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Introducere

Lenin se aştepta ca, în urma acaparării puterii 
în Rusia de către bolşevici, în noiembrie 1917, 
un val de revoluţii să măture Europa. Puţinele 
care au avut loc au fost înfrânte, iar bolşevicii 
au trebuit să ducă un război civil greu şi brutal 
pentru a se menţine la putere. În acest timp, 
au intervenit şi puterile străine, Ucraina a 
încercat să-şi capete independenţa, iar 
Finlanda, Estonia, Letonia şi Lituania chiar au 
reuşit. Polonia, ce fusese împărţită între 
Germania, Austro-Ungaria şi Rusia, şi-a 
câştigat independenţa, acaparând teritorii din 
Bielorusia şi Ucraina. Provinciile Imperiului 
Rus din Extremul Orient au ajuns în 
componenţa acesteia abia în 1922, invazia 
rusă punând capăt războiului de independenţă 
al Georgiei din acel an. Uniunea Sovietică, 
creată pe 1 ianuarie 1923, era izolată pe plan 
internaţional ca singurul stat „socialist” (în 
afară de marioneta sa, Mongolia). Majoritatea 
guvernelor o considerau drept paria: cele 
conservatoare pentru că aceasta îşi incita 
constant cetăţenii la revoltă, iar cele socialiste 
pentru că dictatura unui singur partid era 
străină tradiţiilor socialiste democratice 
occidentale şi scandinavice. 

Astfel că Rusia a trebuit să supravieţuiască 
într-o lume ostilă, încheind în 1920 tratate 
de pace cu fostele ei provincii, acum 
independente, un tratat comercial cu Marea 
Britanie în 1921 şi Tratatul de la Rapallo, cu 
celălalt paria al Europei, Germania. Acest 
ultim tratat a ajutat, în secret, la renaşterea 
militară a Germaniei. Tratatul de la Versailles 
din 1919 îi impusese Germaniei limita de 
100 000 de soldaţi şi interzisese recrutarea, 
aeronavele militare, tancurile şi submarinele. 
Şeful Reichswherului, generalul von Seekt, 
vedea în cultivarea relaţiilor cu Armata Roşie 
o cale de a eluda aceste restricţii.

Tratatul de la Rapallo a oferit Rusiei 
recunoaşterea diplomatică din partea Germaniei 
şi perspectiva reconstruirii economiei, în 

timp ce Germania a câştigat un furnizor de 
alimente şi materii prime, reducând astfel 
dependenţa de bunăvoinţa învingătorilor. Un 
acord secret dintre Reichswehr şi Armata 
Roşie oferea Germaniei, pe teritoriul URSS, 
locuri de testare şi personal de instruire în 
operarea armelor interzise la Versailles, mai 
ales tancuri şi aparate de zbor. În schimb, 
URSS primea sume anuale importante şi 
informaţii privitoare la proiectarea, testarea şi 
folosirea armelor. Au fost înfiinţate trei 
centre secrete: o şcoală de aviaţie la Lipeţk, 
una de tancuri la Kazan şi o unitate 
specializată în arme chimice lângă Volsk. 
Pentru a păstra secretul, germanii au 
participat în număr redus, au fost scoşi 
temporar din Reichswehr, au călătorit cu 
paşapoarte false, fără uniforme şi li s-a 
interzis la întoarcere să vorbească despre 
destinaţia şi scopul lor. În Germania au fost 
trimişi ofiţeri sovietici (supuşi aceloraşi 
restricţii) pentru a participa la cursuri, 
manevre şi simulări tactice şi pentru a lua 
contact cu industria militară germană.

Şcolile nu aveau efective mari. La Lipeţk 
au absolvit doar 120-130 de piloţi. Dar 
aceştia s-au specializat pe tactici pentru 
avioanele de vânătoare, aparatele de zbor 
pentru atacuri la sol şi bombardierele de zi, 
iar unii dintre ei s-au numărat printre „aşii” 
celui de-al Doilea Război Mondial. La şcoala 
de tancuri erau înscrişi doar 12 elevi pe an, 
dar aceştia studiau şi testau teorii ale 
războiului cu unităţi mobile blindate, teorii 
create de către Liddell Hart, Fuller şi Martel 
în Marea Britanie şi de Gaulle în Franţa. 
Printre ofiţerii germani instruiţi în URSS s-au 
numărat viitorii feldmareşali Brauchitsch, 
Keitel, Manstein şi Model, ca şi unii dintre 
viitorii generali, cum ar fi cel mai aprig 
susţinător al războiului cu unităţi mobile, 
Heinz Guderian. Specialiştii în războiul 
chimic făceau cercetări în domeniul gazelor 



toxice, al echipamentelor de protecţie şi al 
antidoturilor. 

După venirea lui Hitler la putere, în 1933, 
Stalin a întrerupt brusc această cooperare. 
Fiecare armată a învăţat multe lucruri despre 
cealaltă, dar germanii au fost avantajaţi de 
epurarea violentă a cercurilor militare înalte 
de către Stalin, în anii 1937-1938. Majoritatea 
celor care fuseseră în Germania au fost acuzaţi 
că spionau pentru Troţki sau Germania, 
Polonia sau Japonia ori de conspiraţie pentru 

a pierde războiul şi a reinstitui capitalismul, 
aproape toţi fiind împuşcaţi. Cunoştinţele 
despre armata germană au dispărut odată cu 
aceştia, doar pentru a fi redescoperite cu 
preţul unor pierderi grele pe fronturile celui 
de-al Doilea Război Mondial. Abia în 1956, la 
trei ani de la moartea lui Stalin, au fost 
abrogate aceste acuzaţii: dictatorul îşi 
protejase propria putere şi pe cea a 
incompetentului său ministrul al apărării, 
Kliment Voroşilov, şi nu propria ţară.

8    Al Doilea Război Mondial. Frontul de Est, 1941-1945



Cronologie

1941 22 iunie Germania porneşte invazia; 
Italia şi România declară război URSS.

 24 iunie Germanii cuceresc capitala 
Lituaniei, Vilnius.

 26–27 iunie Finlanda şi Ungaria 
declară război URSS.

 28 iunie Capitala Bielorusiei, Minsk, 
este cucerită.

 1 iulie Capitala Letoniei, Riga — 
cucerită.

 8 iulie Frontul sovietic vestic este 
încercuit la sud-est de Minsk: 290 000 
de prizonieri.

 16 iulie Germanii cuceresc Chişinăul.
 august Stalin este numit comandant 

suprem; germanii iau 103 000 de 
prizonieri la Uman.

 13 august Asediul Odessei.
 28 august Cade Tallinn, capitala 

Estoniei.
 30 august Germanii taie liniile ferate 

spre Leningrad.
 8 septembrie Leningradul este izolat, 

afară de Lacul Ladoga.
 10 septembrie Bătălia de la Smolensk 

se termină cu retragerea sovieticilor; 
Jukov preia comanda la Leningrad.

 16 septembrie Germanii încercuiesc 
Frontul sud-vestic şi iau 665 000 de 
prizonieri.

 17 septembrie Instrucţia militară 
obligatorie pentru toţi cetăţenii 
sovietici între 16 şi 50 de ani.

 19 septembrie Germanii cuceresc 
Kievul; începe asediul Leningradului 
(până pe 27 ianuarie 1944); germanii 
încep ofensiva pentru Moscova 
(Operaţia Taifun).

 octombrie Germanii încercuiesc 
Frontul Briansk.

 7 octombrie Fronturile sovietice de 
vest şi de rezervă încercuite la vest de 
Viazma.

 8 octombrie Frontul Briansk este 
străpuns în est; 50 000 de prizonieri.

 10 octombrie Jukov este însărcinat 
cu apărarea Moscovei.

 13 octombrie Rezistenţa de la 
Viazma este înfrântă; germanii iau 
673 000 de prizonieri.

 15 octombrie Evacuarea majorităţii 
guvernului din Moscova; ploaia, 
lapoviţa, ninsoarea şi noroiul 
încetinesc înaintarea.

 16 octombrie Ultimii apărători ai 
Odessei sunt evacuaţi pe mare.

 18 octombrie Germanii intră în 
Crimeea.

 19 octombrie „Starea de asediu” 
(legea marţială) este proclamată la 
Moscova.

 25 octombrie Harkovul este cucerit 
de germani; în Crimeea, sovieticii se 
retrag la Sevastopol.

 30 octombrie Asediul Sevastopolului 
(până pe 4 iulie 1942).

 15 noiembrie Reîncepe ofensiva 
germană asupra Moscovei.

 17 noiembrie Contraofensiva 
sovietică în sud.

 20 noiembrie Germanii cuceresc Rostov.
 22 noiembrie Primele ajutoare 

trimise în Leningrad.
 23 noiembrie Germanii ajung la 

31 km de Moscova.
 29 noiembrie Sovieticii recuceresc 

Rostov.
 5 decembrie Ofensiva sovietică 

asupra Moscovei (până pe 20 aprilie).
 19 decembrie Hitler destituie 19 

generali şi se autoproclamă 
comandant suprem al armatei.

 25 decembrie Este eliminată 
ameninţarea de încercuire a Moscovei 
de la nord; începe asaltul terestru şi 
naval sovietic de la Kerci-Feodosia.
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1942 2 ianuarie Se termină asaltul de la 
Kerci-Feodosia; avans de 60 km.

 7 ianuarie Bătălia de la Moscova se 
încheie după un avans de 100-240 km.

 8 ianuarie Începe ofensiva generală 
sovietică — până pe 20 aprilie.

 3 februarie Germanii încercuiesc 
Armata a 33-a sovietică la Iuhnov.

 6 februarie Armata a 9-a germană 
încercuieşte Armata a 29-a lângă Rjev.

 20 februarie Două corpuri germane 
încercuite la Volhov.

 19 martie Armatele sovietice a 2-a şoc 
şi a 59-a sunt încercuite în „punga” 
Volhov.

 17 aprilie Este decimată Armata 
a 33-a sovietică.

 20 aprilie Finalul ofensivei generale 
sovietice; germanii sunt împinşi la 
320 km de Moscova.

 3 mai Sovieticii încearcă încercuirea 
germanilor la Demiansk.

 12 mai Frontul sovietic de sud-vest 
înaintează către Harkov.

 16 mai Frontul sovietic Crimeea 
abandonează întreaga peninsulă, în 
afară de Sevastopol (176 000 de 
morţi).

 23 mai Armata 1 Panzere germană 
ajunge în spatele Frontului 
sud-vestic.

 29 mai Se încheie bătălia de la 
Harkov; pier 230 000 de sovietici.

 28 iunie Grupul de Armate Sud 
începe ofensiva de vară.

 29 iunie Decimarea armatelor a 2-a 
şoc şi a 59-a după încercuire; 33 000 
de prizonieri.

 8 iulie Grupul de Armate Sud 
înaintează de-a lungul Donului.

 12 iulie Frontul Stalingrad.
 25 iulie Bătălia din Caucaz.
 28 iulie Stalin emite Ordinul nr. 227: 

„niciun pas înapoi”.
 10 august Grupul de Armate A 

ajunge în zona petroliferă Maikop.
 23 august Armata a 6-a germană 

ajunge pe Volga, la nord de Stalingrad.
 26 august Jukov este numit adjunct 

al comandantului suprem.

 12 septembrie Germanii ajung la 
Stalingrad.

 20 septembrie Germanii sunt 
respinşi prin trecătorile din Caucaz.

 30 septembrie Germanii înaintează 
pe coasta vestică a Caucazului spre 
Tuapse.

 9 octombrie Comisarii politici ai 
Armatei Roşii sunt înlocuiţi de 
„comandanţii adjuncţi pe chestiuni 
politice”.

 23 octombrie Înaintarea germanilor 
către Tuapse este oprită.

 6–12 noiembrie Frontul 
transcaucazian opreşte înaintarea 
germanilor spre zonele petrolifere 
sovietice.

 11 noiembrie Este oprită ultima 
ofensivă germană la Stalingrad.

 19 noiembrie Fronturile sud-vestic şi 
Don pornesc contraofensiva de 
încercuire din nord.

 20 noiembrie Frontul Stalingrad 
începe încercuirea în sud.

 23 noiembrie  Încercuirile prind la 
Kalaci 20 de divizii germane şi 
3 române.

 24 noiembrie Frontul Kalinin începe 
ofensiva pentru a separa forţele 
germane în sud.

 12 decembrie Încercarea de sprijinire 
a forţelor germane la Stalingrad

 16 decembrie Atacurile fronturilor 
sud-vestic şi Voronej pe Donul de 
mijloc; grupul german de la Tuapse 
este înfrânt.

 30 decembrie Forţele germane de 
sprijin de la Stalingrad sunt respinse; 
se încheie campania de pe Donul de 
mijloc; sunt înfrânte armatele a 8-a 
italiană, a 3-a română şi a 2-a 
maghiară; Grupul de Armate Don şi A 
sunt atacate din spate.

1943 3 ianuarie Grupul de Armate A 
începe retragerea din Caucaz (în 
afară de Peninsula Taman şi 
Novorossiisk).

 8 ianuarie Germanii resping termenii 
de capitulare la Stalingrad.
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 10 ianuarie Forţele germane de la 
Stalingrad sunt încercuite în două 
„pungi”.

 12 ianuarie Încercarea de a ridica 
asediul Leningradului.

 18 ianuarie Sovieticii curăţă sudul 
Lacului Ladoga şi construiesc o cale 
ferată pentru aprovizionarea 
Leningradului.

 24 ianuarie Grupul de Armate A se 
retrage din Caucaz.

 30 ianuarie Forţele din sudul 
Stalingradului se predau; 
feldmareşalul Paulus cade prizonier.

 2 februarie Capitularea restului 
forţelor din Stalingrad.

 16 februarie Manstein începe 
contraofensiva de la Harkov.

 15 martie Manstein cucereşte 
Harkovul; sovieticii se retrag 
100-145 km spre nordul Doneţkului.

 8 aprilie Jukov anticipează ofensiva 
germană de vară în Kursk şi 
recomandă defensiva urmată de 
contraofensivă.

 12 aprilie Stalin aprobă planul lui Jukov.
 15 aprilie Hitler emite directiva 

ofensivei „Citadela” contra „pungii” 
de la Kursk.

 26 aprilie Sovieticii atacă ultimele 
forţe germane rămase în Caucaz.

 5 iulie Grupul de Armate Centru 
începe Operaţia Citadela.

 10 iulie Debarcările aliate din Sicilia 
ameninţă Germania în vest.

 12 iulie Germanii pierd bătălia de 
tancuri de la Prohorovka.

 13 iulie Hitler renunţă la Operaţia 
Citadela şi trimite câteva divizii în 
vest; fronturile Briansk, centru şi vest 
încep Operaţia Kutuzov, alăturându-li-se, 
pe 17 iulie, fronturile sud şi sud-vest, 
pe 18, Frontul Stepă, şi pe 22, 
fronturile Volhov şi Leningrad.

 27 iulie Menţinerea Frontului 
sud-vest după cucerirea capetelor de 
pod din nordul Doneţkului.

 2 august Se încheie ofensiva 
Frontului sud: cuceriri minore, 
pierderi grele de trupe.

 3 august Fronturile Voronej, Stepă şi 
sud-vest atacă sudul zonei de 
rezistenţă.

 7 august Fronturile vest şi Kalinin 
atacă sectorul Smolensk.

 13 august Oprirea temporară a 
ofensivei Frontul Kalinin.

 18 august Operaţia Kutuzov se 
termină (avans de 155 km).

 22 august Fronturile Leningrad şi 
Volhov îşi încheie ofensiva: câştiguri 
minore.

 23 august Frontul Kalinin reia 
ofensiva; fronturile Voronej şi Stepă 
sunt oprite după 145 km.

 25 august Bătălia pentru Nipru 
începe pe toate cele cinci fronturi de 
la cel de centru spre sud.

 6 septembrie Frontul vest oprit după 
40 km.

 9 septembrie Frontul Caucazul de 
nord începe ofensiva de la 
Novorossiisk-Taman.

 22 septembrie Frontul Voronej ia 
capul de pod de la Bukrin peste 
Nipru, la sud de Kiev; fronturile sud şi 
sud-vest sunt oprite după 300 km şi 
eliberarea zonei industriale Donbass.

 30 septembrie Frontul centru este 
oprit după cucerirea câtorva capete de 
pod peste Nipru.

 2 octombrie Fronturile vest şi Kalinin 
opresc ofensiva după ce avansează 
200-260 km şi încep cucerirea 
Bielorusiei.

 9 octombrie Sfârşitul Operaţiei 
Novorossiisk-Taman; germanii sunt 
alungaţi din Caucaz.

 10 octombrie Frontul Voronej ia 
capul de pod de la Liute peste Nipru, 
la nord de Kiev; Frontul sud începe 
curăţarea regiunii sud-estice a Niprului.

 14 octombrie Se încheie cu succes 
ofensiva Frontului sud.

 30 octombrie Stalin gata să intre în 
război împotriva Japoniei.

 31 octombrie Frontul 4 ucrainean 
(fost sud) ajunge în nordul Crimeii; 
Frontul transcaucazian începe 
debarcarea la Kerci.
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 3 noiembrie Frontul 1 ucrainean 
(fost Voronej) atacă Kievul.

 6 noiembrie Cucerirea Kievului.
 13 noiembrie Grupul de Armate Sud 

respinge Frontul 1 ucrainean.
 28 noiembrie Conferinţa Aliaţilor la 

Teheran (până pe 1 decembrie).
 19 decembrie Germanii împing 

Frontul 1 ucrainean 19 km.
 22 decembrie Frontul 1 ucrainean se 

opreşte după o retragere de 40 km.
 24 decembrie Începe ofensiva 

Frontului 2 bielorus şi a celor patru 
fronturi ucrainene.

 decembrie Populaţia calmucă 
deportată pentru colaboraţionism.

1944 14 ianuarie Începutul ofensivei 
pentru străpungerea asediului 
Leningradului

 27 ianuarie Se încheie asediul 
Leningradului.

 28 ianuarie Circa 70 000 de germani 
sunt încercuiţi la Korsun-Şev-
cenkovski.

 3 februarie Frontul Leningrad ajunge 
în Estonia.

 17 februarie Se încheie bătălia de la 
Korsun-Şevcenkovski; circa 50 000 de 
germani ucişi, 18 000 de prizonieri.

 1 martie Se încheie ofensiva 
Leningradului; germanii sunt împinşi 
210 km.

 28 martie Frontul 2 ucrainean trece 
Prutul în România.

 martie Cecenii şi inguşeţii deportaţi 
pentru colaboraţionism cu germanii.

 aprilie Balkarii deportaţi pentru 
colaboraţionism.

 8 aprilie Frontul 1 ucrainean ajunge 
la graniţele Cehoslovaciei şi 
României; Frontul 4 ucrainean şi 
Armata independentă de coastă atacă 
în Crimeea.

 17 aprilie Se încheie ofensiva pe 
malul drept al Niprului, după un 
avans de aproape 480 km pe un front 
de 1 480 km.

 9 mai Frontul 4 ucrainean cucereşte 
Sevastopolul.

 10 iunie Fronturile Leningrad şi 
Karelia încep ofensiva împotriva 
Finlandei.

 23 iunie Începe principala ofensivă 
sovietică (Operaţia Bagration).

 3 iulie Este eliberat Minskul, circa 
100 000 de germani sunt încercuiţi.

 13 iulie Frontul 3 bielorus cucereşte 
capitala Lituaniei, Vilnius.

 28 iulie Frontul 1 bielorus ajunge pe 
Vistula şi se apropie de Varşovia.

 1 august Frontul 1 bielorus ia 
capetele de pod de pe Vistula la nord 
şi sud de Varşovia; Armata Krajowa 
începe insurecţia din Varşovia.

 7 august Frontul 4 ucrainean intră în 
Cehoslovacia.

 23 august Fronturile 2 şi 3 ucrainene 
încercuiesc Grupul de Armate Sud la 
Iaşi-Chişinău.

 23 august România declară război 
Germaniei.

 28 august Frontul 3 baltic ajunge la 
graniţa estică a Germaniei.

 29 august Încheierea oficială a 
Operaţiei Bagration; răzmeriţe 
antigermane în Slovacia.

 31 august Frontul 2 ucrainean intră 
în Bucureşti.

 4 septembrie Finlanda rupe alianţa 
cu Germania.

 5 septembrie Armistiţiu pe frontul 
finlandez; URSS declară război 
Bulgariei; fronturile 2 şi 3 ucrainene 
ajung la graniţele iugoslavă şi 
bulgară.

 8 septembrie Frontul 3 ucrainean 
intră în Bulgaria; aici începe mişcarea 
antigermană.

 9 septembrie Bulgaria declară război 
Germaniei; Frontul 4 ucrainean 
începe ofensiva din estul Carpaţilor.

 14 septembrie Începe o ofensivă pe 
cinci fronturi în zona Balticii.

 15 septembrie Trupele sovietice intră 
în Sofia; Finlanda declară război 
Germaniei.

 20 septembrie Frontul 4 ucrainean 
intră în Cehoslovacia, iar Frontul 2 
Ucrainean în Ungaria.
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 26 septembrie Frontul Leningrad 
cucereşte Tallinn, ocupă Estonia 
continentală, ajunge la coasta baltică 
şi izolează Grupul de Armate Nord.

 28 septembrie Frontul 3 ucrainean şi 
forţele iugoslave şi bulgare încep 
ofensiva împotriva Belgradului; 
fronturile 2 şi 4 ucrainene încep 
ofensiva împotriva Budapestei.

 7 octombrie Frontul Karelia porneşte 
spre Norvegia.

 10 octombrie Frontul 1 baltic ajunge 
pe coastă şi separă Grupul de Armate 
Nord de Prusia Orientală.

 16 octombrie Lovitură de stat 
sprijinită de germani în Ungaria (care 
semnase un armistiţiu preliminar pe 
11); armatei i se comandă să continue 
lupta.

 20 octombrie Frontul 3 ucrainean şi 
forţele iugoslave cuceresc Belgradul.

 22 octombrie Frontul Karelia ajunge 
în Norvegia şi eliberează Kirkenes.

 27 octombrie Frontul 3 bielorus 
ajunge în Prusia Orientală.

 29 octombrie Frontul Karelia se 
opreşte şi predă cuceririle rezistenţei 
norvegiene.

 2 noiembrie Frontul 2 ucrainean se 
apropie de Budapesta.

 9 noiembrie Frontul 3 ucrainean 
cucereşte capul de pod pe Dunăre.

 24 noiembrie Se încheie ofensiva 
baltică; Grupul de Armate Nord este 
izolat în Kurlandia.

 3 decembrie Frontul 3 ucrainean 
porneşte atacul în nordul Budapestei.

 26 decembrie Fronturile 2 şi 3 
ucrainene încercuiesc Budapesta.

 31 decembrie Sovieticii întră în 
suburbiile vestice ale Budapestei.

1945 6 ianuarie Churchill îi cere lui Stalin 
să pornească ofensiva pentru a-i ajuta 
pe Aliaţi în Ardeni; Stalin grăbeşte cu 
opt zile Operaţia Vistula-Odra.

 12 ianuarie Fronturile 1 bielorus şi 1 
ucrainean încep ofensiva Vistula-Odra.

 17 ianuarie Frontul 1 bielorus 
cucereşte Varşovia.

 18 ianuarie Corpul 4 SS Panzere 
atacă în Ungaria, ajunge la Dunăre în 
sudul Budapestei pe 20, dar este 
respins pe 27; Frontul 2 ucrainean 
cucereşte Pesta.

 25 ianuarie Frontul 2 bielorus ajunge 
pe coasta baltică (Frisches Haff), 
blocând căile de retragere şi 
aprovizionare ale Grupului de 
Armate Centru; Frontul 1 ucrainean 
cucereşte poduri pe Odra.

 28 ianuarie Frontul 1 şi flota baltică 
cuceresc Memel (Klaipeda).

 31 ianuarie Frontul 1 bielorus 
cucereşte capete de pod pe Odra, la 
nord şi sud de Kostrzyn.

 3 februarie Se încheie ofensiva 
Vistula-Odra; urmează înaintarea 
către Berlin.

 13 februarie Cucerirea Budapestei.
 15 februarie Frontul 1 ucrainean 

trece râul Neisse, încercuind 40 000 
de germani la Breslau.

 16 februarie Contraatacul german la 
sud-est de Szczecin avansează cu 
8-13 km.

 18 februarie Germanii opresc 
ofensiva din vestul Carpaţilor a 
Frontului 4 ucrainean.

 19 februarie Germanii blochează 
Frontul 2 bielorus în Prusia Orientală.

 23 februarie Frontul 1 bielorus 
cucereşte Poznan; Turcia declară 
război Germaniei şi Japoniei.

 24 februarie Frontul 1 ucrainean 
încheie campania din Silezia 
inferioară cu pierderi grele pentru 
Corpul 4 SS Panzere şi Armata a 17-a; 
Frontul 2 bielorus atacă în Pomerania; 
Armata 4 SS Panzere îi respinge pe 
sovietici peste râul Hron.

 4 martie Fronturile 1 şi 2 bieloruse 
ajung pe coasta baltică, divizând 
forţele germane.

 6 martie Grupul de Armate Sud atacă 
în Ungaria.

 16 martie Fronturile 2 şi 3 ucrainene 
contraatacă în Ungaria.

 22 martie Frontul 1 bielorus acumulează 
mai multe capete de pod peste Odra.
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 26 martie Frontul 3 bielorus 
nimiceşte forţele germane încercuite 
la Frisches Haff.

 30 martie Frontul 3 ucrainean intră 
în Austria.

 2 aprilie Frontul 3 ucrainean ajunge 
pe rutele de sud către Viena.

 5 aprilie URSS nu prelungeşte pactul 
de neutralitate din 1941 cu Japonia.

 6 aprilie Frontul 3 bielorus atacă în 
forţă Königsberg; fortăreaţa cade pe 9.

 13 aprilie Cucerirea Vienei.
 16 aprilie Fronturile 1 şi 2 bieloruse şi 

1 ucrainean încep bătălia pentru Berlin.
 24 aprilie Fronturile 1 bielorus şi 1 

ucrainean se unesc în suburbiile 
Berlinului.

 30 aprilie Hitler se sinucide.
 2 mai Garnizoana berlineză se predă.
 3 mai Frontul 2 bielorus se uneşte cu 

Frontul 1 bielorus şi forţele britanice 
şi americane pe Elba; forţele germane 
din Bavaria şi vestul Austriei se predau 
americanilor.

 5 mai Mişcarea antigermană din 
Praga cu sprijinul fronturilor 1, 2 şi 4 
ucrainene.

 7 mai Reprezentanţii Înaltului 
Comandament german semnează 
capitularea necondiţionată.

 8 mai Ceremonia de capitulare la 
Berlin (Karlshorst).

 9 mai Grupul de Armate Nord 
capitulează în Kurlandia.

 11 mai Capitulează germanii din Praga.
 iunie Tătarii din Crimeea deportaţi 

pentru presupusa colaborare cu germanii.
 17 iulie Aliaţii încep Conferinţa de la 

Potsdam.
 26 iulie SUA, Marea Britanie şi China 

cer capitularea Japoniei prin 
Declaraţia de la Potsdam; Stalin 
sprijină această cerere.

 30 iulie Mareşalul Vasilevski este 
însărcinat cu campania împotriva 
Japoniei.

 8 august URSS declară război Japoniei 
şi invadează Manciuria, Coreea, sudul 
Sahalinului şi Insulele Kurile.

 10 august Japonia acceptă Declaraţia 
de la Potsdam.

 14 august Împăratul anunţă 
capitularea Japoniei.

 15 august Forţele anglo-americane 
încetează focul.

 17 august Generalul Yamada, 
comandantul Armatei Kwantung, cere 
condiţiile sovieticilor.

 19 august Yamada se predă 
necondiţionat cu Armata Kwantung.



În 1935, Hitler respinge Tratatul de la 
Versailles şi reintroduce recrutarea, iar în 
1936, reocupă Renania demilitarizată. Dat 
fiind că Mein Kampf (1924) susţinea 
extinderea spaţiului vital (Lebensraum) în est, 
Stalin se simte ameninţat de renaşterea 
militară a Germaniei şi caută sprijinul Marii 
Britanii şi al Franţei pentru impunerea unei 
politici de „securitate comună” faţă de 
Germania. Dar ezitările Franţei şi Marii 
Britanii de a lua partea unuia dintre dictatori 
duce la eşecul acestei iniţiative. În aprilie 
1938, Hitler anexează Austria; în august, cere 
Cehoslovaciei, sub ameninţarea războiului, 
să cedeze regiunea Sudeţilor. Stalin 
mobilizează echivalentul a 90 de divizii 
(mult mai mult decât cele 52 de divizii 

germane), dar guvernele francez şi britanic 
constrâng Cehoslovacia să capituleze.

URSS nu a fost invitată la Conferinţa de la 
München de ratificare a cedării Sudeţilor, aşa 
că Stalin încearcă să ajungă la o înţelegere cu 
Hitler. Negocierile secrete duc, pe 23 august 
1939, la încheierea unui tratat între miniştrii 
de externe Molotov şi Ribbentrop ce dă 
mână liberă Germaniei să invadeze Polonia, 
pe 1 septembrie. O clauză secretă confirmă 
anexarea sovietică a teritoriilor cucerite în 
1920 de către Polonia la est de „Linia 
Curzon”, definită la Versailles drept frontiera 
legală, iar pe 17 septembrie se produce 

Contextul istoric

Învoiala dictatorilor şi trădarea

Ribbentrop semnează Pactul Ribbentrop-Molotov sub 
privirile lui Stalin şi Molotov. (AKG Berlin)
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invazia sovietică. Alte clauze secrete plasează 
Finlanda, Estonia, Letonia şi Lituania în sfera 
de influenţă sovietică. Cele trei state baltice 
au fost silite să accepte baze militare sovietice 
şi au fost anexate în 1940.

Stalin nu intenţiona să anexeze Finlanda, 
dar în noiembrie 1939, cere teritorii din 
Istmul Kareliei, pentru a depărta graniţa de 
Leningrad, şi o bază la Turku, la intrarea în 
Golful Finlandei, oferind în schimb de două 
ori mai mult teritoriu în nordul Lacului 
Ladoga. Când e refuzat de finlandezi, îi 
invadează şi „recunoaşte” guvernul finlandez 
„popular” de la Moscova. Armata Roşie 
triumfă în 1940, datorită superiorităţii 
numerice, dar suferă pierderi enorme. 
Ineficienţa Armatei Roşii îl face pe Hitler să 
creadă că epurările staliniste „au decapitat-o”, 
credinţă împărtăşită şi de cercurile militare 
franceze, britanice şi americane. Guvernele 
francez şi britanic ar fi dorit să trimită forţe 
militare spre a-şi arăta sprijinul pentru 
Finlanda, scopul fiind de a tăia sursa 
Germaniei de minereu de fier suedez. Numai 
cererea Finlandei de a încheia armistiţiu în 
1940 i-a salvat pe aceştia de la a porni război 
cu URSS, pe lângă Germania.

Wehrmachtul a copleşit Danemarca, 
Norvegia, Luxemburgul, Belgia, Olanda şi 
Franţa în mai puţin de trei luni (aprilie-iunie 
1940), demolând motivul înţelegerii dintre 
Hitler şi Stalin — credinţa acestuia că 
germanii nu doresc un război pe două 
fronturi. La finalul lunii iulie, Hitler 
comandă crearea planurilor de invadare a 
URSS în 1941. Aceste planuri nu puteau fi 
ascunse în totalitate. Trebuiau create baze 
militare şi de aprovizionare în Prusia 
Orientală şi în Polonia ocupată, fiind 
necesare şi alierea României şi Finlandei.

Acţiunile Germaniei nu au fost ignorate 
de Moscova, serviciile de spionaj sovietice 
lucrând intens. Două surse foarte importante 
au fost un grup antinazist din Berlin, 
„Orchestra roşie” (Die Rote Kapelle), şi 
Richard Sorge, un agent sovietic din Tokyo, 
prieten cu ambasadorul Germaniei. Agenţii 
din zonele de graniţă şi grănicerii sovietici au 
raportat cu sârg mişcările trupelor germane, 
Churchill trimiţând de asemenea 

avertismente. Totuşi, câţiva factori au păstrat 
elementul-surpriză al invaziei germane de pe 
22 iunie 1941.

Cel mai important a fost o campanie de 
dezinformare. Aceasta l-a făcut pe Stalin să 
creadă că avansul trupelor germane către est 
avea ca scop distragerea atenţiei britanicilor 
de la o nouă invazie, mai ales că în acelaşi 
timp a fost făcută URSS o ofertă de împărţire 
a Imperiului Britanic. Oferta a fost făcută în 
timpul vizitei lui Molotov la Berlin, în 
noiembrie 1940, iar Stalin a fost suficient de 
interesat pentru a-l întreba de două ori pe 
Molotov dacă germanii au insistat în această 
direcţie. Lucru care nu s-a petrecut.

Ministrul apărării, mareşalul Timoşenko, şi 
şeful Marelui Stat-Major, generalul Jukov, erau 
îndeajuns de neliniştiţi pentru a-i cere, pe 
15 mai, lui Stalin permisiunea de a iniţia un 
atac preventiv. Replica lui Stalin a fost: „Aţi 
înnebunit?” şi i-a avertizat că, dacă germanii 
sunt provocaţi şi atacă, „vor cădea capete”.

Unii autori ruşi văd în acest refuz sursa 
dezastrelor de la începutul războiului. Dar 
circumstanţele nu pot fi ignorate. URSS a fost 
izolată intenţionat în urma recentelor acte de 
agresiune. Cu cinci zile înainte ca Timoşenko 
şi Jukov să meargă la Stalin, adjunctul lui 
Hitler (Rudolf Hess) a zburat în Marea 
Britanie pentru a propune pacea sau chiar, 
dat fiind bine-cunoscutul anticomunism al 
lui Churchill, ca Anglia să se alăture 
„cruciadei” germane. Din punct de vedere 
politic, URSS trebuia percepută drept victimă, 
aşa că un atac preventiv era exclus. Stalin 
credea că invazia este inevitabilă, dar spera să 
o amâne prin manevre politice şi prin 
respectarea strictă a înţelegerilor economice 
cu Germania — Guderian nota mai târziu că, 
în timp ce-şi alinia trupele pentru invazia de 
pe 22 iunie, trenuri întregi cu materii prime 
ruse încă ajungeau în Germania.

Refuzul lui Stalin a fost, prin urmare, 
întemeiat. Mai puţin întemeiate au fost 
eforturile sale de a evita „provocarea” 
germanilor. Când comandantul militar al 
zonei Kiev, general-colonelul Kirponos, a 
ocupat poziţii defensive avansate, acesta a 
fost mustrat, iar odinele i-au fost anulate. 
Forţelor aeriene defensive li s-a interzis să 
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Iosif  Vissarionovici Stalin (1879-1953), secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 1924, preşedinte al 
Consiliului Comisarilor Poporului (prim-ministru) şi comandant suprem din 1941, generalissim (1945). (AKG Berlin)
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atace avioanele de recunoaştere germane care 
fotografiau spaţiul sovietic cu săptămâni 
întregi înainte de invazie, iar unul dintre 
acestea, care a fost forţat să aterizeze, a fost 
eliberat imediat. Fortificaţiile de-a lungul 
vechii graniţe sovieto-poloneze au fost 
dezafectate şi nu au fost construite altele noi. 
În timp ce soarta forturilor belgiene şi a 
Liniei Maginot, în 1940, a arătat limitele 
fortificaţiilor fixe, prezenţa lor ar fi servit cel 
puţin la restricţionarea rutelor de invazie. 
Comandanţilor forţelor aeriene le-a fost 
interzis să-şi răspândească avioanele.

Au existat erori şi în pregătirile de război 
ale sovieticilor. Numărul militarilor a 
explodat de la 1,5 milioane, în 1936, la 4,75 
milioane, în 1941, dar absolvenţii şcolilor de 
ofiţeri au crescut în număr numai de două 
ori. Instrucţia a neglijat tehnicile defensive şi 
s-a bazat pe lozinci precum „înfrângerea 
inamicului acasă la el”. În al treilea rând, 
evaluarea eronată a experienţe războiului civil 
spaniol a dus la demobilizarea imenselor 
formaţiuni de infanterie motorizată şi tancuri 
create la începutul anilor 1930 şi 
redistribuirea tancurilor ca arme de sprijin al 
infanteriei. În urma succeselor diviziilor de 
Panzere din 1939-1940, Timoşenko a început 
să refacă rapid aceste formaţiuni, dar numai 
câteva au fost gata la mijlocul anului 1941.

Toate aceste lipsuri au fost cauzate în 
principal de incompetenţa lui Voroşilov ca 
ministru al apărării, deşi nici Stalin nu este 
lipsit de vină pentru că nu l-a concediat decât 
în 1940. În orice caz, alte două erori vin 
direct de la Stalin. Prima a fost epurarea 
ofiţerilor superiori, în 1937 şi 1938. Aceasta 
s-a axat în principal pe tinerii ofiţeri 
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Plan alternativ de invazie
(a) Creat de echipa Înaltului Comandament al Armatei 
(OKH) sub coordonarea generalului Marcks, la începutul 
lunii august 1940, cu centrarea forţelor pe Moscova şi Kiev.

(b) Adoptat de general-colonelul Halder, şeful 
Statului-Ma  jor al OKH, pe 5 decembrie 1940. Aici 
este adăugat Leningradul ca centru principal de atac.

(c) Creat de către Hitler în Directiva nr.  21 (Operaţia 
Barbarossa), pe 18 decembrie 1941. Această versiune a 
planului avea ca prioritate distrugerea forţelor sovietice 
din statele baltice şi cucerirea Leningradului. Moscova era 
pe locul al doilea.
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superiori, ocolindu-i pe amicii lui Stalin din 
războiul civil, precum Voroşilov, Budionîi şi 
Kulik. Viitorul război va arăta că aceştia nu 
au învăţat nimic din 1920, în timp ce 
resturile noii generaţii (Jukov, Vasilevski, 
Rokossovski, Mereţkov, Voronov, Malinovski, 
Tolbuhin şi Rotmistrov) au avut succese care 
le-au depăşit pe cele ale mareşalilor lui Hitler 
sau chiar pe cele ale mareşalilor lui 
Napoleon. Printre cei împuşcaţi în 1937-1938 
existau oameni la fel de înzestraţi care, fiind 
în avangarda intelectuală din 1941, ar fi 
putut contribui la evitarea dezastrelor din 
acel an. Dar având în vedere viteza cu care 
germanii au eliminat alte armate care nu 
fuseseră „decapitate”, ne putem îndoi totuşi 
că aceştia ar fi putut schimba complet cursul 
evenimentelor.

Efectele epurării nu ar trebui exagerate. 
Însă o altă eroare a lui Stalin a fost 
respingerea planului defensiv al 

Statului-Major. Acesta anticipa principala 
ofensivă germană din nordul mlaştinilor 
Pripet, având ţinte Leningradul şi Moscova, 
şi un atac secundar la sud spre Kiev. Stalin 
insista că principalul obiectiv al Germaniei 
erau resursele minerale şi agricole ale 
Ucrainei, astfel că principalul atac avea să 
vină din sud. Acest lucru poate fi explicat 
numai prin determinismul economic 
marxist. La finele verii anului 1941, Hitler 
ezita într-adevăr între Ucraina şi Moscova. 
Totuşi, Stalin s-a înşelat cu privire la ofensiva 
principală: Hitler a trimis două grupuri de 
armate la nordul mlaştinilor Pripet şi un 
singur corp în sudul acestora.

Comandanţii fronturilor de la sfârşitul războiului, 1945: 
(de la stânga la dreapta) I.S. Konev, F.I. Tolbuhin,  A.M. 
Vasilevski, R.I. Malinovski, G.K. Jukov, L.N. Govorov, K.K. 
Rokossovski, A.I. Ieremenko, K.A. Mereţkov, I.H. Bagramian. 
(Novosti [Londra])



Armata germană a început campania din 
URSS după doi ani de victorii răsunătoare. În 
ciuda importanţei diviziilor de Panzere şi 
infanterie motorizată, acestea reprezentau 
doar o mică parte din armată, fiind eficiente 
în ruperea liniilor inamice, după care, 
întorcându-se, le striveau între ele şi 
infanteria care le urma cu artileria trasă de 
cai. Aveau şi sprijin aerian cu bombardiere, 
mai ales bombardierele în picaj Ju87 „Stuka” 
însoţite de escorte de avioane de luptă.

Planul era ca Armata Roşie să fie distrusă 
la vest de Nipru, într-o campanie de patru 
luni care trebuia să înceapă la mijlocul lunii 
mai şi să se încheie înainte de venirea iernii. 
Evenimentele din Balcani au dus la o 
întârziere de cinci săptămâni, invazia 
începând pe 22 iunie 1941 la ora 3,30 
dimineaţa — dacă totul ar fi mers conform 
planului, campania s-ar fi putut încheia 
înainte de iarnă.

Forţele de invazie erau compuse din trei 
grupuri de armate (Nord, Centru şi Sud), 
fiecare sub comanda unui General-
feldmarschall (feldmareşal). Avangarda era 
formată din patru grupuri de Panzere, două 
cu Grupul de Armate Centru şi câte unul cu 
celelalte două.

Grupul de Armate Nord (von Leeb) avea 
Grupul 4 Panzere, cu trei divizii de tancuri, 
trei de infanterie motorizată şi 20 de 
infanterie. Grupul de Armate Centru (von 
Block) avea grupurile 2 şi 3 Panzere, cu nouă 
divizii de tancuri, şase de motorizate şi 35 de 
infanterie, iar Grupul de Armate Sud (von 
Rundstedt) avea Grupul 1 Panzere, cu cinci 
divizii de tancuri, trei de motorizate, 
33 de divizii germane şi 14 române de 
infanterie. În Finlanda erau opt divizii 
germane şi 20 finlandeze. Toate formaţiunile 
erau la capacitate maximă sau aproape, dar 
diviziile de Panzere aveau doar 200 de 
tancuri fiecare, faţă de 400, în 1939-1940.

Înaltul Comandament al Armatei Terestre 
(Oberkommando des Heeres — OKH) avea o 
rezervă de două divizii de tancuri, două de 
motorizate şi 24 de infanterie. Cu tot cu 
acestea, Germania avea 153 de divizii (19 de 
tancuri, 14 de motorizate şi 120 de 
infanterie), plus 40 de divizii române şi 
finlandeze. Aceasta însemna aproximativ 
3,3 milioane de germani şi 500 000 de trupe 
aliate, cu 3 300 de tancuri. Fiecare grup de 
armate avea ataşată o Luftflotte (flotă 
aeriană), respectiv între 400 (Nord) şi 900 
(Centru) de aparate de luptă, proporţia fiind 

Forţele beligerante

Germania mizează 
pe o victorie rapidă

Herman Hoth, comandant în 1941 al Grupului 3 Panzere 
din Grupul de Armate Centru. În 1942, a comandat 
încercarea de despresurare a Stalingradului. În noiembrie 
1943, a fost destituit de Hitler pentru că nu a reuşit să-i 
împiedice pe sovietici să recucerească Kievul. (Imperial 
War Museum)




