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Generalul de infanterie Gotthard Heinrici (al doilea din dreapta) impreuni cu
feldmaregalul Giinther von Kluge, comandantul Grupului de armate Centru, la Cartierul

General de la Spas-Demensk, la I mai l942.LastAnga: lt. colonelul i.G. (de stat major)
Hellmuth Stieff, prim ofiter de stat major (Ia) al Armateia 4-a.

in dreapta: maiorul i. G (de stat major) Erich Helmdach, al treilea ofiter de stat major (Ic)
al Armatei a 4-a (ullstein bild, Siiddeutsche Zeitung Photo/Scherl).
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inaintea campaniei: septembrie 1940 - iunie 1941

La 1 iunie 1940, Heinrici a fost avansat la gradul de general de infanterie, iar la
18 iunie a Jost numit la comanda Corpului XXXXil de Armatd. Dupd semnarea

armistiliului cu Fran[a, Ia 22 iunie 1940, acest corp de armatd a fost dislocat in iulie,

de la Bourges, din centrul Franfei, pe coasta francezd a Canalului Mdnecii. Instalat

in Normandia, a primit misiunea de asigurare ;i pregdtire a invaddrii Marii Britanii
(opera{iunea Seelowe) in zona cuprinsd intre ora;ele Le Havre ;i Bayeux (mai tdrziu

phnd Ia Mont St. Michel). Pe urmd a inceput sd se contureze tot mai clar acliunea

impotriva Uniunii Sovietice. Comandamentul general s-a instalat in Chhteau de

Condd sur-Iton, la sud-vest de Evreux, la 100 de kilometri sau o ord ;i jumdtate de

mers cu ma;ina phnd la Parisr.

furnal, 12 septembrie 1940

(BArch, N 25619)

[...] A- fhcut un demers la Sodenstern2, generalul care ne comandi pe noi - degi

contrar intenliilor mele iniliale - ca totuEi si-l urmez mai tirziu in Anglia, dacd va fi
nevoie. Perspectiva de a rimAne aici ca trupi de ocupalie nu este tocmai aducitoare

de glorie sau onorabili. De pe acum Statul Major nu prea gtie ce ar mai fi de flcut.
La urma urmelor, in acest rir;boi eu n-am avut parte decdt de doui zile de lupti in
care intr-adevf,r am putut sl comand in stil mare: ziua de 12 mai gi ziua de 14 iunie.

Si stai mereu in linia a doua este deprimant. Sodenstern susline insi ci este mai

bine aqa decAt s[ trebuiasci la ora actuali sd te indrepli spre est. [...]

Cond6-sur-Iton se afl[ Ia 40 km sud-vest de Eweux, respectiv Ia 100 km vest de Paris. (Nota

traducdtorului).
Georg von Sodenstern (1889 - 1955) general de infanterie, din februarie 1940 pdnd in iulie 1943 a

fost geful de stat major al Grupului de armate A (denumit din aprilie 1941 Grupul de armate Sud,

din iulie 1942 Grupul de armate B). (Nota autorului).
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INatNtga CAMPANIEI: SEpTEMBRIE 1940 - IUNrE r94r

|urnal, 21 septembrie 1940
(BArch, N 26519)

[...] $eful nostru, Hollidt3, nu crede ci rizboiul se va sfArgi prea cur6Lnd;

recent planificatele dislocdri masive, dislocarea Grupului de armate B gi a doui
comandamente de armati [A.O.K. Armee Oberkommandof spre risirita nu i se par
misuri prevestitoare de pace. Eu cred ci nu inseamnl altceva decAt un mijloc de

presiune fa1l de un aliat (RomAnias) care deja a ficut nigte chestii care nu prea

ne-au plicut. Nu ag exclude ideea ci pe viitor va trebui si ne confruntim odatd
qi odati cu "bolqevismul" ca ideologie. Probabil ci formul5rile dure la adresa

Rusiei din Mein Kampf n-or fi fost scrise aga, ca niste vorbe goale. La ceea ce, Ia

ora actuali, s-a amAnat din raliuni de necesitate, nu trebuie sd renunlirn pe termen
lung. Afirmatllle Filhrer-ului din toamna trecuti (1939) cAnd ne-au declarat rlzboi
adversarii occidentali6, cd in aceste condilii trebuie sl se faci frate cu draculT

sunt concludente in acest sens. Una peste alta un singur lucru se contureazd in
perspectivi: centrul de greutate al evenimentelor atrage qi impinge politica noastr[
spre operaliuni de o amploare tot mai mare, inclusiv in unele operaliuni care nu
au fost planificate de la bun inceput. Prima victorie creazd alte probleme care prin
forfa imprejur5.rilor vor fi tot mai mari. Cel mai greu mi se pare si gS.seqti unde

qi cum sd pui punctul final. Situalia de azt seamlni in multe privinfe cu cea a lui
Napoleon. Nici el n-a pornit de bunl voie spre Moscova, ci pentru ci a fost silit de

lupta pe care o ducea impotriva Angliei. [...]

Karl-Adolf Hollidt (1391 - 1985), general-locotenent, din luna mai pAni in octombrie 1940 a

fost qeful statului major al Armatci a 9-a cireia ii era subordonat corpul de armati comandat de

Heinrici. (Nota autorului).
La 12 septembrie 1940 fusese dislocat la frontiera de risirit grupul de armate B (feldmareqal Fedor

von Bock) format din Armata a 4-a gi Armata a l2-a, acolo unde pini atunci se afla doar Armata
18-a pentru securitatea frontierei. (Nota autorului).
La 30 august 1940, in urma semnirii arbitrajului, de fapt a dictatului de la Viena de citre Ungaria

Ei RomAnia, prin care cea din urmi. cedase celei dintii Ardealul de Nord, puterile Axei, Germania
gi Italia, garantaseri frontierele a ceea ce mai rlmisese din RomAnia Mare ("garanlia de integritate
qi inviolabilitate a statului romAn'), demers care provocase antipatia Uniunii Sovietice. (Nota

traducltorului)
Marea Britanie qi Franla au declarat rdzboi Germaniei la 3 septembrie 1939, in urma expiririi
ultimatumului dat lui Hitler de a opri operaliunile militare declanqate la 1 septembrie lmpotriva
Poloniei. (Nota traducitorului)
Vezi Halder, Kriegstagebuch [)urnal de rizboi], vol I, pag. 38 (insemnare din 28 august 1939)

despre o declaralie aseminitoare din partea lui Hitler. (Nota autorului)
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34 DOCUMENTE

]urnal, 4 octombrie 1940
(BArch, N 26519)

[...] Nimeni nu mai crede ci se va trece peste Canal. Toli privesc spre Africa Ei

se agteaptl la operaliuni impotriva englezilor de acolo. Marina susline ci daci
englezii ar pierde canalul de Suez gi Egiptul, dar pe de alte parte Anglia nu ar fi
direct atacati, atunci ea ar fi dispusd la o pace de compromis pe care Hitler i-ar
acorda-o. In pofida tuturor eqecurilor sale, englezul se poate lluda cl 'h respins o

invazie". $i de la aviatori ne parvin informalii ci le-ar conveni si aibl parte de b
vari in toiul iernii"8. Se mai spune ci succesele Lufiwffi deasupra Angliei n-au fost

la nivelul aqteptirilor. Obiectivele erau totuEi prea mari pentru ca in pofida tuturor
distrugerilor suferite si poati fi complet scoase din lupti. Se spune ci Goringe qi

Sperrlelo au zis ci Anglia va fi infrintd doar cu avia{ia, dar uite c[ n-au avut dreptate

gi din acest motiv nu mai sunt aga de agreali la cel mai inalt nivel. in ultimele nopli
englezul ne-a lSsat in pace porturile de pe coasta Canalului. Probabil ci presimte gi

el ci n-o sd se porneascS, impotriva insulei sale. [...]

Raport citre familie,2l octombrie 1940

(BArch, N 265110, 81. 9 - 14 ms.)

[...] Aqa ci pe la noi mai este ceva rizboi. Ziua sunt galupe depazd sau Ealupe

rapide, apoi avioanele care supravegheazd.zona sau fac exercilii, artileria care trage

cu munilie de luptl sau trupele care fac exercilii sunt cele care mai invioreazi
gederea pe coastl. Noaptea nimeni nu doarme pe acolo cAnd eqti spectator la

atacurile asupra portului Le Havre qi pe de alti parte auzi cum avioanele noastre

zboarl.in giruri neintrerupte spre Anglia.

Acolo trebuie ci este mult mai neplicut decAt in Le Havre. in pofida tuturor

distrugerilor pe care le-a suferit Londra gi industria de armament se pare ci un

element nu a fost suficient de bine nimerit, anume armata englezl. Ce-i drept,

R.A.F.11 a suferit pierderi considerabile. Dar nu a fost scos cu totul din lupti, iar

flota sau armata de uscat nici atAt. Probabil c[ intr-o zi efectul moral al neincetatelor

distrugeri o si-i dea pe brazdd sufleteEte vorbind. Dar deocamdatd nu existi
perspectiva ca si poli infrAnge un inamic numai cu avialia. Aqa ci in final armatava

8 Adicn de operaliuni militare in nordul Africii. (Nota traducitorului)
9 Hermann Goring (1893 - 1946) Reichsmarschall, printre altele din august 1932 pregedinte al

Reichstag-vlni (parlamentului), in aprilie 1933 prim-ministru al Prusiei, mai 1933 ministru al
Avia{iei, octombrie 1936 responsabil al planului de patru ani. (Nota autorului)

10 Hugo Sperrle (1885 - 1953) feidmaregal, din iulie 1938 pdnn in august 1944 comandant al Flotei

3 de avialie. (Nota autorului)
l1 Royal Air Force. (Nota autorului)
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lNelrgtna CAMPANIEI: SEpTEMBRIE 1940 - IUNIE re41

trebui s[ facl cur[fenie, iar pAnd atunci va continua cea mai monstruoasi pregitire
de foc care a insolit weodati un atac.

cat o si mai reziste englezul? Dupi ce churchilll2 a debarcat de curand pe
tofi membrii doritori de pace ai cabinetului, se pare cA vrea si dea bltilia. Ci speri
in ajutorul Americii asta se gtie deja. ci pe de altd parte America vede in noi un
factor de putere extrem de primejdios qi considerl ci Anglia este ultimul avanpost
utilizabil in Europa, este la fel de sigur. Aga ci America ar trebui si sprijine Anglia.
Numai ci la ora actuall nu poate, oricat de mult si-ar dori ea acest lucru. Nu are
armat5.. Nu are destuli industrie de armament. PAni cAnd igi va face suficient de
mult din fiecare o s5. treacd - in pofida creditelor de miliarde - weo doi ani. lntre
timp ar putea si fie posibil ca noi sd cur5lim Mediterana de englezi Ei la fel toate
tirile care au cli de acces spre Anglia. Atunci Europa va fi unitl cu Africa gi capabild
si faci fali blocadei Americii. Atunci America o s[ cugete bine daci - expusd prin
pactul tripartit cleEtilor Germaniei gi |aponiei - fltr| armament suficient are ceva
de cAgtigat dintr-o asemenea confruntare. Sigur cd evreii o s[ incerce si-i impingi
in rizboi. Totugi se pare ci ar fi mai ralional daci America se va resemna si se va
mulpmi ca deocamdati se mistuie hllcile ce-i vor cd,dea in poali de la imperiull3
care se destrama. [...]

Jurnal, 22 noiembrie 1940
(BArch, N 265110, B,1.27 f.)

O epoci de cea mai intensi activitate politicd. Nu pare s5. se petreaci nimic, dar se

pregS.tesc cele mai grave decizii. Le vom tr5.i, respectiv le vom construi numai din
ce ne va oferi serviciul de informalii, firi a afla ceva concret. in schimb se pare cI
se intAmpli urmitoarele:

Franta: colaborarea iniliati din intrevederea Filhrer-ului cu P6tainla se pare cd

nu evolueazi aga cum trebuie. [...]

12 Winston Churchill (1874 - 1965), din mai 1945 pAni in iulie 1945 prim-ministru britanic. (Nota
autorului)

13 Este vorba de imperiul britanic. Aluzie la faptul ci la 2 septembrie 1940 se incheiase intre Marea
Britanie gi Statele Unite aga-numilll Dutroyers for Bases Deal, cedarea cltre SUA, pentru 99 de
ani a noud baze navale strategice britanice contra 50 de distrugitoare vechi americane care au
intrat in componenta marinei de rizboi britanice pentru a asigura protectia convoaielor de nave
comerciale ce veneau din Canada gi SUA. (Nota traducdtorului).

14 Henri Philippe Pdtain (1856 - 1951) mareqal, din iunie-iulie 1940 prim- ministru francez, din
iulie 1940 gef de stat al ,,statului francez" de la Vichy. Hitler Ei Pdtain se intA,lniseri la 24 octombrie
1940 Ia Montoire si se inteleseseri in privinla colaboririi dar nu qi asupra intririi in rizboi a

intririi in rizboi a Franlei regimului de la Vichy. (Nota autorului)
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36 DOCUMENTE

Italia s-a impotmolit complet in r[zboiul cu greciiis. Ciutase un succes ieftin.
PAn[ acum a ar,rrt parte doar de o lnfrAngere costisitoare. Ca peste tot asa ceva
este obiect al blamului. Si Mussolinil6 nu a putut si schimbe acest popor decAt
la exterior. cat poate dura insi un ,,Imperium" ai cirui exponenli sunt atat de
deficitari. Sigur ci acum wemea gi mun(ii sunt de vind. Dupi principiile noastre
germane ale conducerii la aga ceva trebuia si se gAndeasci dinainte.

Cu MolotovlT se va negocia asupra Orientului Apropiat: disparilia Turciei cel
pulin din Europa, trecerea germanilor prin Asia Mici pentru a-i ajuta pe italienii
blocali in Libia. Se spune ci va fi Armata a 1l-a a lui Schobertt8. Satisfacerea rugilor
oferindu-le Persia, Afganistanul, Irakul, probabil qi India. Sigur Ei deschiderea
Dardanelelor pentru ruEi. Cu asemenea oferte generoase este de inleles ci. rusilor
nu prea le mai pasl de ofertele englezilor.

Agadar vom trii cu sigura(l, din picate insd doar ca spectatori:
Acliune comuni cu Bulgaria impotriva Bosforului gi de acolo prin Asia Mici

spre Canalul de Suez (un drum lung gi dificil)
Sprijinirea italienilor in Epir de cltre noi (germanii din Grecia au primit

directiva sl p5.riseasci. tara cu care pAn5. acum nu am fost niciodati in rlzboi).
Acliune germand. impreuni cu Spania asupra Gibraltarului.
in felul acesta vor fi cdqtigate punctele de acces in Marea Mediterand care vor

fi cucerite de germani pentru italieni. Apoi vom putea trece la legarea Africii de
Europa. Iarna s-ar putea si fie ocupati cu realizarea acestor acfiuni.

Jurnal, 29 ianuarie 1941
(BArch, N 265110, Bl. 56 f.)

Pentru cineva care nu se afli la cel mai inalt nivel al conducerii situafia este greu
de anticipat.

15 Atacul Italiei asupra Greciei a!'usese loc la 28 octombrie 1940 qi nu a!'usese succesul sperat de
Mussolini, ci dusese la un gir de infrAngeri gi la contraofensiva grecilor in Albania care fusese
ocupate de italieni in 1939. (Nota autorului)

L6 Benito Mussolini (f883 - 1945), din octombrie 1922 pi,nd in iulie 1943, prim-ministru al
regatului italiarL, Duce del Fascismo Ei Capo del Gorterno. (Nota autorului)

17 Viaceslav Mihailovici Molotov (1890 - 1986) din mai 1939 pini in martie 1949 comisar al
poporului pentru afacerile externe ale Uniunii Sovietice. Vizita lui Molotov la Belin a avut loc in
zilele de 12 - 13 iunie 1940 Ei a relevat contradicfiile de interese ale acestei aliante nefiregti. Doar
o luni mai tArziu, la 18 decembrie 1940, Hitler a emis directiva nr. 2l - ,,operatiunea Barbarossd'
- pregltirea imediati a atacului german asupra Uniunii Sovietice. (Nota autorului)

18 Eugen Ritter von Schobert (1883 - 1941) general-colonel, din octombrie 1940 pini in septembrie
1941 comandant al Armatei a 1l-a. (Nota autorului)
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iNatutEe CAMPANIEI: sEpTEMBRIE 1940 - IUNIE l94l

Dou5.Iucruri sunt clare: englezii i-au bitut pe italienile si sunt aproape stlpAnii
absoluli ai Mirii Mediterane, abia de 14 zile sunt perturbali de aviatorii nogtri.

America a trecut destul de deschis de partea inamicilor nostri, insi flrd a

declara rdzboi.

InfrAngerea italienilor influenleazi situafia din Balcani in d.efavoarea noastrl.
D5 un impuls nou tuturor celor supusi respectiv celor care se simt amenintati.
Atitudinea de la punctul 2 (a americanilor) subliniazi acest avAnt sufletesc al
inamicilor nogtri impotriva noastrd.

Un factor este neclar: care este starea de spirit a insulelor britanice? Cum stau
cu aprovizionarea si cu distrugerile aeriene? Cea dintAi a fost cu siguranli supusS.

limitlrilor. Cel de-al doilea aspect este cu siguranfi monstruos in orasele lovite.
Ce se va face din partea noastri? Masa oamenilor nostri se afli in Risirit. Sunt

oare desfS.surafi impotriva Rusiei? Greu de imaginat20. Atunci toate livrlrile pe care
Ie primim de acolo vor inceta pentru mult5. weme. Multe divizii vor trebui angajate
cine qtie cAti vreme. Sau chiar este necesar a;a ceva pentru a obline libertatea de
actiune in Balcani pe care Rusia nu prea vrea s5. ne-o acorde? Singurul sprijin
concret pentru italieni este posibil doar prin intrarea noastri in lupti impotriva
Greciei. Ca s[ ne intilnim cu ei trebuie sI trecem prin Bulgaria, fie ca aliati, fie ca

inamici. Categoric, un succes impotriva Greciei arinsemnapentru englezi o limitare
drasticl a spaliului lor de manevri din Mediterana. Ar fi gi o qtirbire a prestigiului
Ior. Dodecanezulzr ar putea fi salvat. Dar o asemenea operatiune ofensivi nu ar fi
deloc decisivl pentru soarta rlzboiului.

Aqa cl debarcarea in Anglia rimAne ultimul mijloc, intr-adevlr decisiv, prin
care am putea anihila pofta de rizboi a inamicilor nogtri. Totugi nu se poate trece la
a$a ceva decAt atunci cAnd un num5.r mai mare de [atacuri] submarine gi distrugeri
aeriene gi mai ample decAt pAnl acum vor fi zdrobit moralul populaliei britanice.

19 Ofensiva britanici din Africa de nord declanEat[ la 9 decembrie 1940 impinsese trupele italiene,
mult superioare, de la Sidi Barrani, din nord-vestul Egiptului, pini in Libia. La 6 februarie 1941
britanicii vor cuceri Benghazi. (Nota autorului)

20 Yezi Comandamentul general al Corpului XXXXII de armati, jurnal de operafiuni Ia, in
BArch, RH 23 - 4818, Bl. 5: ,,1n primele zile ale lunii februarie 1941, Comandamentul general a
primit indicalia si se pregiteascd pentru o campanie in rS.siritui Europei, s[ elaboreze Ei si fixeze
principiile dupi care se va organiza instructia in vederea luptelor pe terenuri plate, intinse, fhr5.
drumuri, mlistinoase si stribitute de multe cursuri de apii' (Nota autorului)

21 DodecanezulsauArhipelagulDodecanez(Dodekdnisa-12insule)esteungrupdeinsule,ceface
parte din Arhipelagul insulelor Sporade, situat in partea de sud-est a Mirii Egee, in apropierea
coastei turcegti a Asiei Mici. Prin tratatul de pace de la Lausanne, din24 iulie 1923, au revenit
Italiei care le-a de{inut pani ln 1943. Din 1948 aceste insule apar[in Greciei. Insula cea mai
importanti este Rodos, iar mica insuli Patmos este cea mai nordici. (Nota traducitorului)
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38 DOCUMENTE

Un lucru insl se vede clar atAt in Mediterana cAt qi in jurul insulelor britanice:

noi luptlm pentru dominalia mondiali, dar n-avem flot[. Cite articole nu s-au

scris pe tema aceasta ci dominalia mondiall inseamnd domina(ia mlrilor. Asta

vedem gi noi acum in fala Angliei gi in Meditereana, pentru ci nu putem trimite pe

nimeni in Africa.

La 30 ianuarie 1941, Heinrici a trebuit sd se supund unei intervenlii chirurgicale

la Freiburg im Breisgau,la mhna sthngd, ;i dupd concediul de convalescenld s-a intors

inapoi tn Normandia, la 10 martie 1941.

furnal,25 martie l94l
(BArch, N 265110,81. 66 f.)

Stlrn intre doul conflicte de interese. Unul se afll inci in vest, in noul sector pe care

l-am preluat temporar, mai cu seaml in insulele ocupate, Jerserfz 9i Guersney. Din

picate nu am primit niciun avion ca si zburim din nou de la Cherbourg23. Zborul

peste mare ar fi fost o experienli. Cei de peste canal nu sunt pugi la punct cu apirarea

in aga fel incAt si se simti in siguranli. Mai cu seami dotarea artileristici este foarte

sublire, aga cd succesul apiririi de coasti a insulelor se bazeazl in primul rAnd pe

faptul ci englezii nu intreprind nimic. Eu incerc sl mai imbunltllesc situalia, dar qi

noui ne sunt mAinile legate, pentru c5, nu mai avem cu ce. Toate au fost pornite spre

risirit gi asta vom face gi noi in curAnd. intr-acolo se indreapt[ prMrile noastre intr-

un al doilea rind. in curAnd acolo vor fi noile noastre misiuni. Maiorul Kniippel2a

ne va aduce azi dela Vargovia veqti propaspete prMnd ceea ce ne agteaptd in viitor.

Am un sentiment de disconfort la gAndul ci qi de acolo va apare un nou inamic. Trei

sferturi din lumea intreagl vor fi atunci impotriva noastrl. Se pare c5 este aproape in

22 Insula Jersey, din Canalul Mdnecii, la 20 km vest de coasta Normandiei, a fost evacuati de

locuitori gi apoi ocupati de germani intre I iulie 1940 gi 9 mai 1945, ziua capitulirii Germaniei.

Insula Guersney, la 50 de km vest de coasta normandi a fost ocupati Ia 30 iunie 1940 Ei eliberati

abia la 9 mai 1945, la fel insula Alderney. Pe insulele din Canalul MAnecii germanii au construit

lucriri de fortificalie folosindu-se munca de sclavi a locuitorilor deportali din Resarit. (Nota

traducitorului)
23 Cherbourg este un port francez pe coasta de nord a peninsulei Normandia. De la I martie

2000 se nume$te Cherbourg- Octeville. Ocupat de soldalii lui Erwin Rommel Ia 19 iunie 1940 a

fost predat americanilor comanda[i de generalul ]oseph Lawton Collins Ia 26 iunie 1944. (Nota

traducdtorului)
24 Wilhelm Kniippel (1902 - 1968) maior, din aprilie 1940 pdni in decembrie 1942 ofiler de stat

major (Ia) la Corpul XXXXII de armati. Prima disculie a statului major Ia Comandamentul

armatei a 4-a (Kluge) privind apropiata campanie impotriva Rusiei avusese deja loc la 4 martie

l94l.La 10 martie 1941, Heinrici, de curiad intors din concediul medical, fusese informat ln
acest sens de citre maiorul Kniippel. (Nota autorului).
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firea lucrurilor ca rizboiul impotriva Angliei si duci la o campanie impotriva Rusiei.

Nici pe wemea lui Napoleon nu a fost altfel. Totugi astezi existe motive temeinice care

vorbesc in favoarea unei asemenea confruntS.ri.

in curAnd va incepe qi ofensiva noastrf, din Bulgaria impotriva Greciei.

Contim pe faptul cd englezii vor ceda. Poate cl nici nu se va ajunge la lupte.
Fronturile noastre devin tot mai extinse, teritoriile ocupate gi popoarele supuse

tot mai multe. Solicitdrile legate de asigurarea acestor cuceriri gi de luptele care

trebuiesc purtate vor fi foarte mari. Si sperim cd forlele Wehrmacht-lui german

vor rezista pe termen lung.

Jurnal,29 martie 1941

(BArch, N 265110, Bl. 70 f.)

Politica determini evolulia chestiunii iugoslave. Alaltiieri iugoslavii au semnat

aderarea la Pactul Tripartit2s, pentru ca astizi, dupi risturnarea guvernului, s5.-l

renege26. La intrebarea dacd vor sd rlmAni fideli pactului, ei au rS.spuns: Vrem si
triim in pace cu vecinii.

AvAnd in vedere interesele noastre petroliere in RomAnia2T, o Iugoslavie supusS

englezilor ar insemna periclitarea flancului armatei noastre List28 din Bulgaria

orientati impotriva Greciei gi in plus o imposibilitate, avAnd in vedere situalia

gravi a armatei italiene din Albania2e. AEadar va trebui si trecem la atac.

25 Pactul Tripartit, alian{i intre Germania, Italia Ei }aponia, incheiati la 27 septembrie 1940, la
iniliativa lui Adolf Hitler.La20 noiembrie l940,la acest pact a aderat Ungaria, la 23 noiembrie

RomAnia, Ia 24 noiembrie Slovacia. Bulgaria a aderat Ia 1 martie 1941, Iugoslaviala25 martie,

dar a denunlat pactul doul zile mai tA,rziu, iar Statul independent al Croaliei a aderat la 10 aprilie
1941. (Nota traducitorului)

25 Reprezentanlii diplomatici ai Iugoslaviei au semnat aderarea ldrii lor la Pactul Tripartit la 25

martie 1941, la Yiena.La2T martie a avut loc lovitura de stat militar[ de la Belgrad care a r[sturnat
guvernul Dragi5a Cvetkovii gi pe regentul Pavle Ei l-a proclamat rege pe Petru al Il-lea care nu

avea inci 18 ani. Riposta germanl a venit la 6 aprilie Ei a dus la anihilarea Iugosiaviei in decurs de

zece zlle. (Nota traducitorului)
27 La27 mai 1940, intre Germania gi Romdnia se incheiase aqa-numitul Ol-Waffen Pakt, [,,pactul

petrolului" sau petrol contra armament], iar 1a 12 octombrie acelaqi an trupe germane din misiunea
militare trimisi in RomAnia ocupaserd zona petroliferi de 1a Ploies,ti. (Nota traducitorului)

28 Wilhelm List (1880 - 1971), feldmareqal germal (grad prirnit la 19 iulie 1940 impreuni cu a\i ll
generali), comandant al Armatei a i2-a din octombrie 1939 pdnl in octombrie 1941, (Nota autorului)

29 Albania fusese ocupati de armata italiani in urma unei campanii fulgeritoare care s-a des{hqurat

intre 7 gi 72 aprilie 1939. La 16 aprilie Albania a fost anexati Italiei printr-un act de uniune
monarhici personali. La 28 octombrie 1940, din sudul Albaniei, a pornit ofensiva italiani
impotriva Greciei, IIri ca Mussolini sil informeze pe Hitler despre intcnliilc sale. La l3 noiembrie
ofensiva italienilor a fost opritl, a dora zi grecii au trecut Ia contraofensiv[: la 17 noiembrie au

ocupat oraqul albanez Corcea qi pdni la 28 decembrie au ocupat o buni parte din sudul Albaniei.
La 10 ianuarie 1941 grecii au reugit sl ocupe gi trecitoarea Klisura. (Nota traducdtorului)
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