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Introducere

La 11 noiembrie 1918, ora 11:00, a luat 
sfârşit Primul Război Mondial. Forţele aliate 
ale Marii Britanii, Franţei, Italiei şi Statelor 
Unite ale Americii învinseseră armatele 
Germaniei, Austro-Ungariei şi Turciei în 
conflagraţia în care şi-au pierdut viaţa peste 
şapte milioane de soldaţi şi tot atâţia civili. 
Între 1914 şi 1918, „Marele Război”, cum a 
fost numit, a redefinit parametrii purtării 
războiului.

Primul Război Mondial a fost cel dintâi 
conflict armat „industrial” adevărat în care 
progresele tehnologice ale secolului al XIX-lea 
au fost folosite într-o confruntare nemiloasă, 
cu efecte terifiante. Metode noi şi mult mai 
eficiente de a ucide, susţinute de infrastructura 
socială, economică şi politică a ţărilor 
angajate în război, au produs un val de 
distrugeri fără precedent în istoria mondială. 
În ceea ce priveşte numărul victimelor, 
victoria nu a adus cu sine mari diferenţe 
între tabăra învingătorilor şi cea a învinşilor. 
La toate nivelurile societăţii — politicieni, 
generali, simpli soldaţi şi civili — existau 
convingerea şi speranţa că avea să fie 
„războiul care va pune capăt tuturor 
războaielor” şi că, astfel, oamenii nu 
muriseră degeaba. 

Din nefericire însă, Marele Război nu s-a 
dovedit a fi ultimul. Din multe puncte de 
vedere, acesta a creionat viitorul războiului, 
nicidecum trecutul acestuia. Modul în care 
s-a pus accentul pe utilizarea tuturor resurselor 
disponibile şi a întregii populaţii a creat un 
precedent şi a dat un exemplu despre cum ar 
fi putut fi purtate războaiele pe viitor. 

Pentru cei care au fost martori la 
Armistiţiul din 1918, perspectiva unui alt 
conflict major în Europa a fost o oroare de 
neimaginat. În ciuda şocului provocat de 
Marele Război, a listelor interminabile de 
morţi şi răniţi publicate în toate ziarele din 
Marea Britanie, Germania şi Franţa şi a 

repulsiei generale faţă de ideea de conflict 
generată de Marele Război, Europa nu s-a 
bucurat nici măcar de 20 de ani de pace. În 
1939, a fost implicată din nou într-o 
conflagraţie de proporţii şi, de această dată, 
costurile aveau să fie mai mari decât în 
războiul din 1914-1918, atât din punct de 
vedere al pierderii de vieţi omeneşti, cât şi de 
bunuri şi a influenţat, fără îndoială, morala. 

Al Doilea Război Mondial a izbucnit în 
Europa ca o consecinţă a atitudinii agresive a 
Germaniei. Un aspect distinctiv al celui de-al 
Doilea Război Mondial a fost modul în care 
s-au dus luptele — scopul nu a fost acela de a 
obţine avantaje materiale sau politice, chiar 
dacă aceste aspecte au cântărit foarte mult pe 
toată perioada războiului. În esenţă, al Doilea 
Război Mondial a fost o confruntare între 
două ideologii.

Extremismul politic din Germania de după 
Primul Război Mondial l-a adus la putere pe 
Adolf Hitler, un om convins de propria 
infailibilitate şi de vocaţia aproape divină de 
a conduce Germania către victorie într-un 
război de proporţii, în urma căruia ţara avea 
să-şi câştige poziţia de mare putere într-o 
nouă ordine globală. Planul lui Hitler era să 
se implice într-un război al cuceririlor, în 
care superioritatea rasei germane avea să fie 
demonstrată şi în care duşmanii rasiali şi 
ideologici ai acesteia urmau să fie nimiciţi. În 
acest fel, cârma Europei unificate avea să fie 
preluată de germani. Această ideologie a stat 
la baza motivelor Germaniei de a intra în 
luptă şi a dictat, în mare măsură, modul în 
care au fost conduse ostilităţile.

În august 1939, Germania lui Adolf Hitler 
reuşise, printr-o combinaţie de ameninţări şi 
diplomaţie, să obţină multe dintre revendicările 
teritoriale. În august 1939, Hitler a început să 
se simtă îndeajuns de încrezător în puterile 
sale ca să renunţe la diplomaţie şi să treacă la 
utilizarea forţei militare pentru a cuceri 
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Hitler la parada prezentării stindardelor.  (AKG Berlin)
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Polonia, ţara vecină de la răsărit. Invadarea 
acestei ţări a fost evenimentul care a dus la 
izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. 
Marea Britanie şi Franţa se angajaseră să 
apere independenţa Poloniei şi să vină în 
ajutorul acesteia în eventualitatea unui atac 
german. Guvernele Marii Britanii şi Franţei 
au emis un ultimatum prin care cereau 
Germaniei retragerea imediată, dar Hitler a 
respins ameninţarea, având convingerea că 
era puţin probabil ca francezii şi englezii să 
întreprindă ceva pentru a opri Germania. În 
urma refuzului Germaniei de a răspunde la 
ultimatum, Marea Britanie şi Franţa au intrat 
în noul conflict major şi astfel a izbucnit cel 
de-al Doilea Război Mondial.

Spre deosebire de luptele de uzură şi de 
situaţiile fără ieşire din Primul Război Mondial, 
cel de-al Doilea Război Mondial a fost dus, 
cel puţin la început, într-un ritm cu totul 
diferit. În primele nouă luni, victoriile 
militare ale Germaniei au fost uluitoare: a 
invadat şi a cucerit Polonia în mai puţin de o 
lună şi, cu ajutorul Uniunii Sovietice, cu care 
a încheiat o alianţă foarte avantajoasă, având 
doar de câştigat, a reuşit să dezmembreze şi 
să împartă Polonia. În timpul acestei 
campanii, Marea Britanie şi Franţa nu au 
întreprins nicio acţiune pentru a veni în 
ajutorul Poloniei. 

Pătrunderea germanilor în Polonia a fost 
urmată de un atac împotriva Norvegiei şi, 
ulterior, de un asalt asupra forţelor aliate 
britanice şi franceze din vest. În timpul 
acestei campanii, francezii şi aliaţii lor belgieni, 
olandezi şi englezi au fost înfrânţi în mai 
puţin de şase săptămâni. Până în iunie 1940, 
toate statele Europei continentale fie au fost 
îngenuncheate de Germania, fie s-au aliat cu 
aceasta sau au rămas neutre. Astfel, Germania 
lui Hitler a reuşit în mai puţin de nouă luni 
ceea ce Germania kaizerului Wilhelm nu a 
obţinut în decursul a patru ani. 

După capitularea Franţei şi pierderea — în 
timpul luptelor şi a evacuării rapide din 
Dunkerque — a majorităţii armamentului 
greu, Marea Britanie a fost nevoită să ducă o 
bătălie disperată pentru a-şi păstra independenţa 
în faţa unei Germanii aflate în plin avânt. În 
timpul Bătăliei pentru Anglia, Germania a 

suferit prima sa lovitură din timpul războiului. 
Temerarii piloţi de vânătoare ai Royal Air Force 
(Forţele Aeriene Regale — RAF), majoritatea 
britanici, dar şi australieni, americani, 
canadieni, neo-zeelandezi, polonezi şi cehi, 
nu le-au dat ocazia germanilor de a cuceri 
supremaţia cerurilor de care aveau nevoie 
pentru a-şi pune în aplicare planul de 
invadare a Insulelor Britanice. 

Incapabil să pună în practică Operaţia 
„Leul de mare” — invadarea Marii Britanii —, 
Hitler a început pregătirile pentru ceea ce el 
considera a fi premiul cel mare: Uniunea 
Sovietică. Înainte însă, armatele germane au 
ocupat Grecia şi Iugoslavia şi s-au implicat şi 
în luptele din nordul Africii, unde au 
susţinut armata italiană. La 22 iunie 1941, 
armata lui Hitler se afla în răsărit, pentru a 
pune în aplicare Operaţia Barbarossa, atacul 
asupra Uniunii Sovietice, lărgind serios aria 
în care se desfăşura războiului. La 12 iulie, 
Marea Britanie şi Uniunea Sovietică au 
semnat un acord de asistenţă mutuală prin 
care se angajau să lupte împreună împotriva 
duşmanului lor comun. La 11 decembrie 
1941, după atacul neaşteptat al japonezilor 
de la Pearl Harbor asupra flotei americane 
din Pacific, Germania a declarat război şi 
Statelor Unite ale Americii, propagând astfel 
războiul încă şi mai mult şi, prin aceasta, 
mărindu-şi considerabil şansele unei victorii 
decisive.

Germania lui Adolf Hitler începuse însă să 
se confrunte cu un număr neaşteptat de 
adversari: Marea Britanie, cel mai mare 
imperiu din lume, Uniunea Sovietică, statul 
care avea cea mai mare armată, şi Statele 
Unite ale Americii, ţara cu cea mai dezvoltată 
economie şi probabil cel mai mare potenţial 
latent. După câteva succese militare repurtate 
la început, ofensiva Germaniei asupra 
Uniunii Sovietice nu s-a soldat cu victoria 
rapidă şi decisivă la care se aştepta Hitler. 

Cu siguranţă, eşecul acesteia de a scoate 
Uniunea Sovietică de pe harta războiului 
înainte ca Statele Unite ale Americii să-şi facă 
intrarea a însemnat, realist vorbind, că 
Germania nu putea obţine la fel de mult pe 
cât îşi dorea. În orice caz, ferocitatea cu care 
a luptat în război, mai ales în est, a 



demonstrat faptul că inamicii acesteia nu 
erau dispuşi la nicio formă de compromis. În 
plus, în urma unei conferinţe ţinute la 
Casablanca la începutul anului 1943, aceştia 
au cerut în primul rând capitularea 
necondiţionată a Germaniei.  

Odată ce frâiele au trecut la adversari, 
războiul a devenit unul de uzură şi nu se mai 
întrevedea decât un singur rezultat logic, însă 
rezistenţa Germaniei a făcut să se ajungă la 
acel final cu preţul multor vieţi omeneşti şi a 
unor pierderi materiale însemnate. De la 
începutul anului 1943, sovieticii au forţat 
armatele germane să se retragă şi, în iunie 
1944, Aliaţii au invadat Franţa, aflată, la 
momentul respectiv, sub ocupaţie germană, 
şi au început să-i îndepărteze pe germani şi 
din acea zonă. Germanii, deşi se aflau sub o 
presiune extrem de mare, fiind obligaţi să 
lupte pe două fronturi şi bombardaţi fără 
milă pe calea aerului, au continuat să reziste 
până în mai 1945. Pe 8 mai 1945, noul 
cancelar german, amiralul Dönitz, a capitulat 
necondiţionat în faţa Aliaţilor: Marea 
Britanie, SUA, URSS şi Franţa. 

În ruinele Germaniei lui Hitler — Reichul 
despre care acesta spunea că avea să dureze 
1 000 de ani —, armatele Statelor Unite ale 
Americii şi ale Uniunii Sovietice au fost cele 
care, la modul simbolic, s-au întâlnit primele 
pe fluviul Elba. Aceste două ţări din afara 
Europei aveau să fie noii factori determinanţi 

ai ordinii mondiale în perioada postbelică, 
în timp ce Marea Britanie şi Franţa, cele 
două state europene, au fost nevoite să-şi 
revizuiască poziţia pe scena mondială din 
cauza extenuării la care fuseseră 
supuse în timpul celor două războaie 
succesive.

În primii patru ani ai celui de-al Doilea 
Război Mondial, Germania a experimentat 
mărirea, dar şi decăderea în Europa. Cartea 
analizează modul în care a izbucnit cel de-al 
Doilea Război Mondial, pornind de la 
moştenirea primei conflagraţii mondiale şi 
analizând, mai apoi, acţiunile întreprinse de 
Adolf Hitler, acţiuni care au dus la război. 
Volumul aduce în discuţie şi influenţa 
ideologiei naziste asupra modului în care s-a 
luptat în acest război şi prezintă, în ordine 
cronologică, campaniile militare majore 
desfăşurate de-a lungul celor patru ani: 
invadarea Poloniei de către Germania, 
campania din Norvegia, capitularea Franţei, 
Belgiei şi Olandei, „miracolul” de la 
Dunkerque şi, mai apoi, Bătălia pentru 
Anglia. Cartea de faţă arată şi cum au 
încercat englezii să riposteze împotriva unei 
Europe ocupate de germani prin raidul 
dezastruos de la Dieppe şi controversatele 
bombardamente aeriene. Sunt prezentate, de 
asemenea, şi câteva întâmplări de viaţă din 
Germania ocupată şi experienţe de război, 
atât ale unui civil, cât şi ale unui soldat. 
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Cronologie

1938 12 martie Armata germană pătrunde 
în Austria.
13 martie Austria este încorporată în 
Marele Reich german.
28 martie Adolf Hitler încurajează 
minoritatea germană din Cehia să
militeze pentru separarea statului.
11 august La presiunea Marii Britanii 
şi a Franţei, cehii încep negocierile cu 
germanii.
12 august În Germania începe 
mobilizarea.
4 septembrie Germanii din Sudeţi 
resping propunerile de autonomie a 
regiunii Sudeţilor.
7 septembrie În Franţa începe 
mobilizarea.
12 septembrie Hitler solicită Cehiei 
să accepte cererile germanilor cu 
privire la regiunea Sudeţilor.
15 septembrie Prim-ministrul 
britanic Chamberlain îl vizitează pe 
Hitler la reşedinţa sa de la Berghof, 
lângă Berchtesgaden. Aici, Hitler îi 
prezintă hotărârea sa de a anexa 
regiunea Sudeţilor. 
18 septembrie Marea Britanie şi 
Franţa acceptă să-i convingă pe cehi 
să cedeze teritoriul ocupat de germani 
în proporţie de peste 50%.
22 septembrie Chamberlain are o 
întrevedere cu Hitler la Godesberg. 
Führerul pretinde ca germanii să 
ocupe imediat regiunea Sudeţilor.
29 septembrie În urma negocierilor, 
Chamberlain, Mussolini, Daladier şi 
Hitler consimt transferarea regiunii 
Sudeţilor Germaniei, garantând, în 
acelaşi timp, graniţele existente ale 
Cehoslovaciei.
30 septembrie Hitler şi Chamberlain 
semnează documentul de „pace 
pentru timpul nostru”.

1 octombrie Germanii încep să 
ocupe regiunea Sudeţilor.
5 octombrie Beneš, premierul ceh, 
demisionează din funcţie. 

1939 15 martie Trupele germane ocupă 
Praga.
28 martie Hitler denunţă pactul de 
neagresiune cu Polonia. 
16 aprilie Uniunea Sovietică propune 
o alianţă de apărare cu Franţa şi 
Marea Britanie. Propunerea este 
respinsă.
27 aprilie Marea Britanie introduce 
serviciul militar obligatoriu; Hitler 
renunţă la acordul naval anglo-
german.
22 mai Hitler şi Mussolini semnează 
„Pactul de oţel”.
11 august Propuneri tardive anglo-
franceze pentru Uniunea Sovietică.
23 august Uniunea Sovietică şi 
Germania emit un tratat de 
neagresiune, Pactul Ribbentrop-
Molotov. Acesta conţine un protocol 
secret, referitor la Polonia, dar şi la 
Basarabia.
25 august Marea Britanie şi Polonia 
semnează un pact mutual de 
asistenţă.
28 august Polonezii nu acceptă 
începerea negocierilor cu germanii.
1 septembrie Germanii invadează 
Polonia.
2 septembrie Marea Britanie şi Franţa 
dau Germaniei ultimatumuri în 
privinţa Poloniei.
3 septembrie Marea Britanie şi Franţa 
declară război Germaniei.
17 septembrie Uniunea Sovietică 
invadează estul Poloniei.
30 septembrie Uniunea Sovietică şi 
Germania împart Polonia; Corpul 



Expediţionar Britanic (British 
Expeditionary Force — BEF) ajunge în 
Franţa.

1940 9 aprilie Germania invadează 
Norvegia.
14 aprilie Armatele britanice ajung 
în Norvegia.
2 mai Trupele britanice sunt evacuate 
din Norvegia.
10 mai Chamberlain îşi dă demisia; 
postul de prim-ministru este preluat 
de Churchill; Germania invadează Franţa.
28 mai Belgia capitulează.
29 mai–3 iunie Operaţia Dynamo.
22 iunie Franţa capitulează.
iunie–septembrie Bătălia pentru 
Anglia.

1941 22 iunie Începe Operaţia Barbarossa 
(invadarea URSS).
decembrie Japonia bombardează 
Pearl Harbor; Germania declară război 
SUA.

1942 26 mai Tratatul anglo-sovietic de 
cooperare în războiul împotriva 
Germaniei.
14 august Raidul asupra Dieppe 
eşuează.

1943 ianuarie Churchill şi Roosevelt 
solicită „predarea necondiţionată” a 
Germaniei naziste.
februarie Ultimele trupe germane 
capitulează la Stalingrad.
iulie Trupele aliate debarcă în Sicilia.
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Motivele care au dus la izbucnirea celui de-al 
Doilea Război Mondial sunt foarte multe, 
însă persoana care l-a făcut inevitabil a fost 
una singură: Adolf Hitler. După ce Führerul a 
ajuns la conducerea Germaniei, războiul a 
început să se prefigureze. Circumstanţele care 
au făcut ca un om precum Hitler să preia 
puterea, să o menţină un timp atât de 
îndelungat şi să profite de ocaziile care i s-au 
ivit la nivel mondial au fost inevitabile şi 
mult mai complicate. 

Ascensiunea la putere a lui Hitler a fost 
posibilă în condiţiile politice şi economice 
din Germania interbelică. El a profitat de 
asemenea de sentimentele care predominau 
în rândurile armatei şi ale elementelor de 
dreapta din societatea germană, şi anume că 
înfrângerea Germaniei în Primul Război 
Mondial putea fi atribuită mai degrabă 
acţiunilor socialiştilor şi comuniştilor de 
acasă decât unei înfrângeri decisive pe câmpul 
de luptă. Hitler a reuşit să profite de aceste 
sentimente, insistând asupra prevederilor 
Tratatului de la Versailles. Pentru a-şi atinge 
scopurile, Hitler a amintit în mod constant 

faptul că naţiunea germană fusese umilită la 
Versailles.

El s-a servit pentru a ajunge la putere de 
Partidul Naţional-Socialist al Muncitorilor 
Germani (NSDAP sau Partidul Nazist), o 
formaţiune politică mai degrabă lipsită de 
direcţie căreia Hitler a reuşit să-i insufle 
dinamismul personal şi, prin aceasta, să-i 
inoculeze propriile idei. Mai presus de orice 
însă, Führerul a impus o „politică naţionalistă 
etnică agresivă” şi convingerea că războiul 
era unealta prin care poporul său şi-ar fi 
putut afirma poziţia de conducător al unui 
imperiu global. Scopul suprem al lui Hitler 
viza estul mai precis un război de anihilare 
împotriva Uniunii Sovietice care, din punctul 
său de vedere, era întruparea răului. Acest 
conflict de proporţii imaginat de Hitler şi 
care viza estul avea ca scop distrugerea 
conspiraţiei „iudaico-bolşevice”, care, din 
punctul său de vedere, era susţinută de 

Contextul istoric 

Nori de furtună

Semnarea Tratatului de la Versailles de către statele 
Antantei şi Germania, 28 iunie 1918. (Galeria foto Ann 
Ronan)
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Moscova, şi deplasarea populaţiei slavone, 
considerată de nazişti Untermenschen 
(„subumană”). Teritoriul obţinut astfel avea 
să fie colonizat de germani, lucru care, implicit, 
urma să ducă la mărirea suprafeţei celui de-al 
Treilea Reich şi la supravieţuirea acestuia. 
Acest detaliu a făcut diferenţa între „războiul 
lui Hitler” şi războaiele precedente şi între 
Germania lui Hitler şi Germania kaizerilor. 

O Germanie unită

Germania unită a luat fiinţa abia în 1871. În 
1866, Prusia a învins în mod decisiv Austria 
în Războiul de şapte săptămâni şi astfel şi-a 
asigurat supremaţia asupra statelor germane 
din centrul şi estul Europei. După victoria 
Prusiei împotriva Franţei din Războiul 
franco-prusac, la 18 ianuarie 1871, Wilhelm I 
este proclamat împărat al Germaniei unite în 
Sala Oglinzilor din Palatul de la Versailles, în 
apropierea Parisului. Prusia era cel mai mare 
şi mai dezvoltat stat german din punct de 
vedere economic şi militar. Berlin, capitala 
prusacă, a devenit şi capitala acestei noi ţări 
europene, iar regele prusac care era, la 
momentul respectiv, Wilhelm I, a devenit 
primul împărat (kaizer) al Germaniei unite. 

În 1888, odată cu venirea la tronul 
Germaniei imperiale a kaizerului Wilhelm 

al II-lea, ambiţiile noului stat au crescut 
considerabil. Politica externă a lui Wilhelm 
al II-lea era una agresivă — l-a înlăturat din 
funcţie pe cancelarul său, Bismark, persoana 
care, prin manevrele sale politice, crease în 
mare parte Germania unită, şi a determinat 
transformarea Germaniei într-o putere 
mondială, nu doar europeană. Dorinţa 
nesăbuită a lui Wilhelm de a obţine noi 
colonii nu a avut prea mult succes înainte de 
1914, dar hotărârea sa de a forma o flotă care 
să rivalizeze cu flota engleză a dus la un 
conflict deschis cu Marea Britanie. 

Nepot al reginei Victoria, Wilhelm a 
încurajat ideea că Germania trebuia să 
reuşească prin propriile puteri într-o lume 
competitivă. În 1914, Germaniei i s-a ivit 
ocazia de a-şi dovedi forţa în faţa Franţei, cel 
mai apropiat rival continental. Când 
arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul 
tronului Austro-Ungariei, a fost asasinat, 
Germania a profitat de şansa care i se oferise. 
Rivalitatea dintre marile puteri, sistemele 
complicate de alianţe şi diplomaţia care 
părea să stea pe un butoi cu pulbere au făcut 
ca războiul care începuse să nu se compare 
nici pe departe cu acele confruntări care 
avuseseră loc între mijlocul şi finalul 

Bismark (în uniformă albă) în Sala Oglinzilor de la 
Versailles. (AKG Berlin)
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secolului al XIX-lea. Războiul care începuse 
era Primul Război Mondial, Marele Război.  

Înfrângerea militară 
şi Republica de la Weimar

După patru ani de masacre îngrozitoare, 
Germania a fost înfrântă decisiv în 1918. 
Kaizerul Wilhelm a abdicat cu doar câteva 
zile înainte de semnarea armistiţiului, iar 
conducerea ţării a fost preluată de un guvern 
de stânga, care a fost constrâns să semneze 
ceea ce germanii, cel puţin, considerau a fi 
un adevărat dictat sub forma unei convenţii 
de pace. Tratatul de la Versailles care, în mod 
oficial, a pus capăt războiului a fost un 
document controversat — în primul rând, 
prin intermediul acestui document i-a fost 
imputată în mod direct Germaniei vina de a 
fi generat războiul, aceasta fiind obligată la 
plata unor reparaţii de război uriaşe, şi au 
fost confiscate zone întinse din teritoriul 
german în care au fost create noi state.

Izbucnirea celui de-al Doilea Război 
Mondial a fost determinată de prevederile 
tratatului şi de eşecul de a pune în practică 
aceste prevederi. O influenţă aparte au avut 
şi acuzele aduse guvernului care a semnat 
umilitorul tratat chiar dacă, în realitate, 
acesta nu a avut de ales. Mulţi politicieni de 
dreapta şi, în mod special, armata considerau 
că poporul german nu fusese înfrânt, ci, mai 
degrabă, „înjunghiat pe la spate” de guvern. 

În primii ani de după terminarea 
războiului, Germania a trecut, ca de altfel 
întreaga Europă, printr-o perioadă nefastă, în 
care extremismul politic se răspândea cu 
repeziciune. Noua republică germană a luat 
fiinţă în micul oraş Weimar, preferat 
Berlinului ca sediu al noului guvern din 
cauza asocierilor acestuia din urmă cu 
militarismul prusac şi a faptului că nu era un 
oraş tocmai sigur. Astfel, acea perioadă din 
istoria Germaniei, prima perioadă de 
democraţie germană veritabilă, este 
cunoscută drept Republica de la Weimar. 

Guvernul de la Weimar a fost atacat din 
ambele părţi ale spectrului politic. Extremiştii 
îşi arătau revolta în multe oraşe mari ale 

Germaniei, în timp ce atât stânga, cât şi 
dreapta încercau să dea jos guvernul de la 
putere; insurecţia condusă de Wolfgang Kapp 
(„puciul lui Kapp”) a fost una dintre cele mai 
serioase tentative. Cât despre sistemul 
constituţional care susţinea guvernul de la 
Weimar, acesta nu făcea decât să complice 
situaţia şi mai mult. Fiind mult prea 
dependent de opinia politică, acesta nu 
reuşea să formeze decât guverne minoritare 
sau coaliţii fragile care nu prea aveau ocazia 
să realizeze mare lucru. Şi, în tot acest timp, 
tensiunile la nivel internaţional s-au 
intensificat în momentul în care Germania a 
refuzat să mai plătească reparaţiile de război. 
Ca o consecinţă a acestui fapt, francezii, 
dornici să stoarcă şi ultimul pfenig, au 
ocupat regiunea Ruhr în 1923. Situaţia 
încordată înregistrată la nivel internaţional a 
fost exacerbată de inflaţia ridicată, o liră 
sterlină ajungând să valoreze 10 000 de 
milioane de mărci germane. 

Ascensiunea lui Hitler la putere

În mijlocul tuturor tensiunilor sociale, 
economice şi politice, începuse să-şi facă 
simţită prezenţa Adolf Hitler, un austriac care 
luptase în armata germană în timpul Primului 
Război Mondial. În 1923, după ce a devenit 
liderul Partidului Naţional-Socialist al 
Muncitorilor Germani (până atunci Deutsche 
Arbeiterpartei — Partidul Muncitoresc 
German) graţie dinamismului şi talentului 
său oratoric, Hitler a avut prima tentativă 
stângace de prelua puterea. Puciul de la 
München, de la 9 noiembrie 1923, s-a soldat 
cu un eşec, iar Hitler a fost condamnat la 
cinci ani de închisoare şi încarcerat la 
Landsberg. 

În ciuda sentinţei pronunţate, Hitler a 
executat numai nouă luni în condiţii foarte 
decente. Reprezentanţii autorităţilor, dintre 
care mulţi rezonau cu situaţia lui Hitler, au 
fost convinşi să-l elibereze înainte de termen, 
după ce acesta şi-a dat temporar demisia de 
la conducerea Partidului Nazist şi a fost de 
acord să nu mai ţină discursuri pe teme 
politice în cadrul adunărilor publice. Hitler 
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însă s-a sustras acelor restricţii organizând 
întâlniri private în casele susţinătorilor săi. 

Cât timp a fost Hitler în închisoare, 
dictând Mein Kampf, situaţia din Germania 
s-a îmbunătăţit simţitor. A fost acceptată o 
nouă strategie de plată a datoriilor de război 
ale Germaniei numită Planul Dawes. Acesta 
reflecta mai exact capacitatea de plată a ţării 
şi a permis Germaniei să facă împrumuturi 
substanţiale mai ales din SUA, fapt care a 
generat o perioadă scurtă de prosperitate 
economică. Ulterior, Germania a aprobat un 
alt plan, mult mai complex, de returnare a 
împrumuturilor, numit Planul Young, care a 
îmbunătăţit situaţia economică a ţării.

Graţie eforturilor noului cancelar, Gustav 
Stresemann, Germania a reuşit să devină 
membră a Ligii Naţiunilor în 1926 şi a 
semnat Tratatul de la Locarno cu Marea 
Britanie şi Franţa, care a dus la detensionarea 
relaţiilor internaţionale. Acest tratat confirma 
graniţele existente ale statelor din vestul 
Europei care îl semnaseră, iar sentimentul de 
reconciliere resimţit pretutindeni a părut să 
vestească o perioadă fructuoasă în relaţiile 
internaţionale. Însă Tratatul de la Locarno nu 

a reuşit să ofere nicio garanţie în privinţa 
frontierelor de est ale Germaniei, sugerând 
unora că statelor occidentale s-ar fi putut să 
nu le pese prea mult dacă ţara lor avea să-şi 
revendice teritoriile pierdute în acea zonă. 

Poziţia mai bună pe care o avea Germania 
în 1929 a fost complet distrusă de un 
eveniment neprevăzut ale cărui efecte aveau 
să fi resimţite la nivel mondial. La 29 
octombrie 1929, a avut loc crahul Bursei de 
pe Wall Street şi toate împrumuturile oferite 
de SUA, care menţinuseră într-un mod 
artificial economia mondială pe linia de 
plutire, au fost suspendate. Germania, a cărei 
firavă redresare economică fusese alimentată 
de împrumuturile consistente din SUA, a 
primit o lovitură dură. Această nouă situaţie 
economică i-a dat lui Hitler încă o şansă de a 
strânge capital politic, şansă de care a 
profitat din plin.  

Violenţele izbucnite din raţiuni politice pe 
străzile din Germania au caracterizat 
perioada 1929-1933. În tot acest timp, 
naziştii s-au opus comuniştilor, iar economia 
Germaniei a funcţionat sub presiunea 
recesiunii mondiale şi a reparaţiilor de 
război. Hitler şi naziştii au promis Germaniei 
un viitor strălucit şi, la 23 ianuarie 1933, 
preşedintele Republicii de la Weimar, Paul 
von Beneckendorff und Hindenburg, l-a 

Freikorps (foto sus) au fost dizolvate în 1921 şi mulţi 
dintre membrii acestora s-au înrolat ulterior în 
batalioanele de asalt (SA) create de Hitler.
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numit pe Hitler cancelar. În alegerile ce au 
avut loc în luna martie, Partidul Nazist a 
primit 44% din totalul voturilor. Chiar şi în 
sistemul excesiv de reprezentativ din 
Republica de la Weimar, acel procent era 
suficient pentru a da naziştilor 288 din cele 
647 de locuri din Reichstag. Hitler s-a folosit 
de poziţia pe care o avea aprobând diferite 
„legi de împuternicire”, al căror unic scop 
era, în realitate, să-i permită lui să devină 
dictator legal.  

Odată ce Hitler a preluat puterea, a 
început imediat să distrugă vechile structuri 
ale societăţii şi să le reconstruiască pe modelul 
naţional-socialismului. Toate partidele politice, 
cu excepţia NSDAP, au fost interzise. Încet, 
încet, evreii au fost excluşi din societate şi 
evitaţi public, măsură ce a culminat cu 
Kristallnacht, „Noaptea de cristal”, pogromul 
din 1938, în cursul căruia proprietăţile 
evreilor au fost vandalizate. Pentru persoanele 
„indezirabile” au fost înfiinţate lagăre de 
concentrare, unde se muncea din greu, deşi 

acestea încă nu erau lagăre de exterminare. 
Hitler a iniţiat un program ambiţios de 
lucrări publice, cea mai cunoscută fiind 
construcţia de autostrăzi. 

Hitler era să stare să elimine pe oricine ar 
fi încercat să-i stea în cale. În „Noaptea 
cuţitelor lungi” (29-30 iunie 1934) a ordonat 
asasinarea vechiului său camarad şi susţinător 
Ernest Röhm, conducătorul batalioanelor de 
asalt (Sturmabteilung — SA), şi a altor câteva 
sute de membri ai acestei grupări 
paramilitare din care proveniseră mulţi 
susţinători ai săi. Aceşti oameni erau un fel 
de armată privată a NSDAP: păstrau ordinea 
în adunările politice şi nu ezitau să se 
încaiere cu principalii oponenţi, comuniştii. 

Hitler spera ca, prin îndepărtarea acestor 
potenţiali rivali ai armatei, să o atragă de 
partea sa şi chiar i-a convins pe ofiţeri să facă 
un legământ de loialitate faţă de el în calitate 

Haos pe străzi după crahul Bursei de pe Wall Street, 
New York. (Topham Picturepoint)
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de „Führer al Reichului şi al poporului german 
şi comandant suprem al forţelor armate”. În 
acelaşi timp, se bucura de sprijinul 
Schutzstaffel (escadroane de protecţie — SS), 
conduse de Heinrich Himmler.

Hitler s-a hotărât să încalce prevederile 
Tratatului de la Versailles deoarece multe erau 
în detrimentul Germaniei. În primul rând, 
ţara sa pierduse o optime din teritoriu şi o 
zecime din populaţie: provinciile Alsacia şi 
Lorena ocupate de Prusia în timpul războiului 
din 1870 fuseseră returnate Franţei; Eupen-
Malmey fusese înapoiată Belgiei şi Schleswig-
Holstein Danemarcei. Cele mai mari pierderi 
teritoriale suferite au fost în est, unde Polonia 
a primit de la Germania o mare parte din 
Prusia Occidentală. Din cauza acestui fapt, 
Prusia Orientală a fost separată de Germania, 
singura cale de acces către aceasta fiind prin 
„Coridorul polonez”. Oraşul care se afla la 
capătul acestui coridor, Danzig, avea să fie 
oraş liber sub protecţia Ligii Naţiunilor. 
Germania a mai pierdut din teritoriul său şi în 
favoarea noului stat Cehoslovacia, creat pe 
ruinele Imperiului Austro-Ungar. 

Odată cu pierderile teritoriale din est nu 
s-a făcut şi transferul locuitorilor vorbitori de 
limbă germană. La sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial, Aliaţii nu au mai făcut această 
greşeală şi au expulzat milioane de germani 
pentru a preveni transformarea acestora în 
minorităţi protestatare care ar fi putut crea 
neplăceri. Conform prevederilor Tratatului de 
la Versailles, Germaniei îi era interzis să se 
unifice cu Austria, Renania avea să fie 
demilitarizată pentru totdeauna şi toate coloniile 
Germaniei umau să fie predate Aliaţilor. În 
plus, efectivele militare ale ţării au fost reduse 
drastic; Germania nu mai avea dreptul să deţină 
flotă navală sau aeriană, iar armata nu 
trebuia să aibă mai mult de 100 000 de soldaţi. 
Germania a mai fost obligată şi la plata unei 
despăgubiri colosale de 6 600 de milioane de 
lire sterline. Cea mai controversată prevedere 
a tratatului a fost însă Articolul 231, care se 
referea la aşa-numita culpă de război: Germania 
imperială, şi numai ea, era acuzată de a fi 
început războiul. 

S-a scris foarte mult despre rolul pe care 
l-a avut Tratatul de la Versailles în izbucnirea 

celui de-al Doilea Război Mondial. În ciuda 
previziunilor pline de acurateţe ale 
mareşalului Foch, care spunea că „acest 
[tratat] nu înseamnă o pace, ci un armistiţiu 
pe 20 de ani”, nu tratatul în sine a provocat 
cel de-al Doilea Război Mondial. Este evident 
că nici nu a reuşit să preîntâmpine începerea 
unui alt război, dar, în definitiv, nu a fost 
niciodată aplicat aşa cum s-a dorit iniţial. În 
orice caz, Tratatul de la Versailles a fost 
pentru Adolf Hitler unealta prin care a incitat 
poporul german la ură. Nedreptăţile făcute 
Germaniei prin intrarea în vigoare a acestui 
tratat, în mod special confiscarea unor zone 
care aparţinuseră ţării de sute de ani, le 
aminteau zilnic germanilor că ţara lor pierduse 
războiul. Deşi nu prevederile în sine ale 
tratatului au fost cele care au determinat 
războiul, existenţa acestui tratat a servit 
enorm intereselor lui Hitler.

Nu a durat foarte mult şi Hitler a început 
să încalce unele dintre prevederile tratatului. 
În martie 1935, de exemplu, a reintrodus în 
Germania serviciul militar obligatoriu, a 
comunicat că armata pe timp de pace avea să 
fie mărită la 500 000 de oameni şi a mai 
anunţat existenţa unei forţe armate aeriene 
numită Luftwaffe. Deşi toate aceste măsuri 
veneau în contradicţie cu prevederile 
tratatului, niciun aliat n-a părut dispus să 
reacţioneze cu fermitate. În plus, Hitler a 
semnat un acord naval cu Marea Britanie, 
prin care noii marine militare a Germaniei i 
se permitea să atingă o parte din tonajul 
Royal Navy (Marina Regală britanică). 

În 1936, Hitler şi-a forţat norocul şi a 
ocupat Renania, zona demilitarizată. Franţa 
s-a arătat îngrijorată de acest exces al 
Germaniei, dar nu a fost dispusă să ia măsuri 
fără susţinerea fermă a Marii Britanii. Mulţi 
istorici au interpretat imprudenţa Aliaţilor de 
a nu fi reacţionat împotriva lui Hitler de la 
bun început drept dezastruoasă, deoarece 
Hitler s-a simţit, în mod clar, încrezător în 
propriile forţe în urma acestui succes, fiind 
convins că Marea Britanie şi Franţa erau prea 
slabe ca să-l poată opri. Într-adevăr, în timpul 
reocupării Renaniei, armatei germane i s-a 
ordonat să se retragă chiar şi numai dacă 
francezii păreau că ar fi vrut să opună 
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rezistenţă. Pe 14 octombrie 1933, Germania 
s-a retras din Liga Naţiunilor. În 1936, a 
trimis soldaţi, avioane şi nave militare care să 
lupte în Războiul Civil din Spania, dându-i 
astfel ocazia noii sale armate să-şi testeze pe 
teren tactica şi echipamentele de luptă. 

Reacţiile la acţiunile lui Hitler

Sunt câteva motive pentru care s-au luat prea 
puţine măsuri pentru a-l opri din start pe 
Hitler. În primul rând, deşi Führerul era 

perceput drept un extremist, încă nu 
ajunsese dictatorul megaloman cunoscut în 
prezent. Chiar dacă multe dintre lucrurile 
care aveau să se întâmple fuseseră 
menţionate în Mein Kampf, puţine persoane 
din alte ţări au reuşit să citească acea carte 
lungă şi plictisitoare. În mod paradoxal, 
mulţi au lăudat modul în care evoluat Hitler. 
Modul său energic de a conduce a adus 
Germaniei ordinea şi stabilitatea de care avea 
atâta nevoie. David Lloyd George, prim-mi-
nistrul britanic din timpul războiului, a 
vorbit despre succesul lui Hitler de a-i fi 
reintegrat în câmpul muncii pe şomeri şi i-a 
făcut acestuia o vizită, iar Hitler l-a 
întâmpinat numindu-l „bărbatul care a 

Trupele germane au pătruns din nou în Renania pe 
7 martie 1936. (AKG Berlin)



Contextul istoric    21

câştigat războiul”. Lloyd-George nu a fost 
nici primul, nici ultimul politician cu 
experienţă care a picat în mrejele lui Hitler. 

Noua Germaniei era considerată şi un 
bastion puternic împotriva ameninţărilor 
comuniste venite din est, astfel că regimul 
autoritar impus de Hitler părea un preţ prea 
mic pentru siguranţa conferită. Teama de 
comunism a fost o forţă considerabilă în 
Europa interbelică şi a împiedicat formarea 
oricărei alianţe între Aliaţii occidentali şi 
Uniunea Sovietică până când Hitler şi-a 
arătat adevărata faţă.  

Existau multe persoane în tabăra Aliaţilor 
care considerau Tratatul de la Versailles o 
greşeală, privindu-l cu mai mult scepticism 
decât se anticipase. Eminentul economist 
englez John Maynard Keynes şi-a dat demisia 
din funcţia pe care o deţinea în cadrul 
echipei însărcinate cu negocierile tratatului 
în momentul în care au început discuţiile 
despre forma pe care avea s-o ia tratatul în 
final. Criticile lui Keynes au făcut obiectul 
cărţii sale The Economic Consequences of Peace, 
volum care a determinat o schimbare subtilă 
de atitudine în Marea Britanie, cel puţin în 
cercurile înalte. Astfel de păreri veneau să 
explice antipatia resimţită faţă de aplicarea 
prevederilor tratatului. 

Au fost şi alte voci care au militat pentru 
formarea unui front mai unitar împotriva 
ameninţării din ce în ce mai mari a 
agresiunii naziste în Europa. Încă mai 
persistau amintirile terifiante din Primul 
Război Mondial. Generaţia de politicieni 
aflaţi în serviciu în anii 1930 luptaseră în 
tranşee şi ştiau din experienţă care ar fi fost 
urmările unui asemenea război. Aceste 
sentimente au avut un mare impact în 
rândul lumii şi multe activităţi ale unora 
dintre instituţiile de renume, cum ar fi 
Chestionarul pentru pace [Peace Ballot, în lb. 
engleză în original — n.tr.] al Ligii Naţiunilor 
sau faimoasa dezbatere a Oxford Union în 
cadrul căreia studenţii au discutat şi înaintat 
moţiunea „Această Cameră nu va mai lupta 
pentru rege şi ţară”, militau pentru pacifism. 

Convingerea că Hitler era, cel mult, o 
personalitate ambiguă şi respingerea 
categorică a ideii de a mai lupta într-un alt 
război au dus la o stare de profundă inerţie 
şi, probabil, la refuzul de a recunoaşte o 
ameninţare chiar şi când aceasta a devenit 
evidentă. 

La nehotărârea clasei politice şi 
sentimentul general al populaţiei s-a adăugat 
un motiv economice real pentru a evita un 
război costisitor. Crahul Bursei de pe Wall 
Street şi Marea Criză au destabilizat 
considerabil majoritatea economiilor 
industrializate, aşa încât resursele financiare 
necesare unui alt război erau inexistente 
între începutul şi mijlocul anilor 1930. În 
mod ironic, deşi Germania nazistă şi America 
lui Roosevelt au introdus programe de 
stimulare a economiei (de exemplu, New 
Deal în SUA), activităţile de reînarmare au 
fost cele care au readus oamenii în câmpul 
muncii. 

J.M. Keynes, celebrul economist englez. (Topham 
Picturepoint)




