі Горько
го та Куйбишева, Саратова і Сталінграда, затопивши родючі 
заплави, перекривши шлях осетрам, які тут жили мільйони 
років.
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Бюрократ здатний сплюндрувати греблями Дніпро, пере
творивши велику ріку на стояче болото, переповнене нечисто
тами, зокрема й радіоактивними.

Бюрократ здатний створити Міністерство меліорації, яке буде 
осушувати поверхневі болота, від чого пересохнуть струмки й річ
ки, які живлять Дон і Кубань, ту саму Волгу з тим-таки Дніпром.

Бюрократ здатен черпати воду з річок Середньої Азії таки
ми обсягами, що порушиться баланс між надходженням води 
в Аральське море та її випаровуванням. І Арал пересохне, дно 
його перетвориться на солону пустелю. Вітри рознесуть сіль 
на сотні й тисячі кілометрів, убиваючи все живе в ближніх і 
дальніх околицях.

Бюрократ здатний організувати зимові олімпійські ігри у 
субтропічному кліматі, витративши шалені кошти.

І все йому як з гуски вода. Його ніхто не контролює, крім ін
шого бюрократа. Тому соціалістична держава ніколи не зможе 
ні наздогнати, ні, тим більше, перегнати країну з нормальною 
економікою.

Економічна система, за якої люди вкладають у справу свої, 
а не чужі гроші, завжди буде перевершувати економіку соціа
лізму. Соціалізм, який існує поруч із нормальними країнами, 
має або нав’язати всім сусідам такий самий злочинний і без
глуздий шлях розвитку, або загинути, не витримавши еконо
мічної конкуренції.

Саме так неандертальці в осяжній історичній перспективі 
(хоча й не було тоді ще історії) не могли довго співіснувати по
руч з іншим, розвиненішим та успішнішим видом людинопо
дібних.

Наша рідна влада маула із захватом таємно та відверто шко
дити капіталістам, в перспективі всіх їх винищити. Інакше...

2

Люта гризня на кремлівських вершинах тривала не тільки 
за саму владу, а й за те, як тією владою розпорядитися.

Був би біля керма Лев Давидович Троцький, то повів би нас 
одним шляхом. А  Микола Іванович Бухарін -  до тієї самої прір-
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ви, однак іншою дорогою. У Зінов’єва були свої погляди на ви
бір способу національного самогубства, у Рикова -  свої.

І в товариша Сталіна були погляди на те, який шлях обрати 
для країни і всього прогресивного людства.

Однак 1953 року Сталіна не стало. Перед тими, хто при
йшов йому на зміну, вічне запитання: що робити?

1917 року країна обрала свій особливий шлях. Не такий, як 
у всіх. Ми цим пишалися -  піонери ж! Ми йдемо незвіданим 
шляхом! Прокладаємо дорогу людству.

От тільки чомусь ніхто добровільно нашим шляхом іти 
не бажав. Мільйони пролетарів у всьому світі не поспішали 
наслідувати наш приклад, ланцюгів рабства не рвали, своїх 
буржуїв не скидали, до нас на щасливе життя натовпом не 
перебігали.

Ми і за Леніна, і за Сталіна, і після них багатьох тягли за 
собою, надриваючись: естонців і латишів, литовців і поляків, 
чехів, болгар й угорців, східних німців і румунів, жителів Со
малі та Ефіопії. Тягли то силою, то погрозами, то щедрими по
дачками, заманювали. Зведемо собі на збиток греблю поперек 
Нілу -  і Єгипет піде нашим шляхом! Подаруємо диктаторам Ін
донезії цілий флот -  і вони до нас долучаться. Розчавимо тан
ками Будапешт і Прагу, бунтівників перестріляємо -  і решта 
радісно піде протоптаним нами шляхом.

Заради справедливості треба доповісти, що й росіяни з 
українцями та білорусами теж не мали нестримного бажан
ня шлях протоптувати незвіданий. Вони теж пручалися. Та 
ще як! На незвіданий шлях народи нашої країни вдалося за
тягти тільки внаслідок кривавої Громадянської війни, у якій 
Росія втратила більше людей і матеріальних цінностей, ніж у 
Першій світовій війні втратили всі країни разом, включно із 
самою Росією.

На незвіданому шляху в пітьмі чигали небезпеки, ледь 
праворуч ухил -  упадемо, пропадемо! Ледь ліворуч ухил -  усе 
одно не встоїш!

Не дарма товариш Сталін так завзято боровся з різнома
нітними ухилами. Зокрема й право-лівацьким.

Радянський Союз упродовж семи десятків років свого існу
вання перебував у становищі нестійкої рівноваги.
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Приклад: після Другої світової війни у складі Радянського 
Союзу було шістнадцять союзних республік. Карело-Фінська 
Радянська Соціалістична республіка межувала з Фінлянді
єю. Кордон величезної протяжності. Уся місцевість -  дрімуча 
тайга, озера, кам’янисті порожисті річки, болота. Контролю
вати цю межу надзвичайно складно. Скориставшись таким 
щедрим подарунком природи, усе фінське населення помалу 
ушилося до Фінляндії. 16 липня 1956 року було ухвалено рі
шення знизити статус Карело-Фінської союзної республіки 
до автономної республіки, а з назви прибрати слово «фінська». 
Зменшення кількості союзних республік спричинило зміну 
Державного герба СРСР.

Були б інші кордони настільки ж зручними для втечі -  не 
дорахувався б Радянський Союз ще багатьох своїх республік. 
Довелося б частіше змінювати радянський герб.

З
Такий самий процес відбувся у країнах, які стали нашими 

вимушеними союзниками внаслідок Другої світової війни.
Після війни Корею було розділено на Північну і Південну. 

Північна Корея взялася за будівництво світлого майбутньо
го. Південна Корея зберігала нормальну економічну систему. 
Зрозуміло, що люди, кинувши все, бігли з півночі на південь. Із 
цим треба було щось робити. Рішень усього тільки два.

Перше -  відмовитися від будівництва світлого майбутнього 
в Північній Кореї. І тоді люди нікуди не втікали б.

Друге -  поставити Південну Корею на правильний шлях. 
Зробити так, щоб вона не була заманливим прикладом для на
селення північних областей.

Ясна річ, товариш Сталін обрав другий варіант. Північна 
Корея почала війну проти Південної для того, щоб і їй теж за
безпечити щасливе життя.

І Німеччина розділена на дві частини. У Східній Німеччи
ні -  будівництво щасливого життя за нашими зразками. Тому 
з вересня 1950 року до жовтня 1955 року зі Східної Німеччи-
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ни до Західної втекло 1 мільйон 219 тисяч осіб. Починаючи з 
весни 1955 року, кількість утікачів щомісячно стала стрімко 
збільшуватися.

Карело-Фінська радянська соціалістична республіка, Пів
нічна Корея, Східна Німеччина зіткнулися з проблемами тому, 
що існувала можливість утікати не на чужину: фіни переходи
ли до Фінляндії, німці-до Німеччини, корейці-до Кореї.

Усіх інших стримувала та сумна обставина, що йти треба 
було не просто в невідомість, кинувши все, а ще й на чужину, 
до чужої країни. Однак, якщо люди не тікали,це ще не свід
чить, що вони пристрасно прагнули будувати світле майбутнє.

Тому вожді, які стали до влади у Кремлі після Сталіна, 
мали вирішувати питання про те, що ж робити? Рішення слід 
було ухвалювати негайно.

І рішень так само було тільки два.
Або відмовитися від будівництва світлого майбутнього.
Або насильно тягнути за собою все людство для того, щоб 

приклад інших країн і народів не спокушав наших людей, не 
змушував їх порівнювати своє щасливе життя із життям при
гноблених пролетарів у сусідніх країнах.

На самому верху кремлівського керівництва позиції розді
лилися на діаметрально протилежні.

Берія і Маленков: «Ми потроху відгрібаємо від ідеї будів
ництва світлого майбутнього, повертаємося до кола нор
мальних держав, припиняючи експерименти над власним 
народом».

Булганін і Хрущов: «Ми продовжуємо шлях до комунізму».
Куди ми прийшли б, якби пішли шляхом Берії та Мален

кова, кожен може побачити на прикладі Китаю. Відстала зли
денна країна, не відмовляючись від червоного прапора, потро
ху вирулила на шлях економічної свободи. І перетворилася на 
економічну, політичну й військову наддержаву. Це саме той 
шлях, на який після Сталіна намагалися спрямувати Радян
ський Союз Берія та Маленков.

А куди ми прийшли шляхом Булганіна та Хрущова -  кожен 
може бачити, кинувши погляд довкола себе. Ми прийшли до 
розпаду Радянського Союзу, вимирання народу.
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4

Становище Радянського Союзу протягом усієї його історії 
часто порівнюють зі становищем сміливця, який без страхов
ки йде по тросу, натягнутому над Ніагарським водоспадом.

З таким порівнянням я категорично не згоден.
Справа в тому, що в линви або троса є два кінці, що закрі

плені на двох міцних основах. Можна йти вперед, можна по
вертатися назад. Усе одно кудись прийдеш.

Але!
До комунізму прийти неможливо. Досягти становища, 

коли кожному на нашій планеті буде всього за потребою, мож
на. Нещодавно я бачив з берега, як заправляли яхту одного 
нашого земляка. Літр дизельного палива -  один британський 
фунт. З хвостиком. З довгим хвостиком. Тонна -  тисяча фун
тів. Знову ж таки -  з хвостиком. Сто тонн -  більше ста тисяч. 
Скільки до тієї яхти треба закачати, не знаю. Але водотоннаж
ності в ній -  13 тисяч тонн. Як два крейсери «Аврора» разом 
узяті. Одна заправка яхти коштує близько мільйона британ
ських фунтів.

Ту яхту треба страхувати, необхідно ремонтувати й фарбу
вати, утримувати екіпаж і самої яхти, і гелікоптерів, і малень
кого підводного човника.

А в того земляка -  не одна яхта.
Добре, що в нас така багата країна. Нашому народу про

сто нікуди дівати гроші. Наш народ дякує найкращим своїм 
представникам, забезпечуючи їм красиве життя. Ми робимо 
все для того, щоб найкращим людям жилося добре. Однак по
треби згаданого громадянина не задоволені. Йому мало.

Пробачте, але що буде, якщо кожен житель планети Зем
ля почне задовольняти свої потреби? Чи можливо задоволь
нити матеріальні потреби мільярдів людей? Адже ми всією 
країною не здатні задовольнити потреб навіть одного свого 
громадянина.

Тому повторюю: побудувати суспільство, у якому матері
альні потреби кожного будуть задоволені, не можна. Кому
нізм -  неможливий. Принципово.
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Тому шлях до комунізму -  це не чотири чверті шляху по 
линві, натягнутій, як нерв.

Ш лях до комунізму -  це сталевий стрижень неймовірної до
вжини. Сімдесят років ішли, а кінця шляху так і не побачили.

Тому що його немає. Далі -  порожнеча. І що далі йшли, то 
сильніше прогинався й вібрував стрижень. Після сімдесяти ро
ків великих перемог і звершень, після нечу ваних зусиль і жертв, 
у Радянському Союзі було введено картки на продовольство.

Радянський Союз семимильними кроками йшов до кому
нізму. Тобто -  в нікуди. А Берія мав рацію. Берія намагався 
тихо, без надмірного галасу завернути переможний марш кра
їни на шлях розвитку всіх нормальних країн.

Навіщо шукати особливий шлях, якщо є протоптані доро
ги? Без загибелі та страждань мільйонів. Без голоду й масових 
розстрілів. Без кривавих експериментів над власним народом 
можна побудувати цілком пристойне життя. Як у Швейцарії, 
наприклад.

Чому не йти їхнім шляхом? Чим він поганий? Немає в них 
нафти. Немає газу. Немає вугілля, нікелю та марганцю. Є тіль
ки економічна свобода громадян.

5

Хрущов знищив Берію. Хрущов мільйонним тиражем випус
тив сталінський підручник про неминучість Світової революції 
внаслідок Третьої світової війни. Однак і цим не вдалося розтро
щити Маленкова й усіх, хто йшов заним. Вони продовжували, як 
заведені, повторювати, щоТретясвітовавійнапризведедо заги
белі людства, тому зі шляху Світової революції треба звертати.

І тоді в суперечку втрутився Жуков.
Після смерті Сталіна ситуація виглядала дуже просто.
Якщо країна зверне зі шляху Світової пролетарської рево

люції, збройні сили й виробництво зброї будуть згортатися.
І розгортатимуть, якщо країна з обраного шляху не зверне.
Жуков вирішив не згортати. Тому негайно став пробивати 

просту ідею: у Третій світовій війні можна перемогти!
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Ворог народу Берія пропонував зробити Німеччину ней
тральною.

Ми підемо іншим шляхом. Ми зробимо всю Німеччину ко
муністичною. Проламаємо оборону Західної Німеччини ядер
ними ударами, увірвемося на її територію, звільнимо. Заразом 
Францію, Іспанію та Бельгію.

Американцям дамо сигнал: вас не чіпаємо, по наших міс
тах не бийте, а то ми по ваших ударимо, у нас є чим.

Отримавши посаду першого заступника Міністра оборо
ни, Жуков узявся за практичну підготовку Тоцького полігону 
й військ, які братимуть участь у навчаннях.

Навчання на Тоцькому полігоні Жуков проводив заради 
того, щоб довести, що, незважаючи на появу ядерної зброї, пе
ремога соціалізму в Західній Європі можлива!

У прийдешній війні ми звільнимо Західну Німеччину так 
само, як під час минулої війни звільнили Польщу, Румунію, Чехос- 
ловаччину, Болгарію, Угорщину, Східну Німеччину й інші країни! 
Увірвемося на танках, установимо щасливе життя -  таке, як у нас. 
Шлях танкам через фронт оборони ворогів проламаємо ядерними 
вибухами! Головне -  Західна Німеччина, після неї -  Франція, Іспа
нія та всі інші країни Європи підуть нашим шляхом.

14 вересня 1954 року Жуков показав усім, хто сумнівався: 
отак ламаємо оборону в Західній Німеччині, отак уводимо че
рез епіцентр війська й ідемо вперед. Хоч до океану.

Маленков і його прихильники були осоромлені.
14 вересня 1954 року -  початок кінця Маленкова.
14 вересня 1954 року -  початок нового етапу боротьби Ра

дянського Союзу за визволення пригноблених пролетарів Єв
ропи й усього світу від кайданів капіталізму.

14 вересня 1954 року -  початок кінця Радянського Союзу.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Експерти Заходу про Радянський Союз знали все.
Вони не розуміли нічого.
Приклад. Сполучені Штати протягом десятиліть витра

чали просто фантастичні суми на те, щоб визначити вій-
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съковий бюджет Радянського Союзу. На це працювали наукові 
інститути, скликалися конференції та усілякі симпозіуми, 
вчені товариші писали статті та книги, захищали дисерта
ції, висували й відстоювали теорії.

«Щоб визначити реальну величину військових витрат СРСР, 
наукові центри США витратили, за різними оцінками ЦРУ, від 
4 до 10 млрд доларів. Це був найбільший проект у соціальних 
науках в історії людства»

(Червона зірка. - 2008. - 20-26 серпня)

Слід мати на увози що в 70-х і 80-хрокахХХ століття мільярд 
доларів значив набагато більше того, що це означає сьогодні.

Військові витрати Радянського Союзу не давали спокою не 
тільки американцям. В інших країнах теж намагалися вирі
шити цю головоломку. Наукові пошуки тут, звісно, не мали 
американського розмаху. А проте щедрі мільйони в розв’язанні 
цієї проблеми справно вкладалися.

У жовтні 1982 року в Оксфорді було проведено чергове зі
брання мислителів. А я саме видав книгу про Радянську Армію. 
Книга мала певний успіх, тому мене запросили брати участь 
у засіданнях. Сиджу, слухаю, позіхаю. Яких тільки методик 
учені-панове не пропонували, однак обчислити радянські вій
ськові витрати нікому не вдавалося. І тоді мені запропонували 
висловити міркування. Підводжуся: «Громадяни-сери, ось вам 
газета «Правда». Читайте, тут усе написано. Ніхто нічого не 
приховує: на військові потреби миролюбний Радянський Союз 
витрачає 17 мільярдів рублів на рік».

На це мені: «Та не може такого бути!»
Я  їм: «А яка різниця?»
Цього вони зрозуміти не могли. Цього вони так ніколи і не 

зрозуміли.
їм здавалося, що якщо в Радянського Союзу великий військо

вий бюджет, значить, у нього потужні Збройні сили, а якщо 
скромний бюджет, значить, слабкі Збройні сили. Тому вони й 
силкувалися вирахувати реальний бюджет.

Я  їм пояснюю, що Союз Радянських Соціалістичних Респуб
лік -  держава соціалістична. Це випливає навіть з її назви.
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Вони мене не розуміють: «А яка різниця?».
Пояснюю на прикладі.
Припустімо, що правителі Радянського Союзу ухвалили рі

шення перекинути одну мотострілецьку дивізію з Бреста на 
китайський кордон. Мотострілецька дивізія того часу -  10815 
солдатів й офіцерів, 257 танків, 117 БМП, 194 БТР, 127 БРДМ, 
2413 автомашин, ракети тактичні та зенітні, артилерія 
ствольна й реактивна, міномети і т.п. Якщо в кожен ешелон 
вантажити по 40 автомашин, то тільки на перевезення ав
томашин треба близько 60 ешелонів. А шлях і далекий, і дов
гий. Чверть екватора.

Запитую: «У чому, панове, на вашу думку, тут економіч
ний інтерес видатного полководця, Маршала Радянського Со
юзу, чотириразового Героя Радянського Союзу (у чотири рази 
більше, ніж Сталін!), Героя Соціалістичної Праці Леоніда Ілліча 
Брежнєва, який цим самим Радянським Союзом завідує? Як ви 
вважаєте: чи хоче він зірвати з Радянської Армії побільше гро
шей за перевезення, чи трохи менше?».

Це питання загнало експертів у глухий кут.
Залізниці Радянського Союзу належали народу, керував 

ними Міністр шляхів сполучення Герой Соціалістичної Пра
ці товариш Павловський. А всіма міністрами керував голо
ва Ради Міністрів двічі Герой Соціалістичної Праці, кавалер 
дев’яти орденів Леніна товариш Тихонов. (Нами правили тіль
ки герої). А над урядом стояла Комуністична партія на чолі з 
відданим ленінцем -  товаришем Брежнєвим.

Припустімо, що радники та референти підказали товари
шеві Брежнєву виявити певну стриманість і зажадати з Ра
дянської Армії один рубль за перевезення дивізії.

Якщо так, то главі уряду товаришеві Тихонову за наказом 
товариша Брежнєва необхідно було з державного бюджету 
взяти той рубль і дати його Міністерству оборони Маршалу 
Радянського Союзу, Герою Радянського Союзу, двічі Герою Соці
алістичної Праці, кавалерові одинадцяти орденів Леніна това
ришеві Устинову. Бо в Міністерства оборони своїх грошей не
має, є тільки ті гроші, які дає уряд.

Міністр оборони отримає рубль від уряду, заплатить його 
Міністру шляхів сполучення товаришеві Павловському, а то-
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вариш Павловський поверне рубль уряду у вигляді свого при- 
бутку.

Тепер припустімо, що товариш Брежнєв вирішив на цій 
справі круто заробити. І підказали, припустімо, референти 
товаришеві Брежнєву зірвати з Радянської Армії за перевезен
ня дивізії сто мільйонів рублів!

У  цьому випадку уряд Радянського Союзу повинен зі своєї 
кишені дістати сто мільйонів і дати їх Міністерству оборо
ни. Не забудьмо: своїх грошей у Міністерства оборони немає. Є 
тільки ті, що дає уряд.

Міністр оборони отримає сто мільйонів від уряду, запла
тить їх Міністерству шляхів сполучення. Міністр шляхів 
сполучення радісно доповість про зароблений прибуток і пере
рахує уряду одразу сто мільйонів!

Питання повторюю: у чому ж  різниця між одним рублем і 
сотнею мільйонів?

Отже, різниці не було жодної.
І не було жодного сенсу давати рубль Міністерству оборони 

для того, щоб цей рубль повернувся до тієї самої кишені. Тому 
жодних грошей ніхто нікуди й не перекладав.

Тут експерти підхоплюються з місць:«.А скільки ж коштує 
таке перевезення?».

Я  повторюю: «Ніскільки воно не коштує. Роботу виконано, 
але вартість у грошах визначити неможливо. І  жодні рублі 
в операціях не крутяться. Є наказ уряду Міністерству шля
хів сполучення стільки-то вагонів подати туди й перекинути 
стільки-то людей і вантажів ось туди».

І так у всьому. Армії потрібні ядерні заряди.
Для цього потрібно збагачувати уран.
Для цього потрібно крутити центрифуги.
Для цього потрібно багато електрики. Заради цих зарядів, 

заради цього урану перекриваємо греблею велику сибірську 
річку. Укладаємо в тіло греблі мільйони кубів бетону. Запи
тання: який економічний інтерес уряду -  дорого продавати це
мент будівельникам чи дешево?

Якщо тонну цементу уряд буде продавати по рублю, тоді 
треба буде дістати зі своєї кишені відповідну суму й дати її
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начальнику будівництва. Начальник заплатить державним 
цементним заводам, а ті повернуть гроші державі

Якщо тонну цементу продавати по сто рублів, тоді уряд 
змушений буде дістати зі своєї кишені суму в сто разів більшу, 
дати її начальнику будівництва, той заплатить державним 
цементним заводам, а вони повернуть гроші до тієї самої дер
жавної кишені

Тому сперечатися про військовий бюджет соціалістичної 
держави немає сенсу. Більшість операцій грошового виражен
ня не мали і мати не могли.

Цю фразу мудрі експерти розуміти відмовлялися.
Тоді я пояснював на зрозумілішому прикладі Ось амери

канський батальйон. Він витрачає пальне, запчастини для 
машин, боєприпаси. Солдатиків треба озброювати, одяга
ти, годувати, лікувати, гроші платити за службу. І зброя, і 
боєприпаси, і продовольство, і пальне надходять від приват
них фірм, ціну визначає ринок: одна фірма готова армійські 
штани продавати за такою ціною, інша фірма -  удвічі де
шевше.

Але от вам ситуація: той-таки батальйон увесь тиждень 
під дощем і мокрим снігом на пронизливому вітрі у бруді й холо
ді готував оборону в горах Південної Кореї, рив окопи і траншеї, 
будував бліндажі, забивав кілки, обплутував їх колючим дро
том. Увесь тиждень працювали сотні людей, виконали вели
чезний обсяг дуже потрібної роботи. Скільки це коштує?

Це нічого не коштує. Вартість цієї потрібної роботи гроши
ма виразити неможливо, бо результати праці ніхто не купує.

У  Радянському Союзі все було організовано саме так. 
Роботу виконували державні структури для державних 
структур. Продавець і покупець -  це все та сама держава. 
В одній особі.

Але й цим прикладом експертів пробити не вдавалося.
Тоді -  найпростіший. Уявіть, кажу, громадяни-сери, що 

ваша дружина не працює. Вона господиня в домі. Гроші ув 
сім 'ї лише ті, що ви приносите додому. Ви вирішили навчи
ти дружину водити машину. Який ваш економічний інтер
ес: узяти з неї за кожну годину водіння по одному долару чи 
по сто?
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Та навіть цей приклад в їхні голови втовкмачити не вда
лося.

Не тільки американські експерти не розуміли сутності со
ціалізму. Знаходилися окремі товариші у нас. Такий собі Юрій 
Володимирович Андропов -  генерал армії, Герой Соціалістичної 
Праці, кавалер чотирьох орденів Леніна, був головою КДБ, потім 
обійняв посаду Генерального секретаря ЦК КПРС. А з економі
кою в нас на той час (утім, як і завжди) чомусь було не дуже. І ви
рішив товариш Андропов з проблемами економіки розібратися. 
Поставив він запитання дуже мудрим ученим товаришам: «То 
скільки ж у Радянському Союзі реально коштує тонна сталі?».

Запитання вбивче, запитання на засипку.
Розумна людина таке запитання ставити не стала б. Але 

товариш Андропов видатними розумовими здібностями не ви
різнявся. Тому вирішив з*ясувати.

Зібралася конференція академіків і докторів економічних 
наук. Сперечалися, лаялися, але вирішення не знайшли.

Бо рішення немає.
Радянському громадянину тонна сталі не потрібна. Він 

її купувати не буде. Десятки, сотні, тисячі й мільйони тонн 
сталі державні підприємства за рознарядкою Держплану 
отримували від державних підприємств. Це та сама ситуа
ція, що і з перекиданням мотострілецької дивізії з точки А в 
точку Б.

Можна обчислити, скільки треба вагонів і локомотивів, на 
скільки днів, скільки буде потрібно витратити електроенергії 
та дизельного пального. Проте вартість перекидання дивізії 
визначити не можна.

Вартість того, що не продається, того, що переклада
ється з однієї державної кишені до іншої, визначити немож
ливо. Можна тільки обчислити матеріальні витрати та 
витрати людської праці: щоб зварити тонну сталі, треба 
мати стільки-то руди, витратити стільки-то тонн коксу, 
стільки-то тонн води, витратити стільки-то електроенер
гії, стільки-то додати в розплавлену масу інших металів, по
трібно використовувати працю такого числа людей такої-то 
кваліфікації на стільки-то годин.
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Економіка соціалізму офіційно називалася витратною еко
номікою. Так у підручниках політекономії й писали.

Вожді, починаючи з Леніна, закликали бюрократів усіх рів
нів і рангів бути ощадливими. Товариш Сталін тих, хто не 
економив, оголошував шкідниками й розстрілював. Товариш 
Хрущов гнав із високих постів. Товариш Брежнєв на XXVI з'їзді 
КПРС читав по складах те, що склали референти: «Еко-но-мі- 
ка ма є бути еко-ном-ною!».

Зал, стримуючи позіхання, звично плескав у долоні.
Але витратна економіка економною бути не може за 

своєю сутністю. Вона не може бути економною, коли навіть 
офіційно вважається витратною.

Витратна економіка -  це взагалі не економіка.
Ось чому в економічному змаганні з нормальним людським 

суспільством соціалізм програє завжди, програє неминуче й 
закономірно.

Ось чому Радянський Союз був від початку приречений на 
економічне відставання та поразку.

Ось чому він був не здатний співіснувати поруч із нормаль
ними державами.

Ось чому перед Радянським Союзом, як перед витязем на 
роздоріжжі, відкривалося три шляхи:

відмовитися від соціалізму та повернутися на нормальний 
шлях розвитку;

програти економічне змагання й перетворитися на сиро
винну колонію розвинених країн;

у будь-який спосіб підірвати економіку конкурентів аж до 
розгрому їхніх армій, захопити їхні території та встановити 
такі самі порядки, які встановлені у нас.

Відмовлятися від соціалізму наші вожді не бажали. У  цьо
му випадку вони втрачали владу. Залишалося сподіватися 
тільки на розгром супостата.

Перемога над нормальним людським суспільством, як ми 
щойно з'ясували, не могла бути економічною, вона могла бути 
тільки військовою.

Ось чому Радянський Союз збудував більше атомних підвод
них човнів, ніж усі інші країни світу разом узяті.
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Ось чому Радянський Союз збудував більше танків, ніж усі 
інші країни разом узяті.

Ось чому Радянський Союз мав більше повітряно-десант
них дивізій, ніж усі інші країни світу разом узяті.

Ось чому Радянський Союз задушив сам себе непомірною ва
гою власної зброї.
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1

25 січня 1955 року в Кремлі відкрився пленум ЦК КПРС. 
Порядок денний: «Про збільшення виробництва продукції 
тваринництва».

Майбутній історик, у якого немає нашого всепереможного со
вкового гарту позіхне сумно й перегорне сторінку не спиняючись.

Але ж ми, терті-биті шкури, у тій системі народилися і ви
росли. Ще в ранній юності ми з найпершим кухлем «Жигулів
ського» пива ввібрали ті звичаї! Хто-хто, а ми знаємо, що хова
лося за такими порядками денними.

Отже, у країні жахлива нестача хліба, м’яса, молока, мас
ла й усіх інших продуктів. Необхідно терміново збільшити ви
робництво. Але як?

Проблему хліба Хрущов розв’язав -  розорав цілинні степи. 
Хліба стало стільки, що його весь було просто неможливо з тих 
степів вивезти. А той, що вивезли, ніде було зберігати. В очі
куванні, коли збудують елеватори, довелося зсипати зерно на 
залізничних роз’їздах просто на землю. Тобто в бруд. Тобто під 
дощ і сніг.

Нічого! Скоро прокладемо дороги, збудуємо елеватори -  
буде зерна валом.

Але що робити з тваринництвом?
Вирішив Микита Хрущов зі сталінського шляху не звер

тати. Продуктами тваринництва країну забезпечити можна. 
Треба тільки ширше розгорнути соціалістичне змагання! Між 
бригадами! Між колгоспами! Між районами, областями й рес
публіками! Передовиків сільського господарства нагороджу
вати почесними грамотами! Фотографії найкращих бригади
рів і голів колгоспів вивішувати на «Дошці пошани»! Районам й 
областям, які домоглися найвищих результатів, вручати пере
хідні червоні прапори!
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І ще: перед творчою інтелігенцією поставити завдання 
оспівати працю тваринників у віршах і й прозі! У  кінофільмах! 
У задушевних піснях! У балетному й оперному мистецтві!

Ось генеральний курс нашої Великої Партії!
Це зачин пленуму ЦК КПРС. Вступна частина. Мовна роз

минка.
Головні промови зовсім не про почесні грамоти та червоні 

прапори.
Головні промови про те, що весь радянський народ, натхне- 

ний рішеннями рідної партії, упевнено семимильними кро
ками йде у світле завтра. А тут, розумієш, знаходяться деякі, 
хто пропонує з ленінсько-сталінського шляху звернути! Дати 
землю народу! Скасувати податки на фруктові дерева, корів і 
свиней! Дозволити колгоспникам мати не по одній корові, а по 
дві! Не наш це шлях, товариші, не наш! Тих, хто таке пропо
нує, гнати з вершин!

2

Порядок денний січневого пленуму 1955 року -  про тварин
ництво. Насправді це був пленум, на якому з висот влади ски
нули Маленкова.

Попереднє рішення вже було ухвалено. Перший заступник 
глави уряду СРСР та Міністр оборони СРСР Маршал Радян
ського Союзу Булганін під час перерви по одному викликав до 
свого кабінету інших маршалів і повідомляв, що наприкінці 
пленуму Маленкова буде знято з поста Голови Ради Міністрів 
СРСР, на його місце стане Булганін, звільнивши місце Міні
стра оборони СРСР. Міністром оборони планується призначи
ти Маршала Радянського Союзу Жукова.

Маршали по одному заходили до кабінету Булганіна. Дум
ки різні. Чи не краще Василевського? Дехто погоджувався без 
заперечень, розуміючи, що питання вже вирішено.

У кабінет Булганіна ввійшов адмірал Микола Герасимович 
Кузнецов -  перший заступник Міністра оборони, Головноко
мандувач Військово-морського флоту.
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Кузнецов зауважив, що якщо рішення ухвалено, значить, 
висловлювати будь-які думки пізно. Однак, якщо Жукова буде 
призначено Міністром оборони, йому слід указати, що в пи
таннях флоту він повинен зважати думку моряків як людей 
більш обізнаних у морських питаннях.

Булганін подякував Кузнецову й відпустив.
Жукову Булганін передав: «Кузнецов проти тебе».
Жуков такого не пробачив.

З
31 січня 1955 року. Останній день роботи пленуму 

ЦК КПРС. Виступає Хрущов:

«Скажу декілька слів про позицію товариша Маленкова в пи
танні нашої політики в Німеччині. Ви тепер знаєте, яку лінію 
вів Берія: він пропонував відмовитися від курсу на будівни
цтво соціалізму в НДР. Треба прямо сказати, що тоді товариш 
Маленков був цілком разом із Берією в цьому питанні...

Тепер про виступ товариша Маленкова на зборах перед вибор
цями 12 березня 1954 року, де він висловив теоретично помил
кове і політично шкідливе твердження про можливість «загибелі 
світової цивілізації» у разі, якщо імперіалісти розв’яжуть 
Третю світову війну. Своїм неправильним твердженням про заги
бель цивілізації товариш Маленков заплутав деяких товаришів...

Примноження і подальший розвиток усього, що накопичено 
нашою партією, багато в чому залежить від того, хто стоїть 
біля керівництва і як упроваджує він лінію, намічену пар
тією, як упроваджує в життя заповіти великого засновника 
нашої партії та Радянської держави Леніна й вірного продо
вжувача його справи Сталіна».

Хрущов звинуватив Маленкова в тому, що той відхилився 
від лінії Леніна й Сталіна. Виявилося, що Маленков недостат
ньо твердий ленінець-сталінець. А  такого на вищих постах 
тримати ніяк не можна.
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Це був розгром. За викриттями послідували практичні ви
сновки. 7 лютого 1955 року Маленкова було знято з поста Голо
ви Ради Міністрів СРСР. Він залишався членом Президії ЦК, 
йому визначили посаду заступника голови уряду. Але ковзан
ня почалося.

Головою Ради Міністрів СРСР став вірний соратник Хрущова 
Маршал Радянського Союзу Микола Олександрович Булганін.

Піднявшись на цю посаду, Булганін звільнив місце Міні
стра оборони СРСР. 9 лютого 1955 року Міністром оборони 
СРСР було призначено Маршала Радянського Союзу Георгія 
Костянтиновича Жукова.

Бо ж завдяки Жукову вдалося переконати недовірливих у 
тому, що перемога в Третій світовій війні можлива!

Бо ж завдяки Жукову вдалося усунути від влади Маленкова, 
який висловив сумнів у правильності шляху Леніна-Сталіна!

Бо ж завдяки Жукову вдалося утримати нашу країну на пра
вильному шляху побудови найсправедливішого суспільства та 
боротьби з гнобителями робітничого класу в усьому світі!

4

Організовані й керовані Жуковим навчання на Тоцькому 
полігоні мали приголомшливий успіх і грандіозний результат.

Усіх, хто почав утрачати віру у перемогу пролетаріату вна
слідок прийдешньої Третьої світової війни, було ідейно роз
громлено й осоромлено.

Усі, хто свято вірив у можливість звільнення Західної Євро
пи від кайданів капіталізму шляхом злому фронту ядерними 
ударами та прориву танкових мас на землі ворогів, отримали 
могутнє підтвердження своєї правоти.

Ідейний розгром дав змогу добити недовірливих і на орга
нізаційно-адміністративному рівні. Маленкова було відсторо
нено від управління економікою країни. Негайно було зміщено 
всіх, хто його підтримував. Головне -  прибрати найзатятіших 
найяскравішими, усі інші принишкнуть і перебіжать до табо
ру переможців.
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Навчання на Тоцькому полігоні дав змогу Хрущову значно 
посилити свої позиції і тепер вже сміливо втілювати в життя 
великі плани. У сталінському підручнику ясно сказано, що 
Жовтнева революція стала початком Світової пролетарської 
революції та базою її розвитку. Саме так -  базою!

Пора переходити від слів до справи! Пора виробляти авто
мати Калашникова мільйонами й десятками мільйонів, па
трони до них -  мільярдами. Та роздавати азіатським, афри
канським і всім іншим борцям з капіталізмом.

Виробництво такої кількості автоматів і патронів вимагало 
значного збільшення обсягів виробництва спеціальної сталі, 
міді, свинцю.

А виробництво сталі, міді, свинцю -  значного збільшення 
виробництва вугілля, коксу, залізної руди, електроенергії. Це 
у свою чергу вимагало збільшення обсягів виробництва авто
машин, екскаваторів, бульдозерів. А щоб виробляти багато ав
томашин, екскаваторів, бульдозерів, треба також збільшити 
обсяги виробництва сталі, міді, свинцю.

Але що нам ціна!
І не тільки автомати! Ми будемо будувати танки десятками 

тисяч. Борці за свободу їх отримають у будь-яких кількостях! 
І кулемети! І гармати! І міномети! Винищувачі та бомбарду
вальники! Озброїмо Китай! Північну Корею! Індонезію! Ара
бів! Негрів! Даєш базу розвитку Світової революції!

Після Сталіна країна могла піти одним шляхом, а могла 
іншим. Голоси вождів розділилися порівну. Жодна сторона не 
могла подолати іншу, навіть використовуючи підлі прийоми -  
такі, як раптовий арешт маршала Берії.

Рівновагу порушив Жуков. На шальки терезів він рішуче 
кинув трипудову гирю, що забезпечила рішучу перевагу всім, 
хто вимагав не звертати зі шляху Леніна-Сталіна, зі шляху, 
який вів до перемоги пролетаріату в міжнародному масштабі.

Жуков заплатив здоров’ям і життями десятків тисяч солдатів, 
офіцерів, мирних жителів, але зумів довести, що в Третій світовій 
війні можна перемогти. Головне -  мати багато найсучаснішої зброї.

Ми й за півстоліття гідно не оцінили видатний особистий 
внесок Жукова у вирішення суперечки вождів. Головна його 
заслуга в тому, що він не дозволив країні повернути зі шляху
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Світової революції. Завдяки йому ми йшли цим шляхом ще 
впродовж майже чотирьох десятків років.

Аж поки не підкосилися ноги під неймовірним тягарем на
копиченої зброї.

5

Навчання проводять для того, щоб в обстановці, макси
мально наближеній до реальної, випробувати всі попередні 
розрахунки та прикидки.

Навчання на Тоцькому полігоні дали змогу виявити певну 
слабкість усього сценарію майбутнього прориву оборони. Ми 
завдаємо ядерного удару по позиціях супротивника, але наші 
війська перебувають занадто далеко від епіцентру. Поки вони 
після вибуху дійдуть до епіцентру, супротивник може про
лом закрити, тоді нам не вдасться увірватися на капіталіс
тичні землі й звільнити від експлуатації стражденних братів 
по класу. Адже голодні дітлахи пролетарів тягнуть свої тон
кі рученята за шматочком хлібця. Вони так чекають на ви
зволителів! Якщо буржуї будуть швидко закривати проломи 
у своєму фронті після наших ядерних ударів, то звільнення 
зірветься.

А раптом відразу після кожного вибуху в епіцентр виса
джувати десант із гелікоптерів?

Жуков вирішив успіх навчань закріпити!
Тут-таки наказав готувати наступного року балет за тим 

самим сценарієм. Кодова назва навчань -  «Дощик». Усе як і ми
нулого разу, тільки реально через епіцентр буде наступати не 
один корпус, а два! Удар суміжними флангами двох корпусів 
через епіцентр!

І ще: відразу після вибуху хвилин за 15-20 в епіцентр ви
садити з гелікоптерів десантний полк. Бійці окопаються, 
відіб’ють спроби супротивника закрити пролом, а в цей час із 
фронту підійдуть ударні угруповання корпусів.

Місце -  те саме. Краще, ніж Тоцький полігон, не придума
єш. Пейзаж, якщо уяву напружити, цілком на Баварію скида
ється.

249



Віктор Суворов

Доповів Жуков Хрущову. Той погодився. Дав вказівку у 
Чкалов і Куйбишев: великий концерт повторюємо за рік, го
туйтеся.

Перший секретар Чкаловського обкому КПРС товариш 
Павло Миколайович Корчагін відразу наказав причепити свій 
персональний вагон до першого поїзда. До Куйбишева зовсім 
недалеко. Річка Самара бере початок недалеко від Чкалова, 
який раніше був Оренбургом, і тече прямо до Куйбишева, який 
раніше був Самарою. Залізнична магістраль уздовж річки Са
мари, одне -  правіше від неї, друге -  лівіше. На півдорозі -  той 
самий чортів Тоцький полігон.

Товариш Корчагін з вокзалу одразу до сусіда -  першого се
кретаря Куйбишевського обкому КПРС товариша Михайла 
Трохимовича Єфремова: «Що робити будемо?».

Вирішили, що першим до Хрущова звертається Корчагін, 
бо в нього аргументи слабші. Другим, і нібито незалежно, не 
викриваючи, що змовилися, звернеться Єфремов.

Корчагін повернувся до себе у Чкалов, зателефонував Хру
щову, доповів про перевиконання плану виробництва промис
лової продукції, успіхи в сільському господарстві, зростання 
рівня комуністичної свідомості робітників, селян і трудової ін
телігенції, плавно перейшов на боєготовність військ Південно- 
Уральського військового округу, яка внаслідок проведених на 
Тоцькому полігоні навчань нечувано посилилася. І наприкінці 
обережно про те, що на цьому можна було б і припинити, тому 
що стали відомі певні негативні моменти.

-  Які ще моменти?
-  Народ наш недовірливий. Сказано йому яблук не їсти, кар

топлю не копати. А йому, народові нашому, хоч кіл на голові теши.
-  Чи є такі, що вірять, що капусту й огірки з городів їсти не 

можна?
-  Такі, Микито Сергійовичу, є. Самі не їдять, на ринок ве

зуть. Щоб добро не пропадало. Або державі здають. План за
готівель ніхто не відміняв.

-  Іще які моменти?
-  Ми доповідали, що всю худобу з небезпечного району від

ганяли у безпечні місця. А де вони, безпечні? Декілька сіл за 
п’ять кілометрів, але є ж і за десять. Корів гнати зі сотень дво-
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рів можна, але як гнати свиней? Вони жирні на коротких ніж
ках. А  куди подіти курей, гусей, качок? Тому вибухом багато 
живності побито, а ті, що не вбиті, хворіють. Та й тих корів, що 
виганяли, уберегти від хвороб неможливо. Вони по траві па
суться. Як і кому поясниш, де гарна трава, а де радіоактивна, 
тому деякі несвідомі громадяни висловлюють невдоволення.

Подумав Хрущов і вирішив, що навчання проводити треба. 
Якщо вибрати інше місце, то буде два заражені полігони. Уже 
краще на одному місці проводити. Про це й повідомив товари
шеві Корчагіну.

6

І тоді наступного дня зателефонував перший секретар 
Куйбишевського обкому КПРС товариш Михайло Трохимович 
Єфремов, доповів про перевиконання плану виробництва про
мислової продукції, успіхи в сільському господарстві, зрос
тання рівня комуністичної свідомості робітників, селян і тру
дової інтелігенції, плавно перейшов до боєготовності військ 
Приволзького військового округу, яка внаслідок проведених на 
Тоцькому полігоні навчань нечувано посилилася.

Потім висловив цілковиту підтримку ідеї проведення ще 
одних таких навчань. Правильно! Треба вчитися давати від
січ ворогу! Є негативні моменти, але нам не звикати. Річка Са
мара впадає у Волгу прямо в центральній частині Куйбишева. 
Трохи радіоактивних ізотопів вона, звісно, у Волгу несе, ну так 
це ж небагато. Волга така яка широка й повноводна.

У місті сотні тисяч людей. Населення Куйбишева впевнено 
наближається до мільйона. Місто закрите для будь-яких іно
земців. Тому що в Куйбишеві зосереджено заводи неймовірної 
потужності та безмежної секретності. У Куйбишеві найваж
ливіші наші авіаційні заводи, тут ще й ракетне виробництво 
розгортається. Для виробництва літаків і ракет потрібні легкі 
метали особливої міцності. Прямо в Куйбишеві їх і виробляє
мо. Забрудненість повітря, води та ґрунту перевалила за всі 
допустимі межі, тому дрібка радіації суттєво картину не зі
псує, місту не завадить.
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Справа в іншому: безпосередньо під будівлею обласного ко
мітету Комуністичної партії, прямо під кабінетом його першо
го секретаря, знаходиться секретний бункер товариша Ста
ліна. У разі війни бункер цей буде центральним командним 
пунктом товариша Хрущова. Війна, якщо капіталісти її роз
почнуть, буде атомною.

Перший секретар Куйбишевського обкому поцікавився в 
Першого секретаря ЦК КПРС, чи розумно ще в мирний час за
гиджувати радіацією район центрального командного пункту?

Хрущов обіцяв подумати.
Першому секретарю Куйбишевського обкому він відповів 

не відразу, а лише за два тижні.
Зате відразу зателефонував Жукову й наказав наступ

ні військові навчання з практичним застосуванням ядерної 
зброї проводити в іншому місці.

Жуков заперечив: іншого такого місця не знайти.
Хрущов підказав: семипалатинський ядерний полігон.
Жуков і тут заперечив: там ніде розмістити таку кількість 

військ.
Хрущов: проводь без такої кількості військ, проводити 

тільки з двома полками -  гелікоптерним і десантним.
Й аргументів у Жукова не залишилося. Довелося на ходу 

ще один вигадати: якщо проводити в іншому місці, плануван
ня та підготовка триватимуть понад рік.

Хрущов відрізав: «Проводь через два роки.»

7

У липні 1955 року було скликано ще один пленум ЦК.
До липня 1955 року членами Президії були тільки ті, хто 

перебував на командних висотах за Сталіна. Цей пленум ви
різнявся уже тим, що до складу Президії ЦК ввійшов товариш 
Олексій Іларіонович Кириченко. До складу Президії ЦК впер
ше після смерті Сталіна ввійшла нова людина, яка за Сталіна 
не входила до вищого ешелону влади. Товариш Кириченко був 
у команді Хрущова ще в довоєнні часи.
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12 липня 1955 року пленум ухвалив рішення про скликан
ня на початку 1956 року XX з’їзду КПРС.

Відразу після смерті Сталіна Берія і Маленков виступали 
за засудження культу особи Сталіна, за вибір нового напряму 
розвитку країни.

Булганін і Хрущов були за збереження культу особи Сталі
на та курсу на соціалізм.

Берію було скинуто з вершин і знищено. Не забудьмо, що 
скинули й убили його не за те, що він був катом -  там усі були ка
тами, -  його вбили за те, що хотів звернути зі шляху соціалізму.

Маленкова було відсторонено від керівництва економікою.
Обох звинувачували в зраді великої справи Леніна-Сталіна. 

Тепер, коли Берія і Маленков небезпеки більше не становили, мож
на було скористатися їхніми ідеями. Не всіма, а тільки деякими.

Хрущов вирішив розвінчали культ особи Сталіна.
Але країну так і вести у світле завтра шляхом Троцького, 

Леніна, Сталіна.
Не звертаючи.

ДІЙОВІ ОСОБИ

Народився 1897 року. У Першій 
світовій війні -  молодший унтер- 
офіцер. Під час Громадянської ві
йни -  комісар бронепоїзда, коман
дир бригади, командир дивізії, 
начальник штабу армії Далекосхід
ної республіки.

Після Громадянської війни за
кінчив особливий факультет Вій
ськової академії імені Фрунзе. Був 
командиром корпусу, командува
чем 2-ї окремої Далекосхідної ар
мії.

26 листопада 1935 року отри
мав звання комдива.

Маршал
Радянського Союзу 
КОНЄВ
ІВАН СТЕПАНОВИЧ
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22 лютого 1938 року -  звання 
комкора.

8 лютого 1939 року -  командар
ма 2-го рангу.

1940 року Сталін провів пере
атестацію всього вищого команд
ного складу й запровадив нові 
військові звання, які ніяк не були 
пов’язані з попередніми звання
ми. Комкор Жуков отримав звання 
генерала армії, а командарм 2-го 
рангу Конєв -  звання генерал-лей
тенанта.

На початку 1941 року Конєв 
отримав посаду командувача 
військ Північно-Кавказького вій
ськового округу. У травні 1941 року 
за наказом Сталіна таємно розгор
нув в окрузі 19-ту армію й особисто 
очолив її.

13 червня 1941 року 19-та ар
мія, як і низка інших армій, почала 
таємне висування у західні райони 
країни. Війна застала 19-ту армію 
в ешелонах. Усі плани Сталіна було 
порушено. Ешелони 19-ї армії, де
які частини якої вже розвантажи
лися, терміново розвернули на Бі
лорусію, де були оточені й розбиті 
головні сили Західного фронту.

11 вересня 1941 року Конєв при
значений командувачем Західного 
фронту. 12 вересня отримав звання 
генерал-полковника.

2 жовтня 1941 року німецькі 
війська завдали ударів по флангах 
Західного фронту. 7 жовтня ударні 
угруповання з’єдналися в районі
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Вязьми, замкнувши кільце оточен
ня навколо головних сил Західно
го фронту. В оточення потрапили 
чотири радянські армії -  19-та, 
20-та, 24-та, 32-га. У їх складі було 
19 стрілецьких дивізій і 4 танко
ві бригади. Різні джерела подають 
різні відомості про те, скільки було 
захоплено в полон бійців і коман
дирів Червоної Армії. У  будь-якому 
випадку -  понад 600 тисяч.

Ш лях на Москву був відкритий.
Німці припустилися фатальної 

помилки. Геббельс повідомив по 
радіо про грандіозну перемогу. З 
передачі німецького радіо радян
ське керівництво дізналося про 
смертельну загрозу Москві. Було 
докладено воістину неймовірних 
зусиль для перекидання будь-яких 
резервів на московський напрямок. 
На захист Москви було кинуто вій
ськові училища та частини народ
ного ополчення, укомплектовані 
ненавченими і не придатними до 
військової служби людьми старшо
го віку.

16 жовтня в Москві зчинилася 
паніка, що супроводжувалася по
грабуваннями та мародерством.

Командувача Західним фрон
том генерал-полковника Конєва 
було відсторонено від командуван
ня. На нього чекала доля генерала 
армії Павлова, який командував За
хідним фронтом у перші дні війни.

Є декілька версій порятунку Ко
нєва від арешту та розстрілу. За од-
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ними даними, за Конєва заступив
ся Жуков, за іншими -  Берія.

Генерал-полковника Конєва було 
призначено заступником коман
дувача Західним фронтом. Через 
день, 17 жовтня 1941 року, для обо
рони Москви з північно-західного 
напрямку зі складу Західного фрон
ту було виокремлено Калінінський 
фронт, командувачем якого було 
призначено Конєва.

У Ржевській битві війська Ко
нєва зазнали величезних утрат, не 
здобувши жодних успіхів.

У серпні 1942 року Конєва при
значено командувачем Західним 
фронтом. Війська зазнавали коло
сальних утрат у грандіозних на
ступальних операціях, які захли
налися власною кров’ю.

27 лютого 1943 року Сталін 
зняв Конєва з посади командувача 
Західним фронтом «як такого, що 
не впорався зі своїми обов’язками».

Знявши з Західного фронту, 
Сталін призначив Конєва коман
дувачем Північно-Західного фрон
ту, наступальну операцію якого 
Конєв тут-таки провалив. Сталін 
знову знімає Конєва і призначає 
його командувачем Степовим вій
ськовим округом. Назва вводить 
в оману. Насправді Степовий вій
ськовий округ був найпотужнішим 
стратегічним резервом, який коли- 
небудь створювали в історії воєн. 
Степовий військовий округ розта
шовувався позаду двох радянських
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фронтів, які обороняли Курський 
виступ.

9 липня 1943 року о 24.00 Сте
повий військовий округ було пере
йменовано на Степовий фронт і 
17 липня введено у битву.

26 серпня 1943 року за відзна
ки в Курській битві Сталін присво
ює Конєву звання генерала армії. 
Фронт тим часом вийшов до Дні
пра і з ходу його форсував. У жовтні 
Степовий фронт було перейменова
но на 2-й Український.

20 лютого 1944 року за відзнаки 
в Корсунь-Шевченківській опера
ції Конєв отримує діамантову зірку 
Маршала Радянського Союзу.

26 березня 1944 року війська 
2-го Українського фронту, розвива
ючи наступ, першими вийшли на 
західний кордон Радянського Со
юзу і вступили на територію Руму
нії. За наказом Сталіна цього дня 
Москва салютувала військам 2-го 
Українського фронту 24-ма арти
лерійськими залпами з 324 гармат.

У травні 1944 року Сталін ста
вить Конєва на головний напрямок 
війни, призначивши командува
чем 1-го Українського фронту. У 
липні та серпні 1944 року війська 
фронту прориваються на терито
рію Польщі, в одному місці форсу
ють Віслу й займають Сандомир- 
ський плацдарм.

У січні 1945 року війська 1-го 
Українського фронту у взаємодії з 
військами 1-го Білоруського фрон-
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ту ввірвалися на територію Німеч
чини. А  в квітні два фронти здій
снюють Берлінську операцію, після 
чого 1-й Український фронт завдає 
стрімкого удару по Празі.

Конєв був людиною доброю. Одно
го разу головний маршал авіації Го
лованов поцікавився: «Навіщо, Баню, 
своїх генералів палицею б’єш?».

Конєв відповів, що якщо генера
лу набити морду, то він зрозуміє по
милку і виправить її. Якщо ж віддати 
під трибунал, то там розстріляють.

Тут не посперечаєшся: логічно, 
навіть дуже. Краще вже морду ге
нералу набити.

Цим у нас багато хто захоплю
вався. Маршал Радянського Союзу 
Андрій Іванович Єрьоменко щедрим 
був на руку. Маршал Радянського 
Союзу Москаленко не пас задніх.

А  от Маршал Радянського Сою
зу Жуков був зовсім не таким. Жу
ков більше любив розстрілювати.

Після війни Конєв -  Головно
командувач Центральної групи 
військ в Австрії, далі -  заступник 
Міністра Збройних сил, Головноко
мандувач сухопутних військ.

У 1951 році Сталін зняв Марша
ла Конєва з високих постів і відпра
вив командувати Прикарпатським 
військовим округом.

Після смерті Сталіна та арешту 
Берії Конєва призначено головою 
Спеціального судового засідання, 
яке судило Берію і винесло йому 
смертний вирок.
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У вересні 1954 року на Тоцько- 
му полігоні діяв 128-й стрілецький 
корпус, підсилений артилерійською 
дивізією, артилерійською та сапер
ною бригадами, підтриманий діями 
трьох авіаційних дивізій.

Але діями корпусу реально ке
рував розгорнутий на час навчань 
командний пункт 25-ї армії з вуз
лом зв’язку.

А  діями 25-ї армії реально керу
вав командний пункт фронту «схід
них» з вузлом зв’язку. Командував 
фронтом «східних» Маршал Радян
ського Союзу Конєв з групою гене
ралів з Управління та штабу При
карпатського військового округу.

Конєв, як і керівник навчань Жу
ков, робив Хрущову велику послугу. 
Своїми діями він показував тим, хто 
мав сумнів: дивіться, ось я коман
дую фронтом так, як командував на 
війні. Тільки міць тепер у нас в руках 
така, що жодні вороги не страшні.

Після навчань Маршал Ра
дянського Союзу Конєв і група ге
нералів, яка працювала разом із 
ним під час навчань, повернули
ся до виконання своїх службових 
обов’язків у Прикарпатський вій
ськовий округ.

Але всім, хто знайомий з поряд
ками в Радянській Армії, було ясно, 
що не довго Конєву сидіти в При
карпатському «засланні». Невдовзі 
буде зліт на службові висоти.

Так само, як і тим, хто був поруч 
із ним.
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Генерал-лейтенант 
ХАДЖІ-УМАР 
ДЖЮРОВИЧ 
МАМСУРОВ

Народився 15 вересня 1903 
року. Осетин. Улітку 1918 року у 
віці 14 років добровільно вступив до 
Червоної Армії, був бійцем загону 
Владикавказького совдепу, гірської 
червоної сотні 11-ї армії, опергрупп 
Терської НК.

Після Громадянської війни пе
ребував на командних посадах у 
кавалерії Червоної Армії.

1935 року пройшов спецпід
готовку. У ті часи особи, які вико
нували таємні державні функції, 
поділялися на секупів і сексотів, 
тобто «секретных уполномоченных 
і секретных сотрудников. Мам
сурова було призначено секупом 
Спецвідділу «А» Розвідувального 
управління Генерального штабу 
Червоної Армії, агентурний псев
донім -  Ксанті.

Спецвідділ «А» займався фізич
ним усуненням тих, хто заважав 
великій справі будівництва кому
нізму в усьому світі.

У серпні 1936 року Ксанті отри
мав посаду радника (насправді ко
мандира) 14-го корпусу республікан
ської армії Іспанії. Корпус тільки слід 
було сформувати. Це був перший у 
світі диверсійний корпус. Мамсуров 
його створив й успішно ним керував.

За організацію та проведення 
одночасного раптового масованого 
удару диверсійних груп по аеродро
мах італійської та німецької авіацій 
майор Мамсуров отримав звання 
полковника (звання підполковника
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в Червоній Армії було введено піз
ніше), був удостоєний ордена Лені
на, який з моменту запровадження 
офіційно вважали вищою нагоро
дою Радянського Союзу, і в ті часи 
цінували особливо високо.

Ернест Хемінгуей особисто знав 
македонця Ксанті, використову
вав його образ як прототип одного 
з героїв роману «По кому подзвін», 
не підозрюючи, що це майор радян
ської військової розвідки.

У 1938-41 роках полковник 
Мамсуров -  начальник відділу «А» 
(з 1940 року -  5-й відділ) Розвіду
вального управління Генерального 
штабу Червоної Армії.

У травні 1941 року до Білорусії 
було перекинуто численні групи 
диверсантів-інтернаціоналістів: 
німців, поляків, французів, іспан
ців. Мамсуров на чолі оперативної 
групи Генерального штабу перебу
вав у районі Бреста й Барановичів. 
Він мав керувати перекиданням 
диверсійних груп у німецький тил і 
їх керівництвом.

Гітлер зірвав ці плани. На ди
версантів-інтернаціоналістів мож
на було б покластися, якби Червона 
Армія успішно наступала. Але в об
ставинах загального розвалу, па
ніки й утечі надійність найманців 
викликала сумніви. Тому масове 
засилання було скасовано.

4 липня 1941 року полковник 
Мамсуров за наказом Сталіна осо
бисто брав участь в арешті коман-
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дувача військами Західного фрон
ту генерала армії Д. Г. Павлова, на 
якого звалили провину за розгром 
та за наказом з Кремля обмовили й 
розстріляли.

10 липня 1941 року Мамсуро
ва призначено начальником розві 
дувального відділу штабу Голов
ного командування Західного на
прямку. У  серпні -  начальником 
особливої оперативної групи Роз
відувального управління Гене
рального штабу, яка займалася 
закиданням розвідувальних і ди
версійних груп у тил супротивника 
(уже не інтернаціоналістів, а ра
дянських громадян), а разом й ор
ганізацією партизанського руху на 
Західному, Північно-Західному та 
Ленінградському фронтах.

Із січня 1942 року полковник 
Мамсуров за особистим проханням 
відправлений на фронт. Там коман
дував кавалерійською дивізією, був 
заступником командира 7-го ка
валерійського корпусу. Із серпня 
1942 року -  начальник Південного 
штабу партизанського руху.

З листопада 1942 року -  началь
ник оперативного відділу (плану
вання бойових дій) Центрального 
штабу партизанського руху.

13 листопада 1943 року отри
мує звання генерал-майора та по
саду заступника начальника 2-го 
управління ГРУ.

Того самого року на особисте 
прохання повертається на фронт,
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отримує під командування 2-гу 
гвардійську Кримську ордена Ле
ніна двічі Червонопрапорну ордена 
Богдана Хмельницького кавалерій
ську дивізію, якою командував до 
кінця війни. За успішне проведен
ня низки зухвалих рейдів у тилах 
ворога був удостоєний звання Ге
роя Радянського Союзу. На Параді 
Перемоги командував батальйоном 
зведеного полку 1-го Українського 
фронту.

Після війни генерал-майор 
Мамсуров закінчив Академію Ге
нерального штабу і був призначе
ний командиром 27-ї механізованої 
дивізії 38-ї армії Прикарпатського 
військового округу, далі -  коман
диром 27-го стрілецького корпусу 
13-ї армії того самого округу.

З серпня 1953 року Мамсуров 
отримав звання генерал-лейте
нанта. У вересні 1954 року гене
рал-лейтенант Мамсуров під час 
навчань на Тоцькому полігоні ви
конував обов’язки начальника роз
відки фронту «східних».

1955 року призначений коман
дувачем 38-ї армії Прикарпатсько
го військового округу.
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Навчання на Тоцькому полігоні мали наслідки не т іль
ки для Радянського Союзу. Рівно за сім місяців, 14 травня 
1955 року, було ухвалено Варшавський договір. Його підпи
сали Радянський Союз, Польща, НДР, Чехословаччина, Угор
щина, Румунія, Болгарія та Албанія.

Буржуї створили агресивний блок НАТО 1949 року, а ми 
свій оборонний союз тільки 1955 року. Ось він -  показник ми
ролюбності.

Це не все: укладаючи Варшавський договір, наші вож
ді відразу оголосили, що готові будь-якої миті розпустити 
Варшавський договір, якщо буржуї розпустять НАТО. Це ще 
один показник миролюбності: ми от готові розпустити свій 
військовий союз, а от кляті буржуї не погоджуються на такий 
крок. Хто ж із нас агресор?

Створення Варшавського договору було зумовлено тим, 
що тоді Західна Німеччина вступила у НАТО, а ми у відповідь 
на це...

Не уникнути запитання: навіщо чекали так довго?
Адже дивно: ми створюємо свій оборонний союз у відпо

відь на вступ до НАТО ще однієї країни. Хоча логічно було б 
створити наш оборонний союз не у відповідь на посилення 
НАТО 1955 року, а у відповідь на його створення 1949 року.

У  чому ж справа?
А в тому, що ні 1949 року, ні пізніше товаришу Сталіну жо

ден Варшавський договір був зовсім не потрібний.
Пояснюю на прикладі Польщі, у столиці якої було підпи

сано пакт.
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2

13 червня 1939 року районні й обласні військкомати Ра
дянського Союзу отримали вказівку повернути під прапори 
Червоної Армії резервістів фінської національності й усіх їх 
направити до Ленінградського військового округу.

23 серпня 1939 року Сталін і Гітлер руками Молотова й Ріб- 
бентропа поділили Польщу. 1 вересня Німеччина напала на 
Польщу, узявши на себе відповідальність за початок Другої 
світової війни. 17 вересня на територію Польщі вступили час
тини Червоної Армії.

11 листопада 1939 року Народний комісар оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу Ворошилов підписав наказ про 
створення в складі Червоної Армії 106-ї стрілецької дивізії. 
Дивізія як дивізія. Іще одна. Щоправда, не така, як решта. Ди
візія комплектувалася фінами і карелами, яких ще з червня 
стали призивати до Червоної Армії та збирати в районі Ленін
града. Керівний склад нової 106-ї дивізії через брак команди
рів зазначених національностей комплектували не тільки фі
нами та карелами, а й росіянами.

23 листопада 1939 року на базі 106 стрілецької дивізії по
чалося формування фінського корпусу. Командир корпусу -  
комдив Червоної Армії Аксель Мойсейович Анттіла. Комісар 
корпусу -  бригадний комісар Філіп Іванович Єгоров. Началь
ник штабу -  комбриг Федір Миколайович Романов.

Корпус мав стати ядром армії ФДР -  Фінляндської Демо
кратичної Республіки.

Республіки такої ще не було, але товариш Сталін уже під
готував для неї уряд, каральні органи та збройні сили.

Головою уряду ФДР та міністром закордонних справ това
риш Сталін поставив секретаря Виконкому Комінтерну това
риша Отто Вільгельмовича Куусінена.

Посаду Міністра внутрішніх справ ФДР обійняв товариш 
Туурі Лехен.

У  1925-1926 роках товариш Лехен під агентурним псев- * 
донімом Лангер нелегально працював у Німеччині, готував
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збройне повстання пролетаріату не лише Німеччини, але й 
Чехословаччини та Австрії.

1927 року товариша Лехена було призначено начальником 
Центральної військово-політичної школи Комуністичного Ін
тернаціоналу. Школа готувала диверсантів із багатьох країн 
світу. Головний напрям підготовки -  силове захоплення влади 
у разі виникнення сприятливих обставин.

У час громадянської війни в Іспанії товариш Лехен обіймав 
посаду начальника штабу інтернаціональної бригади, воював 
у складі диверсійного корпусу, яким командував такий собі 
Ксанті, тобто полковник радянської військової розвідки Ха- 
джі-Умар Джіорович Мамсуров. У цій розповіді ми його вже 
зустрічали на Тоцькому полігоні, де він під час навчань вико
нував обов’язки начальника розвідки фронту «східних».

1939 року товариш Сталін призначив запеклого радян
ського шпигуна й диверсанта товариша Лехена Міністром 
внутрішніх справ Фінляндської демократичної республіки.

Міністром оборони та командиром 1-го корпусу ФДР став 
генерал-лейтенант Народної армії Фінляндії (одночасно -  ком
див Червоної Армії) Аксель Мойсейович Анттіла.

У що ж нарядити бійців армії ФДР?
Проблем не виникло. Червона Армія захопила багату здо

бич у Польщі. У тому числі мобілізаційні склади Війська Поль
ського. Бійців ФДР одягли в польські шинелі, споровши знаки 
розрізнення та замінивши їх на щойно вигадані.

Тільки-но товариш Сталін таємно сформував уряд ФДР на 
чолі з товаришами Куусіненом, Лехеном і Анттілою, тільки-но 
товариш Ворошилов сформував корпус для звільнення Фін
ляндії, тут-таки з фінської території, як на замовлення, при
летів снаряд і вибухнув на нашій землі!

-  От ви як! -  сказав товариш Сталін. -  На Радянський Союз 
напасти вирішили! Так отримуйте ж удар у відповідь!

Умить було оголошено, що народи Фінляндії повстали, що 
повсталі сформували свій уряд і армію, що вони ведуть бо
ротьбу за звільнення Фінляндії від ярма капіталістів.

Голова уряду ФДР товариш Куусінен звернувся до уряду 
Радянського Союзу за допомогою. Було підписано договір про 
взаємодопомогу. Причому глава ФДР товариш Куусінен, забув-
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Голова уряду ФДР Куусінен (за столом) і Голова Ради Народних Комісарів СРСР 
Молотов (перший ліворуч) підписують договір про взаємодопомогу

ши, що тепер він не номенклатурний працівник ЦК ВКП(б), а 
голова вільної суверенної держави, розписався на договорі л і
терами російського алфавіту.

Червона Армія простягнула руку дружби повсталому наро
дові Фінляндії...

У  Фінляндії вийшла запинка. Звільнення зірвалося.
Але цікаво подивитися на те, що робили герої цієї історії 

22 червня 1941 року.
Колишній міністр оборони ФДР генерал-майор Антті- 

ла став заступником командира 34-го стрілецького корпусу 
19-ї армії.

Це був найпотужніший стрілецький корпус Червоної Ар
мії -  п’ять дивізій, включно з однією гірськострілецькою. Ко
мандував корпусом генерал-лейтенант Р. П. Хмельницький 
генерал для особливих доручень Маршала Радянського Союзу 
Ворошилова. Корпус у складі 19-ї армії таємно висувалися на
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найвиграшніший напрямок прийдешньої визвольної війни -  
румунський. 19-ю армією командував генерал-лейтенант 
І. С. Конєв.

Колишній міністр внутрішніх справ ФДР товариш Туурі 
Лехен у травні 1941 року очолив диверсійно-розвідувальну 
мережу НКВС у Карелії та на Балтиці.

Колишній глава уряду та міністр закордонних справ ФДР 
товариш Отто Куусінен 940 року був призначений заступни
ком голови Верховної Ради СРСР, у лютому 1941 року отримав 
звання члена ЦК ВКЩб). 16 жовтня 1952 року він став членом 
Президії ЦК КПРС. Одразу ж після смерті Сталіна звідти його 
вигнали. Але 29 червня 1957 року він отримав посаду секре
таря ЦК КПРС і члена Президії ЦК КПРС. Куусінен помер на 
бойовому посту у віці 82 роки.

Проте як усе це стосується Варшавського договору, укладе
ного 14 травня 1955 року?

Безпосередньо.

З
Навесні 1940 року цвіт польського офіцерства було вини

щено. Керував винищенням комісар державної безпеки 3-го 
рангу Іван Олександрович Серов.

Останніми роками в Росії вийшло декілька статей і навіть 
книг, у яких висловлено боязкий сумнів: чи насправді злочин 
учинили наші доблесні чекісти? Вони ж такі добрі й лагідні. 
А  може, це все-таки німці?

Розвіємо сумніви.
22 травня 2008 року Головна військова прокуратура Росії 

відмовилася передавати Польщі справи про масові розстріли 
польських офіцерів. Причина відмови -  більшість томів має 
гриф «Таємно» або «Цілком таємно».

Зі 187 томів справи польській стороні було передано 67 то
мів, тому що інші «містять державну таємницю».

26 січня 2011 року Верховний Суд Росії визнав законним 
засекречування матеріалів справи.
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От і все. Сперечатися більше немає про що.
Поміркуймо: чому документи засекречені? Чию таємни

цю, немов тюремний пес, охороняє Верховний Суд Росії? Сліди 
чиїх злочинів замітає Головна військова прокуратура?

Якщо злочин учинили гітлерівці, то слід було ще у 
1946 року всі ці томи вивалити у Нюрнберзі на стіл міжнарод
ного трибуналу.

Але ці томи чомусь не вивалили. їх чомусь засекретили ще 
у квітні 1940 року.

Якщо злочин учинили гітлерівці, то навіщо Радянському 
Союзу тоді, а Росії зараз ховати сліди нацистських злочинів? 
У  чому особистий інтерес Головного військового прокурора та 
Голови Верховного Суду Росії?

Устаньмо на позицію тих, хто провину за згаданий злочин 
валить на гітлерівців, і побачимо, що з цього вийде.

Отже, жахливий військовий злочин учинили нацисти. 
Головний військовий прокурор і Голова Верховного Суду РФ 
приховують документи, які викривають гітлерівських катів, 
чим перешкоджають правосуддю над нацистами. Із цього ви
пливає, що Головний військовий прокурор і Голова Верховного 
Суду РФ є ворогами нашої Батьківщини, пособниками гітле
рівських катів.

Відразу після війни гітлерівських посіпак публічно вішали 
на майданах радянських міст.

Якщо російські судді та прокурори приховують сліди зло
чинів СС, значить, усі вони посіпаки нацизму, значить, усіх їх 
має спіткати сувора кара наших найсправедливіших законів. 
Навіщо Росії зрадники Батьківщини й гітлерівські прихвостні 
у Верховному Суді та Головній військовій прокуратурі?

Я зовсім не наполягаю на тому, щоб весь склад Верховно
го Суду Росії та Головної військової прокуратури засудити до 
ув’язнення без права листування. На мій погляд, вистачило б 
довічних термінів у Солікамську.

Без жартів: документи про розстріл польських офіцерів за
секречено керівництвом Радянського Союзу, і залишаються 
вони таємними і цілком таємними за розпорядженням керів
ництва Росії.

Це визнання провини.
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Пробачте, ми захопилися. Отже, навесні 1940 року радян
ська таємна поліція винищила цвіт польського офіцерства.

2 листопада 1940 року товариш Сталін дав вказівку това
ришеві Берії почати підготовку до формування на території 
Радянського Союзу польської дивізії, комплектуючи її полоне
ними польськими солдатами й уцілілими офіцерами.

У листопаді 1939 року в складі Червоної Армії було створено 
фінську дивізію, яку тут-таки розгорнули до корпусу. Дивізію, 
а згодом і корпус, створювали заради звільнення Фінляндії.

Ніяк не збагну, а навіщо товаришеві Сталіну польська ди
візія в складі Червоної Армії? Проти кого воювати? Польщу 
Сталін розділив із Гітлером. Гітлер був вірним другом, напа
ду з боку Німеччини товариш Сталін не чекав. Навіщо йому 
польська дивізія?

4

Підготовка до створення польської дивізії почалася негай
но. Головне: таємно перевірити благонадійність кожного. А 
офіційного рішення поки не ухвалювати.

Багато польських солдатів й уцілілих офіцерів уважали, 
що Гітлер і Сталін однаковою мірою винні у розподілі Польщі. 
Таких слід було виявити і до новостворюваних польських час
тин не брати.

А дехто вважав, що Гітлер напав першим, значить, він є 
головним винуватцем, значить, воювати треба проти Гітлера. 
Усе одно з ким у спілці. Хоч із самим дияволом.

Тих, хто так уважав, слід було виявити і тримати на обліку 
до необхідного моменту.

Такий момент настав на початку червня 1941 року.
Цілком таємне рішення про створення польської дивізії 

було ухвалене 4 червня 1941 року. Дивізія отримала номер -  
238-ма стрілецька дивізія Червоної Армії. Термін готовності -  
1 липня 1941 року.

За номером і назвою польська дивізія нічим не відрізняла
ся від радянських дивізій. У документах значилося: 238сд. І це 
все. Будь-який шпигун, добувши документ про формування
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ще однієї радянської дивізії, позіхнув би в долоню -  нічого осо
бливого.

А особливість полягала в тому, що формування польської 
дивізії було порушенням договору з Німеччиною «Про дружбу 
і кордон».

Особливість полягала в тому, що 2 листопада 1940 року, 
тобто ще перед поїздкою товариша Молотова до Берліна, това
риш Сталін уже твердо вирішив порушити договір із Гітлером 
і напасти на нього. Для жодної іншої мети польська дивізія не 
була потрібна.

Скажу більше. Радянська пропаганда десятиліттями ствер
джувала, що перед війною миролюбного товариша Сталіна 
гризла гризота: «Як би оце не дати Гітлеру приводу для нападу».

Так-от: формування польських частин у складі Червоної 
Армії -  це не тільки привід Гітлеру, а й причина для нападу з 
метою випередити радянський удар.

А удар назрівав. Готовність польської дивізії до 1 липня 
1941 року про щось таки свідчить. Я вважав, що Сталін готу
вав напад на Німеччину 6 липня 1941 року. Останніми рока
ми після публікації робіт інших досліджень, насамперед, Мар
ка Солоніна та Володимира Бєшанова, упевненість моя дещо 
похитнулася.

У напрямі наближення цієї дати.

5

22 червня 1941 року Гітлер зірвав плани Сталіна.
І все пішло шкереберть. Сталіну довелося просити допомо

ги в США та Великої Британії. А коли так, то довелося визнати 
польський уряд у Лондоні.

Це створило нові труднощі. Якщо визнали польський уряд у 
Лондоні, то під час формування польських частин довелося бра
ти будь-яких полонених польських солдатів й уцілілих офіце
рів, а не тільки тих, яких вибрали радянські товариші з НКВС.

Було вирішено сформувати польський корпус у складі двох 
дивізій (по 10000 бійців у кожній) і запасного полку (5000 бійців),
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штаб корпусу та запасний полк на станції Бузулук, одну дивізію 
формувати на Тоцькому, другу -  на Татіщевському полігонах.

Чимось знайомим повіяло: станція Бузулук, Тоцький по
лігон... Десь нам вже ці назви траплялися. Спавді! Тепер зга
дав.

Цікаво зауважити, що з боку Генерального штабу Черво
ної Армії формуванням польських частин керував генерал- 
майор танкових військ Олексій Павлович Панфілов.

Польським командирам він відрекомендував себе уповно
важеним Генерального штабу РККА з формування польських 
частин. Це було правдою. Але не цілковитою. Адже генерал- 
майор танкових військ Панфілов був також заступником на
чальника Розвідувального управління Генерального штабу 
РККА, із жовтня 1941 року -  начальником тієї славної когорти 
бійців таємного фронту.

Польська сторона наполягала на формуванні потужної ар
мії. Товариш Сталін наполегливо відбивався.

Восени 1941 року Радянський Союз стояв на межі загибе
лі. Розтрощивши Західний фронт під командуванням гене
рал-полковника Конєва, німецька армія рвонула до Москви. 
16 жовтня в столиці нашої Батьківщини здійнялася небувала 
паніка, що супроводжувалася пограбуванням крамниць, дер
жавних установ і приватних квартир, пожежами, убивствами, 
бешкетом натовпу, масовим спалюванням документів, утечею 
начальників різних рангів. Над Москвою висіли чорні хмари 
диму від спалених документів і реальна загроза захоплення. У 
цей час полонені польські солдати, уцілілі офіцери та генерали 
рвалися в бій, але Сталін уперто не хотів формувати потужну 
польську армію. А чому?

А тому, що Сталіну потрібна була не просто польська армія, 
а покірна польська армія.

Більшість польських солдатів й уцілілих офіцерів уважа
ли і Гітлера, і Сталіна однаково відповідальними за розподіл 
Польщі та розв’язання Другої світової війни. Озброїш таку ар
мію -  і як її потім контролювати? Така армія Сталіну була не 
потрібна. І він відповідав, що нічим велику польську армію го
дувати, нічим її озброювати.
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У серпні 1941 року Радянський Союз і Велика Британія 
окупували Іран, і ще тоді Чьорчілль запропонував: «Якщо 
тобі, шановний Сталіне, нічим польську армію годувати і ні
чим озброювати, виводь її в Іран, у мене для польської армії 
знайдеться і продовольство, й обмундирування, і зброя».

Улітку 1942 року польські частини генерала Андерса було 
відправлено до Ірану.

На радянській території залишалися ті солдати й офіцери, 
які були готові воювати проти Німеччини на будь-яких фрон
тах, у спілці з ким завгодно. Хоч із самим Сталіним.

Саме з цих солдатів і вцілілих офіцерів було сформовано 
польську дивізію. Для неї знайшлося і продовольство, й об
мундирування, і зброя. Норми постачання було встановлено 
точнісінько як для радянських гвардійських дивізій.

Незабаром польську дивізію було розгорнуто в корпус, по
тім -  у 1-шу польську армію. Офіцерів чомусь бракувало, і то
вариш Сталін щедро ділився командними кадрами. У жовтні 
1944 року в складі польських частин воювало 11513 радян
ських офіцерів і генералів.

1945 року в Війську Польському було дві армії (1-ша і 2-га), 
танковий корпус, авіаційний корпус та інші частини.

І знову ж таки знайшлися в товариша Сталіна і найсу
часніші літаки (Як-3, Іл-2, Пе-2), і найсучасніші танки, ІІС-2 і 
Т-34-85).

6

Контроль над польською армією було організовано досить 
просто: молодих польських офіцерів готували радянські вій
ськові училища, акцентуючи увагу на політичну благона
дійність. А на вищих посадах польських офіцерів і генералів 
планомірно й наполегливо витісняли офіцери та генерали 
Червоної Армії.

Приклади:
9 травня 1938 року було заарештовано начальника штабу 

19-го стрілецького корпусу Червоної Армії комбрига Владисла-

275



Віктор Суворов

ва Вікентійовича Корчиця. 
Він перебував під слідством 
до 20 січня 1940 року. В 
офіційних документах того 
часу зазначали, що слід
ство було «із застосуванням 
заходів фізичного впливу». 
Тобто з биттям гумовим 
шлангом, припіканням п’ят 
на електричній плитці, спи
люванням зубів напилком. 
Голод, холод, переповнені 
смердючі камери, стусани 
від вертухаїв -  такий собі 
безкоштовний додаток.

У січні Владислава Кор
чиця було випущено з ка
тівень НКВС і відновлено 
в лавах незламної та ле
гендарної Червоної Армії. 
У  травні 1940 року під час 
переатестації вищого ко
мандного складу комбриг 
Корчиць отримав звання 
полковника. Тобто був опу
щений на щабель нижче від 
свого колишнього рівня.

З перших днів війни 
полковник Корчиць успіш
но командував 245-ю стрі
лецькою дивізією. 4 серпня 
1942 року отримав звання 
генерал-майора. У вересні 
1942 року призначений за
ступником командувача 
34-ю армією, у грудні -  на
чальником штабу 1-ї удар
ної армії.

Генерал-майор В. В. Корчиць

А  це -  Начальник Генерального штабу 
Війська Польського В. Корчиць
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У квітні 1944 року генерал-майор Корчиць одержав наказ 
прийняти посаду начальника штабу 1-ї Польської армії. У  ве
ресні того самого року він став начальником штабу Війська 
Польського. 27 жовтня 1944 року отримав звання генерал- 
лейтенанта і посаду командувача 1-ї Польської армії.

З 1 січня 1945 року Корчиць -  начальник Генерального 
штабу Війська Польського.

11 липня 1946 року постановою Ради Міністрів СРСР 
№ 1545 він отримав звання генерал-полковника. Постанову 
підписав голова Ради Міністрів СРСР, Генералісимус Радян
ського Союзу товариш Йосип Віссаріонович Сталін.

Начальником Генерального штабу Війська Польського 
генерал-полковник Корчиць залишався до 18 січня 1954 ро
ку. Усі три генеральські звання присвоювали постановами 
уряду СРСР. Усі три постанови підписані власноруч Сталі
ним. 1954 року генерал-полковник Корчиць повернувся до 
Радянського Союзу та звільнився в запас.

Ще приклад.
1938 року майора Станіслава Гіляровича Поплавського 

було відраховано з лав Червоної Армії та призначено директо
ром свинарського господарства «Культура».

Навмисне не вигадаєш: свиняча культура.
1939 року Поплавського повернено до армії та призначено 

начальником оперативного відділення штабу 162-ї стрілець
кої дивізії. Під час війни командував полком. У січні 1942 ро
ку підполковник Поплавський отримав у командування 
185-ту стрілецьку дивізію. Того самого року він став пол
ковником, 14 лютого 1943 року -  генерал-майором. У червні 
1943 року отримав у командування 45-й стрілецький корпус.

У  вересні 1944 року генерал-майора С. Г. Поплавського було 
призначено командувачем 2-ї Польською армії, потім -  коман
дувачем 1-ї Польської армії. Того самого року отримав звання 
генерал-лейтенанта. 1945 року йому присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу.

Після Другої світової війни Герой Радянського Союзу гене
рал-лейтенант Поплавський був командувачем сухопутних 
військ Війська Польського, заступником Міністра національ
ної оборони Польщі.
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Командувач сухопутних військ 
Війська Польського С. Поплавський

А  ц е -  генерал армії
Радянського Союзу С. Г. Поплавський

11 липня 1946 року тією 
самою постановою Ради 
Міністрів СРСР № 1545 за 
підписом Сталіна Поплав
ський отримав звання ге
нерал-полковника.

З 1947 року -  депутат 
польського Сейму, з 1949 ро
ку -  член Центрального ко
мітету ПОРП.

Перебуваючи на служ
бі у Війську Польському, 
будучи заступником Міні
стра Національної оборо
ни Польщі, Поплавський 
12 серпня 1955 року отри
мав звання генерала ар
мії -  Радянської. Звання 
присвоєно Указом Президії 
Верховної Ради СРСР. Указ 
підписав голова Президії 
Верховної Ради СРСР Мар
шал Радянського Союзу 
К. Є. Ворошилов

Прикладів безліч. Ось 
третій. У  вересні 1943 року 
командувачем бронетан
кових військ Війська Поль
ського товариш Сталін 
призначив генерал-лей
тенанта танкових військ 
Дмитра Карповича Мос- 
товенка. Родом він з міста 
Урюпинська. Польською 
мовою не володів. 11 лип
ня 1946 року постановою 
Ради міністрів СРСР № 1545 
Д. К. Мостовенку товариш
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Сталін присвоїв звання генерал-полковника танкових військ. 
У липні 1947 року Сталін наказав генерал-полковнику танко
вих військ Мостовенку повернутися до Радянського Союзу, де 
той послідовно командував танковими з’єднаннями спочатку 
Одеського, потім Білоруського військових округів.

Ось приклад непоодинокого, а групового призначення 
радянських офіцерів і генералів на керівні пости в армію 
сусідньої держави. У  вересні 1944 року управління 6-ї пові
тряної армії ВПС РСЧА було перетворено в управління ВПС 
Війська Польського. Управління цілої армії, укомплекто
ване нашими рідними радянськими громадянами, раптом 
стало польським. Хоча по-польськи там ніхто розмовляти 
не вмів.

Командувач 6-ї повітряної армії Герой Радянського Союзу 
генерал-лейтенант авіації Федір Петрович Полинін відповідно 
став командувачем ВПС Війська Польського. Родом Федір По
линін із Саратовської області. Це не дуже далеко від Урюпин- 
ська. Іноді мені хочеться кричати туди, у 1944 рік: «Федю, ну 
які же із нас поляки?!».

Польською авіацією саратовський Фєдька командував до 
1947 року. 11 липня 1946 року тією ж таки постановою Ради 
Міністрів СРСР № 1545, підписаною тим-таки товаришем 
Сталіним, Полинін отримав звання генерал-полковника авіа
ції. Після того повернувся до Радянського Союзу, з поляка пе
рекинувся на росіянина та продовжував службу на високих 
постах у ВПС Радянської Армії до 1971 року.

Крім командирів, у складі Війська Польського та в інших 
державних структурах перебували радянські «радники». На
приклад, 6 березня 1945 року комісар Державної безпеки 2-го 
рангу Іван Олександрович Серов, крім інших посад, отримав 
ще одну -  радника НКВС СРСР при Міністерстві громадської 
безпеки Польщі.

Прізвище Серова нам уже десь траплялося раніше. Точно -  
Катинь, Мідне, П’ятихатка... Іван Олександрович Серов розу
мівся на наведенні ладу шляхом масових розстрілів. Поради 
давав слушні. Радником був тямущим.

Тут треба додати, що вслід за переможною Червоною Армі
єю йшли війська НКВС. їх завдання -  охорона тилу. Тил вони
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Маршал Радянського Союзу 
К. К. Рокосовський

А  ц е -  Маршал Польщі К. Рокосовський

охороняли шляхом прове
дення облав і каральних 
операцій. Польщею теж 
пройшлися.

Отже, з одного боку, ви
нищення всіх, хто чинить 
опір, з іншого -  призначен
ня урюпинських хлопців 
на вищі командні посади у 
«звільнених» країнах.

Проте і це не все. Звіль
нення кожної країни озна
чало, що відтепер на її 
території будуть знаходи
тися війська Червоної Ар
мії. Так було й у Польщі. На 
її території ще під час війни 
21 квітня 1945 року було 
розгорнуто Північну групу 
військ. Командувач ПГВ -  
Маршал Радянського Со
юзу Рокосовський.

1949 року командува
чем ПГВ став заступник 
Рокосовського генерал-пол
ковник К. П. Трубніков.

А Рокосовський отримав 
звання Маршала Польщі 
та посаду Міністра націо
нальної оборони Польщі. 
1950 року двічі Герой Радян
ського Союзу, Маршал Поль
щі Рокосовський увійшов до 
складу Політбюро ПОРП. З 
1952 року він заступник Го
лови Ради Міністрів Польщі.

Маршал Польщі Роко
совський польською мовою
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володів у межах виконання службових обов’язків. Але трапля
лися й казуси. Він був елегантним, увічливим, високим стат
ним красенем. З усіх радянських воєначальників, які на війні 
командували фронтами, єдиний не виявляв хамства стосовно 
підлеглих. Одного разу Маршал Польщі Рокосовський отримав 
від секретарки якийсь папір, глянув на нього і коротко розпо
рядився: «Розберіться і заходьте».

Польською мовою це означало: «Роздягніться і заходьте».
Військо Польське жило за статутами, списаними зі стату

тів радянських. Дисциплінарний статут був такий: наказ на
чальника -  закон для підлеглого. Довелося Маршалу Польщі 
просити вибачення та пояснювати симпатичній жінці, що він 
мав на увазі дещо інше.

Імовірно, що це просто анекдот. Але вельми скидається на 
правду. Чужою мовою, або своєю рідною, проте давно забутою, 
можна й не таке бовкнути.

7

Тепер поміркуймо: навіщо товаришеві Сталіну 1949 року 
укладати Варшавський договір? З ким? З Маршалом Поль
щі Рокосовським? З генерал-полковниками Радянської Армії 
Корчицем, Поплавським, Полиніним? Усім їм Сталін особисто 
присвоював звання. Міг би і не присвоювати. А міг те, що при
своєно, так само легко зняти. Міг викликати з Польщі й від
правити куди завгодно, хоч на Колиму тачку катати, хоч на 
свиноферму, хоч у розстрільний підвал.

Із 17 серпня 1937 року до 23 березня 1940 року комдив Ро
косовський перебував у внутрішній в’язниці ГУДБ НКВС. Два 
з половиною роки слідства, катувань. Вибито дев’ять зубів, 
зламано три ребра, молотком розбито пальці ніг. І до всього -  
смертний вирок. З виконанням. Рокосовського розстрілювали 
двічі. Холостими.

Так навіщо ж товаришеві Сталіну укладати договір з Роко
совським? Йому можна вибити інші зуби, доламати всі ребра, 
розтрощити пальці рук, а потім розстріляти... бойовими.
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Але можна і не розстрілювати. Можна призначити головою 
свинарської артілі «Культура».

І з рештою товаришів можна вчинити так само. Вони до 
такого ставлення були вже готові. І зовсім не через випадково 
почуті розмови.

Але Польща -  особливий випадок. Польща з першого дня 
Другої світової війни воювала проти Німеччини. Польща з 
1941 року -  наш союзник у Другій світовій війні.

У Чехословаччині та Болгарії все було значно простіше. 
Тут будь-якого громадянина можна було оголосити пособни
ком нацистів. З усіма наслідками. Спробуй виправдатися.

Війська Угорщини та Румунії воювали проти Радянського 
Союзу. Тут узагалі кожного можна було ставити до стінки, не 
вдаючись у подробиці.

Про Східну Німеччину я навіть не згадую.
І в усіх цих країнах побувала Червона Армія. А вслід за 

ними -  війська НКВС. І стояли там радянські гарнізони, і при
значали туди наших радників у всі державні структури.

Тому Сталіну не було необхідності укладати жодних військо
вих спілок з урядами підкорених країн. Усе було під контролем.

Та якщо Сталіну не було причин укладати Варшавський 
договір, то навіщо він Хрущову? Адже 1955 року у Варшаві си
дів той-таки член Політбюро ЦК ПОРП, заступник голови гла
ви уряду, Міністр національної оборони Польської Народної 
Республіки, двічі Герой Радянського Союзу, Маршал Польщі 
К. К. Рокосовський.

Хрущову Варшавський договір був потрібен із двох причин.
Перша -  братам за класом слід було показати, що після 

смерті Сталіна дружні обійми Радянського Союзу не послаб
шали. Як ішли ми всі сталінським шляхом, так і будемо йти. 
У цьому кожен міг переконатися під час навчань на Тоцько- 
му полігоні. Щоб розвіяти останні сумніви, усіх любих братів 
Хрущов вирішив зв’язати ще й юридично.

Друга -  Варшавський договір був потрібен Хрущову як роз
мінна монета. Ми готові організацію Варшавського договору 
розпустити, якщо буржуїни розпустять НАТО.

Але якщо розпустити НАТО, то розпадеться добровільний 
оборонний союз Заходу.
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Якщо розпустити організацію Варшавського договору, ні
чого не зміниться. Усі країни, з яких Червона Армія забулася 
піти після Другої світової війни, так і залишаться під повним 
контролем Радянського Союзу.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

М и  вм ієм о  п р и н и ж у в а т и . Ц ь о го  н е  в ідбереш .
1955 р о к у  Х р у щ о в  вир іш ив : Г о л о вн о к о м а н д у ва ч  о б ’є д н а н и х  

з б р о й н и х  с и л  к ра їн  -  у ч а сн и ц ь  В а р ш а в сь к о го  д о го в о р у  б у д е  р а 
д я н ськ и й  м а р ш а л , н а ч а л ьн и к ом  о б ’є д н а н о го  ш т а б у  б у д е  р а 
д я н ськ и й  ген ер а л . З а в ж д и . Б е з  вар іант ів.

Ц е  -  квіт очки.
Д л я  б у д ь -я к о ї кра їни  бул о  б  о б р а зо ю , я к би  Х р у щ о в  ск а за в : 

«Т ова р и ш і м о л о д ш і б р а т и , м ін іст р и  о б о р о н и  в с іх  в а ш и х  кра їн  

б у д у т ь  б езп о с ер е д н ь о  п ідп ор я дк овува т и ся  М ін іст р у  о б о р о н и  

СРСР, М а р ш а л у  Р а д я н сь к о го  С о ю зу  Ж у к о в у , н а ч а л ьн и к и  ш т а 
б ів  в а ш и х  а р м ій  с т а н у т ь  п ід л е гл и м и  н а ч а л ьн и к а  Г ен е р а л ь н о го  

ш т а б у  З б р о й н и х  си л  С Р С Р  М а р ш а л а  Р а д я н сь к о го  С о ю зу  С о к о - 
ловськ ого .

Н е  м о ж у т ь  м ін іст р и  су в е р е н н о ї к ра їни  п ідк орят ися  м ін і
ст р у  інш ої країни.

А л е  Х р у щ о в  п іш ов  н а в іт ь  далі. В ін  ви р іш и в : н ех а й  го л о в н о 
к о м а н д у ва ч  о б ’є д н а н и х  зб р о й н и х  си л  к ра їн  -  у ч а сн и ц ь  В а р ш а в 
ськ о го  д о го в о р у  б у д е  п ер ш и м  за ст у п н и к о м  М ін іст р а  о б о р о н и  

СРСР, х а й  н а ч а л ьн и к  о б ’є д н а н о го  ш т а б у  б у д е  п ер ш и м  за с т у п 
н и к ом  н а ч а л ьн и к а  Г е н е р а л ь н о го  ш т а б у  З б р о й н и х  си л  С Р С Р .

Т обт о  м ін іст р и  ф о р м а л ь н о  н е з а л е ж н и х  д е р ж а в  н е  б у д у т ь  

б езп о с ер е д н ь о  п ідп ор я дк овува т и ся  н а ш о м у  м ін іст рові. Н і !  
В а ш і м ін іст р и  б у д у т ь  п ідп ор я дк ова н і за ст у п н и к у  н а ш о го  м і
н іст ра . Н а ч а л ь н и к и  в а ш и х  н а й го л о в н іш и х  ш т а б ів  б у д у т ь  п ід 
п оря дк ова н і б е зп о с ер е д н ь о  н е  н а ш о м у  н а ч а льн и к ов і Г е н е р а л ь 
н о го  ш т абу , а  в с ь о го  л и ш е  й о го  за ст уп н и к у .

Х р у щ о в у  за л и ш а л о ся  т ільк и  в и б р а т и  к а н д и д а т а  н а  п ост  

го л о в н о к о м а н д у в а ч а  о б ’є д н а н и х  зб р о й н и х  с и л  к ра їн  -  у ч а сн и ц ь  

В а р ш а в сь к о го  д о говор у .
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В и б ір  н а п р о ш у в а в ся  п р ост и й  і є д и н и й .
М а р ш а л  Р а д я н сь к о го  С о ю зу  І. С. К о н єв  с у д и в  М а р ш а л а  Р а 

д я н ськ о го  С о ю зу  Б ер ію . М о л о д е ц ь І
М а р ш а л  Р а д я н сь к о го  С о ю зу  І. С. К о н єв  б у в  к о м а н д у ва ч ем  

ф р о н т у  «сх ідн и х » п ід  ч а с  н а вч а н ь  н а  Т оц ьк ом у  полігон і. З н о в у  

ж  т а к и  -  м о л о д ец ь !
О т  й ом у  і к о м а н д у в а т и  н а ш и м и  бр а т а м и .
К о н єв а  бул о  п о в ер н ен о  з  П р и к а р п а т ськ о го  в ій ськ ово го  ок р у 

г у  т а  п р и зн а ч ен о  п ер ш и м  за ст у п н и к о м  М ін іст р а  о б о р о н и  

С Р С Р , Г о л о в н о к о м а н д у в а ч ем  о б 'є д н а н и х  з б р о й н и х  си л  кра їн  -  

у ч а сн и ц ь  В а р ш а в с ь к о го  д о говор у .
С и т у а ц ія  ск ла ла ся  т ака.
М ін іст р  н а ц іо н а л ьн о ї о б о р о н и  П ол ьщ і -  М а р ш а л  Р а д я н сь к о 

г о  С о ю зу  Рок осовськ и й . В ін  п ідп ор я дк овуєт ься  п ер ш о м у  за 
ст у п н и к у  М ін іст р а  об о р о н и  С Р С Р  М а р ш а л у  Р а д я н сь к о го  С о ю зу  

К он єву . А  п ер ш и й  за ст у п н и к  М ін іст р а  о б о р о н и  С Р С Р  М а р ш а л  

Р а д я н сь к о го  С о ю зу  К о н єв  п ідп ор я дк овуєт ься  М ін іст р у  о б о р о н и  

С Р С Р ; М а р ш а л у  Ра д я н сь к о го  С о ю зу  Ж ук ову .
О с ь  т а к е  в ій ськ ове  бра т ер ст во . О б 'є д н а н і збр ой н і с и л и  -  ц е  

м а й ж е  т е  сам е, щ о  і 1-й к орпус  Ф ін л я н дськ о ї Д ем о к р а т и ч н о ї  

Республ ік и . Т а м  з а  к о м а н д и р о м  н а гл я д а в  пол іт к ом ісар  із м а й 
ж е  ф ін ськ и м  п р ізв и щ ем  С го р о в . А  бойов і д ії п л а н у в а в  к о м б р и г  

Ч ер в о н о ї А р м ії з  п р ізви щ ем , яке з а  с во їм  з в у ч а н н я м  н а га д у в а л о  

ф ін ськ і ім ена , -  Р ом а н ов .
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1

15 травня 1955 року у Відні представники Радянського Со
юзу, США, Великобританії та Франції підписали державний 
договір з Австрією.

Під час Другої світової війни Австрія та Німеччина були 
єдиною державою. Після поразки у війні Німеччину й Австрію 
було розділено та окуповано військами чотирьох держав.

Минуло рівно десять років після закінчення війни. Глави 
великих держав ухвалилирішення вивести з території Австрії 
американські, радянські, британські та французькі війська й 
підписати договір, відповідно до якого Австрія ставала ней
тральною державою, тобто відтепер не могла вступати до вій
ськових союзів, мати іноземні війська на своїй землі, не могла 
брати участі в жодних військових конфліктах, окрім оборони 
власної території.

Усе ясно, просто, зрозуміло. Підписали, війська вивели.
З часу підписання договору минуло понад півстоліття -  Ав

стрія живе і процвітає, нікому не загрожуючи і не заважаючи.
Через два місяці після підписання договору з Австрією, 

18 липня 1955 року, у Женеві відкрилася міжнародна нарада 
на найвищому рівні з питань Німеччини.

Після розгрому Третього Рейху Радянський Союз, США, 
Великобританія і Франція розділили Німеччину на зони 
окупації. У  тих зонах, де знаходилися американські, британ
ські та французькі війська, життя після війни швидко стало 
на нову колію: економіку було відновлено, життєвий рівень 
стрімко підвищувався. А там, де перебували радянські вій
ська, виникла перша в історії «соціалістична держава на ні
мецькій землі».

Зрозуміло, що німці зі соціалістичної держави втікли до 
Західної Німеччини.
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Ейзенхауер і Жуков під час зустрічі в Берліні 1945 р.

Лідери чотирьох держав зібралися в Женеві для вирішення 
питання: що робити з Німеччиною далі?

На зустрічі в Женеві Радянський Союз представляли това
риші Хрущов, Булганін і Жуков. Американську делегацію очо
лював Д. Ейзенхауер.

1945 року Ейзенхауер і Жуков були великими військовими 
начальниками. Вони зустрілися в Берліні як союзники, що 
розгромили Німеччину. Улітку 1945 року Ейзенхауер побував 
у Радянському Союзі. 12 серпня 1945 року він стояв на трибуні 
мавзолею Леніна між Сталіним і Жуковим.

Тепер Жуков і Ейзенхауер більше не союзники.
І ще: Жуков так і залишився великим військовим началь

ником, а Ейзенхауер -  Президент США.
Ет, не вміють у нас цінувати полководців. Не вміють. Немає 

того, щоб... Ну, гаразд.
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2

1955 року розв’язати німецьке питання не вдалося.
Тому що за спиною Ейзенхауера стояв лихий Даллес і ше

потів на вухо мерзенні поради. Даллес пропонував зробити в 
Німеччині те саме, що було зроблено в Австрії: об’єднати кра
їну, вивести з її території всі іноземні війська, підписати дого
вір, зробити Німеччину нейтральною...

Це треба ж бути такою гадюкою!
Це треба ж було до такого додуматися!
Ні! Це не наш шлях. Не наш. І ми на це ніколи не підемо.
Радянська делегація рішуче відхилила пропозиції захід

них лідерів.
Стривайте. А в чому різниця? Рішення з приводу Австрії 

було ухвалено швидко й без проблем. Але точно таке рішен
ня стосовно Німеччини було абсолютно немислимим і непри
йнятним для вождів Радянського Союзу. Чому?

Австрія була такою самою частиною Третього Рейху, як Ба
варія чи Пруссія. Та й сам Гітлер -  вільний художник із Відня, 
аж ніяк не з Берліна. Чому ж Австрію можна робити нейтраль
ною, а Німеччину не можна?

Великобританія та Франція за життя одного покоління дві
чі воювали проти Німеччини. Перепало обом, особливо Франції 
в Другій світовій війні. Якщо Німеччина стане нейтральною, 
то й у Британії, і у Франції буде досить причин вельми уважно 
спостерігати за дотриманням нейтралітету. Якщо і Радянський 
Союз буде зі свого боку так само уважно стежити за дотриман
ням нейтралітету, тоді жодним реваншистам ніколи не вдасться 
знову захопити владу у Німеччині й розпочати нову війну.

Однак вожді Радянського Союзу під час наради промовля
ли чимало правильних слів, а проте від укладення такого са
мого договору, як з Австрією, ухилилися.

З

А скринька й не замкнута була, варто тільки кинути прони
кливий погляд на мапу Європи. Відсторонений від влади Чьор-
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чілль у своїй промові, яку чомусь прийнято вважати початком 
Холодної війни, звернув увагу шановної публіки на ту сумну 
обставину, що «від Щеціна на Балтиці до Трієста на Адріатиці, 
через весь континент, було опущено «залізну завісу».

Тож проведімо цю лінію на мапі від Балтики до Адріати
ки, назвімо її НЕ «залізною завісою», а передовим кордоном 
соціалістичного табору. Перед нами озброєні до зубів сили 
імперіалістів і реваншистів. Тепер видільмо якимось кольо
ром Австрію, яка стала нейтральною. І плеснемо в долоні від 
захоплення: ставши нейтральною, Австрія розрубала стра
тегічний фронт наших вірогідних супротивників на дві час
тини.

Нейтральна Австрія простяглася зі сходу на захід, розді
ливши бар’єром Центральну і Південну Європу. А за нейтраль
ною Австрією далі на захід лежить нейтральна Швейцарія.

Якщо Радянська Армія почне визвольний похід до Західної 
Німеччини, то наші маршали можуть не боятися за свої флан
ги. Правий фланг театру бойових дій прикритий Балтійським 
морем, лівий -  двома нейтральними державами.

Якщо ж нам удасться побудувати свої військово-морські 
бази в Лівії, Єгипті, Сирії, а найкраще -  в Югославії, то можна 
буде спокійно воювати на Середземному морі та його берегах, 
не побоюючись стрімкого й потужного перекидання амери
канських та інших військ із країн Центральної Європи, -  на їх 
шляху лежить нейтральна Австрія.

Ось чому кремлівські вожді без заперечень погодилися на 
договір з Австрією.

Чому такий самий договір не укласти з Німеччиною?
А тому, що Хрущову і Жукову була потрібна вся Німеччина. 

Цілком. І не мирна, нейтральна, сита, квітуча, а наша рідна, 
братська, пролетарська.

Якщо перед нами вороги у Західній Німеччині, ми злама
ємо їхню оборону ядерними ударами, кинемо в прориви свої 
корпуси й армії. Слідом за Сонцем вони підуть до океану. Сце
нарій цілком можливий для реалізації вибухом «Татьяни» на 
Тоцькому полігоні -  перевірено.

Це стане обмеженою ядерною війною, яка за межі Цен
тральної Європи може і не вийти.
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Ми розгромимо ворожу, реваншистську Німеччину, що 
брязкає зброєю і вже розпочала дві світові війни. Це пробачать 
і забудуть.

Але якщо Німеччина стане нейтральною, то кремлівським 
вождям треба буде відмовитися від визвольних походів до Єв
ропи. Злам оборони нейтральної держави атомними вибуха
ми може бути криво потлумачений у всьому світі. Нас не зро
зуміють.

А Жуков готував саме злам оборони. І саме в Центральній 
Європі.

4

20 липня 1955 року відбулася зустріч Ейзенхауера і Жукова.
Розмову перекладав і записував Олег Трояновський, май

бутній Представник СРСР в ООН. Запис бесіди зберігається 
в Російському державному військовому архіві (Фонд 41107, 
опис 1, справа 58, аркуші 2-13).

Під час бесіди Жуков заявив, що «провів багато навчань із 
застосуванням атомної та водневої зброї і на власні очі бачив, 
наскільки смертоносною є ця зброя».

Георгій Костянтинович злегка відхилявся від правди. На
вчання із застосуванням атомної зброї він проводив не багато 
разів, а лише одного разу. А із застосуванням водневої зброї ні 
він, ані хтось інший в усьому світі не проводив ніколи, ні до 
Жукова, ні після нього. Випробувань проводили багато, однак 
до навчань військ із застосуванням зарядів мегатонного класу 
не додумався ніхто.

Далі в бесіді Жуков висловив глибоку стурбованість долею 
планети в разі, якщо США і СРСР обміняються ядерними уда
рами однакової сили:

«Якби в перші дні війни США скинули 300-400 бомб на 
СРСР, а Радянський Союз, зі свого боку, скинув таку саму 
кількість бомб на США, то можна уявити собі, що сталося б 
із атмосферою».
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Ось такий миролюбний у нас був Міністр оборони.
Жуков страшенно не хотів занапастити атмосферу нашої 

прекрасної планети, тому дохідливо роз’яснював нетямущому 
Президенту США, що обмін ядерними ударами однакової сили 
може призвести до непередбачуваних наслідків.

Однак ударів однакової сили бути не могло.
На час зустрічі Жукова й Ейзенхауера на озброєнні Стра

тегічного авіаційного командування ВПС США знаходився 
міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник Б-36 -  
гібрид поршневого і реактивного літаків. Спочатку Б-36 ство
рили з шістьма поршневими двигунами. Потім його модернізу
вали, додавши ще чотири реактивні. Це дало змогу збільшити 
максимальну швидкість до 685 км/год. Б-36 міг вилітати у 
США, бомбити будь-яку точку в Радянському Союзі та повер
татися додому без дозаправки. Американська промисловість 
випустила 384 такі літаки.

Радянський Союз з усіх боків було обкладено американ
ськими військовими базами: у Норвегії, Великобританії, Іс
панії, Західній Німеччині, Італії, Туреччині, Греції, Японії, 
Південній Кореї, на островах Тихого океану. Тому бомбарду
вальникам Б-36 було гарантовано прикриття винищувача
ми, які могли підніматися з аеродромів, розкиданих навколо 
Радянського Союзу, а також з авіаносців. А  вогонь зенітної ар
тилерії бомбардувальнику Б-36 був не страшний, бо занадто 
високо він літав.

У  лютому 1955 року на озброєння американської авіації 
надійшли перші міжконтинентальні реактивні бомбарду
вальники Б-52. Бойовий радіус -  7210 кілометрів. Тобто мож
на вилітати з Америки, бомбити Радянський Союз, повер
татися до Америки. Максимальна швидкість -  957 км/год, 
максимальне бомбове навантаження -  31 тонна, нечувана 
висота польоту. 2013 року, коли я пишу ці рядки, Б-52 досі пе
ребуває на озброєнні.

На час милої бесіди Жукова й Ейзенхауера Сполучені Шта
ти, крім трьох сотень Б-36 і декількох перших Б-52, мали реак
тивний бомбардувальник Б-47. Міжконтинентальної дальності 
в нього не було. Точніше, була, але тільки в один кінець. Однак 
наявність безлічі американських баз навколо Радянського Со-
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юзу зводила цю незручність нанівець: тримати літаки можна на 
безпечній відстані від Радянського Союзу, у потрібний момент 
перегнати на передові аеродроми, заправити, підвісити бомби й 
відправити у політ з поверненням на бази Великобританії, Нор
вегії, Західної Німеччини, Туреччини, Південної Кореї тощо. 
Американська промисловість випустила 2041 такий літак.

Крім цього, американські авіаносці на час зустрічі Жукова 
та Ейзенхауерауже отримали палубні штурмовики «Скайхок», 
які також могли бути носієм ядерної зброї.

А в Радянського Союзу на той час міжконтинентальних 
засобів доставки не було.

5

За зворушливою турботою Жукова про збереження атмо
сфери ховалася ядерна імпотенція Радянського Союзу.

Жуков блефував, граючи надувними м’язами. У  Радян
ського Союзу не було на той час 300-400 стратегічних ядер
них зарядів.

Якби й було, то доставити їх неможливо. І поршневий Ту-4, 
і перші Ту-16, що надійшли на озброєння, теоретично могли 
донести «Татьяну» до Америки. Але тільки в один кінець. На по
вернення гасу не вистачало.

Різниця полягала в тому, що в разі війни американські 
бомбардувальники, не вразливі для вогню зенітної артилерії, 
були б прикриті своїми винищувачами, водночас Радянський 
Союз не мав баз навколо СІНА, тому довелося б діяти без при
криття.

Якби вдалося навербувати смертників на самозгубний по
двиг, на політ в один кінець, то прорватися через систему ППО 
поршневий Ту-4 навіть теоретично не міг. І Ту-16 теж.

Так навіщо ж Жуков розмірковував про непередбачува- 
ні наслідки обміну ядерними ударами однакової сили, якщо, 
власне, сили для завдання такого удару в Радянського Союзу 
на той час не було?

Якщо інтерес Жукова полягав у тому, щоб уберегти плане
ту від загибелі, то він мав по-дружньому пояснити Ейзенхау-
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єрові, що таємниці військові видавати не має наміру, скільки 
в нас зарядів і носіїв, але нехай американський народ знає: 
ви нас знищите, однак за межами Радянського Союзу ми про 
всяк випадок сховали декілька зарядів. І хлопці наші вже жи
вуть у певних країнах. Після того як ви нам завдасте ядерних 
ударів, наші хлопці на плечах через Канаду й Мексику при
несуть елементи зарядів, зберуть і торохнуть у ваших містах. 
Чи багато тому Чикаго треба? Ой, як хмарочоси посиплються 
врізнобіч від епіцентру!

Міг би Жуков і сильніше налякати, мовляв, ми такі по
лохливі, тому вже й на території США необхідні запаси на
копичили. У розібраному вигляді. Треба буде зберемо й урі
жемо. Без усяких ракет і бомбардувальників. Так ви вже, 
це... першими не нападайте, а то все одно своє отримаєте.

Але Жуков дбав не про долю своєї країни та всієї планети.
Жуков готував прорив радянських танків до Західної Ні

меччини й далі до океану. Але за такі діяння можна було отри
мати ядерний удар з-поза океану. Тому Жуков і намагався від
вести Ейзенхауера від захисту Європи. Мовляв, що тут у нас 
не сталося б, Америці зовсім не варто у бійку встрягати. Ато ви 
на нас 300-400 атомних бомб, та ми на вас стільки само, щоб 
нам планети при цьому не занапастити.

Кинуто це наче ненароком під час обговорення зовсім ін
шого питання. Кинуто з упевненістю, як щось само собою зро
зуміле: у вас 300-400 й у нас стільки само.

Хто подумав би, що у цього гравця жодного козиря в колоді, 
жодного гроша за душею та в кишенях дірки.

Сучасна російська мова для такої ситуації має абсолютно 
точний вислів -  брати на понт.

Чи міг Президент США припустити, що за столом навпро
ти сидить дрібний шахрай, обвішаний золотими зірками?

6

Хрущовсько-Жуковські понти занадто дорого обійшлися 
нашому народові.
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Мало їм було на весь світ язиком молоти, що в нас стільки 
само зарядів і носіїв, як ів  США. Хрущов пішов далі.

1963 року Воєніздат випустив книгу «Військова стратегія». 
Авторський колектив:

Маршал Радянського Союзу Соколовський, 
генерал-полковників -  1, 
генерал-лейтенантів -  З, 
генерал-майорів -  5, 
полковників -  10.
Здано до друку 18 квітня 1963 року. На моєму примірнику 

зазначено: «Видання виправлене і доповнене». Отже, було й по
переднє видання. Я його розшукати не зміг. Якщо хтось має, 
то поділіться знанням.

Маршал Соколовський вісім років очолював Генеральний 
штаб Радянської Армії. 1960 року посаду здав і взявся за перо. 
Його співавторів у генеральських і полковницьких погонах 
увінчано науковими ступенями та званнями.

Книга дивовижна. Ось тільки маленька цитата зі сторін
ки 393:

«У нашій країні проблема знищення ракет у польоті успіш
но вирішена радянською наукою і технікою...

Цікаво відзначити, що проблема протиракетної оборони на 
Заході до теперішнього часу ще далека від остаточного ви
рішення».

Тобто в нас остаточне розв’язання проблеми протиракет
ної оборони є, а в західних дурників немає!

Це одкровення здано до друку у квітні 1963 року. А  було, по
вторюю, і попереднє видання. Без дозволу Хрущова, без його 
особистого наказу жоден генерал під такими понтами підпи
суватися не став би. І Маршалу Радянського Союзу Василю 
Даниловичу Соколовському таку нісенітницю підписувати зо
всім не було рації. Кожен, хто в армії служив, знає, що ініціа
тива карається, тим більше в такому питанні. Навіщо Соколо
вському пригоди шукати?

За сенсацією Соколовському ганятися не треба було. На
клади в Радянському Союзі визначали не попитом, а планом.
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Наклад було заплановано ще до того, як учені мужі взялися за 
перо.

Настільки нахабна дезінформація такого рівня могла ви
кидатися тільки централізовано й лише за наказом вищого 
керівництва країни.

7

Потім помічник американського військового аташе йшов у 
магазин військової книги на Арбаті, скуповував книги центне
рами, експерти у Вашингтоні кожне слово на зуб пробували.

І тут раптом таке! У Радянському Союзі проблему проти
ракетної оборони розв’язано! Остаточне вирішення знайдено! 
Авторський колектив -  серйознішого не буває.

Що ж виходить?
Якщо Америка по Радянському Союзу вдарить, Радянський 

Союз ракетний удар відіб’є.
Радянський Союз ударить, Америці відбивати ракетний 

удар нічим. Опа!
І як Маршалу та його команді не повірити? У Радянського 

Союзу успіхи в Космосі он які!
Конгресмени, чухаючи потилицю та чортихаючись, виді

ляли мільярди, й Америка розгортала серйозні роботи зі ство
рення протиракетної оборони.

Наша дезінфа і показуха працювали на тактичний успіх. 
Вороги вірили заявам Жукова про 300-400 «Татьян» на голо
ву Америки, вірили хрущовській «Кузькиній матері» та проти
ракетній обороні.

У стратегічному плані хрущовсько-жуковсько-брежнєв- 
сько-андроповські понти розганяли і розкручували гонку 
озброєнь.

Однак нормальна економіка гонку витримати могла, соці
алістична-ні.
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1

Уночі 29 жовтня 1955 року в Північній бухті Севастополя, 
головній базі Чорноморського флоту, о 1 годині 31 хвилині під 
носовою частиною лінійного корабля «Новоросійськ» стався 
потужний вибух. З лівого борту вздовж кіля утворився рівець 
площею в 190 квадратних метрів із прогином до трьох метрів. 
З правого борту в підводній частині вибух проламав пробої
ну площею 150 квадратних метрів. Корпус лінкора з правого 
борту був наскрізь пробитий знизу вгору. Наскрізь -  це вісім 
сталевих, у тому числі броньових, палуб, тобто вісім поверхів.

Лінкор «Новоросійськ» -  флагман Чорноморського флоту, 
найпотужніший бойовий корабель Радянського Союзу.

Повна водотоннажність -  29100 тонн.
Бронювання: палуба -  111-135 мм.
Рубка -  280 мм.
Башти -  240-280 мм.
Головний калібр -  10320-мм гармат.
Швидкість -  28 вузлів.
Екіпаж -  1576 осіб.
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Негайно на лінкорі було оголошено бойову тривогу. Аварій
ні партії «Новоросійська» почали енергійну боротьбу за життя 
корабля. За кілька хвилин їм на допомогу прийшли аварійні 
партії із сусідніх крейсерів. За 30-35 хвилині після вибуху 
буксири зачепили поранений лінкор і кормою вперед поволо
кли на мілину.

Прибулий на «Новоросійськ» командувач Чорноморського 
флоту віце-адмірал В. О. Пархоменко наказ посадити лінкор 
на мілину скасував, евакуацію особового складу, не зайнятого 
боротьбою за порятунок корабля, заборонив.

Корабель повільно занурювався носом уперед. За дві годи
ни віце-адмірал Пархоменко оцінку обстановки змінив, розпо
рядився лінкор на буксирі відвести на мілину.

Та було пізно.
Лінкор уже вткнувся носовою частиною в ґрунт. До того ж 

не піднятий лівий носовий якір міцно тримав корабель. Віце- 
адмірал повернувся на берег і віддав наказ про евакуацію екі
пажу.

Однак і цей наказ запізнився.
О 4 годині 13 хвилин «Новоросійськ» різко хитнувся право

руч, повільно повернувся у вихідне положення, повалився на 
лівий борт і о 4 годині 15 хвилин перекинувся догори дном. У 
флотських дотепників для такої ситуації є спеціальний тер
мін -  поворот оверкіль, тобто кілем догори.

Упродовж дня днище лінкора красувалося прямо біля на
бережної Севастополя. «Новоросійськ» тонув надзвичайно по
вільно. Тільки о 10-й вечора він цілком зник під водою. Під час 
бойової тривоги особовий склад електро-механічної частини 
має знаходитися на бойових постах, тобто всередині броньо
вого корпусу. Стукіт замкнених у броньовій труні матросів 
водолази чули ще три доби. Урятувати вдалося тільки дев’ять 
осіб. Загинуло за різними даними від 604 до 617 офіцерів і ма
тросів, у тому числі 58 зі складу аварійних партій із чотирьох 
сусідніх крейсерів.

Підсумок: найпотужніший корабель Радянського Союзу, 
флагманський корабель командувача ескадри Чорноморсько
го флоту загинув у головній базі Чорноморського флоту за 130 
метрів від берега, маючи належних сім футів під кілем: глиби-
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на -  16 метрів, осадка корабля -  10,4 метра. За такої глибини 
щогли й надбудови корабля мали перешкодити йому повніс
тю перекинутися. Однак дно бухти -  не твердиня, а ЗО метрів 
в’язкого намулу.

«Новоросійськ» загинув у присутності всього командного 
складу флоту -  боротьбою за життя флагманського корабля 
ескадри керував особисто командувач Чорноморського флоту 
віце-адмірал Пархоменко.

2

Причина загибелі «Новоросійська» назавжди залишилася 
таємницею. Версій висунуто багато.

Перше припущення Урядової комісії -  вибух боеприпасу.
Цю версію було відкинуто відразу після того, як з’ясувалося, 

що всі снаряди цілі, що шматки сталевої обшивки загнуто все
редину, тобто вибух був зовнішнім.

Лінкор «Новоросійськ» після підйому
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І тоді експерти Урядової комісії вирішили, що під корпусом 
корабля вибухнула німецька міна, яка залишилася з часів ві
йни.

Так і повідомили в Москву. Вищі керівники нашої Батьків
щини з висновками комісії тут-таки повністю погодилися.

Зрозуміло, що за жодними зведеннями новину про заги
бель лінкора не повідомляли. Замість цього диктори радіо, 
захлинаючись від захвату, бемкали про те, що шахтарі Дон
басу, ставши на трудову вахту, видали понад план неймовір
ну кількість вугілля, а хлібороби на цілині зібрали небачені 
врожаї.

Справу про загибель «Новоросійська» було засекречено й 
закрито. А незабаром відбулося щось неймовірне навіть за 
стандартами нашої великої Батьківщини.

«Уже на початку 1956 року (тобто всього через три місяці 
після катастрофи!) було ухвалено рішення про ліквідацію ма
теріалів і свідчень, зібраних Урядовою комісією»

(Дороговоз І. Великий флот Країни Рад. -  
Мінськ: Харвест. -  2003. -  С. 245).

Мені все зрозуміло у питанні винищення архівів у Тоцькій 
районній лікарні після проведення навчань із застосуванням 
ядерної зброї. Архіви просто ніде було зберігати. Довелося спа
лити. Що тут не ясно?

Але обставини загибелі лінійного корабля «Новоросійськ» 
розслідувала Урядова комісія, яку очолював Перший заступ
ник голови Ради Міністрів СРСР генерал-полковник інженер
но-технічної служби В’ячеслав Олександрович Малишев -  Ге
рой Соціалістичної Праці, двічі лауреат Сталінських премій 
першого ступеня (присвоєння були таємними). Невже в Радян
ському Союзі не знайшлося місця, де можна було би зберігати 
свідчення, зібрані комісією, на чолі якої стояв перший заступ
ник голови Уряду СРСР?

До речі, за рік після знищення документів помер і сам Ма
лишев, не доживши до 55 років. Але не будемо надмірно пі
дозрілими. Малишев першим очолив Міністерство середнього 
машинобудування СРСР. А середнє машинобудування, якщо
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хто не пам’ятає, -  це виробництво ядерної зброї. Малишев ке
рував створенням, випробуваннями та виробництвом ядер
них зарядів. В’ячеслава Олександровича ми вже зустрічали 
на сторінках цієї книги. Під час навчань наТоцькому полігоні 
він відповідав за технічні аспекти підготовки до тріумфаль
ного виступу «Татьяни» перед тисячами глядачів. За свій ко
роткий вік В’ячеслав Олександрович ухопив чималі дози, чим 
цілком зумовлена його передчасна смерть.

Але хотів би я знати, як сам Малишев оцінив факт знищен
ня зібраних під його керівництвом свідчень? І хто міг віддати 
наказ про знищення документів, зібраних комісією на чолі з 
першим заступником Голови Ради Міністрів СРСР?

Малишев підпорядковувався лише Голові Ради Міністрів 
СРСР Маршалу Радянського Союзу Миколі Олександровичу 
Булганіну. Булганін підпорядковувався Першому секретарю 
ЦК КПРС Микиті Сергійовичу Хрущову.

Наказ на знищення документів Урядової комісії могли дати 
тільки вони -  Малишев, Булганін, Хрущов. Більше ніхто.

Малоймовірно, щоб на таке зважився сам Малишев. Наві
що воно йому? Сам зібрав, а потім сам і знищив? Старші то
вариші зацікавилися б: «Що це ти там нахімічив, В’ячеславе 
Саничу?»

Отже, здається мені, зібралися три державні мужі, випили 
на трьох вогняної водиці та й вирішили: «Спали ти, В’ячеславе 
Саничу, все це до бісової матері. Щастя -  це вміння забувати 
погане».

З

А згадувати деякі факти справді не хотілося.
Вибух був не один. їх було два. З тридцятисекундним ін

тервалом. Про це свідчили ті, кому вдалося врятуватися. Про 
це свідчили дві воронки на ґрунті та характер пошкодження 
днища. Один вибух не міг зробити також пробоїну розміром 
150 квадратних метрів по правому борту і потужний у 190 ква
дратних метрів рівець по лівому, переламавши кіль.
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Цю дивну обставину 
комісія Малишева намага
лася не помітити. Бо якби 
помітила, вигадати пояс
нення було б неможливо.

Бухти Севастополя після 
війни очищали багаторазо
во, як траленням, так і підри
вом потужних зарядів. Місце 
стоянки флагманського ко
рабля очищали в особливому 
порядку -  спускали водолазів 
для огляду кожного квадрат
ного метра. Упродовж десяти 
років після війни на «лінкор- 
ній бочці № 3», де загинув 
«Новоросійськ», 134 рази ста
вав лінкор «Севастополь» і 10 
разів -  сам «Новоросійськ». І 
нічого з ними не траплялося.

Та якби якась міна там і 
виявилася, то вона давно мала б вийти з ладу внаслідок коро
зії та розрядки джерел живлення.

І це ще не все. Потужність двох вибухів суттєво перевищу
вала потужність будь-якої відомої на той час міни і навіть двох 
разом узятих.

Слід згадати деякі моменти з біографії В’ячеслава Олексан
дровича Малишева, щоб гідно оцінити промахи очолюваної 
ним комісії.

Малишев став Народним комісаром, тобто Міністром 
важкого машинобудування, у віці 36 років. Того самого року 
він став членом ЦК КП. 1940 року Сталін призначає Малише
ва на посаду заступника голови уряду Радянського Союзу. У 
травні 1941 року Сталін стає головою Уряду СРСР, Малишев 
автоматично стає заступником Сталіна. Малишеву на той ’ 
час було 38. Протягом усієї війни Малишев був заступником 
Сталіна в уряді, одночасно -  Народним комісаром танкової 
промисловості.

Перший заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР В. О. Малишев
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Товариш Сталін, як відомо, помилок і промахів не проба
чав. Малишев вижив тому, що помилок не робив.

Про те, як Малишев керував промисловістю загалом і тан
ковою зокрема, ми можемо судити за темпами евакуації про
мисловості з небезпечних районів 1941 року та стрімкого під
йому виробництва на Уралі та у Сибіру, за кількістю та якістю 
випущених під час війни радянських танків. Заплачену ціну я 
до уваги не беру, тому що діяв непорушний принцип: «Нам по
трібна перемога, одна на всіх, ми за ціною не постоїмо».

Під час війни Сталін присвоїв Малишеву «Золоту Зірку» 
Героя Соціалістичної Праці та звання генерал-полковника 
інженерно-технічної служби, нагородив двома Сталінськими 
преміями першого ступеня та вищими полководницькими ор
денами Суворова і Кутузова перших ступенів.

Малишев на фронті не воював, але Сталін конструкто
рів зброї та керівників її виробництва відзначав військовими 
званнями й бойовими орденами нарівні з генералами, які ко
мандували дивізіями, корпусами, арміями і фронтами.

Вони на те заслуговували.
Після війни Малишев (з нетривалими перервами) до самої 

смерті Сталіна залишався його заступником в уряді. Після 
смерті Сталіна Малишев став першим заступником голови 
уряду, одночасно (до 28 лютого 1955 року) очолюючи Міністер
ство середнього машинобудування.

Ріжте мене ножами булатними на дрібні шматочки і по
сипайте сіллю, але ніколи нікому не повірю, що така людина 
могла робити висновки, які ніяк не стикувалися з очевидни
ми фактами. Не міг В’ячеслав Олександрович Малишев, зна
ючи про дві воронки на ґрунті, маючи чітке уявлення про ха
рактер ушкоджень, підписати акт про те, що причиною був 
вибух однієї міни, якої тут не могло бути, яка, навіть якби 
й була, не могла вибухнути, а якби і вибухнула, то не могла 
втопити цілий лінкор, завдавши величезного ушкодження з 
двох бортів.

Але саме вибух однієї німецької міни названо причиною 
загибелі лінкора. З цього випливає, що Урядова комісія свідо
мо не помічала незручних фактів і фальсифікувала висновки.
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4

Будь-кому, хто хоч би побіжно ознайомився з обставинами 
загибелі «Новоросійська», було ясно, що офіційна версія необ
грунтована. Тому негайно вслід за знищенням усіх показань 
свідків було поширено дві неофіційні версії. Обидві вони ма
ють однаковий початок -  це була цілеспрямована диверсія. 
Однак закінчення у двох історій різні.

Перша версія -  злочин учинили італійські диверсанти.
Друга версія -  злочин учинили британські диверсанти.
Проаналізуймо.
«Новоросійськ» -  це італійський лінкор «Giulio Cesare» -  

«Юлій Цезар». Після закінчення Другої світової війни флот 
переможеної Італії було розділено між союзниками. Іта
лійські флотські офіцери нібито не могли допустити, щоб 
гордість італійського флоту борознила моря й океани під 
серпасто-молотастим прапором. Італійські підводні дивер
санти, нібито не ставлячи уряд і командування свого флоту 
до відома, здійснили диверсію з власної ініціативи та влас
ними силами.

Усе тут логічно і ясно. Але є незначна слабина, яка псує 
картину: «Цезар» не був гордістю італійського флоту.

Його було закладено 24 червня 1910 року й увійшов до скла
ду італійського флоту до початку Першої світової війни. Поки 
його будували, великі морські держави здійснили потужний 
технологічний прорив. Уже на час виходу в море новенький 
«Цезар», на якому ще не висохла фарба, був кораблем застарі
лим. У Першій світовій війні участь брав, але із супротивни
ком не зустрічався жодного разу 1928 року був переведений 
до складу навчальних кораблів. Обставини змусили його мо
дернізувати та знову зробити бойовим. «Цезар» воював у Дру
гій світовій війні, але 5 січня 1942 року в розпал війни був ви
ведений зі складу флоту, поставлений на якір і перетворений 
спочатку на навчальний корабель, незабаром -  на плавучу ка
зарму. Так від нього було більше толку.

1943 року після виходу Італії з війни «Цезар» ледве-ледве 
дійшов до Мальти, де був інтернований британцями. На Маль-
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ті він простояв п’ять років із мінімальним екіпажем на борту, 
без консервації, ремонту й обслуговування.

Радянський Союз отримав «Цезаря» в лютому 1949 року 
в жалюгідному стані. Механізми були зношені та поржавілі, 
технічної документації не було. За шість років служби в ра
дянському флоті лінкор сім разів стояв у заводському ремонті. 
Радянський Союз не мав боєприпасів калібру 320-мм. Один 
боєкомплект, отриманий з Італії, усі терміни відслужив і під
лягав утилізації.

Найголовніше, що століття лінкорів, як і поршневих бом
бардувальників, закінчилося. Ніхто у світі більше лінкорів не 
будував.

Під час розподілу італійського флоту американцям дістав
ся лінкор «Літторіо», який справді був гордістю італійського 
флоту. Він перевершував «Цезаря» за ходовими характерис
тиками (ЗО вузлів) і суттєво -  за озброєнням і захистом (повна 
водотоннажність -  45000 тонн, головний калібр -  9381-мм 
гармат). «Літторіо» був на 26 років молодшим за «Цезаря» -  
став на озброєння 6 травня 1940 року. Американці визнали 
«Літторіо» застарілим, поставили на прикіл і незабаром порі
зали на метал.

Британцям дісталася ще одна гордість італійського фло
ту -  лінкор «Вітторіо Венетто» одного класу з «Літторіо». Він 
став на озброєння 2 серпня 1940 року. Британці, як і амери
канці, визнали лінкор віком у 8 років з такими характеристи
ками придатним тільки на метал.

І лише вожді Радянського Союзу, отримавши в лютому 
1949 року іржавий лінкор, не пустили його на металобрухт. 
Хоча «Цезар» став на озброєння майже 35 років тому. Хоча в 
його конструкції не було враховано досвід ані Першої, ні Другої 
світових воєн. Хоча він двічі був навчальним кораблем й одно
го разу -  плавучою казармою. Замість цього «Цезаря» почисти
ли і пофарбували, нарекли «Новоросійськом» і оголосили флаг
маном ескадри Чорноморського флоту. Бо нічого новішого і 
потужнішого, рівного «Цезарю», за всі роки радянської влади 
соціалістична промисловість побудувати не змогла.

Від царя Миколи флот Радянського Союзу успадкував чо
тири лінкори.
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На одному з них виникла настільки страшна пожежа, що 
башти довелося зняти й встановити в берегових фортах для 
захисту Кронштадта, Севастополя та Владивостока, а корпус 
порізати.

Другий лінкор під час війни був покалічений німецькими 
бомбардувальниками і відновленню не підлягав.

Два, що залишилися, «Севастополь» і «Жовтнева револю
ція», 24 липня 1954 року було переведено в клас навчальних 
кораблів, тобто лінкорами більше не значилися.

Тож «Новоросійськ» був останнім лінкором Радянського Со
юзу.

В італійських диверсантів не було причини топити іржа
вий лінкор, якому 1955 року було вже 41 рік. Не борознив «Це
зар» океанів, а дедалі більше хворів і лікувався. Не вартував 
«Цезар» тих коштів, які витрачали на його перманентний ре
монт. Не вартував він тієї фарби, якою його фарбували. «Ново
російськ» не було причин топити. За рік-два його все одно по
різали б на метал.

«Новоросійськ» став знаментим тільки через свій моторош
ний кінець. Якби не це, ніхто про нього ніколи не згадав би.

В італійських диверсантів не було мотиву для такого страш
ного злочину. Тому нишпорки італійський слід не взяли.

5

А ось у британців мотив був. У Радянському Союзі для гар
мат «Новоросійська» були розроблені атомні снаряди. Це ляка
ло британців. Якщо «Новоросійськ» підійде до Великобританії 
з боку Атлантичного океану й завдасть одного або декілька 
ядерних ударів, то постійні західні вітри роздують радіацію 
по всьому півдню Великобританії. Щоб цьому запобігти, бри
танські адмірали вирішили підірвати лінкор «Новоросійськ», 
але так, щоб і його ядерні заряди вибухнули. Щоб і міста Се- - 
вастополя не стало!

Ось як дії британських диверсантів описує один шанова
ний мною автор:
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«їх метою був підрив лінкорів «Севастополь» і «Новоро
сійськ», котрі мали на борту 305-мм і 320-мм атомні снаря
ди. За задумом організаторів диверсії, унаслідок цього мав 
відбутися подвійний атомний вибух, який знищив би всі або 
майже всі кораблі ескадри ЧФ. Від міста Севастополя і від 
порту взагалі нічого не залишилося б. Але при цьому «Новоро
сійськ», що став 28 жовтня на штатну якірну стоянку лінкора 
«Севастополь», випадково прийняв на себе подвійний удар, а 
снаряди з атомною бойовою частиною не здетонували».

Версія смілива, проте й вона має слабкі моменти.
Перша світова війна почалася з двох пістолетних пострілів у 

провінційному місті Сараєво Австро-Угорської імперії. Один по
стріл в ерцгерцога Франца Фердинанда Карла Людвіга Йозефа 
фон Габсбурга, інший -  у його дружину княгиню Гогенберг. Два 
постріли спричинили мільярди пострілів. Великі й малі держа
ви зчепились у смертельній сутичці й мордували одна одну про
тягом чотирьох років. На полях битв загинули мільйони, упали 
три великі імперії: Російська, Німецька й Австро-Угорська, на
завжди були підірвані корені всієї європейської аристократії та 
створені умови для виникнення Другої світової війни.

Подвійний атомний вибух зі знищенням Севастополя, ес
кадри та головної бази Чорноморського флоту теж міг стати 
маленьким детонатором великих подій. Ми можемо суто тео
ретично припустити, що в Італії диверсанти з власної ініціа
тиви та власними силами вирішили скоїти те, що могло стати 
початком Третьої, тобто останньої, світової війни. Однак щодо 
Великобританії навіть чисто теоретично ми такого припусти
ти не можемо. Приватна ініціатива в питанні такої ваги тут 
начисто виключена. Раптом щось подібне й задумувалося, то 
тільки на рівні уряду Її Величності.

Чи був сенс британському уряду здійснювати таку акцію? 
Чи являв собою «Новоросійськ» загрозу для Великобританії?

Уявімо ситуацію: у мирний час «Новоросійськ» ошивається 
в Атлантичному океані, а на час початку війни одержує наказ 
на обстріл британського узбережжя.

Із цього нічого доброго вийти не могло. Друга світова 
війна засвідчила, що лінкори без авіаційного прикриття
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вкрай вразливі для ударів авіації. Якби «Новоросійськ» у 
мирний час вийшов на бойове чергування в Атлантику, то 
за ним було б установлено постійне спостереження. На по
чатку війни його потопили б, не давши змоги наблизитися 
до узбережжя.

І чи довго застарілий лінкор може знаходиться далеко від 
своїх баз у районах, де панують флоти противника, у якого є й 
авіаносці, і бази, і берегові аеродроми?

Тому ніхто й не робив спроб вивести цю посудину в Атлан
тичний океан у мирний час.

Інший сценарій: триває війна, «Новоросійськ» виходить із 
Чорного моря... Пробачте, але хто дозволить застарілому лін
кору прорватися через Босфор і Дарданелли?

Якщо він прорветься, то хто йому дозволить пройти через 
Середземне море, у якому панують флоти США, Великобрита
нії та Франції?

Якщо він пройде Середземним морем, то хто його пропус
тить через британський Гібралтар?

Хто допустить, щоб це корито, обігнувши Іспанію та Фран
цію, вийшло на дистанцію гарматного пострілу в територіаль
ні води Володарки морів?

6

Припустімо, що правителі Великобританії все ж таки б зва
жилися на знищення «Новоросійська», британські диверсанти 
потопили лінкор, і ніхто не здогадається, чиїх рук це справа. 
Однак невже від цього міг підвищитися рівень безпеки Вели
кобританії?

За Сталіна в Радянському Союзі за різними даними було 
збудовано від 1195 до 1296 бомбардувальників Ту-4. Кожен з 
них потенційно міг бути носієм ядерної бомби.

Літаки, як ми з’ясували, застаріли. Але чому застарілий 
«Новоросійськ» настільки налякав Великобританію, що його 
вирішили потопити, а от сотні бомбардувальників Ту-4 геть 
не налякали?
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«Новоросійськ» до Британії в разі війни навіть теоретично 
дійти не міг. А Ту-4 цілком реально могли раптово з’явитися, 
хоч би у мирний час, хоч під час війни.

Гарматний снаряд у момент пострілу піддається жахливим 
динамічним і термічним навантаженням. Тому стінки снаря
да мають бути дуже товстими, а розривний заряд невеликим, 
порівняно з вагою самого снаряда. При створенні такого сна
ряда треба було вирішити масу технологічних заморочок. Не 
останньою була проблема утримання теплового режиму ядер
ного заряду за настільки високих температур пострілу. З бом
бою значно простіше -  жодних навантажень, і за габаритами 
вона може бути суттєво більшою, а отже, й потужнішою.

Припустімо, що це британці потопили «Новоросійськ», 
який навіть теоретично під час війни до британських берегів 
дійти не міг, який мав порівняно слабкі ядерні заряди. Проте 
залишилися сотні бомбардувальників Ту-4, які до Британії 
долетіти могли і могли нести значно потужніші бомби. Невже 
британським правителям після потоплення «Новоросійська» 
на душі полегшало?

12 листопада 1952 року здійснив перший політ радянський 
стратегічний бомбардувальник Ту-95.

12 серпня 1953 року в Радянському Союзі випробувано 
першу у світі водневу бомбу РДС-бс тротиловим еквівалентом 
у 400 тисяч тонн. Американці підірвали наземний стаціонар
ний пристрій, який жодними транспортними засобами підня
ти було неможливо, а Радянський Союз створив бомбу, яку міг 
доставити до цілі бомбардувальник.

1954 року в Радянському Союзі завершилися випробу
вання бомбардувальника Ту-16. Він був узятий на озброєн
ня ВПС, потім -  авіації флоту. Бомбардувальниками Ту-16 
озброювали полки, дивізії, а потім -  цілі авіаційні корпуси. 
До Америки нам не дістати, але всім, хто в Європі, не поза
здриш. Частини та з’єднання, на озброєнні яких стояли нові 
реактивні бомбардувальники, могли доставити в будь-яку 
точку Європи самотню «Татьяну» або, якщо буде потрібно, 
цілий гурт. І Ту-16, і Ту-95 могли підняти й доставити до Ве
ликобританії не тільки атомну «Татьяну», а й у десять разів 
потужнішу водневу бомбу РДС-бс.
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Всюдисущому Джеймсу Бонду слід було знати, що в Радян
ському Союзі в ті роки завершувалися випробування раке
ти 8К51, яка з території Східної Німеччини могла доставити 
ядерний заряд у будь-яку точку Великобританії.

Так навіщо ж британцям топити «Новоросійськ», якщо в Ра
дянського Союзу на той час були значно потужніші заряди та 
незрівнянно сучасніші носії? Невже британські стратеги були 
такі дурні, щоб нарватися на атомну війну, знищуючи застарі
лий лінкор, який Великобританії не заважав і не загрожував, 
водночас залишивши цілими потужніші та справді загрозли
ві для Великобританії ядерні арсенали й засоби їх доставки?

7

Та й хто сказав, що в «Новоросійська» були ядерні снаряди?
Перша серійна ядерна бомба Радянського Союзу РДС-4 «Та

тьяна» була симпатичною гладухою -  важила 1200 кілограмів, 
талія -  півтора метри діаметром. Це було прийнятно для бом
бардувальників і для перших радянських стратегічних ракет 
середньої дальності. Але флот не мав засобів доставки зарядів 
такої маси й таких габаритів. Перед конструкторами було по
ставлено завдання створити заряд для флоту.

Носієм ядерного заряду на той час могла стати торпеда чи 
артилерійський снаряд.

Зрозуміло, що вибір припав на користь торпеди. З торпе
дою простіше. Тут і обсяг, і вага заряду можуть бути значно 
більшими. І жодних термічних і динамічних навантажень. 
Гвинт у торпеди крутиться, вона собі в ціль мітить.

Торпеда з ядерним зарядом може бути використана будь- 
яким підводним човном або надводним кораблем від крейсера 
до торпедного катера. А гарматний снаряд -  виключно лінко
ром. І тільки одним лінкором. Гармати калібром 320 міліме
трів стояли тільки на «Цезарі», але ніде більше. Чи був сенс 
вкладати величезні кошти в розроблення ядерних снарядів 
для «Цезаря», якщо він у недалекому майбутньому підлягав 
списанню?
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Чи був сенс розробляти 305-мм ядерні снаряди для «Севас
тополя» і «Жовтневої революції», якщо з 24 липня 1954 року 
вони більше не числилися у бойовому складі флоту?

Щоб флот оснастити ядерною зброєю, слід було якось уміс
тити ядерний заряд у діаметр звичайної флотської торпеди, 
що становить 533 міліметри. Юлій Борисович Харитон із про
блемою впорався. Торпеду Т-5 з ядерним зарядом РДС-9 ство
рили. І це було видатним технічним досягненням.

Цей заряд невдало випробували 19 жовтня 1954 року. 
А 21 вересня 1955 року -  уперше вдало.

Якщо мудрі британці вирішили відвести від себе загрозу 
ядерного удару, то треба було бити, насамперед, не по преста
рілому «Цезарю», а по радянських підводних човнах і їх базах 
у північних морях. Це радянські підводні човни в найближчій 
перспективі мали отримати можливість виходити в простори 
Атлантики, завдавати, якщо буде потрібно, ударів по США, 
Британії та їхніх союзниках.

Заразом слід було знищувати радянські аеродроми страте
гічної авіації. То чому ж старезний «Цезар» становив загрозу 
Британії, а застарілі бомбардувальники Ту-4 з «Татьянами» на 
борту не становили? То чому ж не становили загрози новітні 
Ту-16, М-4, Ту-95? То чому ж мудрі британці не боялися радян
ських атомних торпед, заряди для яких уже були випробувані 
й найближчим часом мали надійти на озброєння?

Інформація для роздумів: у Радянському Союзі вперше 
ядерний заряд удалося помістити до артилерійського снаряду 
калібром 452-мм, але зовсім не 305-мм і не 320-мм.

452-мм ядерний снаряд РДС-41 для флоту не був призначе
ний, у серію не пішов. Перше успішне випробування РДС-41 -  
за чотири з половиною місяці після загибелі «Новоросійська» -  
16 березня 1956 року.

1955 року жодних ядерних снарядів на «Цезарі» не було, їх 
ніхто не розробляв і не створював.

Тим більше не було 305-мм ядерних снарядів на «Севасто
полі», бо його, як і «Жовтневу революцію» на рік раніше було 
переведено до розряду навчальних кораблів.

Отже, британському уряду, як і британським адміра
лам, не було жодного сенсу топити «Цезаря», тим більше -
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«С евастополь», який  на той  час уж е оф іц ійно л ін к ором  не 
значився.

М отиву злочину в британських диверсантів не було точно 
так, як і в італійських.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

М іс ц е  за ги б е л і «Н овор ос ій ськ а » о б с т е ж и л и  щ е  р а з  і в ід р а зу  

зн а й ш л и  д ек ільк а  ір ж а в и х  н е в и б у х л и х  м ін  ч а сів  війни. О с ь  він  

д о к а з :«Н о во р о с ій ськ » п ід ір ва вся  н а  ст а р ій  н ім ец ьк ій  м ін і!
А  прот е... У ж е  в н а ш  ча с  о д и н  д е р ж а в н и й  д іяч  оп у ст и вся  н а  

д н о  т о го  ж  т а к и  Ч о р н о го  м ор я  і (о  д и в о !) о д р а з у  зн а й ш о в  дв і р о з 
би т і гр ец ьк і а м ф о р и ! О ся я н и й , з 'я ви в ся  п ер е д  т ел е к а м е р и , які 
з а з д а л е г ід ь  р о зм іст и л и ся  н а  березі.

Я к и й  ф а р т ! І  го л о в н е , д е ! П р о ст о  б іля  с а м о го  б е р е га , т а м , 
д е  а к в а л а н гіст и  п ірн а ли  д еся т и л іт т я м и  з  часів  в и н а х о д у  ак 
в а л а н га . Щ а с т и т ь  ж е  лю ди н і!

А л е  сп р и т н і б л о ге р и  т у т -т а к и  в гл е д іл и  д и в н у  д ет а л ь . А м 
ф о р и , п р о л еж а в ш и  н а  дн і к ільк а  т исяч  р о к ів , ви я ви л и ся  ч и с 
т ен ьк и м и , м у ш л я м и  Н Е  обросли . І  в М е р е ж і д р у ж н о  ви см ія л и  

як  д е р ж а в н о го  діяча , т а к  і п іарник ів  т а  п іарниць, щ о  й о го  о б 
сл у го в у ю т ь .

В и с н о в о к : зн а й д ен і н а  м ісц і в и б у х у «Н о во р о с ій ськ а » ст а р і ір 
ж а в і м ін и  д о к а зо м  н е  є. їх  м о гл и  р о зк л а ст и  н а  дн і в зр у ч н о м у  

для  п о ш у к у  місці, як  і з га д а н і а м ф ор и .
А  м о гл и  й  н е  р о зк л а д а т и . П р о ст о  вп и са т и  в акт . Х т о  т і 

н іби т о  зн а й д ен і м ін и  ба ч и в?
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1

Мені дуже хотілося би, щоб винуватцями виявилися іта
лійські «макаронники» або шкідливі британські диверсанти.

Але це не так. І мені сумно. Адже доводиться погоджувати
ся з версією, яка вже тоді, 1955 року, прокотилася Радянськ
им Союзом: «Новоросійськ» підірвали наші.

За багато десятків років військово-морський інженер кан
дидат технічних наук Олег Леонідович Сергеев ще раз розгля
нув усі обставини загибелі «Новоросійська» і повторив, але вже 
з математичними розрахунками, те, про що здогадувалися й 
раніше: злочин -  справа рук КДБ.

Зрозуміло, у Сергеева багато ворогів, багато охочих розвін
чати. Ось приклад того, як били навіть не його, а його попере
дників, які висловили ту саму думку, щоправда, без настільки 
переконливих доказів:

«Робити подібні заяви можуть тільки люди, які, немов 
діти, вірять у казки про «сваволю» органів держбезпеки, «що 
вийшли» з-під контролю партії, про всякого роду «змови», які 
виникли у нетрях цього відомства та інші подібні нісеніт
ниці. У реальному житті з перших і до останніх днів свого 
існування органи ВЧК-ОГПУ-НКВС-НКДБ-МДБ-КДБ завжди були не 
більше ніж виконавцями рішень керівників злочинної органі
зації партії більшовиків (або комуністів). А для того, щоб 
окремі чекісти не надумали «пороти відсебеньки», пильний 
нагляд за «органами» здійснювала партійна служба безпеки - 
надсекретна організація, про сам факт існування якої досі 
мало хто знає».

Що можна з приводу цього заперечити? Та нічого не мож
на. Тут усе правильно.
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Але слід говорити не про КДБ, не про якогось абстрактно
го монстра, а про конкретних людей. Не могла така акція бути 
проведена без дозволу Голови КДБ Героя Радянського Союзу 
генерала армії Івана Олександровича Серова. Не могла!

Але навіщо, скажіть будь ласка, Івану Олександровичу то
пити цей старезний «Новоросійськ», проржавілий від кіля до 
клотика? Навіщо?! Ні, немає йому на те жодної причини!

Тому під наведеною вище цитатою підписуюся обома ру
ками. Я не служив у КДБ, я служив у ГРУ. Рішення направити 
мене в агентурне здобування ухвалювали товариші у Відділі 
адміністративних органів ЦК КПРС -  Москва, Стара площа, 
будинок № 4. Після тривалої розмови дуже великий началь
ник у ЦК натякнув, що все тримає під контролем: про мене, 
як і про кожного з нас, у ЦК знали досить багато.

Усі офіцери ГРУ, як і всі офіцери КДБ, включно із найваж
ливішими керівниками, були під контролем Комуністичної 
партії. Це я підтверджую власним досвідом і прикладом.

Але це не суперечить тому факту, що вибух було здійснено 
силами КДБ! Не суперечить!

Прочитаймо заперечення ще раз:

«...органи ВЧК-ОГПУ-НКВС-НКДБ-МДБ-КДБ завжди були не 
більше ніж виконавцями рішень керівників злочинної органі
зації партії більшовиків (або комуністів)».

Саме так! Злочинна організація рішення ухвалила. Голові 
КДБ Герою Радянського Союзу генералу армії Івану Олексан
дровичу Серову підривати «Новоросійськ» немає рації. Немає 
причини. Але він -  лише виконавець рішень керівників зло
чинної організації.

Йому наказали -  він виконав. А  ось у керівників злочинної 
організації причин підривати «Новоросійськ» не бракувало.

Та невже наші вожді могли піти на те, щоби вбивати наших 
рідних матросиків заради виконання якихось своїх кар’єрних 
завдань?

Чом би й ні?
Не минуло й року, як Жуков на догоду Хрущову задля вико

нання своїх кар’єрних завдань скалічив десятки тисяч наших
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рідних радянських солдатиків. Чом би йому чи Серову не вто
пити ще всього лише декілька сотень матросиків?

Адмірал флоту Радянського Союзу Микола Герасимович 
Кузнецов заважав Жукову, заважав Хрущову, його слід було 
вигнати з ганьбою, вигнати так, щоб він більше ніколи не зміг 
би утручатися в питання будівництва флоту. А  замість нього 
поставити догідливого безхребетного холуя в адміральських 
погонах.

2

Слід проаналізувати, що сталося з особами, причетними 
до катастрофи.

Командувача Чорноморським флотом віце-адмірала Пар- 
хоменка, який відмінив наказ посадити на мілину поране
ний лінкор «Новоросійськ» і заборонив евакуацію особово
го складу, не задіяного в боротьбі за порятунок корабля, 8 
грудня 1955 року було знято з посади, розжалувано в контр- 
адмірали, призначено першим заступником командувача 
Тихоокеанського флоту. 1960 року Пархоменка поновили у 
званні віце-адмірала. Службу закінчив на посаді начальни
ка Аварійно-рятувальної служби ВМФ. Він керував аварійно- 
рятувальною службою всіх чотирьох флотів Радянського Со
юзу й усіх флотилій. Адмірала з таким досвідом лише на таку 
роботу і ставити.

Віце-адмірал Пархоменко прийняв Чорноморський флоту 
липні 1955 року. До нього чотири роки Чорноморським фло
том командував адмірал С. Г. Горшков. Потім Горшкова було 
призначено першим заступником Головнокомандувача ВМФ. 
Головком ВМФ Адмірал флоту Радянського Союзу М. Г. Куз
нецов довго хворів, тому Горшков, по суті, виконував його 
обов’язки.

За дивним збігом обставин адмірала Горшкова ввели до 
складу Урядової комісії зі з’ясування обставин загибелі «Ново
російська». Катастрофа на Чорноморському флоті, до складу 
Урядової комісії входить єдиний моряк, той самий, який Чор-
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номорський флот щойно здав. Тобто особа вельми зацікавлена 
в тому, щоб недоліки та прорахунки його керівництва не роз
крилися.

Невже не знайшлося адмірала з іншого флоту?

З

Кримінальну справу щодо загибелі лінкора «Новоросійськ» 
не відкривали, нікого не судили. Адже на суді, хай і закритому, 
щось могло розкритися.

Далі відбулося найцікавіше. Адмірала флоту Радянського 
Союзу Миколу Герасимовича Кузнецова було знято з посади, 
розжалувано у віце-адмірали й вигнано із Збройних сил з при
низливим формулюванням «без права працювати на флоті».

Жодних звинувачень Кузнецову висунуто не було.
Багато років потому Микола Герасимович Кузнецов писав 

у ЦК:

«15 лютого 1956 року мене викликав колишній Міністр обо
рони, і протягом 5-7 хвилин, у винятково грубій формі, було 
оголошено про рішення понизити мене у військовому званні та

Адмірал флоту Радянського Союзу М. Г. Кузнецов
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звільнити з армії без права на відновлення. Після цього мене 
ніхто не викликав для формального звільнення. Якийсь пред
ставник управління кадрів (навіть без мене) приніс і залишив 
на квартирі документи про звільнення... Не будучи обізнаним 
у причинах свого покарання, я просив ознайомити мене з доку
ментами, що мене стосуються, але так і не отримав можливості»

(Червона зірка. -  1988. -  21 травня)

Кузнецов продовжує:

«Мене намагалися буквально розчавити. Без виклику до 
керівництва країни, без пояснень і навіть без пред’явлення 
документів про звільнення мене було відлучено від Військово- 
Морського флоту. Маршал Жуков у грубій, притаманній йому 
формі оголосив, що я знятий з посади, понижений у званні до 
віце-адмірала. На моє запитання, на підставі чого і чому це 
зроблено без мого виклику, він, усміхнувшись, відповів, що 
це зовсім не обов’язково»

(Червона зірка. -  1999. -  24 липня)

Миколу Герасимовича Кузнецова ще 1939 року було при
значено Народним комісаром ВМФ. У цей час Жуков був усього 
лише комдивом. Кузнецов уступив у війну Народним коміса
ром ВМФ і завершив війну на цій-таки посаді. У  нашій історії 
тільки троє мали звання Адмірала флоту Радянського Союзу. 
Кузнецов -  перший із них. Адмірал флоту Радянського Союзу-  
це повна аналогія до армійського звання Маршал Радянського 
Союзу.

Однак порівнювати Кузнецова та Жукова просто непри
стойно. Кузнецов був освіченою людиною. Він закінчив Вій
ськово-морське училище та Військово-морську академію. 
Досить сказати, що Микола Герасимович Кузнецов вільно 
володів англійською, німецькою, французькою та іспан
ською мовами.

А освіта Жукова -  нижча. Так і записано в автобіографії 
від 13 червня 1938 року -  нижча, навчався три роки в Церков
но-приходській школі. Потім кавалерійські курси, де Жукова 
вчили шаблею махати.
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Жуков вигнав зі Збройних сил Кузнецова, який був рівний 
йому за військовим званням. Нехай кожен сам уявить, що хо
вається під словами «у виключно грубій формі». Жуков вигнав 
Кузнецова, понизивши у військовому званні на три ступені. 
Якщо на вигнання зі Збройних сил Адмірала флоту Радян
ського Союзу Жуков витратив «5-7 хвилин», то на вирішення 
долі якихось генерал-майорів і контр-адміралів він так багато 
часу не гаяв.

4

Командувача Чорноморським флотом віце-адмірала 
Пархоменка, який перебував на борту «Новоросійська» й ке
рував рятувальними роботами, понижено на один щабель, 
але не вигнано, а через чотири роки у званні поновлено.

Г оловноком андувача  
ВМФ Адмірала флоту Ра
дянського Союзу Кузнецова, 
якого на місці трагедії не 
було, який декілька місяців 
був відсутній через хворобу, 
понижено на три сходинки і 
з ганьбою вигнано. Це як із 
маршалів Радянського Со
юзу в генерал-лейтенанти.

Але найцікавішою є доля 
Горшкова. Він команду
вав Чорноморським флотом 
чотири роки до 1955 року.
Якщо в загибелі «Новоросій
ська» винна німецька міна, 
якої не знешкодили на місці 
стоянки флагманського ко
рабля флоту, то хто ж винен, 
окрім командувача Чорно
морського флоту Горшкова? Головнокомандувач ВМФ Горшков С. Г.
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Якщо зірвали погони з Адмірала флоту Радянського Союзу 
Кузнецова, який обов’язки Головкома ВМФ не виконував уже 
декілька місяців, то що треба зробити з адміралом Горшковим, 
який ці обов’язки виконував?

Правильно! Горшкову підвищення!
Горшков декілька місяців був першим заступником Голов

кома ВМФ, після вигнання Кузнецова його було призначено 
Головнокомандувачем ВМФ, заступником Міністра оборони 
СРСР, тобто Жукова.

На цій посаді Горшков протримався без декількох днів 
тридцять років.

На війні Горшков не став героєм, зате в мирний час, як і 
маршал Гречко, він стане двічі Героєм Радянського Союзу.

Під його керівництвом буде збудовано гігантський флот, 
який ніде базувати та ремонтувати.

Під його керівництвом будуватимуть різношерстий флот. 
Американці створили один хороший крейсер і запустили його 
в серію: просто ремонтувати, просто забезпечувати запчасти
нами, просто готувати екіпажі. У Горшкова на флот одночасно 
надходили крейсери чотирьох різних типів.

На озброєнні американських кораблів стояли ракети деся
ти різних типів. А в нас утричі більше!

За час правління Горшкова на флот надійшли кораблі со
рока п’яти різних типів.

У катастрофі Радянського Союзу Горшков винен не менше 
від самого Жукова.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

В ід м о в а  в ід  п о р у ш ен н я  к р и м ін а л ьн о ї сп р а в и  з а  ф а к т о м  

ст р а ш н о ї к а т а ст р о ф и  т а  зн и щ ен н я  д о к у м ен т ів  У р я д о в о ї ко 
м ісії -  ц е  д о к а з  ви н и  Х р у щ о в а  т а  й о го  з гра ї. Ж о д н и х  ін ш и х  а р 
гу м е н т ів  б іл ьш е  ш у к а т и  н е  т реба .

Ц ілк ом  н а вм и сн о  в д ет а л і з а ги б е л і «Н овор ос ій ськ а » н е  в д а 
ю ся , у  с у п ер еч к и  н а  цю  т е м у  н е  вст ряю . Я  т ільк и  а к ц ен т у ю  

у в а гу  ш а н о вн о ї п убл ік и  н а  д и в н и й  з л е т  б о ж ев іл ь н о го  Г о р ш к о ва  

й  н а ст ільк и  ж  д и в н е  п а д ін н я  К у зн ец о в а .
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За що ж  так жорстоко повелися з відсутнім Кузнецовым , 
якщо присутньому Горшкову за ті самі справи дали неймовір
не підвищення?

Та за  т е ,  що Кузнецов у лютому того самого 1955 року обе
реж но висловився проти Ж укова . А  Горшков завж ди і скрізь р о 
бив тільки те , що було потрібно керівництву.
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1
Жукова несло.
Жуков готував злам оборони супротивника не тільки в 

Центральній Європі, а й у Москві. У  межах Садового кільця.
Поки не вдарив останній і вирішальний бій за Кремль, Жу

ков енергійно зміцнював позиції, наполегливо, якщо не сказа
ти нахабно, розширював межі своєї влади. Він наступав від
разу на багатьох фронтах.

На першому фронті мета наступу -  вивести Прикордонні 
війська зі складу МВС і підпорядкувати їх Міністерству обо
рони, тобто поставити під контроль Жукова.

У всі часи Прикордонні війська були частиною органів Дер
жавної безпеки. Прикордонні війська у другу чергу мають при
значення не допустити в країну шпигунів, диверсантів, бан
дитів, контрабандистів та іншу небажану публіку.

Від соціалізму люди втікають. Тому Прикордонні війська 
мають призначення передусім не випустити з країни тих, хто 
намагається втекти. Саме тому Радянський Союз мав найпо
тужніші у світі Прикордонні війська, озброєні бойовими кора
блями, літаками, гелікоптерами, танками, бронетранспорте
рами, артилерією, мінометами.

Якщо заперечать, що в нас найдовший у світі кордон, тому 
прикордонні війська такі потужні, то заперечення відкинемо. 
Ленін називав Росію «тюрмою народів». Однак у царя Мико
ли протяжність кордонів була приблизно такою самою, про
те охорону кордонів ніс Окремий корпус прикордонної варти. 
Максимальна чисельність цього корпусу -  36709 осіб -  припа
дає на 1910 рік. Якщо розставити цих людей уздовж морських 
і сухопутних кордонів, то виходить досить ріденький ланцю
жок. Якщо ж згадати, що ці люди на посту стоять зовсім не по 
24 години на добу, якщо згадати, що не всі вони пильнують на
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кордоні, хтось із них кашу варити має, хтось підкови кінські 
міняти, хтось командувати, то зовсім жалюгідна картина ви
ходить.

Створив Окремий корпус прикордонної варти Олександр III 
у 1893 році. Раніше не було й цього.

2

Звернімося до літератури російської та літератури радян
ської. У  радянській літературі знаходимо безліч образів муж
ніх прикордонників. А  фільмів скільки було знято про «погран- 
ців»: «Кордон на замку», «Застава в горах», «Блакитна стріла», 
«Наказано взяти живим», «Тут проходить кордон»...

Проте головні герої -  не на книжкових сторінках і не на 
екрані. Головні герої -  у реальному житті. Чого вартий один

Легендарний прикордонник Карацупа з Індусом (Інгусом)
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лише Микита Федорович Карацупа і його собака Індус (Індус 
був не один. їх було семеро. Один Індус загинув у сутичках із 
ворогами, але Карацупа цим ім’ям називав свого нового по
мічника. Після встановлення дружніх стосунків з Індією ім’я 
героїчних собак у публікаціях про подвиги Карацупи змінили. 
Були Індуси -  стали Інгуси).

За двадцять років служби на кордоні Карацупа знищив 
129 і затримав 338 порушників кордону. Коли всім нам повідо
мляли такі цифри, малося на увазі, що порушники -  це шпи
гуни й диверсанти, які намагаються звіриними стежками 
проникнути до нашої країни, щоб підпалювати посіви, сипати 
отруту в колодязі, підривати мости й тунелі. І якось на думку 
не спадало, що порушники -  це, насамперед, наші рідні радян
ські люди, які намагалися втекти з країни.

Для нас, радянських людей, Карацупа був зразком для на
слідування і романтичним героєм на кшталт д’Артаньяна.

А от у Росії, у тій самій «тюрмі народів», не було жодного Ка
рацупи. Ні в реальному житті, ні в літературі. Не знайдемо ми 
у великій російській літературі згадок про контрольно-слідові 
смуги, про вірних прикордонних собак, підступних порушни
ків і доблесних захисників кордону.

За Олександра і Миколи було заведено так: не подобається 
«тюрма народів» -  звалюй куди знаєш, хоч до Швейцарії, як то
вариш Ленін, хоч до Америки, як товариші Троцький, Бухарін 
і Горький.

Захопивши владу над «тюрмою народів», Ленін у декілька 
разів збільшив чисельність прикордонників. Це за часів Лені
на в російську мову ввійшла гордовита фраза -  «кордон на зам
ку!». Це при ньому кордон справді зробили непрохідним.

Але головне навіть не це. За Олександра та Миколи при
кордонники підпорядковувалися Міністерству фінансів. 
Головне їх завдання -  захист економічних інтересів краї
ни. Поки тривала Громадянська війна, жодних кордонів не 
було, а були фронти. 1920 року, коли Громадянська війна 
майже вщухла, Прикордонні війська було підпорядковано 
Особливому відділу ВЧК. З тих пір прикордонники завжди 
були частиною каральної системи диктатури пролетаріату -  
ВЧК-ОДПУ-НКВС-НКДБ-МДБ-МВС-КДБ.
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Армії не притаманні завдання митного контролю на кор
донах.

Армії не притаманні завдання боротьби зі шпигунами та 
контрабандистами.

Армії не притаманні завдання присікання втечі громадян 
із власної країни.

Але Жуков, обійнявши в лютому 1955 року посаду Міністра 
оборони, викликав свого першого заступника -  начальника 
Генерального штабу Маршала Радянського Союзу Соколов- 
ського і наказав готувати доповідну записку в Центральний 
комітет КПРС з вимогою передачі Прикордонних військ у під
порядкування Міністерства оборони.

З

Була в Радянському Союзі ще одна збройна сила, Міністер
ству оборони не підпорядкована -  Внутрішні війська МВС. У 
жодній нормальній країні світу немає аналогу Внутрішнім 
військам МВС. Такі війська було створено лише там, де за на
шим зразком будували щасливе життя.

Головне завдання Внутрішніх військ -  придушення на
родних повстань, боротьба з партизанами, охорона в’язниць, 
таборів, великих будівель комунізму, що зводяться руками 
в’язнів, перевезення їх країною, пошук утікачів.

Крім цього, Внутрішні війська охороняють найважливіші 
державні об’єкти: урядові установи, найпотужніші електро
станції, сховища стратегічних запасів, заводи, що виробля
ють ядерну зброю та засоби її доставки, транспортні споруди.

Усі ці функції, передусім тюремно-вертухайська, -  чужі 
для армії.

Не може армія ловити блатних по закапелках, не може їх 
шмонати й конвоювати, не може розбороняти бійки і втихоми
рювати оскаженілі зони. Не може! Не за армійським профілем 
така робота! Не для того Армію створено!

У Внутрішніх військ МВС була ще одна функція, жодними 
указами, законами, статутами та постановами не закріплена,
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ніде і ніяк не проголошена. І функція ця полягала в тому, щоби 
бути противагою Радянській Армії.

У Кремлі -  полк КДБ.
У Москві та поряд із нею -  Окрема мотострілецька дивізія 

особливого призначення імені Дзержинського Внутрішніх 
військ МВС СРСР.

Дивізія вельми незвичайна. На той час, коли Жуков став 
Міністром оборони, у складі дивізії імені Дзержинського було 
п’ять мотострілецьких полків й одинадцять окремих баталь
йонів. У дивізії 18000 солдатів й офіцерів. Укомплектована до 
останньої людини. Особовий склад -  добірний. У  дивізії -  пла
вучі танки, артилерія, бронетранспортери.

Завдання дивізії імені Дзержинського -  охорона вождів і 
підтримання порядку в Москві. Систему охорони вождів було 
дубльовано. Охорона Кремля й безпосередньо охоронці -  це 
КДБ, а придушення народних заворушень, охорона від натов
пу -  це робота дл5і Окремої мотострілецької дивізії імені Дзер
жинського Внутрішніх військ МВС.

Якщо КДБ замислить переворот, то на захист вождів ви
ступить МВС. А якщо МВС вирішить змінювати владу, то вож
дів захистить КДБ.

Якщо ж Радянська Армія повстане проти пролетарської влади, 
то КДБ і МВС виступлять спільним фронтом. Саме тому Окрема 
мотострілецька дивізія особливого призначення імені Дзержин
ського мала на озброєнні танки, бронетранспортери, артилерію.

Крім Окремої мотострілецької дивізії імені Дзержинського, 
Внутрішні війська МВС налічували у своєму складі десятки 
дивізій, бригад й окремих полків. Дивізії МВС перебували в 
усіх великих містах: у Ленінграді, Мінську, Тбілісі, Ташкенті, 
Куйбишеві, Свердловську, Хабаровську, Баку, Красноярську, 
Горькому, Іркутську та ін.

Внутрішні війська МВС -  це дивізії, бригади, полки, на
вчальні заклади, сотні тисяч людей при зброї, у чоботях і по
гонах. Але вся ця величезна сила Жукову не підкорялася. Чи 
міг він з таким неподобством змиритися?

Не міг!
І не змирився. Викликав начальника Генерального штабу 

Маршала Радянського Союзу Соколовського й наказав писати
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ще одну доповідну записку в ЦК з вимогою Внутрішні війська 
вивести зі складу МВС і підпорядкувати їх Міністерству обо
рони.

Це означало, що Жуков вирішив покласти на плечі Міні
стерства оборони ще й вертухайську службу.

4

Майор Сергій Петрович Марков був начальником охорони 
Жукова. Його спогади опубліковано в книзі Ери й Елли Жуко- 
вих «Маршал перемоги» (Воєніздат. -  1996).

Ось що читаємо на сторінках 268-269:

«1955 року під час поїздки маршала Жукова на Північний 
флот, коли він прямував на автомашині, його повезли за не- 
узгодженим маршрутом - хотіли скоротити шлях. У результаті 
кортеж машин виявився у прикордонній смузі - біля шлагбау
ма ніс службу прикордонник. Вартовий представився маршалу: 
«Вартовий поста, прикордонник такий-то». Жуков сказав йому: 
«Відкрийте шлагбаум для проїзду». Вартовий відповів: «Не 
маю права, проїзд заборонено». Тоді маршал сказав: «Зателе
фонуйте своєму начальникові». Вартовий пояснив, що телефон 
знаходиться за 500 метрів, а він не має права залишити пост. 
Жуков запитав вартового, якими будуть його дії, якщо вони 
все-таки проїдуть. Вартовий сказав: «Я буду змушений за
стосувати зброю: перший постріл вгору - попереджувальний, а 
наступний - по колесах автомашини».

Після цього Жуков тут же оголосив подяку вартовому за 
відмінне несення служби, а супроводженню дав відповідну 
вказівку. Кортеж машин віддалився для продовження руху на 
військову базу за раніше встановленим маршрутом.

За деякий час із Міністерства оборони до управління Пів- . 
нічного прикордонного округу прийшов наказ Міністра оборо
ни СРСР за підписом Жукова, у якому відзначалася відмінна 
служба із захисту державних кордонів й оголошувалася подяка 
вартовому за грамотні та рішучі дії».

331



Віктор Суворов

Випадок вражає. У цьому уривку дивно все. Насамперед 
те, що опубліковано Воєніздатом. Невже люди, які це пропус
тили до друку, не зрозуміли, що це не похвала Жукову, а ви
криття?

5

Вартовий -  особа недоторканна. Недоторканність полягає в:
особливій охороні законом його прав й особистої гідності;
підпорядкуванні вартового суворо обмеженому колу осіб: 

начальнику караулу, помічникові начальника караулу, своєму 
розвідному;

обов’язку всіх осіб беззаперечно виконувати вимоги варто
вого, зумовлені його службою;

у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, пе
редбачених Статутом.

Це карбовані рядки Статуту. Так установлено ще Петром.
Вартовий на посту не підкоряється ні офіцерам, ні генера

лам, ні Жукову, ні Хрущову.
Але на посту виявився нехлюй. Вартовий не мав права ні

кого підпускати до свого поста. Вартовий не мав права пред
ставлятися якомусь Жукову. Вартовий не мав права відповіда
ти на запитання якогось Жукова. Це категорично заборонено. 
«Стій, хто йде?», «Стій, назад!» «Стій, стріляти буду!». Поперед
жувальний постріл угору, після того -  у порушника.

І чому вартовий вирішив у разі порушення стріляти по ко
лесах, якщо Статут вимагає валити всіх порушників після по
переджувального пострілу?

Найнезрозумілішою є поведінка Жукова. На час цього 
ідіотського випадку він уже чотири десятки років прослу
жив в армії. Зокрема й у Імператорській. Невже йому там не 
викладали фундаментальних основ служби? Невже Жуков 
не бачить, що перед ним нехлюй і злісний порушник Ста
туту?

Але й сам Жуков красень. Невже не знає, що з вартовим 
розмовляти не можна? Хочеш поговорити -  викликай началь-
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ника караулу, начальник караулу зніме вартового з поста, ось 
тоді з ним і розмовляй.

Хочеш проїхати через шлагбаум -  знову ж вирішуй питан
ня не з вартовим, а з начальником караулу.

І вже зовсім дивно звучать накази Жукова: «Відкрийте 
шлагбаум для проїзду», «Зателефонуйте своєму начальнико
ві». Наполягаю: вартовий підпорядкований тільки начальни
ку караулу, помічникові начальника караулу та своєму розвід
ному. Тут наголос на слові «своєму». У складі караулу декілька 
розвідних, але виставляти на пост і знімати з поста може тіль
ки той розвідник, який відповідає за охорону й оборону цього 
об’єкта.

Ніхто, крім цих трьох осіб, наказувати вартовому не має 
права. Невже Жуков цього не знав?

Усі дії Жукова протизаконні. Статут -  це закон, затвердже
ний Верховною Радою СРСР. Жуков публічно порушував фун
даментальні закони військової служби.

Причин могло би бути лише дві.
Жуков був цілковито безграмотною людиною навіть у най- 

фундаментальніших питаннях військової служби.
Жуков навмисне демонстрував своєму оточенню, що зако

нам країни підкорятися не має наміру.

6

І тут починається найцікавіше:

Жуков тут же оголосив подяку вартовому за відмінне ве
дення служби.

Та як він насмілився? Та хто він узагалі такий? Жуков -  Мі
ністр оборони. Прикордонні війська Міністерству оборони не 
підпорядковані. Будь-який начальник має право нагороджу
вати та карати тільки тих, хто йому підпорядкований.

Жуков оголосив подяку рядовому Прикордонних військ, 
але це не що інше, як офіційна заява про те, що Прикордонні 
війська перебувають у підпорядкуванні Жукова.
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Та й вартовий мав обуритися: не вдавай із себе начальни
ка, не потрібна мені твоя вдячність, я в тебе в підпорядкуванні 
не перебуваю.

Але ж на цьому справа не скінчилася. Читаємо дивовиж
ний уривок ще раз:

«Через деякий час із Міністерства оборони в управління 
Північного прикордонного округу прийшов наказ Міністра обо
рони СРСР за підписом Жукова, у якому відзначалася відмінна 
служба із захисту державних кордонів й оголошувалася подяка 
вартовому за грамотні та рішучі дії».

Удумаймося: увесь кордон розділено на десять округів. До 
одного із цих округів Жуков надіслав письмовий наказ. По
вторюю запитання: то хто ж він такий, щоб надсилати накази 
Прикордонним військам?! Найпікантніше -  Жуков шле наказ 
не начальнику Головного управління прикордонних військ ге
нерал-майору Павлу Івановичу Зирянову, а просто до Північ
ного прикордонного округу, ігноруючи командування Прикор
донних військ.

Уявімо собі, що хтось сторонній, наприклад, з Міністер
ства сільського господарства, якому Радянська Армія не 
підпорядкована, прислав наказ командувачу, наприклад, 
Прикарпатського військового округу, Маршалу Радянського 
Союзу Конєву. Уже будьте певні, Конєв такого не стерпів би. 
І Жуков теж.

І не важливо, про що цей наказ. Важливо, що хтось сторон
ній намагається командувати чужими військами.

7

Жуков надсилав накази не тільки до військ, які йому не 
підпорядковувалися. Він самому Серову віддавав накази.

Щойно Жуков став Міністром оборони, Голова КДБ -  дав
ній друг Іван Серов прислав йому п’ять тек із доносами.

Начальник охорони Жукова майор Марков на тій самій 
сторінці продовжує розповідь:
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«Коли Жуков ознайомився з досьє, пішла команда Серову 
про звільнення з органів КДБ колишнього начальника охоро
ни в роки війни М. X. Бедова, його заступника М. М. Агеева, 
колишнього коменданта дачі Б. С. Єрмішина та деяких інших 
офіцерів, які, як виявилось, були причетними до фальсифіко
ваних доносів на Жукова».

Жуков -  Міністр оборони. Серов -  голова КДБ.
КДБ Міністерству оборони не підпорядковане. Так чому ж 

таке могло статися: пішла команда Серову!
Жуков міг попросити: Баню, ти як давній друг турани цих 

гадів. Однак Жуков командує. А  для чого командувати? Уся 
охорона вождів -  з КДБ. Робота чекіста -  стукач. Цих Серов ви
жене, а нові хіба стукачами не будуть?

Іван Олександрович Серов полюбляв дурником прикида
тися. Але був не таким простим, щоб Жукову віддавати весь 
зібраний на нього матеріал і розкривати всіх своїх стукачів в 
оточенні Міністра оборони.
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1

Жуков наполягав на переданні військ КДБ і МВС під кон
троль Міністерства оборони. Хрущов упирався, добре розу
міючи, що коли всі озброєні люди в державі перейдуть у під
порядкування Жукова, то вище керівництво країни стане 
абсолютно беззахисним.

Жуков тим часом руйнував підвалини державного устрою 
ще на одному фронті. З найперших днів існування Червона 
Армія була під повним контролем Комуністичної партії. Пар
тія комуністів тримала Червону Армію, яка після війни пере
творилася на Радянську Армію, на двох повідках-розтяжках 
так, як тримають з двох сторін хижого звіра.

З одного боку -  Особливі відділи.
З іншого боку -  комісари.
Особливі відділи НК-ДБ вербували стукачів на всіх рівнях 

військової ієрархії. Що вищий рівень, то густіше. Командири 
високого рангу були обкладені стукачами держбезпеки. Ними 
могли бути ад’ютанти, охоронці, водії, шифрувальники, ра
дисти, кухарі, охоронці, писарі, креслярі, бойові та навчаль
но-бойові подруги.

Крім нагляду таємного по лінії НК-ДБ, був ще нагляд гласний.
З часу створення перших загонів Червоної Армії Комуніс

тична партія ставила до кожного командира від роти і вище 
свого наглядача. Наглядач звався комісаром.

Комісари оспівані всією радянською літературою та кіне
матографом: «Чапаев», «Красна площа», «Котовський», «Опти
містична трагедія». Завжди і всюди комісар мудрою порадою 
наставляв командира на шлях істини.

У житті було інакше. Передусім тому, що комісар був у вій
ськових питаннях цілковито безграмотним. Як міг безграмот
ний контролювати грамотного?
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Командир віддавав наказ, але без підпису наглядача на
каз був недійсний. Спроба керувати військами, не питаючи 
дозволу комісарів, розцінювалася як зрада і заколот. З усіма 
наслідками. Комісар мав необмежену владу. Він міг зняти 
командира з посади й заарештувати його. Комісари коман
дирам не корилися. Вони підпорядковувалися тільки вищим 
комісарам.

У жодній країні світу ніколи нічого подібного не було. Якщо 
командир воює за свою Батьківщину, за свій народ, то навіщо 
за його спиною ставити дармоїда-комісара з револьвером?

Але в тому-то й річ, що Червона Армія воювала не за свою 
Батьківщину і не свій народ, а за Світову революцію проти сво
го народу. Назва цієї армії не відображала ні її національної, ні 
територіальної приналежності. Червона! І це все.

Червона Армія створювалася задля підкорення свого й усіх 
навколишніх народів. Тому вона знизу до верху була прониза
на комісарським контролем.

2

Щовищий командирський ранг, то суворіший над ним 
контроль. На рівні армій і фронтів за спиною кожного коман
дувача стояв не один, а два або три наглядачі. На цьому рівні 
керівництво здійснювали органи, які називалися військови
ми радами. До складу Військової ради армії або фронту входив 
командувач і декілька так званих ЧВСів -  членів Військової 
ради.

Ці члени були партійними ділками дуже високого рангу. У 
Громадянській війні, наприклад, товариш Сталін, уходячи до 
складу десятки найвпливовіших вождів країни, крім того, ви
конував обов’язки члена Військової ради Західного, Південно
го і Південно-Західного фронтів.

У Другій світовій війні членами військових рад армій, фло
тилій, фронтів і флотів, тобто наглядачами, були перші секре
тарі обкомів, такі як Брежнєв, члени ЦК, як Булганін і Мехліс, 
і навіть члени Політбюро, як Хрущов і Жданов.
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З

Після Громадянської війни було поступово введено єдино
начальність.

Командир отримував право віддавати накази без підпису 
наглядача. Але це не означало відсутності контролю. Комісари 
перетворилися на помполітів -  помічників з політичних пи
тань. Помполіт перебував поруч, про всі дії командира допо
відав угору через свою лінію підпорядкування.

1937 року Сталін розкрив змову в Червоній Армії, команд
ний склад довелося очищати від ворогів народу, різноманіт
них Тухачевських і Якірів, Дибенків та Блюхерів. А  щоб ко
мандири не повстали, 10 травня 1937 року всі помполіти враз 
знову перетворилися на комісарів з усіма драконівськими по
вноваженнями.

1940 року Сталін, очистивши Червону Армію, двовладдя 
скасував. Тепер комісари перетворилися не на помполітів, а 
на замполітів.

Настала війна. Для Червоної Армії вона мала, м’яко кажу
чи, несприятливий початок. Тому 1941 року замполіти знову 
стали комісарами. Командири не мали права віддавати жод
них наказів без затвердження персональними наглядачами.

Щойно Червона Армія перейшла в наступ, комісарів знову 
перетворили на замполітів.

А на рівні армій, флотилій, флотів, фронтів, військових 
округів, груп військ і в мирний, і у воєнний час залишалися 
військові ради -  командувач та ЧВСи, що його опікували.

Посівши пост Міністра оборони, Жуков усю цю систему ви
рішив зруйнувати. З якого дива Радянська Армія знаходиться 
під чиїмось контролем, якщо є Міністр оборони Маршал Ра
дянського Союзу Жуков!

До ЦК КПРС посипалися пропозиції Жукова реформувати 
військові ради, перетворити їх із контрольних у дорадчі орга
ни, а склад затверджувати не рішеннями ЦК КПРС, а наказа
ми Міністра оборони (Жуков Георгій. Стенограма жовтневого 
(1957 р.) пленуму ЦК КПРС і інші документи. -  М: Міжнарод
ний фонд «Демократія», 2001. -  С. 445).
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Пропозицій було багато, суть одна -  зняти партійний на
шийник із горла Радянської Армії. Воно і добре б. Але тоді 
контроль над Радянською Армією цілком переходив до рук 
Жукова.

4

Жуков не чекав позитивної відповіді на свої запити. Він 
почав своїми наказами посади партійних наглядачів скоро
чувати.

«Міністр оборони одноосібно скасував номенклатурні по
сади Центрального комітету заст. командувача з політчастини 
підводними силами і ескадри флоту»

(Жуков, Георгій. Стенограма жовтневого (1957 р.) пленуму ЦК КПРС
і інші документи. М: Міжнародний фонд «Демократія», 2001. -  С. 328)

Щоб нам зануритися в глибини того, що сталося, варто 
згадати, що владу у величезній Російській імперії в жовтні 
1917 року захопила Комуністична партія.

І ні з ким тією владою НЕ ділилася.
Усіх, хто на ту владу ласився та зазіхав, комуністи вини

щували мільйонами нещадно в масовому порядку. Вони ви
нищили дворянство, купецтво, офіцерство, було ліквідовано 
як клас куркульство, добряче дісталося інтелігенції, духовен
ству, козацтву, потім -  і селянству.

Здійснювалася ж влада шляхом призначення й усунення 
начальників усіх і всіляких рангів. «Кадри вирішують усе» -  
так свого часу висловив суть системи товариш Сталін.

Ось, для прикладу, найгіересічніший забитий районний 
центр. У великій і могутній, правдивій і вільній російській 
мові -  найширший діапазон. І якщо є Срібний бір, то як обі
йтися без Хохотуя, Пропойська і Прохвостіна, без Холуя в Іва- 
новській області та без Мусорки в Куйбишевській?

Отже, сидить у тій самій Мусорці партійний комітет. На 
чолі комітету -  перший секретар. Аув того секретаря -  перелік 
посад, що на них можна призначати тільки за рішенням комі-
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тету: директор лазні, голова колгоспу, начальник цеху дрібно
го заводику, усі ці посади -  номенклатура районного коміте
ту. Спочатку комітет, а радше -  його перший секретар, таємно 
вирішує питання про те, хто буде головою колгоспу «Червоний 
свинопас», а хто -  артілі «Даремна праця», потім уже в цьому 
колгоспі та у артілі влаштовують вибори. Але так улашто
вують, щоб народний вибір точнісінько збігся з попереднім 
таємним вибором Комуністичної партії. Колгоспники своїм 
вільним волевиявленням можуть обирати собі голову, але ви
бирати тільки того, хто до шмиги комітету, кого вже таємно 
обрано комітетом, намічено й затверджено.

Номенклатура -  це до того ж іще й список перевірених осіб, 
що своєю поведінкою, працею та всім життям довели вірність 
великим ідеям Комуністичної партії.

Ні районний комітет, ані його перший секретар права не 
мають розставляти на посади тих, хто їм подобається. Є за
тверджений на верхах список, є особові справи тих, хто потра
пив до нього, отже, тільки із цього кола й обирайте директорів, 
начальників і голів.

Але тільки найнижчого рангу.
Немає в районного комітету влади призначати редактора 

районної газети, начальника райвідділу міліції чи голови ра
йонної ради профспілок. Ці хлопці -  номенклатура вищого об
ласного комітету. Тільки там можуть вирішувати, кого з них 
можна підвищити, а кого потрібно терміново понизити.

А районний прокурор, суддя, сам перший секретар район
ного комітету -  це номенклатура НЕ обласного комітету, а ви
щого республіканського або ще вищого -  Центрального.

Тільки там, на самому верху, вирішують делікатне пи
тання добору й розстановки кадрів. Там визначають, кому 
бути першим секретарем обласного комітету на Сахаліні, 
кому представляти інтереси Радянського Союзу в Гондура
сі, кому забивати народові баки релігійним опіумом, кому 
командувати авіаційною дивізією в районі Будапешта, а 
кому -  стрілецьким корпусом в Хасанському районі Примор
ського краю.

Центральний комітет вирішує, хто буде керувати ідеоло
гією та політикою, хто командувати армією, флотом, наукою,
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промисловістю, сільським господарством, культурою, релігі
єю, хто буде судити, хто саджати, хто винищувати неугодних.

Ось творчий союз художників чи композиторів, журна
лістів, архітекторів або письменників -  чисто добровільне 
об’єднання вільних творчих особистостей. І самі вони оби
рають главу свого союзу на бурхливому з’їзді. Але обирають, 
не підозрюючи про це, тільки й виключно того, кого вже та
ємно вибрав і затвердив ЦК КП.

Усі закордонні розвідники, усі директори великих заводів, 
усі ієрархи Православної церкви, усі генерали -  номенклатура 
ЦК. Тільки ЦК КП має право вирішувати долю кожного з них. 
Без рішення ЦК жодного з них не можна ні понизити, ні під
вищити, ні перевести з однієї посади на іншу, нехай навіть і 
рівнозначну.

Ліквідувавши своїм рішенням посади партійних нагляда
чів, хай поки й не найвищого рангу, які, однак, уходили до но
менклатури ЦК, Жуков зазіхнув на нероздільну владу Кому
ністичної партії та вийшов з-під її контролю.

Нещодавно я чув суперечку двох експертів про те, готував 
Жуков захоплення влади чи не готував?

Про це сперечатися не треба. Жуков не просто готував, він 
уже здійснював повзучий переворот у країні. Керівною силою 
Радянського Союзу була Комуністична партія. Жуков виводив 
Радянську Армію з-під контролю владної партії, відкрито не 
підкоряючись її рішенням, руйнуючи створені нею структури 
контролю, порушуючи встановлені нею порядки.

5

У жовтні 1952 року XIX з’їзд КПРС прийняв новий Статут, 
відповідно до якого кожен комуніст мав право звертатися до 
будь-якої партійної інстанції, аж до ЦК. Багато офіцерів були 
комуністами (інакше ходу нагору не давали). Генерали були 
комуністами майже всі. Жуков запровадив у Радянській Армії 
власні порядки. Усупереч Статуту КПРС, він заборонив армій
ським і флотським комуністам звертатися до ЦК КПРС. На ар-
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мійських і флотських комуністів права, гарантовані Статутом 
КПРС, із цього часу не поширювалися (Жуков Георгій. Стено
грама жовтневого (1957 р.) пленуму ЦК КПРС та інші докумен
ти. -  М.: Міжнародний фонд «Демократія», 2001. -  С. 446).

Цього було не досить. Жуков заборонив начальнику Го
ловного політичного управління Радянської Армії генерал- 
полковнику О. С. Желтову інформувати ЦК про все, що від
бувається у Збройних силах (Жуков Георгій. Стенограма 
жовтневого (1957 р.) пленуму ЦК КПРС та інші документи. -  М.: 
Міжнародний фонд «Демократія», 2001. -  С. 244).

Головне політичне управління Радянської Армії -  це верхов
ний політичний наглядач. Головне політичне управління є 
водночас одним із відділів ЦК.

Сталося ось що: Жуков заборонив одному з відділів ЦК ви
конувати свої контрольні функції. У  такий спосіб Жуков вивів 
один із відділів ЦК з підпорядкування Першого секретаря ЦК 
КПРС товариша Хрущова.

6

Жуков розчищав місця для своїх людей.
Для цього треба було гнати з Радянської Армії тих, хто не 

був готовий сліпо, не вагаючись, виконувати накази Жукова.
15 березня 1956 року подав у відставку перший заступник 

Міністра оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Олек
сандр Михайлович Василевський.

Досить подивитися на дати призначення Василевського на 
нові посади, дати присвоєння йому військових звань, щоб ді
йти певних висновків.

Станом на 22 червня 1941 року Василевський -  генерал- 
майор, заступник начальника Оперативного управління Ге
нерального штабу. Липень 1941 року -  місяць жахливих пора
зок Червоної Армії, але 1 серпня 1941 року Сталін призначає 
Василевського на ключову посаду начальника Оперативного 
управління Генерального штабу.

Усередині жовтня 1941 року на околиці Москви раптово 
прорвалися передові загони німецьких військ. їх стримували
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спішно кинуті в бій курсанти військових училищ і ненавче- 
ні, непридатні до військової служби ополченці. Москва могла 
впасти будь-якої миті. 16 жовтня 1941 року в Москві здійня
лася жахлива паніка, супроводжувана втечею начальників 
великих і малих рангів. Паніку вдалося придушити, Москву 
відстояти. 28 жовтня 1941 року Сталін присвоїв Василевсько- 
му звання генерал-лейтенанта.

Травень 1942 року -  місяць ще страшніших поразок Чер
воної Армії.

Спроби прорвати блокаду Ленінграда завершилися ката
строфою.

Грандіозний наступ Червоної Армії на південному фланзі, 
вилився в оточення військ Червоної Армії в районі Харкова.

Кримський фронт готував наступ, але Манштейн рапто
вим випереджувальним ударом розтрощив його, зім’яв і ски
нув у море.
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21 травня 1942 року Сталін присвоює Василевському зван
ня генерал-полковника.

У червні 1942 року німецькі війська стрімко розвивають 
наступ, рвуться до Сталінграда, тобто до Волги -  нафтової 
аорти Радянського Союзу, і на Північний Кавказ -  до нафто
вих полів. Тепер уже не тільки Москва, а весь Радянський 
Союз на межі падіння. У цей час Сталін ставить генерал-пол
ковника Василевського на посаду начальника Генерального 
штабу.

Дивна ситуація: моторошні катастрофи, Сталін рішуче 
відсторонює і нещадно карає своїх генералів і маршалів, при 
цьому Василевський нестримно йде вгору. Про що це свід
чить?

Це запізні лі визнання Сталіна після кожної поразки: ми ді
яли так, як уважали за потрібне, а треба було так, як пропону
вав Василевський.

Під час контрнаступу в районі Сталінграда генерал-пол
ковник Василевський координував дії Донського і Сталінград-

Маршал Василевський оглядає гармати (1945)
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ського фронтів. 18 січня 1943 року Сталін присвоїв йому зван
ня генерала армії, за 29 днів -  Маршала Радянського Союзу.

Після війни, 1949 року, Сталін призначає Василевського 
Міністром Збройних сил (Міністерство оборони декілька ра
зів змінювало свої назви, залишаючись тим самим Міністер
ством оборони).

Василевський явно не брав участі у змові проти Сталіна. 
Це зрозуміло з того, що відразу після смерті Сталіна під час 
розподілу ролей його було зміщено на посаду першого заступ
ника Міністра оборони.

А Жукова, навпаки, повернено із заслання, підвищено на 
посаду першого заступника Міністра оборони, а потім і на по
саду міністра.

Жуков і Василевський -  родичі. Син Василевського Юрій 
одружений на Ері Жуковій. Але відбувається щось дивне.

Березень 1956 року -  Василевський і Жуков їдуть у машині.

Жуков: «Чи не думаєш ти, Сашку, що тобі потрібно зайня
тися історією війни?»

Василевський: «Як це розуміти? Так розуміти, що настав 
час іти?»

Жуков: «Так. Було обговорення цього питання, і Хрущов 
наполягає на твоєму виході у відставку».

Діалог цей опубліковано в журналі «Знамя» (1988. -  № 5 -  С. 95).
Привертає увагу підла поведінка Жукова.
До маршала Василевського ні в кого претензій не було. 

Придертися немає до чого. Це один з найталановитіших пол
ководців XX століття.

Жуков грубо натякає Василевському, щоб той добровільно 
пішов із посади. При цьому Жуков валить на Хрущова: «Не моя 
ініціатива -  Хрущов наполягає».

Але якщо «наполягає Хрущов», то чому Жуков виконує роль 
хрущовського холуя? Чому капризи пана передає своєму бойо
вому товаришу?

Якщо «наполягає Хрущов», то нехай сам про це Василев
ському і скаже. А Міністр оборони СРСР Маршал Радянського 
Союзу Жуков має стати на захист давнього бойового товари-
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ша: з якого дива, Микито Сергійовичу, Василевському йти? Чи 
є в нас полководці рівня Василевського за талантом і досвідом?

Але чомусь на зміщенні «наполягає Хрущов», але фактично 
Василевського з Радянської Армії витісняє Жуков.

Олександр Михайлович Василевський не став сперечати
ся, написав рапорт і пішов.

Навіть дверима не грюкнув.



Розділ 26



1

Тим часом Радянський Союз дедалі глибше занурювався в 
трясовину перманентної економічної кризи.

А чому?
А тому, що в нас був соціалізм. Приватну власність на за

соби виробництва було ліквідовано. Усі засоби виробництва 
перейшли до народних рук.

Проте весь народ не може управляти промисловістю, тран
спортом, сільським господарством, наукою, тому економікою 
управляла держава.

Для ефективного управління треба знати, що слід робити 
кожному міністерству, кожному головному управлінню, кон
структорському бюро, заводу, руднику, колгоспу.

Для того щоб управляти економікою на науковій основі, було 
створено Центральне статистичне управління (ЦСУ). Його за
вдання -  зібрати всі відомості про те, що в нас є і чого нам бракує.

На підставі зібраних відомостей Державний плановий ко
мітет Ради Міністрів СРСР (Держплан) давав вказівки, що, 
коли, кому й у яких кількостях треба виробляти. Держпланом 
у всі часи керували вожді дуже високого рангу -  члени ЦК, 
кандидати в члени Політбюро ЦК і навіть члени Політбюро 
ЦК. Серед них Куйбишев, Вознесенський, Сабуров, Косигін.

Для Держплану було збудовано монументальну будівлю, у 
якій зараз розміщується Державна Дума Російської Федерації. 
Держплан мав не тільки планувальні, а й контрольні функції, 
не лише давав вказівки, а й перевіряв виконання. Держплану 
підпорядковувалося безліч державних комітетів і планових 
інститутів.

У  капіталістів -  анархія виробництва.
У  нас -  науковий підхід.
Та в них чомусь усе було, а в нас -  тотальний брак усього.
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2

Відмінність в організації виробництва розглянемо на про
стому прикладі.

Капіталіст, припустімо, виробляє дерев’яні ящики. Прихо
дить до магазину Його Величність Споживач і вирішує: брати 
чи не брати.

Між виробником і споживачем -  прямий зв’язок. Споживач 
щодня, щогодини та щохвилини контролює асортимент, якість 
і встановлює ціни: цей ящик зроблено погано, цей занадто до
рогий, цей не підходить за розміром. Виробник змушений мит
тєво реагувати, догоджаючи споживачеві. Вилітає в трубу той 
виробник, який помилився, який не вловив капризу спожива
ча, не догодив йому асортиментом, ціною чи якістю. Виживає 
тільки той, хто зумів угадати бажання споживача вчасно, якіс
но і за найменшою ціною його бажання задовольнити.

Це є гонитва за готівкою, капіталістична конкуренція, 
анархія виробництва. Це огидно.

А в нас -  усе організовано за наукою.
Візьмімо ті самі дерев’яні ящики. ЦСУ зібрало всі необхідні 

відомості по країні, передало їх до Держплану. Держплан по
становив виробити стільки-то мільйонів ящиків. Відповідне 
міністерство отримало вказівку розподілити його між голо
вними управліннями й заводами. Промисловість вказівку ви
конує -  продукує мільйони ящиків мінімального розміру. Так 
якнайшвидше виконується вказівка планових і контрольних 
органів. Так заощаджується матеріал і праця робітників.

Проблема в тому, що такі ящики нікому не потрібні.
І тоді Держплан віддає наказ виробляти не стільки-то міль

йонів ящиків, а ящики загальним обсягом стільки-то міль
йонів кубометрів. Чудово! Промисловість починає виробляти 
ящики величезних розмірів. Так швидше за все виконується 
вказівка планових і контрольних органів.

Але й такі ящики нікому не потрібні.
І тоді Держплан віддає наказ виготовити ящики загаль

ною вартістю на стільки-то мільйонів рублів. Чудово! Промис
ловість починає виробляти поліровані ящики з червоного та
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чорного дерева, з художнім розписом і срібними замочками. 
Випустили зовсім небагато і виконали план.

Але й такі ящики нікому не потрібні.
Ми можемо ставити завдання ще на безліч ладів, але ре

зультат буде таким самим: промисловість буде випускати не 
те, що потребує споживач.

Лише тому, що природний зв’язок між виробником і спожи
вачем штучно розірвано.

Лише тому, що в соціалістичній державі виробник звітує 
не перед споживачем, а перед Держпланом.

У нормальному цивілізованому суспільстві споживач є 
контролером ціни, асортименту та якості. У  соціалістичному 
суспільстві контролюють чиновники. Контролюють погано. 
Не тому, що погані люди, а тому, що ніхто краще за споживача 
асортимент, ціну, кількість і якість продукції контролювати не 
здатний.

З
Товариші з Держплану змушені давати вказівки промисло

вості про те, скільки треба виробити ящиків, якого розміру, з 
якого матеріалу, за якою ціною, скільки в той ящик убити цвя
хів, коли, куди і скільки цих ящиків відправити.

Але як Держплан може знати, скільки і яких ящиків буде 
потрібно в наступній п’ятирічці? Не міг він цього знати й не 
знав.

Тому ліпив буряки навздогад.
Тому промисловість випускала те, що їй було вигідно для 

звіту. Запланували випустити тисячу тонн гірчиці -  і промис
ловість випускала її в п’ятилітрових банках, рапортуючи про 
дострокове виконання. Одну п’ятилітрову куди простіше ви
пустити, ніж 50 стограмових.

Гірчиця і ящик -  найпростіші приклади, однак Держплан 
мав визначити на п’ять років уперед СОТНІ МІЛЬЙОНІВ по
казників на мільйони виробів промисловості: від крейсерів до 
кінських підков, від атомних реакторів до собачих нашийни-
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ків, від космічних кораблів до носовичків, від унікальних гід
ротурбін до наперстків, від кулеметних набоїв до підручників 
з історії для п’ятого класу грузинською мовою, від прядильних 
верстатів до солдатських ковдр, від віконного скла до антарк
тичних всюдиходів, від презервативів до полоній-берилієвих 
джерел нейтронів для термоядерних зарядів РДС-бс.

За військовою промисловістю був особливий контроль 
держави та каральних органів. За брак садили, ба й розстрі
лювали. Але це було ще однією причиною неефективності 
виробництва: працю робітників контролювали тисячі війсь- 
кпредів і чекістів, які самі не виробляли нічого. Однак поса
дити контролерів і чекістів у кожен цех неможливо, а промис
ловості вигідно випускати продукцію на межі браку. Навіщо 
шліфувати деталь годину, якщо процес можна скоротити до 
двох хвилин?

Держплан контролював кількість. Контролювати якість 
велосипедів і граблів, фотоапаратів і будильників, рибаль
ських сіток та напилків, молока і булок, меблів і гребінців він 
був не здатний. Не здатен у принципі.

4

Бісмарк якось промовив фразу, яка стала пророцтвом: 
«Якщо хочете побудувати соціалізм, то виберіть країну, яку не 
шкода».

У соціалістичного способу виробництва є вроджені вади, 
що їх жодними перебудовами змінити не можна.

Якщо заборонити приватний бізнес, то єдиним роботодав
цем стає держава. І настає жахливе свавілля представників 
держави, тобто бюрократів. І тоді люди втікають від такої дер
жави. А держава змушена закривати свої кордони й убивати 
втікачів.

Людина може бути вільною тільки в тому випадку, якщо 
вона економічно незалежна. Але соціалістична держава, за
грібаючи під свій контроль усі засоби виробництва, робить 
усіх громадян залежними, тобто позбавляє їх свободи.
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Якщо у мільйонів людей відібрано право самостійно вирі
шувати, що, коли і в яких кількостях виробляти, то ці питання 
треба буде вирішувати на державному рівні. У  такому разі від
бувається жахлива концентрація влади у руках тих, хто дер
жавою керує.

Щоб ухвалювати рішення на науковій основі, необхідно зі
брати якомога більше відомостей і визначити з максимальною 
точністю, кому і що треба робити. Як у шаховій партії: необ
хідно розраховувати не тільки один хід, а й наступні. Плану
вати не на день і не на два, а зазирати в майбутнє, хоч би років 
на п’ять. Що детальнішим і точнішим буде план, то краще.

Однак будь-яка ініціатива -  корисна чи марна -  ламає пла
ни уряду. Що кращий і точніший план, то гірше на нього діє 
ініціатива виконавців. Якщо навіть десять мільйонів директо
рів, конструкторів, інженерів, робітників виявлять ініціативу, 
то вони зруйнують усе планове господарство. Заради збере
ження соціалістичного способу виробництва держава змуше
на утискати будь-яку ініціативу.

5

Ось іще родова вада соціалізму: найкращі експерти, які 
створюють плани, можуть планувати випуск того, що вже іс
нує. Але як планувати виробництво того, що ще не вигадано? 
Ви запланували наситити країну грамофонами, а у капіта
лістів з’явився патефон. Ви налагодили виробництво радіол 
найширшого асортименту, витратили на це величезні кошти 
й працю тисяч фахівців найвищого класу, збудували заводи, а 
в капіталістів з’явились транзистори.

Упровадження нового тягне за собою ризик провалу. Капі
таліст ризикує. Він змушений ризикувати, щоб обігнати кон
курентів. Якщо програє, вилітає з гри.

А чиновнику Держплану зручніше планувати виробни
цтво того, що себе вже виправдало. Ризикувати йому немає 
сенсу. Тому Радянський Союз упродовж сімдесяти років гнав
ся за капіталістами, але наздогнати їх соціалістичній державі 
було в принципі неможливо.
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6

1971 року в Парижі попросив політичного притулку Анатолій 
Павлович Федосеев, конструктор радянських заобрійних рада
рів, лауреат Ленінської премії, Герой Соціалістичної Праці. Він 
написав надзвичайну книгу про соціалістичну економіку:

«Жодна із соціалістичних держав у результаті не дала 
очікуваних плодів. Усі вони, без винятку (без жодного винят
ку!), - диктатури, найбільш характерний плід яких - насиль
ство над людиною. Більше того, всі вони разюче одноманітні 
у своїй економічній неефективності.

Можна вважати експериментально доведеним, що соціаліс
тичне дерево дає зовсім не ті плоди, які від нього очікува
лися, а прямо протилежні.

Експеримент цей проведено в такому величезному масштабі 
й у таких різних умовах, що сумніви можуть залишатися тільки 
в необізнаних людей, яких, звісно, з відомих причин, і зараз 
дуже багато.

Чим же така одноманітність результатів (диктатури) по
яснюється?

Соціалістична структура створює колосальну концентрацію 
влади і неминуче веде до диктатури, до тоталітарної держави 
з усіма її антилюдськими наслідками. Соціалізм різко пору
шує і без того дуже несприятливий баланс між особистістю і 
державою. Якби не притаманна соціалізму економічна неефек
тивність, соціалізм був би неперевершеним засобом військо
вого завоювання всього світу.

Соціалізм являє собою колосальну небезпеку для людства і 
пастку, з якої надзвичайно важко вибратися»

(Пастка. -  Лондон: ОРІ, 1979. -  С. 370-371)

7

Соціалізм -  глухий кут розвитку людства.
Але чому б вождям соціалістичної держави не відмовитися 

від централізованого планування? Чому б не здійснити лібе-
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ралізацію економіки? Чому не скасувати централізоване пла
нування?

Тому, що жоден виробник добровільно не буде робити того, 
що потрібно всій країні, а не йому конкретно.

А якщо його зацікавити?
Зацікавити можна, тільки давши йому прибуток від про

дажу продукту. Ви що, до капіталізму повертатися вирішили? 
Навіщо ж тоді город городили? Навіщо всі ці революції та ві
йни? Навіщо мільйонні жертви?

Проте вихід треба було шукати. І у вождів дедалі частіше 
виникало запитання: може, ліквідувати Держплан? Може 
дати директорам заводів право випускати дерев’яні ящики 
тих розмірів, тієї якості й за тими цінами, які задовольняють 
вимоги споживача?

Зрозуміло, що цього робити не можна було. Інакше почало
ся б тотальне розкрадання власності.

Капіталісту немає сенсу красти в самого себе.
А директор заводу в соціалістичній державі не є влас

ником. Уявіть собі, що керівники підприємств, у руках яких 
знаходяться колосальні матеріальні цінності, вийшли з-під 
контролю ЦСУ, Держплану, Держконтролю, Державного комі
тету цін, Державного комітету праці та зарплати. Що з цього 
вийде?

Герой Соціалістичної Праці Анатолій Павлович Федосеев 
передбачив, тцо вийде, якщо здійснити лібералізацію економі
ки соціалістичної держави:

«Черговий Хрущов або Брежнєв в обмін на підтримку наро
ду перегризе горло своїм товаришам і через недосвідченість 
введе такий «лібералізм», який зруйнує головні підвалини, а 
з ними і всю систему»

(Там само. -  С. 372)

Це опубліковано 1979-го року за шість років до початку гор- 
бачовської перебудови та лібералізації.

Федосеев не даремно заобрійні радари створював. Йому 
вдалося зазирнути в невідоме на той час, коли член Політбюро
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Апогей соціалістичної економіки часів Горбачова

ЦК КПРС, голова КДБ товариш Юрій Володимирович Андро
пов ще тільки розчищав шлях до вищої кремлівської посади 
своєму ставленику товаришеві Михайлу Сергійовичу Горба
чову.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Ч ер ез  п 'я т деся т  р ок ів  п ра вл ін н я  у  в о ж д ів  Р а д я н сь к о го  С о 
ю зу  б ул о  т ільк и  д в а  ва р іа н т и  д ій .

Точн іш е: б у в  о д и н  ва р іа н т  дії т а  о д и н  ва р іа н т  безд іяльност і.
М о ж н а  б у л о  н ічого  н е  р о би т и . С а м е  т ак  ч и н и в  т о ва р и ш  

Б р еж н єв . І  кра їна  п ов іл ьн о  за н у р ю в а л а ся  в ек он ом іч н у  т р я со 
вину.

М о ж н а  б ул о  р в о н у т и . Т ак  у ч и н и л и  т ова р и ш і А н д р о п о в  і Г о р 
бачов, я к и й  п р о д о в ж и в  й о го  спра ву .

І  т од і за н у р ен н я  в т р я сови н у  в ідбулося  ст рім ко.
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1
14 -25 лютого J 956 року в Москві відбувався XX з’їзд КПРС.
Центральна подія з’їзду -  затвердження 6-го п’ятирічного 

плану розвитку народного господарства на 1956-1960 роки.
6 й п’ятирічний план є цікавим тому, що був зірваний. Не

життєздатна економіка, керована бюрократами, давала збої.
6-й п’ятирічний план, як усі попередні й наступні, розроб

ляла організація, що зветься Держгілан. Головою Держплану 
на той час був член ЦК КПРС товариш Микола Костянтино
вич Байбаков. На ключову посаду глави Держплану Байбако
ва висунув Хрущов за те, що той наполегливо підтримував і 
просував два грандіозні хрущовські проекти, які давали змогу 
Радянському Союзу вирватися з економічного глухого кута.

Перший проект -  підйом цілинних земель.
Другий -  побудувати найпотужнішу у світі систему трубо

проводів, викачувати нафту, продаючи її європейським сусідам.
Величезні колективи економістів під керівництвом Бай

бакова складали 6-й п’ятирічний план у розрахунку на те, що 
розорані цілинні землі дадуть стільки зерна, що його дове
деться вивозити за кордон. Сувора дійсність внесла коректи
ви: величезні витрати, екологічна катастрофа і знову ж таки 
нестача хліба.

З нафтопроводом теж сталася неприємність. Радянська 
промисловість була не спроможною виробляти труби велико
го діаметру. Наші молодші соціалістичні брати, включно зі 
Східною Німеччиною, теж не були на це здатні. А ось Захід
на Німеччина, де лютували анархія виробництва та гонитва 
за чистоганом, такі труби виробляти могла. Однак правителі 
Західної Німеччини, зміркувавши, чим загрожує Європі за
лежність від радянських поставок нафти, наклали ембарго на 
продаж труб великого діаметру Радянському Союзу.
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X X  з'їзд КПРС

І проект будівництва нафтопроводу завис.
Жоден п’ятирічний план жодного разу не було виконано. 

6-й п’ятирічний план посідає в цьому переліку особливе міс
це, оскільки всі попередні та наступні п’ятирічки сяк-так уда
валося оголошувати успішними. Але в 1956-му і 1957 роках 
сміливі вказівки партії настільки не відповідали реальним 
можливостям економіки, перекоси планування були настіль
ки суттєвими, що 1958 року від виконання 6-го п’ятирічного 
плану довелося відмовитися.

Хрущов зняв Байбакова й відправив з пониженням до про
вінції.

2

1959 року було скликано позачерговий XXI з’їзд, що ухва
лив семирічний план на 1959-1965 роки. Два останні роки 
зірваного 6-го п’ятирічного плану пригвинтили до наступної 
п’ятирічки. І вийшла семирічка.
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Семирічка виявилася настільки ж провальною, як і всі по
передні та наступні п’ятирічки. Під час семирічки Радянський 
Союз почав масові закупівлі продовольства й уже за два роки 
перетворився на головного імпортера продовольства у світі. Але 
під час семирічки була нарешті реалізована давня мрія Хрущо
ва прокласти трубу -  побудувати найпотужнішу у світі систему 
нафтопроводів, щоб викачувати невідновні запаси найцінні
ших природних ресурсів. Західних німців удалося задобрити. 
Вони загнули жахливу ціну. Ціну довелося заплатити. Інакше 
не було би нафтопроводу з відомою назвою «Дружба».

«Опалювати нафтою -  опалювати асигнаціями», -  сказав 
видатний російський учений Дмитро Іванович Менделєєв.

«Торгувати ресурсами -  торгувати Батьківщиною», -  це 
сказав товариш Сталін.

Хрущов торгував Батьківщиною і опалював асигнаціями.

З

Витівка долі: нафтопровід «Дружба», побудований за нака
зом Хрущова, було урочисто введено в експлуатацію 15 жов
тня 1964 року.

13 жовтня 1964 року внаслідок змови Хрущова було скину
то з посади Першого секретаря ЦК КПРС.

14 жовтня 1964 про це було офіційно оголошено. Того само
го дня посаду Першого секретаря ЦК КПРС посів Брежнєв.

15 жовтня 1964 року трубою пішла нафта. Яке щастя! Те
пер крах Радянського Союзу було відстрочено ще як мінімум 
на пару десятків років. За ці роки необхідно було підірвати або 
знищити капіталістичне оточення. Інакше Радянський Союз, 
програвши економічне змагання, мав перетворитися на сиро
винний придаток країн з нормальною економікою.

Брежнєв повернув Байбакова на пост голови Держпла- 
ну, де той ще рівно двадцять років, з 2 жовтня 1965 року до 
14 жовтня 1985 року, своїми планами прокладав країні шлях 
до «світлого майбутнього», аж поки не довів економіку Радян
ського Союзу до провалу.
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Байбаков став заступником голови уряду, його нагородили 
шістьма орденами Леніна. Брежнєв присвоїв Байбакову зван
ня Героя Соціалістичної Праці.

Байбаков добре розумів, що планування всієї економічної 
діяльності в масштабі величезної держави неможливе. Тому 
він зробив особистий унесок у систему соціалістичного окоза
милювання.

Під керівництвом Байбакова країна поступово відійшла 
від п’ятирічних планів. П’ятирічки залишилися, але жодних 
п’ятирічних планів більше не було. Замість планів Байбаков 
і його команда раз на п’ять років публікували документи під 
назвою «Основні напрями розвитку народного господарства».

Економіка залишалася нібито плановою, але замість ре
альних планів Держплан СРСР під керівництвом Байбакова 
складав фантастичні новели: непогано було б за п’ять років до
сягти ось таких висот. Це були не плани, а п’ятирічні прогнози 
щасливого життя, які ніколи не збувалися.

Байбаков дожив до 97 років. Нова Росія увінчала подвиги 
видатного капітана соціалістичної економіки орденом «За за
слуги перед Вітчизною». Викачувати нафту, палити найцінні
шою хімічною сировиною в котлах електростанцій, торгувати 
невідновними ресурсами -  це в нас уважається заслугою пе
ред Вітчизною.

4

Ми дещо захопилися. Насправді ми ще в лютому 1956 
року. Ми ще на ганебному XX з’їзді КПРС, який ухвалив 
розроблений під керівництвом Байбакова нездійсненний 
6-й п’ятирічний план.

XX з’їзд завершився звичайним для такого випадку ритуа
лом -  хоровим співом гімну комуністів:

М и  вс іх  к ат ів  з іт р е м  н а  п о р о х .
П о в с т а н ь  же, в ійськ о зл и д а р ів ...
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Головні змовники-Ж уков і Хрущов на з'їзді

На з’їзді були присутні делегації п’ятдисяти п’яти комуніс
тичних і робітничих партій з усього світу: від Нової Зеландії до 
Канади й Уругваю. Усім їм улаштували прощальний обід, до
сита напоїли російським народним напоєм і відправили геть, 
побажавши нових успіхів у боротьбі «за світле майбутнє» всьо
го людства.

А радянським делегатам на вушко: не роз’їжджатися. Пі
сля цього відбулося закрите засідання з’їзду, на якому були 
присутні тільки наші.

На закритому засіданні Хрущов зачитав свою знамениту 
доповідь про культ особи Сталіна. Офіційний порядок денний 
жодної таємної доповіді не передбачав. Ця доповідь затьмари
ла всі інші події з’їзду.

Винуватцем того, що трапилося на XX з’їзді, заведено вва
жати Хрущова. Однак Хрущов провів цей з’їзд за повної під
тримки Жукова, навіть у спілці з ним. Без підтримки Жукова 
жодного XX з’їзду ніколи б не було, точніше, він був би, але та
ким самим, як і всі решта.
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5

Версія нашої історії у викладі Хрущова була дуже простою 
і незвичайною.

1. Ленін був великим вождем, здійснив революцію, указав 
шлях до «світлого майбутнього». Усе в нас було добре і правиль
но. Якби Ленін був живим...

2. Більшовики-ленінці Дзержинський, Кіров, Куйбишев, 
Ейхе, Рудзутак, Раскольников були добрими, мудрими, хороб
рими, щирими борцями за народне щастя, вони перемогли в 
Громадянській війні, вони будували «світле майбутнє».

3. Тухачевський, Якір, Блюхер, Дибенко не були ворогами 
народу, вони буцімто були великими полководцями.

4. І раптом з'явився нехороший Сталін. Він порушив ленін
ські норми колективного керівництва. 1937 року Сталін розв’язав 
терор проти більшовиків-ленінців і великих полководців.

5. Сталін позбавив голови армію. Він абсолютно не готував 
країну до війни. Літаки виявилися трунами, танки застаріли
ми, одна гвинтівка на трьох. Великі розвідники попереджали 
Сталіна, а він не слухав. Гітлер напав, а Сталін сховався. По
тім керував війною на глобусі.

6. Після війни Сталін готував нове винищення чесних ко
муністів.

7. Усі ми про це нічого не знали.
-  Що ж треба зробити, товариші? -  запитував Хрущов.
І відповідав:
-  Треба розвінчати культ особи Сталіна й повернутися до 

ленінських норм партійного життя.
Зал слухав, затамувавши подих. Часом відповідав на сло

ва доповідача гучним обуренням із приводу допущеного Ста
ліним беззаконня.

6

Доповідь, усупереч установленим традиціям і правилам, 
на з’їзді не обговорювали. Хрущов прочитав доповідь і на цьо-
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му з’їзд вдруге завершив свою роботу. Доповідь чомусь уважа
ли таємною, проте її було видано накладом в один мільйон ек
земплярів.

Обговорення доповіді перенесли на закриті партійні кон
ференції та збори. Комуністи таврували Сталіна.

Хрущов повідомив багато цікавого. Але він забув сказати, 
що терор у країні розпочав зовсім не Сталін, а Ленін, Сверд
лов, Троцький, Дзержинський і вся їхня братія. Сталін був од
ним із них, але аж ніяк не найголовнішим.

Хрущов забув повідомити, що терор почався не 1937 року, а 
рівно на двадцять років раніше -  1917-го.

Хрущов якось забувся, що під час терору знищували не 
тільки вірних комуністів-ленінців, а й комуністи-ленінці за 
двадцять років своєї влади винищили десятки мільйонів лю
дей, а вже потім деякі з них теж потрапили у м’ясокрутку, яку 
до того самі з люттю розкрутили.

Про свою роль Хрущов теж чомусь нічого не сказав.

7

Викриття Сталіна Хрущов продовжував і після з’їзду.

«Я назву страшні цифри: тільки за два роки - 1937 і 
1938 - було заарештовано понад півтора мільйона людей, із 
них 681692 людини розстріляно».

Це виступ Хрущова за рік після XX з’їзду (Молотов, Ма
ленков, Каганович. 1957. Стенограма червневого пленуму ЦК 
КПРС. -  Москва, 1998. -  С. 479).

Цифри справді здаються страшними тим, хто не знає на
шої історії. До 1937-го і 1938 років винищення російського на
роду й усіх інших народів нашої країни було поставлено на 
ковеєр.

Ані Хрущов, ані його послідовники про це згадувати не ста
ли. Та й про те, що кожен з них робив упродовж 1937-1938 ро
ків, теж абсолютно не пам’ятали.



Розділ 28



1

Хрущов закликав повернутися до ленінських норм партій
ного життя та колективного керівництва.

Ось деякі ленінські норми:

«У Пензу. 11/VIII-1918 р.
Товаришам Кураєву, Бош, Мінкіну та іншим пензенським ко

муністам.
Товариші! Повстання п’яти волостей куркульні повинно по

вести до нещадного придушення. Цього вимагає інтерес всієї 
революції, бо тепер узято «останній виріш. бій» з куркуль
нею. Зразок треба дати.

1. Повісити (неодмінно повісити, щоб народ бачив) не мен
ше 100 явних куркулів, багатіїв, кровопивців.

2. Опублікувати їхні імена.
3. Відібрати у них весь хліб.
4. Призначити заручників згідно з вчорашньою телеграмою.
Зробити так, щоб на сотні верст навкруги народ бачив,

тремтів, знав, кричав: душать і задушать кровопивців кур
кулів.

Телеграфуйте отримання та виконання.
Ваш Ленін.
P.S. Знайдіть людей якнайтвердіших».

(ЦПАІМЛ. Фонд 2. Опис 1. Справа 6898. Підкреслено Леніним)

Відразу після краху Радянського Союзу був зовсім нетри
валий період, коли трохи прочинили двері Центрального пар
тійного архіву (ЦПА). Хоробрий розвідник нашого минулого 
А. Г. Латитпев можливістю скористався, зібрав у цьому архіві 
деякі документи, написані рукою Леніна на бланку Раднарко- 
му, опублікував не тільки текст, а й фотокопії в «Демократич-
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ній газеті» (листопад 1991, № 21), потім у книзі «Розсекречений 
Ленін» (Москва: Видавництво Март, 1996, С. 57-60).

Подібними документами заповнені 336 сторінок книги Ла- 
тишева.

Вожді нової Росії швидко оговталися, двері архівів знову 
надійно замкнули. Але навіть одного цього документа, не ка
жучи про всю книгу, цілком достатньо, щоб оцінити доброту 
дідуся Леніна.

Він наказує публічно вішати багатіїв. Усе одно яких. Якщо 
багатій, значить, забрати весь хліб і повісити.

Сам товариш Ленін жив у Кремлі та їздив тільки автомобі
лями Ролс-Ройс.

Товариш Свердлов у тому ж таки Кремлі набивав свій осо
бистий сейф золотими монетами царської чеканки, перснями, 
брошками, браслетами з діамантами, рубінами, смарагдами і 
сапфірами.

Товариш Троцький носився країною в царському поїзді.
Товариш Дзержинський жив в особняку, в якому до комуніс

тичного перевороту жив Сава Морозов -  найбагатша людина Росії.
Ленін і Троцький, Свердлов і Дзержинський страшенно 

ненавиділи багатіїв, гробили мільйони людей під час Грома
дянської війни та Червоного терору, щоб усіх зробити рівними, 
щоб не було більше на землі багатіїв і кровопивців.

Усі ці борці за загальну рівність брали заручників, тобто 
звідомо невинних, і заради загального щастя розстрілювали 
їх тисячами.

І ось Хрущов закликав Комуністичну партію, яка здійсни
ла незліченні лиходійства проти нашого народу і народів усіх 
сусідніх країн, розвінчати культ особи Сталіна й повернутися 
до ленінських норм.

І знайшлися люди, які вважають Хрущова мало не борцем 
за свободу і правду.

2

Однією доповіддю Хрущов убив не двох зайців, а завалив 
ціле стадо кабанів.
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По-перше, він виводив Комуністичну партію з-під удару. У  
країні назрівав вибух. Хрущов перекладав гнів народу з усієї 
злочинної системи соціалізму на одну особу.

По-друге, своєю промовою Хрущов дав зрозуміти номен
клатурі, що відтепер жодних чисток керівництва не буде. 
Соціалістична система -  це єдина монополія в усіх сферах 
життя та діяльності суспільства, вона не має і не може мати 
системи ротації кадрів. Сталін оновлював керівний склад 
шляхом часткового відстрілу зажирілих. Хрущов скасував 
і це.

Тим самим він прирік країну на загнивання та загибель.
Тим самим він купив собі підтримку всього керівництва 

КПРС: від парткомів і райкомів до обкомів і вище.
По-третє, купивши підтримку номенклатури, Хрущов по

вертав Комуністичну партію на керівні висоти. Сталін був Ге
неральним секретарем партії. Крім цього, у травні 1941 року 
він прийняв на себе керівництво урядом. За Сталіна центр 
управління країною поступово переміщувався із ЦК КП до 
уряду. Після смерті Сталіна Хрущов очолив Комуністичну 
партію тільки тому, що пост цей, порівняно з постом Глави 
уряду, уважали другорядним. На XX з’їзді КПРС Хрущов по
вернув Комуністичній партії її керівну роль у країні.

По-четверте, Хрущов отримав у свої руки зброю проти всіх 
своїх суперників і ворогів. Після смерті Сталіна Хрущов зро
бив усе для того, щоб знищити в архівах сліди власних злочи
нів і зібрати матеріали на своїх супротивників. Виступивши 
проти Сталіна, він тим самим оголосив: «А от я не такий». Пі
сля цього, хто не наважився б виступити проти, Хрущов міг 
обізвати сталіністом і скинути з олімпу.

По-п’яте, на тлі Сталіна Хрущов як політик виглядав над
то вже блідо. Поливаючи лайном мертвого Сталіна, Хрущов 
намагався возвеличити себе: «Сталін лиходій, а я -  борець за 
правду».

Слід сказати, що в середовищі інтелігенції знайшлися 
деякі товариші, яким промова Хрущова страшенно сподоба
лася. Вони оголосили: «Ми -  діти XX з’їзду. Ці арбатські діти 
оспівували мудрість і відвертість Хрущова точно так, як іще 
вчора оспівували мудрість Сталіна. Діти XX з’їзду розлючено
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трощили сталінізм. Запитаймо: чому ж ці хоробрі товариші не 
трощили ленінізм?

Відповідь проста: на те не було команди.
Водночас жодного сталінізму ніколи не було.
Те, що робив Сталін, було всього лише найм’якшим з усіх 

можливих варіантів ленінізму.
Сталінізм -  це ленінізм із людським обличчям.

З

Теоретично вищим керівним органом Комуністичної пар
тії вважали з’їзд.

З’їзд нібито визначав завдання партії на найближчий пе
ріод і далеку перспективу. З’їзд нібито вибирав ЦК, який здій
снював керівництво до нового з’їзду, виконуючи намічену про
граму. Через певний період збирався новий з’їзд, заслуховував 
звіт попереднього ЦК про виконану роботу, намічав нові цілі, 
вибирав новий склад вождів.

Практика суттєво не збігалася з теорією. Точніше, була її 
протилежністю. Але завжди удавали, що цього не помічають.

Насправді верховні вожді, тобто члени Політбюро ЦК (з 
1952-го до 1966 року -  Президії ЦК), тягнули вгору своїх лю
дей, розбираючи для них місця, придушуючи та скидаючи 
вниз своїх суперників, а заразом -  і власних висуванців, які не 
виправдали надій.

Склад ЦК -  результат жахливих закулісних баталій, на 
кожен поточний момент -  це компроміс між вождями: у тебе 
он скільки народу, так дай же й мені ще одного ввести! Інак
ше про діяльність твоїх хлопців Іванова та Петрова таке 
з’ясується!

За всю історію існування Комуністичної партії жодного 
разу не вдалося помістити всіх претендентів до складу ЦК. Пер
ший з’їзд обрав ЦК. Потім їх число постійно збільшувалося. У 
жовтні 1917 року в складі ЦК вже було стільки людей, що домо
витися про щось було неможливо. Тому з членів ЦК було сфор
мовано Політбюро, яке керувало захопленням влади у таборі.
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Після виконання цього завдання Політбюро було розпущено. 
1919 року організовано знову, тепер уже на постійній основі.

А ЦК після кожного з’їзду партії ставав дедалі більшим.
У жовтні 1952 року на XIX з’їзді було обрано (якщо так мож

на висловитися) 125 членів і 110 кандидатів ЦК.
У лютому 1956 року на XX з’їзді -  133 члени і 122 кандида

ти ЦК.
Темпи розширення ЦК стрімко зростали. За Горбачова 

1990 року на останньому XXVIII з’їзді КПРС було обрано ЦК у 
складі 412 повноправних членів. Порівняно з початковим чис
лом -  збільшення у 137 разів!

Як могли 412 осіб, зібравшись разом, вирішувати хоч які- 
небудь питання? Вони їх і не вирішували.

Інвалід війни М. І. Єгоров за чотири місяці до катастрофи 
Радянського Союзу написав у «Військово-історичному журна
лі» (1991. -№  4. -С . 2): «9 травня 1990 року зустрів бойових дру
зів. Фронтових «сто грам з причепом» -  це святе». Однак:

«У магазині було порожньо, а біля нього молоді люди про
давали горілку вдвічі дорожче».

Це результат планової, тобто керованої бюрократами, еко
номіки. Країна-переможниця не могла забезпечити своїх за
хисників ані квартирами, ні відповідним медичним обслуго
вуванням, ані гідною пенсією, ні одягом, ні взуттям. У країні 
хронічно бракувало медикаментів і запчастин для машин, ру
кавичок і шкарпеток, ковбаси і сиру. За товариша Горбачова 
достукалися, докотилися: жебраки -  визволителі Європи на 
свої жалюгідні копійчата не могли купити горілки, щоб випи
ти за Перемогу.

Усі магазини країни державні. Однак держава була не здат
на забезпечити своїх громадян навіть низькосортним каламут
ним зіллям у кривобоких пляшках з вицвілими етикетками.

Це коли на Русі таке було?
А 412 членів ЦК засідали. Вирішували питання, як би це 

побудувати соціалізм в Ефіопії та Анголі. Ясна річ: за нашим 
прикладом і подобою потрібно було покійного вождя Анголи 
покласти до побудованого за наші гроші мавзолею, забезпечи-
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ти неписьменних африканців найсучаснішою зброєю та за
снувати колгоспи. 1 буде їм щастя.

Результат -  жахливий голод, громадянська війна, теро
ризм і бандитизм.

4

Але ми захопилися. Повернімося в лютий 1956 року на 
XX з’їзд КПРС.

На минулому XIX з’їзді партії Берія, крім інших своїх хлоп
ців, провів до складу кандидатів у члени ЦК генерала армії 
Штеменка. За півроку Берію заарештували й убили, Штемен- 
ка розжалували в генерал-лейтенанти й заслали до Сибіру ко
мандувати штабом округу.

А зі складу кандидатів у члени ЦК КПРС його якось забули 
вигнати.

І ось XX з’їзд КПРС.
Генерал-лейтенант Штеменко зобов’язаний бути присут

нім на з’їзді як кандидат у члени ЦК, тому що ЦК належить 
відзвітувати за виконану роботу перед кубанськими козаками 
в шовкових сорочках, перед свинарками й пастухами.

Відсидів Штеменко свої дні та години на з’їзді, разом з усі
ма відплескав у долоні, схвалюючи генеральну лінію партії. 
Останнього дня -  вибори нового складу ЦК.

Слово надали товаришеві Хрущову.
Товариш Хрущов зачитав список.
Список заздалегідь узгоджений з усіма зацікавленими осо

бами. Тепер під час таємного голосування кожен делегат з’їзду 
має право кого завгодно викреслити зі списку і кого завгодно 
вписати. Це вже нічого не змінить і не вирішить. Усе давно ви
рішено.

У списку нового складу ЦК прізвища Штеменка не вияви
лося. І в списку кандидатів теж.

Заступитися за генерал-лейтенанта нікому, і нікому його 
тягнути в члени ЦК, нікому навіть слівце замовити, щоб за
лишили генерала в числі кандидатів.
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5

З’їзд дружно проголосував за новий склад ЦК. Після того 
делегатам дали перерву на дві години. Можна підкріпитися. 
Ще б пак, усе тут безкоштовно: баличок, бутерброди з осетро
вою ікрою і все, що до тих бутербродів додається, щоб горло 
не пересихало. Усе тут у широкому асортименті та найвищої 
якості. Як за комунізму.

У цей час за щільно зачиненими дверима новий склад 
ЦК зібраний на перший пленум для виборів ще вищого на
чальства. Хоча й тут усе заздалегідь вирішено.

Новому, не надто відмінному від старого, складу ЦК това
риш Хрущов зачитує список: ці товариші будуть членами Пре
зидії ЦК, а ці -  кандидатами.

Тут голосування відкрите. Підняттям рук. Хто проти? Хто 
утримався? Прийнято одностайно.

У  складі Президії ЦК товариші Булганін, Ворошилов, Ка
ганович, Кириченко, Маленков, Мікоян, Молотов, Первухін, 
Сабуров, Суслов, Хрущов.

Кандидата: Жуков, Брежнєв, Мухітдінов, Шепілов, Фурце
ва, Шверник.

Президія ЦК майже та сама, яка була в останні роки життя 
Сталіна.

Після Сталіна найбільші досягнення в царині боротьби за 
владу має товариш Хрущов. Тому він минулого 1955 року про
тягнув до складу Президії свого колишнього підлеглого по ро
боті в Києві товариша Кириченка. Тепер, у лютому 1956 року, 
Хрущов підвищив до складу кандидатів у члени Президії своїх 
давніх спільників -  Жукова, Брежнєва, Фурцеву.

У списку вождів члени Президії ЦК -  за алфавітом, адже в 
нас демократія і колективне керівництво. Усі вожді рівні між 
собою. Принаймні теоретично.

А кандидатів у члени Президії ЦК внесено до списку відпо
відно до їхнього політичного впливу. У  разі необхідності хтось 
із них замінить вибулого члена Президії ЦК. Тому зазначена 
дійсна на той час черговість, згідно з якою вони будуть підні
матися на найвищий щабель влади.
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Першим на черзі -  Міністр оборони СРСР Маршал Радян
ського Союзу Георгій Костянтинович Жуков.

6

На XX з’їзді Хрущов розповів дещо з діянь товариша Ста
ліна, тим самим мазанув брудом і кров’ю як мундир невсипу
щих органів, так і піджак партії, яку товариш Сталін очолю
вав упродовж тридцяти років.

Хрущов виграв тактично, але програв стратегічно.
Посівши місце Сталіна, оголосивши його лиходієм, людо

жером, душогубом і катом, Хрущов сам себе позбавив можли
вості стати великим в очах народу.

Тому єдиним переможцем на XX з’їзді КПРС став Міністр 
оборони Маршал Радянського Союзу Жуков.

І ось чому.
З доповіді Хрущова на XX з’їзді випливало, що Кому

ністична партія перебуває при владі тридцять вісім років, 
тридцять з яких її очолював злочинець і людожер. А сам Хру
щов, -  це від народної уваги не вислизнуло, -  був у людожера 
помічником.

Виходило, що в усій нашій історії був, по суті, один тіль
ки світлий момент -  війна. Але й на війні Сталін, якщо вірити 
Хрущову, усе робив не так.

Проте Червона Армія дійшла до Берліна.
Хто ж її туди привів усупереч Сталіну?
Правильно! Єдиний заступник Верховного головнокоман

дувача Маршал Радянського Союзу Жуков.
Жуков свою перемогу на XX з’їзді КПРС відчув. І тут-таки 

перейшов у наступ на свого благодійника Хрущова.
До XX з’їзду Жуков вимагав переведення Прикордонних і 

Внутрішніх військ до складу Радянської Армії.
Не домігшись свого, Жуков відразу після XX з’їзду підішов 

до розв’язання проблеми з іншого боку.
Він запропонував Хрущову зняти свого давнього приятеля 

Івана Олександровича Серова з посади Голови КДБ й заміни
ти його генералом Радянської Армії (Жуков Георгій. Стеногра-
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ма жовтневого (1957 р.) пленуму ЦК КПРС і інші документи. М.: 
Міжнародний фонд «Демократія», 2001. -  С. 244).

Те саме зробити й у МВС: зняти міністра М. П. Дудорова та 
замінити його армійським генералом або маршалом.

Хрущов скреготів зубами, однак Серова та Дудорова міня
ти на Жуковських хлопців не поспішав.

Колись, ще 1940 року, у Києві склався потужний тріумві
рат -  Хрущов, Жуков, Серов. У нашій країні діяв тріумвірат 
влади: Партія-Армія-КДБ. По суті, пропозиція Жукова зняти 
Серова й замінити генералом з оточення Жукова означало 
створення нової структури влади: Партія-Армія-Армія.

При цьому Партія позбавлялася будь-якого контролю над 
Армією. І це вже не пропозиції Жукова, а його практичні дії.

Не знаю, як зреагував Хрущов на пропозицію Жукова зня
ти Серова.

На мій погляд, перед хижим вишкіром майбутньої дикта
тури Жукова Хрущов мав здригнутися.

Але взнаки не подати.

7

У жовтні 1952 року, на попередньому XIX з’їзді, Штеменко і 
Жуков стали кандидатами в члени ЦК КПРС. Минуло три з по
ловиною роки. У липні 1953 року Жуков став членом ЦК й ось 
тепер, у лютому 1956 року, кандидатом у члени Президії ЦК.

А Штеменко з числа партійних вождів вибув.
Три роки потому Хрущов розжалував генерала армії Ште- 

менка в генерал-лейтенанти. Тепер генерал-лейтенант Ште
менко, який за Сталіна чотири роки працював на посаді Мар
шала Радянського Союзу, не годився не те, що в члени ЦК, ба 
навіть у кандидати.

Так вирішив Хрущов.
Тому Штеменко ніяк не може бути другом Хрущова.
Тому до генерал-лейтенанта Штеменка тут-таки після за

вершення XX з’їзду КПРС підійшов Маршал Радянського Со
юзу Жуков:
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-  Поїдеш зі мною на полювання.
-  Товаришу Маршале Радянського Союзу, у мене відря

дження закінчилося, я повинен повернутися на місце постій
ної служби.

-  А я  наказую, -  удавано суворим тоном рубонув Жуков. По
сміхнувся і підморгнув.

8

Полювання вдалося.
Кабанчика завалили товстенького. Потім ще одного. На

віть розбиратися не стали, хто вбив. Яка різниця!
Сутеніє рано. До вечора підморозило. Ліс укритий сріблом 

самородним. Хто сказав, що місяць ллє сумне світло на сумні 
галявини? Неправда! Радісне світло на галявинку ллє! І в сріб
ні чарочки -  теж. На тій галявинці багаття тріщить, начебто 
від ворогів відстрілюється. Іскри до неба Везувієм сиплються.

Стіл накрили. Жарти, сміх, анекдоти. Розлили чогось мо
розяно-вогняного. Випили. На жорстокому холоді вона, клята, 
ой як добре йде. Ще випили. За столом самих тільки маршалів 
п’ятеро: Жуков, Конєв, Чуйков, Бірюзов, Москаленко, та гене
ралів -  осіб із десять. Переважно по три-чотири зірки в кожно
го. Генерал з двома зірками тут тільки один -  Штеменко.

Жуков і Штеменко трохи вбік відступили, буцімто полі
нець у вогонь підкинути:

-  Не я партією розпоряджаюся, Сергію Матвійовичу, не я. 
Не моя вина, що тебе до ЦК не взяли. Там, де влада моя, зроб
лю, що можу. Пам’ятаєш нашу розмову наТоцькому полігоні?

-  Пам’ятаю.
-  Ти мені генерал-лейтенанта Мамсурова рекомендував. 

Казав, час уже на армію ставити. Я поставив. Він тепер у При
карпатському окрузі 38-ю армією керує. Казав ти мені, Сергію 
Матвійовичу, що Мамсуров, якщо треба, на серйозну справу 
піде?

-  Казав.
-  Думку змінив?
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Жуков (крайній зліва) на полюванні

-Н і .
-  Якщо тебе начальником ГРУ поставлю, підеш на серйоз

ну справу?

9

Радість не тільки від удалого полювання.
Радість не тільки від снігу хрусткого, не тільки від морозу 

підбадьорливого.
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Радість не тільки від води вогняної.
Раптом якось до всіх став доходити сенс XX з’їзду. 

1953 року викритий, заарештований і розстріляний ворог 
народу Берія -  іноземний шпигун, шкідник, сексуальний ма
ніяк. Разом з ним викрито і розстріляно найближчих його 
підручних. Чекістам завдано удару нечуваної сили. Чекісти 
зганьблені. Чекісти принишкли. І, мабуть, ніколи вже не огов
таються від завданих ран.

Тепер на XX з’їзді КПРС Хрущов їм урізав ще: «Творили в 
країні терор і криваве беззаконня! Винищили найкращих на
ших вождів і полководців!».

Але Хрущов мимохіть завдав удару ій по Комуністичній 
партії. Партія править країною ось майже тридцять дев’ять 
років. З них тридцять років на чолі партії стояв Сталін -  
злочинець, який сплюндрував ленінські принципи колек
тивного керівництва, порушив норми соціалістичної закон
ності, винищив цвіт нашого народу, позбавив голови армію, 
не підготував країну до війни!

На XX з’їзді Комуністична партія сама себе викрила вуста
ми свого Першого секретаря. Комуністична партія сама собі 
ніж булатний устромила в жирне черево.

Що ж виходить?
Виходить, що тільки Армія, наша рідна Радянська Армія -  

чиста перед історією і народом. Так, маршали і генерали пере
бувають у партії і її керівних структурах. Але це -  за сумісни
цтвом. Якщо завтра не буде партії, то партійні вожді стануть 
безробітними, а маршали й генерали так і залишаться полко
водцями. Навіщо тоді вона потрібна, партія?

У  всьому світі правлять ті, хто на війні переміг.
Хто в Америці головний військовий герой? Ейзенхауер. А ким 

він зараз улаштувався? Улаштувався начальником Америки.
Хто у французів на війні головним був? Де Голль. Після ві

йни він Францією керував. Зараз відійшов. Але скоро повер
неться. Більше нікому.

Хто в Югославії на війні був першим і головним? Маршал 
Тіто. Тепер він у них вождем і вчителем став.

А що, хіба у нас маршалів немає на таку справу?
Хто війну виграв? Армія!
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Хто зміцнив велич країни, жбурнувши «Татьяну» на Тоць- 
кий полігон? Армія! Що би зараз робили вожді партії, якби Ар
мія не довела їм, що перемога в Третій світовій війні можлива?

Хто здатний у країні порядок навести? Армія!
Хто ще? Хто, крім нас?
Добре в лісі серед ялинок пухнастих синім вечором на мо

розі. Якщо шуба тепла. Якщо на плечі ще й довгополий кожух 
накинути. Якщо горілочка чиста і прозора. Якщо грибочки 
мариновані й огірочки солоні не забули. Якщо сальце рожеве 
тонкими скибочками нарізане. Якщо кухня польова стелить 
галявину їдким до сліз, рідним і солодким димом. Якщо кухар 
справу свою добре знає.

Добре, якщо вірні друзі юрбою галасливою тут поруч із тобою.
Маршал Чуйков, ведмідь клишоногий, ухопив Жукова ко

сим захватом і нумо боротися!
Не на того напав! Жуков спритно підсік лівою, обидва, зче

пившись, зі сміхом у сніг повалилися.
Підводяться. Сніг обтрушують. Чуйков тихо так, у бік див

лячись, уже без жартів:
-  Георгію Костянтиновичу, чого владу не береш?

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

XX з ’їзд К П Р С  за в д а в  с м ер т е л ь н о ї р а н и  Р а д я н сь к о м у  С о ю зу  

й  у с ь о м у  соц іа л іст и ч н ом у  т а б о р у .
У  зв іл ь н ен и х  в ід  «к ор и ч н ево ї ч ум и » к р а їн а х  т о ва р и ш  С т а л ін  

у с т а н о в и в  с п р а в ед л и в и й  су сп іл ьн и й  у ст р ій  і т и м  с а м и м  з а б е з 
п еч и в  щ а сл и в е  ж и т т я  т р у д я щ и м  П ольщ і, У гор щ и н и , Н Д Р , Ч е - 
хослова ч ч и н и , Б ол га р ії, Р ум ун ії, А лба н ії.

А ж  р а п т о м  Г о л о вн и й  к ом ун іст  п л а н ет и  З е м л я  т о в а р и ш  

Х р у щ о в  оф іц ій н о  н а  в е с ь  св іт  о голоси в , щ о  т о в а р и ш  С т а л ін  б у в  

л и х о д ієм  св іт о в о го  м а сш т а бу , я к и х  н е  ба ч ен о  з  б ібл ій н их  часів.
П р о м о в а  Х р у щ о в а  р о зк о л о л а  су сп іл ьст в о  н а  д в а  н е п р и м и 

р ен н і т абори .
О д н і в и м а га л и  н е  д о п у с т и т и  к р и т и к и  С т а л ін а . Ін ш і о т р и 

м а л и  оф іц ій н о  п ід т в е р д ж е н н я  т ого , щ о  С т а л ін  б у в  л и ход ієм .
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А л е  як щ о т ак, гпо порядки , у ст а н о вл ен і ур к ою  і д у ш о гу б о м ,  
т р еб а  зм ін ю в а т и .

25  л ю т о го  1 9 56 р о к у  в М о ск в і з а к р и в с я Х Х  з ’їзд, а  в ж е  за  д в а  

т и ж н і, у  ніч з  9  н а  10 бер езн я  т о го  са м о го  рок у , за  н а к а зо м  Ж у 
к ова  в ій ськ а  р о зст р іл я л и  д ем о н ст р а ц ію  у  Тбілісі. Д е м о н с т р а н 
т и  в и м а га л и  п р и п и н и т и  к р и т и к у  С т а л ін а . Н а й р а д и к а л ьн іш і  
в и су н у л и  га с л о  в и х о д у  Г р у з ії  зі ск л а ду  Р а д я н сь к о го  С ою зу .

Н іх т о  н е  с у м н ів а єт ься  в т ом у, щ о  н а к а з  п р о  к р и ва ве  п ри 
д у ш е н н я  д ем о н ст р а ц ії у  Тбіл ісі в ід да в  о соби ст о  Ж ук ов . Н а т о в п  

у  Тбіл ісі р о зст р іл ю в а л и  з  к улем ет ів , р о з га н я л и  з а  д о п о м о го ю  

т ан к ів  і бр он ет р а н сп ор т ер ів . І  ж о д е н  з  н и х  н е  р у ш и в  би  з  м ісц я  

б ез  н а к а зу  М ін іст р а  о б о р о н и  М а р ш а л а  Р а д я н сь к о го  С о ю зу  Ж у 
кова. В ін  с а м  п ро  ц е  за я в и т ь  ч ер ез  р ік  н а  ч е р в н ев о м у  1957р о к у  

п л ен у м і Ц К  К П Р С .
Р е ц е п т  Ж у к о в а : ч а в и т и  л ю д е й  т а н к а м и , п ок и  н е  з р о зу 

м ію т ь  п е р е в а г  соц іа л іст и ч н о го  сп о со б у  ви р обн и ц т ва . Ж у к о в  

ст р а ш ен н о  х о т ів  ви к р и т и  зл оч и н и  п о п е р е д н ь о го  в о ж дя : « У  

С т а л ін а  б у в  п о га н и й  соц іал ізм , у  м е н е  б у д е  га р н и й ! С оц іа л іс 
т и ч н и й  ек с п е р и м ен т  б у д у  п р о д о в ж у в а т и  бу дь -я к о ю  ціною , ні
к о го  з  к л іт к и  н е  випущ у!».

М и н у л о  зо в с ім  н е б а га т о  ч а су  -  і 2 8  ч ер в н я  1956 р о к у  сп а 
л а х н у в  ст р а й к  р об іт н и к ів  у  П озн а н і. Щ о  п о ви н н а  р о б и т и  вла 
д а  п р ол ет а р іа т у , як щ о п р ол ет а р і в и м а га ю т ь  сво б о ди ?

П р а в и л ь н о  -  ст р ілят и .
У  П о зн а н і за  р із н и м и  д а н и м и  бул о  вб и т о  бли зьк о  ст а  й  п о 

р а н е н о  д ек іл ьк а  со т ен ь  роб іт н ик ів . Т о ч н и х  ц и ф р  м ен і зн а т и  н е  

дано.
У  в ід п о в ід ь  н а  р о зст р іл  вс ією  П о л ь щ е ю  п рок от и ла ся  х в и л я  

ст райк ів , ст и х ій н и х  м іт и н гів  і д ем он ст р а ц ій , я к а  т о  с т и х а 
ла, т о  зд ій м а л а ся  з  н овою  силою .

К р а їн и  З а х ід н о ї Є в р о п и  б у л и  сп о к у сл и в и м  п р и к л а до м  ін ш о 
го  ж и т т я . С в о їм  існ у в а н н я м  вон и  з м у ш у в а л и  всіх, х т о  з д а т е н  

д у м а т и , ст а в и т и  за п и т а н н я : а  ч о м у  в нас  н е  т ак ?  А  ч о м у  б  і 
н а м  н е  вл а ш т у в а т и  т а к е  с а м е  ж и т т я , як  у  н и х ?  Щ о  н а м  за 
в а ж а є ?  Щ о  п от р ібн о  зм ін ю ва т и ?

Т о ва р и ш і Х р у щ о в , Б у л га н ін , Ж у к о в  в и го л о ш у в а л и  к р а си в і  
п р о м о в и  п р о  м и р н е  існ у в а н н я  д в о х  си ст ем , а л е  ч іт к о  р о з у м і 
ли, щ о  д о в го  ц е  сп ів існ у в а н н я  т р и в а т и  н е  м о ж е : с о ц іа л іст и ч 

н і
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на, т о б т о  б ю р о к р а т и ч н а , с и с т е м а  у п р а в л ін н я  ек он ом ік ою , 
о зн а ч а є  в ід ст а в а н н я  Р а д я н сь к о го  С о ю з у  т а  й о го  п е р е т в о р е н 
ня  н а  с и р о в и н н и й  п р и д а т о к  д е р ж а в  з  н о р м а л ь н о ю  ек он ом іч 
н ою  си ст ем ою .

Н е  д о п у с т и т и  ц ь о го  м о ж н а  б ул о  т ільк и  у  р а з і , я к щ о ве с ь  

ін ш ий  св іт  п о в е р н у т и  н а  н а ш  ш лях.
О с ь  ч о м у  10 в ер есн я  1 9 5 6 р о к у  з а  н а к а зо м  Ж у к о в а  н а  С е м и 

п а л а т и н сь к о м у  п ол ігон і б ул о  п р о в ед е н о  в ій ськ ов і навча н н я . 
Т ем а : «З а с т о с у в а н н я  т а к т и ч н о го  п ов іт р я н о го  д е с а н т у  усл ід  

з а  а т о м н и м  у д а р о м  з  м е т о ю  у т р и м а н н я  зо н и  у р а ж е н н я  до  

п ідх од у  н а ст у п а ю ч и х  вій ськ  із ф ронт у».
Ц е  зн о в у  в ід п р а ц ь о в у в а л и  сц ен а р ій  н а ст у п а л ь н о ї о п ер а ц ії зі 

зл о м о м  в о р о ж о ї о б о р о н и  я д ер н и м  у да р ом .
Ж у к о в  п л а н у в а в  п о вт о р и т и  н а вч а н н я  н а  Т оц ьк ом у  п о л іго 

н і, т ільк и  ц ь о го  р а з у  з  ви са дк ою  гел ік о п т ер н о го  д еса н т у . А л е  

н е  д о зво л и в  Х р у щ о в : р іч к а  С а м а р а  в п а д а є  у  В о л гу  т а м , д е  зн а 
х о д и т ь ся  за п а сн а  ст оли ц я  Р а д я н сь к о го  С ою зу .

Ж у к о в  п л а н у в а в  п у ст и т и  у  п р о р и в  н е  о д и н , а д в а  к орп уси . 
А л е  й  т у т  з а п е р е ч и в  Х р у щ о в : «Годі, м и  в ж е  д о в е л и  т и м , х т о  

м а в  сум н іви , щ о  п е р е м о га  у  Т р ет ій  св іт о в ій  в ійн і м о ж л и в а .  
Н а в ч а н н я  п р о в о д и м о  н е  з а р а д и  т ого , щ о б  к о м у сь  щ о с ь  д о в е с 
т и, а  з а р а д и  н а б у т т я  д о св ід у  й  у т о ч н е н н я  т е о р е т и ч н и х  р о з 
р а х у н к ів ».

Т о м у  в н а в ч а н н я х  р е а л ь н о  б р а л и  у ч а ст ь  т ільк и  д в а  п ол к и : 
3 4 5 -й  п а р а ш у т н о -д е с а н т н и й  зі ск л а д у  П Д В  і 413 -й  вер т ол іт 
н и й  зі ск л а ду  В П С .

Я к  і н а  Т оц ьк ом у  полігон і, у м о в н и й  су п р о т и вн и к  в и б у д у в а в  

п о т у ж н у  оборон у . В ій сь к а  «сх ідн и х » за в д а л и  я д ер н о го  у д а р у  по  

д р у г ій  позиції. Н о с ій  ц ь о го  р а з у  -  Т у -16А . Б о м б а  Р Д С -4  «Т а т ь я 
на » -  3 8  к ілот онн .

З а в д а н н я  д е с а н т у  -  ви са ди т и ся  в р а й о н і еп іц ен т р у , зак р і
пит ися , н е  д о зво л и т и  су п р о т и в н и к у  за к р и т и  пролом .

Д в а  п ідси лен і ст р ілец ьк і к ор п уси  м а л и  за в д а н н я  за в д а т и  

у д а р у  с у м іж н и м и  ф л а н га м и  т а  ч ер ез  еп іц ен т р , т и м ч а со во  

у т р и м у в а н и й  д еса н т н и к а м и , ви р ва т и ся  н а  о п ер а т и в н и й  п р о 
ст ір. П р о т е  у ч а ст ь  д в о х  п ід с и л ен и х  к орп усів  б у л а  ум овн ою .

Р е а л ь н о  в  н а в ч а н н я х  б р а л и  у ч а ст ь  п івт ор и  т исячі сол да т ів  

й  оф іцер ів . П ісл я  п р о х о д ж е н н я  у д а р н о ї х в и л і т а  п и л о в о го  в а л у
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в р а й о н і е п іц ен т р у  зд ій сн и л а  п оса д к у  2 7  вер т о л ь о т ів  М і-4 , які 
в и са д и л и  д р у ги й  б а т а л ь й о н  п а р а ш у т н о -д е с а н т н о го  полку. Б а 
т альй он , ок р ім  ш т а т н о ї зброї, м а в  дв і 5 7 -м м  п р от и т а н к ов і  

га р м а т и , ш іст ь б езв ід к а т н и х  га р м а т  Б-10, ч о т и р и  8 2 -м м  м і
н ом ет и .

Т ільк и  т ой, х т о  бли зьк о  ба ч и в  п оса д к у  в ер т о л ь о т а  у  п у с 
т елі, м о ж е  оц ін и т и  ви дови щ е. Я д е р н и й  в и б у х  н а  вели ч езн ій  

п лощ і м и т т є в о  в и су ш у є  ґрунт , п ер ет в о р ю є  й о го  н а  пил, який  

в ел и ч езн и м и  м а с а м и  зр и в а є  з  п овер х н і з е м л і й  п ід ім а є  у  п ов і
т ря. І  в  ц ей  ч а с  у  р а й о н і в и б у х у  с іда ю т ь 2 7  гел ік о п т ер ів !

Г ел ік о п т ер и  ви са д и л и  д е с а н т  і зл ет іл и ! К р а с а ! Т іл ьк и  п и л у  

б а га т о . Р а д іоа к т и вн о го .
Н а в ч а н н я  д а л и  з м о гу  д ій т и  висновку, щ о  в м а й б у т н іх  в ій н а х  

під час п р ор и ву  оборон и  суп р от и вн и к а  вер т ол іт н ий  д еса н т  

слід в и с а д ж у в а т и  в еп іц ен т р  за  1 5 -2 0  х в и л и н  п ісля  вибуху .
Н а в ч а н н я  п р о й ш л и  усп іш но. К а р т и н у  п су в а в  о д и н  н езн а 

чн и й  еп ізод , я к и й  н а м а га л и с я  н е  пом іч ат и : б о м б а  ви б у х н у л а  

т оч н о  н а  р о зр а х у н к о в ій  ви сот і у  270  м ет р ів , але, як  за п и са н о  

у  звіт і, «зі зн а ч н и м  в ід х и л ен н я м  від  цілі».
Т обт о  у  с п р а в ж н ій  війн і о б о р о н у  с п р а в ж н ь о го  с у п р о т и вн и 

ка  м о гл и  б  і н е  п р ол а м а т и . А  м о гл и  б  у л у ч и т и  і п о  своїх.
І  щ е: в іст ор ич н ом у  ф о р м ул я р і 3 4 5 -го  п а р а ш у т н о -д е с а н т 

н о го  п олк у  у ч а с т ь  у  н а в ч а н н я х  н а  С е м и п а л а т и н с ь к о м у  п о л іго 
ні у  в ер есн і 1956 р о к у  н е  заф ік совано .

А  П о л ь щ а  в т і дн і кипіла .
Ра дя н ськ і в о ж д і вир іш или , щ о  з  п ідлою  к он т р револю ц ією  

ч а с  за к ін ч ува т и , і п о д а л и  р у к у  д р у ж б и  п ол ьськ ом у  н а роду . 
19 ж о в т н я  1956 р о к у  з а  б ой овою  т р и в о го ю  б ул о  п ідн я т о  т а  

р о зк в а р т и р о в а н о  в П о л ьщ і т ан к ові й  м о т о ст р іл ец ьк і п олк и  т а  

д и в із ії Р а дя н ськ о ї А р м ії. В о н и  п е р е б у в а л и  в п овн ій  го т о в н о ст і  

н а д а т и  б р а т сь к у  д о п о м о гу  п р о л ет а р ськ о м у  р е ж и м у .
Т о го  с а м о го  дня, 19 ж о в т н я  1956 р о к у , д о  В а р ш а в и  н а  п л е 

н у м  Ц К  П о л ьськ о ї о б 'є д н а н о ї р о б іт н и ч о ї п а рт ії (П О Р П ) п р и б ул и  

т ова р и ш і Х р у щ о в , М о л от ов , К а га н о в и ч  і М ік оян .
П о л ьськ і т ова р и ш і р а д я н с ь к и х  т о ва р и ш ів  н е  чек али , т о м у  

д о  з а л и  за с ід а н ь  н е  п уст и ли . Р а д я н сь к и м  т о в а р и ш а м  довел ося  

вт ер т и ся  і в ід да т и  н а к а з  т а н к о ви м  і м о т о ст р іл ец ь к и м  ч а с 
т и н а м  п о вер н у т и ся  д о  м ісц ь  п ост ій н о ї дислокації.
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П о л ьськ і т ова р и ш і о б р а л и  н о в е  к ер івн и ц т во  П О Р П , п о п р о 
си в ш и  м а р ш а л а  П о л ьщ і Рок о со вськ о го  т а  ін ш и х  т о ва р и ш ів  зі
б р а т и  вал ізи , за л и ш и т и  т ер и т ор ію  П ол ьщ і й  б іл ь ш е  б р а т н ь о ї  

д о п о м о ги  н е  н а да ва т и .
Б о  ж  п р о п о н у в а в  л и х о д ій  Б е р ія  щ е  т р и  р о к и  т ом у : «К р а щ е  

п іт и  са м и м , н е  чек аю чи , п ок и  п о п р у т ь  у  т р и  шиї».
Щ е  з а  ч о т и р и  дні, 23  ж о в т н я  1 9 5 6 рок у , с п а л а х н у л о  в У го р 

щ ині...
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•Книгарня наукового товариства ім. Т. Шевченка, 
пр-т Шевченка, 8
•Книгарня Є, пр-т Свободи,7
•Книжковий супермаркет «Літера», вул. Шевська, 6

м. Житомир
•Книгарня «Читай», ТЦ Глобал-UA, вул. Київська,77 

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. Хмельницький
•«Книжковий світ», вул.Подільська, 25

м. Мукачеве
•Книжковий супермаркет «Літера», вул. Пушкіна, 2

https://store.obreey.com
http://www.yakaboo.ua
http://vsiknygy.com.ua
http://petrovka.ua
http://www.setbook.com.ua


Літературно-художнє видання
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В ід п о в ід а л ь н и й  з а  ви п уск  

Сашко Сівченко

П е р е к л а д  

Оксани Ятищук

В е р с т а н н я  

Любомира Коломійця

О б к л а д и н к а  

Євгена Якшина
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TOB «Гамазин», 04071, м. Київ, а/с ПО 
Телефон для оптових покупців : (044) 467-50-24 

Свідоцтво ДК № 2318 від 18.10.2005 
www.greenpes.com

Віддруковано з готових діапозитивів 
в друкарні ТОВ “Друкарня “Рута”

(свід. Серія ДК №4060 від 29.04.2011 р.) 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Пархоменка, 1 

тел. 0 38 494 22 50, drukruta@ukr.net 
Замовленя №  330.

http://www.greenpes.com
mailto:drukruta@ukr.net



