Tym razem Theatrum Illuminatum przedstawia bitwę, a właściwie
kilka bitew o Tobruk, najważniejszy punkt wojny rozgrywanej w
latach 1940-1943 na przestrzeni 900 km libijskiego piachu
(Libia była włoską kolonią, sąsiedni Egipt brytyjską, z kolej
po drugiej stronie Libii znajdowały się ziemie pod kontrolą
Vichy).
Oto klip. Miłego oglądania:
http://www.youtube.com/watch?v=oql78YqZYdQ
Staraliśmy się jakoś pokazać wszystkie najciekawsze aspekty
bitwy i wydarzenia, a oto one:
W grudniu 1940 roku UK odbija Cyrenajkę z rak marszałka
Grazianiego, zwanego rzeźnikiem, bo swego czasu utopił
libijskie powstanie przeciw włoskiej władzy w morzu krwi.
Australijczycy zagnali Włochów w kozi róg. Razem z
Brytyjczykami, w gwiazdkę 1940 roku, plądrowali zdobyte
włoskie okopy aż pochorowali się od nadmiaru Chianti i
makaronu. Włosi, wbrew stereotypowi nie przegrali z braku
męstwa, lecz z powodu sprzętu. Partyjniak Italo Balbo miał
zawiadomić Rzym o niedostatkach wyposażenia, lecz zginął zanim
to mógł zrobić.

Grazianiego zastąpił Italo Gariboldi, wiecznie niezdecydowany
i podłamany klęską, dlatego gdy w lutym 1941 roku Erwin Rommel
wylądował w Afryce z pierwszymi jednostkami Afrika Korps,
Gariboldi, choć teoretycznie zwierzchnik Rommla (jako generała
mającego pod sobą także dywizje Brescia i Ariete), dawał mu
fory. Rommel uważał Włochów za świetnych kompanów, ale
niewiele wartych jako żołnierze, choć pod jego dowództwem
sprawowali się dobrze. Był bardziej przerażony jakością ich
sprzętu. Wiedział, ze nie może liczyć na zbyt wiele posiłków z
Rzeszy, bo ważniejszy był front wschodni.

W marcu 1941 roku Rommel błyskawicznie odbił Bengazi, stolicę
Cyranejki, czyli Libii Zachodniej. W kwietniu 1941 roku
zagrożony był już Tobruk – brama do Egiptu. Garnizonem Tobruku
dowodził australijski generał Leslie Morshead, ponieważ
brytyjscy generałowie Neame i O’Connor wpadli w ręce wroga (O
Connor ponieważ, jego kierowca zabłądził podczas odwrotu).
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informacje o Brytyjczykach i odwrotnie. Za niemiecką herbatę
dawali jajka, zbyt kruche by armia sama je przewoziła. Unikali
konserw, zwłaszcza tych z „S” na wierzchu (Schweinfleich).
Wojna na pustyni to wiatr chamsin wywołujący burze piaskowe,
muchy, dezynteria, piasek wdzierający się wszędzie, ale i
polowania na gazele oraz kąpiele w wyschniętych korytach rzek.
Upalne dni, lodowate noce.

Żart lotników wspierających Afrika Korps.
10 kwietnia niemiecki generał Heinrich von Prittwitz zginął
podczas ataku na Tobruk. Na przełomie kwietnia i maja, do AK
dołączyła 15 Dywizja Pancerna Wehrmachtu. Zaniepokojeni
Brytyjczycy przysłali pospiesznie ile się dało czołgów z
Grecji. Morshead, dowódca australijskiej 9 DP, stanowiącej
rdzeń obrony Tobruku (był tam jeszcze hinduski pułk kawalerii
i bateria brytyjskiej artylerii, oraz nieco czołgów) i na
osobisty rozkaz Archibalda Vavella dowódca całej obrony,
uprzedził żołnierzy, że nie będzie drugiej Dunkierki, można
tylko zostać i walczyć. Straty były ogromne. Luftwaffe
atakowała codziennie, włoskie lotnictwo też często. Morshead

kazał w nocy atakować patrolom wrogów, którzy nie mogli się
okopać, bo libijska pustynia to tylko pół metra piachu na
skale wapiennej. Rommel ciągle pohukiwał na gen. Ettore
Bastico, który wiecznie odwlekał natarcia, i czekał na posiłki
z Italii. Australijski sanitariusz Robert Brady umiał odróżnić
posiski artylerii niemieckiej (jak uderzenie paskiem), od
alianckiej (przeszywający gwizd). Choć Paulus zabraniał
atakować wcześniej niż 20 kwietnia, Rommel atakował już od
miesiąca gdy nastał ten dzień (zawsze z południowego Zachodu,
by unikać Royal Navy).

Po nieudanej majowej próbie odblokowania Tobruku (Battleaxe)
Wavell został odwołany, choć to niecierpliwy Churchill ponosił
winę za porażkę. 17 i 18 lipca komandosi LRDG noszący arabskie
chusty i brody) atakowali włoskie okopy, po przejęciu każdej z
nich syczeli: „jock”. W sierpniu 1941 roku, gdy Australijczycy
stracili już 3.000 ludzi ich premier wyjednał u Churchilla
nocny odwrót. 5 sierpnia ich miejsce zajęli Polacy z SBSK.
Brygada Stanisława Kopańskiego dziedziczy po Australijczykach;

karabiny włoskie, niemieckie, brytyjskie oraz równie
międzynarodowe pociski i granaty. Nie wszystko pasowało do
wszystkiego. Często kula do nie tego co trzeba karabinu
zagrażała nie tylko wrogowi, ale i strzelcowi. We wrześniu 79
DP UK zluzowała resztę Australijczyków. Znajomy Kopańskiego
brytyjski ppor Ruschill znany był z wypadów na samotne patrole
objuczony w kurtkę kierowcy bez dystynkcji, udając Niemca przy
Włochach i odwrotnie (30 października).
W listopadzie 1941 roku operacja Crusader dobiega końca, Włosi
zatrzymują aliancką ofensywę. 14 listopada, gdy komandosi
wysłani przez generała Claude’a Auchinlecka, zdobyli kwaterę
Rommla w Sidi Raffa (miał szczęście, że był w Rzymie),
Crusader zamieniła się z totalny chaos, w wielkiej burzy
piaskowej (ghibli) wojska przemieszały się między sobą, kompas
angielski był wtedy na wagę złota zwłaszcza lotniczy z
rozbitego hurricane’a. W grudniu Włosi poinformowali Rommla,
że jakieś posiłki będą dopiero za miesiąc.
Podczas burzy w styczniu 1942 roku, AK wycofała się,
przegrupowała i znowu zdobyła Benghazi. W czerwcu zaś zajęła
wreszcie Tobruk. Broniący miasta żołnierze z RPA i UK zdążyli
zniszczyć większość paliwa. Dlatego Rommel powiedział do gen.
Kloppera: „właśnie dlatego będziecie iść pieszo do Benghazi).

Pod koniec roku Rommel miał stracić Tobruk, wskutek bitwy pod
El Alamein, podczas której setki nowych czołgów Montgomery’ego
dosłownie rozjechało armię osi. Tak straszliwej przewagi nawet
geniusz Rommla nie potrafił zrównoważyć, choć Monty jak
wszyscy niemal alianccy generałowie II wojny światowej,
włącznie z Żukowem, Koniewem, Auchinleckiem i Bradleyem, z
wyjątkiem może Pattona, nie za bardzo umiał dowodzić, a
zwyciężać umiał tylko posiadając miażdżącą przewagę.

