
Михаил  
Жданов

Пълководците
във втората
световна война 
Сталин, Жуков, Конев срещу 
Хитлер, Манщайн и Гудериан



©	 Михаил	Жданов	
©	 Превод	на	български	език	и	предпечатна	подготовка	Паритет	ООД	

Михаил	Жданов	
Пълководците	във	Втората	световна	война.	Сталин,	Жуков,	Конев	 
срещу	Хитлер,	Манщайн	и	Гудериан	[документалистика];	превод	 
Лиляна	Мандаджиева,	280	стр.

Във Втората световна война се сблъскали армиите на Вер-
махта, чиито генерали били уверени, че ще воюват бързо, с 
малко жертви и на чужда територия, и Червената армия, за 
която войната била Велика Отечествена. Какви са били те, 
предводителите на двете враждебни армии, и каква следа са 
оставили в историята?

Авторът Михаил Жданов е посветил книгата си на знаме-
нитите пълководци от онова време: Жуков, Конев, Манщайн, 
Гудериан, Маккарти, Айзенхауер и други. Представил е и 
противоборството на двамата диктатори – Сталин и Хитлер, 
които тайно кроили планове и се готвели за война. Какви са 
били те като пълководци, може ли победите да се приписват 
единствено на Сталин, а пораженията – на Хитлер?

Книгата, в която са използвани мемоари и архивни доку-
менти, позволява да се погледне на историята на Втората све-
товна война от различни гледни точки, разкрива неизвестни 
подробности от живота на прославените пълководци.

Поръчалите книги чрез сайта www.paritetbg.com  
получават отстъпка 20 процента.

Всички права са защитени. Никаква част от тази книга  
не може да бъде възпроизведена в каквато и да е форма  

без писменото разрешение на притежателя  
на авторските права.

ISBN 978-619-153-277-3



Част първа

СЪВЕТСКИТЕ ВОЕНАЧАЛНИЦИ



Орден „Победа “.

Орденът „Победа“, най-висшият военен орден в СССР, е учреден 
на 8 ноември 1943 година. За изготвянето му са използвани скъ-
поценни камъни (платина, злато), брилянти и рубини. Направени 
са общо 22 екземпляра, от които 3 не са връчени на никого. При-
тежател на орден № 1 е Георгий Жуков, № 2 е получил Алексан-

дър Василевский, № 3 е присъден на Йосиф Сталин.



Глава 1

ПЪЛКОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ НА СТАЛИН: 
ПОБЕДИ И ГРЕШКИ

Съветски партиен и военен ръководител, генералисимус на 
Съветския съюз (1945). Обединявайки по време на Втората 
световна война държавното и военното ръководство в едно лице, 
Сталин в еднаква степен носел отговорност и за пораженията, 

и за победите.

споровете за това, каква е била ролята на ставката и лич-
но на Йосиф сталин за победата на ссср над фашистка Гер-
мания, не стихват и до днес. Едни са уверени, че страната 
е спасил изключително геният на върховния главнокоманд-
ващ, други също толкова яростно отстояват гледната точка, 
че съветският народ е победил фашизма изключително със 
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собствените си сили – тоест въпреки, а не благодарение на 
командването.

Йосиф висарионович (Джугашвили) сталин според офи-
циалната версия е роден на 21 декември 1879 година (според 
друга – през 1878) в семейството на обущар в малкото гру-
зинско градче Гори, където прекарал детството и юношество-
то си.

семейството на обущаря Джугашвили било голямо, но 
скоро братята и сестрите на Йосиф умрели и той останал 
единствено дете. висарион Джугашвили злоупотребявал 
с алкохола и тероризирал жена си и децата си, по-късно 
напуснал семейството и се преместил да живее в тифлис. 
Когато Йосиф станал на 8 години, майката го записала в 
Горийското духовно училище, което той вместо за чети-
ри завършил за шест години. причината била в това, че 
обучението се водело на руски език, на който в семейство 
Джугашвили никой не говорел. Йосиф се научил да пише 
на руски, но до края на живота си запазил родния си гру-
зински акцент.

след завършване на училището с отличен Йосиф постъ-
пил в тифлиската духовна семинария. по време на обуче-
нието си влязъл в партията на болшевиките. пребивавайки 
зад граница за изпълнение на партийни задачи, той се запоз-
нал с ленин. вождът на болшевиките бързо оценил твър-
достта и волята на сталин и започнал постепенно да го изди-
га на ръководни постове. Нерядко го изпращали там, където 
било нужно да се упражни натиск, да се прояви упоритост 
и по този начин събитията да се движат в нужната посока. 
това се отнасяло и за изпращането му на фронта по време 
на Гражданската война.

Към 1922 година сталин вече бил генерален секретар 
на вКп(б), той бързо оценил предимствата на поста си – 
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целият партиен апарат му бил непосредствено подчинен. 
Към 1929-а сталин станал първото лице на болшевишката 
партия и признат вожд на целия съветски съюз. в ръце-
те му била съсредоточена цялата власт в страната, в това 
число и военната. Ето защо не е удивително, че с началото 
на втората световна война той станал върховен главноко-
мандващ – без да излиза от кабинета си, наблюдавайки вой-
ната само на картата.

Военните решения на Сталин  
в предвоенния период (1917 – 1940)

За ръководство на бойните действия на Червената ар-
мия през 1918 година бил създаден висш военен съвет 
начело с лев троцки (Бронщайн) и Главно командване 
на Червената армия начело със сергей Каменев. Двата 
органа имали по същество еднакви възможности за ръко-
водство на бойните действия, което често довеждало до 
търкания между тях.

след Гражданската война и смъртта през 1924 година на 
ленин в ръководството на партията се разгоряла борба за 
власт между генералния секретар на вКп(б) сталин и пред-
седателя на революционния военен съвет (реввоенсовет) и 
народен комисар (нарком) по военните и морските работи 
троцки. тази борба, постепенно въвличаща все по-широ-
ки слоеве на редовите членове на партията, не можело да не 
засегне и ръководството на Червената армия, в което било 
силно влиянието на председателя на революционния военен 
съвет. това се обяснява с факта, че мнозина военни специа-
листи и комисари били съмишленици на троцки и се опася-
вали, че неговото падане ще доведе до крушение и на техните 
кариери.
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(От ляво надясно) Каганович, Сталин,  
Постишев, Ворошилов, 1934 г.

На сталин му трябвало дълго време да установи пълен 
контрол над Червената армия. За тази цел той прибягнал до 
политиката „разделяй и владей“. троцки бил свален от поста 
председател на революционния военен съвет и нарком (на-
роден комисар) по военните и морските работи и заменен с 
Михаил Фрунзе. Но и тази фигура се струвала на генерал-
ния секретар неподходяща, той се нуждаел от човек, напълно 
лишен от военни дарования, но който същевременно да бъде 
проводник на неговата политика в Червената армия. Затова, 
когато Фрунзе неочаквано умрял след неуспешна операция, 
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на поста нарком на отбраната бил назначен Климент вороши-
лов, добре известен на сталин от бойните действия в години-
те на Гражданската война.

сталин разбирал необходимостта начело на Генералния 
щаб да застанат компетентни специалисти, които не са склон-
ни към политически игри. това преди всичко се отнасяло за 
тухачевски1. според една стара традиция на военните, дори 
да заемат високи постове, не се полагало да се намесват в по-
литиката. тухачевски се осмелил да изработи военна доктри-
на, посочваща бъдещите съюзници и противници на съветска 
русия. сталин го отстранил от поста началник на Генералния 
щаб и го изпратил да командва войските на ленинградския 
военен окръг. в края на 20-те и началото на 30-те години в 
Червената армия се извършвали репресии. Делото за „загово-
ра на генералите“ начело с тухачевски носело в по-голямата 
си част характер на конфликт между наркома на отбраната 
ворошилов и неговия заместник тухачевски. ворошилов за-
едно с командира на 1-ва конна армия Будьони постарому 
смятал, че в бъдещата война решаваща роля ще играе кава-
лерията, тухачевски настоявал за коренна модернизация на 
Червената армия и наричал бъдещата война „война на мото-
рите“. в резултат от разногласията тухачевски направил опит 
да свали прекия си началник от поста нарком на отбраната и 
същевременно се прицелил в пълномощията на човека, на ко-
гото единствено принадлежало правото да сваля и назначава 
предводители на Червената армия. това сталин не можел да 
изтърпи, именно това обстоятелство станало главната причи-
на за образуване на „делото на генералите“ през юни 1937 
година.

1 Михаил Николаевич тухачевски (1803 – 1937) – военен теоретик, 
маршал на съветския съюз (1935). разстрелян през 1937 г. по делото за 
„антисъветската троцкистка военна организация“, реабилитиран през 
1957 г. – Бел. прев.
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Йосиф Сталин и Георги Димитров се отправят  
на физкултурния парад на Червения площад, 1936 г.
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