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ДРУГА ГЛЕДНА ТОЧКА
ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Акад. Георги Марков

Втората световна война е сблъсък на нации и идеологии, както и
ожесточена борба за ресурси. Никоя от воюващите страни няма изцяло
правото на своя страна. Престъпленията на Силите от Тристранния пакт и
техните съюзници не могат да бъдат оправдани, но трябва да се признаят
и престъпленията на техните противници. Постигането на равновесие в
оценки, изводи и обобщения изисква привеждането на досега прикриваните „неудобни доказателства“. Това би спомогнало за правилното възпитание на младото поколение, което се нуждае от своите герои, но това да
не става за сметка на „виновните за всичко“. Мъдрите хора ни съветват да
потърсим първо грешките в себе си, но във военната история често пъти
те се стоварват изцяло върху другите.
Напоследък се утвърждава тенденцията в европейската историография да се замества събитийната с „микроисторията“ на всекидневието
в името на помирението. Това е обяснимо от политическа гледна точка, но
не и от научна, защото всекидневната история само допълва събитийната,
или в случая военните събития. Спотаяваните въпроси трябва да се изясняват обективно и без съобразяване с последиците на Най-голямата война, защото те не отговарят на първопричините. Ако историците ги премълчават, това не означава, че те не съществуват и не се задават от хората. По-добре да се прочете цялата страница, отколкото подбрани откъси
със съмнението, че Истината преднамерено е разкрита „наполовина“.
През 1773 г. руската императрица Екатерина ІІ Велика се произнася властно и „завинаги“: „Победителите не ги съдят!“ За жалост, мнозинството от историците предпочитат за удобство да следват покорно победителите и да пишат от и в тяхно име историята на войните. Победените не
само нямат правото на „последна дума“, но и върху тях се стоварват всич-
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ки военни престъпления, независимо от техния извършител. Пред международните военни трибунали са изправени единствено предварително жигосаните „родени злодеи“, докато други доказани военнопрестъпници гордо и отрупани с ордени маршируват на „парадите на победата“.
Понеже за престъпленията срещу Човечеството наистина няма
давност, то нека поне Историята се опита да бъде по-справедлива от показните и назидателни политически процеси. Едно престъпление не може
да се оправдае с друго, независимо дали го предшества или го надминава
по обхват. В Историята, освен Истина, трябва да има и Справедливост.
Това, което е несправедливо за едни народи, не може да бъде справедливо
за други.
Гледната точка на победените през Най-голямата война трябва да
обори утвърдената като меродавна единствена версия на победителите.
Воюващите страни допускат масови убийства с различен знак, но „лагерите на смъртта“ не могат да заличат изтреблението на мирно население в
Дрезден, Хамбург и Кьолн, в Токио, Хирошима и Нагасаки в името на
„добрата кауза“. Потопяването на препълнени с бежанци кораби не е
оправдано дори като отговор на „вълчите глутници“ от германския подводен флот. Етническото прочистване на милиони германци заради потайните договорки на „Тримата големи“ на Ялтенската конференция поразително напомня за нацистките планове относно „Нова Европа“.
Колкото и да повтарят „миротворците“ от Парижката конференция
1919–1920 г., че е преживяна „последната война в Историята“, точно там
се посяват семената за следващата, още по-опустошителна Голяма война.
Основният принцип „Победените да платят“ е в разрез с тяхното териториално, стопанско и политическо състояние, а на всичко отгоре върху тях
е стоварена и вината за разпалването и воденето на войната „в противоречие на законите, конвенциите и обичаите“. Наказват се не отговорните политици, а цели „подведени“ от тях народи. Баснословните репарации стават непосилни с разразяването на Световната стопанска криза през есента
на 1929 г., а нейните нарастващи поражения карат потърпевшите да изберат „хляба пред свободата“.
Победителите разоръжават победените, но продължават да трупат
оръжие с условието „Сигурност за нас“. Победените са поставени в унизителното положение да станат беззащитен обект на „военна разходка и
окупация“. Световната конференция по разоръжаването в Женева през
1932–1933 г. се придържа към военните клаузи на договорите за мир с някои незначителни промени при разделението между отбранителните и
нападателните оръжия. Това подтиква Третия райх да напусне Обществото на народите и да пристъпи към едностранно въоръжаване.
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Преодоляването на европоцентризма изисква да се признае, че
след Първата световна война „Европа вече не е светът“, макар все още да
удържа колониалните владения. Геополитическите центрове нарастват на
пет: Британската империя, останалата Европа, Съветският съюз, Япония и
Съединените американски щати. Втората световна война започва в Азия с
началото на Японско-китайската война за Манджурия на 18 септември
1931 г. и завършва пак там с подписването на безусловната капитулация
на Япония на 2 септември 1945 г. в Токийския залив.
Гражданската война в Китай (1927–1937) между Гоминдана и Комунистическата партия е пряко свързана с политиката на Съветския съюз
и Коминтерна. Йосиф Сталин полага големи усилия за нейното прекратяване и за създаването на „Единен национален фронт“ срещу агресията на
Япония, като така отвлича нейните сили в южното направление. Сраженията при езерото Хасан и река Халхин Гол (1938–1939) доказват, че
Червената армия не е онази на Руската империя от 1904–1905 г.
Войната на фашистка Италия за завладяване на Абисиния през
1935–1936 г. е оценена като стратегическа възможност за сближаването ѝ
с Третия райх в рамките на Антикоминтерновския пакт. Неспособността
на Обществото на народите да опази „Версайския ред“ чрез военни санкции отваря пътя към прекрояването на границите. Гражданската война в
Испания през 1936–1939 г. потвърждава „политиката на ненамеса“ и стремежа на Великобритания и Франция да отклонят „ревизионистките Сили“
към локални или регионални конфликти.
Програмата за „прибирането на германците“ в Третия райх съдържа последователното присъединяване на Австрия, Судетите, Мемел и Коридора с Данциг, но Адолф Хитлер посяга и върху Чехия, с което нарушава етническия принцип. Заместването на несправедливия „Версайски ред“
с друг, също несправедлив „Нов ред“ злепоставя правото дело на победените. Това предоставя възможност на „миротворците“ да ги охулят вкупом като „агресори“, а себе си да обявят за „невинни жертви“.
Голямото стратегическо надиграване между „умиротворението“ на
Невил Чембърлейн и „сблъсъкът между империалистическите хищници“ на
Сталин през 1938–1939 г. завършва с убедителния успех на Кремъл. Закономерният отговор на Мюнхенската спогодба е Пактът за ненападение „Рибентроп – Молотов“, който ускорява войната в Европа във вреда на Запада.
Всяка Велика сила играе по собствени правила в разрез с международното
право, но не винаги е в състояние да ги наложи навсякъде. Тогава тя се
оплаква, че другите „не играели по правилата“, сиреч нейните правила.
„Мълниеносната война“ срещу Полша не позволява на западните демокрации да ѝ окажат съществена помощ. Всъщност тя е предварително по-

10

Акад. Георги Марков

жертвана, докато се съсредоточат достатъчно сили в Белгия и на укрепената
линия „Мажино“. Съветско-финската война през зимата на 1939–1940 г.
представя Червената армия в лоша светлина, което заблуждава Хитлер в
уязвимостта на „Колоса на глинени крака“. Същевременно Третият райх
изпреварва планираната от Уинстън Чърчил десантна операция в Норвегия и завзема фиордите на Скандинавия като удобни за устройването на
военноморски бази.
Най-голямата изненада в Европа е скоротечният разгром на Франция като главната опора на „Версайската система“. Светът става слисан
свидетел как новата стратегия на „Мълниеносната война“ скоростно сразява остарялата позиционна стратегия. Хитлер обаче не завършва удара за
унищожението на противника, а оставя британския експедиционен корпус
и остатъците от френската армия да избягат от континента през Дюнкерк.
Той напразно се надява да постигне мир с Британската империя и по-скоро да осъществи програмирания още в „Моята борба“ – „Кръстоносен поход срещу болшевизма“. Така стратегията става жертва на идеологията, а
здравият разум бива помрачен от фанатизма за „изтреблението на евреите
болшевики“.
Изстраданата поука за Берлин е никога повече да не воюва на два
фронта. Първоначалният замисъл на десантната операция „Морски лъв“ е
променен с оглед необходимостта да се наложи господство във въздуха над
„Острова-крепост“ и така да се преодолее вражеското господство по море.
Всъщност „Битката за Британия“ не е спечелена напълно от англичаните, а
по-скоро е прекратена от Хитлер, за да съсредоточи Вермахта на Изток срещу Съветския съюз. Фюрерът подценява силата на болшевиките и надценява собствените си сили, с което греши фатално и двойно.
„Слабото място“ на Силите от Тристранния пакт е в липсата на
достатъчно материални ресурси за воденето на продължителна война.
„Периферната стратегия“ предвижда завладяването на Северна Африка и
Близкия изток, с което да бъде прерязана „главната кръвоносна артерия“
на Британската империя. Бенито Мусолини обаче не е в състояние сам да
създаде „Новата Римска империя“ чрез своята злополучна „Паралелна
война“, а Хитлер не отделя достатъчно сили за настъплението към Суецкия канал. Нещо повече, авантюрата на Мусолини срещу Гърция на 28 октомври 1940 г. и държавният преврат в Белград на 27 март 1941 г. налагат
отклоняването на две германски армии и един въздушен флот към Балканите, което отлага началото на операция „Барбароса“ с 5 съдбоносни
седмици.
Скоротечният разгром на Югославия и Гърция променя коренно
геополитическата карта на Европейския Югоизток. На 13 април 1941 г.
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във Вардарска Македония се създават Българските акционни комитети,
чийто Централен комитет в Скопие излиза с прочувствено обръщение:
„Българи! Македония е свободна! Свободна е Македония за всички времена! Македония е свободна в общобългарската национална общност.“
Поемайки местната власт, комитетите призовават цар Борис ІІІ „час поскоро“ да изпрати войска и администрация, за да приобщят освободените
земи към Отечеството. На 19 април 1-ва армия встъпва в земите, отнети
по силата на диктатите от Букурещ и Ньой, посрещната възторжено от
българското население. Заемането на Беломорието от 2-ра армия започва
на 24 април, а на 9 май са завзети и островите Тасос и Самотраки. Новоосвободените земи са обозначени в Берлин като „области под българско управление“, докато териториалният въпрос бъде решен окончателно след
края на Втората световна война. Така фюрерът държи под натиск „верните бойни другари“ от Първата световна война, за да се включат поенергично в усилията и жертвите на Тристранния пакт. От германски и
италиански плен са освободени 12 669 българи, служили принудително в
югославската и в гръцката армия.
Пропагандната теза на Хитлер за „превантивна война“ срещу Съветския съюз не отговаря на наличните факти. Вярно е, че като всяка
армия и Червената има нападателни планове, но тя все още е в състояние
на реорганизация и превъоръжаване. Сталин отлага намесата в Най-голямата война с 22 месеца и се нуждае от още 12 месеца мир, а Хитлер точно
поради това не му ги предоставя и го напада, без да е необходим оправдаващ повод. За него Съветският съюз е по-слабият противник от Британската империя, с който вярва да се справи само за три и половина месеца.
Фюрерът, подобно на Наполеон при други исторически обстоятелства, ще
стане жертва на съотношението между пространство и време, а и отсрещната страна не би помолила за примирие и мир.
Втората световна война трябва да се изследва не само като война
между нациите, но и на идеологиите, както с тяхното ожесточено противоборство, така и със странните съчетания: нацисти и болшевики, демократи и комунисти, пацифисти и милитаристи, вярващи и безбожници. „Голямата политика“ е разгледана като съотношение на сила и интереси, при
което за морала не остава никакво място. Победителите спорят единствено по въпроса „кой е повече победител?“. „Неизбежно съпътстващите
жертви“ се прехвърлят върху съвестта на вражеските водачи, макар да са
били „напълно лишени“ от нея!
Разминаването между обрата в Япония от „Северната към Южната
стратегия“ и този в Германия „от Западна към Източна Европа“ през есента на 1940 г. ще се окаже фатално. Неосъществяването на Четиристранния
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пакт за сметка на Британската империя се дължи на стремежа на Хитлер и
Сталин да господстват преди всичко в „Стария свят“. Англосаксонските
Сили получават рядката възможност да привлекат Съветския съюз в коалиционната война срещу Тристранния пакт, което променя хода на световната История.
Ролята на Съединените щати като „Арсенал на демокрацията“ е зависима от силата на изолационизма. Войната обаче постепенно става желана поради изпадането във „второто дъно“ на стопанската криза през
1937–1938 г. Франклин Рузвелт тласка страната към „Война против диктатурите“, но освен за демокрация отново става дума за златните запаси на
европейските страни. Икономиката на Съединените щати достига върховата си точка в разгара на Втората световна война. Спорът в американската военна стратегия е относно главното направление: в Атлантическия
океан към Европа или в Тихия океан към Азия?
Основната разлика между воюващите страни е в целите, но не и в
средствата за тяхното постигане „на всяка цена“. „Тоталната война“ не
различава фронта от тила и не щади мирното население. Военната икономика е от решаващо значение, поради което биват унищожавани фабриките с работната им сила. „Пречупването на духа на народа“ предполага неговото частично унищожаване, при което западните демокрации разполагат с по-големи технически възможности. Споделената отговорност се отхвърля от политиците, но според историка е задължителна.
С началото на войната между Третия райх и Съветския съюз на
22 юни 1941 г. се създава решаващият Източен фронт на Втората световна
война. Невижданият размах на военните действия впечатлява с ожесточението и жертвите, както и с издръжливостта на обществено-политическите системи. Единствено тоталитарна Сила като Съветския съюз може да
устои на толкова мощните „светкавични удари“, нанесени му от една друга тоталитарна Сила като Третия райх. Сталин отстъпва пространство, за
да спечели време, защото още не са завършени реорганизацията и превъоръжаването на Червената армия. Той е принуден да се откаже от „Световната пролетарска революция“ и да заложи на доскоро отричания руски национализъм и дори на вкорененото православно християнство. Воден от
предубеждението за „расово превъзходство“, Хитлер неволно му помага,
презирайки славяните като „непълноценни получовеци“, на които не носи
„освобождение от болшевизма“, а безмилостно поробване.
Спечелилата смайващи победи „Мълниеносна война“ се превръща
в продължителна война на изтощение, а съотношението на ресурсите не е
в полза на Германия. Ето защо Хитлер подчинява стратегията на икономиката и пренасочва главния удар в Украйна и към Кавказ, с което закъс-
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нява непоправимо под Москва. Подпомогнат от сибирските дивизии и
„Генерал Мраз“, Сталин доказва, че Вермахтът не е непобедим и може да
бъде „развенчан пред портите на столицата“. В интерес на обективността
обаче трябва да се изтъкне, че германците спират напредването и в някои
участъци на фронта вече се оттеглят още преди началото на съветското
контранастъпление.
Съединените щати са здраво обхванати от изолационизма и Рузвелт се чуди как на всяка цена да ги вкара във войната. Той умишлено
изостря отношенията с Япония, за да я предизвика тя да ги скъса и да нападне първа. Дешифрирането на радиограмите между Токио и посолствата в чужбина предоставя ценната възможност да се знаят плановете на отсрещната страна. Президентът премества главната база на Тихоокеанския
флот от Сан Диего в Пърл Харбър на Хаваите, които не са достатъчно защитени и са по-близо до Япония. Кастата на самураите „се хваща на въдицата“ и на 7 декември 1941 г. техният флот напада линейните кораби, обаче самолетоносачите са предвидливо изтеглени. Рузвелт гневно проклина
„неочакваното подло нападение“, а неговите сънародници вече яростно го
подкрепят в стремежа към война. Нещо повече, той успява да предвиди
реакцията на „Враг №1“ Хитлер, който обявява война на Съединените щати и така се стига до създаването на мощна коалиция, озаглавена с фамилното име на фюрера.
Тази странна коалиция между идеологически врагове и геополитически съюзници е обоснована от желанието да се спечели победата над
общия враг, а после да се разпределят плодовете ѝ според приноса на всеки поотделно. Западните демокрации не са в състояние да надделеят над
Третия райх, поради което плащат с оръжие и стратегически суровини за
милионите жертви на Червената армия. В морската битка при остров Мидуей Съединените щати обръщат хода на войната в Тихия океан, а Британската империя постига същото в Северна Африка в сражението при Ел
Аламейн в Египет. Коренният обрат в хода на цялата война обаче е извоюван при Сталинград на Волга с унищожаването на 6-а германска армия.
За Сталин съюзниците трябва да открият Втори фронт в Северозападна Франция, но Чърчил предпочита да овладее Северна Африка и през
Сицилия да нахлуе на Апенините. За щастие на балканските народи той
не успява да прокара пред другите „Двама големи“ своя „Балкански вариант“ с вкарването на Турция във войната, което означава страшно опустошение между Егейско море и Дунав. Отпадането на фашистка Италия от
Тристранния пакт я прави съвоюваща на Антихитлеристката коалиция,
дори без да воюва, и става пример за следване от другите съюзници на
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Хитлер. Финландия, Румъния, България и Унгария обаче не са признати
за съвоюващи, въпреки че също обръщат оръжието срещу Третия райх.
С поражението, понесено на Курската дъга през лятото на 1943 г.,
Вермахтът окончателно губи стратегическата инициатива и преминава
към „еластична отбрана чрез скъсяване и изравняване на фронта“. Рузвелт
измисля убийствената формула на „безусловната капитулация“, която не
дава никаква друга възможност на противника, освен да се бие „до последния куршум в безусловна съпротива“. Стратегическата авиация на Великобритания и Съединените щати открива „фронт за настъпление по въздуха“, като унищожава германските индустриални центрове чрез „бомбени килими“ или „бомбардиране по площи“.
Настоявайки да има своя „зона на сигурност“ в Европа, Сталин се
споразумява с Чърчил чрез „Тайния протокол“ към Съюзния договор
между Съветския съюз и Великобритания (26 май 1942 г.) и „Процентния
протокол“ (9 октомври 1944 г.), потвърдени на конференциите в Техеран
и Ялта, да включи в нея Прибалтика, Чехословакия, Унгария, Румъния и
България. Великобритания запазва в своята сфера на влияние Турция,
Гърция, Югославия и Италия. След края на Втората световна война Чърчил се оправдава, че бил измамен от „Чичо Джо“ с обещанието за „всеобщи, свободни и честни избори“, което е политическо лицемерие.
Със съюзническите десанти в Северозападна и Южна Франция
през лятото на 1944 г. обреченият Трети райх се озовава между четири сухопътни и един въздушен фронт. Оцеляването на Хитлер в атентата от
20 юли 1944 г. се посреща с голямо облекчение от коалицията срещу него,
защото не се предвиждат никакви преговори за примирие и мир с вероятните му наследници. Червената армия пристъпва към завземането на Източна Прусия, Померания, Силезия и Судетите, извършвайки етническо
прочистване на германското население, подпомогната от полски и чешки
наказателни отряди. Масовите убийства, насилия и грабежи биват узаконени от „Тримата големи“ на конференцията в Потсдам, където Полша е
„обезщетена“ заради линията „Кързън“ със земите до реките Одер и Западна Ниса с живеещите там преди войната 15 000 000 германци. От тях
са погубени около 1 000 000 цивилни, но победителите се позовават на
„грешки в статистиката на преброяването“. Съветските подводничари потапят параходи в Балтийско море, препълнени с бежанци, защото имали
„за какво да отмъщават“.
Чърчил изпълва заканата си да „ковънтризира“ германските градове. Връх на злодеянието е унищожаването с въздушни удари на Дрезден с
135 000 жени, деца и старци, като общото число на избитите цивилни в
„бомбените правоъгълници на маршал Харис“ е 620 000. Британските и
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американските войски действат с убеждението, че „германците са вкупом
виновни и трябва да платят за престъпленията на Хитлер“. В освободените концентрационни лагери биват вкарвани не само „военнопрестъпници“,
но и кметове, съдии, журналисти и дори учители, които са съдени „по късата процедура“ на военните трибунали. Унищожаването на нацизма е
свързано с премахването на германската държава и „превъзпитанието на
германския народ“.
Безусловната капитулация на Третия райх е предпоставка за разделянето на Европа, но и за появата на първите неизбежни и разрушителни
пукнатини в Антихитлеристката коалиция. Новият президент Хари Труман следва „Твърд курс“ в стремежа си да издигне Съединените щати до
„единствената Свръхсила в света“. В хода на Потсдамската конференция
завършва успешно ядреният проект „Манхатън“. Атомният монопол дава
извънредно самочувствие на меродавните кръгове във Вашингтон. Останала „сама срещу всички“, Япония търси начин да сключи „почетен мир“,
но от нея се иска „безусловна капитулация“. Масираните бомбардировки
сриват 98 японски града и убиват 269 197 техни жители, от които 115 000
в Токио. Императорът Хирохито вижда ясно безсмислието на по-нататъшната съпротива.
Сталин прекратява Пакта за неутралитет с Япония и бърза да се
намеси, за да подкрепи Китайската комунистическа партия в борбата срещу Гоминдана за завземането на властта в Пекин. Той отхвърля всякакво
посредничество между Япония и Съединените щати. На свой ред Труман
вече не желае помощта на Червената армия и решава да размаха „атомната тояга“ пред своя „самозабравил се съюзник“. Въпреки липсата на военна необходимост, той заповядва хвърлянето на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки (6 и 9 август 1945 г.), като жертвите от преките удари и
от лъчевата болест достигат общо 340 000 души. Червената армия обаче
навлиза на 9 август в Манджурия. С безусловната капитулация на Япония
на 2 септември 1945 г. завършва Най-голямата война на всички времена.
Международните военни трибунали в Нюрнберг и Токио не са
международни, защото изключват представителите на победените народи,
освен поставените на подсъдимата скамейка. Победителите военнопрестъпници бесят победените военнопрестъпници. Макар в Историята да няма условното „ако“, но все пак ако крайната победа бе на страната на
Тристранния пакт, то на бесилото щяха да увиснат „Тримата големи“.
Всъщност, ако трябва да бъдем справедливи, военнопрестъпниците и от
двете воюващи страни следва да бъдат екзекутирани редом, защото са заедно отговорни за гибелта на 60 000 000 човешки същества.
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Още древните са знаели, че „Бог по начало обича победителите“,
обаче остава съмнението, че не ги е познавал достатъчно. Вярно е, че победените в най-добрия случай могат да предизвикат съжаление и понякога
съчувствие, но „парадите на победата“ са венецът на делата, като не всички от тях са достойни за почит. Фронтовата линия има две страни, така че
винаги могат да се напишат най-малко две истории на едни и същи събития. Бедата е, че някои си въобразяват, че както победителят е единствен,
така и Историята трябва да бъде само една, сиреч неговата.
Във войната всеки се надява да бъде победител, но щом има такъв,
ще трябва някой друг да е победен. Най-голямата победа е когато човек
пребори собствените си предразсъдъци, защото тогава не е необходимо
непременно да има победен. В Историята, както и в живота, се среща
всичко. Оборването на наложеното правило, че „победителите винаги
имат право“ и отгоре на всичко „никой не може да ги съди“, си заслужава
усилията. Всички сме отговорни пред Историята и никой няма предимството да ѝ внушава преднамерено своята истина, която също подлежи на
съмнение и доказване. Така че нека бъдем ако не равноправни, то поне
равнопоставени пред Съда на Историята, който няма нищо общо с военен
трибунал. Някога в Римската империя са искали „първо фактите“, за да
въздадат правото съгласно принципа „Както и другият“. И днес това е
дълг на историка, за когото добросъвестното изследване на миналото стои
по-горе от едностранчивото му политизиране.
(Гледната точка на автора е обоснована в неговия научен труд
„Друга история на Най-голямата война“. Книги І–ІІ. София, Издателство Захарий Стоянов, 2014–2015)
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ANOTHER PERSPECTIVE
OF WORLD WAR II
Acad. Georgi Markov

World War II was a clash of nations and ideologies, and a fierce struggle
for resources. None of the warring parties was entirely right. Crimes of the
Tripartite Pact forces and their allies can not to be justified, but the crimes of their
opponents must also be recognized. Achieving balance in evaluations, conclusions
and generalizations requires bringing disguised so far “inconvenient evidence”.
This would help to correct upbringing of the younger generation that needs its
heroes, but not at the expense of the “guilty of everything”. Wise people advise us
to seek first the mistakes in ourselves, but in military history often they are
dumped entirely on others.
Recently, the tendency was established in European historiography to
replace events with “micro-history“ of everyday life in the name of reconciliation.
This is understandable from a political perspective, but not from a scientific
perspective, because everyday life history only adds events, or in the case military
events. Lurked issues should be clarified objectively and without consideration of
the consequences of the biggest war because they do not meet the root causes. If
historians keep silent about them, that does not mean they do not exist and are not
asked by people. Better to read the whole page rather than selected excerpts,
suspecting that Truth is deliberately revealed “in half”.
In 1773, the Russian Empress Catherine II the Great stated authoritatively
and “forever”: “No one judge the winners!” Unfortunately, the majority of
historians prefer for convenience to follow obediently the winners and write on
their behalf and in their name the history of wars. Defeated not only have the no
right to “last word”, but they are charged with all war crimes regardless of their
perpetrator. Before international tribunals are brought only previously branded
“born villains”, while other proven war criminals proudly and laden with orders
are marching “victory parade”.
Because crimes against humanity really have no legal prescription, let
history at least try to be fairer than the ostentatious and exemplary political
processes. A crime cannot justify another, no matter if it is preceding or surpassing
in scope. In the History, apart from the Truth there must be Justice. What is unfair
for some people may not be fair to others.
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The viewpoint of the losers in the biggest war must refute the established
as the sole authoritative version of the winners. Warring parties allow mass murder
with a different character, but “death camps” cannot delete the extermination of
civilians in Dresden, Hamburg and Cologne, Tokyo, Hiroshima and Nagasaki in
the name of the “good cause”. The sinking of the overcrowded refugee ships is not
justified even in response to the “wolf packs” of German submarine fleet. The
ethnic cleansing of millions of Germans because of the secretive arrangements of
“Big Three” of the Yalta conference strikingly reminiscent of Nazi plans for “New
Europe”.
Although “peacemakers” of the Paris Conference 1919–1920 kept repeating that “the last war in history” was survived, that's where the seeds were sown
for the next even more devastating Great War. The basic principle “losers pay” is
contrary to their territorial, economic and political status, and on top the blame is
put on them for starting and waging the war “in conflict of laws, conventions and
customs”. Not those responsible politicians were punished, but entire nations
“misled” by them. Fabulous reparations became too strenuous with the outbreak of
World economic crisis in autumn 1929, and its growing lesions cause victims to
choose “bread before freedom”.
Winners disarm the vanquished, but continue to accumulate weapons with
the condition “Security for us”. The losers are placed in the humiliating position to
become defenceless subject to “military walk and occupation”. World Conference
on Disarmament in Geneva in 1932–1933 adhered to the military clauses of the
peace treaty with some minor changes in the division between defensive and
offensive weapons. This prompted the Third Reich to leave the League of Nations
and to proceed unilaterally arming.
Overcoming Eurocentrism required recognizing that after the First World
War “Europe is no longer the world”, though still retained the colonial possessions. Geopolitical centres increased to five: the British Empire, the rest of
Europe, Soviet Union, Japan and the United States. World War II began in Asia
with the start of the Japanese-Chinese war for Manchuria on September 18, 1931
and ends there again with the signing of the unconditional surrender of Japan on
Sept. 2, 1945 in Tokyo Bay.
Chinese civil war (1927–1937) between the Kuomintang and the
Communist Party was directly related to the policy of the Soviet Union and the
Comintern. Joseph Stalin was making great efforts for its termination and the
creation of a “united national front” against the aggression of Japan, thus
distracting its forces in southern direction. Fighting at Lake Hasan and river Halhin
Gaulle (1938–1939) proved that the Red Army was not the army of the Russian
Empire from 1904–1905 г.
The war of fascist Italy for conquest of Abyssinia in 1935–1936 was
assessed as a strategic opportunity for rapprochement with the Third Reich in the
Anti-Comintern pact. The inability of the League of Nations to protect “the
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Versailles order” through military sanctions opened the way to the redrawing of
borders. Spanish Civil War in 1936–1939 upheld the “policy of non-interference”
and the desire of Britain and France to divert “revisionist forces” to local or
regional conflicts.
The program for “accession of Germans“ in the Third Reich contained
consistent Accession of Austria, Sudetenland, Memel and Corridor with Danzig,
but Adolf Hitler impinged on Czech Republic, which violated the ethnic principle.
Substituting unjust “Versailles order” with another also unfair “New order”
denigrated the rights case of the vanquished. This enables the “peacekeepers” to
vilify them en gross as “aggressors” and declare themselves “innocent victims”.
The great strategic dancing between the “pacification” of Neville
Chamberlain and the “clash between the imperialist predators” of Stalin in 1938–
1939 ended with a convincing success of the Kremlin. Consequential response to
the Munich Agreement was non-aggression pact “Ribbentrop – Molotov” that
accelerated the war in Europe to the detriment of the West. Every major Power
played by its own rules contrary to international law, but was not always able to
impose them everywhere. Then this Power complained that others “do not play by
the rules”, that is its rules.
The “Thunderbolt war” against Poland did not allow the Western
democracies to provide substantial support. In fact, it was a pre-victimized while
enough forces could be concentrated in Belgium and the line “Maginot” fortified.
Soviet-Finnish war in the winter of 1939–1940 displayed the Red Army in a bad
light which mislead Hitler about the vulnerability of the “Colossus with feet of
clay”. In the same time the Third Reich anticipated the planned by Winston
Churchill Landing Force operation in Norway and took over the fjords of
Scandinavia, as convenient placement of naval bases.
The biggest surprise in Europe was the galloping defeat of France as the
mainstay of the “Versailles system”. The world was stunned witness how the new
strategy of “Thunderbolt war” defeated in full speed the outdated positional
strategy. But Hitler did not complete the impact of the destruction of the enemy,
leaving the British Expeditionary Force and the remnants of the French army to
escape the continent in Dunkirk. He vainly hoped to achieve peace with the British
Empire and accomplish more recently programmed yet in “Mein Kampf” –
“crusade against Bolshevism”. So strategy became a victim of ideology and
common sense was overshadowed by fanaticism for “the extermination of the Jews
Bolsheviks”.
Suffered lesson for Berlin was never to fight on two fronts. The original
intent of the Sea Lion drop operation was changed in view of the need to have air
supremacy over the “Island stronghold” and thus to overcome the enemy's
dominance at sea. In fact, the “Battle of Britain” is not completely won by the
British, but rather terminated by Hitler to concentrate Wehrmacht in the East
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against the Soviet Union. Fuhrer underestimated the power of the Bolsheviks and
overestimated his own forces, which was mortally and doubly wrong.
“Weakness” of the Tripartite Pact Forces was lack of material resources
for conducting a protracted war. “Peripheral strategy” provided the conquest of
North Africa and the Middle East, which should cut “the main blood artery” of the
British Empire. Benito Mussolini was not able though to create on his own the
“New Roman Empire” through his unfortunate “Parallel war” and Hitler did not
provided enough forces for advancing toward the Suez Canal. Moreover,
Mussolini’s adventure against Greece on 28 October 1940 and the coup in
Belgrade on March 27, 1941 required the diversion of two German armies and one
fleet to the Balkans, which delayed the start of Barbarossa Operation with 5 fateful
weeks.
Fulminant defeat of Yugoslavia and Greece dramatically changed the
geopolitical map of the European Southeast. On April 13, 1941 in Vardar
Macedonia, Bulgarian Action Committees were created, whose Central Committee
in Skopje came with a heartfelt appeal: “Bulgarians! Macedonia is free!
Macedonia is free forever! Macedonia is free in all-Bulgarian national
community”. Taking local government the Committees call King Boris III to send
“as soon as possible” the army and administration to integrate the released land to
the Fatherland. On April 19, the First Army intervened in the lands confiscated
under the dictates of Bucharest and Neuilly, greeted enthusiastically by the
Bulgarian population. The occupation of the Aegean by the Second Army started
on April 24 and on May 9 also the islands of Thasos and Samothrace were
invaded. Newly liberated lands were designated in Berlin as “areas under
Bulgarian control”, while the land issue be finally resolved after the Second World
War. So Hitler kept under pressure the “loyal comrades” of the First World War to
engage more forcefully in the effort and sacrifice of the Tripartite Pact. From
German and Italian captivity, 12 669 Bulgarians were released that forcibly served
in the Yugoslav and Greek armies.
Hitler's propaganda thesis of “preventive war” against the Soviet Union
did not meet the facts available. It is true that, like each army, also the Red Army
had offensive plans, but it was still in a state of reorganization and rearmament.
Stalin delayed intervention in the biggest war with 22 months and required 12
months peace and Hitler precisely because of this did not provided them and
attacked him without the need for justifying the occasion. For him, the Soviet
Union was weaker opponent than the British Empire, which he believed can
handle in only about three and a half months. The Fuhrer like Napoleon in other
historical circumstances will become a victim of the ratio between space and time,
and the other side would not ask for truce and peace.
WWII should be studied not only as a war between nations, but also of
ideologies, both with their fierce rivalry and the strange combinations: Nazis and
Bolsheviks, democrats and communists, pacifists and militarists, believers and

Another perspective of World War II

21

atheists. “Big policy” is viewed as the ratio of power and interests, in which no
place was left to morality. Winners argued solely on the question “who is winning
more”. “Inevitably occurring victims” are transferred to the conscience of enemy
leaders, though they were “completely devoid of it”!
The discrepancy between the reversal in Japan from “Northern to Southern
strategy” and that of Germany “from Western to Eastern Europe” in the fall of
1940 will be fatal. Failure of Four Covenant on account of the British Empire was
due to the desire of Hitler and Stalin to dominate primarily in the “Old World”.
Anglo-Saxon Forces received the rare opportunity to attract the Soviet Union in
the coalition war against the Tripartite Pact, which changed the course of world
history.
The role of the United States as the “Arsenal of Democracy” was
dependent on the strength of isolationism. The war, however, gradually became
desirable because of falling in the “second bottom” of the economic crisis in 1937–
1938. Franklin Roosevelt was pushing the country to the “War against
dictatorships”, but apart for democracy once again it was a question about the gold
stocks of European countries. The economy of the United States reached a peak at
the height of World War II. The dispute in US military strategy was on the main
direction: the Atlantic Ocean to Europe or the Pacific to Asia?
The main difference between the belligerents was in purposes, but not in
the means to achieve them “at any price”. “Total war” did not distinguish front
from back and does not spare civilians. Military economy was crucial, which was
why factories were being destroyed together with their workforce. “Breaking the
spirit of the people” required its partial destruction, in which Western democracies
have greater technical capabilities. Shared responsibility was rejected by
politicians, but according to the historian is mandatory.
With the beginning of the war between the Third Reich and the Soviet
Union on June 22, 1941 the decisive Eastern Front was established of World War
II. Unprecedented breadth of hostilities was impressive with the violence and
victims, as well as the resilience of socio-political systems. Only totalitarian Power
as the Soviet Union could resist so powerful “lightning strikes” inflicted by
another totalitarian Power as the Third Reich. Stalin retreat space to gain time,
because reorganization and rearmament of the Red Army were not completed. He
was forced to abandon the “World proletarian revolution” and to rely on recently
denied Russian nationalism and even rooted Orthodox Christianity. Led by the bias
of “racial superiority” Hitler unwittingly helped him, despising the Slavs as
“incomplete halfmen”, to which he was not carrying the “liberation from
Bolshevism” but ruthless enslavement.
Winning stunning victories “Lightning War” turns into a long war of
attrition and the ratio of resources was not in favour of Germany. Therefore Hitler
subjected strategy to economics and shifted the brunt in Ukraine and the Caucasus,
with which he was late beyond repair for Moscow. Supported by the Siberian
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divisions and “General Frost” Stalin proved that the Wehrmacht was not invincible
and can be “dethroned at the gates of the capital”. In the interest of objectivity, it
must be pointed out that the Germans stopped progression and in some sections of
fronts already withdrawn before the start of the Soviet counteroffensive.
The United States was firmly enveloped in isolationism and Roosevelt
wondered how, at any cost, to put them in the war. He deliberately exacerbated
relations with Japan to cause Japan to break them and attack first. Deciphering
radiograms between Tokyo and embassies abroad provided a valuable opportunity
to know the plans of the other side. The president moved the main base of the
Pacific Fleet from San Diego to Pearl Harbour in Hawaii, which were not
sufficiently protected and were closer to Japan. Samurai caste “grabbed the bait”
and on 7 December 1941 their fleet attacked battleships; aircraft carriers, however,
were prudently withdrawn. Roosevelt angrily cursed the “unexpected cowardly
attack” and his countrymen already fiercely supported him in the pursuit of war.
Moreover, he was able to predict the reaction of “Enemy № 1”. Hitler declared
war on the United States and thus the creation of a powerful coalition happened
entitled by the surname of the Fuhrer.
This strange coalition between ideological enemies and geopolitical allies
was justified by the desire to gain the victory over the common enemy, and then to
distribute its fruits according to the contribution of each. Western democracies
were not able to prevail over the Third Reich due to which they paid with weapons
and strategic resources for the millions of victims of the Red Army. In the battle of
Midway Island, the United States turned the war course in the Pacific, and the
British Empire achieved the same in North Africa in the battle of El Alamein in
Egypt. A radical change in the course of the war, however, was made at Stalingrad
on the Volga with the destruction of the German 6th Army.
Stalin allies had to open a second front in North-Western France, but
Churchill preferred to control North Africa and through Sicily to invade the
Apennines. Fortunately for the Balkan nations he failed to push before the others
“Two Bigs” his “Balkan variant” with the introduction of Turkey into the war,
which meant terrible devastation between the Aegean Sea and the Danube.
Dropping out of fascist Italy of the Tripartite Pact made it an allied of the antiHitler coalition even without being at war and became an example to follow by
other allies of Hitler. Finland, Romania, Bulgaria and Hungary were not
recognized for allies, although they also turn weapons against the Third Reich.
With the defeat suffered in the Kursk arc in the summer of 1943 the
Wehrmacht completely lost the strategic initiative and went to “elastic defence by
shortening and alignment to the front”. Roosevelt invented the deadly formula of
“unconditional surrender”, which gave no other option to the opponent but to fight
“to the last bullet in unequivocal opposition”. Strategic aviation of Britain and the
United States opened the “air offense front” by destroying the German industrial
centres through the “carpet bombing” or “bombardment by space”.
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Insisting to have his “security zone” in Europe, Stalin agreed with
Churchill through the “Secret Protocol” to the Treaty of Alliance between the
Soviet Union and the United Kingdom (26 May 1942) and the “Percentage
Protocol” (9 October 1944) confirmed at the conferences in Teheran and Yalta, to
include in it the Baltics, Czechoslovakia, Hungary, Romania and Bulgaria. Britain
kept within its sphere of influence Turkey, Greece, Yugoslavia and Italy. After the
Second World War, Churchill justified that he was deceived by “Uncle Joe” with
the promise of “universal, free and fair elections”, which was a political hypocrisy.
With the Allied landings in northwest and southern France in the summer
of 1944 the doomed Third Reich found itself between four land and one air fronts.
Survival of Hitler in the attack of 20 July 1944 met with great relief by the
coalition against him, because no negotiations were foreseen for an armistice and
peace with his likely successors. Red Army proceeded to the seizure of East
Prussia, Pomerania, Silesia and the Sudetenland, committing ethnic cleansing of
the German population, aided by Polish and Czech squad. Mass murders, robbery
and violence were legitimized by “Big Three” at the Potsdam conference, where
Poland was “compensated” for the line “Curzon” with the lands to the rivers Oder
and Western Neisse together with living there before the war 15 million Germans.
Of them about one million civilians have been destroyed, but winners invoke
“errors in the statistics of the census”. Soviet submarine submerged ships in the
Baltic Sea, teeming with refugees because they had “for what to avenge”.
Churchill executed his threat to “Coventry” German cities, as the peak of
wickedness was destroying, by air strikes on Dresden, 135 000 women, children
and old people, as the total number of civilians killed in the “Marshal Harris' bomb
rectangles” was 620 000. British and American troops acted with the conviction
that “the Germans were all together guilty and must pay for the crimes of Hitler”.
In the liberated concentration camps were put not only “war criminals” but also
mayors, judges, journalists and even teachers who were judged on “the short
procedure” by military tribunals. The destruction of Nazism was associated with
the elimination of the German state and “re-education of the German people”.
The unconditional surrender of the Third Reich was a prerequisite for the
division of Europe, but also for the emergence of the first inevitable and
destructive cracks in the anti-Hitler coalition. The new president Harry Truman
follows a “hard line” in an effort to raise the United States to “the only superpower
in the world”. During the Potsdam conference, the Manhattan Nuclear Project
ended successfully. Atomic monopoly gave extraordinary confidence of
authoritative circles in Washington. Left “alone against all” Japan was seeking to
conclude “honourable peace”, but it was asked for “unconditional surrender”.
Massive bombing razed 98 Japanese cities and kill their 269,197 inhabitants, of
which 115 000 in Tokyo. Emperor Hirohito saw clearly the futility of further
resistance.
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Stalin terminated the Neutrality Pact with Japan and was in a hurry to
intervene supporting the Chinese Communist Party in the struggle against the
Kuomintang for the seizure of power in Beijing. He rejected any mediation
between Japan and the United States. In turn Truman no longer wanted the help of
the Red Army and decided to wave the “nuclear club” to his “insolent ally”.
Despite the absence of military necessity he ordered the dropping of atomic bombs
on Hiroshima and Nagasaki (6 and 9 August 1945), the victims of direct hits and
radiation sickness reached 340 000 people. However, the Red Army entered on
August 9 in Manchuria. With the unconditional surrender of Japan on Sept. 2,
1945 ended the Greatest War of all time.
International military tribunals in Nuremberg and Tokyo were not
international, because they excluded the representatives of defeated nations, except
those put in the dock. Winning war criminals hanged defeated war criminals.
Although, in history, there is no conditional “if”, if the ultimate victory was on the
side of the Tripartite Pact, then the “Big Three” would hang on the gallows.
Actually, if we need to be fair, war criminals from both warring parties should be
executed together, because they are together responsible for the death of 60 million
human beings.
Even the ancients knew that “God loves winners at home”, but the
suspicion remains that God knew them enough. It is true that the losers in the best
case can sometimes cause regret and sympathy, but “victory parade” are the crown
of deeds, but not all of them are worthy of honour. Frontline has two sides, so one
can always write at least two stories of the same events. The trouble is that some
imagine that as the winner is single, also history should be only one, which is his.
In war, everyone hopes to be a winner, but if there is one someone else
will need to be defeated. The biggest win is when a man overcomes his own
prejudices, because then a loser is not necessary. In History, as in life, all happens.
Refuting the imposed rule that “winners are always right” and more over “no one
can judge them” worth the effort. We are all responsible to history and no one has
advantage to deliberately conjure its truth, which is also subject to doubt and
proof. So let's be if not equal, at least equally placed before the Court of History
that has nothing to do with a military tribunal. Once, in the Roman Empire, they
asked “facts first” to avenge the right according to the principle “Also the other”.
And today, it is the duty of the historian, to whom conscientious study of the past
stands above his one-sided politicization.
(Viewpoint of the author is justified in his scientific work “Another story
of the biggest war”. Books I–II. Sofia, Zahari Stoyanov Publishing, 2014–2015)

