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Introducere

Campania din nord-vestul Europei a fost o 
acţiune militară decisivă iniţiată de Aliaţii 
occidentali, în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Acest conflict la scară 
globală, cel mai mare şi cel mai devastator 
război din istoria omenirii, a izbucnit în 
septembrie 1939, după ce planul lui Hitler de 
a impune dominaţia celui de-al Treilea Reich 
asupra întregii lumi, pentru următorul 
mileniu, a devenit evident. În perioada 
1939-1941, naziştii au invadat Europa 
continentală, planurile Führerului de 
dominaţie globală culminând cu Operaţia 
Barbarossa din 22 iunie 1941 împotriva 
URSS. Acest război total avea ca scop 
distrugerea Uniunii Sovietice şi a 
comunismului şi înrobirea popoarelor slave 
spre beneficiul rasei superioare ariene. 

Pe 10 decembrie 1941, Hitler declara 
război şi SUA, care intrase în conflict ca 
răspuns la atacul surpriză al japonezilor de la 
Pearl Harbor. Între timp, Marea Britanie 
rămăsese singură în lupta împotriva 
Germaniei, într-un război în care soarta se 
arăta extrem de schimbătoare în Africa de 
Nord şi în Orientul Mijlociu, în perioada 
1940-1942. Abia în 1943 se poate spune că 
sorţii s-au schimbat în favoarea Aliaţilor, 
odată cu ofensiva acestora din Marea 
Mediterană şi cu împingerea înapoi de către 
sovietici, pe Frontul de Est, a germanilor. 

Campania din nord-vestul Europei a 
însemnat revenirea în Europa Occidentală a 
trupelor americane, britanice şi ale 
Commonwealthului, precum şi atragerea de 
partea Aliaţilor a unor contingente provenite 
din ţările europene ocupate de Germania 
nazistă. Pe 6 iunie 1944, Ziua Z, când a avut 
loc debarcarea, Aliaţii au întâmpinat o 
rezistenţă puternică, înainte de a-şi putea 
croi drum spre ţărm pentru a stabili un capăt 
de pod în Normandia. După ce au reuşit să 
zădărnicească eforturile germanilor de a 

menţine acel cap de pod, Aliaţii au pornit 
ofensiva şi au cucerit portul Cherbourg, 
esenţial pentru consolidarea poziţiilor 
obţinute în urma debarcării. 

Apoi, în urma unei serii de lupte crâncene, 
Aliaţii au reuşit să cucerească pentru prima 
dată oraşele de importanţă strategică Caen şi 
Saint-Lô. 

La sfârşitul lui iulie, după mai multe 
săptămâni de lupte istovitoare, americanii au 
izbutit în sfârşit să se desprindă de capul de 
pod din Normandia. Ajutaţi de debarcările 
suplimentare pe coasta franceză a Mediteranei 
de la jumătatea lunii august, Aliaţii au străbătut 
Franţa, au străpuns frontul din Belgia şi, la 
începutul lunii septembrie, au cucerit portul 
de importanţă strategică Anvers. Cu toate 
acestea, între 8 şi 12 septembrie, trupele germane 
au reuşit să se redreseze în nordul Belgiei şi 
dincolo de Zidul de vest, la frontiera Germaniei. 
A fost nevoie de lupte crâncene şi istovitoare 
pentru ca Aliaţii să poată ajunge în cele din 
urmă la frontiera de vest a Germaniei, pe la 
mijlocul acelei toamne dominate de noroi şi 
ploaie. Dar dacă Aliaţii au străpuns, într-a devăr, 
în câteva puncte Zidul de vest, n-au reuşit 
totuşi să dea o lovitură suficient de puternică, 
menită să le asigure pătrunderea mai în 
adâncul fortificaţiilor germane. 

O contraofensivă majoră a germanilor 
care a avut loc în Ardeni în luna decembrie 
a reuşit să-i împingă pe americani înapoi, 
într-o zonă asupra căreia aceştia nu deţineau 
decât un control slab, cunoscută sub 
denumirea de Schnee Eifel, nereuşind însă 
să-şi atingă şi ambiţiosul scop de a recuceri 
Anvers şi de a dispersa astfel frontul aliat. 
Mai mult decât atât, după acest succes 
parţial înregistrat de germani, următoarea 
lor ofensivă, care a avut loc în Alsacia, s-a 
dovedit şi mai puţin inspirată; până la 
urmă, ambele ofensive nu au făcut decât să 
împuţineze şi mai mult rândurile soldaţilor 



germani, laolaltă cu irosirea inutilă a 
armamentului şi proviziilor. Atacurile 
înverşunate conduse de Aliaţi au dus, în cele 
din urmă, la străpungerea Zidului de vest, 
spre sfârşitul iernii, împingându-i pe soldaţii 
lui Hitler înapoi spre Rin pe un front larg. 

Odată cu sosirea primăverii, Aliaţii au 
lansat o nouă ofensivă, reuşind să spulbere 
apărarea germană de pe Rin şi să înainteze 
prin vestul Germaniei spre centrul ţării, unde 
s-au întâlnit cu trupele sovietice, pe 
25 aprilie 1945, la Torgau, pe Elba.

În acel moment, rezistenţa germană era 
deja înfrântă, trupele aliate reuşind să 
înainteze prin sud-vestul Germaniei şi în 
Austria, în timp ce avansau de asemenea, pe 
un front larg, spre fluviul Elba. Hitler s-a 
sinucis la Berlin, pe 30 aprilie, iar Germania 
a capitulat necondiţionat pe 8 mai 1945; 
astfel s-a încheiat celui de-al Doilea Război 
Mondial în Europa. 

Nu există dubiu că, fără campania din 
nord-vestul Europei, cel de-al Doilea Război 
Mondial ar fi durat mult mai mult, iar suferinţa 
celor aflaţi în continuare sub ocupaţia 
germană ar fi fost şi mai mare. Mai mult decât 
atât, „Cortina de Fier” care a separat după 
război blocul capitalist de cel comunist ar fi 
fost mutată şi mai departe spre vest. Pentru 
că, în cele din urmă, URSS — care a purtat 
greul luptelor de pe frontul european — ar fi 
reuşit să învingă Germania. Prin urmare, 
invadarea Franţei de către Aliaţi a grăbit în 
mod evident sfârşitul Reichului lui Hitler, care 
a rezistat astfel numai 12 ani — în loc de 
1 000. În ciuda disputelor care au avut loc în 
perioada campaniei între comandanţii 
britanici şi cei americani, acest efort 
multinaţional a ajutat de asemenea la 
consolidarea ideii unei „relaţii speciale” 
existente între SUA şi Marea Britanie, despre 
care unii spun că a rămas la fel până astăzi.
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1944 6 iunie Debarcarea din Ziua Z.
 7 iunie Britanicii cuceresc Bayeux.
 10 iunie Germanii se poziţionează în 

defensivă.
 14 iunie Germanii iniţiază un atac cu 

rachete V1 asupra Londrei.
 17 iunie Trupele americane debarcă 

în Peninsula Cotentin.
 19–30 iunie Bătălia pentru Cherbourg. 
 26–27 iunie Montgomery lansează 

Operaţia Epsom.
 28 iunie–2 iulie Contraofensiva 

germană este condusă de Corpul II SS 
Panzere.

 1 iulie Sunt înfrânte şi ultimele urme 
ale rezistenţei germane din Peninsula 
Cotentin.

 7 iulie Raid aerian aliat asupra 
oraşului Caen.

 8 iulie Începe Operaţia anglo-ca-
nadiană Charnwood.

 9 iulie Cucerirea zonei de nord a 
oraşului Caen şi retragerea germanilor 
de cealaltă parte a fluviului Orne. 
18 iulie Începe ofensiva anglo-ca-
nadiană Goodwood.

 25 iulie Americanii lansează Operaţia 
Cobra.

 28 iulie Are loc Operaţia britanică 
Bluecoat.

 31 iulie Devine operaţională Armata I 
canadiană a lui Crerar.

 6–8 august Germanii iniţiază 
Operaţia Lüttich, la Avranches.

 8 august Este lansată Operaţia 
canadiană Totalize.

 13 august Eisenhower blochează 
înaintarea generalului Patton spre 
Falaise.

 14 august Canadienii iniţiază 
Operaţia Tractable.

 18 august Patton îşi reia înaintarea 
din Alençon spre Falaise.

 19 august Închiderea „pungii” de la 
Falaise; Corpul II SS Panzere sare în 
ajutorul trupelor germane.

 20–22 august Germanii reuşesc să se 
elibereze parţial din „punga” de la Falaise.

 21–31 august Germanii se retrag 
strategic dincolo de Sena.

 1 septembrie Eisenhower îl 
înlocuieşte pe Montgomery la 
comanda trupelor terestre.

 începutul lui septembrie Începe 
ofensiva germană cu rachete V2.

 1–9 septembrie Aliaţii avansează spre 
frontiera germană.

 4 septembrie Cucerirea oraşului Anvers.
 4–26 septembrie Germanii se retrag 

dincolo de estuarul Scheldt. 
 5–30 septembrie Cucerirea porturilor 

de la Canalul Mânecii: Le Havre, 
Boulogne şi Calais.

 13 septembrie Începe Bătălia de la 
Aachen.

 17–26 septembrie Operaţia aliată 
Market-Garden nu reuşeşte să treacă 
Rinul inferior pe la Arnhem.

 2–16 octombrie Canadienii îşi 
continuă înaintarea prin regiunea 
Zuid-Beveland (Olanda).

 6 octombrie-3 noiembrie Operaţia 
Switchback (canadiană), care reuşeşte 
curăţarea „pungii” de la Breskens pe 
3 noiembrie.

 16 octombrie Începe izolarea insulei 
Walcheren.
21 octombrie Căderea oraşului 
Aachen — străpungerea Liniei 
Siegfried.

 26–27 octombrie Germanii 
contraatacă la Meijel.

 1–7 noiembrie Canadienii iniţiază 
Operaţia Infatuate şi cuceresc Walcheren.

 8–22 noiembrie Armata a 3-a 
americană a lui Patton cucereşte Metz.

Cronologie
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 14 noiembrie-4 decembrie Armata a 
2-a britanică eliberează oraşul olandez 
Venlo, intens bombardat de Aliaţi.

 16 noiembrie Înaintarea americanilor 
spre Linia Siegfried este blocată în 
Pădurea Hürtgen.

 13–23 noiembrie Grupul de Armate 6 
american cucereşte Strasbourg şi 
continuă înaintarea spre Rinul superior.

 16–22 decembrie Contraofensiva 
germană din Ardeni înregistrează 
progrese.

 18–26 decembrie Începe Bătălia 
pentru Bastogne.

 23 decembrie Aliaţii încep 
contraatacul în Ardeni.

1945 16–26 ianuarie Operaţia Blackcock — 
britanicii eliberează malul vestic al 
râului Roer (Rur).

 20 ianuarie Armata I franceză 
lansează Operaţia Colmar. 

 9 februarie „Punga” de la Colmar.
 8 februarie Operaţia Veritable; trupele 

anglo-canadiene cuceresc pădurea 
Reichswald.

 23 februarie Are loc Operaţia 
americană Grenade peste râul Roer.

 8–10 martie Grupul de Armate H 
german se retrage dincolo de Rin.

 7 martie Trupele americane cuceresc 
podul peste Rin (intact) de la 
Remagen.

 8–24 martie Trupele americane 
eliberează malul vestic al Rinului.

 19 martie Hitler iniţiază politica 
„pământului pârjolit”.

 22 martie Trupele americane trec 
Rinul pe la Oppenheim.

 23 martie Montgomery lansează 
Operaţia Plunder peste Rin la Wesel.

 28 martie Armata a 2-a britanică 
porneşte în ofensivă de la capul de 
pod Wesel.

 1 aprilie Grupul de Armate B german 
este încercuit în „punga” Ruhr.

 8 aprilie Britanicii stabilesc capete de 
pod dincolo de râul Weser.

 17 aprilie Rezistenţa din „punga” 
Ruhr este învinsă.

 19 aprilie Aliaţii cuceresc Nürnberg.
 20 aprilie Sunt izolate trupele 

germane din Olanda.
 25 aprilie Trupele sovietice şi cele 

americane se întâlnesc la Torgau pe 
fluviul Elba. 

 4 mai Trupele americane traversează 
Trecătoarea Brenner şi se reunesc în 
nordul Italiei.

 8 mai Germania capitulează.



Cel de-al Doilea Război Mondial a devenit 
inevitabil după ascensiunea lui Hitler la 
putere în Germania, pe cale democratică, în 
1933. Având în vedere viziunea noului lider 
asupra lumii, tributară darwinismului social, 
antisemitismului său virulent şi experienţei 
de luptă acumulată în tranşeele Marelui 
Război, era clar că un război, văzut ca arbitru 
final al evoluţiei naţionale, devenise 
inevitabil. Din perspectiva lui Hitler, istoria 
omenirii nu era altceva decât un lung şir de 
lupte între diferitele rase, dintre care numai 
cea mai puternică avea să supravieţuiască. El 
credea într-o rasă germană idealizată, de 
supraoameni blonzi, cu ochi albaştri, de 
origine ariană — ceea ce el nu era câtuşi de 
puţin —, al cărei destin era să domine lumea. 
Prin urmare, tot ce-i mai rămânea Führerului 
de făcut era să fixeze data şi cum avea să 
iniţieze acest nou Mare Război. 

Fireşte, situaţia nu era însă la fel de 
limpede pentru majoritatea politicienilor 
occidentali în anii 1930, care, la vremea 
respectivă, aveau mari bătăi de cap cu 

condiţiile extrem de grele din timpul Marii 
Crize şi cu moştenirile războiului din 
1914-1918, ca să se mai gândească şi la 
Hitler. La început, circumstanţele l-au obligat 
pe Hitler să fie precaut — a început, aşadar, 
prin a reocupa zona demilitarizată a 
Renaniei, în 1936, şi prin a realiza unirea 
(Anschluss) cu Austria, în primăvara lui 1938. 
Din nefericire, liderii occidentali au făcut 
greşeala de a-l confunda pe Hitler cu un om 
de stat din secolul al XIX-lea, ale cărui 
aspiraţii naţionaliste ar fi putut fi potolite 
prin intermediul negocierilor. Această politică 

Premierul britanic Neville Chamberlain — la fel ca mulţi 
alţi oameni de stat europeni — a crezut că Hitler era un 
tip cu care „se putea înţelege”, că s-ar fi putut mulţumi cu 
unele concesii mărunte. Astfel, după încheierea în 1938, în 
timpul Conferinţei de la München, a unui acord, 
Chamberlain a crezut că reuşise să „asigure pacea în 
vremurile noastre”. În realitate însă, liderii europeni au 
eşuat lamentabil în a aprecia atât amploarea ambiţiilor lui 
Hitler — nimic mai puţin decât dominaţia mondială —, 
cât şi nerăbdarea acestuia de a-şi atinge obiectivele prin 
intermediul războiului. (Ann Ronan Picture Library)  

Contextul istoric

Către Ziua Z
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de tip conciliant nu a făcut însă decât să îi 
stârnească încă şi mai mult agresivitatea lui 
Hitler, care şi-a putut astfel realimenta 
vechile concepţii despre slăbiciunea 
duşmanilor săi şi inferioritatea lor rasială.

Hitler nu putea fi potolit: de fapt, acesta 
regretase amarnic încheierea Acordului de la 
München din 1938, prin care Marea Britanie 
şi Franţa reuşiseră să amâne un război total 
în Europa prin cedarea către Germania a 
regiunii Sudeţilor din Cehoslovacia, unde 
trăia o importantă minoritate germană. În 
ciuda acestui succes diplomatic uimitor, 
Hitler regreta că ratase ocazia de a-şi asmuţi 
încă imperfecta sa maşinărie de război asupra 
vecinilor săi.

O schimbare semnificativă în atitudinea 
liderilor occidentali faţă de expansionismul 
german a avut loc în 1939, când Hitler a 
încălcat acordul prin care acceptase ca 
regiunea Sudeţilor să reprezinte ultima dintre 
ambiţiile sale teritoriale, prin ocuparea întregii 

Cehoslovacii. Deposedaţi de regiunea 
Sudeţilor, unde erau concentrate mare parte 
din trupele de apărare, din industria grea şi 
din resursele naturale, şi încă incapabili să se 
dezmeticească după trădarea anglo-francezilor 
de la München, cehii nu au opus nicio 
rezistenţă. Dar această încălcare flagrantă a 
Acordului de la München i-a înfuriat pe 
occidentali şi opinia publică a convins, în cele 
din urmă, guvernele britanic şi francez să lase 
atitudinea conciliantă deoparte şi să treacă la 
o nouă politică de descurajare la adresa 
Germaniei. 

Marea Britanie şi Franţa s-au văzut, aşadar, 
nevoite să-ţi schimbe poziţia — au reintrodus 
obligativitatea serviciului militar pe timp de 
pace, iar Marea Britanie şi-a dublat armata 
teritorială —, vrând să arate că, din acel 
moment, lucrurile vor fi luate mult mai în 
serios. Aflându-se încă în căutare de soluţii, 
cele două guverne au făcut o nouă greşeală, 
grăbindu-se să garanteze integritatea 
teritorială a Poloniei, următoarea victimă 
probabilă a naziştilor, pentru ca să nu se mai 
repete cazul Cehoslovaciei. Din nefericire, 
germanii au reuşit să izoleze geografic 
Polonia de noii săi aliaţi, ceea ce a făcut ca 
promisiunea făcută de britanici şi francezi să 
devină neproductivă, din moment ce era clar 
că nu mai aveau cum să apere Polonia. Hitler 
i-a numit pe britanici şi pe francezi fanfaroni. 

Izbânda lui Hitler în ocuparea regiunii Sudeţilor din 
Cehoslovacia, în 1938, fără a fi nevoie să declanşeze un 
război, nu a domolit cu nimic aspiraţiile Führerului, aşa 
cum sperase Chamberlain. Dimpotrivă, această izbândă a 
avut darul de a-l stârni şi mai mult în urmărirea cu şi mai 
multă îndrăzneală a scopurilor sale în politica externă, 
inclusiv prin încălcarea, în martie 1939, a Acordului de la 
München, odată cu anexarea Boemiei şi Moraviei. 
(AKG Berlin) 
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Nu credea că aceştia erau pregătiţi să se 
arunce într-un război pentru cauza Poloniei 
şi, chiar dacă ar fi făcut-o, ştia că nu puteau 
rezolva mare lucru. 

Singura opţiune strategică era reînnoirea 
Triplei Alianţe pe care anglo-francezii o 
încheiaseră cu Rusia, în 1907, şi cu ajutorul 
căreia reuşiseră în timpul Marelui Război să 
respingă agresiunea Germaniei. Rusia 
devenise însă acum Uniunea Sovietică, iar 
aversiunea pe care britanicii şi francezii o 
aveau faţă de comunism îi împiedica să se 
gândească din nou la vechea alianţă, care i-ar 
fi putut opri pe germani. În schimb, Hitler a 
semnat el însuşi cu Uniunea Sovietică Pactul 
de neagresiune Molotov-Ribbentrop, 
netezind astfel calea Germaniei către Polonia. 
Într-un alt protocol, încheiat în secret, Stalin 
acceptase de asemenea să se alăture Germaniei 
în dezmembrarea Poloniei. Cu această garanţie 
în buzunar, la 1 septembrie, Germania a 
invadat Polonia. Prinşi în capcana propriilor 
declaraţii legate de apărarea Poloniei, mai 
întâi britanicii, apoi şi francezii s-au văzut 
siliţi să declare, cu toate rezervele, război 
Germaniei, pe 3 septembrie 1939. 

Cu toate acestea, din punct de vedere 
militar, prea puţine puteau să facă în acel 
moment Marea Britanie şi Franţa pentru a 
împiedica Germania şi URSS să ocupe 
Polonia. Atunci a început „războiul ciudat”, 
când britanicii s-au temut să bombardeze ca 
să nu rănească civilii, tehnologiile încă 
insuficient avansate făcând ca ţintele să fie 
ratate adeseori. Pe de altă parte, francezii s-au 
lansat şi ei, numai pe jumătate convinşi, 
într-o ofensivă în regiunea Saar, reuşind să 
înainteze destul uşor în lipsa unei rezistenţe 
consistente, după care s-au oprit în mod 
inexplicabil. Între timp, ambele state porniseră 
acasă o acţiune frenetică de mobilizare atât a 
resurselor economice, cât şi a celor umane, 
străduindu-se să recupereze în numai două 
luni efectele nefericite a două decenii de 
subfinanţare în domeniul militar, de reduceri 
de personal şi atitudine pacifistă. 

În mod previzibil, niciuna dintre cele două 
state nu dispunea încă de o armată capabilă să 
facă faţă agresiunii naziste, în momentul în 
care Germania s-a hotărât, în cele din urmă, să 

lovească şi în Occident, în mai 1940. Germania 
începuse reînarmarea cu câţiva ani mai 
devreme decât adversarii ei, iar dictatura 
totalitaristă nazistă împinsese reînarmarea 
masivă şi militarismul la un nivel considerat 
inacceptabil de către societăţile democratice din 
Vest. Mai mult decât atât, şi acesta era 
principalul avantaj, germanii acumulaseră o 
experienţă operaţională considerabilă din 
campaniile militare desfăşurate în perioada 
1936-1939. De fapt, aceste operaţii germane de 
început dezvăluiseră deficienţe tot atât de mari 
pe cât aveau să trădeze trupele anglo-franceze 
în 1940 — numai că Germania apucase deja 
până în acest moment să înveţe din propriile 
greşeli.

Marii Britanii nu-i mai rămânea acum 
decât să se lupte singură cu Germania. 
Punctul slab al armatei germane era lipsa de 
echilibru între forţe. Puterea navală a 
Germaniei, de exemplu, nu se putea compara 
cu Royal Navy a Regatului Unit. Astfel, în 
ciuda cuceririi cu succes a Normandiei, în 
aprilie 1940, Germania nu dispunea de 
numărul necesar de nave amfibii de asalt şi 
nici coordonarea internă între servicii nu era 
strălucită, pentru a-şi putea permite să 
invadeze Marea Britanie. Ca o premisă 
absolut necesară, Luftwaffe ar fi trebuit să 
neutralizeze Comandamentul de vânătoare 
(Fighter Command) al Royal Air Force (RAF), 
numai că Hitler irosise puterea forţelor 
aeriene germane în represaliile pe care le 
ordonase asupra oraşelor britanice, în loc să 
bombardeze aerodromurile şi staţiile de radar 
înşirate pe coastă. Mai mult decât atât, Hitler, 
care era mai mult sau mai puţin anglofil, 
considerându-i pe anglo-saxoni un fel de veri 
în ceea ce privea apartenenţa lor rasială, nu 
s-a mai implicat total în Operaţia „Leul de 
mare”, al cărei scop era invadarea Marii 
Britanii. 

Prin urmare, în vara anului 1940, el şi-a 
îndreptat atenţia către ceea ce constituise 
dintotdeauna ţelul său suprem: antrenarea 
unui efort titanic în scopul de a elimina 
definitiv din calea lui URSS şi comunismul, 
înrobind popoarele slave şi asigurând astfel 
spaţiul vital (Lebensraum) necesar pentru 
supravieţuirea Reichului de 1 000 de ani (vezi 
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şi Al Doilea R\zboi Mondial. Frontul de Est, din 
aceeaşi serie). Hitler îşi consolidase armata şi 
o transformase într-una dintre cele mai 
puternice pe care le văzuse vreodată lumea. 
Astfel, pe 22 iunie 1941, a lansat Operaţia 
Barbarossa, de invadare a Uniunii Sovietice. 
Avangarda germană a ajuns până la porţile 
Leningradului şi ale Moscovei, în timp ce, în 
spatele frontului, soldaţii Axei făceau ravagii 
pe unde treceau, într-o campanie brutală de 
oprimare şi purificare etnică, cu rezultatul de 
a-i determina pe oameni să fugă de disperare 
direct în braţele comuniştilor. 

Din nefericire pentru germani, Uniunea 
Sovietică n-a putut fi învinsă printr-o singură 
campanie „fulger”, aşa cum se întâmplase în 
cazul Poloniei şi al Franţei, din cauza întinderii 
ei imense şi a rezistenţei încrâncenate 
stimulate de comportamentul barbar al 
germanilor. Prea marea siguranţă de sine a 

comandanţilor germani, combinată cu 
aroganţa inspirată de ideologia rasistă şi care 
îi determina să desconsidere adevărata forţă 
reprezentată de armata sovietică n-au făcut 
decât să le alimenteze greşeala de a vâna 
obiective absolute, imposibil de atins. Astfel, 
germanii au ratat şansa de a cultiva acelaşi 
gen de politică subversivă eficientă practicată 
în timpul Marelui Război, când îi permiseseră 
lui Lenin, în 1917, să plece din Germania în 
Rusia, unde a izbucnit revoluţia bolşevică. În 
1941, regimul lui Stalin, deloc popular, era la 
fel de vulnerabil la asemenea politici 
subversive, precum fusese cel ţarist, însă 
excesele armatei germane, motivată cum era 
de ideologia rasistă, îndreptate inclusiv 
împotriva minorităţilor antiruse, aveau să-i 
permită lui Stalin şi comuniştilor să 
alinieze în spatele lor toate popoarele 
sovietice. 

Înainte de lansarea asaltului maritim asupra coastei 
britanice, germanii au trebuit mai întâi să-şi asigure o 
acoperire aeriană, care să le protejeze ambarcaţiile 
invadatoare de Royal Navy. Din fericire pentru Marea 
Britanie, piloţii britanici din Comandamentul de vânătoare 
au reuşit să zădărnicească eforturile piloţilor din 
Luftwaffe comandaţi de Göring. (Ann Ronan Picture 
Library)

Dezastrul de la Stalingrad a reprezentat cea mai gravă 
înfrângere pentru germani până în acel moment, din tot 
cursul războiului. A reprezentat, de asemenea, un 
dezastru personal pentru majoritatea soldaţilor germani, 
forţaţi să se predea în mâinile sovieticilor ; puţini au reuşit 
să supravieţuiască în captivitate şi să se întoarcă acasă în 
anii 1950. (AKG Berlin)
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Pradă aroganţei sale, Hitler nu se pregătise 
pentru un război lung, total, care ar fi fost 
necesar pentru a putea anihila URSS, şi nici 
nu simţise nevoia unei mobilizări generale 
până în 1943-1944, când deja era prea târziu. 
În timp ce, în 1942, URSS îşi mobiliza toate 
forţele, germanii făceau imprudenţa de a 
pătrunde mai adânc spre Caucaz şi 
Stalingrad, lărgind şi mai mult un front deja 
mult prea extins. Armata Roşie şi-a iniţiat 
contraatacul la jumătatea lunii noiembrie, 
împingând trupele române, prost echipate, la 
nord şi sud de Stalingrad şi reuşind să 
încercuiască Armata a 6-a chiar în oraş. 
Eforturile germane de respingere a 
contraatacului au eşuat, în timp ce sovieticii 
au continuat să lovească pe flancul sudic, 
inamicul fiind astfel nevoit să se replieze spre 
fluviul Mius şi Harkov. Aici, trupele germane 
au reuşit să restabilizeze frontul.

Pe Frontul de Est războiul ajunsese la un 
punct de cotitură în vara anului 1943, când 
Hitler şi-a irosit toate forţele mobilizate cu 
greu în urma recunoaşterii unui efort de 
război total, comandând necugetat o 
contraofensivă la Kursk, pe care armata 
sovietică a reuşit să o respingă. A urmat apoi 
contraofensiva sovietică de-a lungul 
întregului front, germanii fiind astfel forţaţi 
să se retragă dincolo de vechea frontieră 
dinainte de începerea războiului. Până în 
primăvara lui 1944, germanii se aflau deja 
complet în defensivă, după ce suferiseră 
pierderi substanţiale, şi nu mai reuşeau acum 
să domine nici în est. 

Între timp, un război mai puţin brutal 
începea la Marea Mediterană. Hitler nu era 
foarte interesat de acest teatru de operaţii, 
dar se văzuse practic forţat să intervină în 
regiune, ca urmare a eşecului militar 
înregistrat de partenera sa din Axă, Italia 
fascistă. Au urmat o serie de confruntări în 
care norocul a trecut succesiv de o parte şi de 
alta, dar Hitler nu a alocat niciodată 
suficiente resurse pentru a-i putea alunga pe 
britanici din Africa de Nord, în timp ce nici 
liniile de comunicaţie ale Axei nu erau destul 
de sigure pentru ca un asemenea scop să 

poată fi atins. Rezerva lui Hitler de a trimite 
un număr mai mare de trupe pe flancul sudic 
a făcut însă ca Axa să nu poată cuceri Malta, 
ceea ce le-a permis Aliaţilor să continue 
înaintarea în zona centrală şi estică a 
bazinului mediteraneean. 

Având probleme din ce în ce mai mari cu 
liniile de comunicaţie, puterile Axei s-au 
văzut nevoite să se retragă din Africa de 
Nord, în toamna lui 1942, fiind împinse 
înapoi spre vest. În noiembrie, Aliaţii au 
debarcat în Africa de Nord-Vest franceză, în 
cadrul Operaţiei Torţa, presându-i tot mai 
mult pe nazişti şi forţându-i să se retragă în 
Tunisia. În mai 1943, rămase fără sprijin 
aerian şi naval, trupele Axei, sau ce mai 
rămăsese din ele, au capitulat în Tunisia. 

Încă insuficient experimentaţi, Aliaţii au 
continuat să desfăşoare o serie de atacuri 
periferice, cu scopul de a-şi epuiza încă şi mai 
mult adversarul, reuşind să cucerească Sicilia 
pe mare, în iulie 1943, şi să securizeze un cap 
de pod pe continentul italian în septembrie. 
Au continuat apoi să avanseze încet prin 
Peninsula Italică, până când s-au împotmolit 
în „linia de iarnă” a germanilor, o linie de 
apărare care pornea din Neapole şi străbătea 
valea râului Liri. Teritoriul italian, uşor de 
apărat, îngustimea peninsulei şi forţele 
relativ echilibrate de care dispuneau cele 
două tabere au făcut ca perspectiva unui 
succes imediat al Aliaţilor în acest teatru de 
operaţii să pălească curând. 

Campania din Mediterana a contribuit 
totuşi la blocarea unei părţi a trupelor 
germane departe de Frontul de Vest, unde, 
începând cu luna noiembrie 1943, le 
devenise clar şi germanilor că, la jumătatea 
lui 1944, avea să aibă loc o invazie aliată în 
Franţa. Din punctul de vedere al Aliaţilor, 
campania decisivă, care avea să pună punct 
războiului, abia urma să înceapă. Dacă 
germanii reuşeau să respingă invazia, atunci 
îşi puteau întoarce armele împotriva Armatei 
Roşii, sperând să-i oprească înaintarea spre 
vest şi să obţină astfel o pace acceptabilă. 
Rezultatul final al războiului depindea, 
aşadar, de invazia aliată în Franţa.



Forţele beligerante

Situaţia din punct de vedere 
militar
Campania din nord-vestul Europei s-a purtat 
între forţele armate ale Aliaţilor şi Wehrmacht, 
armata Germaniei naziste. Trupele combinate 
ale Aliaţilor, denumite Forţele Expediţionare 
Aliate, includeau contingente de soldaţi din 
SUA, Regatul Unit, Canada, Franţa, Polonia, 
Olanda, Belgia şi Cehoslovacia, comandant 
suprem fiind generalul american Dwight 
Eisenhower. Generalul Bernard Montgomery 
(poreclit Monty) a fost numit comandant al 
trupelor terestre, până la 1 septembrie, când 
această poziţie a fost ocupată de Eisenhower. 

Montgomery comanda Grupul de Armate 
21, anglo-canadian, care, începând cu iulie 
1944, poziţiona în teren trei armate: Armata 1 
americană, condusă de generalul Omar 
Bradley, Armata a 2-a britanică, condusă de 
Miles Dempsey, şi Armata 1 canadiană, aflată 

sub conducerea generalului Henry Crerar. Pe 
1 august 1944, Bradley a preluat comanda 
Grupului de Armate 12 american, care 
includea Armata 1 (sub comanda generalului 
Courtney Hodges) şi Armata a 3-a (sub 
comanda generalului George Patton). 

Atunci când, în septembrie, trupele care 
forţau înaintarea în direcţia nord-est dinspre 
coasta franceză a Mediteranei s-au întâlnit cu 
cele care înaintau spre est venind din 
Normandia, Grupul de Armate 6 american 
condus de generalul Jacob Devers, care 

Şefii celor trei state care au contribuit devisiv cu trupe în 
campanie, de la stânga la dreapta: prim-ministrul canadian 
W.L. Mackenzie King, preşedintele american Theodore 
Roosevelt şi prim-ministrul britanic Winston Churchill. 
(Imperial War Museum H32129)
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includea Armata a 7-a americană şi Armata 1 
franceză, a trecut sub comanda lui 
Eisenhower. Mai târziu, armatele a 9-a şi a 
15-a americane aveau să se alăture grupului 
de armate condus de Bradley. 

Amiralul Sir Bertram Ramsay controla 
marea flotă de invazie şi Forţele Navale 
Expediţionare Aliate. Mareşalul aerului Sir 
Trafford Leigh-Mallory comanda Forţele 
Aeriene Expediţionare Aliate, formate din 
RAF, Forţele Aeriene ale Armatei SUA 
(USAAF) şi Forţele Aeriene Regale Canadiene. 
Responsabile de strategia aeriană care asigura 
suportul în luptă al trupelor de la sol erau 
comandamentele tactice IX şi XIX ale USAAF 
şi Comandamentul 2 tactic al Forţelor 
Aeriene Anglo-Canadiene. Comandamentul 
de bombardament (Bomber Command) al RAF 

şi Armata a 8-a a USAAF urmau să acorde 
asistenţă suplimentară. 

Comandantul suprem german pe Frontul 
de Vest, mareşalul Gerd von Rundstedt, 
exercita controlul nominal asupra 
Wehrmachtului în Franţa, Belgia şi Olanda. 
Forţele terestre care se aflau în subordinea sa 
aparţineau de trei comandamente diferite. 

Grupul de Armate B al feldmareşalului 
Erwin Rommel era compus din Armata a 7-a 
din Bretania şi Normandia şi Armata a 15-a, 
care ocupa teritoriul de la Le Havre, trecând 
prin Pas de Calais, până la Scheldt. Corpul 

Echipa comandanţilor superiori ai forţelor aliate din 
campania din nord-vestul Europei, aflaţi la prima lor 
întâlnire la Londra, în ianuarie 1944. De la stânga la 
dreapta: (sus) generalul Omar Bradley, amiralul Bertram 
Ramsay, mareşalul aerului Trafford Leigh-Mallory, generalul 
Walter Bedell-Smith şi (jos) mareşalul aerului Arthur 
Conningham, generalul Dwight Eisenhower, comandantul 
suprem, şi generalul Bernard Montgomery. (ISI)

În calitate de comandant suprem pe Frontul de Vest, 
feldmareşalul Gerd von Rundstedt exercita autoritatea 
nominală asupra tuturor trupelor germane din Europa 
Occidentală. În realitate însă, cei trei comandanţi de trupe 
de uscat din subordinea sa, printre care se afla şi 
comandantul Grupului de Armate B, Erwin Rommel, 
precum şi comandanţii forţelor aeriene şi navale se 
bucurau de o libertate mare de acţiune. (AKG Berlin)
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LXXXVIII independent apăra Olanda. În 
sfârşit, mai era Grupul de Armate G, care 
includea Armata 1 aflată pe coasta de vest a 
Atlanticului şi Armata a 19-a, care apăra 
coasta franceză a Mediteranei. 

În plus, Grupul Panzere Vest al generalului 
Geyr von Schweppenburg controla rezervele 
motorizate şi avea misiunea de a-i împinge pe 

invadatori înapoi până la ţărmul mării. Dar 
faptul că patru din cele zece divizii motorizate 
din vest erau desemnate ca rezerve ale Înaltului 
Comandament al Wehrmachtului (OKW) 
însemna că era nevoie mai întâi de permisiunea 
lui Hitler pentru a se angaja în luptă. 

Sarcina de a pune în practică măsurile care 
urmau să fie luate de marina militară contra 
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invaziei i-a revenit Înaltului Comandament 
al Forţelor Navale Vest al amiralului Kranke. 
Marina germană (Kriegsmarine) dispunea de 
mai multe nave mici de suprafaţă, 40 de 
submarine (U-boot) şi mai multe baterii ale 
artileriei de coastă. Cel care comanda aviaţia 
germană din vest (Flota a 3-a aeriană) era 
generalul Sperrle. Decimată în timpul 
luptelor susţinute împotriva bombardamentelor 
Aliaţilor asupra Reichului din 1943-1944, 
Luftwaffe abia dacă mai dispunea de câteva 
sute de avioane pentru apărarea spaţiului 
aerian francez. 

Aliaţii se bucurau de o superioritate netă 
în ceea ce privea numărul soldaţilor şi 
armamentul greu deţinut, dar şi în termeni 
de logistică, forţă aeriană şi navală. Atât 
marina (Kriegsmarine), cât şi aviaţia militară 
(Luftwaffe) puteau înregistra unele succese 
locale, dar nu aveau cum să câştige victoria 
finală împotriva invadatorilor, în condiţiile 
în care erau atât de clar depăşite numeric. 
Superioritatea de care se bucurau în aer le-a 

permis Aliaţilor să lanseze o campanie 
strategică de bombardamente împotriva 
economiei germane de război şi a reţelei de 
transport. Ei au reuşit astfel să izoleze 
Normandia înainte de Ziua Z stabilită pentru 
invazie, blocând accesul proviziilor pe 
frontul german şi posibilitatea suplimentării 
trupelor, ceea ce avea să contribuie mult la 
slăbirea puterii adversarului.

Pe de altă parte, germanii n-au reuşit să 
lovească economia de război a Aliaţilor în 
ultimele 18 luni de conflict. Mai mult decât 
atât, ca urmare a succesului înregistrat de 
Operaţia Ultra, care a reuşit decriptarea 
mesajelor transmise de germani, Aliaţii 
dispuneau acum de informaţii excelente 
despre dispozitivul defensiv german şi 
intenţiile liderilor, în timp ce, de cealaltă 
parte, germanii nu stăteau deloc bine la acest 
capitol. 

În ciuda numeroaselor avantaje de care se 
bucurau Aliaţii, victoria nu era încă sigură. 
La începutul acestei campanii, germanii 
dispuneau de numeroase atuuri tehnice şi 
tactice, în special în privinţa trupelor de 
uscat, chiar dacă pe parcurs aceste atuuri au 
dispărut. În iunie 1944, armatele aliate nu 
atinseseră încă punctul maxim de eficienţă, 
ceea ce însemna că nu se puteau încă angaja 
într-o luptă egală cu Westheer (armata din 

Feldmareşalul Erwin Rommel — „Vulpea deşertului” — 
comanda Grupul de Armate B din nordul Franţei şi din 
Belgia. Nefiind prea convins de rezistenţa unor secţiuni 
destul de mari ale Zidului Atlanticului (de apărare), în 
lunile dinainte de Ziua Z, acesta şi-a canalizat întreaga 
voinţă spre întărirea acestor linii de apărare. (AKG Berlin) 
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vest), totalitatea trupelor germane aflate pe 
Frontul de Vest.

Montgomery conducea o armată britanică 
departe de a fi perfectă, după anii lungi de 
repaus dintre cele două războaie, şi care nu 
putea ţine piept ofensivei germane. Motiv 
pentru care a şi suferit numeroase înfrângeri 
la începutul conflictului, în Norvegia, Franţa, 
Africa de Nord, Malaysia şi Birmania. Numai 
cu greu a reuşit armata britanică să-şi revină 
din toate aceste înfrângeri, între anii 1942 şi 
1944, şi să înveţe lecţia despre ce însemna un 
război modern. Montgomery era pe deplin 
conştient de faptul că moralul soldaţilor săi 
rămânea destul de vulnerabil. De asemenea, 
armata se afla într-o ofensivă continuă abia 
de un an şi ceva şi încă se mai perfecţiona în 
complicata artă a atacurilor împotriva 
robustei apărări germane.

În plus, Montgomery mai era conştient şi 
de resursele limitate de care dispunea. Ţara se 
afla deja în război de aproape cinci ani şi era 
în continuare nevoită să finanţeze mai multe 
teatre de operaţii împrăştiate pe tot globul. 
Generalul era de asemenea hotărât să evite 
numărul catastrofal de victime la care se 
ajunsese în timpul Primului Război Mondial, 
din care ţara nu îşi revenise încă nici din 
punct de vedere material şi nici psihologic.

Prin urmare, operaţiile militare britanice 
erau dominate de preocuparea pentru viaţa 
soldaţilor, al căror număr continua să scadă. 
Pentru Montgomery era clar că toate rezervele 
aveau să fie consumate în timpul campaniei 
şi că, în curând, postul lui de comandă avea 
să devină inutil. Problema legată de 
împuţinarea trupelor era încă şi mai serioasă 
în cazul canadienilor, cu foarte puţine 
rezerve disponibile pentru contingentele care 
luptau pe continent alături de Aliaţi. 

Toate aceste constrângeri şi-au lăsat 
puternic amprenta asupra modului în care 
Montgomery şi-a condus campania. El şi-a 
conceput o strategie de luptă precaută, în 
virtutea căreia Aliaţii urmau să se folosească 
de superioritatea lor numerică pentru un 
război de uzură, renunţând la o strategie mai 
îndrăzneaţă, care ar fi putut determina un 
sfârşit mai rapid al războiului. Rezultatul 
tuturor acestor calcule a constat într-o 

abordare atentă şi controlată a operaţiilor, 
care le-a permis însă germanilor să-şi 
organizeze mai eficient poziţiile în apărare, 
în timp ce se retrăgeau. 

Pe de altă parte, trupele americane dispuneau 
de departe de mult mai multe resurse. După 
înfrângerea suferită la Kasserine (Tunisia), în 
ianuarie 1943, americanii reuşiseră treptat 
să-şi întărească în mod semnificativ poziţia 
în faţa germanilor, ceea ce făcea ca şi moralul 
soldaţilor lui Eisenhower să fie mai ridicat. 

Tradiţia militară americană îşi manifestase 
de mult timp opţiunea pentru atacurile 
directe. De fapt, această doctrină militară 
agresivă le şi inoculase soldaţilor americani 
un anumit dispreţ faţă de adversar, pe care 
britanicii au trebuit să-l înveţe trecând 
printr-o lungă serie de experienţe dureroase. 
Marea problemă a americanilor consta însă 
în lipsa lor de experienţă, o mică parte din 
soldaţi beneficiind de ea. 

O altă problema era legată de doctrină. 
Tehnologia se schimbase mult în timpul scurs 
între cele două războaie — în special în sectorul 
motorizat şi cel aerian —, ceea ce atrăsese 
după sine şi o schimbare radicală a doctrinei 
militare în armata americană. În ciuda 
eforturilor făcute în acest sens, armata nu 
reuşise până în momentul intrării ei în cel 
de-al Doilea Război Mondial să-şi dea seama 
cum putea să se folosească mai bine de avioane 
şi de blindate, pentru ajutorarea trupelor de la 
sol. Şi, cu toate că luptele din Mediterană 
dezvăluiseră deja toate aceste lipsuri, în vara 
anului 1944 încă se mai căutau soluţii.

Evaluările de pe front au mai arătat cât de 
ineficient era sistemul de refacere, problemă 
care mai era agravată şi de decizia neinspirată 
a guvernului american de a limita armata pe 
timp de război la numai 90 de divizii, soldaţii 
văzându-se astfel nevoiţi să rămână în prima 
linie a frontului pe termen nedefinit, 
ignorându-se un sistem de rotaţie care să le 
permită să se şi odihnească din când în când. 
Iar această combinaţie nefericită de factori a 
contribuit, din păcate, la prelungirea 
războiului pentru americani care, în iunie 
1944, nu reuşiseră încă să arate de ce erau cu 
adevărat în stare. Oricum, având în vedere 
resursele mai bogate de care dispuneau şi 




