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Capitolul I

INTENTIILE LUI HITLER

lanificAnd ofensiva din vara anului L942, Hitler
intenliona, in primul rind, si ocupe oragul Stalingrad

gi Caucazul.

Punerea in aplicare a acestor intenlii ar fi fost, cu

siguranli, de mare importanli:. Daci armata germanl ar fi
reugit s[ ajungi la Yolga, in regiunea Stalingrad, 9i astfel si
taie principala linie de comunicare ruseasci, care mergea de la

nord la sud, qi daci petrolul caucazian era direclionat pentru a

satisface nevoile militare germane, atunci situalia din Est s-ar

fi schimbat radical, iar speranfele noastre pentru un rezultat

favorabil al r[zboiului ar fi crescut mult. Aqa gindea Hitler.
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DupiL ce atingea aceste obiective, dorea si trimiti mai multe

divizii blindate in India prin Caucaz.

Totugi, ar fi trebuit si lini seama de situalia real5,.

Obiectivele militare ar fi trebuit si fie intotdeauna in
contrapondere cu forlele disponibile. Din punct de vedere

pur tactic, nu era suficient si se atingl obiectivul - era

important si se consolideze obiectivul capturat. Daci nu se

fhcea acest lucru, operaliunea ofensivi, indiferent cit de bine

era executatS., va fi inci de la inceput un eqec, dac5. nu chiar o

infringere totali:.

in primivara anului 1942, linia noastri de front era

situati la 500 km vest de oragul Stalingrad. Caucazul era gi

mai departe,la o distanli de peste 600 de kilometri

O intrebare fireasci se punea: existau suficiente resurse

pentru a cuceri simultan aceste doui zone atit de indepirtate
de linia frontului nostru? Rispunsul a fost, nu. Era posibil

si gisim forlele necesa.re pentru doui operaliuni? Aceasti

intrebare i-a fost pusi lui Hitler de citre consilierii sii militari,
iar decizia lui, din c6te gtiu, a fost propusi de generalul )odl.
Aceasta a constat in aducerea pe front a unor divizii noi din
partea alialilor Germaniei. Dupn care, pe frontul din Est,

se puteau concentra forlele necesare punerii in aplicare a

intenliilor lui Hitler pentru campania din anul 1942. Aceasta

a fost prima gregeali fatali din anul 1942.

Fiecare soldat ger

a v[zut c[ truPele alia

rizboiului in acest tei

anui 1941, truPeie aliz
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se ascundea in aceast;

Iui Hitler.
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Fiecare soldat german care a luptat in Est, in anul 194L,

a vizut ci trupele alialilor nogtri nu au indeplinit cerinlele

rizboiului in acest teatru dur al operaliunilor militare. in
anul 1941, trupele aliafilor nogtri erau formate in principal

din detagamente mici - unitili alese, care de obicei au luptat

ca parte a formaliunilor germane. in anul 1942, aceste trupe

striine au fost consolidate in corpuri omogene nalionale gi

chiar in armate care au luptat la distanle mari de lara 1or. Era

destul de evident c[ astfel de legituri ar putea pune in pericol

intregul nostru front de Est. Dar Hitler a fost intoxicat cu

cifre, avbzut doar cum a crescut numirul diviziilor pe hirlile
sale. Predecesorul meu ca gef al Statului Major General al

Armatei, generalul Halder, a inleles cu siguranli ce pericole

se ascundea in aceasti privinli gi i le-a ar[tat in mod evident

lui Hitler.
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ixCEPE OFENSIVA DE VARA

fensiva a inceput la sfirgitul lunii iunie. in fa1[ au

atacat trupele germane, urmate de trupele alialilor

noqtri. Ofensiva a fost efectuati de doui Grupuri de

Armate. in stAnga era Grupul de Armate B, sub comanda

Feldmaregalului von Bock, mai tdrzru inlocuit, iar in dreapta

era Grupul de Armate A, comandat de FeldmareEalul List.

Cartierul General al lui Hitler a fost mutat din Prusia

Orientali ln Ucraina, in localitatea Vinnila.

inceputul campaniei a fost marcat de o serie de victorii.

in iulie, oragele Krasnodar gi Stavropol au fost ocupate gi au

fost luali mulli prizonieri. La sfirgitul lunii august, steagul

german a fost ridicat pe Elbrus, cel mai inalt punct din Munlii

11
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Catcaz. in acelagi timp, trupele noastre inaintate au ajuns la

Volga, in zona oragului Stalingrad.

Astfel, se pirea ci primul nostru obiectiv a fost atins.

Dar, din picate, a fost doar o iluzie. Curind atacul nostru

a fost suspendat. Ne-am oprit inaintarea gi in Caucaz, iar

in regiunea Stalingrad, ruqii au inceput si arate o rezistenli

disperati.

c"p'*t"g_1*IJ,l

CRIZA LA i
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rimul semn ci;
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nu a fost numll
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Armatei. in acel mon
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la Cartierul General,

Era imposibil si-i int



Capitolul III

CRIZA LA INALTUL
COMANDAMENT GERMAN

rimul semn ci atacul nostru suferi a fost indeplrtarea

Feldmaregalului List din postul siu. O vreme nimeni

nu a fost numit in locu1 siu.

La sfXrqitul lunii septembrie, generalul Halder a fost

indeplrtat din funclia de gef al Statului Major General al

Armatei. in acel moment eram seful unui Grup de Armate.

in mod neaqteptat gi fira a fi informat, m-au sunat de la

Cartierul General al inaltului Comandant Suprem al Armatei.

Trebuia si ml prezintin fala lui Hitler. De indati ce am ajuns

1a Cartierul General, Hitler, ca de obicei, a vorbit cAteva ore.

Era imposibil si-i intrerupi discursul, in care si-a exprimat

L3
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nemullumirea profundi fali de cursul evenimentelor de

pe frontul estic si egecul ofensivei. Ca de obicei, Hitler nu a

ciutat motivele reale ale infringerii. in acest caz, motivul a

fost alegerea eronati a lintelor pentru ofensivi gi lipsa de forle

9i mijloace pentru indeplinirea sarcinilor atribuite trupelor.

Hitler a aruncat toati vina asupra trupelor gi comandanlilor

lor - era mult mai convenabil pentru el.

Dintr-o dati, el gi-a incheiat discursul cu urmitoarele

cuvinte: "Deci, am decis sa vd numesc ca ;ef al Statului Major

General al Armatei." Era metoda obignuiti a lui Hitler.

incepAnd cu indatoririle gefutui Statului Major General

al Armatei, am simlit imediat ci, dupi egecul ofensivei noastre

din Est, o situalie ciudata a apirut Ia Cartierul General aI

Comandantului Suprem. Pentru ofilerul care venea aici din
linia a doua, aceasti atmosferi, saturati de neincredere qi

vrijmigie, pirea nu numai ciudati, ci pur gi simplu incredibili.
Nimeni nu avea incredere ln colegii sii, iar Hitler ii suspecta

de tridare pe to!i.

Mulli ofi1eri, virzdndcl au clzut in dizgralie,qi-au pierdut

complet curajul. List gi Halder nu erau singurele victime

ale nebuniei lui Hitler. $i |odl era in pericol si fie demis.

Aceste schimbiri ficute de Hitler au fost catzate de armatele

Frontului de Est in ansamblul slu gi mai ales de comandanlii

armatelor Ei grupurilor de armate. Fuhrerul ducea o viali
complet izolatb,la Cartierul slu General. Cu niciun general el

ru mai dldea mAna. La

Cand trebuia sa partic:

:u raceah gi cu sprAnc

scurte ale consilierilor
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nu mai didea mAna. Laprdnz sau la cini, prefera si se retragi.

Cind trebuia si participe la intilniri de personal, intra, pleca

cu ricealS, gi cu sprincenele arcuite a furie asculta rapoartele

scurte ale consilierilor sli. Apoi, din nou, d[dea din cap cu

riceali gi iegea din inclpere.

List gi Halder au devenit lapii ispiqitori pentru egecul

operaliunilor din est. Suplrarea temporari cu ]odl a avut,

dupl cum am atzit, o poveste lungi qi complicati. |odl a

fost cel mai apropiat consilier militar al lui Hitler. Hitler I-a
trimis in Caucaz ca reprezentant personal. Trebuia si forleze

comandanlii gi trupele si reia acliunile ofensive, cel pulin
pentru a traversa Munlii Caucaz. Dar |odl, imediat dupi
sosire, a constatat cl trupele erau complet epuizate qi ci. nu

mai puteau trece la ofensivi.

Revenind la Cartierul General, |odl i-a spus lui Hitler
despre situalia din Caucaz. Lui Hitler nu i-a plicut si audi

;ele por.estite de |odl qi a strigat: "Trebuia sa obligi comandanlii

,i trupele sa atace ;i sa nu-mi raportezl ca acest lucru este

:mposibil!". Hitler a comparat raportul lui Jodl despre situalia

Jin Caucaz cu celebrul raport Hench din timpul Primului
Lizboi Mondiai. Reprezentantul inaltului Comandament

ai Germaniei, colonelul Hench, in 1914 a descris situatia de

:e Frontul de Vest intr-o astfel de lumini incit conducerea a

:ecis sa se retraga. Hench a fost invinuit pentru infringerea

-orlelor germane de la Marna. Jodl se ficuse de rusine si a

15
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apirut intrebarea de ce nu l-a destituit din funclia pe care o

delinea. in locul lui ar fi trebuit s[-l numeasci pe comandantul

Armatei a6-a.

Deci, in atmosfera care exista atunci la Cartierul General

al lui Hitler, o disculie sinceri qi obiectivi a situaliei era

imposibili. O astfel de situalie ar fi trebuit si aibi un efect

diunitor asupra desfbgurlrii operaliunilor militare gi o povari

grea pentru forlele noastre militare.

Acestea au fost primele mele impresii ca gef al Statului

Major General al Armatei.

Capit_o_lyl IV

.A
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SITUATIA
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n timp ce at:l
Comandantuiur S

in ansamblu, era ,

Cele doua Gru:

Nord, sub comanda I

de Armate Centru. a

Kluge - nu au parti;:
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nu era prea liniEtitoa:
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