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HITLER $I ESTUL

/\
J n ianuarie L940, generalul Schmundt, adjutantul

I personal al lui Hitler, mi-a povestit despre conversalia

I ru .* Fiihrer-ul privind Rusia. in jurnalul meu,

mi-am notat ce mi-a spus atunci Schmundt. Atitudinea

lui Hitler fali de Rusia, in acea primd iarni militari
din 1939/40, cAnd aceasti !ar[ inci pistra fali de noi

o neutralitate prietenoasl, a fost urmatoarea: Pentru o

generalie intreagi, in Rusia, bolgevicii au fost la putere.

Acest timp a fost suficient pentru reeducarea poporului

rus gi in special a tineretului rus in conformitate

cu ideologia comunista. Odati cu infringerea

Austro-Ungariei in 1918, oponentul istoric al Rusiei Ei

fortireala tradilionali a Europei impotriva Orientului
a incetat sa mai existe. in ceea ce privegte Germania,
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avdnd o armati de 100.000 de soldali, aceasta nu
reprezenta nicio ameninfare pentru uniunea sovietici.
in perioada anilor 20130, sovieticii au creat o armatd
uriagi, care avea mai mult de un milion de oameni pe
timp de pace qi au mirit-o treptat. Acest rucru a precedat
reinarmarea Germaniei in 1935 gi, prin urmare, nu poate
fi considerat ca un rispuns la introducerea serviciului
militar obligatoriu de cdtre Hitler. care a fost scopul
creirii unei astfel de magini uriage? Hitler ajunsese la o
singurd concluzie: Stalin inten{iona si cucereasci toat6
Furopa. intrucat wehrmacht-ul era atunci singura
barieri eficienti intre Armata Rogie s,i Europa, Hitler
credea ci misiunea germani era sa elimine amenintarea
din Est 9i si arunce inapoi forlele bolgevismului in Asia.
El a urmirit indeaproape evoluliile din zoni s,i a fost
gata si aclioneze imediat ce a apilrut ocazia.

Acesta a fost punctul siu de vedere in iarna anului
1939140. in niciun caz Hitler nu ar trebui considerat un
om cu viziune. Pentru el, politica nu a fost niciodati un
mijloc de realizare al unui anumit obiectiv, ci a fost in
primul rind un vis, iar el, un visi.tor, a ignorat timpul,
spafiul gi limitirile puterii germane. A uitat ci Germania
in sine era doar o pati minusculi pe un glob imens.
Probabil, la scurt timp dupi campania din polonia, visele
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sale s-au indreptat complet spre Est. Poate, chiar avdzut

o noui ,,germantzar€' a imenselor teritorii estice, ng?

cum fuseseri ele cu secole in urmi. insi stepe nelimitate,

drumurile proaste sau iipsa aproape completl de drumuri,

mlagtinile Ei p[durile uriage gi, peste toate acestea, un

soldat rus de neclintit - nu-gi putea imagina Hitler acest

lucru.

Dupi victoriile fulger din Polonia, Norvegia, Franla

9i Balcani, Hitler a fost convins ci poate zdrobi Armata

Rogie la fel de ugor ca pe fogtii sii adversari. El a rimas

surd la numeroase avertismente. in primivara anului

L941, MareEalul von Rundstedt, care a petrecut cea mai

mare parte a Primului Rizboi Mondial pe Frontul de Est,

l-a intrebat pe Hitler daci qtie ce inseamni si invadeze

Rusia? Comandantul-$ef al forlelor terestre, Maregalul

von Brauchitsch gi Eeful slu de personal, generalul

Halder, l-au sfituit pe Hitler sa nu atace Rusia. Generalul

Kesserling, care tr[ise mul1i ani in Rusia gi cunogtea lara
gi pe Stalin insuqi, a avut avertismente similare. Dar toate

acestea nu l-au impresionat pe Hitler, care a insistat ca

Rusia si fie zdrobiti

Mi se pare c[ Hitler a conceput in mod clar atacul

asupra Rusiei in vara anului 1940. El a vrut, mai intli, s[
loveasci inainte ca rugii si poati ataca Germania gi, in al
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doilea rdnd, si cucereascl spa{iul vital pentru popuralia
in cregtere a Germaniei. La momentur respectiv doar
liderii politici au qtiut despre aceastl intenfie. in anumite
privinfe, planul lui Hitler depindea de a face pace cu
Anglia, la care inci visa. $tia c[ indeprinirea cu succes
a intenliilor sale depindea de securitatea Frontului de
vest- Rizboiul pe doud fronturi insemna infrdngerea
Germaniei. cdnd a devenit absolut clar ci Anglia nu va
face niciodati pace cu Germ ania nazrsti, Fiihrer-ur s-a
coneentrat si atace in Est.

in ciuda incheierii tratatului germano-sovietic,
intre cele doui flri domnea inci neincrederea. cu toate
acestea, relafiile dintre Rusia gi occident, in special
intre Rusia qi Anglia, erau gi mai tensionate. in timpul
campaniei ruso-finlandeze, Anglia aproape a declarat
ri"zboi sovieticilor.
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PREGATIREA PENTRU RAZBOI.
ANII L940-r941

/\
J n anul l940,la scurt timp dupi incheierea campaniei

I in Occident, Cartierul General al Grupului de

I Armate B, aflat sub comanda Maregalului von Bock,

a fost transferat la Poznan. Dup[ pulin timp, Cartierul

General al Armatet a 4-a, condus[ de von Kluge, a fost

redistribuit la Vargovia.

inainte de aceasta, existau doar cAteva divizii de-a

lungul granilei noastre de est, inclusiv una de cavalerie.

Aceste divizii au fost stalionate in oragele mari, ca pe timp
de pace, iar misurile de securitate obignuite au fost luate

de-a lungul frontierei. Armata Rosie, situati de cealaltl

parte a liniei de demarcafie, care impi4ea Polonia, s-a
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comportat la fel de normal ca armata noastrr. Era clar ci
nicio parte nu se gdndea la rdzboi. Dar, de indati ce toate
operafiunile din Franla au incetat, diviziile germane au
inceput treptat, dar constant, si, fie transferate in Est.

Pdna in ianuarie lg4l, Maregalul von Kluge nu
primise instrucliuni cu privire la pregitirile de ritzboi
impotriva Rusiei. ulterior, am primit o comandi de ra
cartierul General al unui Grup de armate, cu o formulare
foarte atenti, care menfiona posibilitatea unei campanii in
Est, dar existau multe expresii vagi gi prevederi generale.

cu planul ,,Barbarossd' (simborul invaziei Rusiei),
comandan{ii Grupurilor de Armate s-au intilnit ulterior.

in primivara anului r94L, tot mai multe divizii
erau transferate cdtre Est. pentru a le ascunde de rugi,
au fost stalionate departe de granifi. Au fost create
cartiere Generale pentru mari unitali trimise in est, s-au
desfbgurat exercilii de personal gi antrenamente tactice.
Nu exista nicio indoiali cu privire la d,ecizialui Hitler de a
ataca Rusia, iar unitilile gi formafiunile qi-au intensificat
pregitirile pentru rdzboi.

in aceste luni s-a creat o atmosferd foarte ciudatl. in
primul rdnd, aveam o idee clard despre ce rra presupune
noul rlzboi. in primul Rizboi Mondial, murgi dintre

--.
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noi, ca tineri ofi1eri am luptat in Rusia gi, prin urmare,

gtiam ce ne agtepta. Era o oarecare nelinigte, nesiguranli

in rAndul ofi1erilor. Dar datoria de serviciu a necesitat o

munci minu(ioasi.Toate hirlile qi car{ile referitoare la

Rusia au dispirut curind din libririi. imi amintesc ci pe

masa MareEalului Kluge, din Varqovia, era intotdeauna o

grimadi de astfel de cirli. Campania lui Napoleon din
L8l2 a fbcut obiectul unui studiu special. Cu mare atenfie,

von Kluge a citit rapoartele generalului Kolenkur despre

aceasta campanie. El a dezvaluit dificultilile razboiului gi

chiar viala in Rusia. Locurile unde a luptat Marea Armati
a lui Napoleon au fost marcate pe hnrlile noastre. $tiam
ca vom urma in curind pe urmele lui Napoleon.

De asemenea, am studiat razborul ruso-polonez din

1920. in calitate de gef de personal al Armatei a 4-a, am

citit o serie de prelegeri pe acest subiect pentru ofi1eri,

ilustrAnd cursul evenimentelor cu diagrame gi hnrli
detaliate. Mlagtinile Pripyat au jucat un rol important in
acest razbo\. O zonl uriagl de mlaEtini Ei piduri, care se

intindeau de la Brest la Nipru Ei aproape egali ca zond,

cu intreaga Bavarie. in timpul Primului Rizboi Mondial,

ne-am fhcut drum prin acest teritoriu Ei aveam sa trecem

in curAnd din nou prin el.
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Pregitirea noastrd pentru operaliunea,,Barbarossa"
a fost parlial intrerupti, in primivari, din cauza
asa-numitului incident balcanic. Amintindu-gi de
Gallipoli, Hitler se temea cdbritaniciivorincerca s6 debarce
din nou in acest coll al Europei. El a luat in considerare
probabilitatea de a debarca inamicul in Grecia, ceea ce ar
fi oferit britanicilor posibilitatea de a avansa prin Bulgaria
spre nord gi de alovi in spatele Grupului de Armate,,Sud.".
Pentru a evita acest lucru gi pentru a asigura petrolul
rom6.nesc, el a ciutat s6 consorideze leg[turile politice gi
militare cu larile din Balcani.

in ceea ce privegte Romdnia, generalur Antonescu
a aprobat pe deplin planurile lui Hitler. o misiune
militari germand a fost trimisi la Bucuregti pentru
reorganizarea armatei romane. Antonescu era neribditor
sd recucereasci Basarabia, ocupati. de rugi in anul L940.
Spera si alipeasci Romaniei pirli din ucraina. Avdnd in
vedere toate acestea, Antonescu a semnat pactul de alianti
cu Germania.

Atitudinea bulgarilor a fost mai rezervat6,, d.eoarece
nu au vrut si provoace manie nici din partea Angliei, nici
din partea Germaniei. ca momeali, Hitler i-a propus
Bulgariei salonicul gi teritoriire pe care le pierduse in
Tracia. Dup[ negocieri inderungate, bulgarii au acceptat
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