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Тоталітарний режим, як давно вже помічено, розглядає військові та 

політичні перемоги «рідної» країни як винятково свою заслугу, як свою 
невід’ємну власність, як індульгенцію, котра дає право Великому Вождеві 
«зацементувати» необмежену владу на віки вічні – і, звичайно, надалі 
топтати безправний народ, на крові, кістках й поті якого, власне, і було 
здобуто оту перемогу. 

Переможцем у війні є персонально Великий Сталін, і, головне, перемога 
дала право Вождеві, нічого не змінюючи у кривавих «методах» правління 
керувати в такому ж стилі й надалі, бо втрачати пильність ні в якому разі не 
можна – он активізується на Заході англо-американський ворог! [3]. 

Сталін був дуже не задоволений тим, що хтось не погоджувався з 
його думкою і за це міг знищити будь-кого. Серед цих людей було чимало 
героїчних захисників Вітчизни. Обвинувачами виступали ті хто разом з 
обвинуваченими з честю виконували свою місію в рядах Червоної Армії в 
роки війни. Нерідко причинами звинувачення було звичайне суперництво, 
образа за те що їх несправедливо обійшли нагородами, недооцінили 
заслуги, заздрість до чужої слави. Приводом до звинувачення нерідко 
слугували всі можливі контакти з американцями в період війни або в перші 
післявоєнні роки [1, 393]. 

Жертвами сталінських інтриг після закінчення війни стали ряд 
відомих генералів. Серед перших можна назвати адміралів Кузнецова 
Миколу Герасимовича, Галлера Лева Михайловича, Алафузова 
Володимира Антоновича, Степанова Георгія Андрійовича. Їх 
звинувачували в тому, що в роки війни, перебуваючи на відповідальних 
посадах у Наркоматі Військово-Морського Флоту, вони передали 
англійцям і американцям матеріали по деяких видах озброєння, зразки цієї 
зброї, карти двох островів і південного узбережжя Камчатки. Креслення 
висотної торпеди, прийнятої на озброєння ще в 1938 році, у війну не були 
секретними, про що чудово знали ті, хто організував це судилище, а карту 
Камчатки можна було купити в магазині. Хто ж був «злим генієм», як 
потім висловився Кузнецов, в організації суду над заслуженими 
адміралами? На це є пряма відповідь – М. A. Булганін, у той час міністр 
Збройних Сил СРСР, заступник Голови Ради Міністрів СРСР у якого була 
особиста неприязнь до Кузнецова. За лаштунками «справи адміралів» 
стояли Л. Берія і Й. Сталін [2]. Судила їх Військова колегія Верховного 
суду СРСР під головуванням генерал-полковника юстиції Ульріха, членів 
Верховного суду генерал-майора юстиції Дмитрієва та полковника юстиції 
Данилова. Справа слухалася 2 лютого 1948 року в закритому судовому 
засіданні без участі обвинувачення, захисту, без виклику свідків і 



експертів. 
У ніч на З лютого 1948 року був оголошений вирок. Алафузова і 

Степанова засудили до 10 років позбавлення волі кожного, Галлера – до 
чотирьох років. Кузнецова «звільнили» від суду, але запропонували 
знизити у військовому званні до контр-адмірала. Реабілітували адміралів в 
травні 1953 року, вже після смерті «вождя». У цій справі голова 
Верховного суду СРСР А. Волін виніс протест на Пленум Верховного суду 
СРСР. 11 травня 1953 протест був задоволений, в ньому говорилося, що 
перевіркою матеріалів справи встановлено, що засуджені припускалися 
помилок по службі, «але це не було їх злочином» [2]. 

Влітку 1951 року всупереч бажанням Булганіна Кузнецов знову був 
призначений міністром ВМФ і незабаром підвищений у військовому 
званні. 

Відомою після війни стала так звана «справа генералів». Хто ж ці 
генерали? Це Герой Радянського Союзу, генерал-полковник Василь 
Гордов, колишній командувач військами Приволзького військового 
округу, що в свій час відзначився під Сталінградом; його заступник 
Григорій Кулик, генерал-майор; начальник штабу цього ж округу генерал-
майор Пилип Рибальченко. Усі троє були звинувачені у зраді Батьківщини, 
заарештовані 12 січня 1947 р. та згодом розстріляні. Підставою були 
розмови на квартирі Гордова, розшифрований запис яких подали Сталіну. 

Завдяки тому, що у 1992 році записи, що стали смертним вироком 
трьом генералам, були, нарешті, вилучені зі спецархівів та оприлюднені, 
ми маємо можливість точно дізнатись, про що саме розмовляли Гордов, 
Кулик і Рибальченко. Звернімось до конкретних документів. Грудень 
1946 р., квартира В. М. Гордова, запис розмови з дружиною та своїм 
заступником, генерал-майором П. Т. Рибальченком. Обидва генерали 
скаржились на хабарництво, на підлабузництво щодо Вождя. Основна тема 
їхніх розмов – ставлення до Сталіна. Коли дружина генерала Гордова 
порадила йому звернутись із проханням до Сталіна, генерал-полковник 
заходився схвильовано заперечувати: «Не можу я, не можу. Значить, я 
повинен себе знищити політично… Що зробила ця людина – розорив він 
Росію, адже Росії більше немає! А я ніколи нічого не крав. Я безчесним не 
можу бути. Ти весь час говориш – іди до Сталіна. Значить, піти до нього і 
сказати: «Винен я, помилився, я буду чесно вам служити, віддано». Кому? 
Підлоті буду чесно служити, дикості?! Інквізиція суцільна, люди ж просто 
гинуть!». У січні 1947 року вони були заарештовані. Міністерство 
державної безпеки СРСР звинуватило їх у тяжких злочинах [3]. 

Головною причиною знищення великих полководців можна вважати 
те, що Генералісимус хотів жорстко-кривавим батогом, колючим дротом 
ГУЛАГів, розстрілами та голодом дати зрозуміти підданим: сподівання на 
те, що Перемога принесе за собою хоча б слабкі паростки свободи, хоча б 
мале полегшення життя народу – ці сподівання марні. Такого не буде, поки 
він при владі. Навпаки, попереду повернення до масових репресій 1930-



х pp. Сталіну не допомогло навіть те, що, усуваючи будь-яке 
вільнодумство, він свідомо вів «вогонь по своїх». 
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