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CAPITOLUL 1

Situafia in Europa inainte de anul lg4l
Pentru Hitler, anul lg40 a fost un an de ,,totul sau nimic".

Dup6 victoria rapidd din polonia din rg3g, se considera pe
sine a fi un geniu in strategie militard qi credea cd genialitatea
sa avea s6-i aduci victorii dup6 victorii, folosindu-se doar
de puterea intui{iei. in unele caz.ori, s-a intdmplat dupd cum
qi-a dorit, iar in altele nu. Dupd cum iqi aminieqte generalul
Gerhard Engel, Hitler a fost cel mai mare diletant pe care l-a
cunoscut istoria din punct de vedere militar. La fel gandea gi
Frunz Halder, care aafirmat cd planurile lui Hitler qiLetodeie
propuse pentru executarea lor l6sau impresia cd acesta era un
aliat al ruqilor. La sfirqitul rizboiului, s-a constatat cd tot la
nivel de caporal rdm5sese in privinfa cunoqtinlelor sale de
strategie militard. Dar pentru Germania qi bdtrdnul continent
european era prea tfuziu. R6ul fusese deja fEcut.

Anul 1940 avea sd aduc5 in Europa numeroase drame,
greu de imaginat pentru orice minte umand. $i asta din dorinfa
unui_ dictator gi a unei camarile care se vdzuserd instalali ia
conducerea Germaniei de cdtre poporul german qi acum se
hotdrdser6 sd distrugd civlliza[ia qi sd arunce o*"rir"u intr-un
barbarism de Evul Mediu.

Europa a cunoscut in 1940 numeroase conflicte, cum
ar fi atacurile Germaniei impotriva Franlei qi a lirilor nordice
sau cel al Italiei impotriva Greciei. De asemenea, a fost un an
plin qi de evenimente care au avut un impact major in cursul
anului 1941. Dintre aceste evenimente, enumerdm intdlnirile
lui Hitler cu Franco qi Molotov, pacea incheiatd intre Rusia
sovieticd qi Finlanda qi pierderea anumeroase teritorii de cdtre
Romdnia in favoarea vecinilor sdi. pe cele mai importante le
analizdmmai jos, pe scurt, prefa@nd anul 1941.
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Acordul tncheiat intre U.R.S.S. si Finlanda: concluzia
Rdzboiului de larnd

in baza Pactului Ribbentrop-Molotovr, Stalin incepe

s6-gi atace vecinii, unul dup6 altul. Iar prima tard vizatd este

Finlanda, pe care Uniunea Sovieticd o atacd" in toamna anului
1939, pe motive total inventate, aqa cum bine se pricepeau sd

facd oamenii de stat sovietici. In urna Rdzboiului de Iarnd2,

aqa cum s-a numit rdzboiul dintre cele doui !iri, Finlanda
se vede obligatd, pe 12 martie 1940, sd incheie pacea cu

U.R.S.S.-u1. Deqi mica armatd, flnlandezd a dat dovadd de

curaj cum rar s-avdzutpe un c6mp de luptd, numirul mare al

unitdlilor sovieticilor a pus capdt acestui rdzboi. Aqa cum iqi
aminteqte mareqalul Carl Gustaf Emil Mannerheim3, condiliile
impuse Finlandei de cdtre U.R.S.S. au fost foarte dure. Toatd

regiunea Viipuri, cu oragele Viipuri, Sortavala qi Ktikisalmi,
trecea la ruEi, precum qi insulele Golfului Finic, iar oraqul-port
Hanko (qi imprejurimile sale) era cedat printr-un contract de

inchiriere pe 30 de ani. In parlea de nord, Finlanda pierdea
partea sa din Peninsula Pescarilor qi regiuni intinse in zonele

Salla gi Kuusamo. Teritoriul cedat avea o suprafald de 40.000
de km2, iar locuitorii sdi reprezentau tlo/o din populalia tdtli,
aproximativ 500.000 de oameni. Ponderea acestor regiuni in
viala economicd a ldrii era de circa 1l%. Situalia strategicd a

Finlandei suferea o loviturd grea. Se pierdeau toate deflleurile
care f5ceau posibilS blocarea cSilor de invazie. in pofida
acordului de pace, Finlanda se luptase bine cu un adversar

I Cunoscut qi ca Pactul Stalin-Hitler, a fost un tratat de neagresiune
incheiat ?ntre Uniunea Sovieticd qi Germanianazistd', semnat la Moscova
ia 23 august 1939.
I 30 noiembriei939 - martie 1940.
,1 Baronul Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867-19-i1 t a tbst un
militar Ei politician flnlandez.

5



Razboiul din aprilie

mult mai puternic, demonstr6nd cd Rusia sovietic5 avea mari
probleme din punct de vedere militar.

Germania atacd ltlorttegia ;i Danemarca

Pe data de 9 aprilie 1940, Germania atacd.Norvegia qi
Danemarca, ?ntr-o operaliune ce a purtat numele ae coo ,ra1t
weseriibung" (Exerciliul weser), urmdnd directiva de rdzboi
Nr. 10a datd, de Hitler. primul ordin al lui Hitler a fost emis
pe 14 decembrie 1939 qi a venit ca o consecinld a intAlnirii pe
care acesta o avusese cu vidkun euislinga. La I martie 1940,
Hitler a emis directiva generali, care, nefiind legatd de teatrul
principal al operaliunilor militare, nu purta numdr de serie.
Dorinla lui Hitler era sd-qi securizeze flancul nordic european
gi resursele de minereu de fler din Suedia, in contextual unui
rezboi ce pdrea cd se prelungeqte. Era vorba de 11 milioane de
tone de minereu, esenfial industriei de armament a Reich-ului.

Se pare cd Marea Britanie se hotdrase sd ocupe qi ea
Norvegia, frcandu-l pe Hitler sd atace primul aceastd iari.
Se dorea cd, invazia si aibd un caracter ,,pagnic". o eventuald
rezisten!5, totusi, se dorea a fl anihilata, piin orice mijloace
militare.

cel care avea sd comande armata gennand pentru
aceastd invazie era generalul von Falkenhoist5, care ii era
subordonat direct lui Hitler. Debarcdrile in Danemarca qi
Norvegia trebuiau sd se fac6 simultan qi sd aibd un efect de
surprizd, atdt asupra statelor agresate, c6t gi asupra statelor

4 vidkun Abraham Lauritz Jonsssn euisling (1sg7-1945) a fost
:t,p:-liTi:," lorvgeian. La 9 aprilie 1940. in-conte*"t,ifin ari"i g;,.-d"
1^X::gjl i llg]yt cu forla puterea, printr-o loviturd de stat $.i;i"itage uerrnann naztstd.
5 Nikolaus von Falkenhorsr (lgg5_196g); general gerrnan carea comandat armata germana in inrlazia din tian"em";;; 

-$i N;;r;;i;din 1940. De asemeiea, a fost .o-*a"trtur t*pll". J" ocupalie dinNorvegia intre anii 1940-1944.
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occidentale.
Campania militard a decr.ns relativ bine, Danemarca

fiind ocupatd in cdteva ore. Dupd o qedinp ce a durat doud

ceasuri, Parlamentul qi Guvernul danez decid sd capituleze.
Probleme au apdrut pentru Germania in Norvegia, acolo unde

numai curajul generalului german Dietl a flcut ca armata
german6 sd nu piardd controlul asupra nordului Non'egiei 9i
sd fie nevoitd sd abandoneze minele de fier din Suedia, atet de

necesare magindriei de rdzboi germane. Ambasadorul german

la Oslo, Briiuer, a incercat sd negocieze cv regele Norvegiei'
pentru a se ajunge la o inlelegere similard cu cea din Danemarca,

solicitdnd numirea ca Prim-ministru a lui Quisling. Dar regele

Haakon6 qi Parlamentul nu au fost de acord, fapt ce a determinat
Germania sE atace aceastd !ar6. Ocuparea Norvegiei va avea

drept consecin!6 clderea inAnglia a Guvernului Chamberlain.

Invazia Franlei, a Belgiei;i a Olandei

in mai 1940, a venit rdndul Franlei, Olandei gi Belgiei
s5 fle atacate de Germania. Armata germand a aplicat pentru
invaziaFran{ei strategia inspirat5 de planurile lucrate de Erich
von MansteinT, strategul preferat al lui Hitler, qi anume de a
se ataca prin munlii Ardeni forlele franco-britanice care se

grupaseri la granila franco-belgiand in incercarea de a opri
pericolul venit din nord. Olanda qi Belgia capituLeaz6 rapid.
Pe 22 iunie 1940, vine r6ndul Franlei sd solicite incetarea
ostilitE1ilor. Franla suportS ocupalia militard pe doud treimi

6 Haakon aI VII-lea (1872-1957) a fost primul rege al Norvegiei
dupd disolulia uniunii dintre Norvegia ;i Suedia din 1 905. CAnd Norvegia
era ocupatd de Germania, in 1940, el se refugiazd la Londra, de unde
revine in tard pe 7 iunie 1945.
7 Erich von Manstein, pe numele sdu complet, dar mult mai pulin
cunoscut, Fritz Erich von Lewinski (1887-1913): mareqal al armatei
gernane; a planificat invazia Franlei prin Ardeni, a cucerit fortlreala
Sevastopol qi a incercat s[ salveze Armata a 6-a de la Stalingrad.
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din teritoriul s[u, iar pe o treime se instaleazd Regimul de
la vichy, condus de bdtrdnur mareqal p6tain8. Acest teritoriu
ayea la randul lui sd fle ocupat de germani in noiembrie 1942,
ca rdspuns la debarcarea Alialilor in nordul Africii. in gase
sdptdmdni de lupte , francezii au avut peste 100.000 de morli qi
peste 200.000 de rdnili.

Trebuie remarcate qi evenimentele de pe plajele de
la Dunkirk, acolo unde tancurile gernane au fost oprite de
Hitler in inaintarea lor, dand posibilitatea trupelor Alialilor sd
traverseze canalul Mdnecii ;i s[ scape din incercuire.

U.R.S.S.-ul ocupd statele baltice

Aga cum era stipulat in anexa secretd a pactului
Ribbentrop-Molotov incheiat in 23 august lg3g,statele baltice
cddeau in sfera de influenld a Uniunii Sovietice.

Inilial, Germania ridibase pretenfii asupra Lituaniei qi
considera granila de nord a acestei ldri cafiind punctul maxim
al sferelor de influenld ale Germaniei. Exista gi problema cd
Iriluania avea granilr comund cu prusi a orientali, d* qi dorinfa
lui Hitler de a avea un avanpost inspre uniunea sovietici.
intr-un final, Germania u ."rrrr1ut ra pretenliile sale legate de
Lituania, astfel cd aceasta aintratin sfera de influenti a Uniunii
Sovietice. odatd cu infrdngerea Franlei, uniunea'sovieticd a
considerat cd avenit momentul sr rezolve qi problema statelor
baltice.

inc[ din toamna anului 1g3g, U.R.S.S.-ul a dat un
ultimatum statelor baltice, deoarece dorea ca pe teritoriul
acestor !5ri s5-gi instaleze baze militare pe toatd durata
8 Pirilippe Pdtain (r856-195r) a.fost un mare;ar ar Franfei. carea ocupat functia de gef de Stat in Regimur de ra vi.nv ai" ]tr,40 i;;;in 

^19.44. 
Pdtain. care in 1940 avea gA il ;i 

" ruri'J"l--ai in varstd
_ge_f 

al statului francez din toate timpurile. A fost erou in primul RdzboiMondial'.Dupd cer de-al Doilea Razboi Mo;di"l, il jrd..;i p;;;;colaborafionism gi este inchis pe rtag. tvtoare in 1951.
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rdzboiului european.
Apoi, pe 14 iunie I94A, Uniunea Sovietici declanqeazd

blocada militari asupra Estoniei. in zilele urmdtoare, va
proceda in acelaqi fel qi cu Letonia qi Lituania. Cu o propagandd

bine pus6la punct, Stalin a ocupat micile teritorii folosindu-se
de pretextul cd acestea au complotat impotriva U.R.S.S.-ului.
O alti minciund in stilul propagandei sovietice. In fapt, statele

baltice nu au complotat impotriva U.R.S.S-ului, ba din contr6,

nici mdcar nu s-au opus militar invaziei ruqilor. Acest ultim
lucru era gi greu de rcalizal, avdnd in vedere numdrul mare de

forle sovietice mobilizate la granile sau in interiorul acestor

tdn.

Bdtdlia Angliei

Dupd capitularea Franlei din vara anului lg$},Anglia a

suportat puternice atacuri aeriene gerlnane, dar nu s-a predat.

Planul de invazie al insulei britanice, care avea numele de cod

,,Leul de mare", a fost amdnat de Hitler pe parcursul anului
1940 de mai multe ori datoriti lipsei de organizarela nivelul
vdrfului ierarhic al armatei germane, dup6 cum menltoneazd
Manstein in memoriile sale. Nici avialia germand (Lufruaffe)
nu era indeajuns de puternicd in 1940 pentru a invinge Anglia,
lipsindu-i bombardierele qi avionele de vdndtoare cu tazd

lungd de acliune. Pe de altd parte, Germania nu dispunea de

o flotd aqa cum avea Anglia in 1940. Ca Anglia sd poati fl
cuceritd de cdtre Germania, aceasta din urm[ trebuia sd atace

insula britanic6 in vara anului 1940, deoarece apdtareaenglezd
era aproape inexistentd dupS evenimentul cel pulin straniu
de pe plajele din Dunkirk, acolo unde Hitler ldsase Corpul
Expedilionar Britanic sd scape de la o anihiiare sigur6.
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Romdnia cedeazd Basarabia, nordur Bucovinei si
linutul H"r,ta

Pe 26 iunie rg40,u.R.s.s.-ul ii prezenta un ultimatum
Romdniei in privinfa Basarabiei, prin care se dorea ca in trei
zile acest teritoriu sd revini u.R.s.s.-ului. Drept compensafie
pentru faptul ci Romdnia ,,se bucurase,, timp d,e 27 de ani
de Basarabia, stalin a revendicat qi Bucovina, precum qi o
micd bucatd din Moldova care nu aparlinuse niciodatd Rusiei,
Jinutul Herla. Herla este o localitate fondatd in anul 1672 in
fostul jude! Dorohoi. De la jumdtatea secolului al XVIII-lea,
localitatea a devenit reqedin{d de linut in Moldova. ca un fapi
istoric ce a avut consecinle nefaste pentru Romdnia, trebuie
consemnat c e a povestit Al exan dru cr etzi anue de spre pi erderea
acestui teritoriu. Molotovl, inmdnase p64ii romdne o hartd
la scarS de 11L 800.000, pe care noile frontiere erau marcate
printr-o linie groasi, tras6 cu creion ro;u. pe aceastd, hartd,,
urrna creionului acoperea o por{iune corespunzdtoare unui
teritoriu lat de 11 kilometri gi a fost trasatd ql peste teritoriul
Herfei, care nu fusese menfionat in ultimatumul sovieticilor.
BatS-l Dumnezeu s5-l batd de creion! cdteodat6 aga se scrie
istoria, dintr-un creion gros.

Pe de altd,parte, Stalin qi-a dorit intreaga Bucovind, dar
lumai reaclia nervoasd a lui Hitler l-a fbcut re r. mullumeascd
doar cu partea de nord a acestei provincii. Hitler era obsedat
de faptul cd stalin, prin ocuparea intregului linut al Bucovinei,
ajungea aproape de petrolul rom6nesc de ra pioieqti, petrol at6t
de necesar magindriei de rdzboi ge(nane. Rom6nia era deci
victimd a Pactului Ribbentrop-Molotov.

9 Alexandru cretzianu (rsg5-lg7g) a fost un diplomat rom6n.10 viaceslav Mihailovici Molotov (1g90-19g6), fost ministru deExteme sovietic, este cel care sernneuri din purt.J'uni"nii Sovietice
pactul cu Germania nazistd.
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