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Глава 1

УДАРЪТ НА „ТАЙФУН“1.  
49-А АРМИЯ

Опълченците при Серпухов. Пробив при Рославъл, Смоленска 
област. Обръщение на Хитлер към войниците: „… врагът се състои 
главно не от войници, а от бестии“. Сталин отговаря с назначение 
на Георгий Жуков за командващ Западния фронт. Генерал-полков-
ник Франц Галдер (началник на Генералния щаб на сухопътните 
войски на Вермахта от 1938 до 1942 г.) записва редовно военни-
те събития в дневника си. Защо 49-а армия не преминава Днепър в 
най-критичните за вяземската групировка дни? Катастрофата 
при Вязма. С какво са били въоръжени опълченците?

Край едно малко селце на Югозападния фронт ко-
паела окопи ротата на московските опълченци от 60-а 
стрелкова дивизия. Било ѝ заповядано да заеме отбрана 
на този рубеж, да се окопае в земята и да спре противни-
ка на всяка цена. От там до Москва имало 100 километра. 
Пъстроцветното опълченско войнство, въоръжено със 
старички винтовки и картечници, залежавали в складо-
вете от времето на въстанието на юнкерите през 1917 

1 Планът на немците за настъпление към Москва получил 
кодовото име „Тайфун“, а за изпълнението му била отговорна 
групата армии „Център“. –  Бел. прев.
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година, заемало своята позиция. Никой от тях не знаел 
каква ще бъде съдбата му, нито как ще мине първият им 
бой. Съдбата им обаче била вече решена. В навечерието 
на предстоящото сражение командващият на 49-а армия 
генерал-лейтенант Иван Захаркин бил извикан в Гене-
ралния щаб в Москва, където на неговата армия била 
поставена нова бойна задача и предадена лаконичната 
и изчерпателна заповед на върховния командващ: „При 
никакви условия Серпухов да не се отстъпва на врага!“.

От селото, където опълченците копаели окопи, до 
Серпухов имало двадесет километра. А от Серпухов до 
Москва – към 100. Но никой не искал да мисли за тези 
разстояния, които с всеки ден и всеки час стремително 
се скъсявали. Там, в Замоскворечието, на Чистие пруди и 
Арбат, живеели техните семейства, жените, децата, роди-
телите, по-малките им братя и сестри. А тук, в това село, 
името на което знаел само ротният командир, защото 
само той имал карта, те били дошли, за да ги защитят. И 
заедно с тях да защитят и селото.

На запад, зад далечния горист хоризонт, накъдето 
водел пътят, се чувал грохотът на фронта. Там бил вра-
гът. Той настъпвал насам, към това село, към техните по-
зиции. За да може после да стигне до Серпухов, до желе-
зопътния възел, след което безпрепятствено да настъпи 
към Москва.

Никой от тези, които копаели окопи в есенната земя, 
не знаел какво се случва в този час на фронта, на запад от 
рекичката Боровна, все още мирно бълбукаща през каме-
нистите бързеи, елшака и ракитака. Те дори не знаели, че 
са частица от гигантската битка, която започнала на 30 
септември и щяла да завърши няколко месеца по-късно – 
на 20 април 1942 година, когато мнозина от тях може би 
нямало да бъдат живи. Не знаели, че линията на тяхната 
отбрана вече била определена, че на тях и само на тях им 
предстояло да я удържат почти два месеца, че нямало да 
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имат смяна и че сигурността на тези сто метра, обозначе-
ни от ротния командир с колчета, този последен рубеж 
те щели да напоят с кръвта си. Знаели само, че там, в ра-
йона на Таруса, Кузмишчев и Крестов предните отряди 
на дивизията вече водели боеве. Значи след няколко часа 
врагът щял да бъде тук.

Започнал октомври 1941 година. Немците, след като 
се прегрупирали при Рославъл и Брянск, хвърлили в боя 
колосална по численост и мощна по въоръжение групи-
ровка, атакували руските войски по целия фронт още 
през първия ден, пробили фронта на няколко места и 
започнали настъпление към вътрешността на страната. 
Главната цел на тази мащабна атака била Москва. Хитлер, 
който със своите фелдмаршали и войници не постигнал 
решителна победа през лятната кампания, решил да я 
постигне тогава, през есента, и докато времето още било 
благоприятно, да нанесе мълниеносен, съкрушителен 
удар и да постави окончателна точка на блицкрига.

Групировката на немците, определена за провеждане 
на операция „Тайфун“, наброявала един милион и 800 хи-
ляди човека. Въоръжението ѝ съставлявали: над 14 000 
оръдия и миномети, 1700 танка. За колосалната по свои-
те мащаби операция били осигурени огромни складове 
с боеприпаси, гориво и продоволствие. Настъплението 
на сухоземните части прикривал от въздуха 2-ри възду-
шен флот, наброяващ около 1390 бойни самолета. Някои 
западни историци привеждат цифри, понякога значи-
телно различаващи се от общоприетите. Така например 
американският изследовател Дейвид Гланц твърди, че за 
провеждането на „Тайфун“ Хитлер предоставил на вой-
ските 3350 танка и 2770 самолета. Може да се допусне, 
че в началото на октомври танковете на Фон Бок са били 
действително повече, тъй като в сметката не е влизала 
трофейната техника: редом с немските към Москва на-
стъпвали и чешки, френски, полски и шведски танкове.
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Руската групировка, която се противопоставяла на 
групата армии „Център“, според данните на Института за 
военна история съставлявала 545 935 човека. Тежкото ѝ 
въоръжение се състояло от: 4029 оръдия, миномети, про-
тивотанкови и зенитни оръдия, 486 танка и 253 самоле-
та. Резервният ѝ фронт наброявал 478 508 човека, 4752 
оръдия и миномети, 301 танка и 126 самолета. Брянски-
ят фронт се състоял от 225 567 човека, 1743 оръдия и ми-
номети, 257 танка и 166 самолета.

По такъв начин по време на подготовката за „по-
следното най-голямо и решаващо сражение на годината“ 
немците имали значително превъзходство в жива сила, 
техника и въоръжение. Но, както показали последвалите 
събития, този аргумент не е бил решаващ.

Главната цел на всички завоеватели и нашествия, 
които претърпяла Русия в многовековната си история, 
представлявала Москва. Психологията на завоевателите 
във всички времена е еднаква. Столицата на държавата 
представлява не само комуникационен възел, тя е сим-
вол на държавността, на националния дух, тя е светиня, 
обединяваща народния дух. Превземането на столицата, 
поругаването на светинята, идеологията и народността 
ще сломят народа, който се смята за твърд и несломим. 
Немците не правели изключение. Хитлер искал да опро-
вергае историята. А историята учела, че досега нито един 
завоевател не е успял да покори Русия, да сломи руския 
дух, да го превърне в историческа химера, в мит, в ми-
нало, което нищо не струва и което може да се прекрои 
така, както е изгодно на завоевателя.

И танковете на групата армии „Център“, прикрива-
ни от ескадрите на Луфтвафе, се хвърлили напред. По-
следвала ги пехотата, която затвърждавала завоюваното 
пространство. Немските войници настъпвали по магист-
ралното шосе, по главните и междуселските пътища. 
Това бил гигантски поток, устремен на изток. В него има-
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ло нещо апокалиптично. Тези, които преживели окупа-
цията, спомняйки си есенния марш на немските войски, 
устремени към Москва, разказвали: настъпваше армада, 
денонощно, помиташе села, където птица не можеше да 
пребяга през пътя, движеше се нескончаем поток от хора, 
коне, машини, танкове, оръдия. В небето кръжаха само-
лети. Грохот, прах, звън на оръжие и вериги. И всичко 
това – насочено към Москва, към Москва, към Москва. Из-
глеждало, че няма такава сила, който би могла да застане 
на пътя, да спре тази съкрушителна със своята огромна и 
нескончаема по мощ Drang nach Orten2 . Маршът на тези 
почти два и половина немци и техните надеждни съюз-
ници, снабдени със снаряжение, оръжие и боеприпаси, 
следвал своята ясна и напълно определена цел.

Немските войски имали за цел да завземат североиз-
точната и югоизточната част на Москва. По такъв начин 
те щели да обхванат руската столица в гигантски клещи и 
същевременно да я притискат откъм фронта към центъра, 
за да се образува невиждан по размерите си котел – Мос-
ковският. Любима тактика, отработен модел на концен-
трирани удари, която според немските военни и политици 
щяла да им донесе победа и този път. Зад гърба си немски-
те войници имали опита от създаването и унищожаване-
то на Белостокския, Минския, Смоленския, Рославълския, 
Брянския и Вяземския котел. Войниците от групата армии 
„Център“ носели в раниците си и листовки с пламенната 
реч на фюрера, а в душите си – идеята за освобождението 
на Русия и руския народ от еврейския болшевизъм. Ма-
кар че едното противоречало на другото. Руският народ 
и славянството не влизали в списъка на народите, които 

2 Drang nach Osten („Натиск на изток“) – основен геостра-
тегически и политико-идеологически постулат на национал-
консервативните революционери на Третия райх. В резултат 
от следването на тази концепция се стига до плана „Барбаро-
са“ – нападението над СССР на 22 юни 1941 година. – Бел. прев.
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трябвало от нещо да се освобождават и очистват. Така че 
немските танкове, пехотата и следващите ги тилови час-
ти, айнзацкоманди и полицейски подразделения освобож-
давали не руския народ от болшевизма, а територията на 
Русия от руския народ, разчиствайки жизнено простран-
ство за немската нация и онези народи, на които щяло да 
им бъде позволено да живеят редом.

Обръщението на Хитлер към войниците от групата 
армии „Център“ било прочетено на 2 октомври един час 
преди разсъмване, непосредствено преди атаката. Офи-
церите и отговорните лица за националсоциалистиче-
ската пропаганда, светейки си с джобни фенерчета, чете-
ли пред войниците следния текст:

„Войници на Източния фронт!
Дълбоко загрижен за бъдещето и благополучието 

на нашия народ, аз още на 22 юни реших да се обърна 
към вас с искане да предотвратите в последната ми-
нута опасната заплаха, надвиснала над нас. Това беше 
намерението, както ни стана известно, на господарите 
на Кремъл да унищожат не само Германия, но и цяла 
Европа.

Вие, мои бойни другари, установихте през това вре-
ме следващите две неща:

1. Нашият противник е въоръжен за готвещото се 
от тях нападение буквално до зъби, надхвърляйки 
многократно дори най-сериозните ни опасения.

2. Само Господ Бог ще опази нашия народ, а и на-
родите на Европа от опасността варварският враг да 
успее да изпрати срещу нас своите десетки хиляди 
танкове.

Тогава би загинала цяла Европа. Защото този враг 
се състои главно не от войници, а от бестии.

Сега вие, мои другари, видяхте със собствените си 
очи какво представлява „раят на работниците и селя-
ните“. В страната с огромна територия и неизчерпа-
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