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„МАЧЪТ НА СМЪРТТА“

Много трудно бихте свързали футбола със смъртта, нали? 
Футболът носи наслада, страсти, емоции. Но в историята има и 
един такъв знаков мач.

Годината е 1942-ра, датата 9 август, мястото – окупираният 
от немските фашисти Киев, а по улиците на града се появяват 
странни афиши, които известяват за футболен мач. Мач по вре-
ме на война!!! А и отборите са странни. От едната страна ще 
застане киевският Старт, съставен от играчи на Динамо, Ло-
комотив и някои други киевски клубове, които са останали в 
окупирания град, а от другата Флакелф, на войници и офицери 
от немската противовъздушна отбрана.

Идеята на немските офицери е с една хубава победа да по-
кажат превъзходството на арийската раса. Нормални са очак-
ванията, че добре хранените и спокойни войници (все още 
немската армия е победоносна на фронта!) ще надделеят над 
гладуващите и работещи по цял ден украинци. Още повече че в 
началото на двубоя в съблекалнята на киевчани влиза реферът, 
който е офицер от SS, и недвусмислено им заявява, че би било 
добре за тях мачът да завърши с победа на немците.

Стадион „Зенит“ е препълнен. На всички в града им се 
иска да си вземат два часа почивка от войната и да се върнат в 
мирните времена. За два часа да изключат страданията и мрач-
ните очаквания. Два часа просто футбол! Украинците заемат 
по-лошите места, зад двете врати, но на кого му пука, нали 
предстои футболен мач! На официалните трибуни са настанени 
нацистите, включая комендантът на града, които предвкусват 
победата. Хапват сандвичи с мас и лук, пият от малки чашки 
силна украинска водка и със зачервени бузи се смеят самодо-
волно. Все пак годината е 1942-ра, немският ботуш гази руска-
та земя и светът е в краката им.
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Какво ли се случва в съблекалнята на киевчани? Смеси-
ца от страх и някаква дива, неочовешка решителност. Разбира 
се, страх, защото, ако победят, не се знае какво ще се случи с 
тях и близките им. Решителност? Когато човек е на предела 
на емоционалните си и духовни сили, понякога е склонен да 
прескочи бариерата, дори и да се погуби, само и само напре-
жението да свърши. Никой от тях не знае дали ще дочака края 
на деня, камо ли пък на войната! И в такъв момент можеш да 
забравиш всичко и просто за два часа да се отдадеш на магията 
на футбола!

Отборите излизат на терена, като Старт са с екипи в цве-
товете на СССР – червени фланелки и чорапи и бели гащета, 
което още повече подсилва усещането, че се противопоставят 
не два футболни тима, а двете воюващи страни.

Начален съдийски сигнал и двадесет и двамата се хвърлят 
подир топката. Мачът започва с натиск на немците. През първи-
те 30-ина минути украинците са по-скоро стъписани, разкъсва-
ни между желанието да победят и да натрият доволните физио-
номии на фашистите и страха от последствията. На трибуните 
е същото, по-малобройните немци подвикват Schnell, schnell 
към своите момчета, докато украинската част е притихнала. 
Притихнала, но с един странен блясък на решителност в очите! 
Възползвайки се от това първоначално стъписване на киевчани, 
Флакелф открива резултата и усилено търси втори гол. Съдия-
та съвсем открито ги подпира. Почти всяко едно нападение на 
киевчани е маркирано или със засада, или с несъществуващ 
фаул. Украинците, усетили това, мигом пренастройват тактика-
та с дълги разигравания по ширина на игрището и мощни удари 
отдалеч. И ето че тая тактика проработва. След два далечни 
удара, в 42-рата и 45-ата минута, полувремето завършва 2:1 за 
Старт. Стадионът първоначално е притихнал. Немците – от 
неприятната изненада, украинците – от неприятното чувство 
на обреченост. Но в един момент някой, застанал зад вратата 
на Старт, се провиква мощно: „Бият немеца, мамка им, бият 
немеца!“, и всички около него изригват!
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Топлото августовско слънце облива стадиона с горещите 
си лъчи. Хората са сгрени от него, от водката, от предвкусва-
ната победа и наистина забравят войната. Ликуват и се прегръ-
щат по трибуните зад двете врати и шумно обсъждат тактиката 
и очакванията си за второто полувреме. Не е така обаче с игра-
чите. В съблекалнята е тихо, по-тихо и от войсково стрелбище 
след разстрел. Едва влезли в нея, още потни и прашни, украин-
ците са последвани от пратеник на коменданта. Ботушите му 
мрачно изтрополяват по бетонния под, наганът тежи в ръката 
му, лицето му е изкривено от злоба:

– Момчета! – прогърмява гласът му и се блъска в бетонни-
те стени, като уловена в клетка волна птица, – добре играхте, 
защитихте честта си, айде сега да помислите за себе си. Оста-
вете ги ония горе да се радват и пият водка, война не война, 
те ще се приберат довечера по домовете си. Ама вие, ако не 
паднете, ще бъдете разстреляни като кучета!

Пратеникът излиза, без да затвори вратата след себе си. 
Няма нужда. Страхът толкова дълбоко се е стаил в очите на 
украинците, че няма никакво намерение да бяга. Мълчанието 
продължава десет минути. Главите са наведени, душите свити, 
сърцата бият толкова силно, че чак прозорците прокънтяват от 
ударите. Всеки се е вглъбил в себе си и мисли. Кой за любима, 
кой за дете, кой за някой хубав, топъл, августовски спомен от-
преди войната. Чуват вече как главният съдия от коридора ги 
приканва и в тоя момент някой от момчетата се изправя рязко, 
вади от мешката си тежка половинлитрова поръждясала манер-
ка, отваря я, отпива яка глътка водка, забърсва с опакото на 
ръкава и казва ясно:

– Мамка им фашистка, ще играем докрай, пък каквото ще 
да става, един път се мре! Хайде, момчета – по глътка и да се 
хвърляме.

Един по един, без излишен патос, с натежали от страх крака 
и сърца, момчетата отпиват по една яка глътка водка, плюят на 
пода и с наведени глави се отправят към стълбището. Странно 
нещо са стълбищата на старите соцстадиони. Идваш някъде от-
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долу, от мрака, сякаш от преизподнята, а горе те чакат слънце-
то, животът и развълнуваната тълпа. Славата също! Не и днес. 
Днес горе дебне смъртта! Всеки от единайсетте в червени фла-
нелки, качвайки се по стълбите и съзерцавайки кристалната 
синева и дълбочина на небето, си мисли дали не го вижда за 
последен път.

Началният сигнал за второто полувреме е даден. Немците 
се хвърлят в масирани атаки. Окрилени и от своя комендант, на 
почивката атакуват и стрелят от всички страни, и успяват. Наи-
стина успяват! Отбелязват цели два гола през втората част. Два 
гола за победата и доказателство за превъзходството на чиста-
та арийска раса! Не би! Украинците са забравили за смъртта 
и нанизват общо пет гола в този паметен, горещ следобед 
на 9 август 1942 г. Крайният резултат е 5:3 за Старт! Укра-
инската публика ликува, тя вече е пияна от водката, от жегата, 
но най-вече от победата. И точно както предсказа пратеникът, 
те се прибират по домовете и поне една нощ спят спокойни. 
Любят страстно жените си, пият водка от „зари до зари“, лю-
щят белот, палейки фас след фас от любимия „Казбек“, пишат 
стихове, пеят „болотние“ песни или просто мечтаят тихо на ня-
коя тераса, загледани в обсипаното със звезди небе. Какво се 
случва с футболистите ли? Първоначално нищо – и те също 
изкарват паметна вечер, туширайки страха и възпявайки по-
бедата с литри водка.

На другия ден животът в окупирания Киев си продължава, 
сякаш нищо не се е случило – вяло, тягостно, тежко и смърто-
носно за украинците. Изтичат девет дни от паметния мач и ре-
кцията на нацистите застига героите от 9 август. На 18 август 
привечер са арестувани вратарят Николай Трусевич, който 
спасява дупза и ред други положения, Михаил Путистин, Иван 
Кузменко, Алексей Клименко, а на 6 септември тяхната съдба 
споделя и Николай Коротких. Той е първият, който среща 
смъртта – умира от раните, нанесени му при побоя в Гестапо. 
Путистин се спасява, а останалите трима са разстреляни във 
военен лагер край Киев в началото на февруари.
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Разбира се, с времето мачът се митологизира. В следвоен-
ния Съветски съюз излиза книга със заглавие „Последният 
мач“, която героизира футболистите. Особено след развенча-
ването на култа към личността на Сталин съветският трудов 
народ има нужда от реални герои. Част от другите футболисти 
на Старт, като Гончаренко, Тютчев, Свиридовски, Балакин, 
Комаров, оцеляват в немския лагер и дочакват края на войната.

През 1971 г. на стадиона на Динамо (Киев) е поставен па-
метник в чест на футболистите от „Мача на смъртта“, а през 
1981 г. излиза филмът „Бягство към победата“ с участието на 
Пеле, Освалдо Ардилес, Силвестър Сталоун, който е вдъхно-
вен от историята на този мач.

И докато още сме на тема Втората световна война, няма 
как да не споменем датата 23 юни 1945 г. В разрушената от 
войната Москва животът много трудно се връща към мирния 
си ритъм. Но на 23 юни 1945 г. в късния следобед към също 
полуразрушения стадион на Спартак (Москва) се стичат сто-
тици зрители. Тихо, сякаш отиват на погребение. Някои от тях 
със сълзи на очи държат в ръцете си скъпоценен къс хартия, на 
който пише:

„Билет для матч 
Спартак – Москва – ЦСКА – Москва
23 июня 1941 г., стадион Спартак, 17,30 часов!“
Доживелите края на войната идват да видят мача, за който 

са си купили билети в някоя слънчева, топла, мирна вечер в 
началото на юни 1941 г. Колко ли вода е изтекла между двете 
дати? И все пак независимо от обстоятелствата и героите в тях, 
животът винаги побеждава!


