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Роки
становлення

Народився майбутній генерал 14 листопада 1904 р. у с. Косенівка Уманського 
повіту Київської губернії (нині Уманський район Черкаської області). Походив 
із численного роду Дерев’янків, що здавна здобував хліб важкою селянською 

працею та славився гарними каменотесами, які обробляли  місцевий граніт.  За царських 
часів село було поміщицьким, а з 1920 р. у ньому встановилася радянська влада.  
У 1929 р. тут жило близько 3 тис. селян, проте вже через чотири роки після страшного 
голоду лишилася половина. Ще 27 односельців потрапили під репресії, а 134 полягли 
в боях на німецько-радянському фронті. 

Батьки хлопця – Микола Кирилович та Секлета Герасимівна – були родичами в 
четвертому поколінні й просили дозволу в Консисторії на шлюб. Побравшись, народили 
дев’ятеро дітей, виростили восьмеро. Між собою жили в злагоді та повазі. Матір, яка 
рано залишилася сиротою,  свою любов спрямувала на дітей. Для них була вчителем, 
другом і невичерпним джерелом народної мудрості та українського фольклору. 

Батько вважав, що  кращу долю для своїх нащадків необхідно «здобувати в  боротьбі». 
Захопившись ідеями революції,  Микола Кирилович  узяв активну участь у подіях 1904 – 
1905 рр.,  за що у 1907 р. був засуджений та  висланий на північ Росії – м. Великий Устюг 

На весь світ  відомим його зробив лише 
один підпис –  від імені Радянського 
Верховного Головнокомандування він 

підписав Акт про капітуляцію Японії, яким 
було поставлено останню крапку в Другій 
світовій війні. 
Потомок гайдамаків, родом з Уманщини, 
Кузьма Миколайович Дерев’янко народився 
за царського режиму, навчався в часи УНР, 
а професійний злет здійснив за правління 
більшовиків. 
Попри численні труднощі, нестатки, репресії 
колишній селянин зумів стати талановитим 
розвідником, знавцем кількох іноземних мов, 
зокрема японської, військовим стратегом. 
У 34 роки був удостоєний найвищої радянської 
нагороди – ордена Леніна, а в 37 став 
генералом.
2 вересня 1945 р., ступивши під спалахами 
численних фотокамер на палубу лінкора 
«Міссур і» ,  в ін  разом і з  найвищим 
командуванням союзницьких армій підписав 
Акт про капітуляцію Японії, яким було 
поставлено останню крапку в Другій світовій 
війні.
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(нині Вологодська область). Дружина з дітьми – трирічним Кузьмою, його молодшим 
братом Степаном та старшою дочкою Зіною –  поїхала слідом за чоловіком. Лише через 
п'ять років Дерев’янкам дозволили повернутися до рідної Косенівки. Коли у 1933 р. онуки 
Миколи  Кириловича  почали помирати від голоду, він остаточно позбувся ілюзій щодо 
справедливості «влади робітників та селян» і відверто став обурюватися її політикою. 
Як наслідок – діями Миколи Кириловича  Дерев’янка зацікавилося ГПУ. Переслідування 
та глибока душевна криза призвели  до передчасної смерті селянина в 1935 р. 

Роки навчання в школі для Кузьми Дерев’янка припали на часи становлення 
Української  Народної Республіки (УНР). Це відіграло значну роль у формуванні його 
національної свідомості. Уже перебуваючи на високих військових посадах, він завжди 
з гордістю називав себе українцем і не з меншою гордістю розмовляв рідною мовою. 
Помираючи, свого останнього листа братові теж написав українською.

 У 1917 р., одночасно з утвердженням власної державності, українська громада 
запроваджувала й національну освіту.  Почали з’являтися нові українські гімназії. 
До однієї з них – Першої української гімназії  ім. Бориса Грінченка в Умані – батьки 
відправили свого здібного сина, який нещодавно закінчив  церковно-приходську  школу.  
Викладали в гімназії українські вчені. Зокрема, історію гімназистам читав відомий 
археолог, краєзнавець, засновник і перший директор Уманського краєзнавчого музею 
Петро Петрович Курінний,  українську мову – літератор і публіцист Дмитро Рудик. 

Одночасно з Кузьмою Дерев’янком у гімназії студіював і майбутній письменник Микола 
Бажан, який на той час робив перші спроби пера. 

У 1920 р. культурно-освітнє життя в Умані вирувало. До міста на гастролі прибула трупа 
Київського драматичного театру під керівництвом Леся Курбаса. Режисер організував 
молодіжну театральну студію, до якої  записалися  майже всі гімназисти.  Молодь 
горнулася до інтелігенції, не втрачала жодної можливості долучитися до духовних 
багатств свого народу, своєї батьківщини. 

З гімназійних класів Кузьма Дерев’янко виніс любов до літератури, мистецтва, театру 
та художньої самодіяльності. Він грав на гітарі, мандоліні, балалайці, мав чудовий 
баритон і добрий слух. Найкращою формою дозвілля завжди вважав спів. 

У гімназії Кузьма Дерев’янко навчався впродовж трьох років. У 1921 р. у результаті 
радянської реформи шкільництва був змінений статус гімназії на  1-шу трудову селянську 
школу, унаслідок чого юнак припинив навчання. Далі спробував продовжити освіту в 
профагрошколі с. Тальянки Київської області, однак через брак коштів здібний учень 
мусив повернутися до батьківської оселі. До того ж  на дворі вирувала громадянська 
війна. Невдовзі під наглядом батька юнак опанував усі види селянських робіт та освоїв 
спеціальність каменотеса. 

Нестримне бажання навчатися  спонукало Кузьму до пошуку шляхів  подальшої 
безкоштовної  освіти. Таку можливість на той час надавали  військові навчальні заклади. 
Отож Кузьма  Дерев’янко добровільно вступив  до лав Робітничо-Селянської Червоної 
армії (РСЧА) і  25 серпня   1922 р. став курсантом Другої Київської  школи червоних 
старшин. Цим кроком  назавжди пов’язав  своє  життя з військовою службою й вирішив 
власну долю.  

Після тривалої боротьби за встановлення влади в Україні керівництву більшовиків 
стало зрозуміло: аби втриматися, необхідно йти на поступки, зокрема  проводити політику 
українізації та створювати українські  військові частини. Вони мали функціонувати за 
єдиним для всієї Червоної армії статутом, але навчання та командування здійснювати 
українською мовою. Для  підготовки командних кадрів створювалися національні 
військово-навчальні заклади – школи червоних старшин (ШЧС). 

Однією з перших з’явилася школа в Києві. На початку  діяльності закладу чимало 
колишніх вояків армії УНР та Директорії  стали його викладачами та студентами. 
Незабаром їх звинуватили у створенні таємної військової організації та репресували.  
У результаті школу закрили, а найкращих курсантів відправили  навчатися  до  Харкова.

Серед таких вихованців школи опинився й Кузьма Дерев’янко. Упродовж двох місяців 
навчання в Києві він виявив такий  рівень підготовки, який дозволив йому не лише 
продовжити навчання в Харкові, а й одразу перейти на наступний курс. У жовтні – 
листопаді 1922 р.  юнак  був зарахований до списків курсантів  ІІ чоти ІІ сотні Об'єднаної 
школи червоних старшин у Харкові (з жовтня 1923 р. –  «5-та Об'єднана школа червоних 
старшин», наприкінці 1924 р. — «Школа червоних старшин ім. ВУЦВК»). Навчальний 
заклад розміщувався на вул. Володарського, буд. 46 (тепер у цьому будинку знаходиться 
інженерно-авіаційний факультет Харківського інституту ВПС ім. Івана Кожедуба). 

У школі готувалися  командири для піхоти територіальних дивізій Української 
військової округи. Навчання відбувалося на високому професійному рівні й було досить 
напруженим. Викладачі не лише навчали, а й самі  розробляли військову українську 
лексику, укладали й видавали словники, зокрема «Практичний російсько-український 
словник для військових» (1924 р.). Саме в цьому закладі Кузьма Дерев’янко почав 

Члени літературного гуртка Харківської школи червоних старшин. 1924 р. 
 1-й зліва в 1-му ряду – К.М. Дерев’янко.



76

вивчати японську мову, якою  захоплювався впродовж усього подальшого життя.  
У навчанні  досяг успіхів. Після випуску міг вільно спілкуватися та навіть опанував 
японську писемність. Цей факт свідчить не лише про  неабиякі здібності сільського 
юнака, а й про високий рівень викладання харківських педагогів.

У школі регулярно проводилися заняття з фізкультури, різних видів спорту, 
влаштовувалися кроси, піші переходи по 25 – 30 км. У вільний від навчання час курсанти  
цікавилися літературою,  заснували свій літературний гурток, де видавали стінгазети, 
брошури,  збірки  власних літературних творів. Активним учасником літгуртка був і 
Кузьма Дерев’янко. Серед його особистого архіву зберігся лист-запрошення на участь 
в ювілейному літературному збірнику до 5-ї річниці ХШЧС.  

Відомий український перекладач Дмитро Паламарчук  так описав свої враження від 
знайомства з  бібліотекою ХШЧС:  « У 1941 р. потрапив я у танкову частину. Привезли 
до Харкова, точніше на Холодну Гору. В приміщення, де розташовувалась перед 
тим знаменита Школа червоних старшин, яку в тридцяті роки, звичайно, ліквідували, 
частково виарештували, частково вистріляли. Проте всіх перебити, мабуть, не 
спромоглися. Нас вишикували на подвір’ї. Стоїмо сільські жовтодзьобі хлопаки. 
Приїхав заступник командувача Харківського військового округу.  У шинелі, але в сивій 
шапці, набакир заламаній. Подивився на хлопців, посміхнувся і зично гукнув: «Доброго 

Фізкультурники Харківської школи червоних старшин. 1935 р.

здоров’я, козаки!». Українською мовою. Це було настільки неочікувано, що ми захоплено 
закричали, хто на що здатний. Тільки не «Служу Советскому Союзу!». На другому 
поверсі я надибав на бібліотеку. Зачинено. Випросив у сторожа ключа, зайшов – і мені 
очі загорілися. Ранні збірки Тичини, Рильського, Зерова, Свідзинського, Плужника, 
«Пальмове гілля» Агатангела Кримського – справжнісінькі скарби. Книгозбірню було 
грамотно і мудро укомплектовано. І я подумав: «Ото були б українські офіцери культурні, 
освічені, національно свідомі!». 

Харківська школа червоних старшин дала старт для близько тисячі командних кадрів 
Червоної армії. Серед них – майбутній маршал Радянського Союзу Кирило Москаленко, 
генерал-полковник Пилип Жмаченко та багато інших. У 1922 р. Київську школу червоних 
старшин екстерном закінчив майбутній генерал-полковник  Михайло  Кирпонос, а потім 
до 1929 р. він обіймав високу посаду в ХШЧС. Після згортання політики українізації 
школа функціонувала як звичайний військовий заклад, хоча назва «червоних старшин» 
існувала до кінця 1930-х років. 

Редколегія полкової газети 297-го стрілецького полку. 5-й зліва – К.М. Дерев’янко.
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Піхотний командир

Завершивши навчання у військовій школі,  Кузьма Дерев’янко відбув на рідну 
Уманщину в розпорядження Української військової округи. З вересня 1924 р. до 
грудня 1929 р. він служив  у  297-му стрілецькому полку 99-ї стрілецької дивізії. 

Командував взводом, з вересня 1925 р. – взводом полкової школи, з жовтня 1926 р. –  
6-ю ротою, упродовж  16 – 18 місяців одночасно виконував обов’язки командира 
батальйону.  

Це був щасливий період життя. У 1925 р. Кузьма одружився з  Галиною  Захар’євич,  
з якою познайомився під час навчання в гімназії. Дівчина була молодшою на чотири роки,  
навчалася в Уманській  жіночій школі, виховувалася в родині священнослужителя. Такий 
шлюб загрожував військовій кар’єрі, однак кохання виявилося для Кузьми сильнішим 
за зразкову анкету. У серпні 1926 р. у подружжя народився син  Віталій. 

Молодий командир сповна віддавався улюбленій службі. Особливого значення   
надавав фізичній і спортивній підготовці солдатів та курсантів полкової школи.  
Неодноразово організовував і сам очолював велопробіги та змагання самокатників  за 
маршрутом Умань – Черкаси.  За добру службу від командування п’ять разів отримував 
подяки й двічі подарунки – лижі та срібний портсигар, з яким  не розлучався впродовж 
усього життя.  

Воїни 297-го Уманського стрілецького полку. 1925 р.

Крім службових обов’язків у полку, Кузьма Дерев’янко мав ще й депутатські 
повноваження – неодноразово обирався депутатом Косенівської сільської, а також 
районної рад.  Часу вистачало й на самоосвіту, якій віддавав  кожну вільну хвилину.

Сходження службовою драбиною  тривало. У  листопаді 1929 р. його призначили 
на посаду завідувача військового кабінету та виконувача обов’язків начальника 
Черкаського будинку Червоної армії. З квітня 1931 р.  він уже помічник  начальника штабу  
296-го стрілецького полку 99-ї стрілецької дивізії в м. Сміла. Із січня 1932 р.  – помічник 
начальника сектору 2-го відділу, а з березня 1933 р. – помічник начальника відділу 
бойової підготовки штабу Українського військового округу (м. Харків). У травні – червні 
1933-го родина переїхала до Москви.

З важким серцем від’їжджав молодий командир до столиці, адже не з чуток знав про 
злочини, вчинені радянською владою на селі. Коли розпочався голод, члени родини 
Дерев’янків рятували одне одного як могли. Кузьма забрав  до себе в Харків матір із 
двома малими сестрами, брат Микола прихистив у Луганську меншого Тодося, а батько 
сам залишився вдома. Своєю мізерною зарплатнею каменяра  намагався допомогти 
іншим дітям та онукам, але двох з них так і не врятував...  

Учасники велопробігу Умань – Черкаси – Умань. 1929 р.
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Навесні 1933 р. для Кузьми Дерев’янка розпочалася кар’єра військового розвідника. 
Він вступив на навчання до елітного Східного факультету Військової академії 
РСЧА ім. Фрунзе (з 1937 р. –  Спеціальний ф-т), який готував висококваліфікованих 

військових спеціалістів зі знанням іноземних мов та вмінням отримувати інформацію 
про реальну військово-політичну ситуацію в будь-якому регіоні світу. 

Східний факультет мав східне (японська, китайська, турецька, персидська мови) та 
західне (англо-американська, польська, румунська, французька мови) відділення. Набір 
проводився серед випускників Академії та за квотами військових округів. У 1933 р. до 
закладу вступило 26 абітурієнтів. 

Навчальний план також передбачав  вивчення  циклу військових предметів 
(відпрацювання на картах завдань, вивчення військової тактики іноземних країн, ведення 
операцій, військової історії, політроботи, розвідувальної справи, проведення повстань, 
організацію партизанської боротьби) та країнознавства (детальне вивчення географії, 
економіки, історії, адміністративного устрою, суспільного життя відповідних країн).

  

Розвідник

Слухачі  Військової академії  РСЧА ім. Фрунзе.  
2-й зліва в 2-му верхньому ряду – К.М. Дерев’янко.

Не маючи змоги хоч якось вплинути на все, що відбувалося довкола, Кузьма 
Дерев’янко занурився в навчання. Цей шлях – навчатися – він обрав для себе вже давно. 
Вчитися, щоб там не було… У цьому вбачав потенційну можливість стати сильнішим…

Воїни Київського особливого військового округу на заняттях з хімзахисту. 1930 р. 
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Навчання тривало впродовж трьох років. Після атестації випускник, який вивчав 
японську або китайську мову, мав вміти вести розмову з місцевим населенням на різні 
теми, опитати військовополоненого, використовувати не менш ніж 3 тис. ієрогліфів,  
прочитати  будь-який  текст (статут, донесення, військова література тощо) не лише  
в друкованому, а й у письмовому вигляді. На західній (додатковій) іноземній мові вміти 
побіжно розмовляти, без словника перекладати військові, політичні та економічні тексти. 

Кузьма Дерев’янко програму академії засвоїв на «відмінно». Привітний та 
життєрадісний, уважний до товаришів, він не лише успішно  навчався, а й був ініціатором 
різних спортивних змагань, входив до збірної команди з футболу, захоплювався  самбо, 
очолював велопробіг за маршрутом  Москва –  Харків –  Дніпропетровськ –  Луганськ –  
Сталінград –  Володимир –  Москва. 

Після закінчення академії капітана Кузьму Миколайовича  Дерев’янка направили  
в розпорядження Розвідувального управління РСЧА. 

Учасники велопробігу. 
1934 р.

Обліково-послужна картка К.М. Дерев’янка.

Посвідчення К.М. Дерев’янка – 
старшого в команді 

велосипедистів – учасників 
велопробігу. 

1934 р.
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Китай

Загальновідомою специфікою служби розвідника є відсутність інформації про його 
успішні операції. Про них можна дістати лише окремі відомості. З жовтня 1936 р. до 
13 травня 1938 р. про місце перебування та діяльність Кузьми Дерев’янка нічого 

не знала і його родина. Листувалися через поштову скриньку № 25, що у Москві. В одній 
зі своїх автобіографій офіцер зазначив, що перебував у «спеціальному відрядженні, 
за час якого був у Бурято-Монголії, Середній Азії (Улан-Уде, Алма-Ата, ст. Сари-Озек, 
Джаркент), Сіньцзяні, у низці інших районів Китаю на шляху від Хамі до Ланьчжоу-фу».  

7 липня 1937 р. між Китайською Республікою та Японською імперією спалахнула війна, 
яка закінчилася лише з капітуляцією Японії в 1945 р. Після захоплення японськими 
агресорами частини території Китай практично втратив можливість сухопутних зв’язків 
із зовнішнім світом, тому  прикордонна з Радянським Союзом провінція Сіньцзян набула 
першорядного значення. У серпні 1937 р. між двома країнами був підписаний договір 
про ненапад, і китайський уряд звернувся до СРСР із проханням надати допомогу в 
створенні автомобільної траси Сари-Озек –  Урумчі – Ланьчжоу з метою постачання 
до Китаю зброї, літаків, боєприпасів тощо. Сталін погодився, адже СРСР було вигідно 
підтримувати будь-яку центральну владу в Китаї, аби вона  могла якомога ефективніше 
організувати відсіч японським військам і відвести їх від радянської території.

Уклавши з  Китаєм кілька кредитних угод і контрактів на постачання озброєння, 
Радянський Союз з 1937 до 1941 рр. поставив до Китаю 1285 літаків; 1600 гармат,  
82 танки, 14 тис. кулеметів, 1850 автомашин і тракторів. 

Завдання капітана Кузьми Дерев’янка полягало в забезпеченні безперебійної діяльності 
й охорони новопрокладеної автомобільної траси та керівництво казахстанською 
залізничною станцією Сари-Озек на Туркестансько-Сибірській магістралі. Починаючи від 
цієї станції, далі траса пролягала територією СРСР до селища Хоргос, прикордонного 
пункту з Китаєм, а потім землями провінції Сіньцзян через Урумчі до Ланьчжоу та 
Сяньяна. Загальна протяжність становила 3750 км. Шлях  був надзвичайно складним, 
позаяк на ньому доводилося витримувати сніжні бурани, і люті морози  височенних 
гір Тянь-Шаню, а також виснажливу спеку й піщані бурі однієї з найбільших пустель 

Китай. 1940 р.

Маньчжурія. 1940 р.

планети – Гобі. У 1945 р. цим шляхом просувалися танкові частини Червоної армії, аби 
завдати удару по тилах японських військ.

У травні 1938 р. родина Кузьми Дерев’янка дізналася з газет про його нагородження 
орденом Леніна «за зразкове виконання спеціальних завдань уряду у зміцненні 
обороноздатності Радянського Союзу…». Це була найвища нагорода уряду СРСР, якої 
на той час удостоювалися одиниці. У лютому 1938 р. 34-річний орденоносець отримав 
і чергове військове звання майора.  
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Під 
слідством

Улітку 1938 р. Кузьму Дерев’янка призначили  начальником 12-го (адміністративного) 
відділу Розвідуправління РСЧА (РУ РСЧА). Не минуло й п’яти місяців після 
повернення з Китаю, як над ним нависла чорна смуга, пов’язана із зведенням 

наклепів та численними службовими й партійними розслідуваннями. Вона затягнулася 
на півроку, але могла стати останньою в житті. Встояти вдалося завдяки високому 
професіоналізму та дипломатичним здібностям. Гідна боротьба за себе, правильно 
обрана лінія захисту з визнанням власних дрібних помилок та акцентом на значні 
порушення слідчих стали тими чинниками, що дали змогу уникнути жорнів м’ясорубки 
репресій.

   У 1937– 1938 рр. обидва рідних дядьки Кузьми Миколайовича – Гива та Махтей –  
були репресовані. 3 лютого 1939 р. партійна комісія оголосила майору Дерев’янку догану 
«за приховування від партії відомостей про антирадянську діяльність братів батька». 
Потім один за одним посипалися доноси та звинувачення в тому, що  батько до революції 
був куркулем, а під час громадянської війни допомагав бандитам; що паркан на його 
селянському подвір’ї виготовлений з мармуру; що  майор одружений на попівській дочці; 
що недостатньо займається очищенням відділу від ворожих елементів та сумнівних 
особистостей… До Косенівки потягнулися комісії перевіряльників. 

Доведений до відчаю,  Кузьма звернувся до  наркома оборони  Климента 
Ворошилова з листом, у якому зазначив: «Дорогий Климент Єфремович! 
Подібні листи – зло, порушення порядку, перешкода в роботі і крайня міра. 

Чудово розуміючи це, я все ж таки зважився звернутися безпосередньо до 
Вас, оскільки іншого виходу зі свого стану я не бачу. Юридично –  я начальник  
12 відділу РУ; фактично – «безробітний», який не робить нічого корисного для 
суспільства. Командування РУ нічого не вимагає і  не обіцяє; не хвалить і не лає; не 
звільняє  і роботи не дає; підозри  і сумнівів не виявляє, але й довіри не виказує... Такий 
стан  вважаю неприпустимим і знущальним».

8 березня 1939 р. комісія Наркомату оборони переглянула справу і скасувала 
попереднє рішення парткомісії  РУ, однак  слідство тривало далі. 9 квітня 1939 р. 
з’явилася позитивна атестація на майора Кузьму Дерев’янка, підписана керівництвом 
РУ: «Вольовий командир із великою схильністю до організаційної роботи...  
З роботою цілком справляється. Гарний адміністратор, користується авторитетом.  
В особистому житті стриманий. Політично і морально стійкий. Посаді цілком відповідає. 
Вивчає англійську мову. Подальше використання більш доцільне на розвідувальній 
роботі у військах або в апараті РУ округів ... Може командувати полком ... У воєнний час 
також може бути використаний на стройовій командній роботі або в органах розвідки». 

Нарешті  важкий період життя скінчився. Про нього в родині воліли більше ніколи 
не згадувати, але був  у ньому один світлий спалах –  народження 13 лютого 1939 р.  
другого сина, якого Кузьма Миколайович назвав ім’ям свого померлого батька, пам’ять 
про якого саме в той час нещадно паплюжилася та брутально ганьбилася московськими 
та місцевими посіпаками. 

Довідка про реабілітацію дядька К.М. Дерев’янка – Гиви Кириловича. 1992 р.
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Друга 
світова 
війна. 

Фінляндія

Одразу після завершення слідства майора 
Кузьму Миколайовича Дерев’янка відправили 
на радянсько-фінляндський фронт.  З 1939 р.  

до 1940 р. він виконував обов’язки начальника штабу 
окремого лижного загону особливого призначення  
9-ї армії Північно-Західного фронту  під  командуванням  
полковника-осетина Хаджи-Умара Мамсурова. Це був 
розвідувально-диверсійний підрозділ, сформований 
переважно зі студентів Ленінградського інституту 
фізкультури ім. Лесгафта та курсантів Ленінградського 
військового училища зв’язку для проведення диверсій і 
розвідки  в тилу фінських бойових позицій та укріплень.

 Зазнавши значних втрат на початковому етапі війни 
з фінами, напередодні вирішального штурму радянське 
командування прийняло рішення провести детальну 
розвідку  лінії Маннергейма. 

Майор Дерев’янко не лише розробляв плани, а й  
разом із командиром особисто тренував майбутніх 
розвідників. Навчав, як діставати розвіддані, не 
виявивши себе, спостерігати за противником, а якщо не 
пощастить – вести бій у глибокому тилу. Разом зі своїми 
молодими бійцями і сам навчався виживати в умовах 
сорокаградусних морозів, жити під снігом, маскувати 
та заплутувати лижні сліди, вираховувати фінських 
снайперів-«зозуль» та замасковані під валуни доти.

 З 1 січня до 12 березня 1940 р. загін безпосередньо 
виконував розвідницькі завдання. Не обійшлося й 
без втрат. Кілька розвідгруп не повернулися живими. 
Зокрема, 6 березня 1940 р. група чемпіона СРСР із 
лижного спорту  Володимира  Мягкова  потрапила 
в засідку, прийнявши бій, була майже повністю 
розгромлена. Отримавши таку звістку, командир загону  
віддав наказ направити бійцям допомогу. Групу воїнів 
очолив  Кузьма  Дерев’янко. Пізніше згадував: «Як ми 
не поспішали, врятувати всіх поранених не вдалося – 
живим залишився лише один. Далася взнаки велика 
втрата крові та страшенний мороз. Важко висловити й 
описати наш стан, коли хоронили померлих… Ще важче 
розказати про те, що я відчував, коли за службовим 
обов’язком підписував документи їхнім  рідним та 
близьким… Про ті події офіцерові ще довго нагадувало 
обморожене обличчя, через що  мусив носити бороду 
та вуса. 

За участь у фінській кампанії Кузьмі Дерев’янку 
присвоєно звання полковника, він  був нагороджений 
орденом Червоної Зірки та іменним золотим годинником.

К.М. Дерев’янко. 1940 р.
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1939 – 1941 Найбільше світове зіткнення Радянський 
Союз та гітлерівська Німеччина розпочали як 
союзники, що разом поділили Східну Європу 

та хазяйнували, опановуючи кожен свою територію 
впливу. Для військової розвідки обох держав основними 
місцями діяльності стали колишня Польща, країни 
Прибалтики та Бессарабія. 

З 4 серпня 1940 р.  полковник Кузьма  Дерев’янко 
обіймав посаду заступника начальника розвідувального 
відділу з агентурної розвідки  Прибалтійського 
особливого військового округу, штаб якого розміщувався 
в Ризі. Від січня до березня 1941 р. він перебував у 
відрядженні в складі радянської групи з реалізації 
угоди про репатріацію прибалтійських німців, працював 
у Таллінні, Каунасі, Шауляї, Маріамполі, Таурогені, 
Тільзиті, Кенігсберзі, Інсторбурзі, Мемелі, Сувалках та 
інших містах. 

Безпосередньою сферою «опіки» полковника стала 
діяльність по лінії «Німецько-балтійського народного 
об’єднання» – колишньої організації самоврядування 
німців на території Латвії та інших районів Прибалтики.  
Через неї німецька сторона реалізовувала  план 

Північно-Західний фронт. Берег озера Селігер. 
Липень – серпень 1942 р.

Північно-Західний фронт.  3-й зліва – К.М. Дерев’янко. 
1942 р.

депортації громадян німецької національності з Прибалтики до Німеччини. Кожна  
зона виїжджала у призначений  день і годину.  До літа 1940 р. переселення переважно 
закінчилося, однак залишалися невеликі групи німців, депортація яких постійно 
затягувалася. Серед  них радянською розвідкою були виявлені агенти Абверу. Це 
викриття змусило Німеччину терміново  завершити роботу й вивести  свою агентуру. 

Ще одним шляхом для проведення розвідувальної діяльності, про який Кузьма 
Миколайович згадував у своїх спогадах, стала реалізація угоди Німеччини та СРСР про 
перепоховання воїнів, загиблих у боях із поляками. Цим займалися спеціальні команди, 
які під перепохованням маскували вивчення прикордонної смуги. 

На той час досвідчений розвідник мав тверду впевненість у близькому нападі 
Німеччини на Радянський Союз. Ще раз пересвідчитися у правильності своїх передчуттів 
йому довелося, зіткнувшись із діяльністю  розвідувально-диверсійного штабу Абверу під 
кодовою назвою «Валлі», що  за два місяці до німецького нападу  з’явився неподалік 
від Варшави. Спеціальні німецькі розвідкоманди вивчали різні види документів, 
нагородних знаків, штампів та печаток радянських військових частин, підприємств та 
установ; досліджували порядок видачі й оформлення документів на території СРСР.  
Для забезпечення агентури, що закидалася на радянську територію, при штабі «Валлі» 
розміщувалися склади трофейного радянського обмундирування, спорядження, 
працювала  майстерня з пошиття взуття. 

Невідомо, чи повідомляло командування штабу Прибалтійського особливого 
військового округу в Москву про здобуту розвідниками інформацію,  але загальновідомо, 
що напад військ Вермахту на Радянський Союз став неочікуваним…
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1941 – 1945 22 червня 1941 р.  відбувся кардинальний 
перелом у ході Другої світової війни. Війська 
Вермахту перетнули кордон СРСР. Колишні 

союзники стали смертельними ворогами. 28 червня 
1941 р. полковника Кузьму Дерев’янка було призначено 
начальником розвідвідділу Північно-Західного фронту.  
На цій посаді він керував фронтовою розвідкою під 
час важких оборонних боїв, відходу військ від кордону 
у Прибалтиці до району російських міст Дем’янськ і 
Валдай; особисто проводив глибоку розвідку й військові 
операції в тилу противника. У серпні 1941 р.  очолював 
рейд, під час якого з полону під Старою Русою 
було звільнено близько 2 тис. воїнів, які незабаром 
поповнили військо.

Третього травня 1942 р. в житті командира відбулося 
три пам’ятні події: нагородження орденом Червоного 
Прапора,  присвоєння звання генерал-майора та 
призначення на посаду начальника штабу 53-ї армії 
Північно-Західного фронту.  Штабна робота, яку 

фронтовому розвіднику  довелося виконувати до завершення війни, припала йому до 
серця.  Вона надала можливість продемонструвати оперативно-тактичні знання, вміння 
керувати військами та  виявила організаторський талант офіцера.

З 53-ю армією Кузьма Миколайович брав участь в оборонних боях 1942 р.  
у районі Дем’янська, в наступальній операції з ліквідації «Дем’янського котла».  
З нею пройшов шлях від Касторної до Знам’янки, безпосередньо визволяв Бєлгород, 
Харків, Полтаву, Кременчук, форсував Дніпро. Командувач 53-ю армією генерал-
полковник Іван Манагаров зазначав: «К. Дерев’янко був якраз тим начальником 
штабу, який володів широким кругозором, знаннями, досвідом, природженим тактом 
у відносинах з підлеглими, зумів згуртувати бойовий колектив офіцерів штабу для 
виконання великотрудних обов'язків з керівництва та управління військами. ... Штабну 
справу Кузьма Миколайович знав чудово. Офіцери штабу армії поважали і любили 
його. Генерал ніколи не підвищував голосу. Разом з тим він був дуже вимогливий до 
підлеглих і ще більшою мірою – до себе». 

У грудні 1943 р. Кузьма Миколайович отримав призначення на посаду начальника 
штабу 57-ї армії 2-го Українського фронту, яка діяла на північ від Кривого Рогу.  
Але оскільки армія на той час перебувала в обороні, він звернувся до командування  
з проханням перевести його на Звенигородський напрям, де розпочиналася  
Корсунь-Шевченківська операція та невдовзі  мало відбутися визволення рідного села.  

Душевна  історія про зустріч сина-генерала з матір’ю в нещодавно визволеній Косенівці 
досі жива серед мешканців села.  У своїх спогадах офіцер  згадував: «Відмічаю на своїй 
робочій карті звільнені військами армії міста й села.  Як  мама ? Чи жива ? Мої роздуми 
перервав полковник Герасим Федорович Воронцов:

– Кузьма Миколайович, Косенівка наша ! Літак чекає, я наказав підготувати Ваш  
У-2 до вильоту.

Приземлилися вдало. Я поспішив до нашої хати. Увійшов на подвір’я і побачив матір. 
– Мамо, – гукнув я її, а серце так і стиснулося від жалю, коли побачив схудлу, згорблену 

й дуже постарілу матір. 
Упізнавши мене, вона сплеснула руками, зробила кілька кроків і раптом зупинилася. 

Я майже підбіг до неї:
– Що Ви, мамо, що таке ?
– Синку, йти не можу, ноги віднялися. По обличчю матері горохом котилися сльози.
– Радість яка ! Живий, здоровий.
– Мамо, мамо ! Чого тільки не довелося Вам винести. Але все найстрашніше позаду, – 

шепотів я, низько схиливши перед нею голову. 
Вискочили племінники, повисли в мене на руках. Усі разом ми увійшли до хати. 

Подвір’я швидко заповнювали односельці. Радість, як і горе, під час війни було спільним. 
Бійці підрозділу, збентежені тим, що мимоволі стали свідками нашої зустрічі, вирішили, 

як видно, залишити двір і садок, де розмістилися  на відпочинок. Їх командир старший 
лейтенант Микола Борик наказав перегнати польову кухню, за нею потяглися й солдати.

Я покликав Борика і сказав йому:
 – Перебазовуватися не треба: тут і поранених буде кому доглянути. Ось тільки  

за садком мені дивіться, а то танкісти народ бідовий. До речі, ось ці яблуні посадив  
я сам…».

Північно-Західний фронт. Перед відправкою на передову. 1942 р.
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З 4 лютого 1944 р. і до закінчення війни генерал-майор Кузьма  Дерев’янко – 
начальник штабу 4-ї гвардійської армії 2-го і 3-го Українських фронтів. Учасник 
Корсунь-Шевченківської, Умансько-Ботошанської, Яссько-Кишинівської операцій, 
форсування Дунаю, звільнення м. Будапешт, боїв у районі м. Секешфехервара та озера 
Балатон,  Віденської операції та завершальних боїв на підступах до м. Лінц, де війська  
4-ї гвардійської  армії  зустрілися з  воїнами 3-ї американської армії генерала Джорджа  
Паттона. 

Кузьма Миколайович не був типовим радянським генералом, готовим досягти 
успіху за будь-яку ціну. Бойові соратники відзначали, що він  був розумним, вольовим, 
дбайливим воєначальником, коли потрібно –  завжди зі зброєю в руках вступав у бій. 
Так було, зокрема, на озері Балатон, коли противник прорвався  до штабу армії. Генерал 
Дерев’янко особисто організував оборону і зберіг контроль у складній ситуації.  

З нагородного листа за лютий 1945 р.: «У боях на території Угорщини від 25.11.1944 р. 
до 10.2.1945 р. на посаді начальника штабу армії вміло розробив плани трьох армійських 
операцій: 1) операція з форсування Дунаю і виходу військ армії на рубіж оз. Балатон – 

оз. Веленце; 2) операція з прориву сильно укріпленої оборонної смуги супротивника 
(«Лінія цариці Маргарити») і виходу військ армії до Дунаю на ділянці Дунаальмаш – 
Естергом; 3) операція, пов'язана з оборонними боями армії з відбиття численних атак 
противника з метою прориву до оточеного будапештського угруповання. Протягом 
безперервних 75-денних боїв гв. генерал-майор Дерев'янко успішно контролював і 
спрямовував виконання планів зазначених операцій… ».

Війну в Європі  Кузьма Миколайович закінчив у чині генерал-лейтенанта  
(19.04.1945 р.), а також кавалера полководницьких орденів: Кутузова І  та ІІ ст., Богдана 
Хмельницького І ст., Суворова ІІ ст. 

Після завершення боїв у травні –  червні 1945 р.  отримав призначення представника 
радянського військового командування в Союзницькій раді по Австрії (м. Відень), 
але далі обговорення організаційних питань дипломатична діяльність генерала не 
просунулася, оскільки надійшло розпорядження про призначення Кузьми Миколайовича 
начальником штабу 35-ї армії Приморської групи військ Далекосхідного фронту.

Лист президента США Г. Трумена з  підтвердженням про внесення  
К.М. Дерев’янка до списку нагороджених орденом США «Легіон заслуг». 
1946 р. 

Білий дім
Вашингтон

Л и с т - п о в і д о м л е н н я 
про  внесення до списку 
нагороджених  військовою 
відзнакою США  «Легіон 
з а с л у г »  о ф і ц е р с ь к о г о 
ступеня гвардії генерал-
л е й т е н а н т а  К у з ь м у 
Миколайовича Дерев’янка – 
н а ч а л ь н и к а  ш т а б у  
4-ї гвардійської армії – за  
сумлінне і  зразкове виконання 
службових обов’язків та 
участь в успішних бойових 
операціях із визволення країн 
Європи.

Гаррі Трумен

Припис про направлення К.М. Дерев’янка на Далекосхідний фронт із відмітками про зміну місця призначення. 
1.08.1945 р.
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З сином Віталієм. 
3 травня 1942 р. 

З дружиною та 
сином Миколою. 
1945 р.

«…Справжнім солдатом може бути лише той, хто завжди 
знаходиться на службі, хто не вміє займатися особистими 
справами за рахунок службових…». 

К.М. Дерев’янко
З листа рідним  3 липня 1945 р.

Ф.І. Толбухін та  
К.М. Дерев’янко  
під час зустрічі  
з командувачем   
3-ї американської 
армії генералом  
Дж. Паттоном. 
Травень 1945 р.
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Японія Виконуючи союзницькі зобов’язання та виходячи 
з власних міркувань, 9 серпня 1945 р. СРСР 
вступив у війну з Японією. На 14 серпня 

війська Забайкальського, 1-го Далекосхідного,  
2-го Далекосхідного фронтів просунулися  вглиб 
Маньчжурії (окупований північний схід Китаю)  
на 200 – 400 км. Японська Квантунська армія почала 
здаватися в полон. 6 та 9 серпня 1945 р.  на японські 
міста Хіросима й Нагасакі  були скинуті американські  
атомні бомби. 14 серпня уряд вирішив капітулювати 
і повідомив про прийняття умов Потсдамської угоди. 

12 серпня 1945 р. Йосип Сталін в особистому 
таємному посланні Гаррі Трумену погодився на 
призначення Верховним Головнокомандувачем 
союзних армій  на території Японії генерала армії 
Дугласа МакАртура й організацію ним беззастережної 
капітуляції японських військ, у тому числі й перед 
Радянським Головнокомандувачем на Далекому Сході. 
Попри те, що цю посаду обіймав маршал Олександр 
Василевський, у тому ж посланні американському 
президентові повідомлялася, що представником 
Радянського Військового Головнокомандування 
призначено генерал-лейтенанта Кузьму Миколайовича  
Дерев’янка. 

Тим часом новопризначений представник їхав у 
потязі на місце свого нового призначення. 15 серпня 
1945 р. комендант невеличкої залізничної станції  
передав Кузьмі Миколайовичу наказ Москви зійти у 
Читі. Відтинок шляху, що залишався до міста, видався 
генералові найважчим. У голові роїлися  найгірші 
думки... Усе стало на свої місця  після вручення 
урядової телеграми. На Дерев’янка покладалося 
завдання з координації дій радянських військ з діями 
союзників, зокрема обов’язковою була участь у всіх 
переговорах союзників з японцями. Також він мав 
стежити за перегрупуваннями японських військ і одразу 
доповідати у випадку їх переміщення.

25 серпня 1945 р. на чолі делегації з 15 осіб  
на американському літаку Кузьма Миколайович  
вилетів із Хабаровська на Філіппінські острови, де 
у м. Маніла розміщувався штаб американських 
збройних сил на Тихому океані. Перше знайомство 
з Дугласом МакАртуром стало іспитом на витримку 
й представницький рівень. У розмові порушувалися 
питання вірогідності планів радянського командування 

щодо висадки на острові Хоккайдо, дотримання домовленості про зупинку  Червоної армії на  
38-й паралелі в Кореї та інші. Кузьма Миколайович справив на американського колегу 
позитивне враження. Вони ще неодноразово зустрічалися.  Дуглас  МакАртур багато 
розповідав про боротьбу США з японською авіацією та флотом, навіть організував 
спільну поїздку на острів Коррехідор – овіяний славою американців, які його обороняли.  
«Успіхи союзників у боях на морі значною мірою визначили й успіхи на сухопутних 
театрах бойових дій. У ті дні про це не раз доводилося замислитися», – зазначав у 
своїх спогадах Кузьма Дерев’янко. 

27 серпня 1945 р. телеграмою зі Ставки ВГК повідомлялося, що генерал-лейтенант 
Кузьма Миколайович Дерев’янко уповноважується від імені Радянського Верховного 
Головнокомандування підписати Акт про беззастережну капітуляцію Японії.

31 серпня  1945 р. американська та радянська делегації вилетіли до Токіо. 

Запрошення  та перепустка на 
борт американського лінкора 
«Міссурі» генерал-лейтенанта 
К.М. Дерев’янка –  уповноваженого 
від імені Радянського Верховного 
Головнокомандувача  на церемонію 
капітуляції для підписання Акта про 
капітуляцію Японії.
 2 вересня 1945 р.
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На відміну від подвійної капітуляції Німеччини 
спочатку в Реймсі, а потім у Карлсхорсті, у 
Токіо, з огляду на те, що саме США брали 

найактивнішу участь у боях на Тихому океані, 
організаторами  капітуляції Японії стали американці. 
Місцем проведення був обраний лінкор «Міссурі», адже 
з моря на берег Країни Вранішнього Сонця відбувалася 
висадка союзних окупаційних військ. 

Корабель, що називався ім’ям штату, де народився 
президент Гаррі Трумен,  брав участь у багатьох 
військових операціях, які проводилися флотом США 
на Тихому океані. Гордість ВМС США, він заподіяв 
ворогові стільки  шкоди, що  11 квітня 1945 р.  його 
атакував японський винищувач із льотчиком-камікадзе 
на борту, але літак розбився, завдавши судну лише 
незначних пошкоджень. На згадку про трагічні події, 
які супроводжували вступ США у війну,  на флагштоку 

«Міссурі»  був піднятий прапор, який майорів над Білим домом у Вашингтоні  7 грудня 
1941р. – день нападу японців на Перл-Харбор.

 Палубу прикрашали прапори союзних націй, вона була вщент заповнена 
кореспондентами з різних країн світу, матросами та офіцерами. У центрі стояв  стіл, 
на зеленому сукні якого лежали тексти Акта про капітуляцію Японії  англійською та 
японською мовами. 

Першим на борт «Міссурі» піднявся генерал Дуглас МакАртур з американською 
делегацією.  

Офіційні представники союзних країн прибували на корабель на міноносцях.  
Радянську делегацію доставив міноносець «Буконан». Вона зійшла на борт лінкора 
в складі: представника Верховного Головнокомандувача генерал-лейтенанта 
Кузьми Дерев’янка, якого супроводжували  генерал-майор авіації Микола Воронов,  
контр-адмірал Андрій Стеценко та перекладач.

За свідченням учасників церемонії, під час підйому на корабель радянської делегації 
американські матроси влаштували їй бурхливу овацію – гучно вітали,  кидали догори 
свої матроські шапочки. 

2 вересня 
1945 р.

Лінкор «Міссурі». 2 вересня 1945 р. Під час підписання Акта про капітуляцію Японії. 2 вересня 1945 р. 



О 8.56, після прибуття всіх делегацій, на борт  ступила японська делегація, доставлена 
з Йокогами на американському есмінці «Ленсдаун». До її складу входили: представник 
уряду та імператора – міністр закордонних справ Сігеміцу Мамору, представник 
імператорської ставки – начальник Генерального штабу генерал Умедзу Йосідзіро та 
інші представники міністерств, армії та флоту.  

Церемонія розпочалася з «п’яти хвилин ганьби Японії». Такого прецеденту   
в національній історії Японії раніше не траплялося. Капітулянти стояли обличчям 
до китайської делегації, що для них було вельми ганебно, і впродовж п’яти хвилин  
в атмосфері німої тиші  витримували на собі докірливі  погляди всіх присутніх на судні. 

 Через три хвилини з’явився генерал Дуглас МакАртур. Із суворим виразом обличчя 
він виголосив промову: «Ми, представники головних воюючих держав, зібралися тут для  
того, щоб укласти урочисту угоду, через яку можна буде відновити мир. Спірні питання, 
пов'язані з різними ідеалами й ідеологіями,  були вирішені на полях боїв у різних частинах 
світу, а тому не підлягають  дискусії чи дебатам… Моя найбільша мрія і мрія всього 
людства, щоб з цієї урочистої миті почалося існування іншої епохи. Нехай у минулому 
залишаться кров і смерть, а мир буде заснований на вірі й взаємопорозумінні, світ буде 
намагатися не втрачати людської гідності, досягти найбільших прагнень –  свободи, 
терпимості та справедливості».

 Закінчивши свій виступ, генерал Дуглас МакАртур запросив до столу японську 
делегацію. Сігеміцу Мамору о 9.04 першим підписав Акт.  Наступним  від переможеної 
сторони  свій підпис поставив генерал Умедзу Йосідзіро –  65-річний генерал, який  
з 1939 р. перебував на посаді командувача Квантунської армії, а з 1944 р. – начальника 
Генштабу. Спочатку він відмовився брати участь у церемонії капітуляції, однак прибув 
на лінкор «Міссурі» за особистим наказом імператора. 

Своїми підписами вони  визнали  поразку Японії у війні, яка тривала 1364 доби,  
з часу  атаки на Перл-Харбор.

Від імені союзних країн цей факт  засвідчив  Верховний головнокомандувач союзних 
армій генерал армії США Дуглас  МакАртур, підписавши англійський та японський тексти 
документів різними ручками. У цю урочисту мить поруч із ним стояли колишні полонені 
американські генерали – генерал-лейтенант Джонатан  Уейнрайт, який капітулював на 
Філіппінах,  та генерал-лейтенант  Артур  Персиваль, який здався в полон японським 
військам у Сінгапурі. Обоє нещодавно були звільнені радянськими військами з табору 
для військовополонених у Маньчжурії. Їхній зовнішній вигляд свідчив про нелегкі 
випробування, які довелося пережити їм у ворожому полоні. Дуглас МакАртур  на знак 
поваги   кожному з них  подарував по ручці, якими підписував документ. 

У радянських газетах факт перебування донедавна полонених генералів на палубі 
«Міссурі» згадувався лише для того, щоб нагадати, що їх визволяли радянські війська. 
Але для мислячих людей, яким був, зокрема, Олександр Довженко, ця демонстрація  
американського генерала давала поштовх для інших роздумів – про долю радянських 
військовополонених, які оголошувались «ворогами народу» й підлягали репресіям. 
Почуття нестерпного болю й відчаю за таке несправедливе ставлення до полонених 
звучить у словах митця, записаних у щоденнику у вересні  1945 р.: «Не можу тільки простити 
генералу Макартуру, що, підписуючи капітуляцію Японії, підвів з собою до великого 
історичного стола двох своїх побувалих у полоні генералів. Ох і влетить йому од Трумена! 
Отаке вчинити. Який всесвітній сором! Полонених, замість того щоб розжалувати їх, 
перевірити в концтаборі й проробити так, щоб знали до четвертого коліна, як потрапляти 
до полону. Замість того, щоб довідатись шляхом серйозних досліджень, чи не були часом 
вони японськими шпиками, чи не допомагали японському фашизму, оцих-от підозрілих 
полонених так зразу покликати до столу як переможців, товариші, що ж це таке? Не 
розумію. І не розумію ще, чому се так схвилювало мене? Чому мені стало завидно?..   
І чогось жаль.  І радісно, що є на світі горді люде, всі помисли яких спрямовані на життя 
і на довіру до людини. Чорт забирай, які ж бо гарні речі бувають у житті!».
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Далі свої підписи поставили представники всіх союзних країн, які воювали проти 
Японії. Від США розписався командувач Тихоокеанського флоту США 60-річний адмірал 
Честер Німіц.  Далі присутні були дещо здивовані тим, що наступними підписувати 
документ були запрошені представники Китаю. Мета такого кроку –  зробити процедуру 
підписання Акта про капітуляцію ще більш принизливою для японської сторони. 
Документ підписав начальник оперативного відділу  китайської Ради Національної 
оборони –  гомінданівський генерал  Су Юн-чан.

Наступною до столу підійшла делегація Великобританії. Акт підписував адмірал Брюс 
Фрезер. За організацію охорони караванних суден із військовими вантажами, що ходили 
в порти Архангельська й Мурманська, він був нагороджений бойовим орденом СРСР. 
На церемонію одягнув військову тропічну форму –  білу безрукавку, шорти, шкарпетки 
й туфлі.

 Настала черга – представника СРСР, наймолодшого учасника церемонії, 
41-річного генерал-лейтенанта Кузьми Дерев’янка. Пізніше він згадував: «Як тільки 
генерал МакАртур оголосив про те, що зараз Акт підпише представник СРСР, на нас 
спрямувались погляди усіх присутніх, фото і кінокамери майже п’ятисот кореспондентів 
усіх країн світу. Намагаючись видаватися спокійним, я в супроводі генерал-майора авіації  
М.В. Воронова і контр-адмірала А.М. Стеценка підійшов до столу. Не кваплячись, сів, 
дістав з кишені автоматичну ручку й поставив свій підпис під документом.  Мимоволі 
пригадалася розповідь одного з очевидців підписання представниками гітлерівської 
Німеччини Акта про беззастережну капітуляцію.  Та церемонія ознаменувала собою 
завершення війни в Європі, а зараз ставилась переможна крапка під Другою світовою 
війною. На землю прийшов довгоочікуваний мир…». 

Після представника СРСР свої підписи поставили представник Австралії –  
Головнокомандувач Австралійських військ генерал Томас Блеймі, представник 
Канади – полковник Лоренс  Мур-Косгрейв, представник Франції – Головнокомандувач 
французьких частин на Далекому Сході генерал Жан Леклерк,  представник Королівства 
Нідерландів –  Головнокомандувач ВМФ Нідерландів адмірал-лейтенант Конрад Хелфріх 
та представник Нової Зеландії – віце-маршал авіації Леонард Ізітт. 

Після того як усі учасники церемонії підписали документ, генерал Дуглас МакАртур 
виголосив завершальне слово: «Давайте помолимося, щоб на всій Землі настав мир і 
Господь зберіг його назавжди…».

О 9.25 завершилися  всі формальності. Піднялося сонце, і сотні літаків, які здійнялися 
в небо з авіаносців, з гуркотом пролетіли над «Міссурі» та іншими кораблями. 
Так завершилась офіційна частина. Членів делегації було запрошено до салону 
відсвяткувати подію. Японська делегація відбула з «Актом» на берег – вона мала 
передати його імператору Хірохіто для оголошення на сесії японського парламенту.  
Проте, як з’ясував генерал Дерев’янко, парламентарям було зачитано не указ про 
капітуляцію, а «Указ про припинення війни», оскільки в японській мові немає відповідного 
ієрогліфа до слова «капітуляція»…

З подружжям МакАртурів. 
1947 р.

На офіційному прийомі 
з американськими колегами.  

1946 р.

На офіційних заходах. 
1946 р.
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Під час офіційного прийому в керівника радянської місії в Японії генерал-лейтенанта К.М. Дерев’янка. 1947 р.

До сьогоднішнього дня побутує чимало версій 
довкола питання, чому для підписання 
історичного документа обрали відносно 

маловідомого генерала, а не, наприклад, Олександра 
Василевського? Хто рекомендував Дерев’янка? Якими 
були аргументи? Достеменної відповіді немає. Її не знав  
і сам Кузьма Миколайович.  На його думку, певну роль 
відіграло його попереднє призначення представником 
Радянського командування в Союзницькій раді по 
Австрії.  

Багато істориків наполягають на тому, що вирішальним 
у цій церемонії стало те, що Кузьма Дерев’янко володів 
японською та англійською мовами, а також мав 
розвідницькі якості та чималий штабний військовий 
досвід. Трапляються припущення, що Йосип Сталін 
не направив на церемонію нікого з відомих маршалів, 
тому що не хотів робити з них чергових «Наполеонів». 

Чому 
Дерев’янко?

Також, можливо, йому в око впав рік народження Кузьми Миколайовича – 1904 – рік 
початку ганебної для Російської імперії війни з Японією, в якій вона втратила значні 
території, що тепер Сталін їх повертав. 

Досить вірогідною постає версія про те, що таке призначення – це бажання Сталіна  
нагадати союзникам про підписання Георгієм Жуковим Акта капітуляції Німеччини 
в передмісті Берліна. Тоді від імені союзників у церемонії узяв участь не Верховний 
Головнокомандувач експедиційних сил союзників генерал Дуайт  Ейзенхауер, а його 
заступник головний маршал авіації Артур Теддер. Таке рішення сприймалося Сталіним 
як бажання союзників применшити й знівелювати значення документа. Саме тому в 
Японії він розіграв схожу ситуацію.

 На Токійському процесі. 1947 р.
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Роздуми над подальшою долею Кузьми Миколайовича наштовхнули окремих його 
біографів на думку про те, що українського генерала просто послали на заклання… 
Адже в СРСР проводилися ядерні випробування, і вище військове командування 

знало про небезпечність наслідків атомного бомбардування. 
Річ у тому, що, крім  підписання Акта,  Кузьма Миколайович дістав наказ відвідати 

міста Хіросиму та Нагасакі й скласти письмовий та фотографічний звіт про побачене. 
Насамперед він ретельно обстежив місця вибухів, побував у їхніх епіцентрах, опитав 
свідків. Побачене глибоко вразило. «На стінах кам’яних будинків відбилися від спалаху 
бомби силуети дерев, а на східцях банку Сумімото – силует якоїсь жінки, від якої нічого 
не залишилося», – писав офіцер у  спогадах. Після ретельного дослідження  місцевості 
він зробив фото і підготував звіт, а потім вилетів до Москви.  30 вересня 1945 р. офіцер 
особисто доповідав  Сталіну та членам Політбюро про виконання доручень. Донесення  
про результати атомних бомбардувань отримало схвальну оцінку як керівництва країни, 
так і фахівців з ядерної фізики. 

Дерев’янко став одним із перших радянських офіцерів, який на власні очі побачив 
наслідки використання атомної зброї, а також першим українцем, який на собі відчув 
наслідки радіаційного опромінення. Імовірно, саме ці поїздки стали причиною важкої 
хвороби, від якої кремезний генерал незабаром почав швидко згасати. «Катастрофічно 

Смертельне випробування

 Нагасакі після атомного бомбардування. 

старію», – неодноразово писав  у листах до дружини. Саме такі слова через 30 років 
будуть говорити й ліквідатори катастрофи на ЧАЕС…

Вочевидь, переважну роль відіграло те, що Кузьма Миколайович був українцем за 
національністю. Цим об'єктивно віддавалося належне героїзму українців, жертвам 
нашого народу, покладеним  на вівтар Перемоги. За цим стояли певні внутрішньо 
і зовнішньополітичні розрахунки, зокрема створення ООН. Підпис українця під 
документом, яким була поставлена остання крапка у Другій світовій війні, став, 
без сумніву, ще одним вагомим аргументом  у гострих дискусіях між СРСР, США і 
Великобританією про правомірність входження до складу країн-засновниць ООН України 
та Білорусії. Цей крок сприяв утвердженню України як повноправного члена всесвітньої 
міжнародної організації. 

Проте, якими б не були причини доленосного призначення, воно виявилося цілком 
виправданим. Після нетривалої зустрічі з родиною в Києві дипломатична діяльність на 
Сході продовжилася для Кузьми Миколайовича далі. Від 1946 р. до 1951 р.  Дерев’янко 
представляв СРСР у Союзній Раді для Японії, яку очолював  Головнокомандувач  
окупаційних військ в Японії  Дуглас  МакАртур. Упродовж шести років роботи він виявляв 
хист справжнього дипломата. Взаємини між членами Ради дедалі погіршувалися. 
«Шукати допомоги в труднощах і відбивати партнера, коли труднощі закінчилися» – 
таку характеристику союзникам дав Кузьма Миколайович ще задовго до початку так 
званої «холодної війни».

Союзна Рада для Японії мала дорадчі та контролюючі функції. Зокрема, Кузьма 
Миколайович був присутнім на Токійському судовому процесі й засвідчив страту  
засуджених військових злочинців. Орган працював у складних політичних умовах, 
оскільки набирала обертів «холодна війна», від 1950 р. почалися військові дії в 
Кореї. За таких умов  Кузьмі Миколайовичу доводилося проявляти дипломатичне 
вміння і наполегливість у поєднанні з тактом. Він неодноразово пропонував заходи 
з демократизації післявоєнної Японії, вніс 33 пропозиції (про вибори до японського 
парламенту, облік та діяльність колишніх японських офіцерів, реорганізацію японської 
поліції, створення комісії з розслідування причин війни і поразки Японії та ін.). З часом 
на шпальтах світових газет почали з’являлися повідомлення про черговий демарш 
радянської делегації на засіданні Союзної Ради.  

Політична діяльність Кузьми Миколайовича Дерев’янка отримала визнання.  
У 1947 р. Президія Верховної Ради СРСР нагородила його другим орденом Леніна.

На початку 1950-х рр. після укладення мирного договору з Японією (сталінське 
керівництво його так і не підписало) Союзна Рада припинила свою діяльність. Кузьму 
Миколайовича перевели до Москви, де він обіймав  високі посади начальника кафедри 
збройних сил іноземних держав Військової академії, а потім –  управління інформації 
ГРУ Генштабу. Однак тяжка хвороба й далі давалася взнаки. 

14 листопада 1954 р. у лікарні його відвідали маршали  Семен Тимошенко і Павло 
Ротмістров, від імені керівництва привітали з 50-річчям від дня народження.  

За кілька місяців до смерті Кузьма Миколайович приїхав до рідної Косенівки на 
Черкащині: побачився із близькими, подихав рідним полином. Із села його забирали 
вже літаком санітарної авіації. Генерал попросив пілота зробити над рідною землею 
коло. Це був останній привіт рідній землі – привіт із мирного неба.

30 грудня 1954 р. генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко  помер. Некрологи про смерть 
у газетах «Правда», «Красная звезда» підписали Георгій Жуков, Василь  Соколовський, 
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Іван Конєв,  Родіон Малиновський та інші відомі радянські воєначальники. З державними 
почестями  Кузьму Миколайовича поховали на Новодівичому кладовищі в  Москві. 
Так скінчилося земне життя Кузьми Дерев’янка. Він був представником свого часу, 
формувався як радянський розвідник і служив режиму, однак це не завадило йому 
стати людиною, у якій гармонійно поєдналися багатий духовний світ та високий рівень 
інтелекту. До останку був переконаний, що слід постійно працювати, удосконалювати 
себе, осмислювати навколишний світ і вірити у людей. Також Кузьма Дерев’янко не 
зрадив своїй Батьківщині – Україні. «Я бачив багато народів і чимало країн, але краще, 
ніж на Батьківщині, не відчував себе ніде. Випробувавши закордонне життя, я не мислю 
себе надалі ніде, крім моєї улюбленої Батьківщини...».

Указом Президента України від 7 травня 2007 р. за мужність і самовідданість, 
виявлені в роки Другої світової війни 1939–1945 років, визначні дипломатичні заслуги 
в повоєнному врегулюванні міждержавних відносин генерал-лейтенанту Кузьмі 
Миколайовичу Дерев’янку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка». 

Кузьма Миколайович залишив спогади (робочі записи, документи, записки), які після 
проходження цензури частково були опубліковані в книзі сина Віталія «Солдат, генерал, 
дипломат» (Дніпропетровськ: Промінь, 1971) та  у збірці «На землі, в небесах і на морі» 
(М.: Військвидав, 1987). Уперше без купюр його записи та документи з’явилися в книзі 
«Легендарний генерал» (К.,: КНЕУ, 2004) племінниці Лариси Трохименко.  

В Україні на честь Героя  в Умані та в с. Косенівці названі вулиці.  Його ім’я увічнено 
на одній із плит обеліска Слави в Умані. У Косенівці відкрито музей-садибу. У Києві 
на фасаді будинку, де мешкав український генерал (вул. Пушкінська, 23), відкрито 
меморіальну дошку. Унікальний комплекс оригінальних матеріалів Кузьми Миколайовича 
представлений у Національному музеї історії України у Другій світовій війні (м. Київ).

Генерал-лейтенант К.М. Дерев’янко. 
1953 р.
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Грамота та нагороди Героя України К.М. Дерев’янка. 2007 р.

Останній раз в Україні.

«…Найбільш складне для мене питання: 
яка мова є для мене ріднішою – російська 
чи українська? Перші слова, які я почув і 
вимовив, – це були слова із самої глибини 
української мови. З цією мовою я жив і ріс, 
розвинувся і зміцнів. Російською мовою я 
навчився читати і пізнав усе, що зміг. З 
російською мовою в  мене пов’язане усе 
свідоме життя. Але у той же час жодного 
слова української я не забув, і важить воно 
для мене стільки ж, як і російське…».

К.М. Дерев’янко
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