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ВЪВЕДЕНИЕ

Войната току-що била завършила и Сталин се върнал към 
политиката на репресиите. Макар те да били далече от ма-
щабите на масовия терор от 1937 година, станало ясно, че 
разхлабването по време на войната е отишло в миналото. 
Сталин бил способен да управлява само чрез насилие и дик-
тат, убеден, че психическото напрежение и страхът са най-
доброто средство за манипулиране и подчинение на хората. 
На партията ѝ било нужно да държи твърдо властта в ръцете 
си, за да извлече от населението енергията, нужна за възста-
новяване на страната от разрухата – така, както използвала 
човешките ресурси за спечелване на войната.

С влошаването на отношенията между СССР (от една 
страна) и Великобритания и САЩ (от друга) се засилило и 
безпокойството на Сталин от влиянието на Запада върху съ-
ветското общество. След войната в западните страни нарас-
нало влиянието на антисъветските сили. Сталин именно от 
това се опасявал. Развитието на съветския и руския ултрапа-
триотизъм било свързано с началото на Студената война от 
1947–1948 година и със засилващата се идеологическа конку-
ренция със Запада. В края на 1949 и началото на 1950 година, 
когато Студената война достигнала своята кулминация, в съ-
ветската вътрешна политика се извършил категоричен поврат 
към ксенофобия. На съветските граждани се забранявало да 
контактуват с чужденци, публикациите на западните журна-
листи, работещи в Москва, се подлагали на твърда цензура, 
пътуването зад граница било рязко ограничено дори за съвет-
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ските официални лица, за издаване на държавни тайни били 
въведени жестоки наказателни мерки. Именно в онова време 
Сталин предизвикал нова вълна от съдебни процеси, арести и 
репресии. Мащабите на сталинския терор през следвоенните 
години не можели да се сравнят с мащабите и интензивност-
та на терора от 1937 – 1938 година, но представлявал тежко 
сътресение за интелигенцията, която се надявала, че победата 
във войната ще донесе епоха на свобода.

Най-гръмко събитие в онова време станало така наречено-
то „Ленинградско дело“ от 1949 година – чистката сред ръко-
водителите на ленинградските партийни организации.

В делото фигурирал Николай Вознесенски, главата на 
Госплан – Държавния комитет за планиране. Той бил лич-
но свързан с ленинградското ръководство и бил обвинен в 
предоставяне в Съвета на министрите на умишлено лъжли-
ва информация и в загуба на секретни държавни докумен-
ти. Много скоро обвиненията се превърнали в заявления, 
че обвиняемите са участвали в шпионаж. Ленинградските 
партийни ръководители били арестувани през август 1949 
година. Година по-късно в Ленинград се състояло закрито 
съдебно заседание; всички обвиняеми били осъдени и след 
това разстреляни.

Сталин бил вече стар, физически и морално уморен. Бил 
ли е той едновластен господар, или е бил манипулиран от 
страна на близкото си обкръжение? Бил ли е вождът един-
ствен диригент на новата вълна от репресии? Умората му, 
здравословните му проблеми, дългите отпуски, които пре-
карвал на Черноморското крайбрежие, не са ли свидетел-
ство за това, че е бил загубил абсолютната си власт? Тъй 
като не е искал да има помощник и приемник, съществу-
ва вероятност да е станал жертва на задкулисна игра – на 
„дворцови“ интриги, в които самият той вече не е играел 
първостепенна роля.



ВЪВеДение  5

Чуждестранни туристи в ленинград. иван Владимиров.

Жданов бил инициатор на политиката, която нарекли „жда-
новщина“ и която се провеждала от 1946 година с цел да се 
възстанови твърдият контрол над интелектуалците, уж попад-
нали под влиянието на Запада в областта на художествената 
литература и изкуствата. Зад политиката на Жданов безус-
ловно стоял Сталин, потвърждаващ с това новия си имидж 
на общонационален лидер, тясно свързан с древната история 
на Русия и опасенията ѝ по отношение на Запада. Берия, из-
пълнен с огромни амбиции, много лошо се отнасял към раз-
ширяването на властта на Жданов: той смятал, че никой ос-
вен, разбира се, Сталин не трябва да измества него, Берия, на 
заден план.

Жданов скоропостижно се споминал от сърдечен пристъп 
през август 1948 година, освобождавайки на Берия мястото 
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погребението на сталин, 9 март 1953 г.

на втори човек в страната. Но позициите на самия Берия били 
съществено отслабени с антиеврейската кампания и „Мин-
грелското дело“ (Мингрелия – област в Грузия), насочени 
непосредствено срещу него. Благодарение на това през 50-те 
години Хрушчов станал негов равностоен съперник.

Друга кампания, получила названието „Кримско дело“, 
била нацелена срещу всички евреи. Дали зад тази антицио-
нистка кампания не се е криел стремежът на Сталин да ликви-
дира най-близките си съратници и по този начин да освободи 
място на новото поколение по-млади ръководители? Тъй като 
политическият елит в СССР не се обновявал чрез избори, а 
Сталин не изпращал в заслужен отдих онези, от които искал да 
се избави, той измислял заговори, които водели до нови гръм-
ки съдебни процеси и нови присъди. Всичко това, разбира се, 
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сталин и Жуков

са предположения, защото окончателната „чистка“ не се със-
тояла поради смъртта на Сталин. Нека да се опитаме да раз-
плетем този сложен възел, в който реалните факти са препле-
тени със слухове, и да намерим някакви отговори.



СТАЛИН пРоТИВ ЖУКоВ

по време на Втората световна война Сталин 41 пъти из-
казвал лична благодарност на Георгий Жуков. Маршалът 
приел парада на победата и подписал документите за ка-
питулацията на Германия. Но веднага след края на войната 
Жуков изпаднал в немилост. На 11 юли 1941 година Сталин 
писал в Киев на Хрушчов: „получени са достоверни сведе-
ния, че всички вие – от командващия Югозападния фронт 
до членовете на Военния съвет – сте настроени панически и 
възнамерявате да изтеглите войските на левия бряг на Дне-
пър. предупреждавам ви, че ако направите дори крачка към 
отвеждането на войските на левия бряг на Днепър, не защи-
тавате до последна възможност укрепените райони на дес-
ния бряг на Днепър, всички вие ще бъдете жестоко наказани 
като страхливци и дезертьори“. Георгий Жуков не може да 
не е знаел за тази телеграма на Сталин (тя била изпратена 
чрез свръзката на Генералния щаб), но на 29 юли на съвеща-
нието със Сталин той ултимативно заявил, че е необходимо 
да оставят Киев.

Жуков писал за този случай в мемоарите си. Сталин бил 
гневен и попитал: „Как сте могли да помислите да предадете 
Киев на врага?“, на което Жуков отговорил разпалено: „Ако 
смятате, че като началник на Генералния щаб съм способен 
да дрънкам само глупости, тогава няма какво да правя тук. 
Моля да ме освободите от задълженията ми на началник на 
Генералния щаб и да ме изпратите на фронта, там очевидно 
ще бъда повече полезен на Родината“. Сталин посъветвал 
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Жуков да не се горещи и добавил: „Ние минахме без Ленин, 
а без вас още по-добре ще минем… Вървете да работите, 
ние тук ще се посъветваме и тогава ще ви извикаме“… След 
почивката към заседаващите Маленков и Мехлис се при-
съединил и Лаврентий Берия. Това не предвещавало нищо 
добро. В резултат началник на Генералния щаба станал Ша-
пошников, а Жуков бил назначен за командващ Резервния 
фронт. На тази длъжност той обаче останал за кратко. от 
30 август до 8 септември 1941 година Жуков провел пър-
вата успешна настъпателна операция – битката при Елня, 
източно от Смоленск, и на 11 септември бил назначен за ко-
мандващ Ленинградския фронт. Неприятното чувство оба-
че останало, а конфронтацията между Жуков и Сталин била 
„замразена“ до края на войната.

Маршал Георгий Жуков



10 РепРесиите на сталин от 1945–1953

Сталин правел разлика между Жуков и всички други марша-
ли. Направил го свой заместник като Върховен главнокоманд-
ващ. поставял го на най-важните направления, за да се свързва 
името му с главните успехи: където е Жуков – там е победата. 
А след войната се опълчил срещу маршала. Създава се впечат-
ление, че вождът е ревнувал от популярността на Жуков, за-
виждал е на славата му, защото за истински победител смятал 
себе си, а не Жуков. Но нали Слънцето не може да завижда на 
Луната? Сталин – такъв велик – да завижда на прост маршал?

Георгий Жуков се издигнал, както се издигнали и другите 
отличили се началници. Сталин не се придържал към обичай-
ната форма на кариерен ръст. онзи, когото той харесвал, вед-
нага поставял на висок пост. А по-нататък – при всеки както 
се получи. Жуков бил подходящ за всяка длъжност, докато 
мнозина други се лишавали и от длъжността, и от живота си.

Жуков не изпитвал страх нито на бойното поле, нито на бляс-
кавия кремълски паркет, притежавал мъжество и решителност. И 
здрави нерви. Той неспирно се изкачвал нагоре. Не защото някой 
силно му помагал, а защото било невъзможно да не го издигат.

през есента на четиридесет и първа, когато войските на 
вермахта стоели пред портите на Москва, Сталин в отчая-
нието си призовал на помощ генерал Жуков. Този безкрайно 
твърд и уверен в себе си човек внушавал на вожда надеж-
да и увереност. Жуков ръководил и отбраната на обсадения 
Ленинград. На 5 октомври 1941 година Сталин му заповядал 
незабавно да пристигне в столицата.

Завели Жуков в кремълското жилище на Сталин направо 
от летището. Сталин имал простуда, изглеждал зле. Бил бесен 
от неумелите действия на командващите фронтовете, отбра-
няващи столицата. приближил се до картата, посочил района 
на Вязма (Смоленска област) и обяснил:

– Създала се е много тежка обстановка. След три-четири 
дни немците могат да стигнат до Москва. Аз не мога да полу-
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