
Majoritatea afacerilor de spionaj se bazeazã pe un eveniment  –
aproape întotdeauna capital, dar izolat – care se petrece într-un
interval de timp relativ scurt. De exemplu, lovitura de maestru a
lui Richard Sorge va fi dobîndirea certitudinii cã Japonia nu va
ataca Uniunea Sovieticã. Ceea ce îi va permite lui Stalin sã goleascã
Siberia ºi sã-ºi trimitã cele mai bune divizii din regiunile reci
împotriva lui Hitler, fãrã sã se teamã de un atac din spate. Uriaºul
merit al lui Rudolf Roessler ºi al celor zece tovarãºi ai lui – al
« Liniei Viking », cum îi vor boteza elveþienii – se va baza pe un
lucru la fel de senzaþional ca ºi fapta lui Sorge. Numai cã acest lucru
va dura patru ani !

Informaþiile pe care aceºti disidenþi le vor comunica elveþienilor,
fãrã a le mai socoti pe cele pe care le vor furniza ºi altora mai tîrziu,
într-o proporþie chiar mai mare, reprezintã 4 000 de telegrame,
adicã 12 000 de pagini dactilografiate la un rînd, adicã echivalen-
tul a patruzeci de cãrþi obiºnuite.

Aproape zilnic, Roessler va trimite la vila Stutz, din Kastanien-
baum, un braþ de documente îndesate într-o servietã. Din momen-
tul în care s-a angajat în favoarea Elveþiei, datoritã informaþiilor
strînse de cele douã minuscule centrale – « Werther » ºi « Olga » –,
pe care el le va distribui cu regularitate, experþii militari vor re-
constitui cu uºurinþã, pînã în cele mai mici amãnunte, strategia
Wehrmacht-ului.
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Putem afirma, fãrã riscul de a greºi, cã aceste unsprezece
personaje, din care zece îi sînt necunoscute colonelului de brigadã
Roger Masson, vor fi justificat faima eficacitãþii serviciilor secrete
ale Confederaþiei. De fapt, ei sînt cei pe care îi vor admira fãrã
sã ºtie Sir Alexander Cadogan, ºeful lui Intelligence Service, ºi
generalul Donovan, patronul lui Office of Strategic Service
(OSS), centrala de spionaj americanã.

În noiembrie 1942, Allen Dulles, trimisul special al lui Do-
novan în Elveþia ºi viitorul ºef al CIA, se va instala la Berna ºi,
într-o casã oarecare de pe Herrengasse, la Zürich. Dulles nu va
masca rostul misiunii sale în þara Confederaþilor : trebuia sã intre
în contact cu nemþii care se opun Führer-ului ºi sã evalueze,
împreunã cu aceºtia, posibilitatea de a rãsturna nazismul. Va lucra
la lumina zilei, fãrã sã se ascundã, destins, cu picioarele pe masã
ºi o sticlã de whisky la îndemînã, practicînd ceea ce el numeºte
« acþiunea pentru pace » ºi uimindu-l pe Masson cu metodele sale
atît de puþin convenþionale.

Dulles va fi primul dintre Aliaþi care va ghici importanþa
contactelor elveþiene aflate atît de aproape de Hitler. Oamenii
aceºtia l-au ajutat de minune. Va încerca sã afle cine sînt. Va pune
sub supraveghere vila Stutz, va cere ca Roessler sã fie urmãrit. În
zadar. Se va întoarce atunci cãtre o altã ramurã a opoziþiei la
Führer. Îl va viza pe viceconsulul german la Zürich, Hans Bernd
Gisevius, prieten cu amiralul Canaris, ºeful Abwehr-ului, care va
participa la atentatul ratat din 20 iulie 1944. Dupã ce îºi va fi
revenit din uimirea provocatã de eºecul tehnicii americane,
colonelul de brigadã Masson îl va lãsa în pace pe Allen Dulles.
El aplicã faimoasa « acþiune pentru pace », de multã vreme ºi
eficient. Graþie lui Rudolf Roessler…

O gravã problemã de conºtiinþã îl frãmîntã pe ºeful spionaju-
lui ºi contraspionajului helvet din momentul în care aflase cã un
agent atît de bine informat se pusese în slujba Confederaþiei. În
mod evident, în tezaurul promis de acest om erau puþine
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elemente care sã priveascã direct Elveþia, obiectiv minor pentru
expansionismul nazist. În schimb, era la fel de sigur cã va fi vizatã
Europa occidentalã. Or, Masson nu putea compromite destinul
Elveþiei alertînd oficial pe reprezentanþii diplomatici ai naþiunilor
în cauzã de îndatã ce lua la cunoºtinþã o informaþie care îi privea.
Sentimentele lui proaliate îi impuneau sã ajute aceste þãri. Tre-
buia pusã la punct o tacticã eficace care sã nu angajeze Elveþia,
cel puþin nu în vãzul tuturor.

Hans Hausamann a fost cel care a gãsit o soluþie temporarã,
ce avea sã fie folositã pînã în 1944 ! Întîmplarea a fãcut ca un
personaj din strãinãtate – se spunea cã e unchiul din Canada al
soþiei lui Hausamann, poreclit « Unchiul Tom » – sã se afle la
Biroul Ha, la vila Stutz, cînd Rudolf Roessler aducea infor-
maþiile ce puteau sã-i ajute pe Aliaþi. Unchiul Tom era co-
lonelul ceh Sedlacek. Astfel, cea mai gravã acuzaþie ce i s-ar fi
putut aduce Elveþiei ar fi fost aceea de « uºurinþã » sau « impru-
denþã ».

La puþinã vreme dupã ce Wehrmacht-ul îºi începuse campa-
nia în Polonia, Roessler devenise un operator radio acceptabil,
asimilînd perfect, în trei luni, lecþiile prietenului sãu, Christian
Schneider. Acesta nu-l întreabã nimic. Are idei comuniste. ªi
chiar dacã nu împãrtãºeºte ideile lui Roessler, ºtie foarte bine cã
acesta nu-ºi foloseºte emiþãtorul ca sã-i ajute pe naziºti.

Primele ºtiri transmise de R. Roessler privesc teroarea naziºti-
lor. În ziua de 23 septembrie 1939, emigrantul german soseºte
tulburat la vila Stutz. Aduce copia unui plan transmis cu douã
zile în urmã de Heydrich Înaltului Comandament al Armatei.
« Cel de-al Treilea Reich nu va reconstrui Polonia distrusã. No-
bilii ºi clerul de aici vor trebui exterminaþi de îndatã ce se va
încheia ocuparea þãrii. Este important ca poporul sã aibã un nivel
de trai foarte scãzut. Va furniza astfel sclavi ieftini. Toþi evreii vor
trebui plasaþi în oraºe, unde vor putea fi gãsiþi mai uºor. „Soluþia
finalã“, preciza Heydrich, va necesita oarecare timp înainte de a
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se interveni pentru a fi dusã la bun sfîrºit. Ea trebuie sã rãmînã
strict secretã. »

Pentru ofiþerii din Wehrmacht, ca ºi pentru elveþienii care au
aflat de existenþa acestui mesaj, nu încãpea nici o îndoialã : « solu-
þia finalã » însemna exterminarea. Hans Frank, numit guvernator
general al Poloniei, va pune în aplicare aceste ordine care emanau
direct de la Hitler. « Este greu, va spune el, sã împuºti sau sã
otrãveºti cele trei milioane ºi jumãtate de evrei care se aflã în
aceastã þarã, dar sîntem în mãsurã sã luãm mãsurile care vor duce,
oricum, la dispariþia lor. »

Judecata avea sã se dovedeascã exactã.
Colonelul Sedlacek se gãseºte la vila Stutz cînd un mesaj al lui

Roessler îi anunþã cã Wehrmacht-ul se pregãteºte sã atace Olanda,
Belgia ºi nordul Franþei. Sîntem în 13 octombrie 1939. Cu trei
zile în urmã, la orele 11, Hitler îºi convocase generalii. Era foarte
nervos, cãci Halder ºi Brauchitsch îi spuseserã cã e nevoie de mai
multe luni pentru a repara blindatele distruse în campania din
Polonia.

Führer-ul a tunat ºi a fulgerat, lovind cu pumnul în biroul sãu
de la Cancelarie. « Timpul lucreazã pentru duºman ! a strigat.
Trebuie sã grãbim pregãtirile pentru o ofensivã prin Luxemburg,
Belgia ºi Olanda. Va trebui de asemenea sã învingem cea mai
mare parte a armatei operaþionale franceze ºi sã cîºtigãm maxi-
mum de teren. Cer comandanþilor-ºefi sã-mi dea, imediat ce se
poate, rapoarte detaliate asupra planurilor lor. Trebuie sã evitãm
un rãzboi de poziþii, ca în 1914-1918. Diviziile blindate vor fi
utilizate pentru a strãpunge frontul în puncte cruciale. Belgia ºi
Olanda vor fi atacate în 12 noiembrie. »

Unchiul Tom s-a grãbit sã ducã ºtirea ambasadei britanice.
Belgienii ºi olandezii au fost ºi ei avertizaþi imediat. La 7 noiem-
brie, ofensiva anunþatã de Roessler este amînatã. Conflictul lui
Hitler cu generalii sãi nu se potolise. În cursul toamnei ºi iernii
1939-1940, vor exista paisprezece astfel de decizii ºi amînãri
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succesive. De fiecare datã, Roessler va anunþa Elveþia, iar Aliaþii
vor fi încunoºtinþaþi.

O nouã conferinþã a Führer-ului cu generalii, în Cancelaria
sa, are loc la 23 noiembrie 1939. De data aceasta, în afara ofen-
sivei cãtre Vest, la care þine foarte mult, Hitler evocã posibilitatea
unui rãzboi pe douã fronturi – un coºmar pentru orice militar.
Vorbeºte pentru prima oarã de un atac împotriva Rusiei, în ciuda
tratatului semnat de Germania cu Republica Sovietelor. Ca sã
justifice extinderea conflictului, va atribui în chip machiavelic
propriile sale mobiluri Uniunii Sovietice, ascunzîndu-ºi obiec-
tivele personale. « Tratatele, afirmã el, sînt respectate atîta vreme
cît servesc un interes. Rusia va respecta tratatul cu noi atîta timp
cît îl va considera avantajos. Ea are încã scopuri foarte îndepãr-
tate – printre altele, întãrirea poziþiei sale în zona Balticii. Mo-
mentul ar fi bine ales. »

Informaþia aceasta, adusã de Roessler, îi descumpãneºte pe
elveþieni. Faptul cã fac jocul Aliaþilor occidentali le flateazã dem-
nitatea, instinctul lor de solidaritate cu o lume pe mãsura lor. Dar
ce sã faci cu acest mesaj ? În pofida ospitalitãþii acordate odinioarã
unor conducãtori revoluþionari ruºi, ei judecã aspru regimul
comunist. În plus, Republica Sovietelor nu se aflã deocamdatã
în rãzboi cu Germania nazistã. Mai grav, ea poate fi consideratã
complice cu Germania, deoarece benzina folositã de Wehrmacht
în Polonia vine de la Baku, iar grîul pentru pîinea soldaþilor
germani vine din Ucraina. A-i favoriza pe ruºi pe ascuns înseamnã
a trãda…

Dupã o maturã chibzuinþã, elveþienii hotãrãsc sã amîne deo-
camdatã atari decizii. De altfel, ei pot sã imagineze prompt un
mijloc ingenios de a ajuta Occidentul, dar îºi simt capul greu ºi
mintea li se blocheazã cînd trebuie sã conceapã un ajutor similar
în favoarea Moscovei. Prin urmare, Biroul Ha claseazã pur ºi
simplu mesajul lui Roessler. Emigratul german le dã dreptate
elveþienilor. Deocamdatã, e încã foarte încrezãtor ºi nu-ºi ima-
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gineazã cã Vestul nu va þine deloc seama de calitatea excepþio-
nalã a informaþiilor sale.

În curînd plouã cu comunicate. « Werther » ºi « Olga » vor
transmite toate proiectele Führer-ului ºi planurile punerii lor în
aplicare de cãtre Înaltul Comandament al forþelor armate. În
ianuarie 1940, apoi în februarie, cînd Hitler grãbeºte pregãtirile
de invadare a Norvegiei, Biroul Ha va fi þinut la curent cu toate
miºcãrile.

Însãrcinat de ºeful Reich-ului cu atacarea þãrii regelui Haakon,
generalul Falkenhorst va schiþa în linii mari un plan rudimentar,
bazîndu-se pe un vechi ghid de cãlãtorie Baedeker, cãci nu ºtie
nimic despre Norvegia. Începînd cu 26 februarie, Biroul Ha va
afla tot ce conþine acest plan.

La 1 martie, Hitler va da generalilor sãi o directivã privind
ocuparea Danemarcei, operaþiune ce va trebui conjugatã cu aceea
condusã de Falkenhorst împotriva Norvegiei. Ambele sînt desti-
nate – va pretinde Führer-ul – sã împiedice cucerirea Scandinaviei
ºi a Balticei de cãtre Anglia, precum ºi sã asigure accesul celui
de-al Treilea Reich la zãcãmintele de minereu din Suedia. În 8
martie, Biroul Ha va intra în posesia principalelor elemente ale
acestei directive.

Cu mult înainte ca Wehrmacht-ul sã treacã la fapte împotriva
Scandinaviei, Danemarca ºi Norvegia vor fi puse discret în gardã
de cãtre elveþieni. Cu toate acestea, atît Danemarca, cît ºi Norvegia
vor fi « luate prin surprindere ». În seara zilei de 8 aprilie, regele
Danemarcei se va duce la Teatrul Regal exact în momentul în
care Copenhaga aflã cã un transport de trupe nazist a fost tor-
pilat de un submarin polonez în largul coastelor de sud ale
Norvegiei – i se spusese de fapt cã o flotã a marinei de rãzboi
germane se îndrepta spre porturile sale. În mod bizar, Cabinetul
de la Oslo se va dovedi ºi el la fel de adormit în aceastã zi de 8
aprilie, deºi fuseserã reperate mai multe nave înaintînd spre
þãrmurile Norvegiei.
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Acestea nu sînt afirmaþii gratuite, nu e vorba de o reconsti-
tuire istoricã post factum. Existã nenumãrate dovezi în acest sens.

La 30 martie 1940, apoi la 3 aprilie 1940, colonelul J. G. Sas,
ataºatul militar al Olandei la Berlin, este înºtiinþat de cãtre ataºa-
tul militar al Elveþiei despre soarta rezervatã Danemarcei. Lucru
curios, colonelul Oster, adjunctul amiralului Canaris, ºeful
Abwehr-ului, care este prieten cu Sas, îl informeazã ºi el despre
acest pericol. J.G. Sas îl va pune imediat la curent pe cãpitanul
Kjölsen, ataºatul naval danez. Dar guvernul danez nu va þine
deloc seama de aceastã informaþie, confirmatã totuºi din douã
surse.

La 25 martie 1940, pe baza unei informaþii venite de la Kasta-
nienbaum, adicã de la Biroul Ha, guvernul norvegian este aver-
tizat ºi prin legaþia sa de la Berna de ameninþarea la adresa þãrii.
Agentul elveþian va insista. Nu va fi nici el crezut. O altã sursã,
suedezã de data aceasta – ataºatul militar la Berlin –, confirmã
în zadar ºtirea la 5 aprilie. « Weserübung », planul nazist, va reuºi
din plin !

Acest tragic episod din cel de-al doilea rãzboi mondial pune
în evidenþã reacþiile ciudate ale Statelor Majore europene, ale
guvernelor democratice ale vremii, care nu erau obiºnuite cu
participarea serviciilor de informaþii la mersul conflictelor. Ne-
încrederea instinctivã a acestor State Majore ºi guverne faþã de
frãmîntãrile lumii din umbrã le va duce direct la catastrofã. Dar,
la o catastrofã anunþatã, semnalatã de multã vreme de cãtre agenþii
secreþi ! Din aceleaºi motive, nici Belgia, nici Olanda ºi nici Franþa
nu vor putea evita dezastrul. Deºi fuseserã prevenite, ca ºi Dane-
marca ºi Norvegia.

Mirat, dar nicidecum descurajat de nehotãrîrea conducãtorilor
danezi ºi norvegieni, care i-au permis lui Hitler sã ia un avantaj
atît de mare, Rudolf Roessler va continua cu încãpãþînare. Cu
atît mai mult, cu cît îi sosesc valuri de ºtiri alarmante din tabãra
de la Maybach, de la Zossen.
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ªtie de multã vreme cã Belgia, Olanda ºi Franþa sînt vizate.
Versiunea definitivã a « planului galben » împotriva Vestului,
planul pus la punct de generalul Erich von Manstein, dateazã din
20 februarie 1940. La 10 martie 1940, generalul Delvoie, ataºatul
militar al Belgiei la Paris, anunþã – din ordinul guvernului sãu
avertizat de elveþieni, adicã de Roessler – Marele Cartier General
francez ºi indicã liniile de forþã ale acestui plan.

Ce spune « planul galben » ? Ofensivã pe Meuse, între Char-
leville ºi Sedan, strãpungere prin Ardeni ; între timp, grosul tru-
pelor germane va þine pe loc principalele forþe franceze, belgiene
ºi britanice, în vestul frontului, la graniþa belgianã. Panzerele ge-
neralului Herman Hoth ºi ale generalului Heinz Guderian vor
executa aceastã pãtrundere la Sedan, apoi se vor rãsuci, ca o secerã
uriaºã, spre sudul departamentului Somme ºi se vor strãdui sã
ajungã la mare, în speranþa de a prinde în capcanã grosul trupelor
aliate. Generalul Thomas prevãzuse muniþii ºi carburanþi doar
pentru douãzeci de zile…

Aºadar, la 10 mai 1940, Marele Cartier General francez cu-
noºtea perfect proiectul nemþilor.

La 1 mai 1940, Roessler primeºte un scurt mesaj de la
« Werther » : « Atac la 10 mai, la Sedan. „ Planul galben “ menþi-
nut. Cincizeci de divizii grupate de-a lungul frontierei belgiene
ºi a celei olandeze. Guderian ºi Hoth gata de plecare cãtre Sedan. »
Telegrama se terminã cu aceste cuvinte : « Þineþi-vã bine ! »

În 1 mai 1940, ataºatul militar al Franþei la Berna, alertat în
secret de un emisar al Biroului Ha – colonelul Sedlacek, Unchiul
Tom –, telegrafiazã imediat la Paris : « Atacul german va avea loc
foarte probabil la 10 mai. Va fi îndreptat împotriva oraºului Sedan. »

Se poate deci spera cã, de aceastã datã, Statele Majore aliate
nu vor fi luate prin surprindere, precum acelea din Danemarca
ºi Norvegia ; cã vor rezista Wehrmacht-ului, pregãtind dispozi-
tivele care vor distruge fãrã menajamente cele 136 de divizii
germane angajate în luptã. Cu atît mai mult cu cît, începînd din
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acest 1 mai 1940, generalul Gauché, ºeful Biroului 2, ºi colonelul
Rivet, ºeful Biroului 5, transmit fãrã întrerupere guvernului ºi
Statului Major General francez numeroasele confirmãri pe care
le primesc din Elveþia. Printre altele, în zilele de 4, 6 ºi 8 mai…

Dupã cum constatãm ºi în acest caz, nu e vorba de o recon-
stituire istoricã ulterioarã. Faptele stau mãrturie.

În zorii zilei de 10 mai, armata germanã atacã. Nimeni nu o
aºteaptã acolo unde ea dã nãvalã, adicã în locurile indicate de 
« Werther ». În ziua de 13, oraºul Sedan cade. Trei zile mai tîrziu,
tancurile lui Guderian înainteazã cu 100 de kilometri pe orã la
vest de Sedan, în cîmp deschis, fãrã sã întîmpine rezistenþã. În ziua
de 24, încercuirea anunþatã – « uriaºa secerã » – s-a produs. Opera-
þiunea a fost condusã cu rigoare, cãci nemþii nu au inspiraþie pe
teren. Cele trei armate aliate – cea belgianã, cea englezã ºi cea
francezã – sînt bombardate îngrozitor, prinse într-un triunghi
minuscul. Singura ºansã de retragere este marea, prin Dunkerque.

Strategii pot sã dezbatã cît vor desfãºurarea campaniei din
1939-1940, sã înºire cifre, sã compare tactici, ba chiar sã consulte
astrele. Nu vor gãsi nici o explicaþie pentru acest fapt tragic :
Statele Majore, mai ales cel francez ºi cel britanic, n-au þinut
seama de extraordinarele informaþii ce le-au fost comunicate
întotdeauna la timp, pentru a modifica în favoarea lor soarta
armelor.

Aceste State Majore sînt vinovate în mare parte de înfrîngerea
din 1940. Ea nu se poate ºterge. ªi nu se vor dezvinovãþi nicio-
datã cu adevãrat de acuzaþiile care li s-au adus atunci. Din cauza
lor, Europa a cunoscut ocupaþia ºi pactizãrile mîrºave cu inami-
cul, iar milioane de oameni au fost sacrificaþi nebuniei fasciste.
Din cauza lor, Europa s-a golit de substanþã de-a lungul celor
cinci ani cît a durat « lunga noapte ». Ea ºi-a ipotecat probabil
atunci toate ºansele de a se înscrie durabil în acerba competiþie
din lumea de astãzi.

La Lucerna, înfrîngerea Aliaþilor, datoratã în mare mãsurã ne-
încrederii statelor majore în lupta dusã din umbrã în favoarea lor,

110099PPrimele  scurgeri  de  informa ii



i-a provocat lui Rudolf Roessler o mare stupefacþie. Apoi amãrã-
ciune. Zdrobit, Roessler se izoleazã în editurã. Din apartamen-
tul sãu din Wesemlin, unde se aflã postul de emisie-recepþie, îºi
alerteazã prietenii : sã înceteze cu dezvãluirea documentelor ; sã
menþinã o singurã ºedinþã de contact, o datã la opt zile.

Trebuie sã fie prudenþi. Este inutil ca « Werther » ºi « Olga »
sã continue sã se expunã în van, fiindcã nimeni nu vrea sã pro-
fite de comoara nepreþuitã pe care o pun ei la dispoziþia Aliaþilor.

Ceasul frãmîntãrilor a sunat însã ºi pentru generalul Guisan.
Aflat pe treapta comenzii militare a unei þãri totuºi neutre, el a
jucat, ca ºi Roessler, cartea încrederii în Aliaþi. Avînd certitudinea
unei victorii rapide împotriva nazismului, a semnat chiar, impru-
dent, o convenþie militarã secretã cu Franþa care ar putea sã se
întoarcã împotriva Confederaþiei dacã documentul ar cãdea în
mîinile nemþilor. Aºadar, însãºi existenþa Confederaþiei este în
pericol. Ideea necesitãþii de a organiza o Redutã naþionalã se naºte
în acel moment în mintea lui. Mai mult ca oricînd se vãdeºte
necesitatea menþinerii liniei de informaþii Berlin-Lucerna, care
le-a dat atîtea satisfacþii lui Masson ºi lui Hausamann, ºi de care
aceºtia sînt atît de mîndri. În cazul în care Hitler ar hotãrî sã
invadeze Elveþia, Guisan ar afla cu destul timp înainte ca sã-ºi
poatã organiza riposta disperatã.

Cãci generalul elveþian nu a subestimat niciodatã rolul servi-
ciilor secrete. S-ar putea spune chiar cã ele constituie un element
esenþial al tacticii sale. Masson sau unul din prim-adjuncþii sãi au
asistat mereu pînã ºi la cele mai neînsemnate ºedinþe ale Statului
Major. Lucru care nu se prea vede în majoritatea armatelor lumii.
Guisan se caracterizeazã prin aceea cã a ascultat ºi a þinut seama
întotdeauna de datele serviciilor sale de informaþii. Ignorînd
cauzele rupturii dintre Roessler ºi Biroul Ha, neºtiind nici mãcar
cã a existat o rupturã, Xavier Schnieper este, prin urmare, însãr-
cinat sã-i cearã prietenului sãu german sã ia legãtura de urgenþã
cu vila Stutz.
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Hausamann ºtie sã gãseascã cuvintele potrivite : « Elveþia în
pericol, furia nazistã amplificatã peste mãsurã de succesele ame-
þitoare, poate cã nu este totul pierdut, rezistenþa a început în
Norvegia ºi va apãrea curînd ºi în Franþa. Apelul din 18 iunie,
de la Londra, al generalului de Gaulle. La rîndul ei, Anglia nu va
ceda. Trebuie deci sã continuãm. De altfel, aceasta e datoria lui
Roessler. Confederaþia i-a deschis porþile cînd nenorocirea s-a
abãtut asupra þãrii sale. Trebuie ºi el, la rîndul lui, s-o ajute în
încercãrile care o aºteaptã, dovedindu-ºi astfel recunoºtinþa. »

Rudolf Roessler, fericit sã poatã fi de folos, îºi avertizeazã
tovarãºii la cea de-a treia ºedinþã de contact : sã nu renunþe ; lupta
continuã ; sã expedieze în primul rînd toate ºtirile care ar putea
privi Elveþia.

Cãtre mijlocul lunii iulie 1940, situaþia e încordatã în vestul
Confederaþiei, între Saint-Louis ºi regiunea Gex. Agenþii perso-
nali ai lui Masson semnaleazã cã s-ar afla cantonate acolo, pe
picior de rãzboi, ºase divizii, dintre care douã de munte. Menþio-
neazã ºi patrule la frontierã, instalãri de cabluri telefonice, spiona-
jul german concentrîndu-se asupra dispozitivelor elveþiene din
zonã. Sã fie semnele unui atac neaºteptat ? Roessler întreabã
Berlinul. În 18 iulie, la mai puþin de douãzeci ºi patru de ore de
cînd a pus întrebarea, primeºte un lung rãspuns. Deocamdatã, nu
trebuie sã se teamã. Înaltul Comandament este mult prea preocu-
pat de-o eventualã invazie a Angliei – « planul Leul de mare » –,
ca sã se mai îngrijeascã ºi de Elveþia.

Liniºtiþi pentru moment, elveþienii vor sã-l foloseascã din plin
pe Roessler. Îi vor da deci, pe lîngã munca de informator, ºi o
altã sarcinã : îl vor pune sã judece informaþiile pe care le-au
recoltat. E un post de mare încredere. Într-adevãr, strîngerea da-
telor justificã în mare parte existenþa serviciilor secrete, dar datele
trebuie ºi interpretate, cîntãrite, plasate într-o sintezã.

E nevoie de spirite clare, ordonate, de minþi de matematicieni
pentru a face bine aceastã muncã. Ea cere cunoºtinþe militare
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solide ºi vocaþie pentru geopoliticã. Rudolf Roessler era fãcut
pentru asta. Nici echipa lui Hausamann, nici cea a lui Masson nu
se vor plînge de el, dimpotrivã. În plus, naþionalitatea lui, cultura
pe care a primit-o îi permit sã descopere mai uºor decît alþii cum
va reacþiona un neamþ, cum va rezolva el o ecuaþie, cum va gîndi
lucrurile. Toate acestea sînt elemente capitale pentru a face o eva-
luare corectã.

Emigratul nu-ºi neglijeazã însã misiunea faþã de « Werther » ºi
« Olga ». La 3 august 1940, transmite centralei elveþiene de la
Lucerna un mesaj important, primit în urmã cu o orã. În ziua de
31 iulie 1940, Hitler a adus la cunoºtinþa Statului Major hotãrîrea
sa irevocabilã de a ataca Rusia. Discursul din acea zi aratã cã
planurile lui de rãzboi, binechibzuite, sînt gata de multã vreme.

« Sînt convins cã hotãrîrea Angliei de a continua lupta se
bazeazã pe sprijinul pe care sperã sã-l obþinã de la URSS. De
partea cealaltã a canalului Mînecii, se petrece ceva ciudat. Ieri,
englezii erau la pãmînt. Iatã-i din nou în picioare. E deajuns ca
Rusia, neliniºtitã de cuceririle noastre în Vest, sã le dea de înþe-
les cã nu doreºte ca puterea germanã sã se dezvolte, pentru ca ei
sã se agaþe ca niºte înecaþi de speranþa cã situaþia s-ar putea rãsturna
cu totul în cîteva luni. Dacã zdrobim Rusia, ultima ºansã de
salvare a Angliei se duce la fund o datã cu ea. Iar Germania va
deveni stãpîna Europei, inclusiv a Balcanilor. De aceea, Rusia
trebuie lichidatã. Atacul e prevãzut pentru primãvara anului 1941.
O singurã loviturã de mãciucã. Vom declanºa douã ofensive
simultan. Una în sud, spre Kiev ºi Nipru, cealaltã în nord, prin
þãrile baltice, pînã la Moscova. Acolo, cele douã armate vor face
joncþiunea. Dupã care, la nevoie, vom lansa o operaþiune specialã
pentru a avea acces la petrolul din Baku. O sutã douãzeci de
divizii vor fi afectate acestui front. Pentru Vest, sînt suficiente
ºaizeci. Ofensiva va dura cinci luni. ªi va începe în martie 1941. »

Elveþia respirã uºuratã aflînd acestea, pentru cã, dacã rãzboiul
izbucneºte în viitorul apropiat între Germania ºi Rusia, înseamnã
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cã nu vor mai rãmîne suficiente trupe în cadrul celui de-al Treilea
Reich ca sã invadeze Confederaþia. Dar informaþia o pune toto-
datã în încurcãturã. Neºtiind ce sã facã, se pregãteºte s-o claseze.

— Va trebui totuºi sã vã hotãrîþi într-o bunã zi sã comunicaþi
ruºilor aceste ºtiri, le spune Roessler serviciilor lui Hausamann.
Primim ºi altele de acest fel, din ce în ce mai numeroase. Vã
amintesc cã obiectivul meu ºi al persoanelor pe care le reprezint
rãmîne moartea nazismului. Sîntem gata sã-l sprijinim pe cel
care-l va ucide în chipul cel mai hotãrît. Indiferent de naþiona-
litatea lui.

— Dar nu e încã rãzboi între nemþi ºi ruºi ! rezolvã problema
maiorul Hausamann. ªi nimic nu dovedeºte cã ne putem aºtepta
la o atitudine antinazistã din partea sovietelor. Oricum, noi nu
vom comunica niciodatã cu ei.

— Sã înþeleg cã « eu » pot încerca sã-i alertez ? replicã Roessler.
Vicleanul Hausamann nu rãspunde. Dacã se aflã într-o zi cã

Rudolf Roessler are legãturi cu acest beligerant, în cazul în care
URSS devine beligerant, Confederaþiei i se va putea reproºa, în
cel mai rãu caz, inconsecvenþa. « Abilitatea este talentul de a vedea
corect finalul fiecãrui lucru », a zis Platon.

Din luna august 1940, continuînd sã dea Elveþiei informaþii
cu privire la miºcãrile trupelor germane în teritoriul Reich-ului
ºi analizînd aceste informaþii, Roessler studiazã mijloacele de a-i
avertiza pe ruºi. Nu mai e timp. În avalanºa de detalii care sosesc
în numãr tot mai mare de la sediul Înaltului Comandament al
Wehrmacht-ului, mai precise pe zi ce trece, se aflã note care aratã
cã se pregãteºte serios invadarea Rusiei.

În ziua de 5 decembrie 1940, generalii Halder ºi Brauchitsch
îi prezintã Führer-ului planul « Otto », atacul pregãtit de Înaltul
Comandament. Moscova apare aici lipsitã de importanþã. Armata
roºie va fi înfundatã în mlaºtinile Pripet, la nord ºi sud. Acolo va
fi încercuitã ºi zdrobitã. România ºi Finlanda vor participa la
operaþiune. De pe teritoriile acestora vor pleca cele douã atacuri
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pe flanc. Ele vor sprijini armata germanã cu cîteva contingente.
În fruntea trupelor finlandeze se va afla divizia montanã a gene-
ralului Dietl care va înainta spre Petsamo, în Laponia, ºi va ocupa
porturile la Oceanul Arctic. Divizia va trebui transferatã din
Norvegia, de la Narvik, în Finlanda, prin Suedia, care ºi-a dat
acordul. 

Hitler acceptã planul « Otto » cu entuziasm. Face cîteva retu-
ºuri, îl boteazã « Operaþiunea Barbarossa » ºi, în 18 decembrie
1940, îl expune generalilor sãi. Preliminariile acestei operaþiuni
trebuie încheiate pînã la 15 mai 1941. Acest plan impecabil nu
va suferi ulterior nici o modificare importantã. Pentru a-l þine
secret pînã la punerea lui în aplicare, Hitler ordonã sã se tragã
numai nouã exemplare. Fiecare armã – Wehrmacht, Luftwaffe
ºi Kriegsmarine, adicã forþele terestre, aviaþia ºi marina de rãzboi
– va primi cîte un exemplar. Celelalte ºase vor rãmîne în tabãra
de la Maybach, Marele Cartier General al Înaltului Comanda-
ment al forþelor armate.

Opt zile mai tîrziu, în ajunul Crãciunului, Rudolf Roessler
recepþioneazã cel mai lung mesaj de pînã atunci, în opt reprize
repartizate de-a lungul a patruzeci ºi opt de ore. Decodarea îi va
lua douãsprezece ore. O adevãratã bombã. Copia fidelã a « Opera-
þiunii Barbarossa ». Cel mai mare peºte prins de camarazii sãi !
Emigratul german e uluit de acest document. Îºi închipuie foarte
bine greutãþile pe care le-au avut de înfruntat. Chiar dacã funcþi-
ile îi îndreptãþesc sã examineze planuri importante pentru a studia
punerea lor în aplicare, au fost totuºi nevoiþi sã le copieze pe
ascuns. Ei se confruntã cu primejdii tot mai mari, iar el nu ºtie
cum sã foloseascã rodul muncii lor !

A cãutat în zadar un mijloc prin care sã-i înºtiinþeze pe sovie-
tici, un intermediar. Îi mai rãmîne o singurã soluþie, pe care a
respins-o pînã acum, pentru cã ea îl obligã sã aibã de-a face cu
comuniºtii. Sã se facã apel la prietenul lui Christian Schneider,
cel care l-a ajutat sã-ºi monteze postul de radio ºi l-a iniþiat în
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Morse, ale cãrui opinii le cunoaºte prea bine, cãci le-a combã-
tut, mai ales atunci cînd a fost semnat pactul germano-sovietic.
Îºi invitã deci compatriotul la masã. ªi în timp ce mãnîncã în
restaurantul Unter der Egg din Lucerna, pe malurile rîului
Reuss, la cîteva zeci de metri de Kapellbrücke, îl întreabã de-a
dreptul :

— Spune-mi, cum sã fac sã vorbesc cu ruºii ?
Schneider se îndreaptã puþin ºi se sprijinã de spãtarul scaunu-

lui.
— Numai sã vorbeºti ? îl întreabã mirat.
Hotãrît sã meargã drept la þintã, Roessler face un gest elocvent.
— Sã lãsãm gluma, Christian. Am niºte informaþii care-mi

frig mîinile ºi care pot sã le fie de mare ajutor sovieticilor. Dacã
vor sã plãteascã, vor plãti mai tîrziu. Voi mai avea ºi altele,
crede-mã. Sînt decis chiar sã colaborez, deºi cuvîntul mã deran-
jeazã, gratuit.

Schneider reflecteazã îndelung.
— Dacã nu-i pui sã plãteascã, spune el în cele din urmã, te

vor considera un agent provocator. Îi cunosc bine… Sînt infor-
maþii importante ?

Roessler îºi examineazã prietenul. Se hotãrãºte :
— Este vorba de rãzboi. Nemþii vor sã invadeze Rusia.
Schneider îl priveºte împietrit.
— Eºti sigur de sursã ?
— Da. Îþi aduci aminte de postul de radio ? Am prieteni în

Germania. În posturi foarte importante.
Roessler continuã :
— Pun o singurã condiþie colaborãrii mele. Prietenii mei riscã

foarte mult. Sovieticii nu trebuie sã încerce niciodatã sã afle cine
sînt.

Christian Schneider se ridicã ºi murmurã cu îndoialã :
— Fãrã doar ºi poate, va fi foarte greu ca Moscova sã accepte

acest lucru. Ne revedem peste cincisprezece zile.
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