
9

Въведение

Времето все повече ни отдалечава от събитията на Втората 
световна война, остават все по-малко непосредствени участници, 
малко повече са тези, които помнят нещо от тези времена. родените 
след войната две – три поколения съдят за нея по писмени източ-
ници, филми и др. и независимо от това, че много архиви стават 
достъпни, че иНтерНет предоставя много исторически матери-
али, споровете и интерпретациите на отделни събития от войната 
не стихват. Не намалява и интересът към нея. Втората световна 
война със своите 54 млн жертви представлява уникален феномен и 
за 20-ти век, и за цялата човешка история. В тази война несъмнено 
най-ожесточен е съветско-германският военен сблъсък – от 21 юни 
1941 г. до 9 май 1945 г., който е несравним по своя драматизъм, 
мащабност, ожесточеност и човешки и материални загуби. Доста-
тъчно е да се посочи, че по време на войната в немската армия са 
мобилизирани 12,5 млн души – 18 % от населението на германия, 
а в Червената армия – 29,5 млн души, или 15 % от населението на 
ссср. Залогът в тази война е изключително голям за всяка от тези 
две държави.

Курската битка заема особено място в съветско-германската 
война като своеобразен водораздел между две отделни нейни фази. 
По концентрация на хора и военна техника на сравнително ограни-
чено пространство от курската издатина, по мощност и решител-
ност на немската офанзива и упоритост и ожесточеност на руската 
отбрана тази битка превъзхожда всички други сражения до и след 
юли – август 1943 г. Затова е интересна за съвременен прочит от 
различни поколения и от различни гледни точки.

Настоящата книга съдържа 18 очерка. В половината от тях се 
разглеждат характерни събития, предшестващи Курската битка, а 
в другата половина – отделни съществени епизоди и операции в 
нея. В тези очерци е намерила място и гледната точка на автора, 
основаваща се на неговият опит по управление на организационни 
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структури и вземане на решения при неопределеност и риск. В тек-
стовете няма претенции за всеобхватност и абсолютна истинност 
при интерпретирането на събития и решения. акцентът е върху 
фактите и решенията, които биха представлявали интерес за лю-
бознателния читател, така, че той сам да стигне до верните изводи.

Ключов момент в оценката на отделните операции и сражения 
са загубите на воюващите страни.

До началото на 90-те години на миналия век съветските военни 
архиви бяха почти затворени за проверки на реалните загуби на 
Червената армия. разчита се на мемоарната литература и на кос-
вени оценки, а това води до необективност. Най-голяма съпроти-
ва срещу отварянето на военните архиви оказва висшият съветски 
команден състав, който се страхува от огласяването на немалки-
те загуби в отделните сражения. Прелом настъпва след разпада на 
ссср и установяването на русия като самостоятелна държава, ко-
гато няколко комисии, на базата на личните дела на съветските во-
енослужещи в Централния военен архив в гр. Подолск, публикуват 
достатъчно обективни данни за загубите на Червената армия. На 
тази основа колектив от учени под редакцията на генерал-полко-
вник г. Ф. Кривошеев през 1993 г. издаде добилата популярност, 
преведена на много езици и ползваща се с високо доверие книга 
„секретността е снета“. Неин актуализиран вариант под редакция-
та на същия автор бе издадена през 2010 г. под заглавието „Велика-
та отечествена без секретност. Книга на загубите“. Данните от нея 
се използват в настоящата книга.

Още през 1954 г. в германия е публикувана добилата популяр-
ност и широко разпространение и многократно цитирана книга на 
б. Мюлер – Хилебранд „сухопътната армия на германия 1933 – 
1945 г.“, в която на базата на изследователска дейност в герман-
ските военни архиви авторът дава заслужаваща доверие картина на 
немските военни загуби. Данни за тях се използват и в настоящата 
книга.

През изминалите десетилетия са публикувани множество кни-
ги и обзори, в които се уточняват различни аспекти и данни за от-
делните сражения на източния фронт и загубите в тях, в това число 
и в Курската битка.

твърде интересен е издаденият в саЩ под редакцията на сти-
вън Нютон сборник от писмени свидетелства на пленени немски 
висши военоначалници под заглавието „Курската битка: немска 
гледна точка“.
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През последните десетилетия редица млади руски и немски 
изследователи работят с разсекретени архивни материали на ди-
визии, полкове, батальони, роти от двете страни на фронта и чрез 
насрещни проверки установяват факти и данни с висока степен на 
истинност.

Важна роля за изясняване на обстоятелствата при подготовка-
та и провеждането на Курската битка играят публикуваните спо-
мени на висши военоначалници и държавни дейци, взели участие 
в тази битка: от съветска страна – г. Жуков, а. Василевски, К. ро-
косовски, и. Конев, Н. Хрушчов, и. баграмян, П. ротмистров, Н. 
Пухов, Н. Попел, а. бабаджанян, а от немска – е. Манщайн, Х. гу-
дериан, а. Шпеер, Х. Хот, П. Хаусер, б. Неринс, т. бусе, е. раус, 
Ф. Фангор, К. типелскирх.

По време на студената война в публикуваните спомени и кни-
ги се усеща политическото влияние на текущия момент – руските 
автори като правило превъзнасят своята армия, намаляват нейните 
реални загуби и увеличават тези на противника, а немските, и из-
общо западните автори постъпват точно обратното. Освен това в 
немската военна литература се среща „синдром на победените“ и 
стремеж вината за пораженията да се хвърли изцяло върху Хит-
лер – къде справедливо, къде не.

след края на студената война би следвало текущата полити-
ческа ситуация да не оказва влияние върху оценката и тълкуване-
то на военно-историческите събития. В някои публикации това се 
получава, а в други е както преди – плаща се данък на текущите 
геополитически влияния и интереси.

В настоящата книга се избягва даването на оценки на полити-
ческите режими на основните воюващи държави, с изключение на 
национал-социалистическия (фашистки) режим в германия, който 
получи справедлива оценка и присъда от международния съд в гр. 
Нюрнберг.

В предлаганата книга за един и същ военачалник не се повтаря 
воинското звание и първата буква от собственото му име – след 
неговото първо споменаване се посочва само фамилията. използва 
се също така събирателното звание „генерал“, без да се уточнява 
дали това е генерал-лейтенант, генерал-майор и т. н.

За улеснение на читателите в края на книгата са дадени в от-
делно приложение кратки биографични данни и снимки на 20 вое-
началници – по 10 от всяка от двете воюващи страни, взели активно 
участие в Курската битка. тъй като всяко сражение – и най-малко-
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то, и най-крупното, е не само сблъсък на хора и техника, но и много 
силно противопоставяне на човешки качества и характери, то може 
да се очаква, че тези данни ще помогнат на читателя да придобие 
по-добра представа за военачалниците, вземали най-съществените 
решения в Курската битка.

глава 17 от книгата, наречена „рискове, решения“ има специ-
фичен характер и вероятно към нея ще проявят интерес по-ограни-
чен кръг от читателите. В нея е приложен опростен метод за пре-
смятане на рисковете и вероятностите за неблагоприятни събития 
с примери от Курската битка.

За потвърждаване на всеки описан в книгата факт може да се 
посочи достатъчно достоверен източник.

авторът би бил доволен, ако читателите проявят интерес към 
подобна свързана с Курската битка тематика, помнейки, че който 
иска да има бъдеще, той трябва да знае историята и менталността 
не само на своя, но и на другите народи – и в мирно време, и в ек-
стремални условия. Което ще му позволи да прави верни изводи.

авторът изказва благодарности на своя колега станислав 
Дрангажов за ефективната помощ в създаването на настоящата 
книга, както и на сътрудничката на ииКт – баН Диана георгиева 
за техническата обработка.

софия, 15.02.2018 г.
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