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от аВтора

„През юли и август 1943 г. в района на градовете Орел, 
Курск, Белгород и харков се проведе една от най-голе-
мите битки на Великата отечествена война. Тази битка е 
изключително интересна поради две причини.

Първо, Битката при град Курск, която завърши с раз-
громяването на две основни немски групировки – Орлов-
ската и Белгородско-харковската – и се превърна в на-
чалото на мощно руско настъпление, до голяма степен 
предопредели по-нататъшното развитие на всички опера-
ции по време на войната.

От чисто военна гледна точка разгромът на немските 
войски на нашия фронт към края на тази година е пре-
допределен от две събития: Сталинградската битка и Кур-
ската битка – каза другарят Сталин и по-нататък подчерта, 
че ако Сталинградската битка е предвестник на залеза на 
фашистката армия, то Битката при Курск изправи същата 
тази армия пред катастрофа.

Близо до градовете Орел, Курск и харков се стопи-
ха и последните надежди на командването на хитлер, че 
Съветският съюз може да бъде изваден от войната чрез 
настъпателни операции на немската армия. При Орел, 
Курск и харков претърпя неуспех последният опит на 
немците да си възвърнат изгубената при Сталинград 
стратегическа инициатива, да се реваншират за разгрома 
там. След поражението при Курск немското командване 
бе принудено да премине към стратегическа отбрана по 
линията на целия фронт. хвалебствените съобщения за 
подготовката на ново настъпление срещу Червената ар-
мия бързо се смениха с непохватни опити на немската 
пропаганда да обясни неуспехите с необходимостта от 
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изравняване на фронтовата линия, с аргумента за преми-
наване към гъвкава, еластична отбрана.

Второ, Битката при Курск, също като Битката при Ста-
линград, е блестящ пример за майсторското изпълнение 
на най-голямата стратегическа операция на Червената ар-
мия, в която участваха няколко фронта и огромен брой 
войски, оборудвани с всякаква бойна техника.

Тази битка свидетелства за нарастването на силата на 
Червената армия, за по-нататъшното усъвършенстване на 
нейните методи за провеждане на операции и битки, за го-
лямата тактическа подготовка на войниците и офицерите, 
за правилното използване на всички родове войски както 
при отбрана, така и при настъпление.

По време на тази битка отново се прояви силният по-
литически и морален дух на нашата армия, готовността 
на нейните войници и командири да изпълнят задачите, 
поставени пред тях от Родината и другаря Сталин, без да 
щадят живота си.“

Това е цитат от една издадена през 1945 г. в СССР книга. 
Битката при Курск се представяше от съветските историци 
като най-голямата победа, макар че събитията изобщо не са 
се развивали толкова гладко.

По време на Курската битка Червената армия е разполага-
ла с преимущество по отношение на числеността (1,4 войници 
срещу всеки един немец) и техниката (2 към 1). Настъпление-
то започват немците, а военната наука твърди, че атакуващата 
страна обикновено губи повече, отколкото отбраняващата се. 
логично е да се предположи, че немските войски са понесли 
по-големи загуби от руските. Случва се обаче същото, като при 
нападението на хитлер срещу СССР. за целия период на Бит-
ката при Курск (5 юли – 23 август) немците губят 500 хиляди 
души като убити и ранени, а руснаците – 863 хиляди души. да-
нните са официални, което означава, че вероятно са занижени.
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Някои историци дори смятат, че Битката при Курск е спе-
челена от Червената армия благодарение на хитлер. именно 
той на 13 юли привиква в щаба командващия групата армии 
„Юг“ Манщайн и командващия групата армии „Център“ 
Клуге и им съобщава, че тъй като в италия след десанта на 
Съюзниците (10 юли) обстановката е сложна, трябва да на-
сочат натам част от силите от източния фронт и да прекра-
тят операция“Цитадела“. На 17 юли вземат от Манщайн 2-ри 
танков корпус на СС, а на 18 юли – още две танкови дивизии. 
Той съответно е принуден да се откаже от планираните ата-
ки. По-късно Манщайн заявява, че това е било направено в 
навечерието на победата: две от неговите армии нанесли на 
руските войски загуба в размер на 85 хиляди души, в това 
число 17 хиляди убити и 34 пленени. Собствените загуби на 
Манщайн възлезли на 20 720 души, в това число 3330 убити. 
Едва на 23 юли немците отстъпили на позициите, от които 
започнали настъплението на 5 юли. Руските военачалници 
също не се проявили добре по време на битката при Прохо-
ровка (12 юли). Между другото, точно на Курската дъга съ-
ветските войници за пръв път станали свидетели на публични 
екзекуции чрез обесване на дезертьори.

В тази книга ще се опитаме заедно с вас да разберем как 
всъщност са се развивали събитията през пролетта и лятото 
на 1943 г. Сега можем да използваме не само документите на 
победителите (през 2007 г. бяха направени достъпни много 
архиви във връзка с Втората световна война), но и немски 
архиви и спомени на немски офицери и генерали.

Михаил Жданов



прЕдГоВор

По своя мащаб, привлечени сили и средства, напрегнатост, 
резултати и военнополитически последици Битката при Курск 
е една от най-важните битки на Втората световна и Великата 
отечествена война. В руската историография е прието битката 
да се дели на 3 части: отбрана при Курск (5–12 юли), Орловска 
(12 юли – 18 август) и Белгородско-харковска (3–23 август) 
настъпателна операция. От немска страна настъплението било 
наречено операция „Цитадела“.

Числеността на личния състав на сухопътната немска 
армия на източния фронт към 1 юли 1943 г. възлизала на 
3115 хиляди души в 168 дивизии, към които се присъединили  
6 дивизии и два полка на СС, 12 авиационно-полеви дивизии 
на военновъздушните сили (по-нататък – ВВС), 14 дивизии 
и 8 бригади на финландската армия, 9 румънски, 5 унгарски,  
2 словашки дивизии, от 130 до 150 хиляди така наречени „из-
точни войски“ и от 220 до 320 хиляди „доброволци на спома-
гателна служба“: общо не повече от 4,5 милиона души. Пред-
вид факта, че на източния фронт действала значителна част 
на ВВС, която през 1943 г. възлизала на 1700 хиляди воен-
нослужещи, общата численост на немските и съюзническите 
войски била около 5 милиона души. В периода 20–30 юни 
1943 г. на източния фронт имало 2845 танка и 997 щурмови 
оръдия, общо 3842 бойни машини (според други данни към 
30 юни немската армия на изток разполагала с 2398 танка и 
1036 щурмови оръдия, общо 3434 бойни машини).

В СССР се произвеждало по-голямо количество военна 
продукция, отколкото в Германия. Германия изоставала зна-
чително в производството на артилерийски оръдия и минох-
въргачки. Тя произвеждала повече транспортни средства, но 
Русия пък получавала такива от Великобритания и САЩ. По 
време на войната Съюзниците снабдили действащата съвет-
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ска армия с над 240 хиляди единици автомобилен транспорт, 
което превишавало обема на четиригодишното производство 
на съветската промишленост и позволило съветските авто-
мобилни заводи да преминат към производството на леки 
танкове. В хода на войната превъзходството на СССР по 
отношение на произвежданата военна продукция като цяло 
непрекъснато нараствало. През 1943 г. военното производ-
ство в СССР се увеличило 4,3 пъти в сравнение с това преди 
войната, докато в Германия – едва 2,3 пъти, макар че тя пък 
добивала повече метал, въглища и електроенергия.

Оттук следва изводът, че съветската военноикономическа 
система се оказала по-ефективна, отколкото германската. 
Това било постигнато преди всичко благодарение на мили-
таризацията на икономиката, която съветското политическо 
ръководство започнало още от 1929–1930 г. с провеждането 
на политиката на „колективизация“ и „индустриализация“. 
СССР за разлика от Германия по-дълго време и по-целенасо-
чено се подготвял за цялостна мащабна война с цел устано-
вяване на хегемония в Европа.

друг важен фактор, макар и не икономически, било използ-
ването на изключително жестоки начини на държавна прину-
да по отношение на задължителния и зле заплащания труд 
на населението. Това се демонстрира нагледно от указа на 
Президиума на Върховния съвет на СССР от 26 юни 1940 г. 
„за преминаването към осемчасов работен ден, седемднев-
на работна седмица и забраната за самоволно напускане на 
предприятията и учрежденията от работниците и служещи-
те“. На практика този указ нормативно утвърдил робския 
труд без почивни дни: самоволното напускане на работното 
място било предмет на наказателна отговорност. Точно след 
една година – на 26 юни 1941 г. – е издаден указ на Президи-
ума на Върховния съвет на СССР „за режима на работното 
време на работниците и служещите през военно време“, кой-
то отменял отпуските, а стопанските ръководители получи-
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