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   Chruščov, S. N.: Jak státník odchází do penze. Československý spisovatel a Lidové nakladatelství, Praha 1990.

   Jde o vzpomínky syna Nikity Sergejeviče Chruščova, tedy Sergeje Nikitiviče Chruščova, který byl doktorem technických věd, inženýrem pracujícím v oboru elektroniky a systémových řízení. Zápisky byly pořízeny ve 2. pol. 60. let, a proto jsou velmi cenné. Byly totiž napsány do šuplíku a v době svého vzniku si nedělaly šanci na uveřejnění. O to více jsou cenné, že nejsou poznamenány společenským stavem na přelomu 80. a 90. let, ale vyjadřují bezprostřední dojmy ze své doby. Jak je poznamenáno v předmluvě, tak sdělovaná fakta jsou nepochybná, i když subjektivního pohledu se autor zbavit nemohl. Proto si tento materiál může také dělat nároky být historickým pramenem. Lze zde nahlédnout pod pokličku vztahů v těch nejvyšších a nejužších sférách politického vedení SSSR a zároveň ÚV KSSS.
   Jinak se autor snažil o nezaujatý a střízlivý pohled na věc, konkrétně na osudnou druhou polovinu roku 1964.
   Autor začíná své vzpomínky na konci léta tohoto roku, kdy byl Nikita Chruščov již desátý rok prvním tajemníkem ÚV KSSS a naplánoval si dovolenou na Picundě (na Krymu). Zápletka (vskutku jde o téměř detektivní příběh) začíná, když se Chruščovovi ml. telefonuje Vasilij Galjukov, bývalý člen ochranky N. G. Ignatova, což byl předseda prezídia Nejvyššího sovětu RSFSR a bývalý člen ÚV KSSS. Chtěl mluvit s N. Chruščovem, ale ten nebyl doma, a tak informuje syna o chystaném spiknutí a o plánovaném odstranění N. Chruščova z čela SSSR. Pak je v knize přesný záznam rozhovoru z tajné schůzky Galjukova se S. Chruščovem a poté i výpovědi Galjukova při setkání s Anastasem Mikojanem, blízkým Chruščovovým přítelem a též členem ÚV KSSS. Jsou zde tedy vylíčeny pocity Galjukova, který vypozoroval chystané spiknutí proti Chruščovovi, ale také uvedl nezvratná fakta, která se dozvěděl od Ignatova, ať už přímo nebo nepřímo. Čtenář se také může dozvědět o vztazích uvnitř nejvyššího vedení KSSS a také o podobě a stylu dovolené takovýchto mocipánů v Soči na Krymu.
   Autor se pak rozvzpomíná na své rozhovory s otcem, kdy ho informoval o chystaném spiknutí, a na otcovy reakce a opatření. Do toho také vkládá vzpomínky, jak v té době vypadal otcův obyčejný den, nejprve v Moskvě, pak na dovolené. V závěru jsou zde vzpomínky na osudné zasedání ÚV v říjnu 1964 a na okolnosti odstranění Chruščova od moci. Mladý Chruščov zde také zdůraznil, že otec už je starý a odstoupil od moci sám a že další vývoj ho už nezajímá. Také v různých rozhovorech s přáteli zjistil, že na tehdejším zasedání ÚV nehrál nakonec rozhodující roli Ignatov, ale Brežněv s Kosyginem.
   Jak už bylo řečeno na začátek, jde o velice cenné paměti. Čtenář se může dozvědět hodně ze zákulisí tehdejší nejvyšší sovětské politiky, kde vládly intriky, naivita, bezohlednost, touha po moci, zrady, prospěchářství, ale na druhou stranu chtěli všichni udržet stranickou linii a vedoucí pozici strany.
   Zajímavé jsou také zmínky o tom, jak pracovaly tajné služby, kdo všechno byl nepozorovaně sledován a hlídán, které četné telefony byly odposlouchávány.

