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Стаття присвячена висвітленню захоплення чеченськими
бойовиками Ш. Басаєва міста Будьоновськ у червні 1995 р.
Проаналізовано не лише перебіг теракту, а й його передумови та
наслідки. Ця подія мала вирішальне значення як для перебігу російсько-
чеченської війни 1993-95 рр., так і для майбутнього розвитку
політичної ситуації на Північному Кавказі.
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Події, що розгорнулися 14 -19 червня 1995р. у невеличкому
містечку Ставропольської області Російської федерації стали по-
справжньому переломним етапом у розвитку сучасного світу. Вперше
поштовхом до прийняття політичного рішення урядом великої держави
стали не міжнародний тиск, політична чи економічна доцільність, а
терористичний акт – форма діяльності, засуджена міжнародним правом
та законодавством всіх країн світу. Зухвалість проведення нападу
чеченських бойовиків на тилове місто Росії вразила не лише
сучасників, а й вищу політичну еліту країни, змусила в кінцевому етапі
найрадикальніших політиків держави – генерала А. Кулікова, А
Вольського та ін.  сісти за стіл переговорів з тими, кого інакше як
„керівники кримінальних угрупувань” не називали. І не просто сісти, а
знайти з ними компроміс, прийнявши головну вимогу – припинення
бойових дій та виведення військ з республіки Ічкерія. Саме ці наслідки
і дозволили говорити про „нову еру” міжнародних відносин – еру
перспективного політичного тероризму.

Чим же все таки унікальний став Будьонівський теракт? Чому
саме він, вперше в новітній історії людства мав політичні наслідки? Чи
в одній слабкості тогочасного російського державного апарату справа?
Спробуємо знайти відповідь на ці питання.

Що ж насправді відбулось у місті Будьоновську. Як повідомляють
офіційні джерела, о 11.45 в чергову частину Будьоновського МВВС
зателефонували з посту міліції, і повідомили,
що до міста рухаються два затентовані КАМАЗи у супроводі



підозрілих міліцейських машин. На вимогу міліціонерів оглянути
вантаж чеченці, що сиділи у кабінах ввічливо відповіли, що везуть
хоронити загиблих, проте відкрити тенти відмовились. Вимогу
працівників міліції направитись до МВВС зреагували позитивно.

В супроводі машин охорони караван рушив до
Будьоновська [3].

Трохи інакше мету „візиту” до Будьоновська та його особливості
висвітлюють чеченці. „В Будьоновську у нас знаходився
розвідувально-диверсійний батальйон. Ми не збирались захоплювати
Будьоновськ, у нас була інша мета. Ми прагнули дістатися до Москви,
там трохи повоювати, і подивитися, як російська влада буду бомбити
Москву.

Але вся наша операція зірвалась через зажерливість постових
гаішників. У нас просто не вистачило грошей заплатити цьому посту.
Через це вони причепилися до нас і запропонували проїхати у
відділення міліції. Таким чином місто Будьоновськ опинилося у
заручниках. ... За яку ціну ви купували пости ДАІ? Від 100 доларів на
всіх до 5  тисяч рублів на людину”. Таку інформацію надав
кореспондентам газети „Комсомольська правда” сам керівник теракту,
польовий командир республіки Ічкерія Шаміль Басаєв[9].

Навіть проаналізувавши ці два повідомлення, можна зробити
спільний висновок. Російська влада не була готова до війни на власній
території. Караван підозрілих машин, в умовах війни, долає всі
блокпости та патрульні зони, і зупиняється за кілька сотень кілометрів
від лінії фронту працівниками ДАІ через відсутність документів на
вантаж. А скільки таких пунктів караван минув. Чим там міліція була
менш прискіпливою? На це питання відповіді так і немає. З іншого
боку це свідчить про серйозне попереднє планування операції, знання
Басаєвим реалій російської дорожньо-постової служби та настроїв у
військовому керівництві. „Чеченці вже ні на що не спроможні, їх
війська розбиті, а польові командири ведуть війну лише завдяки
важким природнім умовам в Кавказьких горах”[4] – так, або приблизно
так звучала офіційна позиція військових щодо перебігу 1 Чеченської
війни.

Однак саме прорив загону Басаєва наочно продемонстрував –
чеченських патріотів рано скидати з рахунку. Війна просто набуває
нової форми. З позиційної, „правильної” з точки зору російських
військових, війни, вона перетворюється у партизанське протистояння у
горах, добре знайоме ще по Афганістану. Однак Ш. Басаєв вніс у війну
і власний винахід – партизанська боротьба на території ворога. Такого
не робила практично жодна воююча сторона – ні в’єтконговці, ні



афганські моджахеди, ні хто інший з „слабшої сторони”.
Організовувались вибухи у містах метрополії (Ірландська
республіканська армія у Англії; Баскська ЕТА у Іспанії; Курдська
робітнича партія у Туреччині, тощо), однак до захоплення міст, і там
більше висування політичних вимог, не доходило.

Що ж підштовхнуло чеченців до такої безпрецедентної військової
акції, тим більше враховуючи бажання Ш. Басаєва їхати до Москви
(хоча, ймовірно це був звичайний блеф). Проаналізуємо для цього
основні умови чеченської війни.

Тогочасний президент Ічкерії Д. Дудаєв так описує діяльність
російських військ у республіці: „Зовсім не захищений чеченський
народ гине під ударами високоточних ракет. В бій йде стратегічна
авіація, ракетоносії ядерної зброї, котрі використовувались при
обстрілі Гудермесу. ... Мабуть, щоб морально легше було знищувати
мирних людей цілими жилими кварталами, російські військові зробили
головну ставка на авіацію...”[8]. Цим словам можна довіряти – їх казав
генерал радянської авіації, що сам „винайшов” систему „віялного
бомбардування”, яка ефективно використовувалась у Афганістані, а
потім її ж використали і проти Чечні. Та не лише авіація створювала
перевагу на фронтах війни. Системи залпового вогню „Град” та
„Ураган”; бронетехніка, хімічна зброю на зразок легендарного
„Сніжку”, не кажучи вже про значну перевагу у живій силі та
озброєнні – все це змушувало чеченців шукати інших, нетрадиційних
форм опору.

Бомбардування несли смерть не лише окремим людям, а й цілим
сім’ям. Ш. Басаєв, в результаті одного такого нальоту втратив

11 родичів. Втрати, які зазнали його бійці навіть не
піддаються підрахунку. І чи могло після цього хоч щось зупинити
чеченця, де кровна помста є традицією. Максимум, що могли втратити
бійці розвідувально-диверсійного батальйону – це власне життя. Але
яка це дрібниця, коли виграти можна помсту, а при успішному
завершенні
походу (мета його була зарання донесена всім бійцям) врятувати від
загибелі не одну тисячу співгромадян, родичів, близьких. Тим більше,
стан російської військової та цивільної адміністрації був таким, що
успіх у поході не виглядає чимось абстрактним. І батальйон
добровольців рушив у рейд, що мав принести або смерть, або славу.

Однак не дивлячись на голосні заяви і російської, і чеченської
сторони, подальші події у Будьоновську почали розгортатися за
класичним сценарієм. У відділку міліції розпочалась перестрілка.
Більшість міліціонерів, не готових до такого розгортання подій, могли



протиставити автоматам та гранатометам бойовиків лише
табельну зброю. 8 міліціонерів загинуло практично відразу, декілька
потрапили в полон і надалі використовувались як заручники. Бій у
міському відділку міліції продовжувався близько півгодини. Надалі
колона бойовиків та заручників рушила в центр міста, де Ш. Басаєв
прагнув організувати опір російським військам, яких терміново почали
підтягувати до міста.

Тим часом бойовики розділилися. Частина почала
супроводжувати заручників на центральний майдан міста, інші
захопили місцеву адміністрацію та ринок. Над мерією підняли прапор
Ічкерії [3]. Кількість заручників збільшувалась за рахунок працівників
адміністрації та місцевого населення. Близько 15 години основна
частина бойовиків з 2,5 тисяч заручників відійшли у район місцевої
лікарні, котра перетворилась на опорний пункт. За рахунок хворих і
лікарів кількість заручників зросла до півтисячі (на жаль, точного
числа заручників, що перебували у лікарні, визначити російськім
службам до сьогодні не вдалося). Тим часом до міста вже надходили
спецпідрозділи з Ставрополя, групи швидкого реагування
спеціальними рейсами перекидали з Москви та Санкт-Петербургу, в
тому числі легендарна „Альфа”[16].

Інакше пояснював журналістам причину захоплення лікарні
Ш. Басаєв. „Спочатку ми хотіли воювати у центрі

міста, але лікарі „швидкої” виявились людьми честі та обов’язку: не
зважаючи на бій, вони відвозили поранених, у тому числі й наших
чоловік 20,  до лікарні.  І ми пішли до наших, інакше війська їх
добиватимуть – в нас є такі факти...” [9].

Чи була це бравада вдалого терориста, чи Басаєв говорив щиро –
цього навряд чи колись вдасться дізнатися.  Принаймні той факт, що
заручників з самого початку вели не до лікарні, котра знаходилась
поруч з відділом міліції, а в центр міста, свідчить, що елементи правди
в його славах присутні.  Однак і Шаміль Басаєв, як досвідчений
польовий командир знав – півсотні його бійців не зможуть
організувати довготривалий опір у багато раз переважаючим військам
російського спецназу. І навіть заручники не стануть достатнім щитом
безпеки на відкритому просторі.  Саме з цих міркувань, зважаючи
також на певне забезпечення лікарні продуктами та медикаментами,
що є необхідним при утриманні заручників та веденні бойових дій, і
було обрано лікарню центром опору.

Надалі події у захопленому місті розгорталися під пильним оком
засобів масової інформації, як російських та іноземних. Необхідно
сказати, що висвітлення в ЗМІ вимагали не лише громадські



організації, а й передусім, чеченці. Більш того, для полегшення
роботи журналістам, Шаміль Басаєв організував 14 червня своєрідну
прес-конференцію, куди були запрошені всі бажаючі. Вона відбулась у
напівпідвальному приміщенні – місці, найбільш захищеному від куль в
разі початку штурму, який очікувався з хвилини на хвилину. Саме на
цій перс-конференції керівник терористів відкрито висвітлив свої цілі
та завдання теракту – заставити росіян вести війну на своїй території.
Більш того, Басаєв відкинув приналежність до організації захоплення
міста Д. Дудаєва та Р. Масхадова, вказуючи що ця акція є відповіддю
чеченського народу, а не уряду Ічкерії, на „вбивство наших жінок,
дітей та старих та бомбардування наших сіл” [9].

Тим часом російські війська стягували до лікарні спецпідрозділи
та бронетехніку,  включаючи навіть бойові вертольоти Мі-24. Всю ніч
„Альфа” провела в очікуванні наказу про штурм. Головним питанням
було: чи почнеться штурм лікарні, і якщо так, то коли. Однак прийняти
на себе відповідальність за життя заручників і віддати наказ про штурм
не збирався ніхто з військових. В ніч з 14 на 15 червня у Будьоновськ
прибули віце-прем’єр В. Єгоров, міністр внутрішніх справ В Єрін та
директор ФСБ С. Степашин. Однак ніхто з них так і не наважився
віддати наказ про штурм. Більше того, високопосадовці навіть не
приховують своєї розгубленості: події стали для них несподіванкою
[15]. 15 червня міліція та ОМОН патрулювали вулиці, намагаючись
викрити бойовиків. Паніка з приводу можливих терористі за межами
лікарні передалась і військовим підрозділам, які
охороняли дороги. В наслідок неї від рук російського солдата загинула
журналістка Н. Аляхіна, що представляла німецьку службу радіо
новин РУФА: її автомобіль після перевірки, без будь яких підстав, був
обстріляний з кулемета. Причину такої поведінки військовослужбовця
пояснили нервовим зривом. Того ж дня біля Будьоновська, на іншому
посту від вибуху гранати загинув один з військовослужбовців, а ще
двоє отримали поранення. Гранату з гранатомета випустив їх
сослуживець. Солдат, що стріляв, виявився п’яним [1].

Для переговорів з бойовиками було запрошено навіть
представників нової чеченської влади, сподіваючись що
співвітчизники переконають басаєвців скласти зброю чи принаймні
випустити заручників. Однак цією акцією російські урядовці ще
більше підтвердили свою некомпетентність у справі. Вести переговори
зі „зрадниками”, як називали новий уряд дудаєвці, було навіть
неприпустимим для „справжнього” чеченця. Це розуміли і „гості”,
котрі замість мирних ініціатив закликали розправитись з „мерзотою,
що прикривається жінками та дітьми” [3]. Єдине, що їх хвилювало, це



доля ставропольських етнічних чеченців, що могли стати
мішенню для помсти з боку місцевого населення. З кожною годиною
сподівання на легке вирішення проблеми зменшувалися. Особливо ідея
штурму поширилась після того, як серед військових розповсюдилась
інформація про Шаміля Басаєва та його попередні „подвиги”.
Більшості відразу стало зрозуміло – ця людина не піде ні на які
компроміси там, де бачить свою силу.

Ким же був цей польовий командир, одна інформація про якого
налаштувала російських спецназівців, перекинутих з „мирних” районів
на штурм.  Як свідчать офіційні джерела,  ще до Чеченської війни Ш.
Басаєв був авторитетною людиною не лише у Ічкерії, а й серед
більшості народів Північного Кавказу; навіть носив звання
„Підполковник конфедерації кавказьких народів”. До 1992 року жив у
Москві, навчався у Московському інституті інженерного землеустрою.
З приходом до влади у Чечні Д. Дудаєва Басаєв переїздить до
Грозного,  де стає одним з „батьків” проекту створення єдиної
незалежної Кавказької республіки; намагався переконати старійшин
народів Дагестану про необхідність створення єдиної Кавказької армії.

З початком грузино-абхазької війни Ш. Басаєв створює та очолює
так званий „абхазький батальйон” добровольців, що з Чечні їхали
допомогти абхазцям. Навіть на шляху до Абхазії Басаєв
продемонстрував всім свою рішучість. Під Нальчиком автобус з його
загоном був зупинений міліцією. Бойовики тут же, на трасі, захопили
рейсовий автобус, оголосили пасажирів заручниками, та на ньому
рушили далі. У П’ятигорську число заручників поповнили члени
місцевої адміністрації, котрі пробували вести переговори. Добравшись
таким чином до Карачаєвська, бойовики пересіли на вертольоти, якими
відправились на фронт. Заручники були залишені неушкодженими [7].
То чи міг командир з такою репутацією, що використовує будь-які
засоби для досягнення цілі, відступитися, маючи не 40, а майже 2,5
тисячі заручників. Тим більш що і „підлеглі” були рівні командиру.
Адже ще в Абхазії Ш. Басаєв продемонстрував себе талановитим
командиром, що користується повагою підлеглих. Після війни загін
Басаєва повернувся до Чечні, де був перетворений командиром на
розвідувально-диверсійний батальйон, котрий за традицією називався
„Абхазьким”. „Абхазці” Басаєва проявили себе і під час війни – в бою
під Аргуном ними було повністю знищено угрупування
„колабораціоніста” Руслана Лабазанова. Ця операція пройшла, по
відгукам військових спеціалістів, блискуче, з невеликими втратами.

Надалі „Абхазький” батальйон та його керівник вкрили себе
славою в боях з підрозділами опозиційної „Тимчасової ради” в



Надречинському районі; і особливо у боях за Грозний з
російською регулярною армією. Батальйон Басаєва тримав оборону в
районі Чорноріччя – і тримався довше всіх. Після відходу Д. Дудаєва зі
столиці президент Ічкерії призначає Шаміля командуючим південним
фронтом – стратегічно важливою ділянкою оборони. Пізніше

Ш. Басаєв отримує вже звання командуючого всіма
збройними силами Чечні (президент Д. Дудаєв залишався
головнокомандуючим). Однак, не дивлячись на таку стрімку кар’єру,
Ш. Басаєв ігнорує штабну роботу, проводячи більшість часу на
позиціях, серед вірних йому „абхазців” [7]. І саме з ними він захоплює
Будьоновськ, проводячи небачений військовий маневр. Басаєв не
довіряє нікому командування тією операцією, яка на його думку, може
докорінно змінити весь перебіг війни, досягнути миру для
багатостраждальної чеченської землі.

День 15 червня у Будьоновську не передбачував кривавих подій.
Серед журналістів та місцевого населення поширювались чутки, що
штурму не буде, урядовці більш схильні до переговорів.
Насторожувало лише те, що в країні на той момент не було президента
– він з офіційним візитом перебував у Канаді, і вирішив не переривати
своєї поїздки, переклавши всі питання по владнаною кризи на прем’єр-
міністра В. Чорномирдіна. Останній ніколи не відзначався надмірною
рішучістю у прийнятті відповідальних рішень, отже говорити про
швидке владнання конфлікту не доводилось. Тим більш вимоги у
терористів були значними: припинення військових дій у республіці,
виведення військ та визнання незалежності Ічкерії. Піти на такі
поступки В. Чорномирдін не міг.

Вночі, з 15 на 16 червня розпочався штурм лікарні. До сьогодні
так чітко і не встановлено,  хто віддав згубний наказ.  Лише 27 червня
зам міністра внутрішніх справ Єгоров зробив заяву, що у прийнятті
рішення про штурм ключову роль відіграв „головний миротворець” –
В. Чорномирдін. Останній цю версію не підтвердив, але й не заперечив
[10]. Офіційна влада оголосила причину штурму так: „В
ФСБ почули заклики про допомогу,  в лікарні з людей знущалися”.
Однак цю інформацію заперечує очевидець, лікар-парламентер

В. Чєпуріна, що вела переговори з російськими
військовими від імені заручників. За її словами в лікарні було тихо,
люди відпочивали хто як міг. Однак ззовні було вимкнено світло в
лікарні і розпочались вистріли [14]. Лікарню обстріляли з вертольотів
та бронетехніки, на штурм під прикриттям снайперів пішли групи
„Альфа” та „Вега”. Пройшли чутки, що спецназівцям вдалося захопити
підвал та перший поверх. Однак надалі стало зрозуміло – бійці не



підійшли навіть до головного корпусу лікарні. Заклики заручників
не стріляти та рішучий опір бойовиків змусили припинити операцію.
Басаєв, розуміючи, що продовження штурму може призвести до
загибелі не лише заручників, а й його загону, дозволив лікарям вийти
на переговори з військовими. Однак їх пошуки „бодай якого генерала”
були довгими та безуспішними. Нікого з керівництва ні на передовій,
ні на КПП не було. В штабі знаходився лише В. Жиріновський, який,
зрозуміло повноважень на припинення вогню не мав. Лише в
адміністрації було знайдено Єгорова, але і той відмовився віддавати
наказ про припинення вогню, посилаючись на відсутність
повноважень. На щастя для більшості заручників, офіцери спецназу
самі віддали наказ про відхід, розуміючи безперспективність штурму.
Бойові офіцери, керівники „Альфи” та „Веги” розуміли – в разі
загибелі багатьох заручників, винними зроблять їх. У складному для
бойових офіцерів виборі: виконувати злочинний наказ чи порушити
присягу, на цей раз перемогло останнє [16].

Після припинення вогню чеченці дозволили залишити лікарню
всім дітям та частині жінок – своєрідний „крок доброї волі”. Розмови
журналістів з колишніми заручниками виявились одкровенням для
широкого загалу. Що було найнеприємніше для російської влади – це
порозуміння між терористами та їх жертвами. Винними у смертях
звільнені вважали саме солдат, а бойовиків характеризували як людей,
що відносились до них цілком пристойно і навіть допомагали
переховуватись під час штурму, ділились останніми харчами і ні в
якому разі не відмовляли у медичній допомозі пораненим. Ці слова
підтвердив і народний депутат А. Кашпіровський, що зустрічався з
заручниками у лікарні. „Мене вразило – засвідчував він – що
заручники горою стоять за чеченців. Вони доводять, що чеченці їх
захищали. У заручників після штурму з’явився тваринний страх перед
російськими солдатами” – такий висновок зробив

депутат-психолог [14].
Якими ж виявились реальні наслідки нічного штурму? За

інформацією, яку надав директор ФСБ С. Степашин загинуло близько
сорока бойовиків і троє бійців „Альфи”. Однак і бойовики, і звільнені
заручники в один голос заперечували ці данні – за їх версією загинуло
лише 4 бойовика та більше трьох десятків заручників [4]. Всі трупи Ш.
Басаєв дозволив винести з лікарні та передати родичам для поховання.
Більш того, штурм певною мірою об’єднав терористів та їх жертв – за
деякими свідченнями очевидців, чоловіки самі просили у чеченців
зброю, щоб відстрілюватись від штурмуючих [16]. Такій перебіг подій
навряд очікували ті, хто давав наказ про штурм. Однак найважливішим



результатом штурму стало визнання російською владою
необхідності розпочати переговори з бойовиками. Військовий варіант
було відхилено.

Бойовики Ш. Басаєва полегшують проникнення до лікарні
журналістам та депутатам Державної думи. Їх метою стає
якнайправдивіше висвітлення того, що відбувається в лікарні: стан
заручників, боєздатність та моральний настрій бійців, відсутність тих
злочинів, у яких їх звинувачують офіційні ЗМІ – розстріл заручників,
тортури, добивання поранених. У переговорний процес включається
В. Чорномирдін. Під ранок він подзвонив Ш. Басаєву, та запевнив, що
штурму більше не буде. Проте, як не дивно, великої радості у
заручників це повідомлення не викликало – в щирість російського
керівництва мало кому вірилось. Виникали питання, чому ні
президент, ні прем’єр так і не приїхали до міста. Однак сам факт
виходу В. Чорномирдіна на зв’язок був позитивним і давав сподівання
на краще.

О 10 ранку в лікарню прибули відомий правозахисник
С. Ковальов та ряд народних депутатів, котрі і взяли на

себе функцію парламентера у переговорах. Після огляду лікарні та
розмов з заручниками, депутати і Ш. Басаєв сіли розробляти проект
улагодження конфлікту. Він був готовий через годину, затверджений
обома сторонами і мав в основі пошуку взаєморозуміння припинення
військових дій у Чечні. Це стала справжня перемога бойовиків, проте її
потрібно було ще закріпити на державному рівні. О 11.05. Басаєва знов
з’єднали з прем’єром, від якого вимагалось виступити на телебаченні,
визнати цей протокол та надати гарантії щодо його виконання. В
подальшому переговорний процес призупинився – не зважаючи на
перебування депутатів у лікарні до неї почали підтягувати
бронетехніку, що змусило Басаєва припинити розмову з В.
Чорномирдіним.

Допоки російські міністри та депутати виявляли що за БТР на
близився до лікарні і хто їм керує, заручники пережили тривожні
хвилини – примара штурму була дуже очевидною. Лише через пів
години БТР таки від’їхав з території лікарні. По телебаченню, в
екстреному випуску новин виступив В. Чорномирдін, що виклав суть
протоколу та оголосив гарантії припинення бойових дій в Чечні після
звільнення заручників [16]. Це вже було більше аніж військова
перемога – Ш. Басаєв отримав перемогу політичну. О 13.30 та 14. 15
того ж дня відбулись ще дві телефонні розмови між В. Чорномирдіним
та Ш. Басаєвим, на яких остаточно узгодили процедуру передачі
заручників, їх заміну на добровольців з числа депутатів, маршрут



виїзду колони до Чечні.
В подальшому С.  Ковальов та Ш. Басаєв на місці обговорювали

деталі виконання домовленостей і процедуру звільнення заручників.
Було також прийнято рішення про участь представників преси у
обміну заручників на добровольців. На останньому настояли саме
представники преси, розуміючи, що це єдиний шлях до отримання
правдивої інформації. Сподівання на прес-службу міністерства
оборони були мінімальними.

Не можна сказати, що така „миротворчість” С. Ковальова дуже
сподобалась політикам, які продовжували настоювати на силовому
вирішенні питання, адже на той момент басаєвці випустили близько
400 заручників, отже кількість можливо загиблих скоротилася.
Стєпашин відкрито заявив главі місцевої адміністрації Кузнєцову, що
нічого корисного група Ковальова не зробила, а йому самому не
бажано знаходитись а Ставропольському краї. Спроба С. Ковальова
повернутися у лікарню та стати одним з добровільних заручників була
зірвана військовими, що просто не пропустили його через блок-пост.

В цілому, процедура видачі заручників була узгоджена –
бойовики продовжують утримувати 150 чоловік, переважно
добровольців, і під їх прикриттям на наданих урядом Росії автобусах
їдуть до селища Введено у Чечні. Російські військові забов’язувались
не переслідувати бойовиків після остаточного звільнення всіх
заручників. Однак і в цій процедурі російські штабісти спробували
знайти слабке місце, щоб надалі використати його у власних цілях. Від
всіх заручників, що збирались добровільно їхати з чеченцями, почали
вимагати розписку, що ніяких претензій за можливі наслідки він
пред’являти не буде.  По-суті, це було підписання смертного вироку
самому собі.  Однак більше сотні лікарів та чоловіків-заручників
погодились визнати себе добровольцями. Доступ депутатів до цієї
справи утруднювались максимально, закордонним журналістам, що
також прагнули поїхати з заручниками військовий штаб відмовився
надати гарантії щодо їх повної безпеки з боку Російських військ.

Посадкою заручників у автобуси керував безпосередньо Ш.
Басаєв. В кожен „Ікарус” садовили 17-18 заручників, по 1-2 депутати та
по 2 журналісти. Біля кожного з „живих щитів” розміщувався бойовик,
з гранатами та направляв автомат у бік вікна. Залишаючи лікарню,
більшість бойовиків просили вибачення у колишніх заручників та
персоналу лікарні” „У нас не було іншого виходу, інакше ця війна
ніколи б не закінчилась” [16]. Це, по суті був
останній епізод Будьоновської трагедії, що надала можливість
уникнути значно більших жертв.



Російські урядовці, після від’їзду колони у бік Чечні в один голос
почали пояснювати таку поступливість терористам „бажанням
досягти миру в автономії, припинити кровопролиття, якого ніхто не
хотів”. Навіть ініціативу початку мирних переговорів намагалися
приписати собі, свідомо замовчуючи привід, з якого все почалось
захоплення лікарні бойовиками. Так В. Чорномирдін відкрито заявив,
що „ніяких компромісів з Д. Дудаєвим та його воєнізованими
формуваннями бути не може. ... Переговорний процес розпочнеться з
завдяки чіткому формуванню нашої позиції. Його метою є
призупинення бойових дій, початок відбудови народного господарства.
Життя в республіці має увійти в нормальне русло, чеченський народ
повинен спокійно готуватися до проведення демократичних виборів.
Він повинен сам вирішити – і вирішить! – свою долю” [2]. При цьому
В. Чорномирдін „забув” згадати, що свою волю чеченський народ уже
висловив на виборах президента країни, і вже протягом більш ніж пів
року відстоює цей вибір зі зброєю в руках.

Окрім публічних заяв, російська адміністрація зробила все, щоб
результати походу на Будьоновськ якнайменше могли використати
повстанці. Автобуси з заручниками йшли на Ведено не найкоротшим
маршрутом – через Моздок та Грозний (всього 368 км.), через
Нефтекумск та Хасавюрт (830 км.). Це рішення прийняв командувач
федеральними військами у Чечні генерал-полковник А. Куліков. Він не
міг допустити тріумфального вояжу переможців через „звільнені”
райони Чечні. Однак навряд чи він би дав такий наказ без відома
міністра Єріна; а той в свою чергу, В. Чорномирдіна, котрий офіційно
дозволив чеченцям вільно виїхати. І тут, як і в ситуації з нічним
штурмом лікарні, винних знайти не вдалось, хоч і намагалися пояснити
ситуацію позицією керівництва Північної Осетії, що не хотіло
пропускати терористів через свою територію. Однак осетини в один
голос заперечували навіть можливість такої ініціативи [15].

Надалі рух колони було призупинено під Хасавюртом.
Ш. Басаєв вимагав від російського військового керівництва

додаткових гарантій безпеки на території Чечні, адже в умовах війни
знищення автобусів можна було списати на „військову випадковість”
чи „неузгодженість командування”. Жоден з генералів надати такі
гарантії відмовлявся, одночасно офіційна преса все частіше
наголошувала, що в автобусах не заручники, а добровольці. 8 годин
автобуси простояли на сонці, так і не отримавши гарантій. Ймовірно,
Ш. Басаєв сам свідомо тягнув час, щоб в’їхати в Чечню ввечері.

Та незважаючи на побоювання, останній етап дороги пройшов без
провокацій. 20 червня, о 19. 50 останній автобус прибув у гірське село



Зандак, де терористи мали звільнити всіх добровольців та
відправити їх назад. Місцеві жителі зустрічали бойовиків як героїв, під
нестихаючі крики „Аллах акбар”.  Один з замісників Ш. Басаєва
оглянув автобуси, перевірив наявність всіх заручників і дав наказ
від’їжджати. На цьому переможний похід Басаєва і ганьба російської
влади закінчилась. Лишалось лише закріпити обіцянки, данні
терористам.

Вже 21 червня в Грозному розпочались переговори про мир.
З Чеченської сторони були представлені начальник

головного штабу збройних сил республіки Ічкерія Аслан Масхадов
(майбутній президент країни) та брат Шаміля Ширвані Басаєв.
Російську делегацію очолив В. Михайлов, хоча її офіційним рупором
став генерал А. Куліков. Переговори неодноразово заходили в глухий
кут, однак сам процес був вже явищем позитивним. Російська сторона
офіційно визнала, що у Чечні йде війна, відмовившись від старого
штампа „наведення конституційного ладу” [5]. 30 липня сторонами
було підписано ряд угод, передусім військового характеру, що
передбачали припинення вогню, поетапне виведення військових сил
Росії з республіки, роззброєння підрозділів Д. Дудаєва, відмову від
диверсійно-терористичних методів боротьби, невикористання важкої
зброї, обмін військовополоненими за принципом „всіх на всіх” [11].

І щоб не говорили про це політики та військові – навіть такий,
обмежений і нестійкий мир був досягнутий завдяки „протизаконним”
діям – терористичному акту, за який навіть офіційний уряд Ічкерії зняв
з себе відповідальність [6].

В чом же полягає справжня суть цього походу батальйону
„абхазців”, що дозволяє йому претендувати на початок „нової ери”, і
чи довго ця ера продовжилась. Розглядаючи і правові, і морально-
етичні прецеденти, дати однозначну відповідь дуже важко. Єдине що
можна сказати – вимоги терористів дійсно були унікальними – вони
просили лише миру миру. Відповідно і дії Російської влади не могли
бути традиційними, тим більш, що першу крав пролили бойовики,
розстрілявши частину державних службовців ще на центральній площі
міста. Вести після цього переговори з ними навряд чи погодилась будь-
яка політична еліта світу. Отже штурм, не зважаючи на можливість
загибелі багатьох заручників у лікарні був неминучим. Але що ж
зупинило спецназівців? Навряд чи тільки особиста жалість до
заручників, які стояли у вікнах та закликали припинити вогонь.
Ймовірно, що зіграли роль і інші чинники, передусім небажання самих
офіцерів вести війну зі своїми співгромадянами „до переможного
кінця” у той час, як їх опоненти просять миру. Тут сказалась



недостатня психологічна та моральна підготовка військових – людина
перемогла присягу, а це є наслідком провалу інформаційної війни.
Басаєв зіграв на невизначеності російського суспільства щодо подій у
Чечні і виграв.  Навряд чи „Альфа” зупинилась, вимагай терористи
чогось іншого, чи в інший час, коли пропагандистська машина Кремля
була запущена на повний хід: ми умови виконали, а вони продовжують
воювати, про що свідчать подальші події у Кізлярі та Москві. Там
армія діяла рішуче, і жоден з цих терактів не мав політичних наслідків,
не зважаючи на кращу підготовку та більшу кількість бойовиків.

Отже, можна підсумувати наслідки походу „Абхазького
батальйону”.  Він дійсно став початком „Нової ери”, адже своїми
наслідками заклав міну під всі засади державності. Уряд вперше
поступився принципами державності заради життя співгромадян, і не
лише з „милосердя” (дії і вислови „силових” міністрів про це яскраво
свідчать), а через розуміння свого політичного програшу – смерть
заручників від рук бойовиків, котрі просять миру, громадськість ніколи
б не пробачила, а це втрата влади. На користь силового вирішення
проблеми міг грати лише один аргумент – тепер кожен терорист зможе
захоплювати людей і вимагати що заманеться. А це призведе до ще
більших втрат, аніж при штурмі лікарні у Будьоновську. Однак цей
аргумент не є абсолютним, тим більше настільки сприятливих умов, як
у червні 1995 р. російська адміністрація вже не створить. Ш. Басаєв це
розумів, і тому в жодному з наступних терактів він участі не приймав.
Більш того всі розуміли – наступні теракти – це лише привід Москві
для силового вирішення Чеченського питання, що і підтвердили події
початку ІІ чеченської війни, котру спровокували вибухи у Москві та
Волгодонську, організовані невідомо ким. А події 11 вересня 2001
року у США ще більш підтвердили початок „нової ери” – ери,
коли відгук на теракт дають не просто силові відомства, а вся державна
машина, і ця відповідь не завжди відповідає інтересам суспільства,
держави та мирних жителів. З іншого боку, Будьоновськ 1995 р. і
подальші події в світі показали – теракт залишився ледь не останнім
аргументом „слабшої” сторони для захисту своїх інтересів, як
державницьких, так і культурних. І цей засіб залишиться таким до того
часу, поки не буде вироблена в світі кардинально нова схема
політичних контактів між великими державами та малими
соціальними, культурними та релігійними групами. А політичні
рішення, навіть самі прогресивні, завжди будуть пов’язані з трагедією
простої людини, що стає постійним заручником – як не конкретного
терориста, то цієї державної політики.
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Статья посвящена захвату чеченскими боевиками Ш. Басаева
города Будьоновск (Ставропольского края) в июне 1995 г.
Анализируется не только ход теракта, но и его причины и
последствия. Этот событие имело решающее значение как для
течения русско-чеченской войны 1993-95 годов, так и будущего



развития политической ситуации на Северном Кавказе.
Ключевые слова: Ичкерия, терроризм, заложники, „Альфа”,
ультиматум.

The article offers a complex review Shamil Basaev’s militants attack
on Budenovsk in June, 1995. The author analyses not only the chronic of the
terract but its reasons, prerequisites consequences. It is pointed that this
event had decisive impact on the running of Chechen war in 1993-1995 and
future development of the political situation in the Nothern Caucasia.

Key words: Ichkeria, terrorism, hostages, ” Аlpha”, ultimatum.


