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În zorii zilei de 22 iunie 1941, trupele germane  invadau teri-
toriul Uniunii Sovietice. Se declanșa „Operaţiunea Barbarossa”. 
În următorii patru ani, ţara avea să se afunde într-o adevăra-
tă orgie a violenţei. Christian Hartmann relatează în concor-
danţă cu ultimele cercetări istorice, desfășurarea războiului 
de cucerire și distrugere din Răsărit, încadrându-l în isto-
ria celui de-Al Doilea Război Mondial și luându-i în discu-
ţie urmările, încă palpabile în zilele noastre. Într-un volum 
de proporţii reduse, istoricul german ne oferă o mult aștep-
tată sinteză, coroborând nenumăratele cercetări întreprinse 
în ultimii ani în domeniu.

Doctor în filosofie, Christian Hartmann este cercetător 
știin ţific în cadrul Institutului de Istorie Contemporană 
din München, coordonator al proiectului Wehrmacht in der 
ND-Diktatur/Wehrmachtul în cadrul dictaturii naţional-so-
cialiste și conferenţiar universitar la Academia Militară din 
München.
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The real war will never get in the books./

Realitatea războiului nu va putea încăpea niciodată în cărţi.
Walt Whitman (1819-1892)

Introducere

Puţine războaie au fost asemenea acestuia. Puţine au  costat 
atât sânge vărsat, după cum puţine au fost acelea care să aibă 
asemenea repercusiuni și să lase urme atât de adânci în me-
moria contemporanilor, cum a făcut-o războiul purtat din 
1941 până în 1945 între Marele Reich german și Uniunea 
Sovietică. Și asta chiar dacă istoria cunoaște nenumărate alte 
confruntări, despre care se și povestește cât au fost de sânge-
roase, de pline de urmări și de greu de dat uitării. Chiar și așa, 
puţine dintre marile conflicte din istoria lumii pot fi compa-
rate cu războiul germano-sovietic. Căci, în ceea ce-l privește, 
totul s-a desfășurat la scară uriașă : numărul participanţilor la 
război, teatrul de acţi une și, nu în ultimul rând, numărul  celor 
care i-au căzut victime.

Dar nu numai în privinţa proporţiilor, ci și în aceea a urmă-
rilor ar trebui căutat un egal al acestei confruntări. Bineînţeles 
că victoria aliaţilor în cel de-Al Doilea Război Mondial a avut 
numeroase rădăcini, după cum, firește, tot atât de improprie 
ar fi și reducerea explicaţiilor pentru triumful acestora asupra 
Germaniei lui Hitler la câteva premise și evenimente. Tot atât 



de adevărat este însă faptul că un mare aport la această victo-
rie, dacă nu cumva cel mai mare, l-a avut Uniunea Sovietică. 
Confruntarea cu această putere avea să ducă la sângerarea de 
moarte a Wehrmachtului, în timpul ei având să devină pentru 
prima dată limpede că pretenţia lui Hitler, pe cât de absurdă, 
pe atât de samavolnică, a unei supremaţii naţional-socialiste 
mondiale, era sortită eșecului. 

Efectele au fost atât de copleșitoare, încât nu aveau să se 
stingă în anul 1945 ; „Operaţiunea Barbarossa“ a schimbat din 
temelii harta Europei. Fără declanșarea acestui eveniment, 
nici măcar nu ar fi fost de conceput așa-numita nouă ordine 
etnică, și nici sovietizarea unei jumătăţi a continentului. Dar 
mai presus de orice, „Marele Război pentru Apărarea Patriei“, 
cu ale sale milioane de victime, a netezit ascensiunea Uniunii 
Sovietice la statutul de putere mondială.

Până la urmă, extraordinar a fost și caracterul acestui răz-
boi, confruntare existenţială între cele două mari mișcări to-
talitare ale secolului XX. Ceea ce a și făcut ca adversarele să 
acţioneze corespunzător. Amândouă, Germania naţional-so-
cialistă și Uniunea Sovietică stalinistă, s-au implicat în aceas-
tă luptă ca în propriile cruciade. Iar urmarea a însemnat o 
adevărată orgie a violenţelor, chiar și atunci când, de departe, 
cele petrecute pe front poate că nu aveau decât un caracter 
cu totul convenţional. Hotărâtor a fost însă faptul că așa s-a 
născut un nou tip de război, unul total, tot mai ideologizat, 
care, o dată în plus, și-a regăsit originile primitive. Căci nu 
era vorba nici de vreun vetust război colonial, nici de unul ci-
vil, cu reguli proprii de joc, ci era un conflict între două vechi 
civilizaţii europene. Noua conștiinţă de sine a combatanţi-
lor a produs efecte deloc de neluat în seamă, căci, începând 
din anul 1945, în tot mai multe variante noi iese în evidenţă 
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măsura semnificativă în care ceea ce poartă îndeobște nume-
le de „crime de război“ marchează războiul modern și parţi-
al chiar i se substituie. Practic, multe dintre aceste atrocităţi 
s-au petrecut tocmai în timpul războiului germano-sovietic.

Și nu a fost deloc întâmplător, căci asta au și vrut con-
ducătorii germani. Astfel, „Operaţiunea Barbarossa“ a repre-
zentat un război de agresiune, pe care cel de-Al Treilea Reich 
l-a declanșat fără nicio justificare, fiind gândit de la bun în-
ceput, așa cum fatalmente avea să se și dovedească, drept un 
război cu ideologie rasială, de exterminare. Ceea ce nu în-
seamnă că Uniunea Sovietică – a cărei conducere se lăsase 
antrenată, de altminteri, din anul 1939 în aventura Pactului 
Hitler-Stalin – nu poartă nici cea mai mică vină pentru radi-
calizarea acestui război. Și sovieticii aveau un regim totali-
tar și profund samavolnic, care se și comporta ca atare, mai 
ales când se simţea cu spatele la zid. Decisiv rămâne însă ur-
mătorul fapt : iniţiativa acestui război i-a aparţinut exclusiv 
Germaniei. La fel, privite în ansamblu, atrocităţile comise de 
către germani în timpul acestui război atârnă în balanţă con-
siderabil mai mult decât cele ale sovieticilor.

Asemenea experienţe lasă întotdeauna urme, inclusiv 
asupra mentalităţii societăţilor prinse la data respectivă în 
confruntare. Și astăzi, există prea puţine lucruri care, pentru 
identitatea naţională a popoarelor postsovietice, sunt la fel 
de importante precum amintirea victoriei asupra Germaniei 
lui Hitler. După cum, cei înfrânţi încearcă să mușamalizeze, 
chiar să elimine principalele idei și instituţii care au făcut po-
sibil un asemenea război. Iar asta se întâmplă mai ales din 
cauză că, pentru atacatori, agresiunea s-a încheiat cu un de-
zastru fără egal. Pe termen lung, și mai apăsătoare avea să se 
dovedească treptata conștientizare a faptului că războiul nu 



numai că a făcut în zadar victime, dar și că au luptat pentru o 
cauză reprobabilă.

Faptul că amintirea „Operaţiunii Barbarossa“ le-a supra-
vieţuit martorilor ei ne ajută să ne formăm o primă impre-
sie despre amploarea forţelor pe care le-a antrenat. De ce s-a 
întâmplat însă așa ceva ? Și, în definitiv, cum de s-a ajuns la 
acest război ?
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Politica I : 1940-1941

Punct de plecare : Europa, iulie 1940

Relativ devreme, în iunie 1940, cel de-Al Doilea Război 
Mondial părea aproape tranșat. Cel puţin asta părea să suge-
reze harta Europei. Wehrmachtul german își înfrânsese cate-
goric mai toţi potrivnicii – Polonia (1 septembrie – 6 octom-
brie 1939), apoi Norvegia și Danemarca (9 aprilie – 10 iunie 
1940) și, în final, Europa de Vest (10 mai – 22 iunie 1940). 
În Polonia și în Scandinavia fusese vorba, în prin ci piu, despre 
lupte în avanposturi, situaţie ca și inexistentă în cazul ofensi-
vei germane din vest. După victoria pe cât de rapi dă, pe atât 
de surprinzătoare asupra armatelor reunite ale Franţei, Belgiei 
și Olandei, cărora le-a stat alături un „corp expe diţionar“ bri-
tanic, sfârșitul războiului părea  aproape. Franţa, marele duș-
man terifiant al germanilor în Primul Război Mondial, era 
înfrântă și ocupată, iar Marea Britanie fusese silită să se re-
tragă pe insula ei. Și chiar dacă își salvase o mare parte din 
trupele terestre, cel puţin soldaţii, și încă mai beneficia de 
una dintre cele mai puternice forţe maritime, de o aviaţie 
modernă, precum și de resursele aproape inepuizabile ale 
Commonwealth-ului, regatul insular rămânea, cel puţin deo-
camdată, izolat din punct de vedere politic. Așa se face că, în 
vara lui 1940, Marea Britanie rămăsese ultimul adversar al lui 
Hitler, fiind însă evident sleită de  puteri, și asta nu numai în 



14

plan psihologic. Continentul european se afla acum complet 
sub stăpânire germană.

Dominaţia se stabilise rapid. Cu numai cinci ani în urmă, 
hotarele Reich-ului german erau cele din timpul Republicii 
de la Weimar. Fuseseră reduse corespunzător și spaţiile de 
ma nevră ale politicii externe germane, iar ţintele acesteia se 
re du seseră pentru început la obţinerea revizuirii Tratatului 
de Pace de la Versailles și, într-o oarecare măsură, la reunifi-
ca rea cu Reich-ul german a regiunii Saarland (ianuarie 1935) 
și la ocuparea de către Wehrmacht a zonei demilitarizate 
Rheinland (martie 1936). Acestea nu reprezentau însă altce-
va decât corecţii teritoriale în interiorul domeniului german 
de exercitare a puterii. Anul 1938 avea să schimbe însă situ-
aţia. Odată cu anexarea Austriei, din luna martie, eveniment 
total lipsit de tulburări, și cu ceva mai dramatica anexare a re-
giunii Sudetenland, realizată în septembrie-octombrie același 
an 1938, Germania naţional-socialistă și-a putut lărgi grani-
ţele pentru prima oară. Ambele acţiuni au fost justificate prin 
dreptul popular la autodeterminare, idee promovată la sfâr-
șitul Primului Război Mondial de către președintele ameri-
can Woodrow Wilson. Faptul că Hitler nu judeca din aceas-
tă perspectivă și nici măcar în limitele tradiţiei Reich-ului lui 
Bismarck avea să se adeverească numai câteva luni mai târ-
ziu, în martie 1939 : ocuparea așa-numitului „rest al Cehiei“, 
cunoscut acum drept „Protectoratul Boemiei și Moraviei“, 
nu a însemnat altceva decât un brutal act de agresiune, dar a 
fost, totodată, un punct de cotitură, căci puterile occidentale 
se vedeau silite să recunoască măcar acum și falimentul de-
finitiv al politicii lor, sprijinite pe o atitudine împăciuitoare, 
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de compromis, a  așa-numitului „Appeasement“1. Între timp, 
până și garanţiile oferite de aceste puteri statelor din Europa 
de Est aveau să fie ignorate de Hitler. Și cum, la scurt timp, 
acesta a început să șantajeze teritorial, dar mai cu seamă po-
litic, Polonia, Marea Britanie și Franţa pur și simplu n-au mai 
avut de ales. Atacul german asupra Poloniei, declanșat în 1 
septembrie 1939, a fost urmat două zile mai târziu de decla-
raţiile de război ale britanicilor și francezilor. În felul aces-
ta, pentru cel de-Al Treilea Reich a început ceea ce Führerul 
acestuia plănuise și pregătise de mai mult timp : cucerirea 
prin mijloace războinice a așa-numitului „spaţiu vital“.

În iulie 1940, această etapă părea deja aproape înche-
iată, cel puţin în Europa. Dacă priveai însă mai atent har-
ta continentului, observai de îndată cât de eterogen era în 
realitate blocul de putere german. Astfel, existau teritorii 
ocupate de germani total sau parţial (Boemia și Moravia, 
Polonia, Danemarca, Norvegia, Belgia, Olanda, Luxemburg 
și Franţa), existau aliaţi (Uniunea Sovietică, Italia, din no-
iembrie 1940, România și Ungaria, iar din martie 1941, 
Bulgaria), state prietene (Finlanda, România, Spania) sau 
state dependente (Slovacia), în timp ce numărul puterilor 
neutre scăzuse până în vara anului 1941. După campania 
din Balcani și ocupa rea germano-italiană a Iugoslaviei și a 
Greciei (6-23 aprilie 1941), rămăseseră în Europa numai câ-
teva „insule“  ferite de război și de domnia violenţei (Elveţia, 
Suedia, Irlanda, Portugalia și Turcia), chiar dacă și acestea se 
aflau sub presiunea crescândă a politicii germane.

1 Act diplomatic prin care se fac concesii unui stat agresor în timpul unui 
confl ict. A fost adoptat de democraţiile europene în anii 1930, în speranţa că 
vor evita războiul cu Germania și Italia, având proaspătă amintirea ororilor 
Primului Război Mondial. (N. red.)
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Germania naţional-socialistă putea interveni pe-atunci 
în forţă aproape asupra întregii Europe, având un potenţial 
economico-militar corespunzător. Aproape că nu întâmpi-
na deloc rezistenţă. Cel puţin pentru o vreme, puterea ofen-
sivă a Marii Britanii fusese epuizată, în timp ce mișcările eu-
ropene de rezistenţă încă mai aveau nevoie de timp pentru 
a se organiza. Pe atunci, spiritul de autoconservare al unei 
societăţi ocupate era orientat, de regulă, către o așa-numi-
tă atitudine „ententistă“1, către o așteptare prudentă. Pentru 
Hitler și acoliţii lui, o asemenea poziţie reprezenta premisa 
cea mai avantajoasă cu putinţă. În vara lui 1940, Führerul se 
afla la apogeul puterii sale și totul părea să-i confirme fap-
tul că, după cum stăteau lucrurile, chiar meritase să-și asume 
riscul enorm al declanșării războiului.

Hitler – ideologie și strategie

Pot fi formulate numeroase explicaţii pentru extinderea 
bruscă a puterii germane în Europa, de natură politico-mili-
tară, socială și chiar istorică. Dar cele mai relevante în acest 
caz sunt cele de factură biografică. Fiindcă adevăratul mo-
tor al acestei evoluţii nu era decât unul singur : Adolf Hitler 
(1889-1945). Bineînţeles că în biografia acestuia se împle-
tesc tendinţe, resentimente și aspiraţii mai presus de cele de 
ordin personal. Dar tot atât de pertinent este să se  spună că, 
până în vara lui 1940, Hitler manevrase în așa fel încât să ajun-
gă în postura de comandant militar suprem de  necontestat, 

1 De la verbul „entendre“ (fr.) – „a înţelege“. Aici sugerează o atitudine tole-
rantă. (N. red.)
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astfel că, mai liber ca oricând în trecut sau în perioada care 
avea să urmeze, putea trasa liniile de forţă ale strategiei ger-
mane. Puterea și prerogativele sale erau neînchipuit de largi, 
după cum corespunzătoare era și influenţa pe care o exerci-
ta asupra politicii mondiale, așa cum numai puţini își permi-
teau s-o facă.

Dar până și el era expus unor constrângeri externe. 
Astfel, trei factori erau consideraţi de el a fi cei mai pericu-
loși : Marea Britanie, Commonwealth-ul și Winston Churchill 
(1874-1965). Acesta din urmă devenise prim-ministru al ţă-
rii sale chiar în 10 mai 1940, ziua atacului german asupra ves-
tului, și totul se prezenta – așa cum avea să formuleze cu mă-
iestrie Joachim Fest – „ca și cum apariţia acestui bărbat s-ar 
fi împletit într-un înţeles complicat cu existenţa lui Hitler, iar 
Europa marcată de defetism și-ar fi regăsit prin intermediul lui 
normele, limbajul și voinţa de afirmare“. Mai devreme și mult 
mai limpede decât mulţi dintre contemporanii săi, Churchill a 
înţeles că naţional-socialismul nu punea în pericol numai pro-
pria-i ţară sau întreaga Europă, ci, în principiu, întreaga ordine 
mondială. Și, așa cum numai puţini bărbaţi de stat o făcuseră 
înaintea lui, Churchill era pregătit și capabil să se opună apa-
rent invincibililor cuceritori germani, cu toate mijloacele care 
puteau fi imaginate, la nevoie chiar cu preţul cedării întregu-
lui Imperiu Britanic. Numai voinţa lui Churchill de a se opune 
și numai disponibilitatea societăţii britanice de a-i urma poli-
tica de „victorie cu orice preţ“ au ridicat stavile hotărâtoare, în 
faţa cărora avea să se frângă insaţiabila poftă germană de cuce-
rire. A fost o decizie individuală, fără vreun sprijin din partea 
aliaţilor. În  memoriile sale, Churchill avea să rezume titulatu-
ra acordată de el acestui capitol al celui de-Al Doilea Război 
Mondial, probabil unul hotărâtor, într-un singur cuvânt : 
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 „alone“  (singur). Era,  într-adevăr, „the finest hour“ (momen-
tul cel mai potrivit), dar nu numai pentru Churchill.

În ceea ce-l privește pe Hitler, acesta avea să se confrun-
te imediat cu mai multe probleme, vizând atât politica forţei, 
cât și concepţia sa de viaţă. Sperase permanent într-o alian-
ţă între Germania și Marea Britanie, care, în calitatea lor de 
rude, ambele fiind popoare germanice, și-ar fi împărţit stăpâ-
nirea asupra lumii, pe uscat, pe mări și peste mări. Atât că ar 
fi trebuit să priceapă încă dinainte de 1939 că asemenea idei 
aveau prea puţini adepţi în rândul britanicilor. După cum tot 
atât de fără ecou avea să rămână mai apoi „apelul la pace“ 
lansat Marii Britanii de către Hitler (în 19 iulie 1940), astfel 
încât, în conformitate cu concepţia lui despre lume și viaţă, 
nu-i mai rămăsese altceva de făcut decât să silească la capi-
tulare această putere maritimă, deopotrivă de urâtă și de ad-
mirată de el. Numai că cele trei obiective asupra cărora s-au 
concentrat strategii germani în următoarele săptămâni – un 
aspru război aerian împotriva insulelor britanice, ca prelu-
diu al invadării acestora, un amplu război maritim în apele 
Atlanticului împotriva convoaielor britanice și un angaja-
ment sporit în spaţiul mediteranean – nu au dus la niciun 
rezultat decisiv. În ciuda victimelor și a faptului că și-au dat 
toţi silinţa, până la sfârșitul anului 1940 nu avea să intervină 
nicio schimbare în situaţia strategică echivocă din Europa. 
Dar iniţiativa încă îi aparţinea Germaniei. Doar că, având în 
vedere rezervele copleșitoare ale Commonwealth-ului bri-
tanic și, pe termen lung, chiar pe cele ale Statelor Unite, se 
 întrevedea, totuși, că timpul urma să lucreze în favoarea ad-
versarilor săi.

Hitler nu era însă pregătit să obţină avantaje politice din 
toată această situaţie. Și, în loc să reducă amploarea  războiului 
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sau chiar să-i pună capăt, nu dorea altceva decât să-l extindă. 
Avea să revizuiască totuși, fie și cu anumite întârzieri, calen-
darul : de ce să nu realizeze chiar acum ţelul final al politicii 
sale, marea campanie militară de cucerire către Răsărit !? Și, 
la urma-urmelor, de ce să nu anime un război moleșit prin 
declanșarea altuia !? Hitler știa însă prea bine că o asemenea 
deplasare a centrului iniţial de greutate al strategiei germa-
ne implica riscuri enorme. În definitiv, Uniunea Sovietică se 
dovedise până atunci partener de nădejde în cadrul alianţei 
și furnizor de încredere al materiilor prime. Fără acoperirea 
oferită de aceasta, Hitler ar fi fost ameninţat de dilema unui 
război purtat pe două fronturi, o situaţie în care se mai aflase 
Reich-ul german în timpul Primului Război Mondial și care 
îl dusese la eșec. Dar dacă până și coaliţia aceasta ar fi putut fi 
tot atât de rapid destrămată ? Lui Hitler, un război-fulger glo-
bal i se păruse permanent fascinant. În cadrul acestuia, un 
război s-ar fi alimentat dintr-altul, iar la capătul acestui „plan 
în trepte“, Germania, prin intermediul noului ei „spaţiu răsă-
ritean“ – credea el –, i-ar fi putut înfrânge pe toţi, pe britanici 
și chiar pe americani.

Acestea nu erau decât niște planuri, în mod evident strict 
secrete, suficiente totuși pentru a răci relaţiile cu Uniunea 
Sovietică. Când ministrul de externe Veaceslav Molotov, aflat 
în prima sa vizită la Berlin (în 12-13 noiembrie 1940), comi-
tea gafa anunţării pretenţiilor teritoriale ale URSS în Europa – 
în principal asigurarea influenţei sovietice în Scandinavia, 
în Balcanii de Sud și asupra  strâmtorilor  maritime turcești –, 
Hitler avea să considere întâmplarea un „test“ final. Așa că n-a 
mai pregetat. Încă din 5 decembrie 1940 și-a informat consilierii 
militari asupra faptului că va lua o decizie „în privinţa hegemo-
niei europene [...] în lupta cu Uniunea Sovietică“. Treisprezece 
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zile mai târziu, Führerul semna celebra sa dispoziţie nr. 21, al 
cărei prim paragraf suna astfel : „Wehrmachtul german trebuie 
să fie pregătit pentru ca, încă înainte de încheierea războiului 
cu Anglia, să supună Uniunea Sovietică, în urma unei campa-
nii rapide.“

Planul monstruos : Marele Imperiu Germanic 
al Naţiunii Germane

Hotărârea lui Hitler de a ataca Uniunea Sovietică nu a 
izvorât însă dintr-un simplu bilanţ al puterii de care dispu-
nea. Motivele Führerului au fost mai complexe, având rădă-
cini în trecutul îndepărtat. La războiul acesta chiar visa de 
mult, fiindcă în el vedea prilejul de a înlătura, în sfârșit, de-
finitiv „dușmanii ideologici de moarte“ ai naţional-socialis-
mului : bolșevicii, evreii și slavii. Cu aceasta, Hitler revenea 
la fantasmagoriile de la începuturile carierei lui, cu atât mai 
delirante, cu cât nu vizau un obiectiv raţional, ci erau rodul 
nemărginitei lui închipuiri deviante, idei îndrăzneţe pe care 
singur le încropise : „Stăvilim afluxul germanilor către sudul 
și vestul Europei și ne îndreptăm atenţia către teritoriul de la 
Răsărit. Și, în sfârșit, încheiem definitiv cu politica colonială 
și comercială dinainte de război, orientându-ne către o vizi-
onară politică funciară.“ Extrasul din scrierea de căpătâi a lui 
Hitler, Mein Kampf, lasă să se vadă cât de timpuriu își arătase 
acesta intenţia de a atinge respectivul ţel. Multă vreme însă, 
politica sa n-a lăsat să se întrevadă asta decât într-o vagă mă-
sură. Succesul ei s-a sprijinit în primul rând pe faptul că ideo-
logia a fost atenuată de compromisul tactic, acesta făcând-o 


