












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































МАЛОВЩОМЇ СТОРШКИ ICTOPti 

Спершу я дуже скептично сприйняв ці та інші повідомлення про майо-
ра. І навіть подумав, що пан Мюллер вигадав цього більшовицького майо-
ра, аби довести старанність своєї служби. Крім того, якщо можна було 
припустити, що комуністи могли таємно проникнути у «Вервольф», w 
підірвати динамітом величезну територію ставки навіть теоретично не-
можливо. 

Але, вивчаючи літературу про «Вервольф», я зрозумів, що начальник 
гестапо був близький до істини. Бо таки дійсно у Вінниці були люди, які 
готові були здійснити замах на Гітлера. 

Один з них — справжній німецький майор, граф Клаус фон Штауф-
фенберг, який служив в організаційному відділі генерального штабу 
німецьких сухопутних військ (під час перебування Гітлера у «Вервольфі» 
генштаб теж знаходився у Вінниці). Тоді в оточенні вищою німецького 
генералітету і навіть в найближчому оточенні Гітлера графа вважали пре-
тендентом на пост начальника генштабу. Граф походив із стародавньою 
аристократичного роду. Після приходу Гітлера до влади він повірив в ідеї 
засновника «тисячолітнього рейху». Але після поразки німців під Моск-
вою і після того, як він вочевидь побачив антилюдську політику Гітлера 
щодо поневолених народів, граф усвідомив, що Гітлер є головним воро-
гом німецького народу. Тому серед опозиційно настроєних офіцерів ген-
штабу він сказав, що готовий вбити Гітлера, цю «свиню» Однак не-
вдовзі його перевели з Вінниці. І він зміг здійснити замах тільки 20 липня 
1944 року. 

Інший «майор», але уже серед вінницьких підпільників, був арешто-
ваний німцями на початку серпня 1942 року. Як повідомили німці, він 
виявився колишнім комісаром і загинув у фашистських катівнях На 
превеликий жаль, я не дізнався його імені. 

17 вересня 1943 року «Вервольф» був переданий генерал-фельдмар-
шалу фон Манштейну, командувачу військами групи «Південь», штаб яко-
го скоро прибув до Вінниці 

Доля «Вервольфа» була вирішена в ставці «Вольфсшанце» 28 груд-
ня 1943 року, коли Гітлер зі своїм вищим генералітетом обговорював 
донесення фон Манштейна з Вінниці. Наводжу витяги із стенограми 
цієї наради: 

«Гітлер: Вважаю за необхідне одне: нехай Манштейн негайно піде з 
Вінниці, щоби зберегти присутність духу. Бо він буде нервувати, а толку 
від цього не буде ніякого... А до Вінниці можна послати загін, щоби там 
все спалили і висадили в повітря. 

Шмундт (генерал-лейтенант, головний ад'ютант Гітлера. — F.F.): 
Перш за все треба не залишати там ніяких меблів, а то їх вивезуть до 
Москви і влаштують виставку. 






















































































































































