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У колекції музею Берлін-Карлсхорст є об'єкт, пов'язаний із заходом 15 вересня 

2022 року. Цього дня журналісти Гезіне Дорнблют і Томас Франке 

представляють свою нову, опубліковану в березні 2022 року, книгу "Безславні 

герої. Катастрофа літака і труднощі німецько-російського взаєморозуміння" в 

Музеї Берлін-Карлсхорст. У книзі розповідається про катастрофу радянського 

винищувача-бомбардувальника ЯК-28. Літак впав у берлінське озеро 

Штоссензее 6 квітня 1966 року під час тренувального польоту над Західним 

Берліном. Його уламки були підняті з дна озера британською командою 

водолазів-рятувальників. Радянським офіцерам було дозволено спостерігати 

за цією операцією тільки на відстані. 

Невеликий фрагмент літака, що розбився, потрапив до фондів нашого музею з 

приватної колекції. Британський майор і водолаз Стівен Гембрук (1933-2015) 

брав участь у цій операції 1966 року. У своїй книзі ""Сапер завжди сапер" ("Once 
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a Sapper always a Sapper"), виданій у Брайтоні, в Англії 2015 року, він докладно 

описує свої переживання того часу на сторінках 91-94. Імовірно, об'єкт є 

частиною лопаті ротора турбіни літака. Частина лопаті ротора встановлена на 

дерев'яній плоскій підставці; можливо, цей сувенір був виготовлений самим 

Гембруком на пам'ять про подію. Пізніше він подарував його своєму 

німецькому другові Х. Й., який, зі свого боку, передав сувенір 2021 року в наш 

музей. Примірник мемуарів майора Гембрука також перебуває в нашій 

колекції. 

Після катастрофи 1966 року значно посилилася критика радянських 

навчальних польотів над Берліном через їхню небезпеку для цивільного 

населення. Тодішній правлячий мер Берліна Віллі Брандт висловив подяку 

радянським льотчикам, незважаючи на тиск громадськості. Він сказав, що 

пілот, імовірно, свідомо запобіг великій трагедії, спрямувавши літак замість 

житлових кварталів у води озера Штоссензее. Сьогодні на мосту біля озера 

встановлена меморіальна дошка в пам'ять про двох льотчиків, капітана 

Бориса Володимировича Капустіна і лейтенанта Юрія Миколайовича Янова, які 

загинули під час аварії їхнього літака 6 квітня 1966 року. 

 


