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Războiul şi moartea ne-au arătat adevăratele puteri sufleteşti
desfăşurate în toată măreţia lor.
J. Delmas
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Cuvânt înainte
Anul 1945 a însemnat sfârşitul Germaniei naziste şi a Japoniei militariste, sfârşit
umbrit însă de tragedia Dresdei, a Hiroshimei şi a oraşului Nagasaki.
Marea conflagraţie a secolului douăzeci, războiul care, aşa cum a spus von Seeckt,
rezulta în mod inevitabil din legile eterne ale amintirilor şi din declinul popoarelor, s-a
încheiat după trecerea a mai mult de două treimi din anul 1945.
Dacă anul 1939 a fost ultimul an de pace şi întâiul an de război, 1945 a fost ultimul
an de război şi primul an de pace, o pace care pentru mulţi ani avea să se transforme
într-un război rece între aliaţii din tabăra învingătorilor.
Privind retrospectiv perioada anilor 1939-1945 încerci un sentiment bizar: o lume ce
părea de neclintit s-a destrămat. În război au învins cei care au crezut mai deplin în
dreptatea cauzei lor, au învins cei mulţi, cei care doreau cu mai multă ardoare în
împlinirea idealurilor şi obiectivelor lor.
Drumul spre aceste obiective a fost greu şi aspru. Victoria, până la urmă, n-a fost
obţinută numai prin strălucirea şi capacitatea unor personalităţi, chiar dacă, de-a lungul
celor şase ani de război, generali, amirali şi alţi comandanţi de armate, de flote sau
escadrile au apărut în primul plan, chiar dacă au primit ordine şi medalii pentru fapte de
arme strălucite, ci victoria a purtat aureola eroismului anonimilor, a masei de soldaţi, a
marinarilor şi aviatorilor, care au alcătuit armatele aliaţilor.
Din păcate, imediat după încheierea ostilităţilor celui de al doilea război mondial,
coaliţia naţiunilor învingătoare s-a destrămat. Marile Puteri ale acestei coaliţii au apucat
pe drumuri diferite, datorită mai ales setei de dominaţie şi a dorinţei de a răspândi alte
teorii ideologice decât cele existente până atunci.
S-a format, din nou, două tabere despărţite de interese meschine şi neverosimile,
care se vor înfrunta vreme de multe decenii, cu înverşunare şi duşmănie, într-un război
rece şi de neînţeles.
x
x

x

Am încercat şi acum să încheiem acest ciclu, cu cel de al şaptelea volum,
prezentarea celor mai importante momente ale celui de al doilea război mondial.
Descrierea celor şase ani de ostilităţi înfricoşătoare am făcut-o nu pentru a preamări
un trecut eroic ci spre a reprezenta un avertisment pentru prevenirea unor alte
catastrofe, mai grozave decât cele pe care istoria le-a înregistrat până acum.

AUTORII
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Capitolul I

Primele zile ale anului 1945

La începutul anului 1945, când lumea intra într-un nou an de război, care avea să fie
şi ultimul, soarta Germaniei părea hotărâtă. Cel de al treilea Reich trăia vremuri grele.
Frontul se apropiase ameninţător de teritoriul german. Armata lui Hitler, mult timp
invincibilă, suferise pierderi grele în anii 1943-1944, iar acum rezista cu dificultate
presiunilor exercitate de sovietici şi de Aliaţi, atât pe frontul de Răsărit, în Apus, în Italia
şi în Balcani. Ofensiva pornită de germani, conduşi de feldmareşalul Gerd von
Rundstedt la jumătatea lunii decembrie 1944, se încetinise şi bătea pasul pe loc. Parcă
nimic nu mai mergea bine pentru liderii de la Berlin. Cei mai mulţi dintre aliaţii
Germaniei (România, Bulgaria, Finlanda) trecuseră în tabăra adversarilor ei. Regimurile
marionetă din Norvegia, Olanda, Slovacia şi Croaţia se menţineau cu destule dificultăţi.
În interior, situaţia Germaniei era şi ea foarte rea, chiar dramatică. Populaţia suferea
de o lipsă acută de alimente şi combustibili. Bombardamentele aeriene aliate s-au
succedat fără întrerupere, ziua şi noaptea, îngrămădind ruine peste ruine, transformând
oraşele germane în ruguri arzânde şi în grămezi de moloz. Şi totuşi această populaţie,
cea germană, disciplinată şi patriotă, a răbdat cu stoicism şi nu s-a răzvrătit.
În acest angrenaj, armata germană a înţeles că trebuie să se bată până la ultima
energie, deşi nimeni nu mai credea în victorie.
Cu toate pierderile pe care le suferise, la începutul anului 1945, Germania mai
dispunea de încă 299 de divizii şi 31 de brigăzi, cu un efectiv de 7.500.000 de militari,
înzestraţi cu o mare cantitate de tehnică de luptă.1 Dintre acestea 185 de divizii germane
plus 15 divizii ungare erau angajate în lupta împotriva Armatei Roşii. Sovieticii dispuneau
de 500 de divizii cu un efectiv total de circa 6.500.000 de militari2, care aveau în dotare
91.400 tunuri şi aruncătoare de mine, aproape 11.000 de tancuri şi autotunuri şi mai bine
de 14.500 avioane.3
Superioritatea sovietică era de 3 la 1 la infanterie, 7 la 2 la artilerie şi 10 la 1 la
aviaţie.
Informat de generalul Heinz Guderian la 24 decembrie 1944 de această dispunere a
superiorităţii sovietice, Hitler a socotit informaţiile eronate şi nu a vrut să ţină seama de
realitate.4

1

50 let voorujennîh sil SSSR, Moskva, 1968, p. 424.
Colonel Eugen Bantea, Colonel Constantin Nicolae, General-maior Gheorghe Zaharia, August 1944 –
mai 1945, Editura Militară, Bucureşti, 1969, p. 281.
3
G.K. Jukov, Amintiri şi reflecţii, Editura Militară, Bucureşti, 1970, p. 661.
4
Jacques de Launay, Mari decizii ale celui de al doilea război mondial, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedeică, Bucureşti, 1988, vol. II, p. 306.
2
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Alături de Armata Roşie pe frontul de răsărit luptau, de asemenea, trupe poloneze,
cehoslovace, române, iar în sud-est trupe bulgare; efectivul total al trupelor care luptau
alături de Armata Roşie, la începutul anului 1945, se ridica la 320.000 de militari.
În cadrul Frontului 3 bielorus fuseseră încadraţi şi aviatorii francezi ai Regimentului
de aviaţie Normandie-Nieman.1
Pe frontul apusean, germanii nu mai dispuneau decât
de 77 de divizii.2 În faţa lor, trupele nord-americane,
britanice şi franceze numărau 87 de divizii bine încadrate şi
înarmate, dispunând de 6.500 de tunuri şi peste 10.000 de
avioane.3 Circa 3.000.000 de militari aliaţi luptau pe frontul
de vest împotriva germanilor. La aceste efective terestre se
adăugau forţele navale, care şi acestea susţineau cu
artileria ofensivă aliată de-a lungul ţărmurilor belgiene şi
olandeze.
În această fază a războiului participa şi o armată
poloneză cu 5 divizii, plus diverse unităţi speciale4,
echipate şi înarmate de aliaţi.
Diviziile germane de pe frontul de vest aveau efective
reduse şi dispuneau de numai 1.600 de tancuri şi tunuri de
asalt şi un număr infim de avioane de luptă – numai 1.750
de aparate.5
Efectivele totale ale armatei Statelor Unite ale Americii
pe toate fronturile şi în patrie crescuseră de la 200.000 de
militari în vara anului 1939 la peste 8.300.000 de militari în
anul 1945.6
Pe frontul italian, nord-americanii aveau 6 divizii
Wehrmachtul încă
amplasate
pe o distanţă de 70 de mile a liniei de luptă, iar
gata de luptă
britanicii şi celelalte naţiuni din coaliţia aliată 15 divizii
dispuse pe 113 mile de front.7 În faţa lor se aflau 31 de divizii germane cu efective mici şi
slab încadrate.8
Ultimul front din Europa, frontul dalmat, era susţinut de trupe sovietice, bulgare şi
9-10 divizii iugoslave, înşiruite de-a lungul unei linii de beligeranţă de 340 de mile.
Superioritatea aliată pe toate fronturile era evidentă, atât în numărul de militari, cât
şi în tehnică de luptă.
Nici un general al armatei germane nu mai credea în victoria Reichului. Numai
Hitler era singura persoană care mai spera în victorie şi apariţia unei arme minune cu
care să fie obţinută această victorie. De altfel, la sfârşitul fiecărei consfătuiri militare,
1

G.K. Jukov, Op.cit., p. 661.
General L.M. Chassin, Histoire militaire de la seconde guerre mondiale, Paris, 1947, p. 367.
3
G.K. Jukov, Op.cit., p. 661.
4
Colonel Eugen Bantea, Colonel Constantin Nicolae, General-maior Gheorghe Zaharia, Op.cit.,
p. 281.
5
G.K. Jukov, Op.cit., p. 661.
6
Forest C. Poque, Obiectivul principal – atacarea Germaniei naziste, în „Magazin istoric” nr. 4 (157)
aprilie 1980, p. 21.
7
Nicolae I. Dragodănescu, Horia Brestoiu, Vasile Bobocescu, Totul pentru front, totul pentru victorie, în
„Magazin istoric” nr. 5 (158) mai 1980, p. 5.
8
G.K. Jukov, Op.cit., p. 662.
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Hitler obişnuia să spună: Veţi vedea domnilor! Eu voi avea dreptate.1 Führerul era de
asemenea convins că, până la urmă, Aliaţii se vor certa. Vorbe şoptite, abia perceptibile
îi ajunseseră la urechi, cum că anglo-nord-americanii erau gata să încheie o pace
separată cu Germania, dar cu eliminarea persoanei sale. Această versiune a fost
avansată de englezi la unele tratative purtate la Stockholm cu reprezentanţi ai
Ministerului de Externe de la Berlin. Când i s-a raportat această iniţiativă, Hitler a ordonat
ca tratativele să fie întrerupte.2
Sumbră era situaţia şi în Italia de Nord, unde Ducele Benito Mussolini pusese bazele
Republicii de la Salo.
„La 1 ianuarie 1945 – a scris Max Gallo – la Milano3, cufundat într-o ceaţă rece,
începea un nou război. Circulaţia era redusă; câteva maşini ale Wehrmachtului sau ale
poliţiei, cu faruri albăstrui, alunecau tăcute în oraşul chinuit de restricţii, camuflaj,
nelinişte şi amărăciune.
Pe la ora 19, la cinematografele din oraş, reprezentaţiile erau programate să
înceapă în aşa fel încât să se termine înainte de ora consemnului. Sălile sunt pline, căci
viaţa continuă, acasă e frig şi e totuşi 1 ianuarie. Deodată, în mod simultan, în faţa uşilor
mai multor cinematografe, din cartiere diferite, de la poarta Ticinese până la Via
Vitruvio, se produce o agitaţie confuză. Spectatorii se întreabă între ei ce s-a întâmplat,
în timp ce pe scenă năvălesc partizani înarmaţi, purtând măşti; alţii stau pe alei, gata să
intervină; câţiva oratori încep să vorbească, proslăvind rezistenţa. Peste câteva zile,
aceeaşi scenă are loc la teatrul Goldoni din Veneţia. De fiecare dată, nici poliţiştii şi nici
nemţii nu s-au clintit sub ameninţarea pistoalelor.”4
Cei care l-au vizitat pe Mussolini în primele zile ale anului 1945 l-au găsit slab, palid,
îmbătrânit, pradă unei melancolii neliniştite anxioase.5
Ducele şi-a dat seama că nu mai avea nici-o salvare, deşi în fundul sufletului se
agăţa, în mod iraţional, neexprimat, de speranţa că, în ultima clipă, ca în atâtea rânduri,
se va găsi o cale de scăpare. De altfel, Mussolini va face tentative disperate de a-i
contacta pe anglo-americani scriind: „Orice mişcare necontrolată şi extremistă din
partea formaţiilor neregulate, sau orice mişcări de stradă, provocate de bande de
partizani comunişti, mişcări greviste, adunări etc. vor fi combătute de forţele armate
republicane şi de către forţele aliate. Clerul se va preocupa să sprijine pacea generală.”6
Există în scrisorile lui Mussolini şi o frază care dezvăluia teama Ducelui: „Am vrea să
cunoaştem soarta care-i aşteaptă pe membrii guvernului sau pe cei care au avut funcţii
de conducere în Republica Socială Italiană.”7 El enumeră: arestarea, lagărul de
concentrare, exilul, dar nu-şi poate închipui moartea.
Nimeni nu putea atunci şi nici nu dorea să-i dea un răspuns lui Mussolini la
întrebările lui.
1

Lev Bezîmenski, Enigme descifrate ale celui de al treilea Reich, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 265.
Ibidem, p. 265.
3
Milano – al doilea oraş ca mărime al Italiei în ce priveşte numărul de locuitori, centru activ industrial,
metropola marii finanţe italiene, situat în nordul peninsulei, în Lombardia, întemeiat la sfârşitul secolului 5 şi
începutul secolului 4 înainte de Christos.
4
Max Gallo, Italia lui Mussolini, Editura Politică, Bucureşti, 1969, p.p. 519-520.
5
Ibidem, p. 520.
6
Ibidem, p. 525.
7
Ibidem, p. 525.
2
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În Asia, marele aliat al Germaniei, Japonia, se afla şi ea într-o situaţie de neinvidiat.
Pierduse în anul 1944 nave cu un deplasament de 3.800.000 tone.1
Întreaga producţie de război niponă era în scădere, construcţia de nave nu mai
acoperea decât jumătate din pierderi, iar cea aeronautică se afla cam în aceeaşi
situaţie. Metalele neferoase lipseau în totalitate, în timp ce liniile de comunicaţii pe mări
şi oceane erau practic paralizate. La începutul anului 1945 nu mai funcţiona normal
decât o singură linie de comunicaţie: Singapore – Nagasaki, de-a lungul ţărmurilor
chineze.2
Spre sfârşitul anului 1944, Japonia avea sub arme 5.365.000 de militari, din care
trupele terestre împreună cu aviaţia numărau 4.100.000 de militari, iar forţele navale
aveau 1.265.000 de marinari.
Analizând această situaţie, Cartierul General Imperial a adoptat, în luna ianuarie
1945, un program pentru mobilizarea şi înarmarea generală a populaţiei şi militarizarea
principalelor ramuri industriale şi de transport în vederea întăririi şi ducerii mai departe
a războiului.3
Sărbătorirea Anului Nou 1945 s-a desfăşurat diferit la Cartierul General al führerului
faţă de Moscova. Potrivit însemnărilor lui Martin Bormann, şeful Cancelariei Partidului
Naţional Socialist din Germania, la masa din ziua de 1 ianuarie 1945, la Hitler, au fost
prezenţi: Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Martin Bormann, Gerd von Rundstedt,
Joachim Schorff (şeful Departamentului de Istorie al Statului Major al forţelor terestre),
Alfred Jodl, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Burdgorff (şeful Direcţiei cadrelor din
OKW), Albert Speer, Heinz Guderian4, şeful Marelui Stat Major al forţelor terestre OKH5
Fiind înconjurat de toate vârfurile militare şi politice ale Germaniei, Hitler a încercat
să îmbunătăţească planul operativ al ofensivei din Ardeni, în scopul ieşirii la mare şi
schimbarea hotărâtoare a raportului de forţe pe frontul de vest.6
De partea cealaltă, la Moscova, anul nou al conducătorilor Uniunii Sovietice s-a
desfăşurat, conform relatării lui Stemenko, în felul următor: „În ajunul anului nou 1945,
cu câteva ore înainte de miezul nopţii, generalul Antonov mi-a spus: Adineauri
Aleksandr Poskrebîşeev ne-a comunicat să venim la vila Blijniaia7 în jurul orei 23,30´,
fără hărţi şi fără documente.
La întrebarea mea ce ar putea să însemne această convocare, el mi-a răspuns pe
un ton glumeţ: Poate ne invită să facem revelionul.
N-ar fi rău deloc.
Peste câteva minute a telefonat comandantul trupelor de blindate de tancuri şi
mecanizate, I.N. Fiodorenko, şi s-a interesat dacă nu ştim cumva de ce a fost convocat
1

Jacques de Launay, Op.cit., vol. II, p. 361.
Ibidem, vol. II, p.362.
3
Marea conflagraţie a secolului XX – Al doilea război mondial, Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 531.
4
De la generalul Guderian au rămas lucrările: A la tête des Panzer, Paris f.a. şi Panzer Leader, London,
2

1952.
5

Lev Bezîmenski, Op.cit., p. 262.
Ibidem, p. 262.
7
Stalin mergea mai mult la Kuntsevo, la vila cea mai apropiată Blijniaia, unde şi-a petrecut cea mai mare
parte din ultimii 20 de ani ai vieţii. Arhitectul care a construit-o a fost Miron Merjanov, cel care îi va mai
construi şi altele: Dalniaia (cea mai depărtată) şi Sokolovka.
Blijniaia era o construcţie modernă cu un etaj, înconjurată de o grădină şi de pădure. Stalin ocupa
parterul, dar locuia într-o singură cameră. Îşi păstrase acelaşi mod de viaţă auster şi frugal de altădată. Dormea
pe canapea. Pe masă îşi ţinea dosarele, ziarele şi cărţile. (Lilly Marcou, Stalin – viaţa privată, Antet 1997,
p.p. 142-143)
6
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şi el la Blijniaia tot fără documente. I-am spus că şi pe noi ne frământă mintea ca să
înţelegem rostul acestei convocări.
La ora 23, Antonov şi cu mine am plecat cu turismul lui, ca de obicei. Pe drum am
continuat să tot facem presupuneri în legătură cu scopul convocării. Deplasările noastre
zilnice la raportul comandantului suprem se făceau, de regulă, mai târziu, iar de
sărbători nu am fost invitaţi niciodată. În anii războiului uitasem de fapt acest cuvânt.
La vila lui Stalin am găsit şi alţi militari: A.A. Novikov, N.N. Voronov, I.N. Fiodorenko
şi A.V. Hruliov. Pe urmă a sosit S.M. Budionnîi. Am constatat că fuseseră într-adevăr
invitaţi la revelion, dovadă fiind masa întinsă.
Cu câteva minute înainte de ora 24 au sosit împreună toţi membrii Biroului Politic şi
cu ei câţiva comisari ai poporului, din care am reţinut numai pe B.L. Vannikov şi V.A.
Malîşev. În total s-au adunat vreo 25 de bărbaţi şi o singură femeie – soţia secretarului
general al Partidului Comunist Italian Palmiro Togliatti1, care era şi el de faţă.
Stalin s-a aşezat la locul lui obişnuit în capul mesei. În dreapta lui se afla, ca
totdeauna, o carafă de apă. Nu exista personal de serviciu şi fiecare îşi punea în farfurie
ce dorea.
Când a început să bată pendula, comandantul a rostit o scurtă cuvântare în cinstea
poporului sovietic care a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru zdrobirea armatei hitleriste
şi a apropiat ceasul victoriei noastre. El a toastat pentru Forţele armatei sovietice şi ne-a
felicitat, urându-ne – La mulţi ani tovarăşi! Ne-am felicitat unii pe alţii şi am închinat un
pahar pentru ca războiul să se încheie victorios în noul an 1945. Stinghereala uşoară de
la început a dispărut în scurt timp. Conversaţia a devenit generală. Gazda nu respecta un
ritual sever; după câteva toasturi, s-a ridicat de la masă, şi-a aprins pipa şi a început o
conversaţie cu unul din oaspeţi. Ceilalţi meseni au profitat imediat de libertate şi s-au
împărţit în grupuri; s-au auzit râsete, vocile au devenit mai tari. Budionnîi a adus din
antreu o armonică cu care venise de acasă. S-a aşezat pe un scaun şi a întins larg
burduful. Cânta magistral, mai multe cântece populare ruseşti, valsuri şi polci, plecânduşi urechea spre instrument, ca orice acordeonist adevărat. Era evident că aceasta e
distracţia lui preferată.
Lângă Budionnîi a venit mai întâi Voroşilov, apoi mulţi alţii.
Când Budionnîi a încetat să cânte, Stalin a pus patefonul. Discurile le alegea el
singur. Oaspeţii au încercat să danseze, dar nu aveau decât o parteneră, aşa că s-au
lăsat păgubaşi. Atunci gazda a pus un disc cu dansul Barînea. Budionnîi nu s-a putut
stăpâni şi a început să joace. Dansa cu ardoare, lăsându-se pe vine şi aruncând câte un
picior înainte, lovindu-se cu palmele peste genunchi şi pe carâmbi. Toţi aplaudau
din suflet.
Punctul culminant al programului muzical l-au constituit înregistrările de cântece
militare în interpretarea ansamblului condus de A.V. Aleksandrov. Cunoşteam cu toţii
aceste cântece şi i-am ţinut ansamblului ison într-un glas.
Era ora 3 când am plecat din Kunţevo. Acest prim revelion petrecut în timpul
războiului într-o atmosferă decât cea de la serviciu îndemna la meditaţie. Totul arăta că
sfârşitul războiului nu este departe. Răsuflam acum mai uşor, deşi ştiam că în viitor,
imediat avea să înceapă o ofensivă grandioasă, că ne aşteptau încă multe bătălii grele.”2
1
Palmiro Togliatti (1893-1964) – secretar general al Partidului Comunist Italian (1927-1964) şi al
Internaţionalei Comuniste (1935-1943).
2
S.M. Stemenko, La Marele Stat Major, Editura Militară, Bucureşti, 1973, p.p. 282-283.

TRATAT DE ISTORIE UNIVERSALĂ ● AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ● VOL. VII – 1945

14

În orice caz conducerea de la Moscova privea cu încredere următoarele zile. Până
la 1 ianuarie 1945 fuseseră repuse în funcţiune peste 1.000 de mine, o serie de centrale
electrice şi furnale.1
Odată cu prima zi a noului an, ostilităţile pe front au continuat, mai puţin intens în
Polonia şi Ţările Baltice şi mai intens în Cehoslovacia, zona oraşului Budapesta şi pe
frontul de vest.
La 3 ianuarie, Turcia a rupt relaţiile diplomatice cu Japonia, iar la 14 ianuarie a
deschis Aliaţilor strâmtorile Bosfor2 şi Dardanele.3
Cercul în jurul Germaniei şi Japoniei se strângea cu fiecare zi. Cu toate acestea,
conducerile de la Berlin şi Tokyo mai sperau, iar activitatea la nivelul Marilor Cartiere
Generale ale celor două ţări se desfăşura normal. Jurnalul rămas de la Martin Bormann
pentru primele zile ale lunii ianuarie pare să demonstreze că nu se schimbase nimic în
ritmul de muncă al oamenilor care-l deserveau pe Hitler.
Marţi 2 ianuarie: Ribbentrop la führer, apoi Martin Bormann.
Miercuri 3 ianuarie: ora 13, consfătuire la Martin Bormann, cu participarea lui
Goebbels, Neumann, Speer, Zaur şi Hanzenmüller în problema mobilizării industriei de
război şi a transportului feroviar în folosul Wehrmachtului; după amiază consfătuire la
führer.
Joi 4 ianuarie: Speer şi Zaur la führer, apoi Hanzenmüller.
Vineri 5 ianuarie: Führerul îl cheamă pe Reichsmareşal cu raportul privind situaţia
războiului aerian. Martin Bormann îi raportează führerului.
Sâmbătă 6 ianuarie: nu sunt însemnări.
Duminică 7 ianuarie: Seara la ora 22, plecarea lui Martin Bormann cu maşina la
München. Atacuri aeriene repetate asupra Münchenului.
Luni 8 ianuarie: sosirea lui Martin Bormann la München. Până la prânz la familia
Fegelein, apoi plecarea în munţi.
Joi 11 ianuarie: vizitarea tuturor minelor.4
În spatele fiecărei zile de jurnal, realitatea era însă alta.
Martin Bormann era un personaj pe care mulţi din apropiaţii lui Hitler nu-l aveau la
inimă.
„Martin Bormann – a relatat Albert Speer, arhitectul lui Hitler şi ministrul
armamentului – reuşea să se distingă prin brutalitatea sentimentelor. Natură subalternă,
îşi trata subordonaţii ca şi cum ar fi avut de-a face cu nişte dobitoace; era un veritabil
mitocan. L-am evitat totdeauna pe Bormann, pentru că nu ne-am putut suporta din
capul locului. Pe când stăteam la cuibul vulturilor la Obersalzberg, Hitler îşi făcea
apariţia în jurul orei 11, studia dosarele cu presa, asculta raportul lui Bormann şi lua
primele decizii. Ziua începea cu un dejun interminabil. Invitaţii se adunau în
anticameră, Hitler îşi alegea vecinul de masă, în timp ce Bormann avea privilegiul de a fi
însoţitorul titular al Evei Braun. Acest privilegiu indica fără putinţă de tăgadă că deţinea o
poziţie dominantă la Berghof.” (reşedinţa montană a lui Hitler în Alpii Bavarezi)5
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