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как един разузнавач се сдоби с плана  
на операция „Барбароса“ – Ян черняк

Кадър от филма „Седемнайсет мига от пролетта“

Ян Черняк (1909 – 1995 г.) е универсален разузнавач, Герой на 
Руската федерация, член на легендарната група „Крона“. 
В продължение на десет години събирал за СССР изклю-
чително секретна информация – от плана на операцията 
за нахлуване в СССР „Барбароса“ до мостри на оръжеен 
уран. Именно с Черняк се срещал и разговарял писателят 
Юлиан Семьонов, преди да напише „Седемнайсет мига от 
пролетта“. Групата на Черняк работела точно и ефикас-
но, без да допусне нито един провал, но се оказала безсилна 
пред предателството.
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Ян (Янкел) Черняк е роден на 6 април 1909 г. в австро-
унгарското село Черновици в семейството на унгарка и 
чешки евреи. Семейството било бедно – бащата се зани-
мавал с търговия на дребно, а майката не работела. Година 
след началото на Първата световна война се случила тра-
гедия: родителите на шестгодишния Ян загинали по време 
на погромите срещу евреите и той бил изпратен в сиропи-
талище в град Кошице. Черняк разказва в спомените си, че 
станал идеен противник на империализма още като ученик 
и тогава станал член на Социалистическия младежки съюз. 
През 1925 година Ян заминал за Чехия, където решил да 
придобие професията инженер-икономист в пражкото Вис-
ше технологично училище. Тъй като детството и юноше-
ството на Ян преминали в многонационална среда, 16-го-
дишният юноша на практика свободно говорел шест езика, 
в това число немски, унгарски, чешки и украински. Скоро 
към тях добавил и английски, който преподавал частно в 
годините, когато бил безработен. Ученето било лесно за 
Черняк, защото имал феноменална памет – можел дослов-
но да възпроизведе около десет страници от прочетен вед-
нъж текст и без грешка да назове местоположението на 
седемдесет предмета в стая. Освен на интелектуалното си 
развитие той отделял време и за физическа подготовка – 
въпреки крехкото си телосложение успешно се занимавал 
с дисциплината „ръкопашен бой“.

В началото на 30-те години Черняк заминал за Германия 
да учи в берлинския Политехнически институт и скоро станал 
член на местната комунистическа партия. Не се знае каква 
щеше да е съдбата му, ако малко преди завършването на ин-
ститута Ян не се беше запознал със съветски нелегален разуз-
навач с псевдонима Матис. Той оценил както политическите 
възгледи на 21-годишния Черняк, така и неговите изключи-
телни способности.
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Ян Черняк

Черняк ентусиазирано приел предложението да работи за 
разузнавателния отдел на Работническо-селската червена ар-
мия (РККА) и му предложили да замине за Румъния. Също 
като Полша, Румъния се смятала за най-вероятния военен 
противник на СССР. Освен това точно там Германия про-
веждала изпитания на най-новото артилерийско оръжие, тъй 
като според Версайския договор не можела да прави това на 
своята територия. Затова веднага след като взел дипломата 
си, Ян постъпил на служба в артилерийски полк на румън-
ската армия. Скоро сержант Черняк започнал да изпраща на 
Центъра получена от щаба на частта секретна информация 
за покупките, плановете за мобилизация, техническия потен-
циал на армията и военното сътрудничество между Румъния 
и Германия. В един момент животът и свободата на Ян били 
под заплаха, когато заловили неговата свръзка – една девой-
ка, но тя се оказала костелив орех и не издала агента.
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След отбиването на службата Черняк се върнал обратно 
в Германия и веднага пристъпил към изпълнението на нова 
мисия – организацията на нелегална разузнавателна мрежа. 
В нея освен другите влезли един сътрудник на разузнавател-
ното подразделение на военновъздушните сили на Вермахта 
и един драматург от Берлинския държавен театър. Обещани-
те от Центъра пари обаче не стигнали до получателя и за да 
плати обучението си, разузнавачът затънал в дългове, хващал 
се за всякаква работа и играел шах за пари. Ян помогнал за 
внедряването в обкръжението на Хитлер на съветския разуз-
навач Александър Добров – според легендата той планирал 
създаването на фашистка партия в СССР. Черняк чрез аген-
тите си изпратил на „куратора“ на Добров – ръководителя на 
външнополитическия отдел на Националсоциалистическата 
германска работническа партия (НСДАП) Алфред Розен-
берг – дезинформация: че съветската фашистка групировка 
стремително се разраства и непрекъснато се включват нови 
членове. Тези сведения убедили Розенберг в предаността на 
Добров и той казал на разузнавача, че ако фашистите дой-
дат на власт, Германия задължително ще нападне Съветския 
съюз. След това групата на Черняк се включила в операцията 
за създаване на два секретни центъра извън пределите на Гер-
мания, в които – в случай на бойни действия – трябвало да се 
разположат нелегалните разузнавачи.

Плодотворната дейност внезапно прекъснала през 1935 
година, когато в Белгия заловили комунист, който познавал 
Черняк покрай партийната дейност в Германия. Разузнавачът 
спешно бил отзован в Москва, където планирал да учи в Меж-
дународното ленинско училище. На място обаче плановете 
се променили – било решено, че Ян ще изучи основите на 
разузнаването в специално училище и ще научи руски език. 
Покровител на Черняк бил лично заместник-ръководителят 
на разузнавателното управление на Генералния щаб на РККА 
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Алфред Розенберг (в центъра) – ръководителят  
на външнополитическия отдел на НСДАП

Артур Артузов. След като завършил курсовете през 1936 го-
дина, Черняк, вече с псевдоним Джен, заминал за Швейцария 
под прикритието на кореспондент на ТАСС.

След пристигането си Ян пристъпил към създаването на 
нова мрежа на нелегалните резиденти. Така се сформирала 
групата „Крона“, състояща се от разузнавачи и агенти. В 
името на конспирацията Черняк организирал работата така, 
че членовете на групата не се срещали и нямало как да бъ-
дат видени заедно – той получавал и предавал информацията 
чрез добре организирана мрежа от свръзки. Резидентите на 
Черняк представлявали група от около 20 учени. Съдейки по 
всичко, това били английски учени, както и германски еми-
гранти, а вероятно и учени от Швейцария и Франция.
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Помощ на Черняк за вербуването на ценни ка-
дри оказвала една семейна двойка, работеща 
под прякора Хелена. Един германски финансист 
също станал информатор и снабдил Черняк с 
данни за банковите сметки на сътрудници на 
Вермахта. Съдействие му оказала и една де-
войка, която работела в конструкторско бюро 
заедно с баща си. Той работел над създаването 
на нови модели танкове и дъщерята носела на 
Черняк копия от схемите и чертежите, дока-
то баща ѝ бил в обедна почивка.

Александър Колпакиди,  
историк на специалните служби

Един от симпатизиращите на комунизма учени предавал 
на разузнавача най-новите разработки в областта на хими-
ческото оръжие. Сред информаторите му били секретарят 
на министъра на външните работи на Франция, един съ-
трудник на авиационна компания, разузнавач от Румъния. 
Благодарение на връзките си Ян се сдобил със сведения за 
необходимите за производството на бойна техника запаси 
от олово, никел и волфрам, начините за използване на до-
бавки към стоманени сплави за производство на оръдейни 
стволове.

През 1937 година Ян успял да вербува актрисата Ма-
рика Рек, която била любимка на берлинския гаулайтер1 и 
министър на пропагандата Йозеф Гьобелс. Възползвайки 
се от благосклонността на високопоставения фашист, Рек 
завоалирано научавала от обкръжението му необходимата 
информация, която след това предавала на Черняк. Спо-

1 Партийният водач на регионален клон на нацистката партия. През втората 
световна война рангът гаулайтер се е давал единствено пряко от адолф Хитлер.



Руските разузнавачи. НовИ ИмеНа И фактИ 11

ред слуховете за „Крона“ работела и съпругата на племен-
ника на писателя Антон Чехов – актрисата Олга Чехова, 
която била приятелка на спътницата на Хитлер Ева Браун. 
Според спомените на ръководителя на 4-то управление на 
НКВД Павел Судоплатов искали да привлекат Чехова и 
Рек към акцията за убийството на фюрера, но ръководи-
телят на СССР отхвърлил плана за покушението. Сталин 
се опасявал, че новото ръководство на фашистка Германия 
ще се договори с Англия и страните заедно ще се обявят 
против СССР.

Черняк беше ненадминат майстор – той създаде 
идеална система от шифри. Контраразузнава-
нето от време на време прихващаше радиогра-
ми, но не успяваше да разшифрова съдържа-
нието им. Разузнавачът използваше секретна 
технология, която позволяваше при нужда да 
осветява всички микроснимки, а освен това се 
беше научил безупречно да фалшифицира доку-
менти и сам да изработва печати и щампи.

Генадий Соколов,  
историк на руските специални служби

През 1938 година разузнавачът пристигнал в Париж, но 
не се задържал дълго там – напуснал града точно преди да го 
превземат фашистите. Черняк се върнал обратно в Швейца-
рия, а през 1940 година заминал за Англия.
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Актрисата Марика Рек

Според някои данни разузнавачът никога не използвал 
други паспорти, освен когато бил изпратен за пръв път в 
Швейцария. Тогава, за да избегне проблемите, Ян унищожил 
стария си паспорт с виза от СССР, а в новия документ имало 
един печат, свидетелстващ само за пребиваване в Австрия.

След пристигането му във Виена възникнал проблем: тряб-
вало да представи новия паспорт, който бил зашит в хастара 
на куфара, за да се регистрира в хотела. Черняк нямало как да 
го извади, без да привлече вниманието, и затова, след като по-
пълнил формуляра за настаняване, казал, че трябва да намери 
документа измежду вещите си и ще го представи по-късно. 
Според друга информация Черняк често сменял образа си – 
бил ту инженер, ту бежанец, ту търговски пътник, но помнел 
и най-малките подробности на съответните биографии. Пред-
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пазливият разузнавач предпочитал чергарския начин на жи-
вот – сменял хотелите поне веднъж седмично и живеел само в 
домовете на хора, в които вярвал безгранично.

Преди началото на Втората световна война информаторите 
на Черняк наброявали 35 души, 20 от които вербувал лично той – 
сътрудници на Гестапо, Абвера и Вермахта. Ян успял да постиг-
не дори невъзможното – убедил да сътрудничи офицер, работещ 
в един от командните пунктове на щаба на фюрера. С помощта 
на агентите си в началото на юни 1941 година Черняк успял да 
получи копие от прочутия план „Барбароса“ – целите, сроковете 
и секретните материали за нападението срещу СССР, което вед-
нага препратил на Генералния щаб. Между другото, преводът на 
този изключително важен документ направила дъщерята на друг 
съветски разузнавач – Лев Маневич, който тогава бил в затвора 
на италианския град Неапол по обвинение във военен шпионаж. 
Малко по-късно „Крона“ препратила подробности за операци-
ята „Цитадела“ и така съветските военачалници научили такти-
ката на фашистите за нападението на Курската дъга. Освен това 
Черняк изпратил в Москва и данни за устройството на новите 
танкове „Тигър“ и „Пантера“, които нацистите планирали да из-
ползват в битката при Курск.

През 1942 година по поръчение на Центъра Черняк се за-
познал с физика Алън Мей, ценен сътрудник на лаборатория-
та „Кавендиш“ на Кеймбриджкия университет. Участникът в 
проекта за разработване на атомна бомба Мей се съгласил да 
сътрудничи на съветското разузнаване „заради безопасност-
та на човечеството“. Ученият предал на Черняк 130 страници 
важна документация, в която имало информация за схемите и 
работата на урановия реактор, технологията за получаване на 
плутоний и устройствата за разделянето на изотопите на ура-
на. Плодотворното сътрудничество продължило до началото 
на 1943 година, когато Мей бил изпратен в Монреал. Обемът 
на постъпващата от разузнавача информация бил огромен:
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Алън Мей – един от учените в проекта за разработване  
на атомна бомба

така например през 1944 година Центърът получил около 12 
хиляди страници документи с техническа информация – поня-
кога наведнъж се предавали по хиляда листа. Черняк успявал 
да се сдобие с различна информация – от най-новите разра-
ботки в самолетостроенето и артилерийското оръжие до под-
робности за системата на противовъздушна и противолодъчна 
отбрана на фашистите и за създаването на крилатите ракети 
„Фау-1“, „Фау-2“ и реактивните изтребители. От агентите си 
Черняк научил, че Хитлер е решил да пренасочи вниманието от 
разработването на ядрено оръжие към ракетостроенето.

Секретните схеми и образци се предавали на Центъра чрез 
съветското посолство в България с помощта на специално раз-
работена система за тайна доставка. Случвало се куриерите, 
маскирани като туристи, да превозват таен товар в торти, за-
щото на митничарите изобщо не им минавало през ум да прове-
ряват сладкарските изделия. В крайна сметка „Крона“ просъ-
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ществувала около десет години и през цялото това време нито 
един от агентите на Черняк не попаднал в полезрението на кон-
траразузнаването, а групата помогнала на СССР да икономиса 
десетки милиони долари в сферата на разработките. Самият Ян 
смятал, че това се дължало не само на изключителния профе-
сионализъм на членовете на групата, но и на късмет.

През 1945 година Черняк бил изпратен в нова команди-
ровка, този път в САЩ, където трябвало да замени разкрития 
разузнавач Николай Заботин. Трябвало да действа много вни-
мателно, защото скандалът с неговия предшественик вдигнал 
много шум и СССР успял да го потуши само като хвърлил ця-
лата вина върху инициативата на самия Заботин. На Черняк 
възлагали големи надежди – към онзи момент наричали неу-
ловимия разузнавач „човекът без сянка“. Според слуховете 
той можел да мине дори покрай жена си, без тя да го познае.

Висши офицери на райха в щаба на Хитлер


