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Izvleček
Manstein in Rommel: biografska skica in primerjava
V nalogi je predstavljen prepletajoči se ţivljenjepis dveh vojaških strategov nemškega
Wehrmachta. Bralec se pobliţje seznani z ţivljenjem, delom in doseţki »puščavskega lisjaka«
Erwina Rommla ter pruskega feldmaršala Ericha von Mansteina. V prvem delu spoznamo
obdobje njunega odraščanja ter začetke njunih vojaških poti. Za laţje razumevanje so v tem delu
osvetljeni tudi še nekateri ključni dogodki, ki so kasneje posredno pripomogli k izbruhu druge
svetovne vojne. V drugem delu naloge pa je predstavljeno predvsem njuno medvojno delovanje.
To je bilo namreč obdobje, ko sta tako von Manstein kot tudi Rommel dosegla zenit svoje
vojaške kariere. V nekoliko širši zgodovinski kontekst so umeščene njune najpomembnejše
bitke. Izjemni vojaški uspehi, ki so bili največkrat plod njunega znanja in izrednih sposobnosti,
so jima pridobili mesto v vojaški zgodovini. V samem zaključku naloge je še na kratko
predstavljeno von Mansteinovo ţivljenje po koncu druge svetovne vojne.
Ključne besede: Erich von Manstein, Erwin Rommel, druga svetovna vojna, biografija

Abstract
Manstein and Rommel: A Biographical sketch and a comparison
The thesis presents the intertwining biographies of two military strategists of the German
Wehrmacht. The reader gains insight into the life, the work and the accomplishments of Erwin
Rommel, the so-called Dessert Fox, and the Prussian field marshal Erich von Manstein. The first
part of the thesis familiarizes us with their formative years and their military beginnings while it
also sheds light on some decisive events that later indirectly contributed to the outbreak of the
Second World War. The second part then focuses primarily on the wartime activities of the two
men. This is the period in which both, von Manstein and Rommel, reached the peak of their
military careers. Their most important battles are presented in a somewhat broader historical
context. Outstanding military achievements, which were mostly the result of their knowledge and
remarkable abilities, have earned them a place in military history. A brief account of von
Manstein’s life after the end of the Second World War concludes the thesis.
Key Words: Erich von Manstein, Erwin Rommel, the Second World War, biography
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1. Uvod
V naravi vselej vlada določena stopnja urejenosti. Tovrstna ţelja se je kmalu pojavila tudi v
prvih skupnostih, ki jih je formiral človek. Vselej, ne glede na obliko in formalni status človeške
skupine oziroma skupnosti, se vselej pojavi nekdo, ki prevzame nadrejeno vlogo. Naravnanost
človeka k nadrejenosti oziroma podrejenosti je torej spontana, različne so le poti, kako nadrejeni
do tega poloţaja pride. Običajno obstajata dve poti. Člani skupine so lahko sporazumno priznali
nadrejeno vlogo posameznika ter se mu tako podredili, lahko pa ima skupina izoblikovan
določen predpis, ki natančno določa kdo in pod kakšnimi pogoji lahko postane nadrejeni. Med
obema načinoma obstaja ključna razlika. V prvem primeru vodstveni poloţaj zasede
najsposobnejši, v drugem primeru pa to ni vedno nujno. Vojska, kot tradicionalno izredno
hierarhična organizacija je urejena z določnimi predpisi, ki med drugim urejajo tudi sistem
nameščanja poveljnikov. Poveljnik tako ne postane avtomatično tisti ki je naravni vodja, temveč
tisti, ki izpolnjuje vse formalne pogoje.1
Erich von Manstein je zahvaljujoč druţinski tradiciji, osebnostnim lastnostim ter primernemu
šolanju izpolnil vse formalne pogoje, da je lahko postal nadrejeni. Bil je eden izmed tistih
poveljnikov, ki ni izpolnjeval le formalnih pogojev, ampak je s svojimi sposobnostmi, talenti in
veščinami vidno izstopal. Slednje prav lahko trdimo tudi za Erwina Rommla. Vendar z eno
veliko, ključno razliko. Rommel je bil naravni vodja, ki si je s svojo drznostjo, pretkanostjo in
pogumom pridobil naklonjenost in spoštovanje soborcev. Vendar v vojaški strukturi to ni
zadostilo vsem formalnim pogojem. Te je Rommel le steţka premostil in uspel postati legitimen
vojaški poveljnik.
V nadaljevanju diplomske naloge bom podrobneje predstavil, primerjal in analiziral dva povsem
apolitična vojaška poveljnika. Nemška feldmaršala Ericha von Mansteina in Erwina Rommla.
Čeprav sta oba zenit svoje sijajne vojaške kariere dosegla tekom druge svetovne vojne, si njuni
osebnosti, načina razmišljaja ter ţivljenski zgodbi skoraj da ne bi mogli biti bolj različni.

1

Jazbec, Gregor. Priročnik psihologija vodenja: razvoj vodenja in enote ter njeno delovanje na misiji. Ljubljana:
Center vojaških šol, 2015, 21.
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1.1.

Namen, cilji in metode dela

Namen diplomske naloge je predstaviti ţivljenski zgodbi dveh nemških feldmaršalov, Erwina
Rommla in Ericha von Mansteina. V vzporedni biografski skici je cilj najti, osvetliti in
podrobneje analizirati nekatere podobnosti ter opozoriti tudi na razlike, ki so pomembno vplivale
tako na njuno vojaško kariero, kakor tudi na osebnostni značaj. Ravno osebnostni značaj
posameznega poveljnika se namreč zrcali v njegovem načinu vodenja oziroma poveljevanja. V
nalogi bom torej poiskušal predstaviti nekoliko širšo sliko dejstev, dogodkov in pripetljajev, ki
so pomembno vplivali tako na razvoj Rommlove in Mansteinove poklicne poti, kakor tudi na
njuno dojemanje poveljevanja ter vojskovanja.
V ţelji po najvišji stopnji objektivnosti, biografski skici temeljita na delih številnih relevantnih
avtorjev in zgodovinarjev. Načrtno sem se izogibal sklepanju, predvidevanju, posploševanju ter
iskanju lastnih zaključkov.
Zaradi specifičnosti tematike diplomske naloge, sem pri delu uporabljal predvsem teoretične
metode raziskovanja. Temeljni metodi, ki sta uporabljeni praktično v vseh poglavjih, sta
primerjalna metoda in deskriptivna (opisna) metoda. S primerjalno metodo so bile odkrite ter
prikazane nekatere vzporednice med obema obravnavanima poveljnikoma. Z deskriptivno
metodo pa sem poizkušal opisati in prikazati pomembnejše dogodke, bitke in prelomnice v
ţivljenju obravnavane dvojice. Mestoma je bila v nalogi uporabljena tudi historična analiza,
predvsem za preučevanje in razlaganje določenih lastnosti, dejanj ter razmišljanj obeh
feldmaršalov.

1.2.

Načini vodenja

Dolţnost vodje je da uspe izpolniti cilj, ki mu je zadan. Vodja mora na svoje podrejene vplivati
tako, da bodo podrejeni uspeli izpolniti svoje naloge, ki so jih bile dodeljene. Da je to izvedljivo,
mora imeti vodja moč nad svojimi podrejenimi, slednji pa morajo to moč upoštevati in
priznavati.
Vodje za dosego svojega cilja uporabljajo različne metode in sloge vodenja. Na izbiro
nedvomno vplivajo tudi določene osebnostne lastnosti in karakteristike posameznih vodij. Vsak
slog oziroma metoda vodenja ima določene prednosti, ter jasno, tudi slabosti. Enoznačnega
odgovora na vprašanje, »kakšno vodenje je najboljše?« preprosto ni. V zadnjem obdobju vedno
2

več strokovne literature svetuje premik moči z vodje na skupino in kot vzor ponuja
transformacijsko vodenje. Nekateri avtorji, vodenje celo razdelijo na dva pola: avtoritarno in
transformacijsko. Ta, sicer posplošena in ostra delitev je kljub vsemu dobra za razumevanje
osnovnih razlik med odlikami avtoritarnega in na nalogo usmerjenega vodje, ki ga imenujemo
»menedţer« (manager), in karizmatičnega, na ljudi usmerjenega vodjo, poimenovanega »lider«
(leader).
»Menedţer« je ločen od svojih podrejenih, uporablja ustaljeno prakso, koordinira, organizira,
nadzira, diktira in kontrolira delo. Sam sprejema odločitve, svoje podrejene katerim deli naloge,
pa motivira z disciplino. Za razliko od samozadostnega »liderja« je »menedţer« odvisen od
svojih nadrejenih. »Lider« je pri delu s svojimi podrejenimi zgolj prvi med enakimi. Je velik
motivator, ki navdušuje in vodi svoje podrejene z zgledom. Sam je gonilna sila, ki spoduja
odločitve in gradi lojalnost.2
Za uspešno vodenje oziroma poveljevanje v vojnem času, potrebujejo vojaški poveljniki številne
odlike, veščine in sposobnosti, ki jim omogočajo pregled nad nepredvidljivimi razmerami.
Nedvomno sta se v nepredvidljivih okoliščinah odlično znašla tudi Rommel ter Manstein. S
svojim enotami sta nemalokat dosegla nepričakovane in nepredstavljive uspehe.

2. Ustroj nemških oboroženih sil
Po porazu v prvi svetovni vojni, so bile z mirovno pogodbo nemške oboroţene sile znatno
oslabljene, ter omejene na vsega 100.000 poklicnih pripadnikov. Prepovedana je bila tudi
uporaba vojaških letal, oklepnikov ter teţkih topov, mornarica pa je lahko štela največ 15.000
moţ. Tovrstna vojaška agonija je trajala vse do pomladi 1935. Tedaj je Hitler enostransko
razglasil razveljavitev, za Nemčijo poniţujoče, versajske mirovne pogodbe. Nemudoma je bil
izdan tudi odlok o pospešenem oboroţevanju ter razvoju vseh treh rodov vojske. Eno izmed
ključnih vlog pri procesu oboroţevanja je tedaj odigralo nemško gospodarstvo. Slednje je
nemudoma reorganiziralo svoje proizvodnje linije in pričelo pospešeno proizvajati produkte
potrebne za nemoteno delovanje oboroţenih sil, imenovanih Wehrmacht.3

2

Prav tam, 22-35.
Marn, Gorazd. »Oskrbovanje (logistika) nemške vojske v drugi svetovni vojni in v operaciji Barbarossa (napad na
Sovjetsko zvezo)«. Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija, B&B višja strokovna šola Kranj, 2013, 9.
3
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2.1. Vrhovno poveljstvo nemških oboroženih sil4
Naloga vrhovnega poveljstva nemških oboroţenih sil je bila priprava drţavne obrambe v času
miru in celovito vodenje vojaških operacij v vojnem času. Poloţaj načelnika štaba vrhovnega
poveljstva nemških oboroţenih sil je od celovite reorganizacije vrha vojske, februarja 1938,
zasedal feldmaršal Wilhelm Keitel. Slednji je tako postal najvišji izvršni vojaški poveljnik,
zadolţen za izvajanje Hitlerjevih načrtov.
Vrhovno poveljstvo nemških oboroţenih sil so trvorili številni sektorji, med katerimi je
najpomembnejša vloga pripadla operativnemu oddelku vrhovnega poveljstva vojske. Oddelek
zadolţen za izvajanje operacij na bojišču je med drugo svetovno vojno vodil general Alfred
Jodl.5 Ravno Jodl je, 7. maja 1945 v Reimsu, podpisal listino o brezpogojni kapitulaciji ter s tem
dokončno priznal nemški vojaški poraz v drugi svetovni vojni.6
Nemške oboroţene sile so bile sestavljene iz kopenske vojske, vojnega letalstva in vojne
mornarice.

2.1.1. Vrhovno poveljstvo nemške kopenske vojske7
Kopenska vojska je bila najštevilčnejši8 in tudi najpomembnejši rod znotraj nemških oboroţenih
sil. Med letoma 1938 in 1941 je bil vrhovni poveljnik nemške kopenske vojske feldmaršal
Walter von Brauchitsch.9 Funkcijo poveljnika štaba kopenske vojske je vse do razrešitve,
4

Oberkommando
der
Wehrmacht,
OKW.
Lexikon
der
Wehrmach.
http://www.lexikon-derwehrmacht.de/inhaltsverzeichnis1.htm (Dostop: 19.11.2019).
5
Valenčič, Borut. »Odgovornost nemških vojaških poveljnikov za vojne zločine v 2. Svetovni vojni«. Diplomsko
delo, Fakulteta za druţbene vede UL, 2004, 10-29.
6
Radenković, ĐorĎe. Ratni memoari državnika i vojskovoĎa iz drugog svetskog rata. Zagreb: Stvarnost, 1963, 521522.
7
Oberkommando
des
Heeres,
OKH.
Lexikon
der
Wehrmach.
http://www.lexikon-derwehrmacht.de/inhaltsverzeichnis1.htm (Dostop: 19.11.2019).
8
Leta 1940 je nemško vojsko, vključno z rezervnimi enotami tvorilo 5,764.000 vojakov. Od tega jih je kopenske
sile sestavljalo 4,347.000, kar je predstavljalo 76% vseh pripadnikov. Marn, »Oskrbovanje (logistika) nemške vojske
v drugi svetovni vojni in v operaciji Barbarossa (napad na Sovjetsko zvezo)«, 11.
9
Feldmaršal Walter von Brauchitsch se je leta 1895 vpisal na potsdamsko vojaško akademijo. Za prispevek k
skupnemu vojnemu naporu med prvo svetovno vojno je bil odlikovan z ţeleznim kriţcem prvega razreda in redom
vladarske hiše Hohenzollerjev. 4. februarja 1938 je von Brauchitsch na poloţaju vrhovnega poveljnika nemške
kopenske vojske nasledil von Fritscha, ki je bil po škandalu »Blomberg-Fritsch« prisiljen k odstopu. Novi vrhovni
poveljnik je zagovarjal in spodbujal politiko ponovnega oboroţevanja. Von Brauchitsch kljub svojemu poloţaju ni
imel velikega vpliva na odločitve in potek vojnega dogajanja, kajti Hitler je namreč ţe tedaj odločal o večini zadev

4

septembra 1942, opravljal general Franc Halder. Konec vojne je na tem poloţaju dočakal general
Hans Krebs,10 nekdanji nemški vojni ataše v Moskvi.11 Decembra 1941 je Adolf Hitler razrešil
von Brauchitscha in se kar sam imenoval za vrhovnega poveljnika nemške kopenske vojske. Na
tem poloţaju je ostal vse do svoje smrti. Posledica tega, da je bil Hitler vrhovni poveljnik tako
nemških oboroţenih sil v celoti kot tudi kopenske vojske, je bilo delno prekrivanje funkcij OKW
ter OKH. Ravno zaradi tega je včasih teţko ločiti, katere so bile naloge, pristojnosti in
odgovornosti OKW in katere OKH.
Na tej točki lahko omenimo še oddelke oboroţene SS (Waffen SS), ki so sicer delovale ločeno in
so spadale pod poveljstvo Heinricha Himmlerja. V nekaterih izrednih primerih so za potrebe
vojaških operacij, enote oboroţene SS prešle pod poveljstvo kopenske vojske.12

2.1.2. Vrhovno poveljstvo nemškega vojnega letalstva13
Vojno letalstvo je bilo najmlajše izmed vseh treh rodov nemških oboroţenih sil. Uradno je bilo
ustanovljeno šele marca 1935. Mesto vrhovnega poveljnika nemškega vojnega letalstva je, vse
od ustanovitve dalje, zasedal Hermann Göring14.

2.1.3. Vrhovno poveljstvo nemške vojne mornarice15
Nemška vojna mornarica je bila po številu osebja in enot najmanj številčen rod oboroţenih sil
Nemčije. Od leta 1928 je bil vrhovni poveljnik vojne mornarice admiral Erich Raeder. Na tem
poloţaju je Raederja leta 1943 nasledil admiral Karl Dönitz. Slednji je mornarici poveljeval vse
do konca druge svetovne vojne.16

povezanih z vojno. Po neuspešni ofenzivi Nemcev proti Moskvi (operacija Tajfun) in katastrofalnem decembru 1941
pred vrati sovjetske prestolnice je vsa odgovornost in krivda padla na von Brauchitscha. Spričo tega je bil 19.
decembra 1941 prisiljen odstopiti s svojega poloţaja. V 67. letu starosti je oktobra 1948 umrl za posledicami srčnega
napada v britanski vojaški bolnišnici v Hamburgu. Siter, Daniel. »Vojaški načrt Ericha von Mansteina in
problematika Dunkerqua«. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta UM, 2015, 6.
10
Valenčič, »Odgovornost nemških vojaških poveljnikov za vojne zločine v 2. Svetovni vojni«, 10-11.
11
Sajovic, Bogdan. Konec tretjega rajha. Ljubljana: Karantanija, 2005, 140.
12
Valenčič, »Odgovornost nemških vojaških poveljnikov za vojne zločine v 2. Svetovni vojni«, 10-11.
13
Oberkommando
der
Luftwaffe,
OKL.
Lexikon
der
Wehrmach.
http://www.lexikon-derwehrmacht.de/inhaltsverzeichnis1.htm (Dostop: 19.11.2019).
14
Hermann Wilhelm Göring, letalski as iz prve svetovne vojne. Sluţil je pod poveljstvom Manfreda von Richthofna,
splošno znanega pod vzdevkom Rdeči baron. Göring se je kot pilot izkazal, saj je potrjeno zbil 22 sovraţnih letal. Za
potrjena pa so tedaj štela le letala, ki so padla na nemško ozemlje in je bilo njihovo uničenje dokazano. Sajovic,
Konec tretjega rajha, 45.
15
Oberkommando der Kriegsmarine, OKM. Lexikon der Wehrmach. http://www.lexikon-derwehrmacht.de/inhaltsverzeichnis1.htm (Dostop: 19.11.2019).
16
Valenčič, »Odgovornost nemških vojaških poveljnikov za vojne zločine v 2. Svetovni vojni«, 11.
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3. Manstein in Rommel - življenje pod cesarjem
Da bi lahko bolje razumeli in spoznali obdobje njune mladosti in okolje v katerem sta odraščala
ter preţivljala brezskrbna otroška leta, se moramo najprej dotakniti dogodkov, ki so dobri dve
desetletji pred njunim rojstvom, dodobra spremenili podobo Evrope.
Ko je pruski prestol zasedel kralj Viljem I.17, si je za poglavitni cilj svoje vladavine postavil
dokončno zdruţitev razdrobljenih nemških drţav. Poleg pruskega kralja, sta bila glavna arhitekta
zdrużitve še, ministrski predsednik Otto von Bismarck18 ter načelnik generalštaba pruske
armade, feldmaršal Helmuth von Moltke19. Konec šestdesetih let 19. stoletja je omenjena trojica
Prusijo sloţno popeljala do zmag v treh kratkih, a izjemno pomembnih vojnah. Leta 1865 je bila
prva poraţena Danska. Leto kasneje, je po zgolj sedmih tednih bojev, oroţje poloţila tudi
Avstrija. Štiri leta pozneje, je Prusiji dokončni vojaški poraz priznala še Francija, kar je izjemno
spretnemu diplomatu in pogajalcu von Bismarcku, omogočilo zdruţitev nemških drţav. V
predmestju francoskega glavnega mesta Pariza je bilo, 18. januarja 1871 v Zrcalni dvorani
Versajske palače, razglašeno drugo nemško cesarstvo pod vodstvom Prusije.20

3.1.

Njuna mladost

Natanko teden dni za tem, ko se je v Londonu rodil Bernard Montgomery,21 je bil v Berlinu rojen
Fritz Erich Georg von Lewinski. Erich je bil deseti otrok Eduarda von Lewinski. V drugem
zakonu je bil oče poročen z Helene von Sperling. Njena mlajša sestra, Hedwig von Sperling je
bila poročena z Georgom von Mansteinom, s katerim pa nista imela otrok. Zato se je druţina
Lewinski odločila, da bo svojega naslednjega otroka, v primeru da bo deček, zaupala paru
17

Viljem I., pruski kralj (1861-88) in nemški cesar (1871-88). Oxfordova enciklopedija zgodovine od 19. stoletja do
danes, s.v. »Viljem I.«.
18
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Manstein. Omeniti moramo, da tovrstne prakse s katerimi so omogočili ohranjanje druţinske
tradicije, tedaj niso bile popolnoma nič nenavadnega. Še pred Erichovim rojstvom je bilo
dogovorjeno, da bo dete uradno posvojeno ob krstu.22 Na dan rojstva, 24. novembra 1887, je
zakonski par von Manstein v Rudolstadtu prejel telegram, ki je prispel iz Berlina. S kratkim
sporočilom: “Danes se vam je rodil zdrav deček. Mati in otrok sta dobro. Prisrčne čestitke.
Helena in Lewinski.”, sta bila obvečena, da sta vendar le postala starša.23
Prav vsi, tako biološka kot tudi adoptivna Erichova starša, so prihajali iz starih aristokratskih
pruskih druţin, ki so imele izredno bogato, več stoletij staro vojaško tradicijo.24 Tudi zaradi tega
ju lahko braz teţav postavimo ob bok tedanji aristokratski eliti, ki je tako ponosno pred svojim
priimkom nosila zavidanja vreden naziv von. Nedvomno so izbrani druščini med drugim
pripadale tudi druţine Kluge,25 Rundstedt,26 Kleist27 ter Stauffenberg,28 katerih člani so znatno
vplivali na potek številnih pomembnih dogodkov tekom druge svetovne vojne.29 Druţini sta
vzgojili ţe nemalo vojaških častnikov, ki so zvesto sluţili cesarju vselej, ko je bilo to potrebno.
Kar šestnajst Erichovih sorodnikov je bilo namreč vojaških oficirjev.
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General Eduard von Lewinski, Erichov biološki oče, je bil artilerijski častnik, ki se je v vojaških
krogih povzpel vse do poloţaja poveljnika armadne skupine. Praktično nič manj bleščeča ni bila
niti kariera adoptivnega očeta, generalporočnika Georga von Mansteina.30 Bil je pehotni častnik,
ki je uspel napredovati do poveljnika divizije. Zanimivo je dejstvo, da von Manstein ni imeli v
lasti zemljiških posesti, čeprav je pripadal pruskemu plemstvu.
Na tem mestu velja omeniti še sorodstveno vez z bodočim predsednikom Weimarske republike.
S feldmaršalom Paulom von Hindenburgom je bila poročena Erichova teta po materini strani,
najmlajša izmed sester Sperling.31 Ţe od malih nog je bil Erich von Manstein deleţen
tradicionalne pruske vzgoje, ki je povdarjala številne vrednote, katerim je ostal zvest tekom
celotnega ţivljenja. Predanost, poslušnost ter lojalnost so le nekatere izmed pruskih vrlin, ki jih
Mansteinu nikakor ne gre oporekati.32
Nekaj let mlajši, kot Manstein, je 15. novembra 1891 v Heidenheimu rojeni, Erwin Johannes
Eugen Rommel. Manjše mesto, Heidenheim ob reki Brenz, nekaj kilometrov severno od Ulma je
bilo tedaj del Württemberškega kraljestva. Ene izmed drţav, ki so tvorile novonastalo cesarstvo.
Celotna regija je bila tedaj preteţno agrarna. Za njene prebivalce, Švabe, je pregovorno veljalo,
da so zelo delavni, skromni, trmasti, bistroumni, iznajdlivi33 ter izjemno zvesti.34 Poleg vsega
tega so drţavice juţno od Majne, v nasprotju s severnimi, slovele po svoji širokosrčnosti.35
Številne izmed naštetih lastnosti, so nedvomno spremljale in zaznamovale tudi slavnega
poveljnika tekom njegovega vojaškega sluţbovanja.
Erwin je bil drugi izmed petih otrok v druţini. Imel je starejšo sestro Heleno ter še dva mlajša
brata, Karla in Gerharda. Tretji brat Manfred36 pa je umrl ţe v zgodnjem otroštvu. Oče, Erwin
Rommel starejši, je bil po poklicu profesor, specializiran za matematiko in ravnatelj
protestantske srednje šole v Aalenu. Bil je izjemno razgledan, gospodovalen, strog in natančen.
Mati Helene von Lutz je bila hči visokega lokalnega uradnika. Rommlovi so bili tipična
meščanska druţina. Druţina praktično ni imela nikakršne omembe vredne vojaške tradicije.
30
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Ravno zato je bilo teţko pričakovati, da bo kateri koli izmed otrok postal vojak z lepo oficirsko
kariero. Tedaj je namreč veljalo, da so večino osebja malemu številu častnikov prispevale ravno
stare plemiške druţine,37 ki so ţe dolga leta zvesto sluţile domovini. Po svojem poreklu se tako
Rommel nikakor ni mogel primerjati s številnimi pruskimi junkerskimi38 druţinami, med katere
je nedvomno sodil tudi Manstein.
Erwinova sestra se je odločila, da nadaljuje druţinsko tradicijo in je tako kot njen oče postala
učiteljica. Brat Karl se je prostovoljno javil v vojsko samo zato, da mu ni bilo treba opravljati
mature. V vojski se je hitro priučil letenja, kar mu je omogočilo, da je v nemških zračnih silah
sluţil kot izvidniški letalec. Vse do današnjih dni, so se ohranile tudi njegove izvrstne fotografije
egipčanskih piramid in Sueškega prekopa.39 Za izkazano hrabrost v prvi svetovni vojni je bil
odlikovan z ţeleznim kriţcem40 druge in celo prve stopnje. Najmlajši brat Gerhard je postal malo
znan operni pevec.41 Rommel je imel pri izbiri poklica nedvomno mnogo teţjo nalogo kot
Manstein. Slednji si je ţe od otroštva ţelel nadaljevati tradicijo svojih prednikov ter postati
vojak, ki bi ponosno sluţil cesarju. Manstein je bil, za razliko od Rommla prepričan, da mu je
vojaški poklic zapisan ţe v genih.42

3.2.

Šolanje in velika vojna

Prvi korak, v svoji bogati vojaški karieri, je Manstein storil ţe pri rosnih trinajstih letih. Tedaj je
po končanem šolanju v Strasbourgu vstopil v cesarski Kadetski korpus. Leta 1906 je bil uspečno
sprejet na elitno vojaško šolo Lichterfelde v Berlinu. Tovrstno šolanje je bilo tedaj namenjeno
izključno pripadnikom aristokracije. Omeniti velja, da so tovrstno prestiţno šolanje med drugim
zaključili tudi Paul von Hindenburg, Kurt von Schleicher in vrhovni poveljnik nemške armade, v
letih 1938-41, Walther von Brauchitsch. Leta 1913, ko je Manstein ţe imel čin podporočnika, je
pričel s šolanjem na Vojaški akademiji v Berlinu. Izobraţevanje je v veliki meri zajemalo
področja vojskovanja, oboroţitve, vojaške zgodovine, geografije, matematike, fizike in stroge
37
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vojaške discipline. Izjemno malo pomena pa so pripisovali učenju jezikov, ekonomiji, politiki in
preostalim druţbenim vedam. Ravno zaradi tega se je Manstein, skupaj s svojimi stanovskimi
kolegi zelo slabo znašel v novi politični ureditvi drţave, ki je nasledila monarhijo.43 Vendar
izobraţevanje na akademiji ni trajalo dolgo. Ţe avgusta 1914, ko je Nemčija znašla v vrtincu
prve svetovne vojne, je bil Manstein prisiljen predčasno prekiniti šolanje ter svoj talent in vojaški
potencijal pokazati na bojišču. Tako po mnenju britanskega vojaškega zgodovinarja LinddellHarta najsposobnejši nemški general v drugi svetovni vojni, uradno ni imel dokončanega
generalštabnega izobraţevanja. Kljub temu, je z velikim navdušenjem dočakal prve bitke. Sprva
je bil poslan v Belgijo, nato pa premeščen v Vzhodno Prusijo in kasneje na Poljsko. Na zahodni
fronti je sodeloval tudi pri osvajanju utrdbe Namur. Novembra 1914 je bil pri Katovicah teţje
ranjen.44 Zaradi dveh krogel ki sta ga zadeli, se je Manstein na dolţnost vrnil šele konec
spomladi 1915. Vse do konca vojne je opravljal različne funkcije znotraj generalštaba. Kot štabni
častnik je prisostvoval številnim odločilnim bitkam, kot so denimo bitka pri Verdunu, Reimsu,
Sedanu in na reki Somi. Čeprav tekom vojne nikoli ni poveljeval enotam, se je izjemno izkazal
zlasti v vlogi pribočnika. Eden izmed njegovih nadrejenih, je Mansteina celo razglasil za svojega
najboljšega adjutanta. S svojo vnemo, si je v vojnem času med drugim prisluţil tudi ţelezni
kriţec.45
Mladi Rommel je bil pri izbiri poklica mnogo bolj neodločen kakor Manstein. Sprva je ţelel
slediti očetovim stopinjam in postati učitelj. Ker je bil tehnično zelo nadarjen, ga je kasneje
premamila ţelja, da bi postal letalski inţenir v tovarni Zeppelin v Friederichshafnu. Svoje prvo
jadralno letalo je s prijateljevo pomočjo zgradil, ko mu je bilo vsega štirinajst let. Tudi mnogo let
pozneje je Rommel ponosno pripovedoval, da je njegovo jadralno letalo res letelo, pa čeprav ne
daleč. Le usoda je hotela da je kasneje, tekom vojaške kariere, postal tako učitelj kot tudi inţenir.
Kakor bomo spoznali, se je nedvomno odlično znašel tudi v teh dveh vlogah.46 Tedaj še
neodločenega mladeniča je k vojaškemu poklicu, za katerega je bil ravno tako nadarjen, prvi
spodbudil oče. »Z Erwinom si sicer nista bila posebno blizu, a je oče vseeno ocenil, da mu bo ta
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poklic najbolj ustrezal. Njegova ocena se je izkazala za preroško.«47 V pismu württemberški
vojski je svojega sina opisal kot »varčnega, zanesljivega in dobrega telovadca.« A topničarji in
pionirji so mladeniča zavrnili predvsem zaradi njegovega slabega zdravja, nizke rasti in drobne
postave. Kljub prvi zavrnitvi, pa je bil marca 1910 Rommel poklican na nabor vojaških
novincev. Pristojni zdravniki so ugotovili, da ima nabornik dimeljsko kilo, sicer pa je bil
prepoznan kot primeren kandidat za opravljanje vojaške sluţbe. Njegov oče se je moral pismeno
obvezati, da bo kril stroške operacije in nadaljne medicinske oskrbe ter mu priskrbeti
praporščaško uniformo. Šest dni po prihodu iz bolnišnice, 19. junija, je tedaj osemnajstletni
Erwin vstopil v 124. württemberški pehotni polk. Kmalu je sledila premestitev v kraljevsko
kadetnico v Danzigu.48 Tekom šolanja v enem izmed najlepših hanzeatskih pristanišč Nemčije, je
mladi praporščak spoznal svojo bodočo ţivljensko sopotnico Lucie Mollin. Ob zaključku
vojaškega šolanja, novembra 1911, komandant o Rommlu poda sledečo oceno: »V streljanju in
urjenju je prav dober. V telovadbi, mečevanju in jahanju zadosten. Je srednje velik, vitek in
telesno še nekoliko okoren in šibek. Vendar je fant trdega značaja z dobrimi vodstvenimi
sposobnostmi,49 ima veliko volje in je zelo vnet za delo, ceni red, je natančen, vesten, tovariški in
duševno dovolj razgiban.« Po mnenju komandanta je bil praporščak Rommel »vojaško
uporaben.« V zadnjih dveh letih pred izbruhom prve svetovne vojne je na Zgornjem Švabskem
uril rekrute.50 Za mladega poročnika je bil izjemno resen, ogromno časa je posvečal učenju, kar
je bilo verjetno posledica dejstva, da so mu v vojaški šoli največ teţav povzročali ravno
teoretični predmeti.51 Vselej je ţivel puritansko, nikoli ni kadil ter je le tu in tam popil kakšen
poţirek alkohola. Celo na Silvestrovo leta 1943, ki ga je preţivel v Parizu, je v celem večeru
popil le dva kozarčka rdečega vina.52
V prvi svetovni vojni se je sprva več kakor dve leti bojeval na zahodni fronti. Septembra 1914,
mu je med bojem zmanjkalo streliva, zato se je zgolj z bajonetom zoperstavil trem francoskim
vojakom. Za izkazan pogum je prejel ţelezni kriţec druge stopnje. Zgolj štiri mesece kasneje, se
47
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je s peščico soborcev splazil za glavno francosko bojno črto, kjer je zavzel štiri bunkerje ter
povzročil vsesplošni preplah v nasprotnikovih vrstah. Za to vojaško mojstrovino mu je bil kot
prvemu poročniku v polku podeljen ţelezni kriţec prve stopnje. Nadobudni Rommel je na
bojišču naredil močan vtis tudi na enega izmed svojih vodnikov, Theodorja Wernerja. Slednji se
ga je spominjal kot vitkega mladeniča, ki ga je preţemala sveta vnema, da je bil neprestano
dejaven in sredi dogajanja. Njegova drznost in pogum sta pronicala v pore celotnega polka.
Kljub najhujšim naporom sta ga odlikovali na videz neizčrpna moč in sveţina, znal se je vţiveti
v sovraţnikovo mišljenje in predvideti njegove poteze. Njegovi načrti so bili dostikrat
presenetljivi, izjemno intuitivni, spontani in nemalokrat teţko doumljivi. Kadar se je znašel v
teţavah, se je mnogokrat domislil najbolj nepričakovanih rešitev. Preprosto se je zdelo, da zanj
nevarnost ne obstaja. Zaradi vsega tega so ga njegovi vojaki skoraj malikovalsko častili in mu
brezpogojno zaupali. V drugi polovici vojne je večino časa preţivel v Romuniji, kjer se je njegov
gorski bataljon bojeval proti Rusom.53 Tam pridobljene izkušnje so bile za Rommla
neprecenljive, nanje se je večkrat skliceval tudi v svoji knjigi »Infanterie greift an«,54 ki jo je
izdal leta 1937. Knjiga je kmalu postala prava uspešnica in mu je poleg visokih avtorskih
honorarjev prinesla tudi veliko popularnost, zlasti med mlajšimi generacijami.
Oktobra 1917 je bil Rommel poslan na soško bojišče, kjer je bilo ţe vse nared za silovito
ofenzivo na italijansko fronto. Med operacijo, ki se je v zgodovino zapisala kot »čudeţ pri
Kobaridu« je pomembno vlogo odigral tudi njegov württemberški gorski korpus.55 Nadporočnik
Rommel se je zgolj 52 ur po začetku ofenzive s svojo enoto, kot prvi, povzpel na Matajur. Kot je
bilo obljubljeno pred začetkom napada, se je Rommel nadejal, da bo za ta doseţek prejel
prestiţno odlikovanje Pour le Mérite.56 Vendar se to ni zgodilo, kajti Modrega Maksa so dodelili
šlezijskemu poročniku Schnieberju. Šlezijec je osvojil le hrib Visoka glava pod vrhom Matajurja,
ter bil nato pomotoma proglašen za osvojitelja le tega.57 Rommlu to vsekakor ni bilo po godu. Po
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uspešnem preboju fronte so napadalci zasledovali umikajoče se Italijane. Pri mestecu Longarone
je Rommel onemogočil nadaljni umik, številčno močnejšim, italijanskim silam. S tem dejanjem
je končno na svoj račun prišel tudi Rommel, nemški cesar mu je podelil tako ţelen Pour le
Mérite. Rommel je verjel, da mu je bila s tem popravljena krivica. Tekom druge svetovne vojne
je z velikim veseljem draţil svoje italijanske zaveznike.58 Nekoč je v Tripolisu večerjal skupaj z
italijanskimi generali. Eden izmed njih ga je vprašal, kje si je prisluţil svoj Pour le Mérite, ki mu
je skupaj z viteškim kriţcem ponosno visel okoli vratu. Ne da bi razmišljal, je Rommel z velikim
zadovoljstvom odvrnil: »V Longaronu!« S tem je bilo pogovora za tisti večer konec. Rommel
pač ni bil, niti ni ţelel biti, diplomat.59
Po kapitulaciji cesarske Nemčije je bil prisiljen abdicirati tudi cesar Viljem II. S tem je v veliko
krizo zapadla tudi vojska, saj sluţenje cesarski avtoriteti od tedaj naprej ni bilo več mogoče.
Obup, ki je tedaj vzniknil v vojaških vrstah, nam jasno oriše tudi Manstein: »Ko je 9. novembra
1918 cesar abdiciral, je bilo to za vojake propad sveta.« Podobno kakor tudi večina oficirjev
njegovega kova, se je Manstein zelo teţko znašel v okolju kjer ni več vladal pruski kralj,
kateremu so prisegli zvestobo. Pod okovi Versajske mirovne pogodbe se je v Nemčiji dokončno
zrušil tudi notranji mir, zavladali pa so revolucija, lakota in kaos. »Z revolucijo in kapitukacijo«,
zapiše Manstein, »se je zaključila moja mladost. Na mesto cesarja in kralja, kateremu smo
prisegli, je stopil pojem “Rajha”, nek abstraktni, lahko rečemo celo mitski pojem.« Z njegovega
gledišča, mu je bila še bolj tuja in abstraktna nova oblika drţavne tvorbe, republika. Zelo
podobno, kot večina oficirjev njegovega porekla, je do republike gojil nezaupanje ter
nenaklonjenost.60

4. Weimarska republika
Ob koncu vojne, je 9. novembra 1918, je bila v Berlinu razglašena republika pod vodstvom
zmernega socialista Friedricha Eberta. Voljena narodna skupščina se je januarja 1919 sestala v
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mestu in sprejela ustavo.61 Z novo ustavo so poloţili temelje Weimarski republiki, kakor so jo
poimenovali po mestu, v katerem so jo uradno potrdili. Nova nemška vlada je bila primorana
brez pogajanj podpisati Versajsko pogodbo. Z njo so antantne sile Nemčijo močno razoroţile, ji
odvzele dragocena ozemlja in ji z 231. členom pogodbe naprtile zloglasno “vojno krivdo”. Po
diktatu, ki ga je narekoval v Versaillesu podpisan mir, so bile nemške oboroţene sile močno
okrnjene. Številčno so bile omejene na vsega 100.000 pripadnikov, ki so lahko posredovali le na
domačih tleh kot neke vrste notranja policija. Dovoljena jim je bila le skromna količina oroţja.
Vojaška letala, tanki, podmornice in večje vojaške ladje so bile prepovedane.62 V številčno
močno okrnjeni zasedbi je lahko sluţilo le 4000 vojaških častnikov. Zelo omejeno število
častniških mest je bilo zapolnjeno s kandidati, ki so imeli največ znanja in izkušenj.63 Tako je
imel vrhovni poveljnik Reichswehra, Hans von Seeckt, na voljo izjemno sposobne in dobro
izurjene kadre. Ker je verjel da bo naslednja vojna veliko bolj mobilna in dimanična, v kateri bo
osrednja vloga pripadla tankom, je s svojimi somišljeniki pričel graditi trdne temelje na katerih
se je kasneje dokončno izoblikoval sloviti nemški “blitzkrieg”.64 Ko so armado dokončno
preuredili je ta zvestobo, namesto cesarju, prisegla Weimarski republiki. Seveda so poklicni
vojaki to storili s precejšnjim odporom. Še pozneje, med vzponom nacizma, bi morda sami od
sebe branili weimarske vrednote, ko bi jih bili sploh kdaj zares sprejeli. Tako pa je bila nostalgija
za starim redom močnajša in oboroţene sile, vzgojene po tradiciji apolitične zvestobe ne glede
na druţbene posledice, so se skoraj brez boja podredile Hitlerju.65
Manstein je podobno kakor večina preostalih častnikov njegovega porekla in slovesa, dobil
mesto med izbrano častniško elito v Reichswehru. Kljub njegovi nenaklonjenosti in skeptičnosti
do republike, se je drţal načela, ki je armado obravnavalo kot apolitično organizacijo. S svojimi
primarnimi vrlinami: poslušnostjo, lojalnostjo in izvrševanjem dolţnosti, se je uspel nekoliko
oddaljiti od političnih vprašanj. Predvsem njegovo zvestobo lahko opazimo tudi v njegovem
zasebnem ţivljenju,66 v skoraj pol stoletja trajajočem zakonu z Jutto Sibylle von Loesch. Svojo
bodočo soprogo je spoznal januarja 1920 v Šleziji in jo ţe zelo kmalu zaprosil za roko. V zakonu
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so se jima rodili trije otroci; Gisela, Gero in Rüdiger. Sin Gero je leta 1942, kot poročnik
nemškega Wehrmachta, izgubil ţivljenje na bojišču v Rusiji. Nikakor ne smemo spregledati, da
je imela aristokratska druţina von Loesch v lasti tudi veliko posesti. Del teh, se je po določilih
versajske mirovne konference znašel na območju, ki so ga zmagovalne sile ločile od Šlezije ter
ga dodelile Poljski. S tem v mislih je Manstein dejal, da posledice versajskega diktata čuti celo v
krogu lastne druţine. Tovrstna zamera, lahko deloma pojasni njegovo agresivno nastrojenost in
veliko motiviranost pri snovanju vojaškega napada na Poljsko, spomladi in poleti 1939.67
Kot izkušeni kapetan, si je Rommel izboril mesto v močno okrnjenem sestavu oboroţenih sil
nove Weimarske republike. Vendar se je v mirnodobnem obdobju njegov vzpon po vojaški
hierarhični lestvici skoraj povsem zaustavi. Kljub temu, da so številni višje postavljeni stanovski
kolegi izredno cenili njegove nesporne kvalitete, je bil pri vpisih na generalštabno šolanje vselej
neuspešen. Tovrstno šolanje je bilo, natanko tako kot v cesarstvu, še vedno dosegljivo le
izbrancem iz vrst plemiških druţin. Ob tem se je Rommel še naprej počutil zapostavljenega.
Na bojnem polju si je ustvaril sloves »eksperta za boj od blizu«, kar mu je omogočilo, da je leta
1929 postal predavatelj v Drezdnu.68 »V času sluţbovanja na pehotni šoli v Dresdnu je postal
eden najbolj priljubljenih predavateljev. Njegova predavanja so bila kratka in jedrnata, nikoli ni
govoril dlje kot deset minut, za laţje razumevanje pa je kadetom projiciral na platno skice in
zemljevide. Predaval jim je o jurišanju na bunkerje v Aaragonu, najraje pa so poslušali
predavanja o bojih na Matajurju.«69
Za največjo odliko je tedaj veljala njegoova ţelja, da bi se bodoči častniki naučili ne le
učinkovitosti ampak tudi izogibanja nepotrebnim izgubam. Sledil je vodilu, »vojaki naj prelivajo
znoj, ne pa krvi«.70 Po dveh desetletjih profesionalne vojaške sluţbe je dosegel čin majorja. Za
sijajno vojaško kariero, o kateri je sanjal, pa bi bil po vsej verjetnosti prikrajšan, če v Nemčiji ne
bi prišlo do dramatičnih sprememb.71
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5. Tretji rajh
»Trideseti januar 1933 bo v nemški zgodovini zapisan kot dan, ko je bila nemškemu narodu
vrnjena njegova slava, kot dan, ko se je rodil neki nov narod in odvrgel vso tesnobo, bridkost in
sramoto zadnjih štirinajstih let.«72 Tako so tedaj vsaj mislili vodilni moţje tretjega rajha. Rajha,
ki naj bi trajal polnih tisoč let. Vendar so ţe po vsega dvanajstih letih obstoja, detonacije
sovjetskih granat nad berlinskim bunkerjem, poslednjim firerjevim zatočiščem, oznanjale njegov
neizbeţen konec.73
Ključ do nacističnega prevzema oblasti ni bil skrit v volilnih skrinjicah, temveč v zakulisnih
spletkah. Ob razglasitvi Hitlerjevega imenovanja za predsednika nemške vlade ni bilo ne
vsesplošnih protestov niti posebnega vznemirjenja. Javnost namreč ni več namenjala velike
pozornosti neskončnim menjavam v vladnih vrstah. Sprva je bilo celo čutiti dvom, koliko časa se
bo novi kancler sploh uspel obdrţati na poloţaju. Prvi znak, da bo sprememba na čelu vlade
morda privedla do drugačnih, nevarnejših posledic, se je pokazal ţe 30. januarja zvečer. Tedaj
sta stranka74 in SA75 proslavili, kar sta ţe dolgo pričakovali. Po Wilhelmstrasse je ob spremljavi
godbe, z zastavami v rokah korakalo na tisoče njunih članov in podpornikov. Predsednik von
Hindenburg je tedaj lahko le še nemočno opazoval spontan izliv nacionalističnega zanosa, ki ga
je omogočil s svojo prenagljeno odločitvijo. Tako se je Hitler po zakoniti poti povzpel na oblast.
Deset let po spodletelem puču je dosegel veličastno zmago; ne zaradi vstaje ljudskih mnoţic,
temveč zaradi spletkarjenja peščice ambicioznih in kratkovidnih politikov.76
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Tedaj je Manstein sluţboval v pristaniškem mestu Kolberg, ob Baltskem morju. Burnim
dogodkom v Berlinu ni posvečal omembe vredne pozornosti. V nacističnem prevzemu oblasti ni
videl groţnje temveč predvsem priloţnost, da si Nemčija povrne “staro slavo” ter mogočno
armado. Novi oblastnik si je Mansteinovo naklonjenost pridobil predvsem z obljubami o
revidacijah poniţujočega Versajskega miru. Ne glede na to, kako zelo grobe prijeme je
uporabljala nova partija, sta Mansteina z optimizmom navdajala predvsem upadanje
brezposelnosti in uspehi na zunanjepolitičnem parketu. Dolgo mu je ostalo povsem nejasno, kako
velika je vrzel med njegovim pruskim konservatizmom in Hitlerjevim nacional-socializmom. To
nam je potrdil tudi nekdanji generalni inšpektor Bundeswehra Ulrich de Maizière, ki je izrazil
prepričanje, da je bil Manstein vse drugo samo ne nacist.77
V letu nacističnega prevzema oblasti Erwin Rommel postane poveljnik lovskega bataljona 17.
pehotnega polka v Goslarju. Resnici na ljubo je šlo za povsem običajen pehotni bataljon, ki pa se
je od navadnih enot razlikoval zgolj po tradicionalni zeleni barvi ovratnikov. Vendar to Rommlu
ni preprečilo veselja. Vztrajal je, da se morajo vsi oficirji učiti loviti, vse dokler niso izpilili
svojih lovskih veščin in postali strastni lovci. V okoliških gozdovih Goslarja, na konjskem hrbtu
in s puško v rokah, je Rommel preţivel dve najsrečnejši leti svojega ţivljenja po koncu vojne.
Ravno v Goslarju, se je leto kasneje, kot poveljnik častne čete prvič srečal s Hitlerjem. Ali si je
slednji zapomnil majorja, ki mu je salutiral, ni znano. Vsekakor pa ga je opazil leta 1936, ko je
bil Rommel kot podpolkovnik odgovoren za varnost na dnevu stranke v Nürenbergu. Šlo je bolj
kot ne zgolj za rutinsko zadevo in Rommel je odgovarjal tako rekoč samo za varnostne ukrepe.
Ko je Hitler zapuščal mesto je ţelel to storiti kar se da neopazno, zato je Rommlu povsem
nenačtrovano naročil naj poskrbi, da ga na poti ne bo spremljalo več kakor pol ducata vozil. Še
isti večer je Hitler k sebi poklical podpolkovnika zadolţenega za varnost in se mu osebno
zahvalil za brezhibno izvedbo ukaza.
Ne dolgo tega je Rommel ponovno zbudil pozornost. Z izdajo knjige, v začetku 1937, ki je
postala prava uspešnica, si je prisluţil veliko popularnost. Predvsem mlajše generacije so ga
pričele naravnost oboţevati. Zelo pozitiven odnos do mladine je pri Rommlu opazil tudi tedanji
inšpektor vojaških akademij, generalporočnik Georg von Küchler. Slednji je v svojem uradnem
poročilu, Rommla označil kot »osebo z posebno močnim vplivom na mladino«. To mnenje ni
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ostalo spregledano in kmalu je bil Rommel imenovan za posebnega odposlanca vrhovnega
poveljstva nemške vojske pri vodji nacistične mladinske organizacije Hitlerjugend.78 S
Schirachom se nista najbolje ujela,79 zato je slednji izrazil zahtevo po Rommlovi zamenjavi.
Kmalu je bil Rommel premeščen in imenovan za poveljnika Hitlerjeve telesne straţe med
njegovimi potovanji. Führer je na Rommla napravil velik vtis in očitno je bil tudi Rommel všeč
Hitlerju. Tudi zaradi tega je bil Rommel po priključitvi Avstije imenovan za poveljnika vojaške
šole v Dunajskem Novem mestu. Do začetka druge svetovne vojne je bil še dvakrat postavljen za
poveljnika “Führerjevega glavnega stana”, ko se je ta mudil na diplomatskih srečanjih v tujini.
Med zasedbo Češke naj bi prav Rommel svetoval Hitlerju, naj se pod zaščito njegove enote
odpelje v Prago in s tem dejanjem zapečati češko usodo.80
Na drugi strani se je med Mansteinom in Hitlerjem razvil nekoliko bolj zadrţan ter hladen
odnos, z manj medsebojne naklonjenosti in zaupanja. Konec februarja 1934, ko je pretila
eskalacija napetosti med rivalskima Reichswehrom in Röhmovo SA, je bil sklican sestanek, na
katerem naj bi rešili napetosti in zgledili spore. V prostorih berlinskega obrambnega ministrstva,
je pri pogovoru kot eden izmed visokih predstavnikov Reichswehra prisostvoval tudi Manstein.
Tedaj je lahko prvič v ţivo videl in slišal bodočega Führerja. Njegov običajni monolog o
versajski krivici, oboroţevanju in ţivljenskem prostoru za nemški narod je na Mansteina naredil
izredno močan vtis. To je tudi sam povsem odkrito in brez ovinkarjanja priznal. V njegovih očeh
je Hitler počasi prerasel v legitimnega vodjo, kakršen je bil nekoč cesar.81 Spričo arbitrarnega
dogovora, sestanek ni doprinesel k ohladitvi razgretega ozračja. Manstein je vse bolj resno
računal na drţavni udar enot SA, zato je svoje tri otroke poslal k starim staršem v Šlezijo.82
Konec junija 1934 enote SS83 ob podpori Reichswehra obračunajo z vodstvom SA. Sočasno je
bilo umorjenih še mnogo ljudi, ki niso imeli nobene zveze z vrhom SA, temveč so bili na kakšen
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drugačen način moteči za reţim. Brutalna čistka ni zaobšla niti vojaških vrst. Med ţrtvami sta se
tako znašla tudi nekdanji kancler, general von Schleicher in njegova desna roka general major
von Bredow.84 Manstein je bil skupaj s peščico kolegov ogorčen nad umorom dveh generalov.
Zdruţno so podprli prizadevanja tedanjega vrhovnega poveljnika vojske, generala Fritscha, ki je
pri ministru Blombergu85 zahteval preiskavo, ki bi raziskala njuno povezanost z vrhom SA.
Njihove zahteve so pričakovano naletele na gluha ušesa, kajti vodstvo vojske je še vedno
odpiralo penino ter proslavljalo padec tekmeca in dejstvo, da je Hitler podprl njiihov poloţaj v
drţavi. Kljub svoji načelnosti, se je Manstein kmalu pridruţi ministrovemu krogu pri
nazdravljanju. Razlog za to nenavadno dejanje gre vsekakor iskati v dejstvu, da je bil še kako
zelo ţiv spomin na njegov nedavni protest proti udejanjanju »arijskega paragrafa« v armadi.
Zgolj nekaj mesecev pred predstavljenimi dogodki je Manstein, kot edini oficir iz vrst celotnega
Reichswehra, jasno izrazil svoje nestrinjanje in se s tem odločno zoperstavil arianizaciji
oboroţenih sil. Ko je mansteinovo pismo prišlo na ministrovo mizo, je Blomberg od generala
Fritscha nemudoma zahteval, da sproţi disciplinski postopek. Vendar vrhovni poveljnik kljub
zahtevam razjarjenega ministra ni ukrepal. S tem je posredno izrazil strinjanje z Mansteinovo
idejo, da politične ideje nacional-socialstične partije ne smejo prodreti in zaţiveti v vojski. Zgolj
Fritschevi86 naklonjenosti se je Manstein lahko zahvalil, da ni bil deleţen sankcij, ki bi ogrozile
njegovo nadvse ambiciozno kariero. Hkrati pa je spoznal, da kot oficir, ki goji ambicije po
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najvišjih štabnih poloţajih v armadi nikakor ne sme nasprotovati politično-ideološkim stališčem
vladajočega reţima.87

6. Druga svetovna vojna
To ni bila več »sedeča vojna«, kakor je bila poimenovana prva svetovna vojna. V »bliskoviti
vojni« sta glavni vlogi odigrala letalo ter tank, s katerimi sta vojskujoči se strani osvajali in
zavzemali širna prostranstva. Strahovita vojna, ki je v šestih letih v vojno vihro vpletla 61 drţav
je po nekaterih ocenah zahtevala preko 50 milijonov ţivljenj.88
Najpogosteje se kot povod za začetek oboroţenih spopadov v Evropi navaja nemški napad na
Poljsko.

6.1.

Napad na Poljsko

Evropo je 1. septembra 1939 presenetila novica, da je poljska vojska sproţila nenapovedan
napad na Tretji rajh. Nemci so skupini obsojenih kaznjencev naročili, naj napadejo nemško
radijsko postajo v Gliwicah v Zgornji Šleziji. Tako so nacisti s prevaro upravičili svoj prodor v
vzhodno Evropo. Sledila je nemška invazija, ki se je pričela s pomorskim napadom na mesto
Gdansk in letalskimi napadi na večja poljska mesta.89 Nemški tanki so na Poljsko prodrli iz
Vzhodne Prusije, Pomeranije ter Slovaške. Okoli 1,5 milijona nemških vojakov je tako po številu
kot tudi po oroţju močno prekašalo poljske sile. Na poljska mesta so padale zaţigalne bombe.
Poljska prestolnica Varšava pa je bila ţrtev, do tedaj najmočnejšega, letalskega bombardiranja v
zgodovini.90
Von Brauchitsch je pet nemških armad razdelil na armadni skupini sever in jug. Severna skupina
pod poveljstvom von Bocka je na Poljsko prodrla v dveh krakih (von Kluge in von Küchler) s
severa. Poveljstvo nad armadno skupino jug, ki je napredovala v treh krakih (von Blaskowitz,
von Reichenau in von List), je bilo zaupano von Rundstedtu. Skupinama sta bili dodeljeni tudi
letalski enoti pod Kesselringom ter Löhrom. Torej ţe zgolj beţen pregled poveljujočih na
Poljskem, nam razkrije sama stara, uveljavljena imena generalov – pruskih junkerjev, ki so kot
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vse kaţe vendarle hoteli »korakati« kot sta to narekovala nemška denarna aristokracija in
Hitler.91
Oba, tako Manstein kot tudi Rommel, sta prisostvovala pri septembrskih operacijah na
Poljskem. Prvi je bil imenovan za načelnika štaba Rundstedtove92 armadne skupine jug.
Manstein je bil vselej izjemno natančen in dosleden, njegov predpostavljeni pa je bil eden izmed
tistih, ki nikakor ni trpeli površnosti in nedoslednosti. Kot taka sta odlično sodelovala in se
dopolnjevala.
Imenovanje na ta poloţaj so mu v veliki meri omogočile številne izkušnje, ki si jih je do tedaj
nabral. Omeniti velja, da je sodeloval pri snovanju načrtov za reokupacijo in remilitarizacijo
Porenja leta 1936. Preučeval in analiziral je tudi moţnosti oboroţenih konfliktov s Francijo, ki bi
lahko bili morebitna posledica nemških aktivnosti na omenjenem demilitariziranem območju.
Kasneje je zaradi tesnega sodelovanja z Fritschom ter Beckom, katerega je izjemno cenil ter
spoštoval in mu pomagal tudi pri izdelavi načrtov za vkorakanje Wehrmachta v Avstrijo, postajal
vse bolj sumljiv. Tako kot krog tistih oficirjev, ki so se zavzemali za neodvisnost vojske, je tudi
sam postajal pri Hitlerju vse manj dobrodošel. V začetku leta 1938 je bil na prigovarjanje
novega, proreţimskega načelnika štaba vrhovnega poveljstva nemških oboroţenih sil, premeščen
v Šlezijo. Na ta način se je Wilhelm Keitel spretno znebil enega izmed svojih največjih
tekmecev. Na vzhodu drţave je bilo Mansteinu dodeljeno poveljstvo nad novoustanovljeno 18.
pehotno divizijo. Strogo formalno gledano je sicer napredoval, vendar pa je bil s tem dejansko
postavljen na stranski tir in odstranjen iz vrhovnega poveljstva. Premestitev ga je doletela ravno
v obdobju, ko se je uveljavil kot Beckov naslednik in si utiral pot na čelo Wehrmachta. Zato
vsekakor ne preseneča, da je bil nad novico o premestitvi šokiran in se je z njo le steţka
sprijaznil. Vse skupaj razočarano pospremi z besedami »za generalštabnega oficirja ni bolj
častne dolţnosti, kakor da zasede mesto na katerem so nekoč delovali Moltke, Schlieffen in
Beck, za mene je to sedaj izgubljeno.«
Kljub velikemu razočaranju se je Manstein kmalu vrnil na veliki oder. Še istega leta je dočakal
imenovanje na poloţaj načelnika štaba pri von Leebovi armadi, ki se je pripravljala na vdor na
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sosednjo Čehoslovaško. To pa mu je leto kasneje na Poljskem omogočilo sodelovanje z slovitim
generalom von Rundstedtom.93
V prvih mesecih vojne, Rommel opravlja nekoliko drugačne dolţnosti in naloge, kakor načelnik
štaba von Manstein. Le teden dni pred pričetkom ofenzive, 25. avgusta, je Rommel v kanclerski
palači povišan v generalmajorja94 in seznanjen s svojo novo dolţnostjo. Nepričakovano mu je
bilo ukazano, da bo med vojnim pohodom na Poljsko poveljeval »führerjevemu glavnemu stanu«
ter bo s tem tudi odgovoren za Hitlerjevo osebno varnost.95 Dejstvi, da mu je zaupana tako zelo
pomembna naloga in da njegovo napredovanje v generala na Hitlerjevo ţeljo velja za nazaj, vse
do 1. junija, sta očitna dokaza velike führerjeve naklonjenosti do Rommla. Vsekakor pa je bilo
zaupanje obojestransko. To se nam razkriva tudi v rommlovem pismu ţeni, poslanem sredi
septembra, v katerem je zapisal: »Dosti časa preţivim s führerjem, velikokrat sem navzoč pri
najintimnejših pogovorih. To zaupanje mi je v veliko veselje, v večje kot moj generalski čin.«
Bilo bi prazno govoričenje, če bi dejali, da Rommla ni navdajalo enako navdušenje kakor
slehernega bojaţeljnega nemškega oficirja ob misli, da bo Nemčija vendarle napadla Poljsko.
Vendar pa so dogodki ki so sledili, nekoliko presenetili poveljnika führerjevega glavnega stana.
Rommel je sprva pričakoval, da bo Hitler samo za kratek čas obiskal bojišče. A se je motil.
Slednji je ostal cele tri tedne.
Skoraj ni minil dan, da Rommel ne bi zlezel v izvidniški oklepnik in se z njim odpeljal skozi
gozdove v katerih so se še skrivali poljski ostrostrelci in po cestah ob katerih so še leţali ostanki
uničenega poljskega oroţja, naprej

vse do brega reke San. Tedaj so bile Rommlove oči

vsepovsod. Opazoval je, analiziral in vase srkal vse, kar je lahko videl. Spoznaval se je z
zakonitostmi in tehnikami vojskovanja, ki so mu bile do tedaj povsem tuje. Na terenu je
občudoval ter preučeval hitre tankovske enote, jurišne oddelke in bombnike strmoglavce, ki so
sodelovali v pehotnih bojih in bil nad videnim prevzet.96
Sredi septembra 1939 je poljske meje na vzhodu prestopila še sovjetska vojska. Po manj kot
mesecu dni bojev, poljskim enotam ujetim med dve močnejši vojski, ni preostalo drugega kot
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kapitulacija. Poljske politične meje so bile izbrisane z zemljevida. Namesto njih je poljsko
ozemlje po rekah Bug in San presekala nova nemško-sovjetska meja, katere koncept je bil
zarisan ţe v paktu Ribbentrop-Molotov.97
V čast veliki zmagi nemških sil nad vzhodno sosedo Poljsko, je bila 5. oktobra 1939 prirejena
velika vojaška parada. Za organizacijo in brezhibno izvedbo parade je bil odgovoren
generalmajor Erwin Rommel.98
Kljub hitri in gladki zmagi, nacistom ni uspelo pomiriti britanske in francoske diplomacije.
Jeseni, ko so se razblinili še zadnji hitlerjevi upi na mirno rešitev napetosti z zahodom, se je
pričel vse bolj resno spogledovati z novo vojaško ofenzivo, tokrat uperjeno proti tradicionalni
tekmici, Franciji. Vendar je generalštab spričo številčne premoči zahodnih velesil pričel z
zavlačevanjem in odlašanjem novega velikopoteznega načrta. Rommel tedaj niti za trenutek ni
podvomil v pravilnost Hitlerjeve zamisli, kar pa vsekakor ne moremo trditi za veliko večino
preostalih generalov. Zaradi malodušnosti, kateri so se vdajali in pomankanja zaupanja v svojega
vodjo, Führer v svoji kanclerski palači skliče ves vojaški vrh.99 23. novembra opoldne je
nagovoril zbor okrog dvesto poveljujočih generalov in drugih višjih oficirjev wehrtmachta.100
Ostrim kritikam, na račun kopice zbranih in surovi razţalitvi generalštaba, sta bila priča tudi
Rommel in Manstein. Slednji, se zanj pretresljivega dogodka, spominja tudi še v svojih povojnih
zabeleţkah. Hitlerjev govor povzame kot srdit napad na vrhovno poveljstvo kopenske vojske, ki
naj bi vedno podstavljalo nogo njegovim drznim odločitvam.101 Ravno nasprotno kakor ogorčeni
Manstein, pa je Rommel uţival prav ob vsaki izrečeni führerjevi besedi. Nobena skrivnost
namreč ni bila, da je iz dna duše preziral in zaničeval častihlepne generalštabne oficirje. Namreč
menil je, da so zgolj teoretiki, ne pa pravi vojaki. S tako ostrim stališčem si vsekakor ni pridobil
veliko simpatij med stanovskimi kolegi, je pa poţel ogromno občudovanja in odobravanja pri
svojih podrejenih.
Oktobra 1939 ko se je slavje po zmagi počasi poleglo, je Rommel namignil, da bi v prihodnje rad
vodil divizijo. Na podlagi njegovih odlik in izkušenj so odgovorni zavzeli stališče, da je zanj
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najprimernejša kaka gorniška divizija nekje v odmaknjenem Innsbrucku ali pa Münchnu. A
Rommel se s tem ni zadovoljil in je Hitlerja poprosil za nekaj boljšega - zares najboljšega; za
tankovsko divizijo. Vrh vojske je bil ob tem zgroţen. Odkrito je protestiral in opozarjal, da je
Rommel vendar postal velik pri pehoti in da se mu o tankih še sanja ne. A kakor je bilo v navadi
je zadnjo besedo imel Führer. Ta se je kratko malo poţviţgal na nejevolno stroko in z veseljem
ustregel svojemu najljubšemu poveljniku. V začetku februarja 1940, novopečeni divizijski
poveljnik prejme telegram z ukazom, naj v štirih dneh v Bad Godesbergu prevzame 7. tankovsko
divizijo. Pri prvem pregledu enote je ugotovil, da ima divizija namesto dveh tankovskih polkov
zgolj enega. Še nekoliko bolj je bil presenečen nad spoznanjem, da je kar polovica izmed
njegovih 218 tankov čehoslovaške proizvodnje. Vsekakor pa ga ni veselilo niti dejstvo, da je bila
večina vojakov doma iz Turingije, katere sinovi niso ravno sloveli kot najboljši vojaki. Rommel
je hitro spoznal, da bo moral do spomladi krepko zavihati rokave, če si bo ţelel ustvariti
spodobno enoto.
Nemudoma je poprijel za delo ter se pričel ukvarjati s teorijo in prakso tankovskega bojevanja.
Razvil je nekaj zamisli, kako bi lahko najbolje presenetil svoje nasprotnike. Svoje ideje je nato
dan za dnem preizkušal še na terenu, tako v malih kot tudi velikih formacijah. Občudoval je
presenetljivo okretnost mogočnih jeklenih trdnjav, ki so hrumeče premagovale celo najstrmejša
pobočja. Ob večerih pa je skupaj s svojimi oficirji razpravljal o manevrih minulega dne.
Vselej se je drţal nasveta, ki mu ga je kot odgovor na vprašanje »kako človek najbolje vodi
tankovsko divizijo?« podal general Schmidt: »Vedno obstajata dve moţnosti. Drznejša izmed
njiju je vedno prava.«
Tako je mlad, a nadobuden generalmajor sedel za krmilo ene izmed le desetih tovrstnih enot v
tedanjem sestavu nemške armade.102

6.2.

FALL GELB: Mansteinov načrt, Rommlova realizacija

»Tako Manstein kot tudi Ian Kershaw sta si enotna v tem, da se Hitler v obliki svojih odločitev,
pritiskov in mnenj ni vmešaval v poljsko kampanjo. Odločitve glede ustreznosti vojaških
operacij na Poljskem je prepustil izključno svojim najpomembnejšim generalom. Zdaj, ko se je
bliţala ofenziva proti zahodu pa je pričenjal postajati poloţaj s Hitlerjevim vmešavanjem, kjer se
je jasno kristaliziralo njegovo nerazumevanje vojaške mašinerije, vse bolj nevzdrţen. V
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pripravah na zahodno ofenzivo je Hitler prvič neposredno osebno interveniral. Slednje je
oblikovalo vzorec za prihodnost.«103
Še preden so se na vzhodu dokončno predale še zadnje utrjene postojanke Poljakov, je Hitler ţe
vztrajal pri napadu na Francijo. Povsem nepričakovano je 27. septembra posredoval vrhovnim
poveljnikom vseh treh vej oboroţenih sil odločitev, da namerava še isto jesen sproţiti ofenzivo
in tako prekršiti nevtralnost Belgije, Nizozemske ter Luksemburga. Vsi, z Göringom na čelu, so
bili zaprepadeni, vendar protestiral ni nihče. Sočasno, kot resnično zadnji sprejemljivi datum za
pričetek ofenzive je postavil 15. oktober. Nemške enote bi po končanih bojih na Poljskem
potemtakem nemudoma premestili na zahod.
Po večkratnih preloţitvah in odkritem nasprotovanju nekaterih vodilnih poveljnikov, je bil nov
datum za pričetek »Primera rumeno«,104 po Hitlerjevem ukazu določen 12. november 1939.
Vendar pa je neprestano negodovanje vrha vojske tako zelo razburilo Führerja, da je slednji,
teden dni pred predvidenim datumom, nepremišljeno izdal ukaz za pričetek ofenzive.
Preuranjeno odločitev so nato zaradi nestabilnih vremenskih razmer začasno preloţili na 7.,
kasneje na 9. in dokončno na 15. november. Lepo vreme je bilo eno izmed ključnih dejavnikov
za pričetek napada. Letalstvo je namreč potrebovalo jasno nebo, tankovske enote pa suhe in
dobro prevozne ceste. Predstavljeni vzorec se je še večkrat ponovil, saj je bil pričetek invazije na
Zahod, zaradi neugodnih vremenskih razmer preloţen kar 29-krat. Nemški meteorologi so, 10.
januarja 1940, končno razglasili da si v prihodnjih dneh obetajo tako zelo ţeljene ugodne
vremenske pogoje. Vedar pa se še istega dne zgodi nekaj povsem nepričkovanega, kar je
povzročilo dokončno odloţitev napada. Na belgijskem ozemlju je zasilno pristalo majhno
nemško komunikacijsko letalo tipa Messerschmitt 210. Na krovu letala je bil poleg pilota tudi
nemški major Helmuth Reinberger, ki je imel pri sebi vse dokumente za izvedbo operativnega
načrta »Primera rumeno«. Po neuspelem poiskusu uničenja dokumentov, je glavnina
dokumentacije prešla v roke Belgijcev. Nekaj dni po omenjenem dogodku, vrhovni poglavar
Nemčije napad na Zahod dokončno preloţi na spomlad in hkrati izrazi zahtevo po pripravi
popolnoma novega operativnega načrta.
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To je ponudilo neutrudnemu von Mansteinu moţnost, da temeljito predstavi in obrazloţi svojo
ofenzivno alternativo za spopad na Zahodu.105

6.2.1. »Zamah s srpom«
Jeseni 1939, ko je Gerd von Rundstedt, čigar armadna skupina A je bila nemudoma po uspešno
zaključeni poljski kampanji premeščena na Zahod, prejel v roke načrte za izvedbo operacije
»Fall Gelb«, je bil naravnost zgroţen in šokiran. Izredno negativno so ga presenetili načrti OKH.
Slednji so bili namreč na prvi pogled kopija slavnega von Schlieffenovega vojaškega načrta iz
leta 1914. Mansteinu, tedaj načelniku von Rundstedtovega štaba, se je zdelo izredno sramotno,
da tedanja generacija najvišjih nemških poveljnikov ni bila sposobna razviti ničesar
kvalitetnejšega in bolj domiseljnega od omenjenega »starega recepta«. Zato se je preprosto
odločil, da ob podpori svojih nadrejenih znotraj najvišje poveljniške strukture armadne skupine
A, pripravi in izdela povsem nov načrt za prodor proti Zahodu. Mansteinova prizadevanja, ideje,
neverjetne sposobnosti ter genialen občutek za izpeljavo obkolitvenih manevrov so se kmalu
rezultirala v famoznem »zamahu s srpom«.
Če Mansteinovo osnovno idejo nekoliko poenostavimo, si je namesto klasičnega prodora preko
Belgije na francosko Flandrijsko ravnino, za katerega se je zavzemalo vso preostalo vojaško
vodstvo, zamislil prodor nekoliko juţneje, skozi gozdnate Ardene. Po mnenju zavezniškega
vojaškega vodstva so bili ti gozdovi neprevozni za tankovska in preostala oklepna vozila.
Posledično je bila francoska meja v tem obrambnem sektorju zahodne fronte komajda kaj
varovana. Vendar pa tega mnenja nista delila Heinz Guderian106 ter Manstein. Po številnih
pogovorih in analizah sta sklenila, da Ardeni kljub svoji gosti poraslosti z gozdovi in ostalo
gozdno vegetacijo niso nepremostljiva ovira za tankovske operacije. Predpostavil je, da naj bi
Nemci s prodorom skozi domnevno neprevozne Ardene, ujeli zahodne zaveznike popolnoma
nepripravljene ter presenečene. Ravno moment presenečenja, ki je bil najpomembnejši temelj
celotne strategije, bi omogočil napadalcem, da bi zavezniško obrambno linijo presekali na dva
dela. S tem bi se oblikovali zavezniški bojišči, ki bi bili drug od drugega popolnoma ločeni,
izolirani in brez medsebojnih povezav. Spričo dejstva, da je bilo nemalo zavezniških sil lociranih
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na severnem bojišču, je Manstein predlagal preprosto, a sila nenavadno potezo. V nasprotju z
vsemi dotedanjimi zamislimi in operativnimi načrti vrhovnega kopenskega poveljstva, bi namreč
velikopotezni obkolitveni manever izvedel z leve (juţne) strani nemške linije in ne z desne, kot
so to pričakovali zavezniki. Obkolitveni obroč bi se potemtakem zapiral proti severozahodu.
Dokončno obkoljene sovraţnikove enote, bi bile nato deleţne vse intenzivnejše nemške
ofenzive, kar bi vodilo v vsehitrejše krčenje obroča. Vsemu temu, bi na koncu sledila še
odločilna bitka v kateri bi prišlo do popolnega uničenja nasprotnikovih enot oz. do brezpogojne
kapitulacije le teh.
V predstavljenem konceptu Mansteinovega razmišljanja je bila prisotna zvrhana mera drznosti.
Kajti v svojem »zmamahu s srpom« je popolnoma vse stavil na uspešno prečkanje domnevno
neprevoznega ardenskega sektorja. Njegova genialnost, prefinjena drznost in izjemno dovršen
občutek za ofenzivne ter protiofenzivne manevre, so se kasneje pogostoma kazali tudi še na
nemško-sovjetski fronti.
Skratka, Mansteinov načrt, ki ga je kasneje še dodatno izpilil OKH, je Hitlerju posredoval
natanko to, kar si je venomer ţelel – element presenečenja. Načrt je namreč pomenil
nepričakovan napad na najbolj nepričakovanem območju, ki je bil genialen in drzen hkrati, a
nikakor ne povsem brez tveganja. Dne 20. februarja 1940, je Hitler dokončno izdal ukaz za
sprejetje Mansteinovega operativnega načrta, po katerem se je slaba dva meseca in pol pozneje,
tudi odvila nemška ofenziva.107

6.2.2. »Divizija prikazni«
Na dan ko je Winston Churchill postal ministrski predsednik Zdruţenega kraljestva, je Hitler
napadel Zahod. Nemška armada je, 10. maja 1940, svojih 136 divizij uperila proti zavezniški
vojski. Odločilna prednost Nemcev ni bila toliko v njihovi tehnični superiornosti kot v načinu,
kako so znali uporabljati svoje enote. Taktika bliskovito hitrih, ozkih ter globokih prebojev, ki jo
je bila v tridesetih letih vpeljala majhna skupina tankovskih poveljnikov pod vodstvom
Guderiana, se je izkazala za nadvse učinkovito. Vendar pa je imel tudi nemški Blitzkrieg nekaj
šibkih točk. Ravno to, bi lahko branilcem ponudilo moţnost, da bi na bojišču uspeli obdrţati
ravnovesje in mirno kri. Vendar leta 1940 zavezniki niso dosegli ne enega ne drugega.108
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»Sedma tankovska divizja generalmajorja Rommla je pripadala 15. tankovskemu korpusu, ki mu
je poveljeval general Hoth. Med tistimi poletnimi dnevi in nočmi je Rommlova enota, kot večina
drugih oklepnih divizij, večkrat prav senzacionalno napredovala. Morda je bil njen najbolj
odločilni prispevek med celotnim pohodom nad Francijo ob prečkanju reke Meuse, čez katero so
prišli po komaj dveh dneh boja. Napadalci so se noč in dan podili skozi zbegano Francijo in
skoraj vse tankovske enote so bile deleţne slave in bleska tega pohoda. Vendar je edinole
Rommlova divizija imela srečo, da jo je vodil moţ, ki ji ni samo – skoraj ves čas – poveljeval v
prvi bojni vrsti, in ni samo sam namerjal nekatere topove, kriče poveljeval naskokom pehote in
skakal na kupole vodilnih tankov ter nadomeščal ranjene moţe iz posadk; ne samo da je počel
vse te reči na način, ki ni bil prav nič značilen za običajnega poveljnika divizije, ampak si je vse
to tudi zapisal v svoj vojni dnevnik z izjemno ţivahnostjo in nazornostjo.
Nasprotje med Rommlovimi vojnimi dnevniki in dnevniki generala Franca Halderja, načelnika
vrhovnega štaba, pove skoraj vse, kar je treba, o tem, kako drugačen je bil Rommel kot častnik –
vojak, ki se več bojuje kot premišljuje – od pravzora nemškega štabnega častnika, ki je načeloval
vrhovnemu štabu prejšnjih sto let. Kolikšno nasprotje! V Berlinu je bil pedantni Halder, častnik
in spletkar par excellence, skoraj nasladno metodičen v svojih štabnih načrtih in ocenah;
pikolovsko je zapisoval administrativne nepomembnosti, te limfne ţleze vojaške zgodovine; tu in
tam se je boleče zdrznil ob Führerjevih ekscesih ali ob kaki logistični površnosti, drugače pa ni
bil prav nič čustven.
Rommel pa je v nasprotju s Halderjem doţivljal izbruhe navdušenja in ginjenosti, kadar je okoli
njega divjala bitka, ko je drvel naprej na prvem vozilu; tega moţa je imela v oblasti in ga skoraj
zasuţnjila opojnost vojne. Za premišljevanje ni bilo časa, malo ga je ostalo za logistiko, skoraj
nič – komaj kak trenutek – ga ni imel za to, da je ugotavljal šibke strani in napake drugih,
prijateljev ali sovraţnikov.«109 Rommel, vojskujoče se bitje, je bil znova sredi bojev. Njegova
leta povprečnosti so bila za vedno minila.
Zaradi hitrosti, s katero je Rommel s svojo 7. tankovsko divizijo prodiral po francoskih tleh, se je
enote kasneje prijel vzdevek »divizija prikazni«.110 Kako osupljivo je bilo njegovo napredovanje,
nam izpriča dejstvo, da je v manj kot dveh tednih uspel napredovati za skoraj 200 milj. Poleg
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tega je divizija zajela še na tisoče vojnih ujetnikov ter uničila številne sovraţnikove tanke, ki so
se ji neuspešno poskušali postaviti po robu. Vse to, ob relativno majhnih izgubah v lastnih
vrstah. Za vodenje svoje tankovske divizije je bil Rommel, konec maja 1940, odlikovan z
viteškim kriţcem. Tovrstna čast ga je doletela kot prvega divizijskega poveljnika tekom
francoske kampanje.111
Kmalu po vrnitvi v domovino, je Rommel prejel vabilo iz ministrstva za propagando. Tedanji
propagandni minister Goebbels ga je namreč pozval, naj sodeluje pri snemanju velikega vojnega
filma o pravkar minulem vojnem pohodu z naslovom »Zmaga na Zahodu«. Vabilu se je z
veseljem odzval. Zaradi tega je bil primoran del avgusta preţiveti v Franciji, kjer je s svojo
»divizijo prikazni« pred filmskimi kamerami ponovno prehajal čez reko Sommo. V vlogi
filmskega reţiserja je neznansko uţival.
Na splošno je postajal Rommel vse bolj znan obraz in kot tak nadvse prikladen za potrebe
nacistične propagande, ki ga je ţe zelo kmalu pričela kovati med zvezde. Njegova vse večja
prepoznavnost, vsesplošna priljubljenost ter naraščajoči ugled pa mu niso prinesli le prijateljev.
V vrhovnem poveljstvu Wehrmachta in v generalštabu kopenske vojske, sta mu omenjena
publiciteta in prepoznavnost prinesli predvsem nove nasprotnike. Vendar si Rommel s tem ni
preveč belil glave. V tem je videl predvsem tradicionalni odpor generalštaba proti vsakomur ki je
uspešen, ter ne izhaja iz njihovih vrst.112

6.3.

Rommel v Severni Afriki

Po katastrofalnem januarju 1941, v katerem so Britanci v Libiji uspeli zajeti 130.000 italijanskih
vojakov, se je zdel poraz Italijanov v Severni Afriki vse bolj verjeten. Popoln kolaps
neučinkovite Mussolinijeve vojske je tokrat lahko preprečila le še nacistična Nemčija. Tako je bil
Hitler v začetku februarja primoran posredovati ter s tem prelomiti lastno zaobljubo »niti vojaka
in niti groša za Afriko«.
Nemški ekspedicijski korpus namenjen na obalo severne Afrike je seveda potreboval tudi
vrhovnega poveljnika. Šestega februarja je Führer v kanclerski palači o nastali situaciji podučil
generala, ki ga je izbral zato, da zaustavi britansko napredovanje in poskrbi, da ostane
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Tripolitanija trdno v rokah sil osi.113 Izbranec je bil novopečeni generalpodpolkovnik Erwin
Rommel.
Sprva je bil za omenjeno nalogo predviden Erich von Manstein, duhovni oče »zamaha s srpom«
s kateri je bla poraţena Francija, vendar je nato Hitler raje izbral Rommla. Namreč presodil je,
da ima Rommel podobno kakor Dietl,114 sposobnost potegniti svoje vojake za seboj. Po
njegovem je bilo to za poveljnika enote, ki se bojuje v izjemno teţkih podnebnih razmerah,
kakršne so vladale v severni Afriki ali na skrajnem severu Evrope, absolutno potrebno.115
»Z uradnim naslovom »poveljnika nemških čet v Libiji« je Rommel poln pričakovanja odpotoval
iz prestolnice nemškega rajha. Značilno za njegovo častilakomnost je, da se je drţal tega naslova,
čeprav je bila njegova enota le nekaj dni kasneje uradno preimenovana v »nemški afriški korpus«
(»Deutsches Afrika-Korps«). V vojaškem ţargonu je bil poveljnik čet v neki deţeli pač za
stopnjo višji kakor poveljujoči general nekega korpusa.«116

6.3.1. Od Tripolija do Tobruka
Ko je sredi februarja 1941 Rommel pristal v Tripolisu, so bili Italijani po hudih porazih ki jih jim
je bil prizadejal O'Connor, povsem braz zaupanja vase. Nemudoma je prevzel poveljstvo na
bojišču v svoje roke, saj svojim italijanskim zaveznikom ni najbolj zaupal. Čakajoč na prihod
svojih prvih enot, je opravil izvidniški polet proti poloţajem pri Sirti. Ţelel se je namreč pobliţje
spoznati z bojiščem, na katerem bo naslednjih 25 mesecev poveljeval zdruţeni nemškoitalijanski vojski.
Afriško bojišče je bilo praktično, v vseh pogledih, unikatno. Bojišče je bilo zamejeno z
glavnima oporiščema, Tripolijem na enem ter Aleksandrijo na drugem koncu puščave. Glavnina
spopadov pa se je odvila, na več kot tisoč kilometrov dolgem in ponekod tudi do 180 kilometrov
širokem prostranstvu, med dvema naravnima ustjema. Pred vrati Aleksandrije, se je puščava pri
El Alameinu strmo spuščala proti usedi Kattara, ki je bila za armado neprehodna. Na zahodu pa
je bilo takšno ozko grlo pri El Agheili na meji med Tripolitanijo in Cirenaiko. Ravno zaradi
širnih puščavskih prostranstev so bili vojaški poveljniki primorani ogromno pozornosti posvetiti
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zagotavljanju nemotene preskrbe. Puščavske operacije so tako postale pravzaprav manevrska
vojna med osvojenimi utrjenimi poloţaji.117 Tako so manjša pristaniška mesteca vzdolţ
sredozemske obale, kot so denimo Benghazi, Tobruk, Bardia ter Derna, kmalu postale nadvse
strateško pomembne točke na zemljevidu.118
Nekaj dni za poveljnikom, so v pristanišče Tripolisa, najdragocenejšega dragulja italijanskega
kolonialnega imerija, prispele tudi prve Rommlove enote. Ko je bil raztovorjen 5. tankovski polk
5. lahke divizije, je sledila vojaška propagandna parada. V slepečem afriškem soncu se je skozi
mesto vila dolga kolona mogočnih bleščečih nemških tankov. Zdelo se je da tankovska kolona
niti nima konca, kajti Rommel je zvito ukazal, naj njegovi tanki večkrat zaokroţijo po mestu in
naj šele nato zares krenejo proti vzhodu. »Sovraţnika moramo preslepiti glede naše moči – ali
šibkosti«, je razloţil svojim oficirjem, »dokler se ne bo izkrcala vsa 5. lahka divizija.«
To vsekakor ni bila edina, ampak zgolj prva v vrsti zvijač, ki jih je Rommel uprizoril na afriških
tleh. Da bi pretental sovraţno izvidniško letalstvo, je kmalu dal izdelati na stotine tankovskih
atrap iz lepenke ter lesa. Nekatere izmed njih so bile nepremične, druge pa so pritrdili na
Volkswagne. Tovornjaki in motoristi so se nato sistematično vozili med njimi ter tako dvigovali
oblake prahu, pravi tanki pa so napredovali po puščavsem pesku, zato da so v njem puščali
sledove gosenic. Kakor je bilo kasneje razvidno iz prestreţenih britanskih sporočil, se je
Rommlu tudi ta slepilni manever več kot posrečil.
Kmalu po prihodu nemških enot v Afriko, so pričeli Britanci z zbiranjem svojih čet na širšem
območju tobruškega pristanišča. Rommel tedaj še ni vedel, da so Angleţi odpoklicali iz Libije
svoje najboljše enote da bi jih prepeljali v Grčijo. Tako so z umikom enot zavezniki Tripolitanijo
praktično brez boja prepustili silam osi.119 Rommel ni odlašal, zgrabil je ponujeno priloţnost ter
svoje enote nemudoma poslal daleč proti vzhodu. Nemške čete so 24. marca skoraj brez boja
zasedle El Agheilo, zahodno izmed obeh naravnih ozkih grl. Vendar se tu še niso zaustavile.
Navkljub prepovedi nadaljnih ofenziv, je Afriški korpus prodiral še globje proti Egiptu. Do 20.
aprila je bila v Rommlovih rokah celotna libijska obala z izjemo Tobruka.
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Tobruk je bil za Rommla s svojo strateško lego nadvse pomemben, saj je obvladoval 40 km
obalne ceste120. Njegove preskrbovalne kolone, ki so bile namenjene proti egiptovski meji, so
bile primorane napraviti ovinek, po neprimerljivo slabše prevoznih puščavskih poteh, dolg kar 80
kilometrov. Spričo tega, si celo Rommel ni drznil nadaljevati z ofenzivo proti Nilovi delti, vse
dokler je bil Tobruk v sovraţnikovih rokah. Namreč zavedal se je, da bi nasprotniki lahko
kadarkoli blokirali njegovo preskrbo.
Dne 11. aprila, ko je Rommel s svojim 8. strojničarskim bataljonom ob podpori kakih dvajsetih
tankov prvič napadel Tobruk, se je pričelo 240 dni trajajoče obleganje mesta. Tako prvi, kot tudi
drugi napad izveden dan kasneje, so Britanci uspešno odbili. Od 160 tankov, ki so poizkušali
prodreti skozi obrambno linijo, jih je bilo uničenih preko 120. Tako je Rommel zapravil
ogromno ţivljenj svojih moţ ter na tone streliva, preden je dokončno spoznal, da zavezniki v
Tobruku ne nameravajo še enkrat uprizoriti evakuacije po dunkerškem zgledu. To je bil
pravzaprav prvi niz porazov, s katerim se je moral spoprijazniti kak Hitlerjev vojskovodja.
Vendar pa to Rommlu ni šlo ravno najbolje od rok. Vselej je ţelel krivdo in odgovornost naprtiti
drugim, bodisi svojim podrejenim generalom, italijanskim zaveznikom ali pa celo generalštabu v
Berlinu. Kljub vsemu, porazi niso omadeţevali njegove javne podobe. Zahvaljujoč Goebbeelsovi
propagandi je bil Rommel še vedno junak nemškega tiska.121
Med junijem in novembrom 1941 se je puščavsko vojskovanje omejilo bolj ali manj zgolj na
utrjevanje lastnih poloţajev ter reorganiziranje. V taboru sil osi so se poleti 1941 glavni spori
vrteli okoli vprašanja, kako naj bodo razporejene njihove afriške sile in kakšno poveljstvo naj
imajo. Naposled je bil nekdanji Afriški korpus reorganiziran tako, da je postal Oklepna armada
Afrika. Rommlu, ki je napredoval v tankovskega generala, pa je bilo dodeljeno poveljstvo nad
novoformirano enoto, ki jo je skupaj s petimi italijanskimi divizijami, tvoril Afriški korpus.

6.3.2. Padec Tobruka
Konec meseca oktobra 1941 so se sile osi pripravljale na dokončni napad na obkoljeno mesto.
Kljub temu, da je imel na voljo kopico podatkov in indicev da se britanska 8. armada pripravlja
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na napad, Rommel ni odstopal od svojega povelja. Zdi se, da ga je čisto obsedla njegova lastna
ţelja po napadu in osvojitvi Tobruka.
Sredi novembra se je pričela britanska ofenziva Kriţar. Kljub temu, da je bila na strateški ravni
povsem pričakovana, je dosegla taktično presenečenje. Obroč okoli obkoljenega mesta se je
razprl in do novega leta so zavezniki uspeli ponovno osvojiti skoraj ves del Cirenaike.
V začetku leta 1942 sta si stali Rommlova ter zavezniška vojska nasproti na meji med
Tripolitanijo in Cirenaiko, bolj ali manj tam, kjer sta si bili ţe leto poprej. Nemudoma, ko je 5.
januarja v Tripolis prispel konvoj, ki je s 55 novimi tanki ter 20 oklepnimi vozili popolnil
nemške vrste, se je Rommel opogumil in pričel kovati nove načrte za ofenzivo, ki jo je dokončno
sproţil konec januarja 1942.
Neprestano prodiranje nemško-italijanske vojske proti vzhodu je bilo 21. junija kronano z
dokončnim padcem Tobruka. Poleg 33.000 ujetih britanskih vojakov, je v rokah sil osi pristalo
tudi okoli 14.000 ton goriva, 5000 ton hrane, 2000 vozil ter velikanske zaloge streliva. Zavzetje
Tobruka je bilo nedvomno vrhunec Rommlove vojaške kariere. Za ta doseţek ga je Hitler še isti
dan povišal v feldmaršala.122 Z devetinštiridesetimi leti je tako postal najmlajši s tem čimom v
nemški vojski in eden izmed najmlajših v vsej nemški zgodovini.123

6.3.3. Od Tobruka do Berlina
Ob podpori obeh vrhovnih poveljnikov, Hitlerja in Duceja, je Rommel s svojimi zdesetkanimi in
izčrpanimi enotami nadaljeval z zasledovanjem umikajoče se britanske armade. Auchinleck, novi
poveljnik britanske 8. armade, je sklenil da bodo njegovi moţje zaključili z umikom, strnili vrste
ter se sovraţniku postavili po robu šele pri El Alameinu.
Junija 1942 se je pri El Alameinu, na ozkem pasu prehodne kopnine, odvila prva bitka. Po treh
tednih napadov in protinapadov, se je bojevanje nekoliko umirilo in poloţaj je ostal neodločen.
Vendar neodločen je bil zgolj taktično, strateško je bil to poraz: Rommlovo napredovanje je bilo
dokončno zaustavljeno.
Stanje Rommlovih enot se je iz dneva v dan slabšalo. Vse več pa je bilo tudi teţav s preskrbo.
Nemško-italijanski konvoji v sredozemlju so bili namreč vse večja tarča zavezniških zračnih ter
122

Javornik, Urban. »Nemški afriški korpus (1941 – 1943)«. Diplomsko delo, Fakulteta za druţbene vede UL, 2004,
27-35.
123
Butler, Field Marshal: The Life and Death of Erwin Rommel, 337.

33

pomorskih sil. Tako je v povprečju svoj cilj doseglo le okol 67% vsega tovora. Hkrati pa je bilo
najbolj varno pristanišče, Tripolis, od El Alameina oddaljeno kar 2000 kilometrov.
Konec oktobra, ko je izbruhnila odločilna bitka, je bil Rommel na zdravljenju v Avstriji.
Nemudoma se je vrnil v severno Afriko. Spopad se je prelevil v dolgotrajno izčrpavanje, kar pa
je bilo bistveno bolj ugodno za zaveznike, ki so imeli nemoteno preskrbo. Čeprav so Britanci v
prvem tednu izgubili nekaj sto takov več kakor Nemci, se je njihovo razmerje premoči v tankih
kmalu povzpelo na 9:1.
Tako Rommlu ni preostalo drugega kakor le umik, ki pa nikakor ni postal le brezglavi beg. Med
umikanjem, vse do Tunizije, je dosledno izrabljal pomankljivosti v taktiki svojih nasprotnikov.
Previdni Montgomeryjevi 8. armadi se je vselej izmaknil ravno v trenutku, ko je nasprotnik zbral
veliko silo za naskok na njegove poloţaje.
V začetku novembra 1942 je Rommel izvedel za uspešno izkrcanje Američanov in Britancev v
severozahodni Afriki. Tedaj mu je postalo jasno, da bo vojne na afriški celini slej ko prej konec
in le še vprašanje časa je bilo, kdaj bo njegova vojska obtičala v pasti.
Po zadnjih ofenzivah Rommlovih enot v februarju 1943, je slednji uradno postavljen za
vrhovnega poveljnika nove formacije, imenovane Afriška armadna skupina. Fizično in psihično
povsem izčrpan feldmaršal je novi poloţaj sprva odklonil, a ga je nato kljub zavrnitvi moral
sprejeti. Dne 9. marca 1943, je Rommel izročil poveljstvo genaralu von Arnimu, sam pa se je
vrnil v domovino.124 Po vrnitvi iz Afrike je Hitlerju poskušal osvetliti brezizhoden poloţaj v
Tuniziji. Njegovo zavzemanje za popoln umik vseh sil iz Afrike pri Führerju ni obrodilo sadov.
Kljub temu, da je bil Rommel tedaj odlikovan še z hrastovim listjem z meči in diamanti, se
skrušen ter globoko razočaran vrne k svoji druţini.
Sredi maja je Hitler v Berlin pozval »puščavskega lisjaka«, kot so Rommla v Afriki klicali
njegovi britanski nasprotniki, ter mu priznal: »Moral bi vas prej poslušati. Zdaj pa je najbrţ
prepozno.« In res je bilo. Zgolj tri dni kasneje, 13. maja 1943, se je skoraj 200.000 moţ sil osi v
Afriki dokočno vdalo.125
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6.4.

Manstein na Vzhodni fronti

»Natanko leto dni po padcu Francije se je Wehrmacht odločil za najdrznejši in hkrati tudi
največji vojaški podvig dotlej. Na isti dan leta 1941, ko je 129 let nazaj Napoleonova velika
francoska armada vstopila na rusko ozemlje, se je malo čez 3. uro ponoči pričela v celinski
Evropi odvijati najusodnejša vojaška kampanja. Operacija Barbarossa, ki jo je OKW preko šifre
»Dortmund« potrdil ţe v noči na 20. junij 1941, je na 1.800 kilometrov dolgi fronti od Baltika do
Črnega morja v ideološki boj gromozanskih razseţnosti pognala pribliţno 3,2 milijona vojakov
rajha in njegovih zaveznic. Največja invazijska sila v vsej zgodovini se je kljub številnim
logističnim teţavam, čedalje večjim izgubam, vremenskemu stanju in strateškim napakam, proti
koncu novembra 1941 prebila do vrat šokirane Moskve.«126

6.4.1. Zavzetje Sevastopola
Načrt »Zamah s srpom«, ki je Nemčiji prinesel največji triumf v njeni vojaški zgodovini, je utrdil
Mansteinov sloves »operativnega genija«, ter ga znotraj vojaških krogov proslavil za ţivo
legendo. Kljub njegovim visokim ambicijam ter zaslugam pa je bil še vedno prikrajšan za
poloţaj, ki bi bil dorasel njegovim briljantnim sposobnostim.
Predstavljeni pat poloţaj pa ni trajal dolgo, le do 17. septembra 1941. Tedaj je namreč Manstein
v Nikolayevu prevzel poveljstvo nad nemško 11. armado. Zgolj dva dni kasneje je s padcem
Kijeva, tretjega največjega mesta v tedanji Sovjetski zvezi, sovjetska vojska v Ukrajini doţivela
grozovit polom. Tedaj so Nemci v največjem obkolitvenem manevru popolnoma uničili štiri
sovjetske armade in pri tem zajeli osupljivih 667.000 vojnih ujetnikov.127
Kot novi komandant na skrajno juţnem krilu vzhodne fronte, se je Manstein kmalu soočil z
nezavidljivo nalogo osvojitve sovjetskega polotoka Krim. Pogoji za izvršitev tega ukaza so bili
zanj vse prej kot ugodni. Krimsko bojišče namreč ni dopuščalo maneverskemu poveljniku
kakršen je bil Manstein veliko prostora, na katerem bi lahko veliko mobilnost svojih enot
uporabil sebi v prid. Poleg tega pa se je moral spopasti še z nasprotnikom, ki ga je prekašal tako
po številu vojakov kot tudi v oroţju.128 Za nemško stran je bil polotok, velikosti Belgije, izredno
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pomembna strateška točka. Na skrajnem jugozagodu Krima je namreč leţala utrdba Sevastopol,
pomorsko oporišče Sovjetske črnomorske flote. Osvojitev utrdbe, bi Nemcem omogočilo
vzpostavitev nadzora nad Črnim morjem. S tem bi si zagotovili nemoteno preskrbo z gorivom,
saj bi zavarovali romunska naftna polja, ki so bila neprestana tarča sovjetskih bombnikov ter
neizčrpen vir Hitlerjevih skrbi. Navsezadnje pa bi lahko z občutnejšo prisotnostjo v regiji izvajali
tudi močnejše diplomatske pritiske na Turčijo ter Perzijo.
Do sredine novembra 1941 je Mansteinovih šest divizij nasprotniku prizadejalo hude izgube. Iz
boja je bilo izločenih 12 sovjetskih divizij, uničenih 160 tankov ter zajetih 100.000 ujetnikov.
Vendar kjub uspehom, Mansteinu še ni uspelo osvojiti Sevastopola, zato je pričel z dolgotrajnim
obleganjem te pomorske utrdbe. Ravno tako je bil neuspešen pri eliminaciji sovjetskega mostišča
na polotoku Kerč na skrajnem vzhodu Krima. Tako je Mansteinova enajsta armada, ob prihodu
zime obtičala na Krimu, z dveh strani obdana s sovraţnikovimi enotami.129
Spomladi 1942, ko se je OKH neusiljeno pripravljal na veliko poletno ofenzivo, je bil v
Rastenburg v Vzhodni Prusiji pozvan tudi Manstein. Hitlerju osebno je predstavil podrobnosti
svojih operacijskih načrtov za bliţajoče se poletje ter si pridobil njegovo popolno podporo.
Kakor je bilo načrtovano je Manstein v začetku maja najprej napadel okrepljene sovjetske
poloţaje na polotoku Kerč. Po trinajstih dneh bojev so njegove enote uspešno dosegle vzhodno
obalo in pri tem zajele 169.198 sovjetskih vojakov, 1133 kosov artilerije, 300 letal ter 258
tankov. Osuplijv uspeh enajste armade proti številčno bistveno močnejšemu nasprotniku, gre
nedvomno pripisati tudi velikanskemu talentu njenega poveljnika, generalpolkovnika Ericha von
Mansteina. Tedaj se je Nemcem na Krimu upiral le še obkoljeni Sevastopol.
Najmočnejša trdnjava na svetu, kakor je obkoljeno mesto poimenoval Lemay, je bila v začetku
junija še vedno trdno v sovjetskih rokah. Branilci so do poletja število svojih enot znotraj utrdbe
več kot podvojili, tako da je doseglo številko 106.625. Prav tako so še dodatno okrepili, ţe
dodobra utrjene, fortifikacijske sisteme okoli mesta.
Manstein se je dodobra zavedal da si lahko mogočno trdnjavo pokori le ob znatni pomoči
artilerijskega ognja. S tem v mislih je vzdolţ 35 kilometrov dolge fronte razvrstil 1300 kosov
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teţke artilerije, z Doro130 na čelu. Nobena izmed operacij Wehrmachta tekom druge svetovne
vojne ni dosegla tako velike koncentracije artilerije, kot ravno zaključek Mansteinovega
obleganja Sevastopola.
Strahovito topniško obstreljevanje sovjetskih poloţajev, je 2. junija naznanilo pričetek druge
nemške ofenzive. Po mesecu dni silovitih bojev, ob hudih izgubah na obeh vojskujočih se
straneh, je 1. julija 1942, Sevastopol padel. Nemška enajsta armada je tako po 250 dneh
obleganja dokončno osvojila sovjetsko črnomorsko utrdbo na skrajnem jugu krimskega polotoka.
Za ta doseţek je bil Erich von Manstein še istega dne povišan v feldmaršala. Ta čast ga je
doletela natanko devet dni za Erwinom Rommlom. Obema je skupno tudi to, da sta si
napredovanje prisluţila po uspešno zaključenem obleganju utrdbe, bodisi Tobruka na
sredozemski, oziroma Sevastopola na črnomorski obali. Zgolj trikrat v zgodovini nemške vojske
se je namreč pripetilo, da je bila maršalska palica dodeljena za pokoritev nasprotnikove utrdbe.
Poleg omenjene dvojice je tovrstna čast doletela le še Friederich-Karla von Preußena, tekom
francosko-pruske vojne.
Omenjeno napredovanje nedvomno predstavlja vrhunec Mansteinove vojaške kariere.131 To je
bila namreč najvišja čast, ki jo je lahko dosegel nemški vojak. V Prusiji feldmaršali nikoli niso
mogli odstopiti in ni jih bilo mogoče odstaviti. Čin ter drugi osebni privilegiji so bili dodeljeni za
vse ţivljenje. To je bila namreč tradicionalna počastitev za vojskovodjo ki je dobil veliko bitko.
Feldmaršal je tako postal »nesmrtnik«.132
Kljub veličastni zmagi, so Nemci teţko priborjen polotok uspeli v svojih rokah obdrţati le kratek
čas. Manj kot dve leti kasneje, maja 1944, je namreč prodirajoča Rdeča armada s krimskega
polotoka pregnala še zadnje enote Wehrmachta. Sevastopol pa je bil ob koncu vojne, na
Stalinovo zahtevo, odlikovan z nazivom »mesto heroj«.133

6.4.2. »Mansteinov čudez na Donecku«
Najkasneje po osvojitvi Krima, je Hitler v Mansteinu prepoznal neke vrste »skrivno oroţje« za
najzahtevnejše ter izredno delikatne operacije. S tem v mislih, ga je avgusta 1942 zaposlil z
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osvajanjem še druge sovjetske utrdbe, Leningrada. Mesto na Nevi je bilo ob prihodu
novopečenega feldmaršala na skrajni sever vzhodne fronte ţe dlje časa odbano s sovraţnikovimi
enotami. Operacija Severni sij, v kateri naj bi pod pod vodstvom Mansteina nemške enote skupaj
s Finci zavzele drugo največje rusko mesto, se ni nikoli pričela. Mesto ki je nosilo Leninovo ime,
se kljub dolgotrajnemu obleganju, nikoli ni predalo.
V neposredni bliţini sestradanega Leningrada, je Mansteina prizadela tragična vest. Dne 29.
oktobra 1942 je kot poročnik pri Ilmenskem jezeru, nedaleč od Mansteinove glavne komande,
padel njegov devetnajstletni sin Gero. Vendar časa za ţalovanje ni bilo veliko.
Po uspešno izvedeni sovjetski protiofenzivi pri Stalingradu, ki se je rezultirala v delni obkolitvi
nemške skupine armad B,134 je Manstein ţe konec novembra prevzel vrhovno poveljstvo nad
novoustanovljeno armadno skupino Don. Poglavitna naloga nove formacije je bila razbitje
sovjetskega obkolitvenega obroča ter uspešna evakuacija ujete 6. armade.135
Manstein je ţe takoj po prevzemu svoje nove armadne skupine, pravilno napovedal, da Rdeča
armada ne ţeli uničiti zgolj obkoljenih enot v Stalingradu, temveč tudi enote, ki so prodrle
globoko na Kavkaz. V primeru, da bi se sovjetski armadi posrečilo izvesti sunkovit ofenzivni
sunek iz Stalingrada proti ustju Dona pri Rostovu, bi s tem presekala glavno preskrbovalno
arterijo nemških »kavkaških armad«. Potencialni sovjetski prodor bi tako pomenil obkolitev 1,5
milijona nemških vojakov in popolni zlom juţnega krila.
Feldmaršalove ocene tako zagotovo niso bile pretirane ko je zapisal, da bi Sovjeti z uničenjem
juţnega krila zapečatili usodo tudi vseh preostalih nemških enot na vzhodu. Vojna, vsaj na
vzhodu, bi tako lahko bila končana v vsega nekaj mesecih.
Medtem ko se je v Stalingradu preostanek prezeblih, ranjenih in izstradanih moţ boril do
bridkega konca, je pruski feldmaršal z največjo intenzivnostjo umikal razpotegnjene enote s
Kavkaza v varno zaledje Rostova. V začetku februarja 1943, ko mu je ţe uspelo izvleči glavnino
nemških čet, je Manstein v führerjevem glavnem stanu v Vzhodni Prusiji, usklajeval načrte za
predvideno protiofenzivo. Njegov načrt je bil označen kot »zelo tvegan«, a vseeno sprejet.
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Sprva je načrtno dopustil, da je Rdeča armada nezadrţno prodirala proti zahodu. S tem je v
vrhovnem sovjetskem poveljstvu ustvaril prepričanje, da so Nemci v popolni dezintegraciji in tik
pred neizbeţnim polomom. V februarju so sovjetske enote tako prodrle v Donski premogovni
bazen in med drugim zavzele Kursk, Belgorod, Vorošilovgrad, Rostov in Harkov, ter se ţe
nevarno pribliţale Dnepru. Tedaj je Manstein, po hudih nesoglesjih s Hitlerjem, 19. februarja
1943 vendarle sproţil eno izmed najpomembnejših in najbolj znanih protiofenziv druge svetovne
vojne. Strateško mojstrovino, ki se jo je oprijel naziv »backhand udarec«, so še mnoga leta po
vojni proučevale štavilne štabne šole zveze NATO. Po seriji sovjetskih porazov med rekama
Dneper in Donec, ki so sledili udarcem prebujenih nemških čet, se je moč Stalinove Rdeče
armade pričela krhati. Manstein se od trenutka, ko je uspel sovjetskemu vrhovnemu poveljstvu
odvzeti iniciativo, ni več zaustavljal. V začetku marca je prešel v drugo fazo načrta, katere
ključni cilj je bila ponovna osvojitev Harkova. V svojem slogu je z velikimi obkolitvenimi
kleščami, sredi meseca marca, ponovno osvojil tudi to pomembno sovjetsko industrijsko
središče. Mansteinovo vnovično zavzetje Harkova, je nemški oficir, vojni pisec in novinar
Wilhelm Ritter von Schramm, v časniku Berliner Börsenzeitung postavil v kontekst velike vojne
in primerjal »čudeţ na Marni« iz leta 1914 s »čudeţem na Donjecu«.
Končni izkupiček nemške protiofenzive je bil precejšen. Zgolj v mesecu dni je uspelo pruskemu
strategu uničiti tri sovjetske armade, še dodatne tri pa so utrpele velikanske izgube. Za uspešno
izvedbo protiofenzive je bil Erich von Manstein odlikovan s hrastovimi listi na njegov viteški
kriţec.136

6.4.3. Upokojitev
Kot se je izkazalo kasneje, je bila Mansteinova uspešna protiofenziva pri Harkovu še zadnji velik
uspeh Nemcev na vzhodni fronti. Poleti 1943 je kot eden izmed glavnih poveljujočih sodeloval v
tankovski bitki pri Kursku. Operacija Trdnjava je bila zadnja velika nemška ofenziva na vzhodu.
Po predčasni prekinitvi ofenzivne operacije pri Kursku, je bila vojna na vzhodu za Nemce tako
rekoč dokončno izgubljena.
Za izredno nadarjenega vojaškega stratega se je izkazal tudi, ko se je kot poveljnik armadne
skupine Jug, s svojimi enotami pomikal nazaj proti zahodu. Podobno kakor Rommel v Afriki, se
je tudi Manstein med umikanjem vselej uspešno izogibal sovraţnikovim obkolitvam. Izmed vseh
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umikajočih se nemških armadnih skupin je bila njegova bojna skupina, zahvaljujoč Mansteinovi
spretnosti, edina formacija ki je Rdeča armada ni usela ujeti v svoje obkolitvene klešče.
Ob koncu marca 1944, ko je bil nemški poraz ţe neizbeţen, je Hitler odpustil svojega
najsposobnejšega generala. Ob odstavitvi ga je za ves izkazan trud in vse bleščeče vojaške
zmage odlikoval še z »meči na njegov ţe obstoječi viteški kriţec s hrastovimi listi«. Navkljub
številnim sporom ter nasprotujočim si pogledom, mu je Hitler obljubil, da ga bo iz »Führerjeve
rezerve« zagotovo še vpoklical nazaj. Vendar se to nikoli ni zgodilo. Konec vojne je tako
Manstein dočakal v prisilnem pokoju.137

6.5.

Rommlova vrnitev v Evropo

Rommlov odpoklic iz Afrike ni pomenil, da se je s tem znašel v nemilosti pri Führerju. V
njegovih stikih z diktatorjem so bila namreč vselej prisotna močna ter pogosta nihanja, vendar
kljub temu, Rommel ni nikoli zares izgubil Hitlerjeve naklonjenosti. To ne gre pripisati le
njegovim uspehom na bojišču, ampak zlasti dejstvu, da Rommel nikoli ni ţelel biti nič drugega
kot le vojak. Resda svojevoljen, egocentrični in na trenutke teţaven vojak - pa vendarle samo
vojak, ki se ni menil za politiko.
Potem ko so v začetku septembra 1943 zavezniške sile prečkale Mesinsko oţino ter se uspešno
izkrcale na italijanski kopnini, je bilo ţe vse pripravljeno da bo Rommel prevzel vrhovno
poveljstvo na italijanskem bojišču. Vendar si je Hitler v zadnjem trenutku premislil ter na to
mesto imenoval Kesselringa, Rommel pa je dobil popolnoma novo nalogo. Postavljen je bil za
generalnega inšpektorja obrambnih naprav ob Atlantiku. Kljub nekaterim teţavam, s katerimi se
je moral spopasti, je do poletja 1944 dosegel velikanske izboljšave obrambnega pasu. Vse napore
je bilo po njegovem mnenju potreno vloţiti v to, da bi sovraţnika obdrţali kar se da blizu morske
obale. Vselej je odločno zagovarjal stališče, da si nasprotik ob morebitnem izkrcanju nikakor ne
sme ustvariti večjega mostišča. V ta nemen je dal do maja 1944 na obale postaviti 517.000
najrazličnejših ovir in preko štiri milijone min.
Ko se je pričelo zavezniško izkrcanje, 6. junija 1944, Rommla ni bilo v njegovem poveljništvu.
Tri dni poprej, je namreč z dovoljenjem nadrejenega poveljnka von Rundstedta, odšel na
pogovore k Hitlerju. Tako se mu je ţe tretjič v njegovi karieri pripetilo, da ga ni bilo na bojišču,
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ko je nasprotnik napadel. Spopad v Normandiji je za Rommla trajal zgolj pet tednov. Med svojo
zadnjo udeleţbo v vojni, je le nemočno sedel v štabu svoje armadne skupine daleč za bojno črto.
Na njegovo ţalost ni dobil priloţnosti, da bi še zadnjič okusil vročičnost bojne črte, ki ga je
nekoč tako očitno navdihovala.

6.5.1. Julijska zarota
Dne 17. julija 1944 je bilo dokončno konec legende o tem, da se Rommlu osebno ne more nič
zgoditi. Njegovo vozilo je namreč napadlo eno izmed britanskih letal, ki so preletavala nemške
postojanke. Iz razbitin vozila je sicer prišel ţiv, vendar s hudimi poškodbami. Lobanjo je imel
počeno na treh mestih, ličnica mu je bila zdrobljena, poleg tega pa je imel še celo vrsto drugih
ran. Zgolj tri dni kasneje, je Klausu von Stauffenbergu spodletel atentat na Führerja. Po vsej
Nemčiji so zarotniki kmalu pričenjali izginjati v ječe ali kako drugače. Na seznamu zarotnikov se
je kmalu pojavilo tudi feldmaršalovo ime. Na njegovo veliko nesrečo so mu zarotniki namenili
dosti večjo vlogo, kot je sam sploh lahko slutil. Po nekaterih načrtih, naj bi postal celo Hitlerjev
naslednik.
V začetku septembra je druţina Rommel opazila, da njihovo hišo v Herrlingnu opazujejo. Še
vedno slabotni Rommel je tedaj prejel tudi poziv, da mora v Berlin na »nujen« sestanek.
Sklicujoč se na zdravnikovo mnenje je Keitlov poziv zavrnil, saj je slutil, da bi bila to pot brez
vrnitve. Opoldne 14. oktobra 1944 Rommla obiščeta dva generala iz personalnega oddelka
vojaškega poveljništva, Burgdorf in Maisel. Seznanila sta ga z dejstvom, da je osumljen udeleţbe
v zaroti proti Hitlerju, ter mu ponudila dve moţnosti. Lahko je izbiral med ljudskim sodiščem in
samomorom. V slednjem primeru, mu je bil obljubljen tudi drţavni pogreb, druţini pa finančna
stabilnost. Rommel je bil časten moţ, zato se je odločil za samomor.
Uradno je bilo sporočeno, da je feldmaršal Rommel umrl za posledicami letalskega napada. Dan
pogreba je Hitler razglasil za dan narodnega ţalovanja.138

7. Mansteinovo življenje po vojni
Erich von Manstein je na sodnih procesih v Nürnbergu pripravil 132 strani obsegajoče
dokumentno gradivo za obrambo nemškega generalštaba kopenske vojske in vrhovnega
138
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poveljstva Vermahta. S tem je ţelel potegniti čim bolj jasno ločnico med kriminalnimi
organizacijami nacistov in profesionalnim Vermahtom. S pripravo tega gradiva je Manstein
izoblikoval »mit o čistosti Vermahta«.
Po nekajletni zaporni kazni, ki je sledila koncu vonje, je bil Manstein leta 1953 izpuščen na
prostost. Kmalu zatem mu je tedanje obrambno ministrstvo Zahodne Nemčije ponudilo novo
sluţbo. Izdelal in pripravil naj bi načrte za ponovno ustanovitev nemške vojske. Kot vojaški
svetovalec zahodno nemški vladi je s svojimi nasveti, analizami in mnenji znatno pripomogel k
oblikovanju Bundeswehra.
Po izidu njegovih spominov je postal osrednja osebnost »vojaškega kulta«. Slednji ga je častil,
ne samo kot enega izmed najboljših nemških generalov, temveč kot enega izmed največjih v vsej
vojaški zgodovini.
Pri starosti 85 let je Erich von Manstein umrl zaradi kapi v noči na 9. junij 1973 v Münchnu.
Kot predzadnji nemški generalfeldmaršal iz časa druge svetovne vojne je bil, pokopan z vsemi
vojaškimi častmi. Njegovega pogreba se je udeleţilo na stotine veteranov druge svetovne vojne z
najrazličnejšimi čini.139

8. Zaključek
»V vojni so moţje nič; en moţ pa je vse. Navzočnost generala je nujna. On je glava celotne
armade. Niso bili Rimljani tisti, ki so pokorili Galce, ampak Cezar; niso Kartaţani zatresli
Republiko na vratih Rima ampak Hanibal; ni makedonska armada dosegla Inda ampak
Aleksander. V vojni samo poveljnik razume pomen določenih stvari in samo on lahko, z voljo ter
boljšim vpogledom, osvaja in obvlada vse teţave. Armada brez glave ni nič.«
Besede, ki jih je 11. junija 1809 Napoleon napisal Clarkeu, poudarjajo ključno vlogo vodje in
njegovega vodenja v boju. Stoletje in pol kasneje bi Napoleon namesto Aleksandra in Cezarja v
ta izrek lahko vključil Mansteina ter Rommla.140
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Osrednji namen diplomske naloge je bil pobliţje spoznati, predstaviti in primerjati ţivljenji dveh
nemških vojskovodij, Erwina Rommla ter Ericha von Mansteina. Teţišče njune biografske
primerjave je načrtno postavljeno v čas druge svetovne vojne, saj sta oba ravno tedaj dosegla
zenit svoje sijajne vojaške kariere. Prikazane so bile tudi izredno zahtevne okoliščine, v katerih
pa sta se obravnavana poveljnika s vojimi moţmi odlično znašla. Pri poveljevanju in
komunikaciji s svojimi podrejenimi sta uporabljala različne tehnike in metode. Glede na izsledke
opravljene biografske analize, lahko sklenemo, da je Manstein poveljeval bolj avtoritarno,
Rommel pa bistveno bolj transformacijsko.
Manstein je bil vselej na nalogo osredotočeni vodja, ki ga lahko imenujemo tudi »menedţer«.
Uporabljal je ustaljene vojaške prakse in ni odstopal od tradicionalnih pruskih nazorov.
Odločitve na poti do zastavljenega cilja je po tehtnem premisleku sprejemal sam, največkrat
ločeno od svojih podrejenih, v svojem štabu daleč za frontno črto. Bil je organiziran, natančen in
analitičen. Stvari ni rad prepuščal naklučju, ni eksperimentiral in ni brezglavo tvegal. Delo svojih
podrejenih je pozorno nadzoroval, saj je ţelel biti seznanjen z vsemi, tudi najmanjšimi
podrobnostmi. Kakor je značilno za tovrstne vodje, je bil tudi Manstein odvisen od svojih
nadrejenih. Naj samo spomnimo na številna burna usklajevanja in konfrontcije med Mansteinom
in Führerjem.
Kakor smo lahko spoznali, je imel Rommel pri načinu poveljevanja in vodenja povsem
drugačne pristope. Bil je poveljnik ki je šel v boj skupaj s svojimi moţmi. S svojim pogumom in
strastjo je svoje podrejene vodil, motiviral in navduševal. Bil je odličen zgled, ki je moţem vlival
pogum in jih navdajal z optimizmom. Povsem drugače kakor Manstein, je bil Rommel človek
trenutnega navdiha, ki je zaupal lastni intuiciji in občutku. Glede na model poveljevanja lahko
zaključimo, da je bil Rommel karizmatični »lider«. Za razliko od Mansteina, je bil Rommel
samozadostni vodja. Nemalokrat je prekršil navodila svojih nadrejenih, saj se je vselej zanašal na
svoje sposobnosti in sposobnosti svojih moţ. Razvil je tudi povsem drugačen odnos s Hitlerjem
kakor Manstein. Bil je karizmatičen, a hkrati ljudski poveljnik ter, kot tak, nadvse primeren za
potrebe tedanje nacistčne propagande.
V mnogočem sta si bila Manstein in Rommel povsem različna, vendar ko pa sta stopila na
bojišče, sta imela pred seboj zgolj en sam, jasen cilj; kako ukaniti, prelisičiti in poraziti
nasprotnika. Za dosego zastavljenega cilja sta mnogokrat ubrala najrazličnejše vojaške prijeme in
43

strategije. Vsak izmed njiju je pri tem poskušal unovčiti vse svoje znanje, vrline, talente in
sposobnosti. Vsak izmed njiju je pri poveljevanju uporabljal svoj način vodenja. Navkljub
različnima pristopoma, sta nemalokrat zastavljeni cilj uspela doseči in tako upravičiti zaupanje
njunih nadrejenih. In ravno bleščeče vojaške zmage, bodisi pod ţgočim afriškim soncem ali pa
na hladnih prostranstvih Vzhodne fronte, so jima odprle vrata zgodovine. Tako ju lahko
nedvomno uvrstimo med najveličastnejše vojaške stratege minulega stoletja.
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