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I n t r oduce re  
 
AAll   ddooii lleeaa  RRaazzbbooii   MMoonnddiiaall ,,  uunn  ccoonnff ll iicctt  mmii ll ii ttaarr  gglloobbaall ,,  ccaarree  iinn  tteerrmmeennii   ddee  ddiissttrruuggeerrii   mmaatteerriiaallee  

ssii   ppiieerrddeerrii   ddee  vviieettii   oommeenneessttii   aa  ffoosstt  cceell   mmaaii   ddeevvaassttaattoorr  rraazzbbooii   ddiinn  iissttoorriiaa  oommeennii rrii ii ..  AA  iinncceeppuutt  iinn  11993399  
ccaa  uunn  ccoonnff ll iicctt  eeuurrooppeeaann  iinnttrree  GGeerrmmaanniiaa  ssii   ccooaall ii ttiiaa  aanngglloo--ff rraanncceezzaa  ddaarr  mmaaii   ttaarrzziiuu  ss--aa  eexxttiinnss  
ccuupprriinnzzaanndd  aapprrooaappee  ttooaattee  nnaattiiuunnii llee  lluummii ii ..  SS--aa  ssffaarrssii tt  iinn  11994455,,  llaassaanndd  iinn  uurrmmaa  oo  nnoouuaa  oorrddiinnee  mmoonnddiiaallaa  
ddoommiinnaattaa  ddee  SSttaatteellee  UUnnii ttee  ssii   UURRSSSS..  
  MMaaii   mmuull tt  ddeeccaatt  oorriiccee  aall tt  rraazzbbooii   iinnaaiinntteeaa  lluuii ,,  aall   ddooii lleeaa  RRaazzbbooii   MMoonnddiiaall   aa  iimmppll iiccaatt  ffoolloossii rreeaa  
iinnttrreeggii lloorr  rreessuurrssee  eeccoonnoommiiccee  ssii   uummaannee  aallee  ttaarrii lloorr  ppaarrttiicciippaannttee,,  nneeppuuttiinnttaa  ddiissttiinnggeerrii ii   ddiinnttrree  ttaarrii llee  
ccoommbbaattaannttee  ssii   cceellee  nneeccoommbbaattaannttee  ssii   eexxppaannssiiuunneeaa  ccaammppuulluuii   ddee  lluuppttaa  ppaannaa  llaa  iinncclluuddeerreeaa  ttuuttuurroorr  
tteerrii ttoorrii ii lloorr  iinnaammiiccee..  CCeeaa  mmaaii   iimmppoorrttaannttaa    ppeennttrruu  rreezzuull ttaattuull   rraazzbbooiiuulluuii   aa  ffoosstt  ccaappaaccii ttaatteeaa  iinndduussttrriiaallaa  ssii   
ddeemmooggrraaff iiccaa..  IInn  uull ttiimmeellee  ssttaaggii ii   aallee  rraazzbbooiiuulluuii ,,  ss--aauu  iinnttrroodduuss  ddoouuaa  aarrmmee  ccoommpplleecctt  nnooii   ssii   aannuummee  
rraacchheettaa  ccuu  rraazzaa  lluunnggaa  ddee  aaccttiiuunnee  ssii   bboommbbaa  aattoommiiccaa..  TToottuussii ,,  iinn  mmaarree,,  rraazzbbooiiuull   ss--aa  ppuurrttaatt  ccuu  aacceelleeaassii   
aarrmmee  ppooaattee  ppuuttiinn  iimmbbuunnaattaattii ttee  ccaa  ssii   iinn  pprriimmuull  RRaazzbbooii   MMoonnddiiaall ..  CCeell   mmaaii   mmaarree  ppaass  iinnaaiinnttee,,  iinn  
ddoommeenniiuull   aarrmmeelloorr,,  aauu  ffoosstt  ttaannccuurrii llee  ssii   aavviiaattiiaa..  
 

l umea  dupa pr imu l  razbo i  mondia l  
 

TTrreeii   mmaarrii   ppuutteerrii   aallee  lluummii ii   nnuu  aauu  ffoosstt  ssaattiissffaaccuuttee  ddee  rreezzuull ttaattuull   pprriimmuulluuii   rraazzbbooii ..  GGeerrmmaanniieeii ,,  
pprriinncciippaalluull   ssttaatt  iinnff rraanntt,,  nnuu--ii   ccoonnvveenneeaauu  ppiieerrddeerrii llee  tteerrii ttoorriiaallee  ssii   rreeppaarraattii ii llee  ddee  rraazzbbooii   ccaarree  ii --aauu  ffoosstt  
iimmppuussee  iinn  uurrmmaa  ttrraattaattuulluuii   ddee  llaa  VVeerrssaaii ll lleess..  II ttaall iiaa,,  uunnaa  ddiinnttrree  ttaarrii llee  vviiccttoorriiooaassee  ccoonnssiiddeerraa  ccaa  tteerrii ttoorrii ii llee  
ccaassiiggaattee  eerraauu  ddeeppaarrttee  ddee  aa  ff ii   ssuuff iicciieennttee  ppeennttrruu  ccaa  nnuu  aaccooppeerreeaauu  ccoossttuull   rraazzbbooiiuulluuii ,,  ssaauu  nnuu--ii   ssaattiissffaacceeaauu  
aammbbii ttii ii llee..  JJaappoonniiaa,,  ttoott  oo  ttaarraa  vviiccttoorriiooaassaa  eerraa  nneemmuull ttuummii ttaa  ddee  nneerreeuussii ttaa  ssaa  iinn  ccaassttiiggaarreeaa  ccoonnttrroolluulluuii   
aassuupprraa  CChhiinneeii..  
 

cauze le  razbo iu lu i  
 

FFrraannttaa,,  RReeggaattuull   UUnnii tt  ssii   SSttaatteellee  UUnnii ttee  ssii --aauu  aattiinnss  oobbiieeccttiivveellee  ddee  dduuppaa  rraazzbbooii ..  AAuu  rreedduuss  
GGeerrmmaanniiaa  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  mmii ll ii ttaarr  aapprrooaappee  llaa  zzeerroo,,  ssii   aauu  rreeoorrggaanniizzaatt  EEuurrooppaa  ssii   lluummeeaa  dduuppaa  ccuumm  ll ii   
ss--aa  ppaarruutt  ppoottrriivvii tt..    

PPee  ppaarrccuurrssuull   aannii lloorr  2200  ss--aauu  ffaaccuutt  mmuull ttee  tteennttaattiivvee  ddee  aa  rreeaall iizzaa  oo  ppaaccee  ssttaabbii llaa..  PPrriimmaa  ddiinnttrree  eellee  
aa  ffoosstt  iinnff ii iinnttaarreeaa  iinn  11992200  aa  SSoocciieettaattii ii   NNaattiiuunnii lloorr  uunn  ffoorruumm  uunnddee  ssttaatteellee  ppuutteeaauu  ssaa--ssii   llaammuurreeaassccaa  
ccoommbbaatteerrii llee..  PPuutteerrii llee  ddee  ccoonnvviinnggeerree  aallee  ll iiggii ii   eerraauu  ll iimmii ttaattee  ssii   mmuull ttee  ssaannccttiiuunnii   ddee  nniivveell   mmoorraall   ssii   
eeccoonnoommiicc  eerraauu  dduussee  llaa  bbuunn  ssffaarrssii tt  ddee  mmeemmbbrrii   dduuppaa  bbuunnuull   lloorr  ppllaacc..  LLaa  CCoonnffeerriinnttaa  ddee  llaa  WWaasshhiinnggttoonn  
ddiinn  11992211--11992222  pprriinncciippaalleellee  ppuutteerrii   nnaavvaallee  aauu  aajjuunnss  llaa  uunn  ccoommuunn  aaccoorrdd  ccaa  ssaa--ssii   ll iimmii tteezzee  ff iieeccaarree  
mmaarriinnaa  ppaannaa  llaa  uunn  aannuummii tt  ppuunncctt..  LLaa  ppaaccttuull   ddee  llaa  PPaarriiss  ddiinn  11992288  llaa  ccaarree  aauu  ppaarrttiicciippaatt  6633  ddee  ttaarrii   
iinncclluuzzaanndd  mmaarrii llee  ppuutteerrii ,,  iinn  aaffaarraa  ddee  RRuussiiaa,,  ss--aa  ddeeccllaarraatt  ccaa  ddiissppuutteellee  ddiinnttrree  eellee  nnuu  vvoorr  mmaaii   ff ii   ccaarrii ff iiccaattee  
pprriinn  rraazzbbooii   ccii   rreezzoollvvaattee  pprriinn  „„ ssccooppuurrii   ppaassnniiccee”” ..  SS--aa  hhoottaarraatt  ccaa  rraazzbbooaaiieellee  iinn  „„ lleeggii ttiimmaa  aappaarraarree””   ssaa  
ffaaccaa  eexxcceeppttiiee..  

 
Hi t le r  la  pu tere  
 
AAddooll ff   HHii ttlleerr,,  ssuupprraannuummiitt  FFüühhrreerr   ((ccoonndduuccaattoorr))  aajjuunnss  iinn  ff rruunntteeaa  PPaarrttiidduulluuii   NNaattiioonnaall   SSoocciiaall iisstt  

GGeerrmmaann  rraassppaannddeeaa  pprriinn  GGeerrmmaanniiaa,,  oo  ppooll ii ttiiccaa  nnaazziissttaa  ccaarree  eerraa  oo  ffoorrmmaa  rraassiiaallaa  aa  ffaasscciissmmuulluuii ,,  aappaarruutt  

  



 
 

mmaaii   ddeevveerrmmee  iinn  II ttaall iiaa..  HHii ttlleerr  pprroommii tteeaa  ssaa  rraassttooaarrnnee  ttrraattaattuull   ddee  llaa  VVeerrssaaii ll lleess  ssii   ssaa  aassiigguurree  mmaaii   mmuulltt  
ssppaattiiuu  vvii ttaall   ppeennttrruu  nnaattiiuunneeaa  ggeerrmmaannaa,,  ppee  ccaarree  eell   oo  ccoonnssiiddeerraa  ccaa  mmeemmbbrraa  aa  uunneeii   rraassee  ssuuppeerriiooaarree..  LLaa  
iinncceeppuuttuull   aannii lloorr  3300  ccrriizzaa  mmoonnddiiaallaa  aa  lloovvii tt  ssii   GGeerrmmaanniiaa..  PPaarrttiiddeellee  ccaarree  ssee  aaff llaauu  llaa  ppuutteerree  nn--aauu  ssttiiuutt  ccee  
ssaa  ffaaccaa,,  cceeeeaa  ccee  aa  dduuss  ccaa  mmaajjoorrii tteetteeaa  vvoottuurrii lloorr  ssaa  ff iiee  aaccoorrddaattee  nnaazziissttii lloorr  ssii   ccoommuunniissttii lloorr..  IInn  11993333  
HHii ttlleerr  aa  ddeevveennii tt  ccaanncceellaarr  ssii   pprriinnttrr--oo  sseerriiee  ddee  mmiissccaarrii   ppooll ii ttiiccee  ss--aa  aauuttoopprrooccllaammaatt  ddiiccttaattoorr..    

TTrraattaatteellee  ddiinnttrree  GGeerrmmaanniiaa  II ttaall iiaa  ssii   JJaappoonniiaa  iinn  ppeerriiooaaddaa  ddiinnttrree  11993366  ––  11994400  aa  dduuss  llaa  ffoorrmmaarreeaa  
AAxxeeii  RRoommaa  --  BBeerr ll iinn  ––  TTookkyyoo..  AAssttffeell   AAxxaa  ddeevveenneeaa  ppaaccttuull   ccoolleeccttiivv  ddiinnttrree  aacceellee  ttaarrii   ssii   aall iiaatteellee  lloorr..    

  
agres iunea ger mana  i n  Euro pa 
 
HHii ttlleerr  ssii --aa  iinncceeppuutt  rraazzbbooiiuull   ddee  eexxppaannssiiuunnee  iinn  EEuurrooppaa  ooddaattaa  ccuu  aanneexxaarreeaa  AAuussttrriieeii ,,  iinn  mmaarrttiiee  

11993388..  AAvveeaa  ccaallee  ll iibbeerraa::  ssuuppoorrttuull   lluuii   MMuussssooll iinnii   ppee  ddee--oo  ppaarrttee,,  iiaarr  ppee  ddee  aall ttaa  ppaarrttee,,  gguuvveerrnnuull   bbrrii ttaanniicc  ssii   
cceell   ff rraanncceezz  eerraauu  iinnttiimmiiddaattee  ddee  aaccttiiuunneeaa  ddee  rreeiinnaarrmmaarree  aa  GGeerrmmaanniieeii   ssii   aauu  aacccceeppttaatt  pprreetteennttiiaa  lluuii   HHii ttlleerr  
ccaarree  ssppuunneeaa  ccaa  ssii ttuuaattiiaa  AAuussttrriieeii   ttiinnee  ddee  ppooll ii ttiiccaa  iinntteerrnnaa  aa  GGeerrmmaanniieeii ..  

IInn  sseepptteemmbbrriiee  11993388  HHii ttlleerr  aammeenniinnttaa  ccuu  uunn  rraazzbbooii   iimmppoottrriivvaa  CCeehhoosslloovvaacciieeii ,,  ppeennttrruu  aanneexxaarreeaa  
tteerrii ttoorriiuulluuii   ssuuddeett  uunnddee  ttrraaiiaauu  ccii rrccaa  33,,55  mmii ll iiooaannee  ddee  eettnniiccii   ggeerrmmaannii..  PPrriinn  ppaaccttuull   ddee  llaa  MMüünnhheenn  iinnii ttiiaatt  
ddee  bbrrii ttaanniiccii ,,  ss--aa  hhoottaarrii tt  ccaa  cceehhii ii ,,  ssuubb  iinnddeemmnnuull   bbrrii ttaannii --ccii lloorr  ssii   aall   ff rraanncceezzii lloorr  ssaa--ii   cceeddeezzee  lluuii   HHiittlleerr  
tteerrii ttoorrii ii llee  ssuuddeettee  ccuu  ccoonnddiittiiaa  ddee  aa  nnuu  ff ii   ccuucceerrii ttee  aall ttee  tteerrii ttoorrii ii   cceehhee..  SSee  ccrreeddeeaa  ccaa  ss--aa  oobbttiinnuutt  ppaacceeaa  pprriinn  
rreeaall iizzaarreeaa  aacceessttuuii   ppaacctt,,  ddaarr  llaa  mmaaii   ppuuttiinn  ddee  ssaassee  lluunnii ,,  iinn  mmaarrttiiee  11993399  HHii ttlleerr  aa  ooccuuppaatt  ssii   rreessttuull   
CCeehhoosslloovvaacciieeii ,,  ffaarraa  ssaa  iinnttaammppiinnee  mmaarrii   iimmppoottrriivviirrii ..  HHii ttlleerr  aammeenniinnttaa  aaccuumm  PPoolloonniiaa,,  ddaarr  ccaarree  aavveeaa  
iinncchheeiiaattaa  oo  aall iiaannttaa  ccuu  eenngglleezzii ii   ssii   ccaarree--ii   pprroommii tteeaauu  aajjuuttoorr  iinn  ccaazz  ddee  iinnvvaazziiee..    

HHii ttlleerr  ssttiiaa  ccaa  ddaaccaa  vvaa  ccuucceerrii   PPoolloonniiaa  ssii   aappooii   ssee  vvaa  iinnddrreeppttaa  sspprree  vveesstt  ssii   vvaa  lluuppttaa  ccuu  ffoorrtteellee  
aall iiaattee,,  rruussii ii   aarr  ppuutteeaa  ddeesscchhiiddee  uunn  nnoouu  ff rroonntt  llaa  ggrraannii ttaa  ccuu  PPoolloonniiaa,,  cceeeeaa  ccee  aarr  ffaaccee  ccaa  ssii ttuuaattiiaa  ggrrmmaannii lloorr  
ssaa  ssee  iinnrraauuttaatteeaassccaa,,  mmaaii   pprreecciiss  rraazzbbooiiuull   ppuurrttaatt  ppee  ddoouuaa  ff rroonnttuurrii   aarr  ff ii   ffoosstt  ppiieerrdduutt..  AAssttffeell ,,  HHii ttlleerr  ii --aa  
ffaaccuutt  lluuii   SSttaall iinn  oo  pprrooppuunneerree  ddeessttuull   ddee  aattrraaccttiivvaa..  DDeessii   eerraa  aall iiaattaa  ccuu  BBrrii ttaanniiaa  ssii   FFrraannttaa,,  UURRSSSS  ttrreebbuuiiaa  
ssaa  rraammaannaa  nneeuuttrraa..  IInn  nnooaapptteeaa  ddee  2233  aauugguusstt  11993399,,  llaa  MMoossccoovvaa  ssee  iinncchheeiiee  ppaaccttuull   ggeerrmmaannoo--rruuss  
RRiibbeennttrroopppp--MMoolloottoovv  pprriinn  ccaarree  aacceessttee  ddoouuaa  ppuutteerrii   aauu  aajjuunnss  llaa  uunn  ccoommuunn  aaccoorrdd  ddee  aa  nnuu  ssee  aattaaccaa  iinnttrree  
eellee..  UUnn  pprroottooccooll   sseeccrreett  ii ii   ddaaddeeaa  lluuii   SSttaall iinn  mmaannaa  ll iibbeerraa  iinn  FFiinnllaannddaa,,  EEssttoonniiaa,,  LLii ttuuaanniiaa,,  eessttuull   PPoolloonniieeii   
ssii   eessttuull   RRoommaanniieeii ..  
  

opera t iun i  mi l i ta re  
 

Blitzkrieg-ul 
IInn  pprriimmeellee  oorree  aallee  ddiimmiinneettii ii   zzii lleeii   ddee  11  sseepptteemmbbrriiee  11993399,,  aarrmmaattaa  ggeerrmmaannaa  aa  ppaattrruunnss  iinn  PPoolloonniiaa..  

PPee  33  sseepptteemmbbrriiee  ffoorrtteellee  aall iiaattee  ddeeccllaarraa  rraazzbbooii   GGeerrmmaanniieeii   ddaarr  nnuu  aavveeaauu  nniiccii   uunn  ppllaann  ppeennttrruu  aa  aaccoorrddaa  
aassiisstteennttaa  ppoolloonneezzii lloorr..  FFoorrtteellee  ppoolloonnee  aauu  ffoosstt  ppee  mmaassuurraa  ggeerrmmaannii lloorr..  HHii ttlleerr  ccoommaannddaa  ccii rrccaa  11,,55  
mmii ll iiooaannee  ddee  ssoollddaattii   pplluuss  ppaattrruu  ddiivviizzii ii   ddee  ttaannccuurrii   iiaarr  mmaarreessaalluull   ppoolloonn  EEdduuaarrdd  SSmmiinnggllzz--RRyyddzz  11,,88  
mmii ll iiooaannee  ddee  ssoollddaattii   ssii   oo  ddiivviizziiee  ddee  ttaannccuurrii ..  AAvviiaattiiaa  ggeerrmmaannaa  eerraa  ddee  uull ttiimmaa  ggeenneerraattiiee,,  ppee  ccaanndd  cceeaa  
ppoolloonnaa  eerraa  ddee  mmuull tt  ddeeppaassii ttaa..    SSttaarrtteeggiiaa  ppoolloonneezzaa  ccoonnssttaa  iinnttrr--oo  aappaarraarree  ssooll iiddaa,,  rriiggiiddaa,,  aa  ff rroonnttiieerreelloorr  
pprriinn  aannttiicciippaarrii   aallee  aattaaccuurrii lloorr..  GGeerrmmaannii ii   aauu  bboommbbaarrddaatt  ppoozzii ttii ii llee  cchheeiiee  aallee  ppoolloonnii lloorr  pprriinn  aattaaccuurrii   
aaeerriieennee..  PPee  44  sseepptteemmbbrriiee  ddoouuaa  aarrmmaattee  eerraauu  ddeejjaa  mmoobbii ll iizzaattee,,  uunnaa  iinn  ppaarrtteeaa  ddee  nnoorrdd,,  iinn  eessttuull   PPrruussiieeii ,,  
iiaarr  cceeaallaall ttaa  iinn  ssuudd,,  iinn  SSii lleezziiaa..  GGeerrmmaannii ii   mmaaii   ttrriimmiitteeaauu  ddiivviizzii ii   ddee  ttaannccuurrii ,,  iinnccaarrccaattee  iinn  ttrreennuurrii ,,  ccaattrree  
VVaarrssoovviiaa..  AAcceessttaa  eerraa  BBll ii ttzzkkrriieegg--uull   ((rraazzbbooiiuull   ffuullggeerr))  ccaarree  ccoonnssttaa  iinn  iinncceerrccuuii rreeaa  rraappiiddaa  aa  ffoorrtteelloorr  
iinnaammiiccee  pprriinn  ffoolloossii rreeaa  ttaannccuurrii lloorr,,  aa  aavviiaattiieeii   ssii   aa  iinnffaannttee--rriieeii   mmoobbii llee..  IInnttrree  88  ssii   1100  sseepptteemmbbrriiee  ggeerrmmaannii ii   
ssee  aapprrooppiiee  ddee  VVaarrssoovviiaa,,  uunnddee  iinncceerrccuuiieesscc  aarrmmaattaa  ppoolloonnaa  llaa  vveesstt  ddee  ccaappii ttaallaa..  PPee  1177  sseepptteemmbbrriiee  
AArrmmaattaa  RRoossiiee  ttrreecceeaa  ggrraannii ttaa  ppoolloonneezzaa..  PPrraaccttiicc,,  ppee  2200  sseepptteemmbbrriiee  iinnttrreeaaggaa  ttaarraa  eerraa  iinn  mmaaiinnii llee  ffoorrtteelloorr  
ggeerrmmaannee  ssaauu  ssoovviieettiiccee..  CCaappii ttuullaarreeaa  PPoolloonniieeii   ss--aa  pprroodduuss  iinn  66  ooccttoommbbrriiee..  
  OO  ooffeennssiivvaa  ff rraannccoo--bbrrii ttaanniiccaa  iimmppoottrriivvaa  ggeerrmmaannii lloorr  llee--aarr  ff ii   ddaatt  nniissttee  ffeerreessttrree  ppoolloonneezzii lloorr  ssii   aarr  ff ii   
lluunnggii tt  rraazzbbooiiuull   ppee  aacceell   ff rroonntt..  OOrriiccuumm,,  ppaannaa  llaa  ssoossii rreeaa  eenngglleezzii lloorr,,  ooffeennssiivvaa  ttrreebbuuiiaa  iinnttrreettiimmuuttaa  ddee  
ff rraacceezzii ,,  aa  ccaarroorr  ssttrraatteeggiiee  eerraa  ddee  aappaarraarree..  FFoorrtteellee  aall iiaattee  eerraauu  pprreeooccuuppaattee  ssaa  eevvii ttee  eennoorrmmaa  vvaarrssaarree  ddee  



 
 

ssaannggee  ccaa  ssii   cceeaa  ccaarree  aa  aavvuutt  lloocc  iinn  pprriimmuull   rraazzbbooii   mmoonnddiiaall ..  HHii ttlleerr  llee--aa  ffaaccuutt  oo  ooffeerrttaa  ddee  ppaaccee  
iinnddii ffeerreennttaa  ddaarr  ttoott  iinn  aacceellaassii   ttiimmpp,,  aa  oorrddoonnaatt  ggeenneerraall ii lloorr  ssaaii   ssaa  iicceeaappaa  aattaaccuull  iimmppoottrriivvaa  TTaarrii lloorr  ddee  JJooss  
ssii   aa  FFrraanntteeii ..  GGeenneerraall ii ii   ccaarree  nnuu  ccrreeddeeaauu  ccaa  aarr  ppuutteeaa  ffaaccee  iimmppoottrriivvaa  FFrraanntteeii   cceeeeaa  ccee  aauu  ffaaccuutt  iimmppoottrriivvaa  
PPoolloonniieeii ,,  aauu  mmaaii   cceerruutt  ttiimmpp,,  ssii   aauu  iinnssiissttaatt  ccaa  nnuu  vvoorr  ppuutteeaa  ccuucceerrii   ddeeccaatt  OOllaannddaa,,  BBeellggiiaa  ssii   ccooaassttaa  
ff rraanncceezzaa  aa  ccaannaalluulluuii ..    

PPee  mmaarree,,  ssuubbmmaarriinneellee  ggeerrmmaannee  aattaaccaauu  ff rreeccvveenntt  nnaavveellee  ccoommeerrcciiaallee,,  cceeeeaa  ccee  aa  dduuss  llaa  
mmoobbii ll iizzaarreeaa  ff llootteeii   bbrrii ttaanniiccee..  AAttaatt  ddee  ppuuttiinnee  aaccttiiuunnii   aauu  aavvuutt  lloocc  dduuppaa  pprriimmaa  jjuummaattaattee  aa  lluunnii ii   ooccttoommbbrriiee  
iinnccaatt  zziiaarreellee  aammeerriiccaannee  nnuummeeaauu  aacceeaassttaa  ppeerriiooaaddaa,,  „„ rraazzbbooiiuull   cciiuuddaatt”” ..  
  

Razboiul in Scandinavia 
PPee  3300  nnooiieemmbbrriiee,,  UUnniiuunneeaa  SSoovviieettiiccaa  ddeeccllaarraa  rraazzbbooii   FFiinnllaannddeeii..  SSttaall iinn  aa  iinncceerrccaatt  ssaa  dduuccaa  ssii   eell   

rraazzbbooiiuull   ffuullggeerr  ddaarr  aa  eessuuaatt..  FFiinnllaannddeezzii ii   ccoonnttaauu  ppee  uunn  rraazzbbooii   iinn  iiaarrnnaa  ccaarree  vvaa  vveennii ..  PPee  ddee  aall ttaa  ppaarrttee  
ssoovviieettiiccii ii   eerraauu  pprroosstt  oorrggaanniizzaattii   ddiinn  ll iippssaa  ddee  ooff ii tteerrii   ccuu  eexxppeerriieennttaa..  DDeeppaassii ttii   ccuu  cceell   ppuuttiinn  cciinnccii   llaa  uunnuu  
ff iinnllaannddeezzii ii   ssii --aauu  mmeennttiinnuutt  ppoozzii ttii ii llee  ppaannaa  dduuppaa  aannuull   nnoouu..  AAttaaccuull   aassuupprraa  FFiinnllaannddeeii  aa  rriiddiiccaatt  ppaarreerrii   
nneeggaattiivvee  aallee  rreessttuulluuii   lluummii ii ,,  llaa  aaddrreessaa  UUnniiuunnii ii   SSoovviieettiiccee..  RRaazzbbooiiuull   ssoovviieettiiccii lloorr  ssee  iinncchheeiiee  llaa  88  mmaarrttiiee  
11994400  ccuu  ccoonnddiittiiaa  ppaassttrraarrii ii   iinnddeeppeennddeenntteeii   FFiinnllaannddeeii,,  ddaarr  ssii   ccuu  tteerrii ttoorrii ii   aanneexxaattee..  

IInn  ppeenniinnssuullaa  SSccaannddiinnaavviiccaa  mmaaii   pprreecciiss  rreeggiiuunnii   ddiinn  SSuueeddiiaa  eerraauu  cceellee  mmaaii   iimmppoorrttaannttee  rreessuurrssee  ddee  
mmiinneerreeuu  ddee  ff iieerr  aallee  GGeerrmmaanniieeii ,,  ccaarree  eerraauu  ttrraannssppoorrttaattee  ppaannaa  llaa  ppoorrttuurrii llee  ddiinn  mmaarreeaa  BBaallttiiccaa  ppee  ccaaii llee  
ffeerraattee  nnoorrvveeggiieennee..  DDrreepptt  uurrmmaarree,,  eennlleezzii ii   ssii   ff rraanncceezzii ii   ddoorreeaauu  ssaa  ooccuuppee  aacceessttee  rreeggiiuunnii ,,  ddaarr  pprroobblleemmaa  
eerraa  ccaa  ssuueeddeezzii ii   ssii   nnoorrvveeggiieennii ii   aauu  rreeffuuzzaarr  ssaa  ccooooppeerreezzee..    

  IInn  iiaannuuaarriiee  11994400  HHiittlleerr  aammaannaa  aattaaccuull   aassuupprraa  TTaarrii lloorr  ddee  JJooss  ssii --ssii   ccoonncceennttrreezzaa  aatteennttiiaa  aassuupprraa  
NNoorrvveeggiieeii ..  LLaa  22  aapprrii ll iiee,,  ssee  aapprroobbaa  iinnccuurrssiiuunnii llee  ccaarree  vvoorr  aavveeaa  lloocc  iinn  uurrmmaattooaarreellee  zzii llee  iinn  DDaanneemmaarrccaa  ssii   
NNoorrvveeggiiaa..  PPrriimmaa  ddiinnttrree  eellee  ssee  pprreeddaa  ffaarraa  lluuppttaa,,  iiaarr  aa  ddoouuaa  ssuussttiinnuuttaa  ssii   ddee  1122000000  ddee  ssoollddaattii   bbrrii ttaanniiccii   ssii   
ff rraanncceezzii ,,  rreeuusseessttee  ssaa  rreezziissttee  eerrooiicc  ppaannaa  llaa  iinncceeppuuttuull   lluunnii ii   iiuunniiee  ccaanndd,,  ff ii iinndd  iinnccoonnjjuurraattii   uunnddeevvaa  llaannggaa  
ggrraannii ttaa  ddee  nnoorrdd,,  ccuu  SSuueeddiiaa  aauu  ffoosstt  nneevvooii ttii   ssaa  ssee  pprreeddeeaa..  

 
Razboiul in vest 
IInn  pprriimmaavvaarraa  lluuii   4400  HHii ttlleerr  aavveeaa  nnooii   ppllaannuurrii   ddee  aa  iinnttrreettiinnee  ccaammppaannii ii   iinn  TTaarrii llee  ddee  JJooss  ssii   FFrraannttaa..  

UUnnuull   ddiinnttrree  aacceesstteeaa  eerraa  ccaa  pprriinncciippaalluull   aattaacc  ssaa  ttrraaccaa  pprriinn  BBeellggiiaa..  UUnn  aattaacc  ssuurrpprriizzaa  aarr  ff ii   ttrreecceerreeaa  
mmuunnttii lloorr  AArrddeennii,,  ccuu  ttaannccuurrii ,,  cceeeeaa  ccee  nnuu  ssee  aasstteeppttaauu  aall iiaattii ii ..  CCaanndd  aattaaccuull  aa  iinncceeppuutt  cceellee  ddoouuaa  ttaabbeerree  
eerraauu  aapprrooxxiimmaattiivv  eeggaallee  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall   nnuummaarruulluuii   ddee  ttrruuppee  ssii   ttaannccuurrii ..  GGeerrmmaannii ii   aavveeaauu  aavviiaattiiaa  
mmaaii   bbiinnee  ddeezzvvooll ttaattaa..  AAvvaannttaajjuull   nneett  aall   ggeerrmmaannii lloorr  eerraa  ccaa  eeii   ssttiiaauu  eexxaacctt  cceeeeaa  ccee  vvoorr  ffaaccee,,  sspprree  
ddeeoosseebbii rree  ddee  aaddvveerrssaarrii ii   lloorr  ccaarree  ttrreebbuuiiaauu  ssaa  iimmpprroovviizzeezzee..  TTaannccuurrii llee  lloorr  ssii   aassaa  ssllaabb  eecchhiippaattee  eerraauu  
iimmpprraassttiiaattee  pprriinnttrree  iinnffaanntteerriiee  ppee  ccaanndd  cceellee  ggeerrmmaannee  ggrruuppaattee  iinn  uunnii ttaattii   PPaannzzeerr  ffoorrmmaauu  oo  aarrmmaattaa  ddee  
bbll iinnddaattee..  IInn  ccoonnsseecciinnttaa,,  aall iiaattii ii   nnuu  eerraauu  pprreeggaattii ttii   ssaa--ii   iinnff rruunnttee  ppee  ggeerrmmaannii,,  mmaaii   aalleess  ddiinn  ppuunncctt  ddee  
vveeddeerree  ppssiihhiicc  ––  ssee  tteemmeeaauu..    

 
Caderea Frantei 
LLaa  1100  mmaaii   aauu  ffoosstt  ppaarraassuuttaattee  ttrruuppee  iinn  BBeellggiiaa  ssii   OOllaannddaa,,  ppeennttrruu  aa  sseecchheessttrraa  aaeerrooddrroommuurrii ,,  

ppoodduurrii   ssii   cceell   mmaaii   nnoottaabbii ll   ffoorrttaarreeaattaa  EEbbeenn--EEmmaaeell..  LLaa  1144  mmaaii   aarrmmaattaa  oollaannddeezzaa  ssee  pprreeddaa  dduuppaa  
bboommbbaarrddaarreeaa  rreeppeettaattaa  aa  RRootttteerrddaamm--uulluuii ..  TToott  aattuunnccii   aarrmmaattaa  ddee  bbll iinnddaattee  eerraa  iieessii ttaa  ddiinn  AArrddeennii,,  
ppoozzii ttiioonnaattaa  uunnddeevvaa  iinn  ssppaatteellee  ffoorrtteelloorr  bbrrii ttaannoo--ff rraanncceezzee  ccaarree  ooffeerreeaauu  ssuuppoorrtt  bbeellggiieennii lloorr..  

PPee  2200  mmaaii  ttaannccuurrii llee  ggeerrmmaannee  eerraauu  ddeejjaa  llaa  gguurraa  rraauulluuii   SSoommmmee  ssii   aaccooppeerriisseerraa  iinn  nnuummaaii   1111  zzii llee  
440000  ddee  kkmm..  LLaa  2266  mmaaii  ffoorrtteellee  aall iiaattee  eerraauu  iinnccoonnjjuurraattee  ppee  ttaarrmmuull   ddee  llaa  DDuunnkkeerrqquuee..  AA  ddoouuaa  zzii   rreeggeellee  
BBeellggiieeii ,,  LLeeooppoolldd  aall   II II II --lleeaa,,  iissii   rreettrraaggee  aarrmmaattaa  ssii   ssee  pprreeddaa..  MMaaii   mmuull ttee  nnaavvee  bbrrii ttaanniiccee  aauu  ssaallvvaatt,,  
ttrraannssppoorrttaanndduu--ii   ppeessttee  ccaannaall,,  ccii rrccaa  334400000000    ddee  ssoollddaattii   iinnttrr--oo  eerrooiiccaa  iinncceerrccaarree  ccaarree,,  pprroobbaabbii ll   nnuu  aarr  ff ii   
aavvuutt  lloocc  ddaaccaa  ccoommaannddaannttuull   ggeerrmmaann,,  ggeenneerraalluull   GGeerrdd  vvoonn  RRuunnddeesstteeddtt  nnuu  aarr  ff ii   oopprrii tt  ttaannccuurrii llee  ppeennttrruu  aa  
ff ii   ffoolloossii ttee  ppeennttrruu  uurrmmaattooaarreeaa  ffaazzaa..    

PPee  55  iiuunniiee  ggeerrmmaannii ii   aauu  llaannssaatt  uunn  nnoouu  aassaall tt  aassuupprraa  FFrraanntteeii ..  II ttaall iiaa  ddeeccllaarraa  rraazzbbooii   FFrraanntteeii   ssii   
MMaarrii ii   BBrrii ttaannii ii   llaa  1100  iiuunniiee..  LLiinniiaa  ddee  aappaarraarree  aa  ff rraanncceezzii lloorr  eerraa  iinnccaa  iinnttaaccttaa  ddaarr  
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ccoommaannddaannttuull   ff rraanncceezz,,  ggeenneerraalluull   MMaaxxiimmee  WWeeyyggaanndd  nnuu  aavveeaa  ccuu  ccee  ssaa  oo  ccoonnssooll iiddeezzee..  LLaa  1177  iiuunniiee,,  
mmaarreessaalluull   PPhhii ll iippppee  PPééttaaiinn  uunn  eerroouu  ddiinn  pprriimmuull   RRaazzbbooii   MMoonnddiiaall   ccaarree  ddeevveenniissee  pprreemmiieerr  ccuu  oo  zzii   iinnaaiinnttee  
cceerree  uunn  aarrmmiissttii ttiiuu..  AAcceessttaa  aa  ffoosstt  sseemmnnaatt  llaa  2255  iiuunniiee  ccaarree  aavveeaa  ddrreepptt  ccoonnddii ttii ii   ssaa  ddeeaa  ggeerrmmaannii lloorr  
ccoonnttrroolluull   aassuupprraa  FFrraanntteeii   ddee  nnoorrdd  ssii   aa  ccooaasstteeii   aattllaannttiiccee  

 
Lupta pentru Britania 
IInn  11994400  HHii ttlleerr  ddoommiinnaa  EEuurrooppaa  ddee  llaa  CCaappuull   NNoorrdd  llaa  PPii rriinneeii ..  SSiinngguurruull   lluuii   iinnaammiicc  aaccttiivv  mmaaii   eerraa  

BBrrii ttaanniiaa,,  ccaarree  eerraa  ccoonndduussaa  ddee  uunn  nnoouu  pprriimm  mmiinniissttrruu,,  WWiinnssttoonn  CChhuurrcchhii ll ll   ccaarree  vvrrooiiaa  ssaa  lluuppttee..  AArrmmaattaa  
eenngglleezzaa  iissii   llaassaassee  mmaajjoorrii ttaatteeaa  aarrmmeelloorr  ssaallee  ppee  ppllaajjaa  ddiinn  DDuunnkkeeqquuee  iinn  uurrmmaa  eessccaappaaddeeii   ssaallee..  SSttaall iinn  nnuu  
eerraa  iinn  mmaassuurraa  ssaa--ll   pprroovvooaaccee  ppee  HHiittlleerr..  SSttaatteellee  UUnniittee  eerraauu  ssooccaattee  ddee  ccaaddeerreeaa  FFrraanntteeii ..  GGeerrmmaannii ii   ssppeerraauu  
ssaa--ii   ccuucceerreeaassccaa  ppee  eenngglleezzii ,,  iinnffoommeettaanndduu--ii ..  IInn  11994400  aauu  pprreelluuaatt  ccoonnttrroolluull   iinn  AAttllaannttiicc  ssii   ffoolloossiinndd  
ssuubbmmaarriinnee  ttaaiiaauu  bbrrii ttaanniiccii lloorr  oorriiccee  ccoonnttaacctt  ppee  aappaa  ccuu  eexxtteerriioorruull ..  DDeessii   ff lloottaa  ggeerrmmaannaa  eerraa  ffoorrmmaattaa  ddooaarr  
ddiinn  2288  ddee  ssuubbmmaarriinnee,,  mmuull tt  mmaaii   mmuull ttee  eerraauu  iinn  ccoonnssttrruuccttiiee,,  ssuuff iicciieennttee  ccaa  ssaa  mmeennttiinnaa  BBrrii ttaanniiaa  iinn  ppeerriiccooll   
ppaannaa  iinn  pprriimmaavvaarraa  lluuii   11994433..  HHii ttlleerr  nnuu  aarr  rriissccaa  ssaa  tteerrmmiinnee  ffoorrtteellee  bbrrii ttaanniiccee  pprriinnttrr--oo  ttrraavveerrssaarree  aa  
ccaannaalluulluuii   ddeeccaatt  ddaaccaa  ii --aarr  ddiissttrruuggee  ff lloottaa  aaeerriiaannaa  mmaaii   iinnttaaii ..  DDrreepptt  uurrmmaarree  bbaattaall iiaa  ppeennttrruu  BBrrii ttaanniiaa  aa  ffoosstt  
ppuurrttaattaa  iinn  aaeerr  nnuu  ppee  ppllaajjaa..  IInn  aauugguusstt  11994400  ggeerrmmaannii ii   llaannsseeaazzaa  rraaiidduurrii   aassuupprraa  ppoorrttuurrii lloorr  ssii   
aaeerrooddrroommuurrii lloorr,,  iiaarr  iinn  sseepptteemmbbrriiee,,  aattaaccaa  oorraasseellee  ddiinn  iinntteerriioorr..  PPaannaa  iinn  mmaaii   11994411  ggeerrmmaannii ii   aauu  llaannssaatt  7711  
ddee  rraaiidduurrii   aassuupprraa  LLoonnddrreeii   ssii   aall ttee  5533  aassuupprraa  aall ttoorr  oorraassee,,  ddaarr  rreezzuull ttaattuull   lloorr  nnuu  aa  ffoosstt  ddeecciissiivv..  LLaa  1177  
sseepptteemmbbrriiee,,  11994400,,  HHii ttlleerr  aa  aammaannaatt  iinnvvaazziiaa  BBrrii ttaanniieeii   ppee  uunn  ttiimmpp  nneell iimmii ttaatt,,  pprriinn  uurrmmaarree  rreezzuull ttaanndd  
iinnff rraannggeerreeaa  iinn  bbaattaall iiaa  ppeennttrruu  MMaarreeaa  BBrrii ttaanniiee..  

 
Campanii din Balcani 
DDee  ffaapptt,,  HHii ttlleerr  llee  ssppuusseessee  ggeenneerraall ii lloorr  ssaaii   llaa  ssffaarrssii ttuull   lluuii   iiuull iiee,,  ccaa  uurrmmaattoorruull   aattaacc  vvaa  ff ii   aassuupprraa  

UURRSSSS--uulluuii ..  EEll   ssppuunneeaa  ccaa  iissii   vvoorr  lluuaa  ssppaattiiuull   vvii ttaall   ddee  ccaarree  aauu  nneevvooiiee  ssii   ccaarree  ll ii   ssee  ccuuvviinnee,,  ssii   vvoorr  ppuutteeaa  
ssaa--ii   iinnffrraannggaa  ssii   ppee  bbrrii ttaanniiccii   aappooii..    HHii ttlleerr  aa  vvrruutt  ssaa  iinncceeaappaa  iinnvvaazziiaa  iinn  ttooaammnnaa  lluuii   11994400,,  ddaarr  ssffaattuuii ttoorrii ii   
lluuii   ll --aauu  iinnddeemmnnaatt  ssaa  eevvii ttee  rriissccuull   uunneeii   ccaammppaannii ii   ddee  iiaarrnnaa  iinn  UUnniiuunneeaa  SSoovviieettiiccaa  ssii   ssaa  aasstteeppttee  ppaannaa  iinn  
pprriimmaavvaarraa..   

CCaammppaannii ii llee  ddiinn  EEggiipptt  aauu  aadduuss  aavviiaattiiaa  bbrrii ttaanniiccaa  ppaannaa  iinn  MMaarreeaa  MMeeddii tteerraannaa..  AAcceesstt  lluuccrruu  nnuu  ii --aa  
ccoonnvveennii tt  lluuii   HHii ttlleerr  ddeeooaarreeccee  pprreezzeennttaauu  oo  aammeenniinnttaarree  aassuupprraa  cceelleeii   mmaaii   iimmppoorrttaannttee  rreessuurrssee  aallee  ssaallee  ddee  
ppeettrrooll ,,  ccaarree  eerraa  llaa  PPllooiieessttii ..  AAssttffeell   rraazzbbooiiuull   ss--aa  eexxttiinnss  iinn  ppeenniinnssuullaa  BBaallccaanniiccaa..  OOppeerraattiiuunnii llee  iimmppoottrriivvaa  
GGrreecciieeii   ssii   IIuuggoossllaavviieeii   aauu  iinncceeppuutt  iinn  66  aapprrii ll iiee  11994411..  IInn  1133  aapprrii ll iiee  ggeerrmmaannii ii   ccuucceerreesscc  BBeellggrraadduull   ssii   
aarrmmaattaa  iiuuggoossllaavvaa  ssee  pprreeddaa  aa  ddoouuaa  zzii ..  PPee  ff rroonnttuull   ggrreecc,,  llaa  99  aapprrii ll iiee  jjuummaattaattee  ddiinn  aarrmmaattaa  eelleennaa  eerraa  
ffoorrttaattaa  ssaa  ssee  pprreeddeeaa..  PPee  2222  aapprrii ll iiee  iinnttrreeaaggaa  aarrmmaattaa  ggrraaccaa  eerraa  iinnff rraannttaa..  EEnngglleezzii ii   ssee  rreettrraagg  ddiinn  rreeggiiuunnee..  
IInn  2200--2277  mmaaii,,  pprriinnttrr--uunn  aattaacc  aaeerriiaann,,  ggeerrmmaannii ii   ccuucceerreesscc  CCrreettaa..  

 
Invazia Uniunii Sovietice 
CCeeaa  mmaaii   mmaarree  iinnffrruunnttaarree  aa  cceelluuii   ddee--aall   ddooii lleeaa  RRaazzbbooii   MMoonnddiiaall   aa  iinncceeppuutt  iinn  ddiimmiinneeaattaa  zzii lleeii   ddee  

2222  iiuunniiee  11994411,,  ccaanndd,,  „„ iinn  ttaacceerree””   ,,  mmaaii   mmuull tt  ddee  33  mmii ll iiooaannee  ddee  ttrruuppee  ggeerrmmaannee  aauu  iinnvvaaddaatt  UURRSSSS--uull ..  
DDeessii   pprreeggaattii rrii llee  ggeerrmmaannii lloorr  eerraauu  eevviiddeennttee,,  iinncceeppuusseerraa  ccuu  lluunnii   iinnttrreeggii   iinnaaiinnttee,,  ssii   aauu  ffoosstt  lluuaattee  iinn  
ccoonnssiiddeerraarree  ddee  ddiipplloommaattii ii   ddee  llaa  MMoossccoovvaa,,  ffoorrtteellee  UUnniiuunnii ii   SSoovviieettiiccee  aauu  ffoosstt  lluuaattee  pprriinn  ssuurrpprriinnddeerree..  
IInnccrreeddeerreeaa  lluuii   SSttaall iinn  iinn  ccaappaaccii ttaattii llee  mmii ll ii ttaarree  aallee  ttaarrii ii   ssaallee  ff ii iinndd  zzddrruunncciinnaattaa  iinn  uurrmmaa  ccaammppaanniieeii   ddiinn  
FFiinnllaannddaa,,  aa  dduuss  llaa  rreeffuuzzaarrii   rreeppeettaattee  ddee  aa  iinncceerrccaa  ssaa--ii   pprroovvooaaccee  ppee  ggeerrmmaannii..  MMaaii   mmuull tt  ddeeccaatt  aattaatt  
ccoommaannddaannttii ii   aauu  aajjuunnss  llaa  ccoonncclluuzziiaa  ccaa  ssttrraatteeggiiaa  rraazzbbooiiuulluuii   ffuullggeerr  ffoolloossii ttaa  iinn  PPoolloonniiaa  ssii   FFrraannttaa  nnuu  aarr  ff ii   
ppoossiibbii llaa  iinnttrr--uunn  rraazzbbooii   ddee  ssccaallaa  cceelluuii   ssoovviieettoo--ggeerrmmaann..  AAmmbbeellee  ttaabbeerree  aavveeaauu  ssaa  ssee  ccoonnff rruunnttee,,  iinn  
pprriimmeellee  ssaappttaammaannii   llaa  ggrraannii ttaa  ccaarree  llee  sseeppaarraa..  AArrmmaattaa  ssoovviieettiiccaa  eerraa  ccoommppuussaa  ddiinn  22,,99  mmii ll iiooaannee  ddee  
ssoollddaattii ,,  ddaarr  rraappoorrttuull   ddiinnttrree  ttaannccuurrii   ssii   aavviiooaannee  aa  cceelloorr  22  ttaabbeerree  eerraa  ddee  22  llaa  11,,  rreessppeeccttiivv  33  llaa  11  iinn  
ffaavvooaarreeaa  AArrmmaatteeii   RRoossii ii ..  SSiinngguurruull   ddeezzaavvaannttaajj   eerraa  ccaa  eerraauu  mmaaii  vveecchhii..    

PPoozzii ttiiaa  ggeerrmmaannii lloorr  ccoonnssttaa  iinn  ttrreeii   ff rroonnttuurrii ::  ff rroonnttuull   ddee  NNoorrdd  ccuu  oobbiieeccttiivvuull   LLeenniinnggrraadd,,  ff rroonnttuull   ddee  
CCeennttrruu  ccuu  oobbiieeccttiivvuull   MMoossccoovvaa  ssii   ff rroonnttuull   ddee  SSuudd  ccuu  oobbiieeccttiivvuull   llaa  KKiieevv,,  ff iieeccaarruuiiaa  ff ii iinndduu--ii   ddeessttiinnaattaa  
ccaattee  oo  aarrmmaattaa..  SSttrraatteeggiiaa  eerraa  ssaa--ii   aannggaajjeezzee  ppee  ssoovviieettiiccii   iinn  lluuppttaa  ssii   ssaa--ii   zzddrroobbeeaassccaa  iinnaaiinnttee  ssaa  rreeuusseeaassccaa  



 
 

ssaa  ssee  rreettrraaggaa  iinn  aaddaannccuurrii llee  ccoonnttiinneennttuulluuii ..  PPeennttrruu  HHii ttlleerr,,  ppaammaannttuull   ssii   rreessuurrsseellee  UUccrraaiinneeii   ssii   ppeettrroolluull   ddiinn  
CCaauuccaazz  eerraauu  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  oobbiieeccttiivvee..    

LLaa  iinncceeppuutt,,  rreeaall iizzaarrii llee  AArrmmaatteeii   CCeennttrruu,,  aauu  ffoosstt  mmuull ttuummii ttooaarree  ppeennttrruu  HHii ttlleerr..  SSee  iinnddiiccaa,,  ccaa  
vviiccttoorriiaa  aarr  ppuutteeaa  ssaa  aaiibbaa  lloocc  iinn  aapprrooxxiimmaattiivv  zzeeccee  ssaappttaammaannii,,  cceeeeaa  ccee  eerraa  bbiinnee,,  ppeennttrruu  ccaa  vvaarraa  rruueeaassccaa  
nnuu  dduurraa  mmuull tt..  ZZeeccee  ssaappttaammaannii   ppaarreeaa  ttiimmpp  ssuuff iicciieenntt  cceeeeaa  ccee  ll --aa  ddeetteerrmmiinnaatt  ppee  CChhuurrcchhii ll ll   ssaa  ooffeerree  oo  
aall iiaannttaa  UURRSSSS--uulluuii ;;  llaa  ffeell   ssii   RRoooosseevveell tt,,  pprreesseeddiinntteellee  SS..UU..AA..  llee  ooffeerreeaa  aajjuuttoorr..  DDaarr  dduuppaa  ccaatteevvaa  zzii llee  
aacceessttiiaa  aauu  iinncceeppuutt  ssaa  ccrreeaaddaa  ccaa  ttoottuull   ssee  vvaa  tteerrmmiinnaa  dduuppaa  oo  lluunnaa..  PPaannaa  llaa  ssffaarrssii ttuull   pprriimmeeii   ssaappttaammaannii,,  
AArrmmaattaa  CCeennttrruu  lluuaassee  ddeejjaa  229900000000  ddee  pprriizzoonniieerrii   ––  ccuucceerriisseerraa  MMiinnsskk--uull ..  PPaannaa  llaa  55  aauugguusstt  AArrmmaattaa  
CCeennttrruu  mmaaii   ccaappttuurreeaazzaa  330000000000  ddee  ssoollddaattii   ––  ttrraaccuusseerraa  NNiissttrruull ,,  uull ttiimmaa  bbaarriieerraa  nnaattuurraallaa  ccaattrree  MMoossccoovvaa..  
AAccooppeerriisseerraa  ddeejjaa  mmaaii  mmuull tt  ddee  ddoouuaa  ttrreeiimmii  ddiinn  ddiissttaannttaa  ppaannaa  llaa  ccaappii ttaallaa..  

RRuussii ii   ffaacceeaauu  eexxaacctt  cceeeeaa  ccee  aauu  pprreessuuppuuss  ggeenneerraall ii ii   ggeerrmmaannii ::  ssaaccrrii ff iiccaauu  uunn  nnuummaarr  eennoorrmm  ddee  
ttrruuppee  ppeennttrruu  aa--ssii   aappaarraa  ccaappiittaallaa..  CCuu  ttooaattee  aacceesstteeaa  HHii ttlleerr  nnuu  eerraa  ssaattiissffaaccuutt,,  ssii   iiggnnoorraanndd  ssppuusseellee  
ggeenneerraall ii lloorr  ssaaii   aa  oorrddnnaatt  ccaa  AArrmmaattaa  CCeennttrruu  ssaa  ssee  ddiivviiddaa  ssii   ssaa  ddeevviieezzee  ddee  llaa  ccuurrss  sspprree  nnoorrdd  ssii   rreessppeeccttiivv  
ssuudd  ppeennttrruu  aa  ssuussttiinnee  cceelleellaall ttee  ddoouuaa  aarrmmaattee,,  pprriinn  uurrmmaarree  oopprriinndd  aavvaannssuull   sspprree  MMoossccoovvaa..  LLaa  88  
sseepptteemmbbrriiee,,  AArrmmaattaa  NNoorrdd,,  bboommbbaarrddaa  LLeenniinnggrraadduull ..  LLaa  1166  sseepptteemmbbrriiee,,  AArrmmaattaa  SSuudd  iinncchhiiddeeaa  uunn  cceerrcc  
uurriiaass,,  llaa  eesstt  ddee  KKiieevv,,  lluuaanndd  ssii   666655000000  ddee  pprriizzoonniieerrii ..  AAppooii   ss--aa  hhoottaarraatt  HHii ttlleerr  ssaa  rreeiiaa  aattaaccuull  aassuupprraa  
MMoossccoovveeii..    

DDuuppaa  uunn  rreeppaauuss  ddee  ssaassee  ssaappttaammaannii,,  AArrmmaattaa  CCeennttrruu  aa  rreelluuaatt  aattaaccuull   llaa  22  ooccttoommbbrriiee..  IInn  ttrreeii   
ssaappttaammaannii   aa  mmaaii   lluuaatt  666633000000  ddee  pprriizzoonniieerrii ..  IIaarr  aappooii   aauu  iinncceeppuutt  ppllooii llee  ddee  ttooaammnnaa..  CCoonnddii ttiiaa  
ddrruummuurrii lloorr  iinncceettiinneeaa  vviizziibbii ll   aavvaannssuull..  IInn  mmii jj llooccuull  lluuii   nnooiieemmbbrriiee  ppaammaannttuull   eerraa  ddeejjaa  iinngghheettaatt..  DDeessii   
ccuunnoosstteeaauu  ssii ttuuaattiiaa  ddee  ppee  ff rroonntt,,  HHii ttlleerr  ssii   ccoommaannddaannttuull   AArrmmaatteeii   CCeennttrruu,,  mmaarreessaalluull   FFeeddoorr  vvoonn  BBoocckk  aauu  
ddeecciiss  ssaa  ccoonnttiinnuuiiee  aavvaannssuull   ccaattrree  MMoossccoovvaa..  IIssii   ddoorreeaauu,,  ccaa,,  ccaammppaanniiaa  ddiinn  11994411  ssaa  ssee  tteerrmmiinnee  ccuu  oo  
vviiccttoorriiee  aassuupprraa  ccaappiittaalleeii ..  IInn  aa  ddoouuaa  jjuummaattaattee  aa  lluuii   nnooiieemmbbrriiee  ggeerrmmaannii ii   eerraauu  llaa  aapprrooaappee  3300  ddee  kkmm  ddee  
oorraass..    AArrmmaattaa  SSuudd  mmaaii  aavveeaa  ccaamm  6655  ddee  kkmm..  DDiivviizzii ii llee  ddee  ttaannccuurrii   aaccooppeerreeaauu  ddee  oobbiicceeii   aacceeaassttaa  ddiissttaannttaa  
iinn  mmaaii   ppuuttiinn  ddee  oo  zzii ,,  ddaarr  vvrreemmeeaa  rreeaa,,  iinngghheettuull ,,  zzaappaaddaa,,  nnuu  eerraauu  ccoonnddii ttii ii   ppeennttrruu  ccaarree  eerraauu  oobbiissnnuuii ttee  
aacceessttee  vveehhiiccuullee..  LLaa  ffeell   ssii   ssoollddaattii ii ,,  iissii   ppiieerrddeeaauu  ddoorriinnttaa  ddee  aa  lluuppttaa  mmaaii   ddeeppaarrttee..  

SSttaall iinn  ccaarree  eerraa  iinn  MMoossccoovvaa,,  iimmpprreeuunnaa  ccuu  ccoommaannddaannttuull   ff rroonnttuulluuii   ggeenneerraalluull   GGrreeggoorryy  ZZhhuukkoovv,,  
ssii --aauu  rreedduuss  ddiinn  ccoonnssuummuull   ddee  rreezzeerrvvee,,  aauu  ffaaccuutt  nnooii   rreeccrruuttaarrii ,,  ddaarr  aavveeaauu  ssii   vveetteerraannii   ddiinn  SSiibbeerriiaa..  TToottii   
eerraauu  eecchhiippaattii   ccoorreessppuunnzzaattoorr..  PPee  66  ddeecceemmbbrriiee  aauu  iinncceeppuutt  ccoonnttrraaaattaaccuull   ssii   iinn  ccaatteevvaa  zzii llee  aauu  ffoorrttaatt  
aarrmmaattaa  ggeerrmmaannaa  ssaa--ssii   rreettrraaggaa  „„ vvaarrffuurrii llee  ddee  ssuulluuttaa”” ,,  aabbaannddoonnaanndd  uunn  nnuummaarr  mmaarree  ddee  vveehhiiccuullee  ssii   aarrmmee..  
GGeerrmmaannii ii   nnuu--ssii   ccoonnssttrruuiisseerraa  nniiccii   oo  ll iinniiee  ddee  aappaarraarree  ssii   nnuu  aauu  ppuuttuutt  rreezziissttaa  ccoonnttrraaooffeennssiivveeii   ffuullggeerraattooaarree  
aa  AArrmmaatteeii   RRoossii ii ..  DDrreepptt  uurrmmaarree  rruussii ii   aauu  rreeccaappttuurraatt  mmaarrii   tteerrii ttoorrii ii   ddiinn  ff rroonnuull   ggeerrmmaann  ddaarr  nnuu  ddeessttuull   ccaa  ssaa  
oopprreeaassccaa  aasseeddiiuull   LLeenniinnggrraadduulluuii ..    

 
Campania din 1942   
 MMaarreeaa  iinnttrreebbaarree  eerraa  ddaaccaa  UURRSSSS  aarr  ff ii   rreezziissttaatt  llaa  oo  aa  ddoouuaa  ooffeennssiivvaa  ggeerrmmaannaa  iinn  vvaarraa  ccee  vvaa  

uurrmmaa..  OOff iicciiaall ii ii   ddee  llaa  MMoossccoovvaa  llee  cceerreeaauu  SSttaatteelloorr  UUnnii ttee  ssii   BBrrii ttaanniieeii   ssaa  ppoorrnneeaassccaa  oo  ooffeennssiivvaa  iinn  vveesstt..  
AAmmeerriiccaannii ii   ccrreeddeeaauu  ccaa  cceeaa  mmaaii   bbuunnaa  ssoolluuttiiee  ddee  aaii   aajjuuttaa  ppee  rruussii   ssii   ccaarree  aarr  ff ii   dduuss  llaa  tteerrmmiinnaarreeaa  
rraazzbbooiiuulluuii   aarr  ff ii   oo  rreeggrruuppaarree  iinn  AAnnggll iiaa  ssii   aappooii   oo  ttrraavveerrssaarree  aa  ccaannaalluulluuii   iinn  nnoorrdd--vveessttuull   EEuurrooppeeii..  SSee  
ccrreeddeeaa  ccaa  ssee  vvaa  ppuutteeaa  aaccttiioonnaa  iinn  pprriimmaavvaarraa  lluuii   4433  ssii   cchhiiaarr  mmaaii   rreeppeeddee  ddaaccaa  UURRSSSS--uull   aarr  ppaarreeaa  ccaa  
cceeddeeaazzaa..  DDaarr  bbrrii ttaanniiccii ii   nnuu  vvrrooiiaauu  ssaa  ssee  aannggaajjeezzee  ppaannaa  nnuu  ssee  ccllaarrii ff iiccaa  ssii ttuuaattiiaa  iinn  nnoorrdduull  AAffrriiccii ii ..    

PPee  ff rroonnttuull   rruusseesscc,,  ggeerrmmaannii ii   aauu  lluuaatt  ddiinn  nnoouu  iinnii ttiiaattiivvaa  iinn  vvaarraa  aannuulluuii   11994422..  IInn  cciiuuddaa  ssuucccceesseelloorr  
ddiinn  iiaarrnnaa,,  pprriimmaavvaarraa  aa  ffoosstt  uunn  ddeezzaassttrruu  ppeennttrruu  ssoovviieettiiccii ..  IInn  jjuurruull   LLeenniinngghhrraadduulluuii ,,  ffoosstt  lluuaattii   mmaaii   mmuull tt  
ddee  oo  jjuummaattaattee  ddee  mmii ll iioonn  ddee  pprriizzoonniieerrii ..  GGeerrmmaannii ii   nnuu  aavveeaauu  ppiieerrddeerrii   aassaa  ddee  mmaarrii ,,  ddaarr  rraazzbbooiiuull   ii --aa  
ccoossttaatt  ssii   ppee  eeii ,,  mmaaii   aalleess  ccaa  ssoovviieettiiccii ii   ddiissppuunneeaa  ddee  uunn  nnuummaarr  ddee  ssoollddaattii   ddee  ttrreeii   oorrii   mmaaii   mmaarree..  MMaaii   mmuull tt  
ddeeccaatt  aattaatt,,  iinnccrreeddeerreeaa  aabbssoolluuttaa  iinn  ssiinnee  aa  lluuii   HHii ttlleerr  ll --aa  ffaaccuutt  ssaa  oopprreeaassccaa  pprroodduuccttiiaa  uunnoorr  aarrmmee  ssii   
mmuunnii ttiiee..  CCuu  ttooaattee  ccaa  aa  rreelluuaatt  pprroodduuccttiiaa  iinn  iiaannuuaarriiee  11994422,,  vvaalluull   nnuu  aa  aajjuunnss  ppee  ff rroonntt  ddeeccaatt  llaa  ssffaarrssii ttuull   
vveerrii ii ..  PPrroodduuccttiiaa  rruussii lloorr  eerraa  iinn  ccrreesstteerree..    

HHii ttlleerr  ssttiiaa  ccaa  nnuu  vvaa  mmaaii   ppuutteeaa  lluuppttaa  ppee  ttrreeii   ff rroonnttuurrii ..  UUnnii ii   ddiinnttrree  ggeenneerraall ii ii   ssaaii   ii ii   ssppuunneeaauu  ccaa  aarr  
ttrreebbuuii   ssaa  mmaaii  aasstteeppttee  uunn  aann  ppaannaa  aarrmmaattaa  ssaa  ff iiee  rreeffaaccuuttaa  ccoommpplleett,,  ddaarr  HHii ttlleerr  eerraa  hhoottaarraatt  ddee  aa  aavveeaa  



 
 

vviiccttoorriiaa  iinn  11994422..  aavvaanndd  ssuuff iicciieennttee  ttrruuppee  ssii   aarrmmee,,  eell   vvaa  iinnttaarrii   AArrmmaattaa  SSuudd  ssii   ccrreeddeeaa  ccaa  rruussii ii   iissii   vvoorr  
ssaaccrrii ff iiccaa  ttooaattee  rreessuurrsseellee  ppeennttrruu  aa  aappaarraa  ccaammppuurrii llee  ddee  ppeettrrooll   ddiinn  CCaauuccaazz,,  nnoouull   oobbiieeccttiivv  aall   lluuii   HHii ttlleerr..  

OOffeennssiivvaa  aa  iinncceeppuutt  llaa  2288  iiuunniiee  ssii   iinn  mmaaii   ppuuttiinn  ddee  ppaattrruu  ssaappttaammaannii,,  ggeerrmmaannii ii   ccuucceerriisseerraa  
bbaazziinnuull   DDoonneett  ssii   aavvaannssaauu  sspprree  rraauull   DDoonn..  LLuunnggiimmeeaa  ddiissttaanntteeii   ppaarrccuurrssee  eerraa  iimmpprreessiioonnaannttaa,,  ddaarr  
nnuummaarruull   iinnaammiiccii lloorr  uucciissii   ssaauu  lluuaattii   pprriizzoonniieerrii   eerraa  rreellaattiivv  mmiicc..  SSoovviieettiiccii ii   ffaaccuusseerraa  cceeaa  mmaaii  nnoorrooccooaassaa  
ggrreesseeaallaa  aa  lloorr  ddee  ppee  ppaarrccuurrssuull   rraazzbbooiiuulluuii ::  ccrreezzaanndd  ccaa  ggeerrmmaannii ii   pprreeggaatteesscc  uunn  aall   ddooii lleeaa  aattaacc,,  SSttaall iinn  nnuu  
ssii --aa  ffoolloossii tt  rreessuurrsseellee  ssii   aa  ppeerrmmiiss  aarrmmaatteeii   ddiinn  ssuudd  ssaa  ssee  rreettrraaggaa..  HHii ttlleerr,,  vvaazzaanndd  ccaa  aavvaannssuull   sspprree  CCaauuccaazz  
eerraa  mmuull tt  pprreeaa  uussoorr  ssii   ssee  ddeessffaassuurraa  ffooaarrttee  rreeppeeddee,,  aa  oorrddoonnaatt,,  llaa  2233  iiuull iiee  ccaa,,  aarrmmaattaa  SSuudd  ssaa  ssee  ddiivviiddaa  iiaarr  
uunn  aall tt  oobbiieeccttiivv  ssaa  ff iiee  SSttaall iinnggrraadd..  RRuussii ii   ddaaddeeaauu  iimmpprreessiiaa  ccaa  ssee  iinnddrreeaappttaa  sspprree  ddeezzaassttrruu,,  ddiinn  mmoommeenntt  ccee  
ggeerrmmaannii ii   ccaassttiiggaasseerraa  ppaannaa  llaa  99  aauugguusstt,,  ppee  ff rroonnttuull   ddee  ssuudd,,  330000  kkmm..  HHii ttlleerr  ssttiiaa  ccaa  nnuu  vvaa  ppuutteeaa  ssaa  
sspprrii jj iinnee  cceellee  ddoouuaa  aattaaccuurrii   ccuu  iinnttaarrii rrii ,,  aassttffeell ,,  iinn  aa  ddoouuaa  jjuummaattaattee  aa  lluuii   aauugguusstt,,  aa  oorrddoonnaatt  ccaa  aarrmmaattaa  ccaarree  
ssee  iinnddrreeppttaa  sspprree  SSttaall iinnggrraadd  ssaa  pprriimmeessccaa  mmaaii   mmuull ttee  iinnttaarrii rrii ,,  iiaarr  cceeaallaall ttaa  ssaa--ssii   iinncceettiinneeaassccaa  aavvaannssuull..  LLaa  
33  sseepptteemmbbrriiee,,  AArrmmaattaa  aa  SSaasseeaa  ssii   DDiivviizziiaa  aa  PPaattrraa  PPaannzzeerr  eerraa  llaa  ppoorrttii llee  SSttaall iiggrraadduulluuii ..  

 
Batalia pentru Stalingrad 
IIuull iiee  11994422  eerraa  cceell   mmaaii   ccrrii ttiicc  ppuunncctt  ppeennttrruu  ssoovviieettiiccii ,,  rreettrraaggeerraa  ff ii iinndd  aapprrooaappee  iinneevvii ttaabbii llaa..  

GGeerrmmaannii ii   aajjuunnggeeaauu  ppee  ppoozzii ttii ii llee  ddee  uunnddee  ppuutteeaauu  aattaaccaa  MMoossccoovvaa  ddiinn  ssppaattee,,  iiaarr  aavvaannssuull   sspprree  CCaauuccaazz  eerraa  
aapprrooaappee  ggaattaa..  PPee  ddaattaa  ddee  2288  iiuull iiee  SSttaall iinn  ssee  aaddrreessaa  AArrmmaatteeii   RRoossii ii   ssppuunnaanndduu--llee::  „„ NNiiccii   uunn  ppaass  iinnaappooii..””   
DDeessii   ppaannaa  aaccuumm  aa  ccoonndduuss  aarrmmaattaa  dduuppaa  bbuunnuull   lluuii   ppllaacc,,  ppee  llaa  ssffaarrssii ttuull   lluuii   aauugguusstt,,  SSttaall iinn  llee  cceerree  cceelloorr  
mmaaii   bbuunnii   ddooii   ggeenneerraall ii   aaii   ssaaii ,,  ssaa  vviinnaa  ssaa  ddiissccuuttee  ppee  bbaazzaa  bbaattaall iieeii   ddee  llaa  SSttaall iinnggrraadd..  GGeenneerraalluull   ZZhhuukkoovv  ssii   
ggeenneerraalluull   AAlleexxaannddrr  MM..  VVaassii llyyeevvsskkyy  ii ii   pprrooppuunnee  ssaa  uuzzeezzee  iinnaammiiccuull   iinnttrr--oo  lluuppttaa  ccrraanncceennaa  ppeennttrruu  oorraass  
iinn  ttiimmpp  ccee  eeii   pprreeggaatteesscc  uunn  ccoonnttrraaaattaacc..    

CCuumm  aavvaannssuull  ggeerrmmaannii lloorr  eerraa  ffooaarrttee  mmaarree,,  HHii ttlleerr  nnuu  mmaaii  aavveeaa  ttrruuppee  ppeennttrruu  iinnttaarrii rrii   ssii   aassttffeell   aa  
aappeellaatt  llaa  aall iiaattii ..  DDrreepptt  uurrmmaarree,,  iinn  ttiimmpp  ccee  AArrmmaattaa  aa  SSaasseeaa  ssii   DDiivviizziiaa  PPaattrruu  PPaannzzeerr  eerraauu  iinnttrr--oo  lluuppttaa  
ssaannggeerrooaassaa  ddee  mmaaii   bbiinnee  ddee  ddoouuaa  lluunnii   llaa  SSttaall iinnggrraadd,,  aacceesstteeaa  aauu  pprriimmii tt  iinnaarrii rrii   ppee  ddoouuaa  ff llaannccuurrii ,,  aarrmmaattee  
rroommaanneessttii ..  OO  aall ttaa  aarrmmaattaa  ffoorrmmaattaa  ddiinn  ii ttaall iieennii   ssii   uunngguurrii   ttrreebbuuiiaa  ssaa  aattaaccee  ddee  ppee  rraauull  DDoonn  ssii   ssaa  ppaattrruunnddaa  
iinn  oorraass..  CCuu  ttooaattee  aasstteeaa,,  aarrmmaatteellee  AAxxeeii   aauu  ddaatt  ddoovvaaddaa  ddee  ssllaabbiicciiuunnee,,  iiaarr  llaa  1199  nnooiieemmbbrriiee,,  ssoovviieettiiccii ii   
lloovveesscc  aarrmmaatteellee  rroommaannee  aaff llaattee  llaa  ssuudd  ssii   vveesstt  ddee  oorraass,,  iinn  ccoonnsseecciinnttaa  iinncceerrccuuiinndd  aarrmmaattaa  ggeerrmmaannaa..  
HHii ttlleerr  aa  oorrddoonnaatt  ssaa  ssee  mmeennttiinnaa  ppoozzii ttiiaa,,  ppoommii ttaanndd  aajjuuttoorr  aaeerriiaann  ssii   iinnttaarrii rrii ,,  ddaarr  ccaarree  nn--aauu  mmaaii  aajjuunnss..  
AAssttffeell   llaa  ssffaarrssii ttuull   lluuii   ddeecceemmbbrriiee,,  AArrmmaattaa  aa  SSaasseeaa  eerraa  ppiieerrdduuttaa  ddaa  ccaa  nnuu  ssee  rreettrraaggeeaa,,  ddaarr  HHii ttlleerr  aa  
rreeffuuzzaatt  ssaa  ppeerrmmiittaa  aacceesstt  lluuccrruu..  RRuussii ii   ii --aauu  aattaaccaatt  ppee  ggeerrmmaannii   ddiinn  ttrreeii   ppaarrttii   iinn  iiaannuuaarriiee  11994433..  
NNeemmaaiiaavvaanndd  ccee  ffaaccee,,  ggeenneerraalluull   FFrriieeddrriicchh  PPaauulluuss  ssee  pprreeddaa  llaa  3311  iiaannuuaarriiee..  AAcceeaassttaa  bbaattaall iiee  ii --aa  ccoossttaatt  ppee  
ggeerrmmaannii   mmooaarrtteeaa  aa  220000000000  ddee  ssoollddaattii ..  DDuuppaa  bbaattaall iiaa  ddee  llaa  SSttaall iinnggrraadd  ddaattoorraattaa  iinn  mmaarree  ppaarrttee  eesseeccuulluuii   
aarrmmaatteeii   ii ttaall iieennee  ssii   mmaagghhiiaarree,,  ggeerrmmaannii ii   aauu  ffoosstt  nneevvooii ttii   ssaa  ssee  rreettrraaggaa  ssii   ddiinn  CCaauuccaazz  ppaannaa  aapprrooaappee  ddee  
ll iinniiaa  ddee  uunnddee  aauu  ppoorrnnii tt  ccaammppaanniiaa  ddiinn  11994422.. 

 
Bombardarile asupra Germaniei 

 AAmmeerriiccaannii ii   ssii   eenngglleezzii ii   aauu  hhoottaarraatt  llaa  CCaassaabbllaannccaa  ccaa  ssaa  iinncceeaappaa  oo  sseerriiee  ddee  bboommbbaarrddaammeennttee  
ssttrraatteeggiiccee  aassuupprraa  GGeerrmmaanniieeii ,,  ccaa  ssaa  iinncceerrccee  ssaa--ii   oopprreeaassccaa  pprroodduuccttiiaa  ddee  mmuunnii ttiiee  ssii   aarrmmee  aa  lluuii   HHii ttlleerr..  CCaa  
ssaa  nnuu  ssee  aajjuunnggaa  llaa  oo  nneeaanntteelleeggeerree,,  ff iieeccaarree  nnaattiiuunnee  ssii --aa  ccoonndduuss  ssiinngguurraa  ooffeennssiivveellee..  LLaa  ssffaarrssii ttuull   lluuii   
iiuull iiee  11994433,,  eenngglleezzii ii   aauu  bboommbbaarrddaatt  iinn  mmaaii   mmuull ttee  rraaiidduurrii   HHaammbbuurrgg--uull ,,  llaassaanndduu--ll   iinn  rruuiinnee,,  ttoottooddaattaa  
ffaaccaanndd  ccaa  nnuummaarruull   vviiccttiimmeelloorr,,  ssaa  ff iiee  ddee  ppaannaa  llaa  5500000000..  AAmmeerriiccaannii ii   ppaattrruunnsseerraa  mmaaii  mmuull tt  iinn  tteerrii ttoorriiuull   
ggeerrmmaann,,  ddaarr  aauu  aavvuutt  ppiieerrddeerrii   mmaarrii ,,  aassttffeell ,,  ppaannaa  iinn  ooccttoommbbrriiee  11994433,,  aacceessttiiaa  ppiieerrdduusseerraa  2255  llaa  ssuuttaa  ddiinn  
aappaarraattee..    
  
  BBaattaall iiaa  ddee  llaa  KK uurr sskk   
  IInnaaiinnttee  ccaa  bbaattaall ii ii llee  ddee  ppee  ff rroonnttuull   ddee  eesstt  ssaa  ssee  tteerrmmiinnee  iinn  mmaarrttiiee  11994433,,  HHii ttlleerr  ssttiiaa  ccaa  nnuu  vvaa  mmaaii   
ppuutteeaa  oorrggaanniizzaa  oo  aa  ttrreeiiaa  ooffeennssiivvaa  ssii   aa  oorrddoonnaatt  ccoonnssttrruuii rreeaa  uunnuuii   zziidd  iinn  eesstt  ccoommppaarraabbii ll   ccuu  cceell   ppee  ccaarree  ii ll   
ccoonnssttrruuiissee,,  llaa  ttaarrmmuull   ddee  vveesstt  aall   EEuurrooppeeii   ccuu  AAttllaannttiiccuull ..  MMaarreeaa  rreettrraaggeerree  ddiinn  iiaarrnnaa  aa  mmiiccssoorraatt  ff rroonnttuull   ssii   
ii --aa  ffuurrnniizzaatt  lluuii   HHii ttlleerr  uunn  ssuurrpplluuss  ddee  iinnccaa  ddoouuaa  aarrmmaattee..  CCuu  ttooaattee  ccaa  ff rroonnttuull   eerraa  ddeessttuull   ddee  iinn  ssppaattee,,  iinn  



 
 

ddrreeppttuull   oorraassuulluuii   KKuurrsskk  aavveeaa  oo  „„ uunnff llaattuurraa””   iinnddrreeppttaattaa  sspprree  eesstt..  PPeennttrruu  HHii ttlleerr,,  ssaannssaa  uunneeii   nnooii   iinncceerrccuuii rrii   
eerraa  pprreeaa  bbuunnaa  ppeennttrruu  aa  ff ii   ttrreeccuuttaa  ccuu  vveeddeerreeaa..    
 DDuuppaa  ccee  oo  aasstteeppttaattrree  ddee  ttrreeii   lluunnii   ppeennttrruu  uunn  nnoouu  ttrraannssppoorrtt  ddee  ttaannccuurrii ,,  HHii ttlleerr  aa  ddeesscchhiiss  ff rroonnttuull   
ddee  llaa  KKuurrsskk  llaa  55  iiuull iiee  11994433  ccuu  ddoouuaa  aattaaccuurrii   iinn  nnoorrdduull   ssii   ssuudduull  oorraassuulluuii ..  ZZuucchhoovv  ssii   VVaassii llzzeevvsskkyy  aavveeaauu  
ssii   eeii   oocchhii ii   aattiinnttii ttii   sspprree  KKuurrsskk  ssii   aauu  iinnttaarrii tt  mmuull tt  ff rroonnttuull   ddiinn  jjuurruull   lluuii ..  IInn  cceeaa  mmaaii   mmaarree  bbaattaall iiee  ddee  
ttaannccuurrii   aa  rraazzbbooiiuulluuii ,,  ssoovviieettiiccii ii   ssii   ggeerrmmaannii ii   aauu  lluuppttaatt  aapprrooaappee  ffaarraa  iinncceettaarree  ppaannaa  ppee  1122  iiuull iiee  ccaanndd  
HHii ttlleerr  aa  oopprrii tt  aattaaccuull   ddeeooaarreeccee  eenngglleezzii ii   ssii   aammeerriiccaannii ii   ppaattrruunnsseerraa  iinn  SSiiccii ll iiaa  iiaarr  eell   ttrreebbuuiiaa  ssaa  ttrriimmiittaa  
ddiivviizzii ii   iinn  IIttaall iiaa..  CCuu  aacceeaassttaa,,  iinnii ttiiaattiivvaa  ssttrraatteeggiiccaa  ppee  ff rroonnttuull   ddee  eesstt  aavveeaa  ssaa  ff iiee  aa  lluuii   SSttaall iinn  ddee  aattuunnccii   
iinnaaiinnttee..        
  
  II nnvvaazziiaa  II ttaall iieeii   
  TTrreeii   ddiivviizzii ii   aammeerriiccaannee,,  ttrreeii   ddiivviizzii ii   bbrrii ttaanniiccee  ssii   oo  ddiivviizziiee  ccaannaaddiiaannaa  aauu  aaccoossttaatt  iinn  SSiiccii ll iiaa  llaa  1100  
iiuull iiee  11994433..  PPoorrnniinndd  ddiinn  ppaarrtteeaa  ddee  ssuudd  aa  iinnssuulleeii ,,  iinn  cciinnccii   ssaappttaammaannii   aauu  ccuucceerrii tt--oo,,  dduuppaa  ccee  lluuppttaatt  ccoonnttrraa  
ppaattrruu  ddiivviizzii ii   ii ttaall iieennee  ssii   ddoouuaa  ggeerrmmaannee..  UUll ttiimmeellee  rreezziisstteennttee  aallee  AAxxeeii   aauu  ffoosstt  iinnffrraannttee  ppee  1177  aauugguusstt..  IInn  
aacceesstt  ttiimmpp  MMuussssooll iinnii   aa  ffoosstt  ddaatt  jjooss  ddee  llaa  ppuutteerree  llaa  2255  iiuull iiee,,  iiaarr  gguuvveerrnnuull   ii ttaall iiaann  ccaarree  aa  pprreelluuaatt  ppuutteerreeaa  
aa  iinnttrraatt  iinn  nneeggoocciieerrii   ddee  ppaaccee..  AArrmmiissttii ttiiuull   ss--aa  sseemmnnaatt  iinn  sseeccrreett  ppee  ddaattaa  ddee  33  sseepptteemmbbrriiee,,  iiaarr  ppee  88  
sseepptteemmbbrriiee  aa  ffoosstt  ffaaccuutt  ppuubbll iicc..  
  PPee  33  sseepptteemmbbrriiee,,  33  eelleemmeennttee  aallee  AArrmmaatteeii   aa  OOppttaa  bbrrii ttaanniiccaa  ccoommaannddaattaa  ddee  ggeenneerraalluull   MMoonnttggoo--
mmeerryy  aauu  ttrreeccuutt  ssttrraammttooaarreeaa  MMeessssiinnaa  iinn  ppeenniinnssuullaa  II ttaall iiccaa..  AAmmeerriiccaannii ii   aauu  aaccoossttaatt  uunnddeevvaa  llaannggaa  
SSaalleerrnnoo  ((ssuudduull   II ttaall iieeii ))  llaa  99  sseepptteemmbbrriiee..  PPaannaa  ppee  1122  sseepptteemmbbrriiee,,  ffoorrtteellee  aall iiaattee  aavveeaauu  ddeejjaa  ccoonnssooll iiddaattaa  
oo  ll iinniiee  ddee  ff rroonntt  ccaarree  ssee  iinnttiinnddeeaa  ddee  llaa  oorraassuull   NNeeaappoollee  ppaannaa  llaa  oorraassuull   TTeerrmmooll ii   ppee  ccooaassttaa  aaddrriiaattiiccaa..  
CCaappii ttuullaarreeaa  II ttaall iieeii   nnuu  llee--aa  aadduuss  mmuull ttee  bbeenneeff iiccii ii   mmii ll ii ttaarree  aall iiaattii lloorr  ssii   ppaannaa  llaa  ssffaarrssii ttuull   aannuulluuii   GGeerrmmaannii ii   
llee--aauu  oopprrii tt  iinnaaiinnttaarreeaa  llaa  aapprrooxxiimmaattiivv  110000  kkmm  ssuudd  ddee  RRoommaa..  DDeessii   ss--aa  iinncceerrccaatt  oo  ssppaarrggeerree  aa  bbllooccaaddeeii   
ggeerrmmaannee  ppee  2222  iiaannuuaarriiee  11994444,,  aacceeaassttaa  nnuu  aa  aavvuutt  ssuucccceess  ddeeooaarreeccee  ggeerrmmaannii ii   aauu  iinncchhiiss  bbiinnee  aacceell  ff rroonntt  
aavvaanndd  iinnttaarrii rrii   ppee  rraauull  LLii rrii   ssii   iinn  oorraassuull  MMoonnttee  CCaassssiinnoo..    

 
i nce putu l  s fa rs i t u lu i  
 
DDuuppaa  bbaattaall iiaa  ddee  llaa  KKuurrsskk,,  eerraauu  sseemmnnee  ddee  iinnddooiiaallaa  ccuu  pprriivvii rree  llaa  ffaappttuull   ccaa  ffoorrtteellee  ssoovviieettiiccee  aarr  ff ii   

iinn  ssttaarree  ssaa  oorrggaanniizzeezzee  oo  ooffeennssiivvaa  ddee  vvaarraa..  AAcceesstt  lluuccrruu  aa  ffoosstt  ddeezzmmiinnttii tt  iinn  pprriimmaa  ssaappttaammaannaa  aa  lluuii   
aauugguusstt  11994433  ccaanndd  aattaaccuurrii   sseevveerree  aauu  lloovvii tt  ll iinnii ii llee  ggeerrmmaannee  llaannggaa  oorraassuull   KKhhaarrkkiivv  ((eessttuull   UUccrraaiinneeii ))..  PPee  
1122  aauugguusstt  HHii ttlleerr  oorrddoonnaa  ccoonnssttrruuii rreeaa  uunnuuii   zziidd  ddee  aappaarraarree  ddeeaa  lluunngguull   rraauulluuii   NNaarrvvaa,,  iinn  ssppaatteellee  iinn  ssppaatteellee  
aarrmmaatteeii   NNoorrdd,,  iiaarr  uunn  aall tt  zziidd  ddeeaa  lluunngguull   rraauulluuii   NNiipprruu  iinn  ssppaatteellee  AArrmmaatteeii   CCeennttrruu  ssii   AArrmmaatteeii   SSuudd..  IInn  aa  
ddoouuaa  jjuummaattaattee  aa  lluunnii ii   aauugguusstt  aattaaccuurrii llee  ssoovviieettiiccee  ss--aauu  eexxttiinnss  ddiinnccoolloo  ddee  rraauull   DDoonneett,,  iinn  sseeccttoorruull   
AArrmmaatteeii   CCeennttrruu..    

LLaa  1155  sseepptteemmbbrriiee  HHii ttlleerr  aa  ppeerrmmiiss  AArrmmaatteeii   SSuudd  ssaa  ssee  rreettrraaggaa  ppaannaa  llaa  NNiipprruu;;  aall ttffeell   aarr  ff ii   ffoosstt  
ddiissttrruussaa..  EEll   aa  mmaaii   oorrddoonnaatt,,  ccaa  iinn  rreeggiiuunneeaa  ddee  ppeessttee  NNiissttrruu  ssaa  ff iiee  ccaappttuurraatt,,  lluuaatt  pprraaddaa  ddee  rraazzbbooii,,  aarrss  ssaauu  
ddiinnaammii ttaatt  oorriiccee  aarr  ff ii   ffoosstt  iinn  ffoolloossuull   iinnaammiiccuulluuii ..  AAcceeaassttaa  ppooll ii ttiiccaa  ddee  ssccoorrcchheedd--eeaarrtthh  ((rraaddee  ppaammaannttuull ))  aa  
ffoosstt  aappllccaattaa  iinn  ttooaattee  tteerriioorrii ii llee  ppee  ccaarree  ggeerrmmaannii ii   llee--aauu  ccaappiittuullaatt  iinn  ffaattaa  ssoovviieettiiccii lloorr..  IInn  ssppaatteellee  rraauulluuii   
ggeerrmmaannii ii   nnuu  aauu  ggaassii tt  nniiccii   uurrmmaa  ddee  zziidd  ssii   ppee  ddeeaassuupprraa  ttrreebbuuiiaauu  ssaa  ssee  lluuppttee  ccuu  ssoovviieettiiccii ii   llaa  cciinnccii   ccaappuurrii   
ddee  ppoodd..  MMaalluull   iinnaall tt  ddiinn  vveesstt,,  aall   rraauulluuii ,,  eerraa  cceeaa  mmaaii   bbuunnaa  ll iinniiee  ddee  aappaarraarree  aa  ssoovviieettiiccii lloorr,,  ccaarree,,  ssuubb  
ccoommaannddaa  ggeenneerraall ii lloorr  ZZhhuuccoovv  ssii   VVaassii llyyeevvsskkyy  aauu  lluuppttaatt  ccuu  iinnvveerrssuunnaarree  ppeennttrruu  aaii   iimmppiieeddiiccaa  ppee  ggeerrmmaannii   
ssaa  ccaassttiiggee  aacceell   tteerreenn..  RRuussii ii   ssii --aauu  eexxttiinnss  aattaaccuurrii llee  ppaannaa  ccaanndd  aauu  rreeuussii tt  ssaa--ii   iizzoolleezzee  ppee  ggeerrmmaannii   iinn  
ppeenniinnssuullaa  CCrriimmeeeeaa,,  iinn  ooccttoommbbrriiee,,  iiaarr  iinn  66  nnooiieemmbbrriiee  aauu  ccuucceerrii tt  KKiieevv--uull ,,  nneeoopprriinndd  ooffeennssiivvaa  iinn  iiaarrnnaa  
aapprrooaappee  ddeelloocc..    
 

Conferinta de la Teheran 
LLaa  ssffaarrssii ttuull   lluuii   nnooiieemmbbrriiee  11994433,,  pprreesseeddiinntteellee  RRoooossvveell tt  ssii   WWiinnssttoonn  CChhuurrcchhii ll ll   ss--aauu  ddeeppllaassaatt  llaa  

TTeehheerraann,,  iinn  II rraann  ppeennttrruu  aa  ssee  iinnttaallnnii   ccuu  SSttaall iinn..  PPrreesseeddiinntteellee  ssii   pprriimmuull   mmiinniissttrruu  aapprroobbaasseerraa  ddeejjaa  uunn  ppllaann  
ssuubb  nnuummeellee  lluuii   ddee  ccoodd  „„ OOvveerrlloorrdd”” ,,  ppeennttrruu  ttrraavveerrssaarreeaa  ccaannaalluulluuii   ssii   uunn  aattaacc  iinn  vveessttuull   EEuurrooppeeii..  



 
 

RRoooossvveell tt  ffaavvoorriizzaa  ddiinn  ttooaattaa  iinniimmaa  eexxeeccuuttaarreeaa  ppllaannuulluuii   ccaatt  mmaaii   rreeppeeddee  iinn  11994444..  LLaa  TTeehheerraann  CChhuurrcchhii ll ll   
aa  pprrooppuuss  vvaarriiaannttaa  ddee  aa  ddaa  pprriioorrii ttaattee  II ttaall iieeii   ssii   oo  ppoossiibbii llaa  ooffeennssiivvaa  iinn  BBaallccaannii   ssii   iinn  ssuudduull   FFrraanntteeii ..  SSttaall iinn  
ssii   RRoooosseevveell tt  ss--aauu  ooppuuss  ssii   aauu  ssttaabbii ll ii tt  ddaattaa  ddeeccllaannssaarrii ii   ooppeerraattiiuunnii ii   uunnddeevvaa  iinn  mmaaii   11994444..  DDuuppaa  iinnttaallnnii rree,,  
ggeenneerraalluull   EEiisseennhhoowweerr  aa  ffoosstt  cchheemmaatt  ddee  ppee  ff rroonnttuull   mmeeddii tteerraanneeaann  ssii   ii   ss--aa  ddaatt  ccoommaannddaa  CCaarrttiieerruulluuii   
GGeenneerraall   aall   FFoorrtteelloorr  AAll iiaattee  ccaarree  aavveeaa  ssaa  ssee  ooccuuppee  ddee  oorrggaanniizzaarreeaa  ooppeerraattiiuunnii ii ..    

CCoonnffeerriinnttaa  ddee  llaa  TTeehheerraann  mmaarrccaa  ppuunnccttuull   mmaaxxiimm  aall   ccoollaabboorraarrii ii   ddiinnttrree  EEsstt  ssii   VVeesstt,,  ssttrraannggeerreeaa  
lleeggaattuurrii ii   aall iiaanntteeii   iimmppoottrriivvaa  lluuii   HHii ttlleerr..  SSttaall iinn  vveenniissee  llaa  iinnttaallnnii rree  ccaa  uunn  vviiccttoorriiooss  ccoommaannddaanntt  ddee  rraazzbbooii;;  
mmaarrii   ccaannttii ttaattii   ddee  aajjuuttooaarree  ddee  llaa  aammeerriiccaannii   aauu  ffoosstt  ooffeerrii ttee  UUnniiuunnii ii   SSoovviieettiiccee;;  ddeecciizziiaa  ddee  aa  llaannssaa  
ooppeerraattiiuunneeaa  „„ OOvveerrlloorrdd””   ssaattiissffaacceeaa  cceerreerreeaa  lluuii   SSttaall iinn  ddee  aa  ssee  ddeesscchhiiddee  uunn  aall   ddooii lleeaa  ff rroonntt  iinn  vveesstt..  TToott  
aattuunnccii   tteennssiiuunneeaa  ccrreesstteeaa  iinn  rraanndduurrii llee  aarrmmaatteeii   ssoovviieettiiccee  ppee  mmaassuurraa  ccee  ssee  aapprrooppiiaa  ddee  ggrraannii ttaa  mmiiccii lloorr  
ssttaattee  ddiinn  eessttuull   EEuurrooppeeii..  
 

Pregatirile germane pentru „Overlord”   
HHii ttlleerr  ssee  aasstteeppttaa  llaa  oo  iinnvvaazziiee  aa  aall iiaattii lloorr  iinn  nnoorrdd--vveessttuull   EEuurrooppeeii   iinn  pprriimmaavvaarraa  lluuii   4444,,  ppee  ccaarree  eell   

oo  vveeddeeaa  ccaa  oo  ssaannssaa  ddee  aa  ccaassttiiggaa  rraazzbbooiiuull ..  DDaaccaa  aarr  ff ii   ssaa  ssee  ddeessccoottoorriisseeaassccaa  ddee  aammeerriiccaannii   ssii   bbrrii ttaanniiccii   
ooddaattaa  ccee  ssuunntt  ppee  ppllaajjaa,,  eell   ssee  ggaannddeeaa  ccaa  nnuu  vvoorr  mmaaii   iinncceerrccaa  ccuurraanndd  ssaa--ll   aattaaccee..  AAttuunnccii   aarr  ppuutteeaa  ssaa--ssii   
aarruunnccee  ttooaattee  ffoorrtteellee,,  ddiinn  ccaarree  aapprrooaappee  jjuummaattaattee  eerraauu  ppee  ff rroonnttuull   ddee  vveesstt,,  iimmppoottrriivvaa  UUnniiuunnii ii   SSoovviieettiiccee..  
IInn  nnooiieemmbbrriiee  11994433  HHii ttlleerr  llee  ttrraannssmmiittee  ccoommaannddaannttii lloorr  ddee  ppee  ff rroonnttuull   ddee  eesstt  ccaa  nnuu  vvoorr  mmaaii   pprriimmii   iinnttaarrii rrii   
ddeeccaatt  dduuppaa  ccee  iinnvvaazziiaa  vvaa  ff ii   iinnffrraannttaa..    

IInn  iiaannuuaarriiee  11994444  oo  ooffeennssiivvaa  ssoovviieettiiccaa  oopprreessttee  aasseeddiiuull   aassuupprraa  LLeenniinnggrraadduulluuii   ssii   ffoorrtteeaazzaa  
rreettrraaggeerraa  AArrmmaatteeii   NNoorrdd  ppaannaa  llaa  vveesstt  ddee  rraauull   NNaarrvvaa..  AAccoolloo  ggeerrmmaannii ii   aauu  ggaassii tt  cceevvaa  rreeffuuggiiuu  iinnttrr--uunnuull   
ddiinn  sseeggmmeennttii ii   zziidduulluuii   ddiinn  eesstt  ccaarree  ffuusseessee  iinnttaarrii tt..  PPee  ff rroonnttuull   ddiinn  ssuudd  ooffeennssiivveellee  ssuucccceessiivvee  ddiinn  mmaarrttiiee  ssii   
aapprrii ll iiee  aallee  ssoovviieettiiccii lloorr,,  ii --aauu  iimmppiinnss  ppee  ggeerrmmaannii   uunnddeevvaa  ppee  ttaarrmmuull   MMaarrii ii   NNeeggrree,,  iinn  aaffaarraa  tteerrii ttoorrii ii lloorr  
ssoovviieettiiccee..  OO  mmaarree  ppaarrttee  ddiinn  cceeii   115500000000  ddee  rroommaannii   ssii   ggeerrmmaannii   ddiinn  CCrriimmeeeeaa  aauu  mmuurrii tt  ssaauu  aauu  ffoosstt  lluuaattii   
pprriizzoonniieerrii   iinn  mmaaii,,  dduuppaa  eessuuaarreeaa  uunneeii  rreettrraaggeerrii   ppee  mmaarree,,  llaannggaa  SSeevvaassttooppooll..  PPee  ddee  aall ttaa  ppaarrttee  ddeessttuullee  
ttaannccuurrii   ssii   aarrmmee  aauu  ffoosstt  ffoolloossii ttee  ppeennttrruu  aa  eecchhiippaa  nnooii llee  ddiivviizzii ii   ggeerrmmaannee  ddiinn  vveesstt  ssii   ddee  aa  iinnllooccuuii   ppee  uunneellee  
ddiinn  eesstt..  AAvviiaattiiaa  aavveeaa  ccuu  ppaattrruuzzeeccii   llaa  ssuuttaa  mmaaii  mmuull ttee  aavviiooaannee  ddeeccaatt  aavveeaa  ppee  aacceeeeaassii   vvrreemmee,,  aannuull   
pprreecceeddeenntt..  PPrroodduuccttiiaa  ccoommbbuussttiibbii lluulluuii   aa  aattiinnss  ppuunnccttuull   mmaaxxiimm  ppee  ppeerriiooaaddaa  ddee  rraazzbbooii   iinn  aapprrii ll iiee  11994444..   
        
 Invazia din Normandia  

PPee  66  iiuunniiee  11994444  ZZiiuuaa--ZZ,,  zziiuuaa  iinnvvaazziieeii ,,  AArrmmaattaa  IInnttaaii   aammeerriiccaannaa  ssuubb  ccoommaannddaa  ggeenneerraalluulluuii   
OOmmaarr  BBrraaddlleeyy,,  ssii   AArrmmaattaa  aa  DDoouuaa  bbrrii ttaanniiccaa  ssuubb  ccoommaannddaa  ggeenneerraalluulluuii   MMii lleess  CC..  DDeemmppsseeyy,,  ssii --aauu  aattiinnss  
oobbiieeccttiivveellee  ppee  ppaajjaa  ddee  ppee  ccooaassttaa  ff rraanncceezzaa  aa  ccaannaalluulluuii ..  RReezziisstteennttaa  ggeerrmmaannaa  ccoonndduussaa  ddee  EErrwwiinn  RRoommeell   
aa  ffoosstt  ppuutteerrnniiccaa,,  iiaarr  ppoozzii ttii ii llee  aall iiaattii lloorr  nnuu  eerraauu  aassaa  ddee  bbuunnee  ppee  ccuumm  ssee  aasstteeppttaa..  CCuu  ttooaattee  aacceesstteeaa  
ppuutteerrnniiccuull   ccoonnttrraaaattaacc  ppee  ccaarree  llaa  vviizzuuaall iizzaatt  HHiittlleerr  nnuu  aa  aavvuutt  lloocc  iinn  aacceeaa  zzii   ssii   nniiccii   iinn  cceellee  ccee  aauu  uurrmmaatt..  
SSuuppeerriioorrii ttaatteeaa  nneettaa  aa  ff llootteeii   aaeerriieennee  iinn  ffaavvooaarreeaa  aall iiaattii lloorr,,  iinn  nnoorrdduull   FFrraanntteeii   aauu  ffaaccuutt  ddii ff iiccii llaa  
aapprroovviizziioonnaarreeaa  ccuu  rreessuurrssee,,  ccaarree  eerraauu  ssii   aassaa  ll iimmii ttaattee..  HHii ttlleerr  eerraa  ccoonnvviinnss  ccaa  aacceesstt  aattaacc  eerraa  ddooaarr  oo  
mmoommeeaallaa  ssii   ccaa  aassaall ttuull   pprriinncciippaall   aavveeaa  ssaa  aaiibbaa  lloocc  llaa  nnoorrdd  ddee  SSeennaa..  DDrreepptt  ccoonnsseecciinnttaa  aa  rreeffuuzzaatt  ssaa  
rreettrraaggeerraa  ssii   aa  iinnssiissttaatt  iinn  aadduucceerreeaa  ddee  iinnttaarrii rrii   ddee  llaa  ddiissttaannttee  mmaaii   mmaarrii ..  PPaannaa  llaa  ssffaarrssii ttuull   lluuii   iiuunniiee,,  
EEiisseennhhoowweerr  aavveeaa  885500000000  ddee  ttrruuppee  ssii   115500000000  ddee  vveehhiiccuullee  iinn  NNoorrmmaannddiiaa..  

  
SSoovviieett iiccii ii   vvoorr   BBiieelloorr uussiiaa  
FFrroonnttuull   ggeerrmmaann  ddee  eesstt  aa  rraammaass  ttaaccuutt  iinn  pprriimmeellee  ssaappttaammaannii   ddiinn  iiuunniiee  11994444..  HHii ttlleerr  ssee  aasstteeppttaa  llaa  

oo  ooffeennssiivvaa  ddee  vvaarraa  aa  ssoovviieettiiccii lloorr,,  ddeesspprree  ccaarree  eell   ssii   ssffaattuuii ttoorrii ii   lluuii   mmii ll ii ttaarrii   ccrreeddeeaauu  ccaa  ssee  vvaa  ddeessffaassuurraa  
ppee  ff rroonnttuull   ddiinn  ssuudd..  DDee  llaa  SSttaall iinnggrraadd  iinnccooaaccee  ssoovviieettiiccii ii   ssii --aauu  ccoonncceennttrraatt  mmaarree  lloorr  ppaarrttee  ddiinn  aarrmmaattaa  
aaccoolloo  ssii   ggeerrmmaannii ii   ccrreeddeeaauu  ccaa  SSttaall iinn  vvaa  ggrraabbii   sspprree  BBaallccaannii,,  ccaarree  rreepprreezzeennttaa  oobbiieeccttiivvuull   iissttoorriicc  aall   
aammbbii ttiieeii   rruusseessttii ..  DDeessii ii   AArrmmaattaa  CCeennttrruu  ssttaappaanneeaa  BBiieelloorruussiiaa  ––  ssiinngguurruull   tteerrii ttoorriiuu  ssoovviieettiicc  aaff llaatt  iinnccaa  iinn  
mmaaiinnii   ggeerrmmaannee,,  ssii   ddeessii   eerraauu  sseemmnnee  ddee  uunn  aattaacc  ssoovviieettiicc  iimmppoottrriivvaa  AArrmmaatteeii   CCeennttrruu  ccaarree  ss--aauu  iinntteettii tt  iinn  
iiuunniiee,,  aacceessttiiaa  nnuu  aauu  ccrreezzuutt  ccaa  ssee  aaff llaa  iinn  rreeaall   ppeerriiccooll ..  IInnttrree  2222  ssii   2233  iiuunniiee  ppaattrruu  aarrmmaattee  ssoovviieettiiccee  ddoouuaa  
ccoonnttrroollaattee  ddee  ZZhhuukkoovv,,  iiaarr  aall ttee  ddoouuaa  ddee  VVaassii llyyeevvsskkyy  aauu  lloovvii tt  AArrmmaattaa  CCeennttrruu..  DDeeppaassii ttii   nnuummeerriicc  ccuu  



 
 

aapprrooaappee  1100  llaa  11  ssii   aaff llaattaa  ssuubb  oorrddiinnuull   lluuii   HHii tthheerr  ddee  aa  nnuu  ssee  rreettrraaggee,,  AArrmmaattaa  CCeennttrruu  aa  ffoosstt  ddiissttrruussaa  
aapprrooaappee  ddiinnttrr--oo  ddaattaa..  PPee  33  iiuull iiee  ccaanndd  vvaarrffuurrii llee  ddee  llaannccee  aallee  aarrmmaatteelloorr  ssoovviieettiiccee  ddiinn  nnoorrdd  ssii   ssuudd  ss--aauu  
iinnttaallnnii tt  llaa  MMiinnsskk  ccaappii ttaallaa  BBiieelloorruussiieeii ,,  AArrmmaattaa  CCeennttrruu  ppiieerrdduussee  mmaaii   mmuull tt  ddee  ddoouuaa  ttrreeiimmii   ddiinn  ddiivviizzii ii ..  
PPaannaa  iinn  aa  ttrreeiiaa  ssaappttaammaannaa  aa  lluunnii ii ,,  AArrmmaattaa  RRoossiiee  aavvaannssaassee  ccaamm  330000  kkmm..  SSoovviieettiiccii ii   aauu  ssaarrbbaattoorrii tt  
eell iibbeerraarreeaa  tteerrii ttoorrii ii lloorr  lloorr  iinn  zziiuuaa  ddee  1177  iiuull iiee  ccuu  uunn  mmaarrss,,  ffaaccuutt  ddee  cceeii   5577000000  ddee  pprriizzoonniieerrii   ggeerrmmaannii,,  
iinncclluuzzaanndd  1199  ggeenneerraall ii ,,  ppee  ssttrraazzii llee  MMoossccoovveeii..  ((ppaannaa  llaa  uurrmmaa  ggeerrmmaannii ii   ttoott  aauu  ddeeff ii llaatt  pprriinn  MMoossccoovvaa☺☺))  

  
CCoommpplloottuull   iimmppoottrr iivvaa  lluuii   HHii tt lleerr   
IInn  iiuull iiee  11994444,,  uunn  ggrruupp  ddee  ooff ii tteerrii   ssii   cciivvii ll ii   ggeerrmmaannii,,  aauu  aajjuunnss  llaa  ccoonncclluuzziiaa  ccaa  ddeessccoottoorriissii rreeaa  ddee  

HHii ttlleerr  llee--aarr  ff ii   ooffeerrii tt  uull ttiimmaa  ssaannssaa  ddee  aa  tteerrmmiinnaa  rraazzbbooiiuull   iinnaaiinnttee  ddee  aa  aajjuunnggee  ddiinn  ddoouuaa  ddii rreeccttii ii ,,  ppee  
ppaammaanntt  ggeerrmmaann..  PPee  2200  iiuull iiee  aauu  iinncceerrccaatt  ssaa--ll   aassaassiinneezzee  ppuunnaanndd  oo  bboommbbaa  iinn  ccaarrttiieerruull   ssaauu  ggeenneerraall   ddiinn  
eessttuull   PPrruussiieeii ..  BBoommbbaa  aa  eexxppllooddaatt,,  rraanniinndd  uunn  nnuummaarr  ddee  ooff ii tteerrii   ––  ccaattiivvaa  ffaattaall   ––  ddaarr  ccaauuzzaanndduu--ii   lluuii   HHii ttlleerr  
ddooaarr  ccaatteevvaa  rraannii   mmiinnoorree..  DDuuppaa  aacceeaassttaa,,  GGhheessttaappoo--uull   ii --aa  vvaannaatt  ppee  ttoottii   cceeii   ccaarree  eerraauu  ssuussppeeccttaattii   ddee  
ccoommppll iiccii ttaattee  iinn  ccoommpplloott..  UUnnuull   ddiinnttrree  ssuussppeeccttii   eerraa  ssii   RRoommeell   ccaarree  iinn  cceellee  ddiinn  uurrmmaa  ss--aa  ssiinnuucciiss..  HHii ttlleerr  aa  
iieessii tt  ddiinn  aacceeaassttaa  iinnttaammppllaarree  mmaaii  ssiigguurr  ppee  ppuutteerreeaa  ssaa  ddeeccaatt  nniicciiooddaattaa..    

  
EEll iibbeerr aarr eeaa  FFrr aanntteeii   
PPaannaa  iinn  2244  iiuull iiee,,  tteerrii ttoorrii ii llee  aall iiaattee  iinn  vveesstt  ssee  ll iimmii ttaauu  ddooaarr  llaa  NNoorrmmaannddiiaa,,  ppee  ccaarree  ttoottuussii   llee--aauu  

eexxttiinnss  ppeennttrruu  aa  ccuucceerrii   uunneellee  oorraassee  aapprrooppiiaattee  ccaa  ssii   SSaaiinntt--LLoo  ssii   CCaaeenn..  GGeenneerraalluull   BBrraaddlleeyy  aa  ddeeccllaannssaatt  aa  
ddoouuaa  zzii   uunn  aattaacc  llaa  ssuudd  ddee  SSaaiinntt  LLoo..  PPee  uurrmmaa  ff rroonnttuull   ss--aa  eexxttiinnss  rraappiidd,,  aaccoorrddaanndduu--ii   ppoossiibbii ll ii ttaatteeaa  lluuii   
EEiisseennhhaawweerr  ddee  aassii   rreeggrruuppaa  ffoorrtteellee..  GGeenneerraalluull   MMoonnttggoommeerryy  aa  pprreelluuaatt  ccoommaannddaa  AArrmmaatteeii   aa  DDoouuaa  
bbrrii ttaanniiccee  ssii   aa  AArrmmaatteeii   IInnttaaii   ccaannaaddiieennee..  BBrraaddlleeyy  aa  pprreelluuaatt  ccoommaannddaa  nnooii ii   vveennii ttee  AArrmmaattaa  aa  DDoouuaasspprreezzee--
cceeaa  aammeerriiccaannaa  ffoorrmmaattaa  ddiinn  AArrmmaattaa  IInnttaaii   ssii   AArrmmaattaa  aa  TTrreeiiaa  ccoommaannddaattee  ddee  ggeenn..  CCoouurrttnneeyy  HH..  HHooddggeess  
rreessppeeccttiivv  ggeenn..  GGeeoorrggee  SS..  PPaattttoonn..    

DDuuppaa  ccee  aammeerriiccaannii ii   aauu  sscchhiimmbbaatt  ccuurrssuull   sspprree  eesstt  iinn  pprriimmaa  ssaappttaammaannaa  aa  lluuii   aauugguusstt,,  ss--aa  ffoorrmmaatt  
uunn  ccaammpp  ddee  bbaattaall iiee  iinn  jjuurruull   DDiivviizziieeii   aa  CCiinncceeaa  ssii   aa  SSaapptteeaa  PPaannzzeerr  ggeerrmmaannee,,  llaa  vveesstt  ddee  oorraassuull   FFaallaaiissee..  
GGeerrmmaannii ii   aauu  rreezziissttaatt  ppaannaa  iinn  2200  aauugguusstt  ddaarr  aappooii   ss--aauu  rreettrraass  ddiinnccoolloo  ddee  SSeennaa..  LLaa  2255  aauugguusstt,,  
aammeerriiccaannii ii ,,  ssuussttiinnuuttii   ddee  aarrmmaattaa  ddee  rreezziisstteennttaa  ff rraanncceezzaa  ccoonndduussaa  ddee  ggeenneerraalluull   CChhaarrlleess  ddee  GGaauull llee,,  aauu  
eell iibbeerraatt  PPaarriissuull ..  IInnttrree  ttiimmpp,,  ppee  1155  aauugguusstt,,  ffoorrttee  aammeerriiccaannee  ssii   ff rraanncceezzee  aaccoosstteeaazzaa  ppee  ccooaassttaa  ddee  ssuudd  aa  
FFrraanntteeii ,,  llaa  eesstt  ddee  MMaarrsseeii ll llee  ssii   iinnaaiinnttaauu  sspprree  nnoorrdd  ppee  vvaalleeaa  rraauulluuii   RRoonn..  CCeellee  ddoouuaa  aarrmmaattee  ss--aauu  iinnttaallnnii tt  
uunnddeevvaa  llaannggaa  oorraassuull  DDii jjoonn  iinn  aa  ddoouuaa  ssaappttaammaannaa  ddiinn  lluunnaa  sseepptteemmbbrriiee..  

  
OOpprr ii rr eeaa  iinnaaiinnttaarr ii ii   aall iiaatt ii lloorr   
GGeenneerraalluull   BBrraaddlleeyy  ssii   ggeenneerraalluull   MMoonnttggoommeerryy  ssii --aauu  ttrriimmiiss  aarrmmaatteellee  sspprree  nnoorrdd  ssii   eesstt  ddiinnccoolloo  ddee  

SSeennaa,,  ppee  2255  aauugguusstt,,  bbrrii ttaanniiccii ii   mmrreeggaanndd  ppee  ccooaassttaa  ccaattrree  BBeellggiiaa  iiaarr  aammeerriiccaannii ii   ccaattrree  ggrraannii ttaa  ff rraannccoo--
ggeerrmmaannaa..  TTrruuppeellee  lluuii   MMoonnttggoommeerryy  ccaappttuurreeaazzaa  oorraassuull   AAnnttwweerrpp  ppee  33  sseepptteemmbbrriiee  ssii   pprriimmeellee  ppaattrruullee  
aammeerriiccaannee  ttrreecc  ggrraannii ttaa  ggeerrmmaannaa  ppee  1111  sseepptteemmbbrriiee..  DDaarr  ttooaattaa  aacceeaassttaa  ggooaannaa  dduuppaa  iinnaammiicc  aavveeaa  ssaa  ssee  
tteerrmmiinnee,,  ddeeooaarreeccee  aarrmmaatteellee  ggeerrmmaannee,,  zzddrroobbii ttee  iinn  aattaaccuull   aall iiaattii lloorr,,  ssee  rreeccoonnssttii ttuuiiaauu  ssii   HHii ttlleerr  ll --aa  nnuummiitt  
ccoommaannddaanntt  ppee  mmaarreessaalluull   WWaalltteerr  MMooddeell   ccrree--ssii   ccaassttiiggaassee  rreeppuuttaattiiaa  ddee  aassaa--zziiss  lleeuu  aall   aappaarraarrii ii   ppee  ff rroonnttuull   
ddee  eesstt..  MMoonnttggoommeerryy  aattiinnsseessee  rreeggiiuunneeaa  ddee  jjooss  aa  RRiinn--uulluuii ,,  iiaarr  aammeerriiccaannii ii   ssee  aall iinneeaauu  llaa  zziidduull   ddee  vveesstt  
ccoonnssttrruuii tt  ddee  HHii ttlleerr  iinn  11993300  ccaa  rraassppuunnss  llaa  ll iinniiaa  MMaaggiinnoott  aa  ff rraanncceezzii lloorr..  DDeessii   mmuull ttee  ddiinn  mmaarrii llee  ssaallee  
ttuunnuurrii   aauu  ffoosstt  lluuaattee,,  bbuunnccaarreellee  ddiinn  bbeettoonn  aarrmmaatt  ssii   bbaarriieerreellee  aannttii ttaanncc  ddiinn  zziidduull   ddee  vveesstt  ll --aarr  ffaaccee  ggrreeuu  ddee  
ppaattrruunnss..  PPrroobblleemmaa  cceeaa  mmaaii   sseerriiooaassaa  aa  aall iiaattii lloorr  eerraa  ccaa  ooaammeennii ii   iissii   tteerrmmiinnaasseerraa  pprroovviizzii ii llee,,  
ccoommbbuussttiibbii lluull   ssii   mmuunnii ttiiaa  eerraauu  rraarree  ssii   eerraauu  aadduussee  ddiinn  ppoorrttuurrii llee  ff rraanncceezzee  ddee  ppee  ccaannaall   ddee  llaa  oo  ddiissttaannttaa  ddee  
mmaaii   bbiinnee  ddee  880000  kkmm  ppee  ddrruummuurrii   ssii   ccaaii   ffeerraattee  aavvaarriiaattee..  PPaannaa  ccaanndd  ppoorrttuurrii llee  ddiinn  AAnnrrwweerrpp  eerraauu  
„„ ccuurraattaattee””   ssii   ppuussee  iinn  ffuunnccttiiuunnee,,  aavvaannssuurrii   ccoonnssiiddeerraabbii llee  ccaa  ssii   cceellee  ddiinn  aauugguusstt  ssii   sseepptteemmbbrriiee  nnuu  eerraauu  
aasstteeppttaattee..        

  



 
 

RReevvooll ttaa  ddee  llaa  VVeerr ssoovviiaa  
OOffeennssiivvaa  ssoovviieettiiccaa  ssee  rraassppaannddiissee  ppaannaa  llaa  ppoozzii ttii ii llee  ff llaannccuurrii lloorr  AArrmmaatteeii   CCeennttrruu  iinn  iiuull iiee  11994444..  

PPee  2299  iiuull iiee,,  „„ vvaarrffuurrii   ddee  llaannccee””   aallee  AArrmmaatteeii   RRoossii ii   aauu  aattiinnss  ccooaassttaa  MMaarrii ii   BBaall ttiiccee  llaannggaa  RRiiggaa  ssii   aa  
iinnttrreerruupptt  ccoonnttaaccttuull   ppee  uussccaatt  aall   AArrmmaatteeii   NNoorrdd  ccuu  pprriinncciippaalluull   ff rroonntt  ggeerrmmaann..  PPuutteerrnniiccee  ppaattrruunnddeerrii   iinn  
AArrmmaattaa  CCeennttrruu  aallee  ssoovviieettiiccii lloorr  aauu  ppaaccuutt  ccaa  aacceessttiiaa  ssaa--ssii   ppooaattaa  ccoonnssooll iiddaa,,  ppaannaa  llaa  ssffaarrssii ttuull   lluunnii ii ,,  oo  
ll iinniiee  ppee  rraauull   VViissttuullaa,,  iinn  aammoonnttee  ddee  VVaarrssoovviiaa..  IInn  VVaarrssoovviiaa  ppee  3311  iiuull iiee,,  oo  aarrmmaattaa  sseeccrreettaa  ppoolloonneezzaa  
nnuummii ttaa  AArrmmaattaa  NNaattiioonnaallaa,,  ccoonndduussaa  ddee  ggeenneerraalluull   TTaaddeeuusszz  KKoommoorroowwsskkii   ((ccuunnoossccuutt  ddrreepptt  ggeenneerraalluull   
BBoorr))  iizzbbuuccnneessttee  oo  rreevvooll ttaa..  RReebbeell ii ii   ccaarree  eerraauu  llooiiaall ii   mmiissccaarrii ii   aannttiiccoommuunniissttee,,  ii --aauu  aannggaajjaatt  iinn  lluuppttaa  ppee  
ggeerrmmaannii   ttiimmpp  ddee  mmaaii   mmuull ttee  zzii llee..  DDeessii   SSttaall iinn  ddeettiinneeaa  ccoonnttrroolluull   iinn  zzoonnaa,,  eell   nnuu  aauu  iinntteerrvveennii tt  ssii   nnuu  aa  ffoosstt  
ddeeaaccoorrdd  ssaa  ppeerrmmii ttaa  aavviiooaanneelloorr  aammeerriiccaannee  ssaa  ffoolloosseeaassccaa  aaeerrooddrroommuurrii llee  ssoovviieettiiccee  ppeennttrruu  aa  ooffeerrii   aajjuuttoorr  
rreebbeell ii lloorr..  IInn  cceellee  ddiinn  uurrmmaa..  PPee  1188  sseepptteemmbbrriiee,,  SSttaall iinn  aa  aacccceeppttaatt  ccaa  uunn  aavviioonn  ssaa  aatteerriizzeezzee,,  ddaarr  aa  ffoosstt  
pprreeaa  ttaarrzziiuu  ppeennttrruu  ccaa  ggeerrmmaannii ii   pprreelluuaasseerraa  ccoonnttrroolluull ,,  ssii   KKoommoorroowwsskkii   aa  ffoosstt  nneevvooii tt  ssaa  ssee  pprreeddeeaa  ppee  22  
ooccttoommbbrriiee..  SSttaall iinn  aa  iinnssiissttaatt  ccaa  ffoorrtteellee  ssaallee  nnuu  aarr  ff ii   ppuuttuutt  iinnttrraa  iinn  VVaarrssoovviiaa  ppeennttrruu  ccaa  ssooppddaattii ii   eerraauu  
pprreeaa  ssllaabbii ttii ,,  cceeeeaa  ccee  pprroobbaabbii ll   nnuu  aa  ffoosstt  aaddeevvaarraatt..  PPee  ddee  aall ttaa  ppaarree  ll iinniiaa  ccaarree  ss--aa  ffoorrmmaatt  ppee  VViissttuullaa  eerraa  
ll iimmii ttaa  ppaannaa  llaa  ccaarree  ssoovviieettiiccii ii   ppuutteeaauu  aavvaannssaa  ffaarraa  ssaa  ssee  oopprreeaassccaa  ppeennttrruu  aa  pprriimmii   iinnttaarrii rrii   ssii   pprroovviizzii ii ..  
((ppaannaa  aaccuumm  llee  lluuaasseerraa  ddee  ppee  ddrruumm  ☺☺))..  

  
II nnff rr aannggeerr eeaa  aall iiaatt ii lloorr   GGeerr mmaanniieeii   iinn  eesstt  
IInn  vvrreemmee  SSttaall iinn  llaassaa  ccaa  rreevvooll ttaa  ddiinn  VVaarrssoovviiaa  ssaa  ddeeccuurrggaa  sspprree  ttrraaggiiccuull   eeii   rreezzuull ttaatt,,  aacceessttaa  aavveeaa  

ppaarrttee  ddee  oo  rreeccooll ttaa  iimmbbeellssuuggaattaa  ddee  ssuucccceessee  iinn  aall ttaa  ppaarrttee..  OO  ooffeennssiivvaa  iinn  CCaarrppaattii   ssii   llaa  MMaarreeaa  NNeeaaggrraa  
ddeesscchhiissaa  llaa  2200  aauugguusstt  aa  dduuss  llaa  cceerreerreeaa  uunnuuii   aarrmmiissttii ttiiuu  ddee  ccaattrree  rroommaannii,,  ttrreeii   zzii llee  mmaaii   ttaarrzziiuu..  BBuullggaarriiaa,,  
ccaarree  nnuu  ddeeccllaarraassee  nniicciiooddaattaa  rraazzbbooii   UUnniiuunnii ii   SSoovviieettiiccee,,  ss--aa  pprreeddaatt  llaa  99  sseepptteemmbbrriiee,,  iiaarr  FFiinnllaannddaa  
ccaappiittuulleeaazzaa  ppee  1199  sseepptteemmbbrriiee..  TTrruuppee  ssoovviieettiiccee  ooccuuppaa  BBeellggrraadduull   llaa  2200  ooccttoommbbrriiee  ssii   iinnssttaalleeaazzaa  iinn  
iiuuggoossllaavviiaa,,  uunn  gguuvveerrnn  ccoommuunniisstt  ccoonndduuss  ddee  TTii ttoo..  IInn  UUnnggaarriiaa,,  rruussii ii   eerraauu  llaa  ppoorrttii llee  BBuuddaappeesstteeii   llaa  
ssffaarrssii ttuull   lluuii   nnooiieemmbbrriiee..    

  
AAvvaannssuull   aall iiaatt ii lloorr   iinn  II ttaall iiaa  
CCaammppaanniiaa  ddiinn  II ttaall iiaa  ttrreeccuussee  iinn  uummbbrraa  ooddaattaa  ccuu  ddeessffaassuurraarreeaa  ooppeerraattiiuunnii ii   „„ OOvveerrlloorrdd””   iinn  vvaarraa  

lluuii   4444..  AArrmmaattaa  aa  CCiinncceeaa,,  ccuupprriinnzzaanndd  ttrruuppee  ff rraanncceezzee,,  ppoolloonneezzee  ssii   aammeerriiccaannee,,  aauu  eellbbeerraatt  oorraassuull   MMoonnttee  
CCaassssiinnoo  iinn  1188  mmaaii..  CCiinnccii   zzii llee  mmaaii   ttaarrzziiuu,,  uunn  aattaacc  ppee  ttaarrmmuull   aaddrriiaattiiccii ii ,,  ii ii   ffaaccee  ppee  ggeerrmmaannii  ssaa  ppiiaarrddaa  
iinnttrreeaaggaa  ll iinniiee  ppee  ccaarree  ssii --aauu  ccoonnssoollooddaatt--oo  iinn  pprriimmaa  ccaammppaanniiee  ddiinn  ppeenniinnssuullaa..  AArrmmaattaa  aa  CCiinncceeaa  iinnttrraa  iinn  
RRoommaa,,  iinn  44  iiuunniiee..  AAvvaannssuull   aa  mmeerrss  bbiinnee  ppaannaa  llaa  oo  ddiissttaannttaa  sseemmnniiff iiccaattiivvaa  llaa  nnoorrdd  ddee  ccaappii ttaallaa  ddaarr  aacceessttaa  
ss--aa  iinncceettiinnii tt  ccaanndd  ddiivviizzii ii llee  aammeerriiccaannee  ssii   ff rraanncceezzee  aavveeaauu  ssaa  ff iiee  lluuaattee  iinnaappooii  ppeennttrruu  oo  iinncceerrccaarree  ddee  aa  
eell iibbeerraa  ssuudduull   FFrraanntteeii ..  DDuuppaa  ccee  aauu  ccuucceerrii tt  AAnnccoorraa  ppee  ttaarrmmuull   ddee  eesstt,,  ssii   FFlloorreennttaa  ppee  ttaarrmmuull   ddee  vveesstt  iinn  aa  
ddoouuaa  ssaappttaammaannaa  ddiinn  aauugguusstt,,  aall iiaattii ii   eerraauu  llaa  ll iinniiaa  GGoottiiccaa  aa  ggeerrmmaannii lloorr,,  ddaarr  aauu  eessuuaatt,,  dduuppaa  ttrreeii   lluunnii   ssaa  
ttrreeaaccaa  vvaalleeaa  PPaadd--uulluuii   ssii   aauu  rraammaass  bbllooccaattii   ppee  dduurraattaa  iieerrnnii ii   iinn  mmuunnttii ..  

  
RRaazzbbooiiuull   „„ ddiinn  aaeerr ””     
PPrriinncciippaalleellee  aaccttiiuunnii   iimmppoottrriivvaa  GGeerrmmaanniieeii ,,  iinn  ttiimmppuull   ttooaammeennii   aannuulluuii   11994444  aauu  ffoosstt  iinnttrreepprriinnssee  

pprriinn  aaeerr..  BBoommbbaarrddiieerreellee  aammeerriiccaannee  lloovveeaauu  ttiinnttee  iinndduussttrriiaallee  iinn  ttiimmppuull   zzii lleeii   iinn  ttiimmpp  ccee  oorraasseellee  
ggeerrmmaannee  aarrddeeaauu  iinn  rruuiinnee  iinn  ttiimmppuull   bboommbbaarrddaammeenntteelloorr  ddee  nnooaappttee  aallee  bbrrii ttaanniiccii lloorr..  HHii ttlleerr  llee--aa  rraassppuunnss  
pprriinn  bboommbbaarrddaarreeaa  AAnnggll iieeii ,,  iinncceeppaanndd  ccuu  lluunnaa  iiuunniiee,,  ddaarr  cceellee  mmaaii  bbuunnee  llooccuurrii   ddee  llaannssaarree  aa  aattaaccuurrii lloorr,,  
cceellee  ddiinn  nnoorrdd--vveessttuull   FFrraanntteeii   ssii   ddiinn  BBeellggiiaa,,  aauu  ffoosstt  ppiieerrdduuttee  iinn  ooccttoommbbrriiee..  EEffeecctteellee  bboommbbaarrddaammeenntteelloorr  
ssttrraatteeggiiccee  aallee  aall iiaattii lloorr  nnuu  aauu  ffoosstt  aassaa  ddee  mmuullttuummii ttooaarree,,  nnuu  aauu  ccoobboorraatt  mmoorraalluull   ppooppuullaattiieeii   cciivvii llee  ddiinn  
GGeerrmmaanniiaa,,  aassaa  dduuppaa  ccuumm  ssee  aasstteeppttaa..  PPeerroodduuccttiiaa  ddee  aavviiooaannee  ssii   vveehhiiccii llee  bbiinnddaattee  ggeerrmmaannee  ssii --aa  aattiinnss  
aappooggeeuull   iinn  iinn  aa  ddoouuaa  jjuummaattaattee  aa  lluuii   4444..  ppee  ddee  aall ttaa  ppaarrttee,,  pprroodduuccttiiaa  ddee  ff iieerr  ssii   ddee  ootteell   aa  ssccaazzuutt  ccuu  
jjuummaattaattee  iinnttrree  sseepptteemmbbrriiee  ssii   ddeecceemmbbrriiee,,  ssii   bboommbbaarrddaarreeaa  ccoonnttiinnuuaa  aa  ccaammppuurrii lloorr  ddee  ppeettrrooll   ddee  llaa  
PPllooiieessttii ,,  aa  ll iimmiittaatt  ccoommbbuussttiibbii lluull   ddiissppoonniibbii ll   ppeennttrruu  ttaannccuurrii llee  ssii   aavviiooaanneellee  ccaarree  iieesseeaauu  ddee  ppee  ll iinnii ii llee  ddee  
aassaammbbllaarree..  



 
 

RReedduucceerreeaa  ddiimmeennssiiuunnii ii   ff rroonnttuulluuii   iinn  eesstt  ssii   iinn  vveesstt,,  iinn  uull ttiimmuull  aann,,  ii --aa  ddaatt  lluuii   HHii ttlleerr  iinnccaa  oo  ssaannssaa  
ddee  aa  ccrreeaa  vvrreeoo  2255  ddee  ddiivviizzii ii   ccuu  ccaarree  ssii --aa  pprrooppuuss  ssaa  llee  ffoolloosseeaassccaa  ooffeennssiivv  iimmppoottrriivvaa  bbrrii ttaanniiccii lloorr  ssii   
aammeerriiccaannii lloorr..  EEll   vvrrooiiaa  ssaa  ttrreeaaccaa  pprriinn  BBeellggiiaa  ccuu  oobbiieeccttiivvuull   AAnnttwweerrpp,,  iinnttrr--oo  aaccttiiuunnee  ssiimmii llaarraa  ccuu  cceeaa  ddiinn  
AArrddeennii   ccaarree  ii --aa  aadduuss  ppee  bbrrii ttaanniiccii   ssii   ff rraanncceezzii   sspprree  ddeezzaassttrruu  llaa  DDuunnkkeerrqquuee  iinn  mmaaii  11994400..            

 
Ultima ofensiva germana  

 OOffeennssiivvaa  ggeerrmmaannaa  ddiinn  AArrddeennii   aa  aajjuunnss  ssaa  ff iiee  ccuunnoossccuuttaa  iinn  rraanndduurrii llee  aall iiaattii lloorr  ddrreepptt  „„ BBaattaall iiaa  ddee  
llaa  uunnff llaattuurraa”” ..  AAcceeaassttaa  aa  ffoosstt  llaannssaattaa  llaa  1166  ddeecceemmbbrriiee  11994444,,  ccaa  oo  uull ttiimmaa  iinncceerrccaarree  ddee  aa  pprreelluuaa  
ccoonndduucceerreeaa  iinn  rraazzbbooii ,,  pprriinn  sseeppaarraarreeaa  cceelloorr  ddoouuaa  aarrmmaattee::  bbrrii ttaanniiccee  ssii   aammeerriiccaannee  ssii   ccaappttuurraarreeaa  
oorraassuulluuii --ppoorrtt  AAnnttwweerrpp  iinn  BBeellggiiaa..  AAmmeerriiccaannii ii   aauu  ffoosstt  lluuaattii   pprriinn  ssuurrpprriinnddeerree..  DDeessii   aauu  aavvuutt  ddee  ssuuppoorrttaatt  
oo  iimmppoottrriivvii rree  ppuutteerrnniiccaa,,  aacceessttiiaa  aauu  ffoosstt  iinn  mmaassuurraa  ssaa  mmeennttiinnaa  ppuunncctteellee  cchheeiiee,,  oorraasseellee  SSaaiinntt--VVii tthh  ssii   
BBaassttooggnnee,,  ddee  ppee  ddrruummuull   ddee  lleeggaattuurraa  ccaarree  uunneeaa  cceellee  ddoouuaa  aarrmmaattee..  EEffoorrttuull   ggeerrmmaann  aa  aavvuutt  uunn  ddeessttiinn  
ttrraaggiicc  dduuppaa  2233  ddeecceemmbbrriiee,,  ccaanndd  vvrreemmaa  bbuunnaa  aa  ppeerrmmiiss  ccoovvaarrssii ttooaarreeii   ff lloottee  aaeerriieennee  aa  aall iiaattii lloorr  ssaa  ssee  ffaaccaa  
ssiimmttii ttaa..  CCuu  ttooaattee  aasstteeaa,,  aa  ffoosstt  aabbiiaa  ppaannaa  llaa  ssffaarrssii ttuull   lluuii   iiaannuuaarriiee  ccaanndd  „„ uummff llaattuurraa””   ddee  8800  kkmm  aa  
ggeerrmmaannii lloorr  iinn  tteerrii ttoorriiuull   aall iiaatt  aa  ffoosstt  eell iimmiinnaattaa..  AAvvaannssuull   sspprree  GGeerrmmaanniiaa  nn--aa  ffoosstt  rreelluuaatt  ddeeccaatt  iinn  
ffeebbrruuaarriiee..  
  
  CCoonnffeerr iinnttaa  ddee  llaa  YYaall ttaa  
  PPaannaa  aattuunnccii   AArrmmaattaa  RRoossiiee  aajjuunnssee  llaa  rraauull   OOddrraa  ssii   ssii   llaa  33  ffeebbrruuaarriiee,,  ssee  aaff llaauu  llaa  6600  kkmm  eesstt  ddee  
BBeerrll iinn..  SSoovviieettiiccii ii   aauu  zzddrroobbii tt  ll iinnii ii llee  ggeerrmmaannee  ccaarree  ssee  aaff llaauu  llaa  rraauull   VViissttuullaa  ssii   aauu  aajjuunnss  llaa  MMaarreeaa  BBaallttiiccaa  
iinn  ddrreeppttuull   oorraassuulluuii   GGddaannsskk,,  iinn  iiaannuuaarriiee  11994455..  SSttaall iinn  aavveeaa  ssaa  ssee  iinnttaallnneeaassccaa  ccuu  RRoooosseevveell tt  ssii   ccuu  
CChhuurrcchhii ll ll   llaa  YYaall ttaa  iinn  ppeenniinnssuullaa  CCrriimmeeeeaa  iinn  ppeerriiooaaddaa  44--1111  ffeebbrruuaarriiee  11994455..  SSttaall iinn  „„ vveenneeaa  ccuu  ttooaattaa  
PPoolloonniiaa  iinn  bbuuzzuunnaarr”” ,,  ssii   ttoottii   ssttiiaauu  ddeejjaa  ccuu  BBeerrll iinn  ssii   GGeerrmmaanniiaa  llaa  mmii llaa  lluuii ..  LLaa  YYaall ttaa  SSttaall iinn  eerraa  ddeeaaccoorrdd  
ssaa  iinnttrree  iinn  rraazzbbooii   iimmppoottrriivvaa  JJaappoonniieeii ,,  dduuppaa  ttrreeii   lluunnii   iinnddaattaa  ccee  vvaa  ccaappii ttuullaa  GGeerrmmaanniiaa,,  ccuu  ccoonnddii ttiiaa  ssaa  
pprriimmeeaassccaa  ccaa  pprraaddaa  ddee  rraazzbbooii   nniissttee  tteerrii ttoorrii ii   ddeeppaarrttee  iinn  eesstt..    

BBrrii ttaanniiccii ii   ssii   aammeerriiccaannii ii ,,  dduuppaa  ssttii lluull   lloorr,,  nnuu  aauu  ffoosstt  ddeeaaccoorrdd  ccuumm  ssaa  pprroocceeddeezzee  iimmppoottrriivvaa  
GGeerrmmaanniieeii ..  IInnttrr--oo  iinnttrruunniirree  llaa  MMaall ttaa,,  ccuu  ppuuttiinn  ttiimmpp  iinnaaiinnttee  ddee  ccoonnffeerriinnttaa  ggeenneerraalluull   MMoonnttggoommeerryy  ssii   
mmeemmbbrrii ii   aaii   CCCCSS  aauu  ddiissccuuttaatt  ddeesspprree  oo  ssiinngguurraa  ooffeennssiivvaa  aa  aarrmmaatteeii   lluuii   MMoonnttggoommeerryy  ppeessttee  rreeggiiuunnii llee  ddee  
ccaammppiiee  ddiinn  nnoorrdduull   GGeerrmmaanniieeii   ccuu  oobbiieeccttiivvuull   BBeerrll iinn..  PPeennttrruu  aa  ssuussttiinnee  uunn  aasseemmeenneeaa  aattaacc  ss--aa  hhoottaarraatt  ccaa  
ee  nneevvooiiee  ddee  oo  ccrreesstteerree  iinn  vvoolluumm  aa  pprroovviizzii ii lloorr,,  cceeeeaa  ccee  aarr  iinnsseemmnnaa  ccaa  aarrmmaatteellee  aammeerriiccaannee  ssaa  rraammaannaa  
ppee  ppoozzii ttii ii   ddeeffeennssiivvee..  PPllaannuull   lluuii   EEiisseennhhoowweerr,,  ccaarree  aa  ffoosstt  aavvaannttaajjaatt,,  aa  ffoosstt  ssaa  ii   ssee  ddeeaa  lluuii   MMoonnttggoommeerryy  
pprriioorrii ttaattee  ddaarr  ttoottooddaattaa  ssaa  ssee  mmeennttiinnaa  aarrmmaatteellee  aammeerriiccaannee  iinn  mmiissccaarree..  

  
TTaavveerr ssaarr eeaa  RRiinnuulluuii   
PPrriimmaa  eettaappaa  ppeennttrruu  ttooaattee  aarrmmaatteellee  aall iiaattii lloorr  eerraa  ssaa  aajjuunnggaa  llaa  rraauull   RRiinn..  PPeennttrruu  aa  iinnddeeppll iinnii   aacceesstt  

tteell   aall iiaattii ii   ttrrbbuuiiaauu  ssaa  ppaattrruunnddaa  pprriinn  zziidduull   ddee  aappaarraarree  pprriinn  ppaarrtteeaa  ddee  ssuudd  ssii   ssaa  ttrreeaaccaa  bbaazziinnuull   ff lluuvviiuulluuii   
RRhhuurr  pprriinn  ppaarrtteeaa  ddee  nnoorrdd..  GGeerrmmaannii ii   iinnuunnddaasseerraa  vvaalleeaa  ff lluuvviiuulluuii   ddeesscchhiizzaanndd  bbaarraajjeellee  ddee  aaccuummuullaarree  ddiinn  
aammoonnttee..  DDuuppaa  ccee  aauu  aasstteeppttaatt  aapprrooaappee  ddoouuaa  ssaappttaammaannii   ccaa  aappeellee  ssaa  ssee  ddoommoolleeaassccaa,,  AArrmmaattaa  aa  NNoouuaa  ssii   
IInnttaaii   aammeerriiccaannaa  aauu  ttrreeccuutt  bbaazziinnuull   ppee  2233  ffeebbrruuaarriiee..    

LLaa  iinncceeppuuttuull   lluuii   mmaarrttiiee  aarrmmaatteellee  ssee  iinnttaallnneesscc  llaa  RRiinn..  PPeessttee  ttoott  ppoodduurrii llee  eerraauu  ddiissttrruussee,,  ccuu  
eexxcceeppttiiaa  cceelluuii   ddiinn  mmiiccuull   oorraass  RRaammaannggeenn,,  uunnddee  uunnii ttaattii   aallee  AArrmmaatteeii   IInnttaaii   aammeerriiccaannee  aauu  ccaappttuurraatt  uunn  
ppoodd  ddee  ccaallee  ffeerraattaa  ppee  77  mmaarrttiiee..  PPaannaa  ppee  2244  mmaarrttiiee  ccaanndd  MMoonnttggoommeerryy  aa  ttrriimmiiss  eelleemmeennttee  aallee  AArrmmaatteeii   aa  
DDoouuaa  bbrrii ttaanniiccee  ssii   AArrmmaattaa  aa  NNoouuaa  aammeerriiccaannaa  ssaa  ttrreeaaccaa  rraauull,,  AArrmmaattaa  IInnttaaii   ooccuuppaassee  ttooaattee  ccaappuurrii llee  ddee  
ppoodd  ddiinnttrree  oorraasseellee  BBoonnnn  ssii   KKoobblleennzz..  PPee  2222  mmaarrttiiee  AArrmmaattaa  aa  TTrreeiiaa  aammeerriiccaannaa  ooccuuppaassee  uunn  ccaapp  ddee  ppoodd  
llaa  ssuudd  ddee  oorraassuull   MMaaiinnzz..  AAssttffeell ,,  iinnttrreeaaggaa  bbaarriieerraa  aa  rraauulluuii   ff ii iinndd  ssppaarrttaa  EEiisseennhhaawweerr  aa  oorrddoonnaatt  ccaa  
aarrmmaatteellee  ssaa  aattaaccee  sspprree  eesstt  ppee  uunn  ff rroonntt  iinnttiinnss..  

  
OObbiieecctt iivveellee  aall iiaatt ii lloorr   iinn  GGeerr mmaanniiaa  
AAvvaannssaanndd  ccuu  ppeessttee  8800  kkmm  ppee  zzii   AArrmmaattaa  IInnttaaii   ssii   aa  NNoouuaa  aammeerriiccaannee,,  llaa  11  aapprrii ll iiee,,  aauu  iinncchhiiss  uunn  

cceerrcc  iinn  jjuurruull   zzoonneeii   ppuutteerrnniicc  iinndduussttrriiaall iizzaattee  aallee  GGeerrmmaanniieeii ,,  bbaazziinnuull   RRhhuurr,,  iinnccoonnjjuurraanndd  332255000000  ddee  



 
 

ttrruuppee  ggeerrmmaannee..  AArrmmaattaa  aa  DDoouuaa  bbrrii ttaanniiccaa  aa  ttrraavveerrssaatt  rraauull   WWeesseerr,,  llaa  jjuummaattaatteeaa  ddiissttaanntteeii   ddiinnttrree  RRiinn  ssii   
EEllbbaa,,  ppee  ddaattaa  ddee  55  aapprrii ll iiee..  PPee  1111  aapprrii ll iiee,,  AArrmmaattaa  aa  NNoouuaa  aa  aajjuunnss  llaa  rraauull  EEllbbaa,,  llaannggaa  oorraassuull   MMaaggddee--
bboouurrgg,,  iiaarr  aa  ddoouuaa  zzii   ccaappttuurraasseerraa  ccaappuurrii   ddee  ppoodd  ppee  mmaalluull   ddee  eesstt  aa  rraauulluuii ,,  aassttffeell   aaff llaanndduu--ssee  llaa  112200  kkmm  
ddee  BBeerrll iinn..    

SSoossii rreeaa  AArrmmaatteeii   aa  NNoouuaa  llaa  rraauull   EEllbbaa  rriiddiiccaa  ssuussppiicciiuunneeaa  ddee  „„ iinnttrreecceerree  ppeennttrruu  BBeerrll iinn”” ..  
BBrrii ttaanniiccii ii ,,  iinn  ssppeecciiaall   CChhuurrcchhii ll ll   ssii   MMoonnttggoommeerryy  ssii   uunnii ii   ddiinnttrree  aammeerriiccaannii ,,  rriivvaall iizzaauu  ppee  iiddeeeeaa  ccaa  
BBeerrll iinnuull   aarr  ff ii   cceell   mmaaii   iimmppoorrttaanntt  oobbiieeccttiivv  iinn  GGeerrmmaanniiaa,,  ppeennttrruu  ccaa  lluummeeaa,,  ppooppoorruull   ggeerrmmaann  iinn  ssppeecciiaall   aarr  
aaccoorrddaa  aatteennttiiaa  ccuuvveennii ttaa  aaddeevvaarraatteeii   vviiccttoorriiooaassee  iinn  rraazzbbooii ,,  aarrmmaatteeii   ccaarree  aarr  ccuucceerrii   pprriimmaa  oorraassuull..  
EEiisseennhhoowweerr  aa  iinnssiissttaatt  ccaa  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  mmii ll ii ttaarr,,  BBeerrll iinn--uull   nnuu  aarr  vvaalloorraa  ppoossiibbii lleellee  ccoossttuurrii   ccaarree  aarr  
ttrreebbuuii   ssuuppoorrttaattee  iinnttrr--oo  eevveennttuuaallaa  bbaattaall iiee  ppeennttrruu  aacceessttaa..  OO  iinnttaallnnii rree  ccuu  rruussii ii   ss--aarr  ff ii   ppuuttuutt  ffaaccee  ttoott  aattaatt  
ddee  bbiinnee  ssii   ppuuttiinn  mmaaii   llaa  ssuudd  iinn  vveecciinnaattaatteeaa  oorraasseelloorr  LLeeiippzziigg  ssii   DDrreessddeenn..  MMaaii   mmuull tt  ddeeccaatt  aattaatt  
EEiisseennhhoowweerr  ccrreeddeeaa  ccaa  rreettrrooggrraaddaattii ii   nnaazziissttii   ssee  vvoorr  rreeffuuggiiaa  uunnddeevvaa  iinn  mmuunnttii ii   bbaavvaarreezzii ,,  ddrreepptt  uurrmmaarree  
vvrrooiiaa  ssaa  iinnddrreeppttee  pprriinncciippaalluull   aattaacc  aall   aammeerriiccaannii lloorr  sspprree  ssuudduull  GGeerrmmaanniieeii ..  

IInnttrree  ttiimmpp  ff rroonnttuull   ssoovviieettiicc  rraammaassee  ssttaattiioonnaarr  ppee  rraauull   OOddrraa  iinnccaa  ddiinn  ffeebbrruuaarriiee,,  lluuccrruu  ccaarree  rriiddiiccaa  
oo  aall ttaa  iinnttrreebbaarree::  „„ CCee  vvoorr  ffaaccee  aassttiiaa??☺☺”” ..  EExxppll iiccaattii ii llee  ddee  dduuppaa  rraazzbbooii   aallee  ssoovviieettiiccii lloorr  aauu  ffoosstt  ccaa  
ff llaannccuurrii llee  ddiinn  nnoorrdd  ssii   ssuudd  eerraauu  aammeenniinnttaattee  ssii   ttrreebbuuiiaauu  rreettrraassee..  SSuucccceessiiuunneeaa  eevveenniimmeenntteelloorr  ddee  dduuppaa  
ffeebbrruuaarriiee  11994455  aarraattaa,,  ccaa  SSttaall iinn  nnuu  ccrreeddeeaa  ccaa  bbrrii ttaanniiccii   ssii   aammeerriiccaannii ii   ppuutteeaauu  ssaa  ttrraavveerrsseezzee  aassaa  ddee  
rreeppeeddee  GGeerrmmaanniiaa  iinn  ccoonnsseecciinnttaa  aa  pprreessuuppuuss  ccaa  vvaa  aavveeaa  ddeessttuull   ttiimmpp  ssaa--ssii   tteerrmmiinnee  ccuucceerrii rrii llee  pprriinn  eessttuull   
EEuurrooppeeii   ssii   aappooii  ssaa  ssee  iinnddrreeppttee  sspprree  cceennttrruull   GGeerrmmaanniieeii ..  DDeessii   ii --aa  ssppuuss  aall ttcceevvaa  lluuii   EEiisseennhhoowweerr,,  eevviiddeenntt  
nnuu  vveeddeeaa  BBeerrll iinnuull   ccaa  uunn  oobbiieeccttiivv  nneeiimmppoorrttaanntt..  IInn  pprriimmaa  ssaappttaammaannaa  ddiinn  aapprrii ll iiee  aarrmmaatteellee  lluuii   aauu  iinnttrraatt  
iinnttrr--oo  pprreeggaattii rree  ffuullggeerraattooaarree  ppeennttrruu  oo  ooffeennssiivvaa  sspprree  BBeerrll iinn..  

  
UUll tt iimmeellee  bbaattaall ii ii   iinn  EEuurr ooppaa  
UUttiimmaa  ssppeerraannttaa  lleessiinnaattaa  aa  lluuii   HHii ttlleerr  ss--aa  mmaaii   ttrreezzii tt,,  ooddaattaa  ccuu  mmooaarrtteeaa  pprreesseeddiinntteelluuii   RRoooossvveell tt  ppee  

1122  aapprrii ll iiee,,  ddaarr  ppee  oo  ppeerriiooaaddaa  ssccuurrttaa  ddee  vvrreemmee  ccaanndd  aa  ccrreezzuutt  ccaa  rreellaattii ii llee  ddiinnttrree  ppuutteerrii llee  vveessttiiccee  ssii   
UUnniiuunneeaa  SSoovviieettiiccaa  ssee  vvoorr  rruuppee..  IInnttrraaddeevvaarr  aall iiaannttaa  ddiinnttrree  eesstt  ssii   vveesstt  aavveeaa  mmoommeennttee  ddee  tteenn    ssiioonnaarree  ddaarr  
oo  rruuppttuurraa  nnuu  aavveeaa  ssaa  vviinnaa  ttooccmmaaii   aattuunnccii ,,  iinn  bbeenneeff iicciiuull   GGeerrmmaanniieeii   nnaazziissttee..  PPee  1144  ssii   1166  aapprrii ll iiee  AArrmmaattaa  
aa  CCiinncceeaa  aammeerriiccaannaa  ssii   AArrmmaattaa  aa  OOppttaa  bbrrii ttaanniiccaa  aauu  llaannssaatt  aattaaccuurrii   iinn  ssuudd,,  ccaarree  llee--aauu  aadduuss  iinnttrr--oo  
ssaappttaammaannaa  llaannggaa  rraauull   PPaadd..  AAvvaannssuull   ssoovviieettiiccii lloorr  sspprree  BBeerrll iinn  aavveeaa  ssaa  iinncceeaappaa  ppee  1166  aapprrii ll iiee..  AArrmmaattaa  aa  
SSaapptteeaa  aammeerriiccaannaa  ccaappttuurraassee  NNüürreemmbbeerrgg--uull ,,  sseeddiiuull   PPaarrttiidduulluuii   NNaazziisstt  ddii   aannii ii   3300,,  ppee  2200  aapprrii ll iiee  11994455..  
PPaattrruu  zzii llee  mmaaii  ttaarrzziiuu,,  AArrmmaattaa  RRoossiiee  ffoorrmmaa  uunn  iinneell   iinn  jjuurruull   BBeerrll iinn--uulluuii ..  IInn  uurrmmaattooaarreeaa  zzii ,,  AArrmmaattaa  aa  
CCiinncceeaa  ssoovviieettiiccaa  ssii   AArrmmaattaa  IInnttaaii   aammeerriiccaannaa  ss--aauu  iinnttaallnnii tt  llaa  TToorrggaauu  llaa  nnoorrdd  eesstt  ddee  LLeeiippzziigg,,  ppee  rraauull   
EEllbbaa  ssii   GGeerrmmaanniiaa  aa  ffoosstt  iimmppaarrttii ttaa  iinn  ddoouuaa  ppaarrttii ..  IInn  uull ttiimmaa  ssaappttaammaannaa  aa  lluunnii ii   rreezziisstteenntteellee  iimmppoottrriivvaa  
aammeerriiccaannii lloorr  ssii   bbrrii ttaanniiccii lloorr,,  pprraaccttiicc  aauu  iinncceettaatt,,  ddaarr  ssoollddaattii ii   ggeerrmmaannii   ccaarree  eerraauu  iinn  eesstt  lluuppttaauu  ddiissppeerraattii   
ssaa  nnuu  ccaaddaa  pprriizzoonniieerrii   ssoovviieettiiccii lloorr..  

  
CCaappii ttuullaarr eeaa  GGeerr mmaanniieeii   
HHii ttlleerr  ss--aa  hhoottaarraatt  ssaa  aasstteeppttee  ssffaarrssii ttuull   iinn  BBeerrll iinn,,  ddee  uunnddee  iinnccaa  mmaaii   ppuutteeaa  mmaanniippuullaa  cceeeeaa  ccee  aa  

mmaaii   rraammaass  ddiinn  eeffeeccttiivvuull   ddee  ccoommaannddaa..  MMaajjoorrii ttaatteeaa  ddiinnttrree  aassoocciiaattii ii   lluuii   ppooll ii ttiiccii   ssii   mmii ll ii ttaarrii   aauu  hhoottaarraatt  ssaa  
ppaarraasseeaassccaa  oorraassuull,,  pplleeccaanndd  iinn  nnoorrdduull  ssii   ssuudduull   GGeerrmmaanniieeii ,,  pprroobbaabbii ll   ddee  aa  nnuu  ff ii   pprriinnssii   ddee  ssoovviieettiiccii ..  PPee  
3300  aapprrii ll iiee,,  HHii ttlleerr  ss--aa  ssiinnuucciiss,,  iinn  bbuunnccaarruull   ssaauu  ddiinn  BBeerrll iinn..  AAssaa  ccuumm  ssppuunneeaa  uull ttiimmuull  ssaauu  ddooccuummeenntt  
ooff iicciiaall ,,  ll --aa  nnuummiitt  ccaa  ssuucccceessoorr  aall   ssaauu  ccaa  sseeff   aall   ssttaattuulluuii   ppee  aammiirraalluull   KKaarrll   DDooeennii ttzz..  

DDooeennii ttzz,,  ccrree  ii --aa  rraammaass  llooiiaall   lluuii   HHii ttlleerr,,  nnuu  aavveeaa  aall ttaa  ssoolluuttiiee  ddeeccaatt  ssaa  ssee  pprreeddeeaa..  RReepprreezzeennttaannttuull   
ssaauu,,  ggeenneerraalluull   AAll ff rreedd  JJooddll ,,  aa  sseemmnnaatt  uunn  aacctt  ddee  ccaappiittuullaarree  nneeccoonnddii ttiioonnaatt  aall   ttuuttuurroorr  aarrmmaatteelloorr  ggeerrmmaannee,,  
llaa  sseeddiiuull   cceennttrraall   aall   lluuii   EEiisseennhhoowweerr  iinn  oorraassuull   RReeiimmss,,  iinn  ddiimmiinneeaattaa  zzii lleeii   ddee  77  mmaaii   11994455..  PPaannaa  llaa  aacceeaa  
ddaattaa,,  ffoorrtteellee  ggeerrmmaannee  ddiinn  II ttaall iiaa  ccaappii ttuullaasseerraa  ((22  mmaaii ))  llaa  ffeell   ccaa  ssii   cceellee  ddiinn  OOllaannddaa,,  nnoorrdduull   GGeerrmmaanniieeii   ssii   
DDaanneemmaarrccaa  ((44  mmaaii ))..  GGuuvveerrnnuull   bbrrii ttaanniicc  ssii   cceell   aammeerriiccaann  ddeeccllaarraa  llaa  88  mmaaii   11994455  ZZiiuuaa  VV--EE  ((VViiccttoorriieeii   iinn  
EEuurrooppaa))..  PPrreeddaarreeaa  ddeeppll iinnaa  ssii   nneeccoonnddiittiioonnaattaa  aa  ggeerrmmaannii lloorr  aarree  lloocc  llaa  uunn  mmiinnuutt  dduuppaa  mmiieezzuull   nnooppttii ii ,,  iinn  
BBeerrll iinn,,  ccuu  ppaarrttiicciippaarreeaa  ssoovviieettiiccii lloorr..  

  



 
 

              cos tu l  razbo iu l u i    
 
 SSttaattiissttiiccii llee  ddee  bbaazzaa    aallee  cceelluuii   ddee--aall   ddooii lleeaa  RRaazzbbooii   MMoonnddiiaall   ii ll   ccaall ii ff iiccaa  ddrreepptt  cceell   mmaaii  mmaarree  
rraazzbbooii   ddiinn  iissttoorriiaa  oommeennii rrii ii   iinn  tteerrmmeennii   ddee  ppiieerrddeerrii   oommeenneessttii   ssii   rreessuurrssee  mmaatteerriiaallee  ffoolloossii ttee..  IInn  ttooaattee  cceellee  
6611  ddee  ttaarrii   ccuu  oo  ppooppuullaattiiee  ttoottaallaa  ddee  11,,77  mmii ll iiaarrddee  ddee  llooccuuii ttoorrii ,,  ttrreeii   ssffeerrttuurrii   ddiinn  ppooppuullaattiiaa  lluummii ii   llaa  aacceeaa  
vvrreemmee  aa  lluuaatt  ppaarrttee  llaa  ccoonnff rruunnttaarree..  UUnn  ttoottaall   ddee  111100  mmii ll iiooaannee  ddee  ttrruuppee  aauu  ffoosstt  mmoobbii ll iizzaattee  ppeennttrruu  
sseerrvviicciiuu  mmii ll ii ttaarr;;  mmaaii   mmuull tt  ddee  jjuummaattaattee  ddiinn  aacceesstt  ttoottaall   ddooaarr  ddee  uurrmmaattooaarreellee  ttrreeii ::  UURRSSSS    ((2222--3300  
mmii ll iiooaannee)),,  GGeerrmmaanniiaa  ((1177  mmii ll iiooaannee))  ssii   SSttaatteellee  UUnnii ttee  ((1166  mmii ll iiooaannee))..  MMaajjoorrii ttaatteeaa  ssttaattiissttiiccii lloorr  ssuunntt  ddooaarr  
eessttiimmaattiivvee..  IInnttiinnssaa  ssii   hhaaoottiiccaa  ssttrraabbaatteerree  aa  rraazzbbooiiuulluuii   aa  ffaaccuutt  aapprrooaappee  iimmppoossiibbii llaa  ttrreecceerraa  iinn  eevviiddeennttaa  aa  
uunnii ffoorrmmeelloorr..  
  IInn  tteerrmmeennii   ddee  bbaannii  cchheell ttuuii ttii ,,  ccoossttuull   ttoottaall   aall   rraazzbbooiiuulluuii   ss--aa  ppuuss  uunnddeevvaa  ddiinnccoolloo  ddee  11  ttrrii ll iioonn  ddee  
ddoollaarrii ,,  cceeeeaa  ccee  ii ll   ffaaccee  mmaaii   ssccuummpp  ddeeccaatt  ttooaattee  cceelleellaall ttee  rraazzbbooaaiiee  llaa  uunn  lloocc..  CCoossttuull   iinn  vviieettii   uummaannee  
nneeiinncclluuzzaanndd  ppee  cceeii   mmaaii  mmuull tt  ddee  55  mmii ll iiooaannee  ddee  eevvrreeii   uucciissii   iinn  HHoollooccaauusstt  ccaarree  aauu  ffoosstt  vviiccttiimmee  iinnddii rreeccttee  
aallee  rraazzbbooiiuulluuii ,,  eessttee  eessttiimmaatt  ccaa  aarr  ff ii   ffoosstt  5555  ddee  mmii ll iiooaannee  ddee  mmoorrttii   ddiinnttrree  ccaarree  2255  ddee  mmii ll iiooaannee  ddee  ssoollddaattii   
ssii   3300  ddee  mmii ll iiooaannee  ddee  cciivvii ll ii ..          
  PPooaattee  ccaa  cceeaa  mmaaii   sseemmnnii ff iiccaannttaa  ppiieerrddeerree  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg  ddee  ppee  uurrmmaa  rraazzbbooiiuulluuii   aa  ffoosstt  
eecchhii ll iibbrruull   iinn  bbaallaannttaa  mmoonnddiiaallaa  aa  ppuutteerrii lloorr..  MMaarreeaa  BBrrii ttaanniiee,,  FFrraannttaa,,  GGeerrmmaanniiaa  ssii   JJaappoonniiaa  aauu  iinncceettaatt  ssaa  
mmaaii   ff iiee  mmaarrii   ppuutteerrii ,,  iinn  ttrraaddii ttiioonnaalluull   sseennss  mmii ll ii ttaarr,,  llaassaanndd  llooccuull  llaa  ddooaarr  ddoouuaa::  SSttaatteellee  UUnnii ttee  ssii   UUnniiuunneeaa  
SSoovviieettiiccaa..    
  
  
BBiibbll iiooggrr aaff iiee::  
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JJuull iiaann,,  MM..,,  „„ BBaattaall iiaa  AAnnggll iieeii”” ,,  EEdd..  PPooll ii ttiiccaa,,  BBuuccuurreessttii   11996688  
PPeerrrraauull tt,,  GG..,,  „„ SSeeccuuttuull   ZZii ll iizzii tt”” ,,EEdd..  PPooll ii ttiiccaa,,  BBuuccuurreessttii   11996699 
 
 

  
  

  


