
UPADEK TWIERDZY 
HITLERA

BITWA O KRÓLEWIEC

Isabel Denny

WIELKIE BITWY
- WIELCY
DOWÓDCY



WIELKIE BITWY 
- WIELCY 

DOWÓDCY



Isabel Denny

UPADEK TWIERDZY
HITLERA

DITWA O KRÓLEWIEC

Z angielskiego przełożył Marian Baranowski

BELLONA WARSZAWA



Tytuł oryginalny
The Fall of Hitler’s Fortress City

Okładka
Michał Bernaciak

Redaktor prowadzący 
Bartłomiej Zborski

Redakcja
Elżbieta Jurczyszyn

Redaktor techniczny 
Andrzej Wójcik

Korekta 
Joanna Dzik

Copyright © Isabel Denny, 2007
Copyright for the Polish language edition by Bellona SA, Warszawa 2008

Bellona prowadzi sprzedaż wysyłkową swoich książek 
za zaliczeniem pocztowym z rabatem do 20 procent od ceny detalicznej. 

Nasz adres:
Bellona Spółka Akcyjna 

ul. Grzybowska 'll, 00-844 Warszawa 
Dział Wysyłki teł.: 022 45 70 306, 022 652 27 01 

fax 022 620 42 71 
www.bellona.pl 

e-mail: biuro @bellona.pl 
www.ksiegarnia.bellona.pl

ISBN 978-83-11-11018-2

http://www.bellona.pl
bellona.pl
http://www.ksiegarnia.bellona.pl


Przedmowa autorki 
specjalnie do wydania polskiego

Rosyjska ofensywa w Europie Środkowej w roku 1944 i 1945 głęboko 
zmieniła kształt granic Polski oraz charakter jej ustroju politycznego. 
Traktat dotyczący przesunięcia polskich granic na zachód, na linię Odry 
i Nysy, co było połączone z utratą ziem wschodnich — a także złowrogie 
oddziaływanie stalinizmu — określiły historię Polski na pół stulecia.

Po raz pierwszy odwiedziłam Polskę w latach 70. XX wieku; potemz
powracałam do waszego kraju jeszcze dwukrotnie. Ściany krakowskich 
Sukiennic ozdobione są herbami miast należących niegdyś do Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów. Przypominają one także o tym, jak bardzo 
kaprysy oraz ambicje królów, cesarzy, książąt i dyktatorów mogą po
krzyżować życie i plany na przyszłość zwykłym ludziom, gdy ziemia, na 
której mieszkają, staje się zdobyczą wojenną, przechodzi z rąk do rąk 
i uczestniczy w politycznych przetargach.

Królewiec należał przez siedemset lat do Prus Wschodnich; wiele 
innych miast na niedalekich obszarach często zmieniało swoją podle
głość. Zniszczenie Królewca niech posłuży jako straszliwy przykład 
tego, w jaki sposób wyniosłe i aroganckie ambicje polityczne mogą 
zniszczyć siedemset lat historii. Trzeba ze smutkiem stwierdzić, że 
przykład ów znajduje odniesienie także do wielu innych miast w Europie 
Środkowej i Wschodniej.

Isabel Denny, 
Tonbridge 2007





Z dziejów Królewca

Początki historii
1255 Krzyżacy rozpoczynają budowę zamku nad brzegami Pre-

goły.
1257 Zamek otrzymuje nazwę Królewiec (niem. Königsberg

— Królewskie Wzgórze).
1286 Wokół murów zamku powstaje obecne Stare Miasto.
1327 Zasiedlenie wyspy Kneiphof na rzece Pregole.
1333 Położenie kamienia węgielnego pod budowę katedry.
1457-1525 Zamek w Królewcu staje się siedzibą wielkiego mistrza

zakonu krzyżackiego
1525 Po rozwiązaniu zakonu krzyżackiego przez Albrechta Ho

henzollerna Królewiec staje się stolicą Prus Książęcych.
1540 Przybycie pierwszych osadników żydowskich.
1544 Założenie Uniwersytetu Albertina.
1618 Zjednoczenie Prus i Brandenburgii.
1660 Berlin zostaje stolicą Prus i Brandenburgii.

Królestwo Prus
1701 Elektor brandenburski -Fryderyk III koronował się jako

Fryderyk I na króla w Prusach (niem. König in Preussen).
1709-1711 Jedna czwarta ludności miasta pada ofiarą zarazy.
1712 Pierwsi studenci żydowscy zostają przyjęci na uniwersytet.
1724 Na świat przychodzi Immanuel Kant.
1756 Otwarcie synagogi.
1853 Do Królewca dociera kolej.
1861 Koronacja Wilhelma I Pruskiego w katedrze.

Cesarstwo Niemiec
1878 Królewiec staje się oficjalną stolicą Prus Wschodnich.
1893 Otwarcie nowej wielkiej synagogi.
1894 Na ulicach Królewca pojawiają się pierwsze w całych 

Niemczech tramwaje elektryczne.
1914-1918 I wojna światowa
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Okres weimarski
1933 Hitler zostaje kanclerzem Niemiec i składa oficjalną 

wizytę w Królewcu.
1936 Remilitaryzacja Nadrenii.
1938 Unia z Austrią; Hitler składa kolejną wizytę w Królew

cu; kryształowa noc.
1939 Okupacja Kłajpedy; zajęcie Czechosłowacji; wkrocze

nie wojsk niemieckich do Polski; wybuch II wojny 
światowej.

Czerwiec 1941 Rozpoczęcie operacji „Barbarossa” — niemieckiej in
wazji na Związek Radziecki.

Sierpień 1942 Rozpoczęcie oblężenia Stalingradu.
Luty 1943 Klęska wojsk niemieckich pod Stalingradem.
Marzec 1943 Pierwsze rozmowy aliantów o przyszłości Prus Wschod

nich.
Listopad 1943 Konferencja w Teheranie; uzgodnienie przez aliantów 

oderwania Prus Wschodnich i Kłajpedy od Niemiec po 
zakończeniu wojny.

Czerwiec 1944 Początek operacji „Bagration” — rozbicie niemieckiej 
Grupy Armii „Środek”.

Lipiec 1944 Nieudany zamach Stauffenberga na życie Hitlera.
Sierpień 1944 Zniszczenie znacznej części Królewca w wyniku nalo

tów lotnictwa brytyjskiego
Październik 1944 Alianci wyrażają zgodę na przekazanie Królewca po 

zakończeniu wojny ZSRR; Armia Czerwona atakuje 
Kłajpedę; uformowanie Volkssturmu w celu pomocy 
w obronie Niemiec; początki rosyjskich działań ofen
sywnych w Prusach Wschodnich.

1945
Styczeń Rozpoczęcie sowieckiego szturmu na Prusy Wschod

nie; Prusy Wschodnie zostają odcięte od terytorium 
Rzeszy; Erich Koch ucieka z Królewca.

29 stycznia Początki oblężenia Królewca.
30 stycznia Zatonięcie „Wilhelma Gustloffa”, na skutek czego zgi

nęło ponad 9000 osób; ostatnie radiowe przemówienie 
Hitlera do narodu.

20 lutego Pierwsze przełamanie oblężenia Królewca.
6 kwietnia Początek drugiego i ostatecznego oblężenia Królewca; 

zniszczenie miasta.



9 kwietnia Poddanie Królewca Armii Czerwonej,
16 kwietnia Poddanie Prus Wschodnich.
30 kwietnia Śmierć Adolfa Hitlera.
8 maja Klęska Niemiec.

Okres powojenny
Lipiec 1945 Konferencja poczdamska sankcjonuje aneksję Królew

ca przez Sowietów.
1947-1948 Ewakuacja z Królewca pozostałej ludności niemieckiej.
1946 Kaliningrad wchodzi w skład ZSRR.
1969 Rozbiórka ruin zaniku w celu oczyszczenia terenu pod 

budowę siedziby Rady Związku.
1991 Kaliningrad zostaje otwarty dla turystów zagranicz

nych; odcięcie Kaliningradu od Rosji po odzyskaniu 
niepodległości przez Litwę.

2005 Uroczystości 750. rocznicy założenia Królewca.



Przedmowa

Podróżnik wracający, ze starożytnej ziemi,
Rzekt do mnie: — Nóg olbrzymich z głazu dwoje sterczy
Wśród puszczy bez tułowia. W pobliżu za nimi
Tonie w piasku strzaskana twarz. Jej wzrok szyderczy,
Zacięte usta, wyraz, zimnego rozkazuZ
Świadczą, iż rzeźbiarz, dobrze na tej bryle głazu
Odtworzył skryte żądze, co, choć w poniewierce,
Przetrwały rękę mistrza i mocarza serce.
A na podstawie napis dochował się cało:
„Ja jestem Ozymandias, król królów. Mocarze!
Patrzcie na moje dzieła i przed moją chwałą
Gińcie z rozpaczy!”■ Więcej nic już nie zostało...
Gdzie stąpić, gruz bezkształtny oczom się ukaże
I piaski, bielejące w pustyni obszarze.

(P.B. Shelley, Ozymandias, 
tłum. Adam Asnyk, w: Poezje wybrane, PIW, Warszawa 1961).

Walki na froncie wschodnim pod koniec II wojny światowej stały się 
tematem wielu książek. Niewiele z nich traktuje jednak o losie ludności 
cywilnej, która przeżyła sowiecką inwazję na najbardziej na wschód 
wysuniętą prowincję Niemiec, Prusy Wschodnie, i jej stolicę Królewiec*. 
Mało kto wie również, jaki los spotkał ją po zakończeniu wojny.

Historyczny, hanzeatycki Królewiec został prawie całkowicie znisz
czony przez brytyjskie bomby i rosyjską ofensywę w okresie od sierpnia 
1944 do kwietnia 1945, a to, co pozostało, zagrabił Związek Radziecki 
w 1945 roku. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku byłam w Polsce 
i z wieży katedry we Fromborku nad Zalewem Wiślanym widziałam

* Królewiec to mocno zakorzeniona w polskiej tradycji i powszechnie używana, także 
dzisiaj, nazwa dawnego Königsbergu, obecnie Kaliningradu. Tak brzmiąca nazwa została 
zatem użyta w książce, począwszy od jej tytułu.
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kilka pojedynczych budynków, które kiedyś były częścią pięknego i za
możnego miasta nad Bałtykiem. Nie wiedziałam wtedy zbyt wiele na 
temat przyczyn tragicznego końca tego miasta, ale kilka lat później 
spotkałam w zachodnich Niemczech ludzi, którzy musieli stamtąd uciekać 
po wkroczeniu Rosjan. Poruszyły mnie ich wspomnienia o cudownym 
mieście z okresu przed II wojną światową i o losie Królewca po wkro
czeniu „zdobywców”. Wśród moich rozmówców były głównie starsze 
kobiety, które jako dzieci musiały wtedy uciekać ze swych domów. 
Opowieści cywilów o wydarzeniach z tamtego okresu były tak wstrząsa
jące, że mimo oczywistej odpowiedzialności Niemców za II wojnę świato
wą postanowiłam zgłębić historię tego miasta i regionu.

W 1939 roku niemieckie Prusy Wschodnie były spokojną, rolniczą 
prowincją we wschodnim rejonie Morza Bałtyckiego oddzieloną od reszty 
kraju pasem ziemi przyznanej Polsce na mocy wersalskiego traktatu 
pokojowego. Takie położenie wywierało początkowo niekorzystny wpływ 
na gospodarkę regionu, ale ta kraina „bezkresnych lasów i tysiąca jezior” 
stanowiła oazę spokoju i dobrobytu mimo wybuchu II wojny światowej. 
Zycie na wsi i w stołecznym Królewcu nadal toczyło się zwykłym trybem.

Ostateczny los Prus Wschodnich i Królewca leżał w rękach Adolfa 
Hitlera. Od pierwszego dnia rozpoczętej w 1941 roku ofensywy na Zwią
zek Radziecki mającej na celu eksterminację i zniewolenie „zdegenero- 
wanych Słowian”, zniszczenie fortecy Królewiec i utrata przez Niemcy 
Prus Wschodnich były prawie nieuniknione. W czerwcu 1944 roku So
wieci podjęli zakrojoną na szeroką skalę kontrofensywę przeciwko Niem
com, która miała wyprzeć wojska Hitlera z Polski, rejonów nadbałtyckich 
i Białorusi, a następnie umożliwić marsz na Berlin. Pod koniec lata 
dotarli do granic Prus Wschodnich i rozpoczęli dokonywanie lotów roz
poznawczych nad Królewcem. Największe zniszczenia nastąpiły w sierp
niu, kiedy to dwa potężne naloty brytyjskich bombowców zrujnowały 
połowę Starego Miasta. Zginęło wtedy lub zostało pozbawionych domów 
tysiące mieszkańców.

Rosjanie przekroczyli granice Prus w październiku 1944 roku i wkrótce 
było wiadomo, że Armia Czerwona jest zdecydowana wziąć odwet na 
ludności niemieckiej za miliony mieszkańców ZSRR poległych w wojnie. 
Ofensywa spowodowała paniczną ucieczkę ludności z terenów przygra
nicznych w kierunku wybrzeża łub Królewca mimo rozkazów pozostania 
i obrony ojczyzny. W listopadzie na froncie nastąpił okres spokoju, 
jednak w styczniu 1945 roku po przegrupowaniu wojsk Rosjanie wznowili 
ataki, które objęły całą prowincję. Zdesperowani mieszkańcy podejmowali 
próby ucieczki w bardzo niesprzyjającym czasie, trwała bowiem jedna

14



z najchłodniejszych od wielu lat zim. Królewiec został zdobyty 9 kwietnia, 
a miasto doszczętnie zniszczone. Powstałe na jego zgliszczach stalinowskie 
gmachy do dziś szpecą krajobraz.

Stara bałtycka legenda opisuje zaginione nadmorskie miasto o nazwie 
Wineta, które rzekomo zostało zniszczone za grzechy i winy mieszkańców, 
którzy urośli w pychę. Żeglarze twierdzą, że przy sprzyjającej pogodzie 
można pod wodą zobaczyć wspaniały gród otoczony srebrnymi murami 
i pełen marmurowych kolumn. W każdy Wielki Piątek Wineta wyłania 
się na krótko z Bałtyku, pokazując wieże, pałace i mury, a potem znów 
znika.

Turyści przyjeżdżający do Kaliningradu odnoszą dziwne wrażenie, że 
pod istniejącym dziś brzydkim miastem kryje się stary Królewiec, który 
czeka tylko na właściwy czas, aby znów ukazać się w pełnym blasku. 
W 2006 roku Moskwa zadeklarowała chęć przekształcenia tego regionu 
w „rosyjski Hongkong” i utworzenia w Kaliningradzie specjalnej strefy 
ekonomicznej.

Stare hanzeatyckie miasto nigdy już prawdopodobnie nie wróci do 
dawnej świetności i dziś możemy już tylko przywoływać obrazy z życia 
w tym pięknym i historycznym porcie nad Bałtykiem w czasach poprze
dzających ciężkie doświadczenia Niemców spowodowane przez Hitlera.

Wiele miejscowości, o których mowa na kartach tej książki, podobnie 
jak sam Królewiec (niegdyś Königsberg, obecnie Kaliningrad), nosiło 
różne nazwy. W tekście oryginału użyto nazw niemieckich*.

Fragmenty książki autorstwa Michaela Więcka zatytułowanej Dzieciń
stwo w czasach Hitlera i Stalina (niem. Zeugnis vom Untergang Königs
bergs) wykorzystano za zgodą wydawnictw The University of Wisconsin 
Press i Universitätsverlag Winter w Heidelbergu.

Chciałabym wyrazić podziękowania wielu emigrantom ze wschodniej 
części Niemiec, którzy podzielili się ze mną swymi wspomnieniami, panu 
Lorenzowi Grimoni z archiwum królewieckiego w Duisburgu, a także 
mojemu mężowi za jego cierpliwą pomoc i wyrozumiałość okazaną mi 
przy pokonywaniu zawiłości języka niemieckiego.

Isabel Denny

* W polskim tłumaczeniu użyto nazw miast i miejscowości obowiązujących obecnie 
— polskich bądź rosyjskich, natomiast ich dawne niemieckie nazwy podano w apendyksie 
(przyp. tłum.).



Wstęp

Styczeń 1945 roku był jednym z naj chłodnej szych miesięcy, jakie 
pamiętano w północno-wschodniej Europie. Temperatura w nocy spadała 
do minus 25°C, a w dzień była niewiele wyższa. Ziemia zamarzła, a Bałtyk 
pokrył się grubą warstwą lodu. Nacierające wojska sowieckie 24 stycznia 
opanowały wszystkie drogi oraz linie kolejowe prowadzące na zachód, 
odcinając Prusy Wschodnie od Rzeszy.

Setki tysięcy cywilów mimo arktycznej pogody spakowało dobytek na 
sanie i wozy ciągnione przez konie i uciekało przed Rosjanami. Armia 
niemiecka była w odwrocie, a Sowieci posuwali się tak szybko w kierunku 
wybrzeża, że pozostały tylko dwie drogi ucieczki. Jedna z nich prowadziła 
z Bałtijska leżącego zaledwie kilka kilometrów od Królewca, gdzie czekała 
flota różnych jednostek pływających, które mogły przeprawić uchodźców 
na zachód. Druga droga wiodła przez zamarznięte wody Zalewu Wiślanego 
odgrodzonego od otwartego morza Mierzeją Wiślaną, a stamtąd lądem do 
Gdańska lub Gdyni i dalej na zachód drogą morską.

Główna trasa na mierzeję prowadziła przez Mamono wo leżące nad 
przewężeniem laguny. Drogi wiodące do tego małego miasteczka były 
zatłoczone przerażonymi uciekinierami. Wozy i sanie wyładowane po 
brzegi dobytkiem ledwo się trzymały. Miasteczko pełne było cywilów 
i żołnierzy. Codziennie rano o wschodzie słońca kolumny wózków, 
wozów, zwierząt i ludzi wchodziły z obawą na lód pokrywający zalew. 
Żałośnie wyglądający pochód posuwał się bardzo powoli, z trudem po
konując dziesięciokilometrową drogę do mierzei.

Wojsko wytyczyło trasę drewnianymi tyczkami, które wskazywały 
bezpieczny obszar lodu. Tysiące uchodźców z mozołem wlokły się przed 
siebie. Uczestnik tego marszu wspominał przeraźliwą ciszę panującą 
w czasie drogi oraz cierpienie, niedolę i milczącą apatię w oczach węd
rowców. Wolno posuwająca się kolumna złożona głównie z kobiet, dzieci 
i starców stanowiła łatwy cel dla samolotów rosyjskich latających na 
niskim pułapie. Cały szlak był znaczony porzuconym bagażem, wozami 
wywróconymi do góry kołami i ciałami tych, którym nie dane było dojść
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do celu. Dzieci, starcy i chorzy leżeli na mrozie w otwartych wozach 
przykryci przemoczoną i zmarzniętą słomą lub brudnymi, wilgotnymi 
kocami. Byli głównie ofiarami zimna, choć zdarzały się przypadki uto
nięcia czy śmierci na skutek ostrzału artylerii nieprzyjaciela. Kałuże krwi 
ożywiały biel lodu. Trupy leżały w groteskowych pozach. Większość 
uchodźców docierała do zalesionego pasa mierzei po dwóch lub trzech 
dniach wędrówki, wyrzucając po drodze część dobytku, aby ulżyć utru
dzonym koniom.

Szczęśliwcy, którzy dotarli na ląd, musieli przemierzyć wąską, piasz
czystą drogę przystosowaną jedynie do małych rybackich wózków. Drogą 
tą ciągnął niekończący się sznur cywilnych wozów i wojskowych cięża
rówek wiozących rannych żołnierzy. Zimą leżała tam gruba warstwa 
śniegu, a wiatr tworzył olbrzymie zaspy. Żadna z wiosek rybackich 
leżących na mierzei nie była w stanie udzielić pomocy tak wielkiej masie 
ludzi. Wszyscy byli wygłodniali; nie było chleba, paszy dla zwierząt ani 
wody. Niewielu przejawiało chęć do rozmowy o zaistniałej sytuacji, 
w której wszyscy zmuszeni byli w krótkim czasie opuścić swoje domostwa 
w obliczu nadciągającej armii sowieckiej. Nikt nie myślał o losie tych, 
którym nie udało się uciec lub dostali się w ręce Rosjan i zostali ob
rabowani, padli ofiarą gwałtu, niewoli czy zostali zabici.

Po dotarciu do Gdyni lub innego portu uchodźcy powiększali tłum 
czekających na nabrzeżu i nękanych powtarzającymi się atakami Rosjan. 
Cisnęli się do trapów prowadzących na pokłady statków, które zabierały 
tylu nieszczęśników, ile tylko mogło się na nich zmieścić. Bardzo wielu 
ludzi musiało zostawić i tak już skromny dobytek. Morze było zamarznięte 
i statki wychodzące z portu musiały omijać wielkie kry lodowe, a także 
unikać ataku samolotów i łodzi podwodnych. Ci, którzy zdołali wydostać 
się z okrążenia, wiedzieli, że czeka ich niepewna przyszłość w zniszczonej 
wojną zachodniej części Niemiec.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 1945 roku próbę ucieczki podjęło 
2,5 miliona mieszkańców Prus Wschodnich, z których blisko 1 milion 
straciło życie z powodu zimna, zmarło na lodzie, zginęło na morzu czy 
z rąk Rosjan. Są to szokujące dane, ale trzeba pamiętać, że w trwającej 
cztery lata wojnie z Trzecią Rzeszą Związek Radziecki stracił 10,7 miliona 
żołnierzy i 11,5 miliona cywilów.



Rozdział pierwszy

Kraina spokoju i dostatku

W 1945 roku niemiecka prowincja Prus Wschodnich ze stolicą w Kró
lewcu przestała istnieć. Przed wojną sięgała daleko na wschód Europy 
i była przez- mieszkańców zwana „krainą mrocznych lasów i krystalicznych 
jezior”'.

Wschodnia część Mazur stanowiła azyl dzikiej przyrody, a jeziora były 
tak liczne, że miejscowi nazywali je „małymi oczkami” (Äuglein) sre
brzącymi się wśród gęstych lasów. Prusy Wschodnie nazywano najpięk
niejszą częścią Niemiec, ale nie tylko ze względu na szczególne uroki 
krajobrazu, ale także z powodu odosobnienia, zachowania dawnej tradycji 
oraz niezakłóconego spokoju.

Większość mieszkańców od wieków żyła w niewielkich, samowystar
czalnych społecznościach skupionych w granicach wielkich majątków 
ziemskich należących do junkrów. Ich codzienność toczyła się rytmem 
wyznaczanym przez okresy wegetacji i pory roku; źródłem skromnych 
dochodów była produkcja zbóż, hodowla bydła mlecznego i gospodarka 
drzewna. Zamożność nie była powszechna, panowała raczej atmosfera 
umiarkowanego dobrobytu będącego efektem ciężkiej, wytrwałej pracy. 
„Kraj ten — jak napisała w 1938 roku turystka z Anglii — emanuje 
atmosferą spokojnej prostoty, sprawiając wrażenie, jakby ludzie byli od 
lat uodpornieni na kaprysy przyrody i wyzwania związane z bliskością 
granic”2. W Prusach Wschodnich jeszcze w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku istniała wyraźna różnica między mieszkańcami miast i wsi, a właś
ciciele ziemscy bardzo rzadko posiadali nieruchomości w mieście. Jedynie 
główne trasy prowadzące bezpośrednio do miast były utwardzone, a więk
szość szlaków komunikacyjnych stanowiły piaszczyste drogi wysadzane 
kasztanami, bukami i srebrzystymi brzozami. Podróżowanie nimi od
bywało się w wolnym tempie, co dodatkowo podkreślało niespieszny 
charakter życia na prowincji.

Życie na wsi, według słów hrabiny Marion von Dönhoff, toczyło się 
w „rytmie pór roku”3. Zimy w Prusach Wschodnich były długie i mroźne, 
ale przynosiły spokój i odpoczynek strudzonym rolnikom. Pomimo piękna
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zimowego krajobrazu wszyscy z utęsknieniem wyczekiwali wiosny. Czapy 
śniegu spadające z drzew zwiastowały koniec zimy: „Najpierw — według 
słów Ernsta Wiecherta, pisarza z Prus Wschodnich — w powietrzu poja
wiał się woal białego pyłu, a potem spływał białymi wstęgami, które 
rozwiewał wiatr4 i wiosna eksplodowała niczym otwarta butelka szam
pana”5. Bociany, czajki i szpaki wracały w rodzinne strony, zwiastując 
nadejście lata cieszącego oko widokiem dojrzałych plonów na tle lasów 
okalających żyzne pola. Jesienią, po żniwach i zżółknięciu liści, nad
chodziła pora obfitych deszczów i wytchnienia ogarniającego przywiązaną 
do tradycji wieś.

Wybrzeże Prus Wschodnich było wyjątkowo urokliwe. Obejmowało 
tereny od ujścia Wisły, poprzez Zatokę Gdańską, aż do Kłajpedy. Był to 
rejon piaszczystych plaż znaczonych gdzieniegdzie sosnami i rzek szeroko 
rozlanych przy ujściu do morza. Znaczna część brzegów Bałtyku kryje 
się w tych okolicach za dwoma długimi i wąskimi pasami lądu, które 
oddzielają płytkie zalewy słonawej wody stanowiącej w lecie doskonałe 
siedlisko dla ptactwa.

Piaszczysta ławica na zachodzie, Mierzeja Wiślana, ciągnie się od 
Gdańska do ujścia Pregoły i ma prawie sto kilometrów długości. Rzadko 
przekracza dwieście metrów szerokości, a mimo to można tam było 
spotkać liczne, niewielkie wioski rybackie rozsiane na piaszczystym 
gruncie. Zalew Wiślany schowany za mierzeją ma do kilkunastu kilomet
rów szerokości. Góruje nad nim katedra we Fromborku, gdzie znajduje 
się grób Kopernika, a wielki astronom powiedział o tym mieście, że „leży 
na końcu świata”. Z wieży ogromnego kościoła rozciąga się wspaniały 
widok na brzeg Bałtyku aż po Królewiec. Pomiędzy Mierzeją Wiślaną 
a ławicą północną leży Sambia, półwysep określany mianem krainy 
bursztynu z racji bardzo bogatych złóż tego cenionego minerału stano
wiącego istotną część eksportu z tego regionu.

Północno-wschodnia ławica, Mierzeja Kurońska, była jeszcze bardziej 
imponująca. Ten stukilometrowy pas piasków sięga od Sambii poza 
ujście rzeki Niemen. Powietrze w tej okolicy pachnie morzem i sosną, 
a pobliskie lasy pełne są dzików, łosi i jeleni. Przed I wojną światową 
nieliczni mieszkańcy tych terenów posługiwali się dialektem kurońskim 
podobnym do łotewskiego. W latach dwudziestych i trzydziestych Mie
rzeja Kurońska była ulubionym miejscem wypoczynku, a Kolej Wschod- 
nioniemiecka reklamowała linię prowadzącą do najpopularniejszego kuror
tu, Zielonogradska, jako tę, która wiedzie do „morza i mew”.

Sapiący pociąg odchodzący o 14.03 z Dworca Północnego w Królewcu 
dojeżdżał do Zielonogradska w ciągu pół godziny. Przemierzał po drodze
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lasy i rolnicze niziny Sambii, a podróżni chłonęli świeże powietrze przez 
otwarte okna wagonów, czekając z niecierpliwością na ujrzenie najlep
szego kąpieliska na Bałtyku. Jednym z popularnych wczasowisk i naj
atrakcyjniejszych wsi położonych nad Bałtykiem była także Nida. Miej
scowości te stanowiły porty, w których cumowały niezgrabne, ciężkie, 
drewniane łodzie rybackie przystosowane do połowów na płytkich wodach 
Zalewu Kurońskiego. Zdjęcia z lat dwudziestych ubiegłego stulecia po
kazują rybaków brodzących po kostki w wodzie i wyładowujących ryby 
po udanych połowach oraz kobiety suszące sieci na brzegu6. Wydmy 
biegnące wzdłuż plaż sprawiały wrażenie wielkich piaszczystych fal jak 
na pustyni. Sztormowe wiatry nawiewały ruchome piaski nawet do wy
sokości osiemdziesięciu metrów. Poza linią wydm rozciągały się spokojne, 
porośnięte trawą pagórki, sosnowe lasy i łąki pełne kwiatów — wszystko 
pogrążone w zupełnej ciszy.

Dzisiejszy rosyjski Kaliningrad nie oddaje klimatu przeszłości miasta. 
Przybyszowi trudno będzie uwierzyć, że przed II wojną światową Króle
wiec był stolicą Prus Wschodnich i jednym z ważniejszych niemieckich 
ośrodków handlu, przemysłu, kultury i sztuki. Wieje tu jak dawniej ten 
sam słony morski wiatr od Bałtyku — miasto zawsze szczyciło się 
najlepszym powietrzem w całej Europie. Nieliczne budowle pozostałe 
z dawnych czasów nie pasują do brzydoty wszechobecnej stalinowskiej 
architektury. Piękne kupieckie kamienice, kościoły, banki, teatry i muzea 
w centrum otoczonym murami obronnymi oraz położone poza nimi dziel
nice mieszkaniowe z szerokimi bulwarami i wspaniałymi willami tworzyły 
niepowtarzalny urok tego miasta. Mieszkali tu przedstawiciele zamożnej 
klasy średniej, natomiast wiejskie rezydencje i olbrzymie majątki ziemskie 
stanowiły ostoję ziemiaństwa.

Królewiec był miastem nadgranicznym na najdalszych rubieżach Nie
miec, a mury, fosy i czternaście średniowiecznych wież obronnych zbu
dowano po to, aby odpierać ataki Prusów i Litwinów. W 1230 roku 
Krzyżacy7 pojawili się na Mazowszu w założeniu dla obrony tej prowincji 
przed zagrożeniem ze strony pogańskich Prusów, którzy stanowili główną 
siłę nad wschodnim Bałtykiem. Rycerze zakonni wykonywali swe zadanie 
z wyjątkową brutalnością; tysiące Prusów wymordowano, inni uciekli, 
a ci, którzy przeżyli, zostali siłą zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa8. 
Cztery lata później Krzyżacy zbudowali twierdzę na niewielkim wzgórzu, 
sześćset kilometrów na wschód od obecnego Berlina i kilka kilometrów 
od Bałtyku, na bagnistym, północnym brzegu Pregoły. Osuszyli otaczające 
ją tereny i rozpoczęli wznoszenie murów obronnych wokół miasta, które 
na przestrzeni wieków były wielokrotnie wzmacniane. Zbudowali zamek
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i nowe miejsce nazwali Królewskim Wzgórzem (Königsberg) na cześć 
swego sojusznika, króla Czech. Nad brzegiem rzeki wyrastały drewniane 
domy, a w 1333 roku powstała solidna murowana katedra. W 1457 roku, 
kiedy wielki mistrz zakonu krzyżackiego musiał opuścić Malbork, prze
niósł swą siedzibę właśnie na zamek w Królewcu. W 1618 Prusy zapocząt
kowały unię personalną z Brandenburgią i obie te prowincje zjednoczyły 
się w 1660 roku. Elektor brandenburski Fryderyk III koronował się jako 
Fryderyk I na króla w Prusach (König in Preusseri) w 1701 roku. Wil
helm I, król Prus koronowany w kościele zamkowym w Królewcu w 1861 
roku9, został dziesięć lat później pierwszym cesarzem Niemiec.

Zamek powstał na niewielkim wzniesieniu i górował nad miastem. 
Najwyższa wieża, zwana Spitzturm, miała dziewięćdziesiąt metrów wy
sokości, a z jej wierzchołka (po pokonaniu 284 schodów) roztaczał się 
wspaniały widok na całą okolicę. Cztery baszty otaczały ogromny dzie
dziniec stanowiący centrum zamku. Grupa trębaczy wspinała się co rano 
i wieczór na jedną z wież, aby odegrać hejnał, co było tradycją pielęg
nowaną od XVI wieku do czasów II wojny światowej. Wieczorny chorał 
Nun ruhen alle Wälder (Nastaje ciszo w lasach)10 stanowił nawiązanie do 
spokojnego klimatu miasta górującego nad rozległymi terenami pruskiej 
wsi. Pod koniec XIX wieku zamek był nie tylko obiektem o znaczeniu 
militarnym, ale stał się także centrum kultury, rozrywki i wypoczynku. 
W letnie weekendy odbywały się tu koncerty na wolnym powietrzu, 
a winiarnia znajdująca się w podziemiach dawnej izby tortur zyskała 
sławę w całych Prusach Wschodnich. Mieszkańcy Królewca przybywali 
tu tłumnie w niedzielne popołudnia, aby napić się wina serwowanego 
z ogromnych, zdobionych beczek, chętnie spotykali się też przy kawie 
w jednej z licznych kawiarni położonych u podnóża zamkowych murów 
Sąsiadowały one z ogrodami i promenadami biegnącymi wzdłuż zielonych 
wód jeziora zamkowego — długiego, cudnego zbiornika wodnego oka
lającego znaczną część miasta od północy. Sztucznie utworzone przez 
Krzyżaków w celu osuszenia bagnistych brzegów Pregoły jezioro stało 
się z czasem oazą ciszy w samym centrum miasta, a jednocześnie miej
scem życia towarzyskiego — z kąpieliskiem, przystanią dla łodzi oraz 
bardzo popularnym lodowiskiem w zimie. Wiele osób, które wychowały 
się w Królewcu, z rozrzewnieniem wspomina to miejsce, twierdząc, że 
zawsze świeciło tam słońce l2.

Pierwszymi ze słynnych siedmiu mostów Królewca 13 były Kramer 
Brücke i Grüne Brücke łączące Stare Miasto z wyspą Kneiphof na Pregole.

Królewiec zachował status portu i silnego członka Hanzy 14 stanowią
cego ważny ośrodek handlu na Bałtyku, chociaż do początków XX wieku
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miasto było twierdzą (cesarz Wilhelm II przybył na uroczystą inspekcję 
wojsk w 1910 roku). Hanza przestała istnieć w XVII wieku, ale po 
przystąpieniu Królewca do tego związku w 1340 roku z racji kont
rolowania wymiany handlowej produktów pochodzących z rejonu wscho
dniego Bałtyku przyczyniła się do wzrostu znaczenia miasta. Stało się 
ono kwitnącym ośrodkiem handlu zbożem, drewnem, futrami, miodem, 
woskiem i bursztynem określanym tu mianem morskiego złota, którego 
spore ilości znajdowano na całym wybrzeżu. W początkach XVIII wieku 
miasto nad Pregołą było drugie co do wielkości w Prusach, a pod koniec 
okresu sprzyjającej koniunktury, co nastąpiło w XIX wieku, znalazło się 
na siedemnastym miejscu na liście najważniejszych ośrodków cesarstwa 
niemieckiego. Stocznie, drukarnie, fabryki taboru kolejowego i zakłady 
włókiennicze przeżywały okres prosperity, a port przeładowywał naj
więcej zboża i drewna w całych Niemczech. Błękitny budynek giełdy, 
który stoi do dziś, przypominający z wyglądu pałac w stylu renesan
sowym i zbudowany w latach siedemdziesiątych XIX wieku, stanowił 
centrum handlu i finansów, będąc jednocześnie jedną z najwspanialszych 
budowli w mieście.

W tamtym czasie Królewiec stanowił centrum kulturalne i gospodarcze 
całego regionu, szczycąc się posiadaniem największej księgarni w całym 
kraju, produkcją najlepszego marcepanu i był na czele pod względem 
postępu technicznego. Kolej dotarła tu w roku 1851, łącząc miasto z Ber
linem, Gdańskiem, Lipskiem i Dreznem. Kilka lat później linia została 
wydłużona do Sankt Petersburga i zbudowano nowy Dworzec Południowy 
obsługujący początkowo ruch kolejowy w kierunku wybrzeża, kolejnym 
zaś etapem było połączenie Królewca z Odessą i możliwość przewozu 
towarów znad Bałtyku nad Morze Czarne15. W 1895 roku pojawiły się 
pierwsze w Niemczech tramwaje elektryczne, zastępując trakcję konną. 
Oddzielony od morza Zalew Kaliningradzki, rozciągający się od Królewca 
do Bałtijska, był na tyle płytki, że przez długie lata przeładowywano tam 
ze statków pełnomorskich na barki towary przeznaczone dla Królewca, 
a zimą środkiem transportu zapewniającym łączność z miastem były 
sanie. Rosnąca zasobność miasta sprawiła, że w 1878 roku sporządzono 
plany zbudowania biegnącego przez zalew kanału, który połączyłby te 
dwa porty. Został on otwarty dla żeglugi w roku 1901. Zimą swobodny 
ruch statków zapewniano dzięki lodołamaczom. Otwarcie tego kanału 
doprowadziło do rozkwitu portowej części Królewca, która zawsze sta
nowiła centrum handlu. W dawnej średniowiecznej dzielnicy, zwanej 
Speicherviertel, powstały nowoczesne budowle z charakterystycznymi 
wysokimi domami o drewnianej konstrukcji, z których każdy ozdobiony
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był innymi ornamentami i miał swoją nazwę, np. Jonasz i wieloryb czy 
Słońce. Stare nabrzeża nadal były pełne statków i marynarzy, a mieszkańcy 
miasta z przyjemnością odwiedzali liczne tawerny rozlokowane wokół 
portu.

Pregoła opływała leżącą w samym środku miasta gęsto zabudowaną 
wyspę Kneiphof. Na jej wąskich, średniowiecznych uliczkach mieściły się 
liczne sklepy i warsztaty rzemieślnicze, otaczając wspaniałą, murowaną 
gotycką katedrę i piękne budynki Uniwersytetu Albertina założonego 
w 1544 roku przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna jako ośrodek 
luterańskiego nauczania w języku niemieckim. W północnej części wyspy 
znajdował się pomnik wielkiego filozofa Immanuela Kanta, urodzonego 
w 1724 roku najsłynniejszego członka społeczności akademickiej, który 
całe życie spędził w swym rodzinnym Królewcu. Ten znakomity uczony 
cieszył się powszechnym uznaniem mieszkańców. Po jego śmierci w 1804 
roku wszyscy wylegli na ulice, aby obserwować przemarsz konduktu 
pogrzebowego. Istotą nauki Kanta było przekonanie, że moralność i dobro 
są w każdym człowieku i uzewnętrzniają się w dobrej woli opartej na 
uniwersalnych zasadach moralnych nakazujących nam okazywać szacunek 
innym ludziom. Na pomniku filozofa stojącym do dziś obok murów katedry 
widnieje napis przypominający maksymę, w której tkwi sedno nauki Kanta: 
„Rozgwieżdżone niebo nade mną, zasady moralne we mnie” l6. Przez 
prawie dwieście lat duch głoszonej przez niego nauki panował w tym 
tradycyjnie tolerancyjnym mieście, ale po I wojnie światowej jego miesz
kańcy zapomnieli niestety o zasadach liberalizmu i sprawiedliwości, które 
w XVIII i XIX wieku świadczyły o znaczeniu i pozycji Królewca.

Wieś pruska napierała na miasto, a żony chłopów odziane w obszerne 
długie spódnice, fartuchy i chusty przybywały codziennie z koszami 
pełnymi jagód, jaj, serów i masła domowego wyrobu, zapełniając siedem 
placów targowych. Na każdym z nich handlowano innymi towarami. 
Rynek Rossgärter był miejscem, gdzie sprzedawano żywe króliki, kurcza
ki, prosiaki, kaczki i gęsi, a sprzedający zachęcali klientów nawoływaniem 
w miejscowym dialekcie {Plattdeutsch}. Świetnie sprzedawały się krowie 
żołądki, które stanowiły najważniejszy składnik flaków {Fleck} podawa
nych w pobliskich portowych barach, zwanych Fleklokalen, chętnie odwie
dzanych przez mężczyzn ku utrapieniu żon. Pokrojone żołądki wymagały 
kilkugodzinnego gotowania z dodatkiem ziół, przypraw i octu — ale i tak 
trudno było pozbyć się ich charakterystycznego zapachu. Wiejskie kobiety 
z Litwy przyjeżdżały z warzywami na Kohlmarkt na południowym brzegu 
rzeki, a żony rybaków sprzedawały świeże ryby z wypełnionych wodą 
beczek na Górnym i Dolnym Targu Rybnym nad Pregołą l7.
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Najwięcej było na rynku dorszy i śledzi, ale zgłodniali klienci mogli 
posilić się też innym miejscowym specjałem — węgorzem z rusztu 
podawanym z tłuczonymi ziemniakami i sosem wiśniowym. Z wielu 
produktów zakupionych na targu robiono zapasy na zimę. Mieszkańcy 
Królewca byli oszczędni i samowystarczalni, a prawie w każdym domu 
była piwnica lub spiżarnia wypełnione wekowanymi warzywami i owo
cami: fasolką, pomidorami, marchewką, groszkiem, wiśniami, truskaw
kami, agrestem, porzeczkami, śliwkami oraz butelkami soków z różnych 
owoców, a także kiszonymi ogórkami i kapustą. Wszystko to stanowiło 
ważny składnik pożywienia w okresie długich mroźnych zim panujących 
w Prusach Wschodnich, kiedy to w sklepach nie było za wiele produktów 
poza ziemniakami, kapustą, marchwią, cebulą, jadalną brukwią i rzepą. 
Zapobiegliwość gospodyń domowych i ich umiejętności kulinarne spra
wiały, że mieszkańcy Prus Wschodnich i Królewca lepiej znosili uciąż
liwości obu wojen światowych niż ludność innych rejonów Niemiec.

Zimy bywały mroźne, a Pregoła czasami pozostawała pod lodem aż do 
marca. Wszyscy niecierpliwie wyczekiwali Bożego Narodzenia; pierwsze 
choinki pojawiały się przed uniwersytetem i na Kaiser Wilhelm Platz już 
na początku grudnia. Podobnie jak w całych Niemczech przedświąteczne 
jarmarki w Królewcu były ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społecz
ności. Odbywały się na rynku Starego Miasta, krytym bazarze Rossgärter 
i na Paradeplatz. Dwaj najwięksi producenci wyrobów marcepanowych, 
Schweriner i Gelhaar, kusili klientów pięknie opakowanymi słodyczami 
w kształcie owoców, kwiatów i warzyw. Wielkim specjałem był Randma
rzipan w opakowaniu w kształcie serca oraz marcepanowe kopie zamku 
ozdobione kandyzowanymi owocami. Sprzedawano też choinki, które 
młodzi chłopcy chętnie odnosili do domów klientów za pięć czy dziesięć 
fenigów. Ubrani w kożuszki, wysokie buty, ciepłe czapki i rękawice nie 
bali się dokuczliwego wiatru wiejącego od Bałtyku. Handlarki, choć 
ubrane w kilka warstw spódnic, chusty i szale, rozgrzewały się klaskaniem 
w dłonie. Gospodynie kupowały na straganach składniki do świątecznej 
potrawy zwanej Schwarzsauer (czernina — przyp. tłum.), polewki podawa
nej z kluskami, gotowanej na podrobach z bożonarodzeniowej gęsi z dodat
kiem suszonych owoców, skórki cytrynowej, cukru, przypraw, octu i krwi.

Wiek XIX był bardzo pomyślny dla Królewca, ale wybuch I wojny 
światowej zapoczątkował trzydziestoletni trudny okres. Prusy Wschodnie 
były widownią bitew toczonych przez wojska niemieckie i rosyjskie, 
a miasto, choć nie padło ofiarą bezpośredniego ataku, odczuło ciężar 
walk toczonych na pobliskich Mazurach, będąc ważnym ośrodkiem szpital
nym i stanowiąc zaplecze frontu.
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Po decyzji Rosji o zawieszeniu broni główny ciężar walk przeniósł się 
na front zachodni, a po zakończeniu wojny i podpisaniu traktatu pokojo
wego Prusy Wschodnie wraz z Królewcem zostały odcięte od reszty 
Niemiec.

PRZYPISY
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Rozdział drugi

„Haniebny pokój”

W latach dwudziestych ubiegłego wieku wśród ludności Prus Wschod
nich panowało poczucie żalu i apatii z powodu niekorzystnych postano
wień wersalskiego traktatu pokojowego z 1919 roku. Jesienią 1918 roku 
wojska niemieckie znajdowały się w odwrocie, a struktura społeczna 
i ekonomiczna państwa zaczęły się rozpadać. Cesarz abdykował 9 lis
topada, rząd republikański zaś nie miał innego wyjścia, jak wystąpić do 
zwycięskich mocarstw z propozycją zawarcia pokoju. Zawieszenie broni 
z 11 listopada uratowało Niemcy przed inwazją i totalnym upokorzeniem, 
ale dało także powód do przekonania, iż kraj nie został pokonany. Żoł
nierzy wracających do domu witano jak bohaterów, a jak pisał Richard 
Bessel, traktowano ich jako tych, którzy:

...stali niepokonani na posterunku do ostatniej chwili... Nie- 
przyjęcie do świadomości faktu klęski militarnej miało niekorzyst
ny wpływ na polityczne dziedzictwo pierwszej demokracji w Niem
czech 1.

To właśnie dlatego Niemcy trwali w przekonaniu, że traktat pokojowy 
nie będzie dla nich uciążliwy. Po przedstawieniu warunków porozumienia 
rząd niemiecki przyjął je z oburzeniem. Niemcy musiały wziąć na siebie 
odpowiedzialność za rozpętanie wojny i spowodowane przez nią znisz
czenia. Nałożono na nie reparacje na rzecz sprzymierzonych w wysokości 
6,6 miliarda dolarów. Wydano zakaz połączenia się Niemiec z Austrią 
i radykalnie zmniejszono liczebność niemieckiej armii. Ograniczono ją 
do 100 tysięcy żołnierzy. Armia niemiecka nie mogła posiadać czołgów 
ani lotnictwa. Marynarka wojenna została pozbawiona okrętów podwod
nych, a na jej wyposażeniu pozostawiono jedynie sześć przestarzałych 
pancerników. Alzacja i Lotaryngia zostały zwrócone Francji, a Zagłębie 
Saary przekazano na piętnaście lat pod kontrolę Ligi Narodów. Nadrenia, 
na obszarze której wprowadzono zakaz istnienia jakichkolwiek obiektów 
wojskowych i stacjonowania wojsk, znalazła się pod okupacją sprzymie
rzonych państw.
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Najbardziej dotkliwą decyzją terytorialną dla Prus Wschodnich była 
utrata zachodniej części prowincji i Pomorza na rzecz Polski. 1,5 miliona 
Niemców znalazło się w granicach Polski, a Prusy Wschodnie zostały 
oddzielone od reszty kraju wąskim korytarzem. Część Śląska także przy
padła Polsce, okręg Kłajpedy zaś oddano pod kontrolę Francuzom. Nie 
dopuszczono żadnych dyskusji na temat warunków traktatu, stawiając 
Niemców pod groźbą rozpoczęcia nowej wojny, gdyby go nie podpisali. 
Traktat nazywany był przez wielu „haniebnym pokojem” (Schmachf
rieden). Został podpisany w Sali Lustrzanej pałacu w Wersalu 28 czerwca 
1919 roku, w rocznicę zamordowania arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. 
Politycy, którzy sygnowali ten dokument w imieniu Niemiec, byli w opinii 
szerokich kręgów społeczeństwa uważani za „listopadowych bandytów”, 
którzy „zadali Niemcom cios w plecy”, a miejsce i data podpisania stały 
się symbolami upokorzenia.

W Prusach Wschodnich panowało powszechne przekonanie, że traktat 
wersalski nie dotknął żadnego innego państwa bardziej niż Prus2, które 
utraciły znaczną część swego terytorium; w konsekwencji Prusy Wschod
nie zostały oddzielone od Zachodnich. Ludność zamieszkała w Prusach 
przed 1918 rokiem stanowiła mieszankę etniczną. Miasta położone wzdłuż 
Bałtyku były zasiedlone w większości przez Niemców, w niemieckich 
rękach znajdowała się też ziemia uprawna, natomiast na terenach nadwiś
lańskich przeważała ludność polska. W samych Prusach Wschodnich 
dominował żywioł niemiecki.

Autorzy traktatu z 1919 roku chcieli odrodzenia niepodległej Polski na 
terenach, które wcześniej wchodziły w skład Niemiec, Rosji i Austrii. 
Rozjemcy nie byli skłonni pozostawić zbyt dużej liczby Niemców czy 
Polaków po „niewłaściwej” stronie, a raczej przestrzegać granic etnicz
nych. Dochodziło do tego dążenie zapewnienia Polsce dostępu do morza 
i stworzenie możliwości obrony na wypadek ewentualnego konfliktu 
z Niemcami lub Rosją. Polska otrzymała dostęp do Bałtyku dzięki utwo
rzeniu korytarza biegnącego na północ od Wisły w stronę Gdańska, co 
spowodowało odcięcie Prus Wschodnich od reszty Niemiec. Odrodzona 
Polska obejmowała również polskojęzyczną Wielkopolskę, która przed 
I wojną światową wchodziła w skład Prus Zachodnich (od 1871 roku pod 
nazwą Prowincja Poznańska — przyp. red.).

Gdańsk, choć na początku swoich dziejów był miastem polskim, za
mieszkiwała głównie ludność niemiecka. Jego utrata stanowiąca według 
większości Niemców „otwartą ranę na Wschodzie” była zatem poważnym 
ciosem w poczucie ich dumy narodowej. W 1919 roku Gdańsk z przyleg- 
łościami stał się wolnym miastem podlegającym kontroli Ligi Narodów.
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Komisarz generalny Rzeczypospolitej miał reprezentować prawa Polski, 
a rządy w mieście miał sprawować senat z przewagą Polaków. Gdańsk 
był jednym z największych portów na Bałtyku słynącym z bursztynu, 
złotnictwa i znakomitych zegarmistrzów. Tu urodzili się Daniel Fahrenheit 
i Artur Schoppenhauer. Miasto przeżywało szczególny rozkwit w XIX 
wieku po powrocie pod niemieckie rządy po wojnach napoleońskich. 
Nastąpił wtedy gwałtowny rozwój portu. Znaczna część mieszkańców 
była niemieckojęzyczna, ale rolnicy z okolicznych wsi zaopatrujący miasto 
w żywność byli Polakami.

Stanowiący mniejszość Polacy uzyskali uprawnienia do objęcia miasta 
polskim obszarem celnym i zarządzania pocztą oraz zezwolenie na budowę 
placówki wojskowej na Westerplatte, wydłużonym półwyspie u wejścia 
do portu. Wybudowali też z pomocą Francuzów nowy port we wsi rybac
kiej Gdynia położonej dwadzieścia kilometrów na północ od Gdańska. 
Jeden z najważniejszych portów na Bałtyku tracił powoli znaczenie, tym 
bardziej że po zakończeniu I wojny światowej wprowadzono bariery 
celne na handel z Niemcami.

W 1919 roku dawna stolica Prus Zachodnich była przepięknym miastem 
z jedną z najlepiej zachowanych starówek w całych północnych Niem
czech. Długie, kręte, wąskie uliczki z wysokimi, bogato zdobionymi 
domami kupców dochodziły do portu leżącego u ujścia Wisły. Wzdłuż 
urokliwych, wysadzanych kamienną kostką brzegów rzeki mieściły się 
stare sklepiki, gospody i biura3. Niemcom trudno było się pogodzić 
z utratą Gdańska, a rząd Republiki Weimarskiej wzywał mieszkańców do 
pozostania i trwania przy swoim. „Istnienie Polski jest nie do zniesienia
— napisał generał Hans von Seeckt (dowódca armii w okresie Republiki).
— Ten kraj musi zniknąć; Niemcy i Rosja muszą powrócić do granic 
z 1914 roku”.

Sybil Bannister wraz z mężem Kurtem Falkenbergiem, Niemcem, 
przeniosła się do Gdańska w 1935 roku. Ku jej zdziwieniu miejscowi 
Niemcy okazali się „ponurzy, podejrzliwi i niesolidni”, ale stwierdziła 
również, że żyją „w atmosferze strachu i nieufności”4. Trudno znosili 
izolację; chociaż nie spotkało ich nic złego ze strony Polaków, obie 
społeczności żyły swoim rytmem i nie wykazywały chęci nawiązywania 
kontaktów. Niemcy mieli pretensje do członków swych rodzin, którzy 
wyjechali z miasta. W Gdańsku istniały oczywiście szkoły z językiem 
niemieckim i nikt nie zabraniał używania go, jednak przedstawienia 
teatralne i spektakle operowe odbywały się także po polsku. Etniczni 
Niemcy bardzo chętnie wysyłali dzieci na studia do Rzeszy i zachęcali je 
do pozostania tam po uzyskaniu dyplomu.
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Prusy Wschodnie nadal stanowiły część Niemiec, ale były oddzielone 
od reszty kraju pasem polskiej ziemi. Część terytorium Polski położona 
najbliżej Prus, okolice Kwidzyna i Olsztyna, stała się przedmiotem plebis
cytu, który został przeprowadzony w 1920 roku. Przeważająca część 
ludności (97,9 procent) oddała głos za Niemcami (na Warmii 92 procent, 
a na Mazurach 98 procent — przyp. red.), dzięki czemu ziemie te weszły 
w skład Prus. Na skutek tego obszar „korytarza” się zmniejszył, a jedna 
z linii kolejowych prowadzących z Gdańska do Warszawy znalazła się 
pod kontrolą Niemców.

Na mocy przepisów prawa międzynarodowego pociągi z Niemiec były 
pozamykane w czasie przejazdu przez teren „korytarza”, a pasażerom nie 
wolno było wysiadać w Gdańsku. Musieli podróżować do położonego 
dalej na południowy wschód Malborka, w którym znajduje się największy 
zamek krzyżacki w Europie, i tam przesiadać się na pociąg dojeżdżający 
do Gdańska. Bilety należało kupić za złotówki, a konduktorzy nie zwracali 
się do pasażerów po niemiecku. Na czas przejazdu przez „korytarz” 
w wagonach pierwszej i drugiej klasy należało zasłonić okna. Pasażerowie 
musieli często wysiadać w celu poddania się polskiej kontroli paszpor
towej. Marion von Dönhoff wspominała, że podróż pociągiem do Berlina 
była dla niej wielkim przeżyciem i że rodzina mówiła o tym jako o „wyjeź
dzić do Rzeszy”; drogę w odwrotnym kierunku określano zaś mianem 
„powrotu na prowincję” 5. Przybysze z zachodnich Niemiec zawsze pod
kreślali, że przyjechali z Rzeszy, znosząc trudy podróży przez „korytarz”. 
Odcięcie Prus Wschodnich od reszty kraju stanowiło jątrzącą się ranę, 
która zadawała Niemcom ból przez kolejne dwie dekady.

Niemcy, a tym bardziej Prusy Wschodnie, nie poczuwały się do winy 
za I wojnę światową i nie chciały się pogodzić z jej konsekwencjami, 
w tym z utratą części Pomorza Zachodniego i Górnego Śląska. Kłajpeda 
(i połowa Mierzei Kurońskiej) uznawana za najstarsze pruskie miasto 
została odcięta również od Prus Wschodnich. Niemcy stanowili ponad 
80 procent ludności tego miasta, chociaż mieszkańcy otaczających je wsi 
byli Litwinami. Na mocy traktatu wersalskiego cały okręg Kłajpedy 
został z ramienia Ligi Narodów oddany pod administrację francuską. 
W 1923 roku mniejszość litewska z pomocą oddziałów armii litewskiej 
zajęła miasto i wyparła Francuzów. Przejęcie władzy zyskało poparcie 
opinii międzynarodowej, ale spotkało się z niezadowoleniem społeczności 
niemieckiej.

Królewiec był niemieckim miastem położonym najbliżej terytorium 
ówczesnego komunistycznego Związku Radzieckiego oddzielonym od 
niego terenami należącymi do Polski i Litwy. Takie sąsiedztwo wzmagało
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obawy obywateli miasta, zwłaszcza tych o konserwatywnych i kapitalis
tycznych poglądach. Podobnie jak w innych częściach Niemiec tu także 
zaraz po zakończeniu I wojny światowej zaczęły się rozruchy wywołane 
przez zwolenników komunizmu starających się skierować politykę państwa 
bardziej na lewo. 4 marca 1919 roku nastąpiła bardzo gwałtowna kon
frontacja pomiędzy zdemobilizowanymi żołnierzami, którzy wstąpili do 
jednostki Freikorps6, Gertschen Jäger, a tysiącem rekrutów marynarki 
wojennej noszących czerwone komunistyczne opaski. Członkowie Frei
korps, ku zadowoleniu władz miasta, które wykazywały zdecydowanie 
antykomunistyczne sympatie, stłumili demonstrację, jednak w wyniku 
starcia zginęło 48 osób, w tym 26 cywilów.

Dwanaście miesięcy później wielu mieszkańców Królewca otwarcie 
poparło dr. Wolfganga Kappa, przywódcę .tzw. puczu Kappa. Kapp, 
urzędnik z Prus Wschodnich, wkroczył do Berlina na czele swych zwolen
ników z Freikorps, usiłując obalić rząd Republiki Weimarskiej7. Był 
postacią dobrze znaną w swym mieście: w 1915 roku wydał wielkie 
przyjęcie w budynku giełdy dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Bis
marcka, a w 1917 założył Niemiecką Partię Ojczyźnianą. Pucz Kappa nie 
powiódł się, ale w Królewcu odbywały się masowe strajki robotnicze dla 
jego poparcia. Krótko po tym wydarzeniu feldmarszałek von Hindenburg, 
jeden z czołowych dowódców niemieckich z okresu I wojny światowej 
i prezydent Niemiec w latach 1925-1934, został honorowym obywatelem 
Królewca i uzyskał doktorat honoris causa miejscowego uniwersytetu, 
toteż nie należy się dziwić, że Freikorps nie zostały rozwiązane. Wyko
rzystywano je do obrony granic Prus Wschodnich przed Polakami i pat
rolowania Górnego Śląska po plebiscycie w 1921 roku, kiedy wybuchło 
powstanie ludności polskiej. Za pozostawieniem Śląska w granicach 
Niemiec oddano 717 122 głosy, a za Polską 483 514 głosów.

Królewiec zachował dobre imię i trwałą pozycję mimo problemów, 
z którymi borykał się w latach dwudziestych XX wieku. Dzięki wysiłkom 
burmistrza Hansa Lohmeyera i jego zastępcy Karla Gördelera wizerunek 
miasta pozostał nienaruszony. Nieuchronnie skończył się jednak okres 
sprzyjającej koniunktury gospodarczej. Po utracie Gdańska i Kłajpedy 
w 1919 roku miasto pozostało jedynym portem niemieckim na wschodnim 
Bałtyku, skurczyły się rynki eksportowe, a wielkość eksportu zmalała 
o dwie trzecie, co zapoczątkowało wzrost bezrobocia.

Lohmeyer i Gördeler podjęli wiele działań mających na celu zmniej
szenie skutków niekorzystnej sytuacji. Wznieśli nowy, przeszklony budy
nek Dworca Głównego, wybudowali podnoszony, dwupoziomowy most 
kolejowo-drogowy na Pregole, Reichsbahn Brücke. Mając na względzie
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ożywienie handlu, otwarto linię żeglugową do Lubeki i pogłębiono do 
ośmiu metrów tor wodny przez Zalew Kuroński. Za sprawą Lohmeyera 
na terenach dawnego poligonu Devauer Feld zbudowano nowe lotnisko 
usprawniające komunikację z Berlinem, Sztokholmem, Rygą i Moskwą8. 
Gospodarze miasta zainicjowali program budownictwa mieszkaniowego 
i wydłużenia linii tramwajowych na przedmieścia; w 1927 roku otwarto 
nowy teatr, a słynne zoo założone w 1896 znacznie rozbudowano w latach 
dwudziestych. Było ono główną atrakcją Królewca aż do czasów II wojny 
światowej. Lohmeyer i Gördeler, chcąc wzmocnić znaczenie miasta jako 
centrum handlu, zainaugurowali coroczne targi z dwoma tysiącami stoisk, 
zwane Ostmesse, które w latach 1920-1943 przyciągały rzesze odwiedza
jących. (Na terenach targowych organizowano w późniejszym czasie 
wiece partii nazistowskiej).

Utworzenie „korytarza” miało niekorzystny wpływ na rynki eksportowe, 
a klasa średnia została poważnie dotknięta, zarówno hiperinflacją z 1923 
roku, jak i Wielkim Kryzysem na początku lat trzydziestych ubiegłego 
stulecia.

PRZYPISY
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Rozdział trzeci

Sympatie nazistowskie

Prusy Wschodnie były prawie całkowicie uzależnione od rolnictwa. 
Od wielu lat istniały tu ogromne majątki ziemskie, a przez wieki praco
wali na nich półfeudalni robotnicy rolni, którzy byli w dużym stopniu 
samowystarczalni, utrzymując się z plonów ziemi i obfitości.dzikiej 
zwierzyny zamieszkującej rozległe lasy tej krainy. Przybysze rozkoszo
wali się wiejską idyllą i z lubością opowiadali o „żyznej, brązowej 
ziemi, złotych, falujących polach dorodnej pszenicy, głębokiej zieleni 
bezkresnych lasów i połyskującym srebrze tysiąca jezior” '. Gospodarczo 
region odstawa! jednak od reszty Niemiec. W 1933 roku praca zarobkowa 
w rolnictwie i leśnictwie była źródłem utrzymania dla ponad połowy 
pracujących w Prusach Wschodnich, podczas gdy w pozostałych rejonach 
kraju odsetek ten wynosił 29 procent. W połowie lat dwudziestych ubieg
łego wieku 2,5 miliona mieszkańców Prus Wschodnich żyło z rolnictwa.

Utworzenie tzw. polskiego korytarza sprawiło, że Prusy Wschodnie 
zostały wciśnięte między Polskę i Litwę. Miało to ogromny wpływ na 
i tak kruchą gospodarkę rolną. Handel z nowymi sąsiadami, w tym 
z Rosją, okazał się trudny ze względów politycznych. Po rewolucji i wojnie 
domowej Rosja pogrążyła się w chaosie, a Polacy wprowadzili cło na 
transport towarów kierowanych drogą kolejową do Niemiec. Spadła znacz
nie rentowność gospodarki i znacznie zmalał eksport zboża, mąki, sera 
oraz mięsa do uprzemysłowionych części Niemiec.

Jeszcze przed I wojną światową w znacznej części Prus Wschodnich 
panowały trudne warunki ekonomiczne. Gęstość zaludnienia w 1910 roku 
kształtowała się na poziomie 55 osób na kilometr kwadratowy i była 
najniższa w całych Niemczech. Industrializacja poza samym Królewcem 
przebiegała niezwykle wolno i już na długo przed 1914 rokiem widoczne 
były skutki jednokierunkowej gospodarki. Rząd ze zrozumiałych wzglę
dów traktował wysiłek wojenny jako nadrzędny, a rolnicy zaczęli od
czuwać braki nawozów i części do maszyn, a ponadto ubywało rąk do 
pracy w związku z powołaniem do armii, nie mówiąc o tym, że na 
potrzeby wojska zabierano konie. Konieczność zapewnienia odpowiednich
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ilości niezbędnych do życia towarów i powstrzymania żądań płacowych 
wymusiła wprowadzenie systemu zamówień i regulacji cen, zwanego 
gospodarką kontrolowaną (Zwangswirtschaft). Oficjalna cena zboża w Pru
sach Wschodnich była tak niska, że wielu rolników odmawiało sprzedaży 
państwu, gromadziło zapasy i handlowało później na czarnym rynku. 
W latach 1871-1933 z prowincji tej wyjechało prawie 1 milion miesz
kańców, z których większość, zwłaszcza po I wojnie światowej, kierowała 
się do ośrodków przemysłowych w środkowych i zachodnich Niemczech. 
W połowie lat trzydziestych w każdej z 4719 spośród 4805 istniejących 
parafii mieszkało poniżej 2000 osób. Królewiec w latach dwudziestych 
liczył 336 tysięcy mieszkańców, ale pozostałe ważniejsze miasta były 
małe — Olsztyn miał 50 tysięcy ludności, Elbląg 86 tysięcy, Czernia- 
chowsk 43 tysiące, a Sowietsk 57 tysięcy.

Marion von Dönhoff wspomina czasy wielkiej biedy panującej po 
zakończeniu wojny. Ubodzy robotnicy z Królewca musieli wyprawiać się 
na wieś, żeby zebrać pozostawione na polach kłosy i zrobić w domu 
mąkę. We wsi leżącej koło Kamionki, gdzie mieszkała, ludzie na co 
dzień nosili drewniane chodaki, a zakładali buty tylko w niedzielę, idąc 
do kościoła. Po mszy zdejmowali je i boso wracali do domu2.

W latach dwudziestych właściciele dużych majątków jak Dönhoffowie 
znaleźli się w krytycznej sytuacji finansowej. Arystokratyczne rody jun- 
krów stanowiły warstwę skromnie żyjącej szlachty, która z trudem wiązała 
koniec z końcem, ponieważ gospodarowanie na ziemi nigdy nie przynosiło 
wielkich dochodów. Przez ponad pięćdziesiąt lat rolnictwo było sztucznie 
wspomagane dzięki systemowi ochrony celnej, bezpośrednich dotacji ze 
strony państwa i taniej sile roboczej. Rody junkierskie były konserwatyw
ne, niezależne i bardzo zazdrośnie broniły swego stylu życia. Przed 
I wojną światową nie przyjmowały do wiadomości konieczności moder
nizacji i potem popadły w długi, nie będąc w stanie poradzić sobie 
z problemami ekonomicznymi wynikającymi z oddzielenia Prus Wschod
nich od reszty Niemiec.

Rząd weimarski nie zamierzał rezygnować z twardych zasad Zwangs
wirtschaft wprowadzonych po wojnie. Producenci rolni odbierali to jako 
atak na interesy niemieckiej wsi w imię dobra mieszkańców miast, którym 
i tak wiodło się znacznie lepiej. Rolnicy oczekiwali powrotu do gospodarki 
wolnorynkowej, ale rząd utrzymywał niekorzystne dla nich ustawy do 
1923 roku; doprowadziło to do zaognienia stosunków między miastem 
a wsią oraz między junkrami a rządem. Pierwszy powojenny rząd socjal
demokratyczny zdawał sobie z tego sprawę, ale kontynuowane przez 
państwa sprzymierzone blokady do 1919 roku oraz utrata przez Niemcy
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15 procent ziemi uprawnej w wyniku postanowień traktatu wersalskiego 
nie dawały alternatywy. Utworzenie „korytarza” i związane z tym utrud
nienia w transporcie towarów do reszty kraju miały niekorzystny wpływ 
na sytuację rolników w Prusach Wschodnich.

W 1922 roku rząd zaoferował im dotacje, ale hiperinflacją w następnym 
roku wywołała falę bankructw, chociaż dłużnicy mogli w pewnym stopniu 
skorzystać na spadku wartości waluty. Podniesienie stóp procentowych 
po stabilizacji waluty w 1924 roku znów uderzyło w rolników. Wielu 
z nich musiało zaciągać kredyty na pokrycie kosztów produkcji. W okresie 
od stabilizacji waluty do początków kryzysu w 1929 roku zadłużenie 
rolnictwa wzrosło o 35 procent. Trzeba pamiętać również o zmianie 
upodobań konsumentów, co doprowadziło do gwałtownego spadku cen 
ziemniaków i żyta. W 1926 roku rząd prowincji rezygnował z pobierania 
podatków od rolników.

W warunkach spadku dochodu z rolnictwa na jednego mieszkańca 
poniżej 44 procent średniej krajowej rząd Republiki Weimarskiej został 
w 1928 roku zmuszony do wprowadzenia tzw. Osthilfe (dosłownie: po
mocy wschodniej — dotacji służących utrzymaniu wschodnich prowincji) 
mającej na celu złagodzenie problemów wschodniopruskiego rolnictwa. 
Głównymi odbiorcami tej pomocy byli właściciele dużych majątków 
ziemskich, które przeważały w tym regionie; ponad 39 procent ziemi 
uprawnej znajdowało się w rękach właścicieli gospodarstw o powierzchni 
ponad sto hektarów, podczas gdy w pozostałej części Niemiec wskaźnik 
ten wynosił 22 procent. W dziewięciu z trzydziestu siedmiu okręgów 
administracyjnych Prus Wschodnich wielkie gospodarstwa obejmowały 
od 50 do 58 procent ziemi, a w 1925 roku połowa całej ziemi uprawnej 
należała do 1,9 procent właścicieli. Osthilfe kierowała pieniądze na ochro
nę przed egzekucją dużych majątków stojących na skraju bankructwa, ale 
nie przeciwdziałała skutkom wysokich stawek oprocentowania stanowią
cych przyczynę problemu3.

Właściciele ziemscy i dzierżawcy rolni w Prusach Wschodnich zawsze 
wykazywali sympatie prawicowe. Większość z nich nie popierała Repub
liki Weimarskiej i była zwolennikami DNVP (Niemieckiej Narodowej 
Partii Ludowej) reprezentującej przede wszystkim interesy rolnictwa, 
mającej program antysocjalistyczny, antyrepublikański, głoszącej „war
tości chrześcijańskie” i stojącej na straży „życia rodzinnego”. Partia 
miała silną pozycję w Prusach Wschodnich, ostro występowała przeciwko 
Zwangswirtschaff popierała program dotacji dla rolnictwa, a w 1929 
roku sprzeciwiła się planowi Younga. Plan finansowany przez USA 
znacznie obniżył reparacje, które Niemcy musiały płacić na mocy traktatu
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wersalskiego i zakładał szybki zwrot Nadrenii. Intencją planu było zmniej
szenie obciążenia finansowego rządu Republiki Weimarskiej, ale DNVP 
i inne partie prawicowe chciały go wykorzystać do wznowienia debaty 
nad postanowieniami traktatu pokojowego i odpowiedzialności Niemiec. 
Grupa prawicowych radykałów utworzyła ogólnokrajowy komitet nawo
łujący do plebiscytu w sprawie odrzucenia planu Younga, przyrównując 
go do „kary śmierci” na przyszłych pokoleniach i „Golgoty” narodu 
niemieckiego.

Partia nazistowska szybko przeszła na stronę silniejszego i dzięki 
skutecznej propagandzie zyskała na znaczeniu. W wyborach z 1929 
roku naziści osiągnęli pierwsze sukcesy w Prusach Wschodnich, głównie 
kosztem DNVP, opierając swe hasła na sprzeciwie wobec polityki ko
lejnych rządów republiki i różnicując program zależnie od oczekiwań 
wyborców. Elektorat wiejski uzyskał obietnicę zakończenia „bezsen
sownej polityki rolnej prowadzonej przez reżim i partie w interesie 
kapitału giełdowego”. Naziści twierdzili, że „rolnik wpada coraz bardziej 
w pułapkę długów i biednieje, aż wreszcie zostanie pozbawiony swej 
ziemi i domu, które przejdą w posiadanie międzynarodowej finansjery 
i żydowskiego kapitału”4.

Dawni mieszkańcy Prus Wschodnich nie mają wątpliwości, że nazizm 
nie był pruskim wymysłem; podkreślają bez wahania, że partia hitlerowska 
była początkowo traktowana podejrzliwie i nieufnie, a żaden z działaczy 
nie pochodził z tej prowincji5. W późniejszych latach Stalin oskarżał 
Prusy o nazizm, ale wielu junkrów spoglądało na Adolfa Hitlera z góry 
i uważało go za karierowicza. Niepowodzenia DNVP w dziedzinie polityki 
agrarnej sprawiły jednak, że Prusacy skierowali swe zainteresowania ku 
nazistom. Antykomunistyczna postawa Hitlera i jego plany przywrócenia 
Gdańska i Prus Zachodnich do Niemiec, likwidacji „korytarza” i odzys
kania Kłajpedy spotkały się z aprobatą wielkich posiadaczy ziemskich 
i radykalnych rolników zamieszkujących południowe krańce prowincji. 
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w październiku 
1929 roku załamaniem się cen na giełdzie nowojorskiej, jeszcze bardziej 
skomplikował sytuację wschodniopruskich producentów rolnych. Rosnący 
w latach dwudziestych poziom zadłużenia rolników i Wielki Kryzys 
przyniosły krach na rynku. Nikt nie był w stanie spłacić należności. 
Skutki katastrofy odcisnęły mocne piętno na społeczeństwie całych Nie
miec, a jak głosił Joachim Fest, „wszechobecny kryzys psychologiczny” 
ogarnął cały kraj, który „porzucił wszelkie normy polityczne, moralne 
i polityczne”, przez co ludzie zwracali się ku tym, którzy dawali jakąkol
wiek nadzieję.
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Hitler skwapliwie skorzystał z nadarzającej się okazji. Jego Narodowa 
Partia Socjalistyczna dążyła do uzyskania poparcia w latach dwudziestych, 
ale dopiero gwałtowny wzrost bezrobocia stworzył mu dawno wyczeki
waną szansę. Hitler szykował się do wykorzystania trudności gospodar
czych Republiki Weimarskiej. Alan Bullock w swojej książce Hitler: 
Studium tyranii zmusza czytelnika do spojrzenia przez pryzmat danych 
o bezrobociu:

...na sytuację ludzi stojących beznadziejnie na ulicach wszyst
kich miast przemysłowych w Niemczech; na domostwa bez je
dzenia i ogrzewania, dziewczęta i chłopców kończących szkoły 
beż żadnej szansy na pracę; dopiero wtedy zrozumie się olbrzymie 
zaniepokojenie i rozgoryczenie panujące w umysłach milionów 
zwykłych, przeciętnych Niemców6.

W prasie nazistowskiej Hitler pisał:

Nigdy w życiu nie byłem tak dobrze nastawiony i wewnętrznie 
przekonany jak obecnie. Twarda rzeczywistość otwarła oczy wielu 
milionów Niemców na bezprecedensowe kanty, kłamstwa i zdradę 
ze strony marksistowskich oszustów7.

Odbywały się masowe wiece partii nazistowskiej, a partyjna propaganda 
zalewała całe Niemcy.

Bezrobocie rosło bezlitośnie od początku Wielkiego Kryzysu w 1929 
roku, kiedy to zanotowano 1 milion 320 tysięcy ludzi bez pracy. We 
wrześniu 1930 roku wzrosło do 3 milionów, rok później wynosiło ponad 
4,25 miliona, we wrześniu 1932 przekroczyło 5 milionów, a w styczniu 
1933 doszło do 6 milionów. Dane liczbowe nie oddają ogromnego cier
pienia prawie połowy niemieckich rodzin dotkniętych tą sytuacją. Więk
szość bezrobotnych nie miała żadnych szans na zdobycie pracy. Bieda 
niosła ze sobą widmo bezdomności; właściciele nieruchomości odbierali 
mieszkania i domy tym, których nie było stać na płacenie czynszu, a całe 
rodziny lądowały na ulicy. Nastrój pesymizmu ogarnął prawie całe spo
łeczeństwo. Ambasador Wielkiej Brytanii po powrocie do Berlina w lipcu 
1931 roku „zauważył pustkę na ulicach i złowrogą ciszę panującą w całym 
mieście, a także atmosferę niezwykłego napięcia”.

Na początku lat trzydziestych XX wieku wielu mieszkańców Prus 
Wschodnich uwierzyło w obietnice nazistów. Osthilfe, z której nadal 
korzystali właściciele dużych majątków, nie rozwiązała problemów
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wschodniopruskiego rolnictwa, a polityka rządu Brünninga (1930-1932) 
nie przyczyniła się do uzdrowienia sytuacji w tym sektorze gospodarki. 
Niechęć mieszkańców prowincji do Brünninga pogłębiła się jeszcze, 
kiedy w grudniu 1932 roku ogłosił on plan rezygnacji z kontyngentów na 
produkty rolne i podziału niektórych niewydajnych i upadłych majątków 
ziemskich w Prusach Wschodnich w celu przesiedlenia na nie ponad 600 
tysięcy bezrobotnych ze wsi.

Właściciele ziemscy postanowili wykorzystać te propozycje dla swoich 
celów i 12 stycznia 1932 roku zrzeszenie wielkoobszarowych rolników 
Landbund wystąpiło z gwałtownym atakiem na rząd. Rzecznik zrzeszenia 
złożył wizytę wiekowemu prezydentowi Hindenburgowi i przekonał go, 
że Briinning to „agrarny bolszewik” nastawiony na doprowadzenie trady
cyjnego rolnictwa do ruiny.

Naziści postanowili nie zmarnować nadarzającej się okazji. Ogłosili 
wcześniej swój program w zakresie rolnictwa (podpisany osobiście przez 
Hitlera) mający na celu pozyskanie wyborców z tego sektora, a teraz 
schlebiali rolnikom, dowodząc, że stanowią oni filar całej gospodarki. 
W efekcie tych zabiegów zaczęto uważać nazistów za partię, którą warto 
popierać. Obiecywali przecież kredyty państwowe, obniżenie i likwidację 
niektórych podatków oraz wyższe stawki celne na importowane towary.

Mieszkańcy Prus Wschodnich z natury prawicowi byli pod wielkim 
wrażeniem wizji stworzonej przez nazistów, którzy mieli zaprowadzić 
w Niemczech porządek w czasach, kiedy tradycyjne struktury państwa 
jakoby znajdowały się w stanie rosnącego zagrożenia. Wielu z tych, którzy 
wcześniej uważali Hitlera i jego zwolenników za zwyczajny motłoch, nagle 
zaczęło poważnie traktować obietnice polityków nazistowskich o radykal
nych zmianach polityki prowadzonej przez Republikę Weimarską i podzi
wiać ślepą determinację w dążeniu do rozwiązania problemów kraju.

W wyborach przeprowadzonych w Prusach Wschodnich w 1928 roku 
partia nazistowska zyskała tylko 0,8 procent głosów, ale już we wrześniu 
1930 wynik wyborczy wyniósł 19 procent. Propaganda i antymarksistow- 
skie stanowisko partii, a także obietnice ochrony rolnictwa przekonały 
wyborców w dostatecznym stopniu o tym, że ich problemy wynikające 
zasadniczo z izolacji tej granicznej prowincji najbardziej skutecznie roz- 
wiąże Adolf Hitler. Niemiecki dyplomata i pamiętnikarz hrabia Harry 
Kesler napisał, że dzień wyborów jest:

...czarnym dniem dla Niemiec. Narodowy socjalizm stanowi 
delirium niemieckiej klasy średniej. Może doprowadzić Niemcy 
i Europę do ruiny na wiele długich lat.
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Po dwóch tygodniach podróżował z Berlina do Weimaru:

W naszym pociągu było pełno członków SA jadących do 
Koblencji na uroczystości „wyzwolenia” w mundurach bardzo 
podobnych do Reichswehry. W Halle wrzeszczeli z całych sił, 
śpiewając Straż nad Renem i inne „pieśni patriotyczne”. W Wei
marze wylegli na peron, zeszli schodami do poczekalni. Byli 
bardzo nadęci i zarozumiali. Pijani, w porozpinanych mundurach, 
zupełnie niezdyscyplinowani wszczynali awantury i zaczepiali 
innych pasażerów8.

Poparcie dla nazistów znacznie wzrosło z obawy przed komunistami, 
którzy także mieli swój program dla Niemiec. Partia komunistyczna, 
KPD, była młodą, dynamiczną i silną formacją, szczególnie atrakcyjną 
dla intelektualistów i artystów, których inspirowały obietnice stworzenia 
nowego społeczeństwa i systemu politycznego. Na początku Wielkiego 
Kryzysu komuniści uzyskiwali coraz więcej głosów, a partia zdobywała 
popularność zwłaszcza wśród niewykwalifikowanych młodych robotników 
pozostających bez pracy.

Jesienią 1931 roku naziści przedstawili własne listy kandydatów w wy
borach do izb rolnych w Prusach. Prawo głosu mieli w nich tylko właś
ciciele ziemscy, a partia wyjątkowo dobrze zaprezentowała się w Prusach 
Wschodnich. Upokorzenie Niemiec w wyniku postanowień traktatu wer
salskiego, drastyczne okrojenie liczebności armii, strach przed komuniz
mem i ciągłe trudności ekonomiczne, a z drugiej strony obietnice nazistów 
dotyczące-przywrócenia należnej pozycji rolnictwu doprowadziły do 
tego, że w wyborach powszechnych w lipcu 1932 roku partia hitlerowska 
uzyskała w Prusach Wschodnich 47,1 procent poparcia (w całych Niem
czech 37,3 procent — przyp. red.).

Ostatnio przeprowadzone badania wykazują, że w wyborach w lipcu 
1930, 1932 i 1933 roku naziści osiągnęli największe sukcesy pod wzglę
dem przyciągnięcia tych wyborców, którzy wcześniej nie głosowali9. 
Można przypuszczać, że przyczynił się do tego nieprecyzyjny, ogólnikowy 
program tej partii. Przemawiał do radykałów i konserwatystów, antyso- 
cjalistów i nacjonalistów, reakcjonistów i rewolucjonistów. W dodatku 
wydawał się atrakcyjny dla wszystkich warstw społeczeństwa, więc do 
wyborców wywodzących się z klasy średniej i dzierżawców rolnych przy
łączyli się wielcy posiadacze ziemscy, którzy byli największymi przeciw
nikami wielopartyjnego systemu demokracji Republiki Weimarskiej. 
W styczniu 1932 roku Hitler zjednał sobie czołowe osobistości ze świata
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przemysłu dzięki przemówieniu wygłoszonemu na forum Izby Przemys
łowej w Dusseldorfie, kiedy to oświadczył, że komunizm stanowi naj
większe niebezpieczeństwo dla niemieckiego nacjonalizmu. Dowodził, że 
demokracja liberalna i idea równości nieuchronnie prowadzą do ko
munizmu:

W okresach trudności w państwie zawsze okazuje się, że 
w miejsce wartości osobowościowych pojawia się idea dominacji 
miernot, demokracja, [ale obecnie] koncepcja równości społecznej 
zamienia się w „system” polityczny i ekonomiczny, a systemem 
tym... jest komunizm l(>.

Kilka miesięcy później prominentni właściciele wielkich majątków 
ziemskich w Prusach Wschodnich wsparli sabotowanie rządów Brimnin- 
ga i Schleichera, a także spiskowali z następcą Brünninga von Pappenem, 
aby prezydent Hindenburg mianował Hitlera 30 stycznia 1933 roku 
kanclerzem, chociaż wielu z nich traktowało szefa partii nazistowskiej 
z pogardą.

Partia nowego kanclerza niezwłocznie przejęła krajowe stacje radiowe. 
W Królewcu i całych Prusach Wschodnich ludzie słuchali programu 
nadawanego z Berlina:

Lotem błyskawicy [krzyczał spiker] kraj obiegła wieść o tym, 
że Adolf Hitler został kanclerzem Rzeszy. Milion serc ogarnęły 
płomienie. Wszędzie czuje się radość i wdzięczność... pochód 
płonących pochodni wypełnia Wilhelmstrasse. Jaskrawa czerwień 
wypełnia całą przestrzeń. Cóż to za wspaniały i budujący widok! ".

Po przejęciu władzy Hitler na mocy ustawy o pełnomocnictwach z 23 
marca został dyktatorem Niemiec. Naziści między innymi uspokoili 
wyborców wiejskich, zatwierdzając stałe ceny żywności i regulując 
produkcję towarową w celu zapewnienia stabilnych dostaw artykułów 
żywnościowych i ochrony producentów przed zagraniczną konkurencją. 
Celem nadrzędnym była oczywiście samowystarczalność Niemiec w tym 
względzie. W ciągu kilku lat zwiększyły się dochody rolników, co 
wystarczyło do tego, aby powstrzymać niezadowolenie tych środowisk 
w Prusach Wschodnich i innych rejonach rolniczych. Mimo to udział 
rolnictwa w produkcie narodowym brutto Niemiec spadał z nieco po
wyżej 12 procent w 1927 roku do poniżej 10 procent w 1939, a i samo
wystarczalności żywnościowej nie udało się osiągnąć. Z chwilą wybuchu
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wojny w 1939 roku wskaźnik samowystarczalności wynosił 83 procent, 
a powoływanie coraz większej liczby robotników do wojska nie sprzyjało 
poprawie sytuacji.
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Rozdział czwarty

Nowy początek

Pierwszym mieszkańcem Królewca, który został członkiem partii nazis
towskiej, był mistrz piekarski przebywający na początku lat dwudziestych 
w Monachium. Spodobały mu się idee głoszone przez raczkujące jeszcze 
wtedy ugrupowanie polityczne. W 1925 roku w Królewcu utworzono 
mały oddział SA (Sturmabteilungen — formacja oddziałów szturmowych 
partii nazistowskiej). Joseph Goebbels, szef partyjnej propagandy, wygłosił 
w 1926 roku do grupy szturmowców tak prowokacyjne przemówienie, że 
wywołało ono bójkę między zwolennikami wrogich frakcji na sali spot
kań '. W 1928 roku, kiedy Erich Koch2, człowiek cieszący się złą sławą 
z racji sposobu traktowania ludności Ukrainy po inwazji na Rosję, został 
mianowany przez Hitlera gauleiterem (okręgowym przywódcą — przyp. 
red.) Prus Wschodnich, w mieście było zaledwie 80 członków partii 
nazistowskiej. Burmistrz Królewca dr Lohmeyer wspominał skierowane 
przeciwko sobie knowania, które rozpoczęły się tuż po przyjeździe Kocha. 
Pisał, że Koch „stale próbował mnie drażnić, a kiedy przeciwstawiałem 
się jego zakusom, odpowiadał: «Jak zdobędziemy władzę, to pierwszy 
polecisz z posady». I tak się stało”3.

Koch rozpoczął organizowanie sprawnej machiny partyjnej, zakładając 
specjalne grupy studentów; robotników i rolników. Był założycielem nazisto
wskiej gazety „Ostdeutscher Beobachter” przemianowanej w 1931 roku na 
„Preussiche Zeiting” i podejmował wszelkie działania zmierzające do 
zwiększenia popularności swej partii. W maju 1929 roku dzięki jego 
zabiegom do Królewca przyjechał Hitler i wygłosił przemówienie w ratuszu.

Kilka miesięcy po wizycie Hitlera nastąpił krach na Wall Street i za
łamanie gospodarki stolicy Prus Wschodnich. W ciągu krótkiego czasu 
upadło ponad 500 lokalnych firm, gwałtownie wzrosło bezrobocie i w 1932 
roku jedna czwarta mieszkańców żyła z zapomóg. Wyborcy chętnie 
kierowali swe sympatie ku partiom głoszącym skrajne hasła, komunis
tycznej i nazistowskiej, które postanowiły wykorzystać zaistniałą sytuację. 
Komunistyczna Partia Niemiec miała swoje własne bojówki służące do 
zastraszania przeciwników i ochrony zebrań. Bojownicy Związku Czer
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wonych Frontowców brali udział w krwawych starciach ulicznych z prawi
cowymi formacjami paramilitarnymi takimi jak SA i rozpowszechniali 
materiały propagandowe. Ulice wielu niemieckich miast były opanowane 
przez zwalczające się ugrupowania, a ludzie kryli się w domach, wyczeku
jąc końca przemocy. Na początku lat trzydziestych w Królewcu było wielu 
bezrobotnych, zniecierpliwionych i wściekłych ludzi, którzy nie mogli się 
pogodzić z „niesprawiedliwością losu”. Stali codziennie w tasiemcowych 
kolejkach po zasiłek. Takie kolejki często stawały się areną konfliktu 
między Czerwonymi Frontowcami a SA. W miarę narastania nienawiści 
i przemocy utarczki słowne i awantury były na porządku dziennym.

Lipcowym wyborom 1932 roku towarzyszyły gwałtowne zamieszki. 
W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia miały miejsce poważne zajścia z próbami 
zabójstw, podpaleniami i podkładaniem bomb-. Policja zanotowała w tym 
czasie pożary stacji benzynowych, włamania do budynków użyteczności 
publicznej, próbę zabójstwa redaktora naczelnego „Volkszeitung” i pre
zydenta prowincji oraz morderstwo urzędnika o nazwisku Sauf.

Początek 1933 roku przyniósł ostre starcie między zwolennikami narodo
wych socjalistów a Czerwonymi Frontowcami; ulice Starego Miasta 
wypełniły się rywalizującymi ze sobą grupami bojowników4. Nazajutrz 
w gazetach pojawiły się doniesienia o tym, że członek SA Fritz Tschierse 
został zadźgany nożem. Po objęciu władzy naziści wznieśli pomnik z brązu 
na jego cześć, a w każde święto państwowe członkowie partii maszerowali 
przed nim krokiem defiladowym, trzymali warty honorowe, składali wieńce 
i palili pochodnie. Dla uczczenia pamięci nazistowskiego męczennika 
Gesekus Platz na Starym Mieście przemianowano na Tschierse Strasse.

W przeddzień wyborów do Reichstagu, które odbyły się 5 marca 
1933 roku, w dniu określonym przez Hitlera „dniem przebudzenia na
rodu”, przywódca partii nazistowskiej ponownie przyjechał do Królewca, 
tym razem w pełni chwały, do „starego, królewskiego miasta”. Na koniec 
trwających miesiąc przemarszów z pochodniami, potężnych demonstracji 
z udziałem wiwatujących tłumów, wśród ryczących megafonów, krzy
kliwie wygłaszanych haseł i wszechobecnych flag ze swastyką, wygłosił 
przedwyborcze przemówienie. Hitler przypomniał rozentuzjazmowane
mu tłumowi, że prezydent Hindenburg wyzwolił Prusy Wschodnie spod 
panowania Rosji podczas I wojny światowej i zapowiedział: „Musimy 
zrobić nowy początek oparty na prawdzie; ludzie muszą zrozumieć, 
że ich przyszłość zależy wyłącznie od ich potencjału”. Na koniec za
apelował: „Noście głowy wysoko i okazujcie dumę. Nie jesteście już 
zniewoleni; nadeszła prawdziwa wolność!”5. Wszystkie stacje radiowe 
w Niemczech dostały polecenie transmitowania słów Hitlera nie tylko
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przez radioodbiorniki w domach, ale przez megafony umieszczone na 
ulicach, a dla podkreślenia znaczenia wystąpienia Fiihrera w wielu miej
scach pojawiły się kolumny SA.

Victor Klemperer tak opisał to wydarzenie w swoim pamiętniku:

W sobotę, czwartego, słyszałem fragment przemówienia Hitlera 
wygłoszonego w Królewcu. Ściana frontowa hotelu koło dworca 
oświetlona, niezmierzone morze pochodni, flagi ze swastyką zatknię
te na balkonach i megafonach. Docierały do mnie tylko pojedyncze 
słowa. Ale ten ton! Obłudny wrzask, faktycznie wrzask klechy6.

Po zakończeniu przemówienia odezwały się dzwony katedry, których 
dźwięk mieszał się z muzyką wojskową. Na pobliskich wzgórzach, które 
Hitler nazwał „zagrożonym pograniczem na wschodzie”, zapłonęły ognis
ka. Wilhelm Matuli, który 5 marca poszedł oddać swój głos wyborczy, 
zauważył, że wszędzie pełno jest SA-manów. Helga Gerhardi także pamięta 
wyborców w Królewcu. Była wtedy dzieckiem i myślała, że ludzie wyraża
ją swoje poparcie dla Hitlera jako nowego kanclerza: „Głosowanie polegało 
na oddaniu głosu «Tak» lub «Nie». Jeśli ktoś zagłosował «Tak», dostawał 
mały znaczek z wygiętego drutu z napisem Ja (niem. „tak” — przyp. 
tłum.), który wpinało się do klapy”. Odniosła wrażenie, że „każdy miał taki 
znaczek, chociaż miało to być głosowanie tajne”7. Dora Skopp wspomina, 
że jej rodzice byli wśród tych, którzy opowiedzieli się za „Nie” — ale i tak 
dostali znaczek, który wrzucili do śmieci po powrocie do domu8.

Naziści otrzymali 44 procent głosów w skali całego kraju, ale w Prusach 
Wschodnich uzyskali najwyższe poparcie — 56,5 procent. Skutkowało to 
zwolnieniem burmistrza Lohmeyera z urzędu. Obserwatorzy polityczni 
nie mieli wątpliwości, że przemówienie Hitlera do wielkiego tłumu w Kró
lewcu miało ogromny wpływ na wynik wyborczy. Naziści zdobyli głosy 
88 551 obywateli w porównaniu z 75 760 głosami w wyborach w lipcu 
1932 i 62 880 w listopadzie 1932 roku. (W 1928 roku na nazistów 
zagłosowało zaledwie 2000 osób)9.

Dziesiątego maja 1933 roku na głównym placu defilad Trommelplatz 
odbyło się palenie książek, wśród których znalazły się „wszystkie dzieła, 
które mają wywrotowy wpływ na naszą przyszłość lub uderzają w pod
stawy niemieckiej myśli, niemieckiego domu i siłę napędową narodu”. 
Z uniwersytetu usunięto szesnastu profesorów z powodu ich poglądów 
politycznych lub pochodzenia rasowego. Zwolniono także dwóch dyrek
torów szkół mających najdłuższy staż pracy. Rozporządzenie z paździer
nika 1933 roku nałożyło nowe zadania na wydawców gazet. Wszyscy
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redaktorzy naczelni musieli być obywatelami Rzeszy, złożyć deklaracje 
lojalności wobec nazistowskiego państwa i zrezygnować z publikacji 
materiałów mogących osłabić potencjał Niemiec. Wielu wysokich rangą 
urzędników pracujących w Królewcu od zakończenia I wojny światowej 
traciło posadę, jeśli nie było członkami partii. Na opuszczone stanowiska 
czyhały całe zastępy nazistów.

Dwie najbardziej znaczące gazety w Królewcu — „Königsberger Zei
tung” i „Hartungsche Zeitung” — wydały ostatnie numery i zostały 
zamknięte. SS zajęło i zamknęło biura lokalnej Partii Socjaldemokratycz
nej, związków zawodowych i siedzibę loży masońskiej. Zmieniono nazwy 
wielu ulic i placów — Hansa Platz stał się Adolf Hitler Strasse, Königsalle 
przemianowano na Hermann Göring Strasse (która w 1945 roku została 
nazwana aleją Stalina), pojawiły się również Horst Wessel Strasse i Erich 
Koch Platz. Podczas nocy długich noży 30 czerwca 1934 roku,-kiedy to 
Hitler rozprawił się z SA i innymi potencjalnymi przeciwnikami, SS 
wymordowało wielu znanych obywateli Królewca, w tym prezydenta 
Prus Wschodnich Maxa von Bahrfeldta, członka rady miejskiej Zirpensa 
i Otto Wyrgatscha, redaktora naczelnego „Königsberger Zeitung”. W tym 
samym roku podobny los spotkał jeszcze inne czołowe osobistości miasta.

Po zdobyciu władzy przez nazistów Erich Koch oświadczył, że wkrótce 
zlikwiduje bezrobocie w Prusach Wschodnich. Czynił w związku z tym 
usilne starania, aby uzyskać wsparcie Adolfa Hitlera dla gospodarki prowin
cji. Jego głównym celem było właśnie zmniejszenie bezrobocia. Dzięki 
zastrzykowi pieniędzy umożliwiającemu udział robotników z Królewca 
w programie remilitaryzacji i budownictwa udało mu się obniżyć w 1935 
roku liczbę bezrobotnych ze 102 000 do 18 200. Niewątpliwie po 1933 roku 
sytuacja gospodarcza miasta uległa poprawie. Stworzono nowe miejsca 
pracy w porcie, zakładach przemysłowych i innych przedsiębiorstwach, 
korzystny wpływ miało również ożywienie budownictwa mieszkaniowego 
i budowa autostrady łączącej Królewiec z Elblągiem, chociaż przedłużenie 
tej drogi do Gdańska i Berlina nie wyszło poza sferę planów. W latach 
trzydziestych powstawały przedszkola, schroniska młodzieżowe, domy 
matki i dziecka, wyremontowano wiele szkół. Polityka Kocha była wielkim 
sukcesem, chociaż on sam uczestniczył w operacjach czarnorynkowych 
przynoszących mu ogromne zyski. Poprawa sytuacji gospodarczej przyczyni
ła się do zwiększenia poparcia dla partii nazistowskiej, chociaż ani rolnictwo, 
ani przedsiębiorstwa prowadzące zakrojoną na szeroką skalę działalność 
eksportową nie rozwijały się w tempie oczekiwanym przez Kocha l().

Marianne Mackinnon, która po wojnie wyszła za brytyjskiego oficera, 
wspomina, że będąc dzieckiem, słyszała w radiu, jak komentator polityczny
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nazywał Hitlera mesjaszem Niemiec. Zapytała ojca, co to znaczy, a ten 
odpowiedział, że „to ktoś, kto przybył w celu wyzwolenia kraju i ludzi”. 
Żona dozorcy Frau Klein „często mówiła o Hitlerze jako darze niebios”, 
a Herr Kahl, piekarz, wypowiadał się o nim jako „właściwym człowieku 
we właściwym czasie”. Marianne zauważyła zmiany społeczne, szczególnie 
w swojej szkole. Niektóre z nich pojawiły się niepostrzeżenie, inne wpro
wadzano „przy dźwiękach trąb i bębnów”. Lekcje zaczynały się od hit
lerowskiego pozdrowienia. Ludzie musieli wykonywać ten charakterys
tyczny gest, witając się i pozdrawiając kogoś na ulicy:

Heil Hitler! Pojawiło się nowe pozdrowienie. Ręka w górę, ręka 
w dół, w górę, w dół. Było to oficjalne pozdrowienie wprowadzone 
w Niemczech i każdy posłusznie je wykonywał, nawet mój ojciec.

Ojciec Marianne wrócił pewnego dnia z pracy i oznajmił rodzinie, że 
zapisał się do partii. Propozycja wypłynęła od dyrekcji. Powiedziano mu, 
żeby „pomyślał o politycznym wizerunku firmy”. W końcu złożył ślubo
wanie, żeby uniknąć degradacji na niższe stanowisko. W szkole Marianne 
pojawiły się nowe podręczniki, zaczęto śpiewać nowe piosenki, zmieniono 
program nauczania i wprowadzono nowe zasady dotyczące pisania goty
kiem, a wychowanie fizyczne zastąpiło dotychczasowe lekcje religii. 
Nauczycielka Frau Bienert tłumaczyła, że według Hitlera najważniejsza 
dla dzieci jest zasada: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczniowie 
zresztą też woleli lekcje WF-u niż inne przedmioty

W szkole Marianne, jak we wszystkich niemieckich szkołach, najwięk
szy nacisk kładziono na sport i dyscyplinę. Lekcje były coraz bardziej 
upolitycznione, a uczniowie w okresie plebiscytu dotyczącego Zagłębia 
Saary w 1935 roku musieli recytować wiersz napisany w 1920 roku przez 
Hannsa Marię Luxa:

Deusch ist die Saar, Deutsch immerdar,
Deutsch ist das Lied und deutsch das wort,
Und deutsch der Berge schwarz,er Hort.

(Saara jest niemiecka po wszystkie czasy,
Niemiecka jest pieśń i każde słowo,
Tak jak niemiecki jest czarny skarb ukryty w górach l2.

Mieszkańcy Górnej Saary zgodnie głosowali za powrotem do Niemiec, 
a to posłużyło Hitlerowi jako uzasadnienie przejęcia zdemilitaryzowanej
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Nadrenii w 1936 roku*, a następnie sięgnięcia po Austrię w 1938. Wojska 
hitlerowskie wkroczyły do Austrii w marcu 1938 roku, a 12 tego miesiąca 
spotkały się z entuzjastycznym powitaniem ze strony wiedeńczyków. 
Anschluss, zjednoczenie Austrii i Niemiec, odbyło się pomimo dyplomaty
cznych protestów Anglii i Francji. Nie poszły za tym jednak żadne działania 
militarne. Umocniło to wiarę Hitlera w możliwości dokonania kolejnych 
aktów ekspansji terytorialnej. Królewiec postrzegał go jako bohatera.

Dwa lata wcześniej, w maju 1936 roku, młody Martin Bergau, który 
mieszkał w nadmorskiej miejscowości Jantarnyj, widział wraz z całą 
swoją klasą Hitlera, gdy ten wracał z wizyty w Królewcu i na terenach 
Polski zamieszkanych przez ludność niemieckojęzyczną. Wagony na 
dworcu przystrojone były brzozo wy mi gałęziami, a na peronie zbudowano 
podwyższenie, aby wszyscy mogli ujrzeć wodza. Przebywanie w tłumie 
oczekujących na „ukochanego Fiihrera” było „ogromnym przeżyciem” 
dla klasy Martina. Ludzie wiwatowali na cześć jadącego w otwartej 
limuzynie człowieka, który „trzy lata później pogrążył cały świat w cha
osie” i złożył ofiarę z Prus Wschodnich 13.

Hitler ponownie przyjechał do Królewca 25 marca 1938 roku, jedenaście 
dni po aneksji Austrii. Przez wiele dni trwały przygotowania do tej 
wizyty. W dzień przyjazdu Fiihrera miasto było upstrzone nazistowskimi 
flagami i transparentami, a w sklepach oferowano mnóstwo proporczyków 
z wizerunkiem Hitlera i swastyką oraz dekoracji z liści dębowych i lau
rowych. Mieszkańcom kazano wywiesić przynajmniej po jednej fladze 
z okien domów. Co pięćdziesiąt metrów na ulicach wisiały transparenty, 
Hitlerjugend i SS ćwiczyło musztrę, orkiestry grały muzykę marszową. 
Starsze kobiety ze wsi sprzedawały bukiety fiołków ludziom zgromadzo
nym na chodnikach. Wszyscy uczniowie szli szóstkami na wyznaczone 
miejsca wzdłuż trasy przejazdu. Rozentuzjazmowany tłum tworzył szpaler 
od dworca do zamku, wiwatując, pozdrawiając Hitlera nazistowskim 
gestem i rzucając fiołki podczas przejazdu „honorowego gościa”.

Świadkowie tamtego wydarzenia pamiętają zupełne oszołomienie tłumu. 
Wszystkich przepełniała duma na widok Hitlera, który stał z wyciągniętą 
ręką w samochodzie jadącym w asyście motocykli na stadion l4. Wygłosił 
tam przemówienie, w którym uzasadniał aneksję Austrii. Jego słowa było 
słychać w całym mieście przez megafony, a naród miał też możliwość 
wysłuchania Fiihrera przez radio. Kanclerz ogłosił wybory dla uzyskania 
poparcia w kwestii Austrii i dodawał otuchy współobywatelom. „Po

* Wprowadzenie wojsk do Nadrenii było zamierzonym krokiem Hitlera mającym na 
celu pogwałcenie traktatu wersalskiego i wybadanie reakcji rządu francuskiego. Zdecy
dowany sprzeciw tego rządu prawdopodobnie zmusiłby Niemców do odwrotu (przyp. red.).
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przekroczeniu dawnej granicy poczułem przypływ uwielbienia, jakiego 
nigdy przedtem nie doznałem. Przybyliśmy nie jako tyrani, lecz wy
zwoliciele” l5. Głosowanie odbyło się 10 kwietnia 1938 roku i dało nazis
tom 99 procent poparcia.

Rok później 23 marca wszyscy z zadowoleniem przyjęli wiadomość 
o tym, że dawna część Prus Wschodnich, rejon Kłajpedy, wróciła do Rzeszy 
zaledwie dziesięć dni po zajęciu Pragi. Hitler z pokładu pancernika kieszon
kowego „Deutschland” osobiście nadzorował „odzyskanie” niewielkiego 
miasta na północnych rubieżach tej prowincji. Rozmawiając w tym czasie 
przez radio z przedstawicielami rządu Litwy, żądał odpowiedzi na pytanie, 
czy może wpłynąć do Kłajpedy pokojowo, czy też ma użyć siły. Minister 
spraw zagranicznych Rzeszy Ribbentrop wywierał dodatkowo nacisk na 
członków litewskiej delegacji wezwanej do Berlina. Litwini ugięli się przed 
żądaniami Hitlera i oddali sporny obszar bez walki. Marynarka wojenna 
trzymała się z dala od brzegu w gotowości rozpoczęcia inwazji, ale nie 
dostała szansy podjęcia ataku. Była to ostatnia bezkrwawa zdobycz Hitlera.
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Rozdział piąty

Żydzi w Królewcu

Królewiec, zamieszkany przez stosunkowo nieliczną społeczność ży
dowską, został wybrany przez Hitlera na miejsce, z którego w sierpniu 
1935 roku wygłosił przemówienie do lojalnych członków partii, infor
mując ich, że w przygotowaniu znajdują się ustawy antyżydowskie 
stanowiące główny cel rządu. Były to: Ustawy Norymberskie, Ustawa 
o Obywatelstwie Rzeszy i Ustawa o Ochronie Czci i Krwi Niemieckiej 
uchwalone 15 września 1935 roku.

Pierwsi Żydzi przybyli do Królewca w roku 1540; ostatni opuścili to 
miasto w kwietniu 1948*. Pierwszą synagogę zbudowano tu w 1756 
roku. W 1880, po pogromach w zachodniej Rosji, liczebność mniejszości 
żydowskiej osiągnęła w Królewcu najwyższy stan, około 5000 osób, co 
stanowiło 3,6 procent mieszkańców miasta. Gdy władzę przejęli naziści, 
w 1933 roku, w Królewcu było 3200 Żydów korzystających z dwóch 
synagog. Na zapleczu dużej synagogi na Lindenstrasse, jednej z głównych 
ulic miasta, znajdowała się szkoła żydowska. Istniała także mniejsza, 
zwana Adas Israel, do której uczęszczali ortodoksi.

O ile mieszkańcy wsi mieli na ogół prawicowe przekonania, o tyle miasto 
Królewiec było tradycyjnie liberalne i tolerancyjne. Studentów pochodzenia 
żydowskiego przyjmowano na uniwersytet od 1712 roku, a słynny Immanu
el Kant miał wielu studentów wywodzących się z tej grupy etnicznej. Na 
początku XIX wieku spora grupa imigrantów pochodzenia żydowskiego 
z Rosji zamieszkała w centrum miasta w okolicach Lindenstrasse i Kaiserst
rasse ', ale w późniejszych latach zamożni Żydzi przenieśli się na przedmie
ścia i rozpoczęli działalność w dziedzinie handlu i przemysłu, uczestnicząc 
również w życiu kulturalnym i włączając się aktywnie w lokalną politykę2.

Pod koniec XIX wieku członkowie elity intelektualnej miasta zaczęli 
bywać na salonach szanowanych rodzin żydowskich, takich jak Friedlan-

* Prawdopodobnie Żydzi przybyli do Królewca jeszcze przed 1540 r. (trudno sobie 
wyobrazić wschodniopruskie miasto handlowe już od 300 lat pulsujące życiem bez 
Żydów); nie można też przyjąć za pewnik, że wszyscy ocaleli po Holocauście Żydzi 
opuścili Królewiec (przyp. red.).
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derowie czy Herzowie, a w latach dziewięćdziesiątych zbudowano nową, 
ogromną synagogę mogącą pomieścić 1500 osób. Była to budowla wy
sokości pięćdziesięciu metrów (jak większość synagog w Niemczech) 
zbudowana w stylu katedry, a jej wyszukany wystrój doskonale odzwier
ciedlał rosnące bogactwo i pozycję żydowskiej społeczności. Można ją 
było łatwo dostrzec, patrząc od strony katedry, i łatwo do niej dojść przez 
drewniany Höning Brücke (most Miodowy) prowadzący na wyspę Kneip- 
hof. Synagoga była wyposażona w organy i działał w niej chór; nabożeń
stwa odbywały się po niemiecku przy wykorzystaniu pism XVIII-wiecz- 
nego pisarza i myśliciela Mosesa Mendelssohna. Na uroczystości otwarcia 
świątyni obecnych było wielu miejscowych dygnitarzy, a burmistrz Kró
lewca Brinkmann mówił o dobrej woli cechującej współpracę społeczności 
chrześcijańskiej i żydowskiej oraz stwierdził, że ludzie wszelkich religii 
i wyznań zamieszkujący miasto tworzą atmosferę pokoju i zgody.

W 1920 roku harmonia ta została zakłócona, a coraz poważniejsze 
problemy ekonomiczne doprowadziły do szukania kozła ofiarnego. An
tysemityzm podsycany przez SA i Freikorps stał się coraz bardziej widocz
ny jeszcze przed dojściem nazistów do władzy. Szef policji miasta Josef 
Lübbring wprowadził w 1920 roku zakaz sprzedaży w Królewcu gazet 
antysemickich, a w 1924 udało mu się nie dopuścić do wygłoszenia przez 
Hitlera przemówienia w tym mieście. Jednakże wielu Żydów wciąż czuło 
się zagrożonych; zamordowanie 24 czerwca 1922 roku ministra w lokal
nym rządzie Walthera Rathenau3 przez prawicowych ekstremistów w Ber
linie do głębi poruszyło królewieckich Żydów, a w dzień po tym zdarzeniu 
ulice miasta były widownią demonstracji przeciwko brutalnemu morder
stwu polityka. Po przybyciu w 1928 roku Ericha Kocha i zdobyciu przez 
nazistów znacznej liczby głosów w wyborach do rady miejskiej policja 
utraciła panowanie nad terrorem ulicznym. Rozpoczęło się „czyszczenie 
ulic” — ataki na komunistów, socjaldemokratów i Żydów. Niechętny 
nazistom dyplomata hrabia Harry Kessler był w październiku 1930 roku 
świadkiem wydarzeń w Berlinie, które odbiły się szerokim echem w Kró
lewcu i wielu innych miastach:

Trzynasty października, otwarcie sesji Reichstagu. Masowe 
demonstracje nazistów przez całe popołudnie i wieczór. Powybijali 
okna w Wertheim Grünfelde i innych domach towarowych na 
Leipzigerstrasse. Wieczorem zebrali się na Potsdamer Platz, wy
krzykując: „Niemcy, przebudźcie się”, „Śmierć Żydom” i „Heil 
Hitler”. Tłum w większości składał się z młodocianej hołoty, 
która z wrzaskiem uciekała, jak tylko policja zaczęła używać
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gumowych pałek. Nigdy jeszcze nie widziałem tyle motłochu 
w tych częściach miasta4.

Ludwig Goldstein, żydowski redaktor naczelny królewieckiej gazety 
„Hartungsche Zeitung”, został zwolniony w marcu 1932 roku. W tym 
samym miesiącu żydowski właściciel jednego z kin został pobity i zmarł 
po trzech dniach w wyniku odniesionych obrażeń. W kwietniu 1933 roku, 
zaledwie ponad dwa miesiące po objęciu władzy przez Hiltera, Żydzi 
zostali wyrzuceni z pracy w urzędach w całych Niemczech, a Führer 
wezwał do bojkotu żydowskich przedsiębiorstw. Wrogość do Żydów 
w Królewcu za sprawą Ericha Kocha stała się wyjątkowo agresywna. Od 
pierwszego dnia po mianowaniu Hitlera kanclerzem Rzeszy w styczniu 
rozpętana została kampania przemocy, a już w lutym ponad 500‘Żydów 
wyjechało z miasta5.

W innych miejscowościach w Prusach Wschodnich żydowskie domy 
i sklepy atakowano w nocy. Koch wprowadził zakaz wstępu członkom 
żydowskich rodzin do sklepów i miejsc użyteczności publicznej oraz 
zastosował w praktyce cały zakres rasistowskiego ustawodawstwa. Ata
kowano wszystko co żydowskie, głównie liczne sklepy, a mieszkańcy 
Królewca nie tak dawno dumni ze swej tolerancji bezwolnie poddali się 
uprzedzeniom i przemocy wzniecanej przez SA.

Żydowskie dzieci były atakowane znienacka i bite w drodze ze szkoły 
przez grupki członków Hitlerjugend karmionych antysemicką propagandą. 
Na wielu budynkach wypisywano hasło „Śmierć Żydom”, a dla Michaela 
Więcka, chłopca, którego matka była Żydówką, nagonka ze strony nazis
tów stała się codziennością. Przejawiało się to często w formie uszczyp
liwych uwag i dowcipów o „handlujących Żydach”, ale zapadało to 
„głęboko w serce jak najgorsza trucizna”6.

Wieck nie zdziwił się, gdy pewnego dnia w listopadzie 1938 roku 
matka powiedziała mu, że może nie iść do szkoły, bo budynek na Lin
denstrasse został zaatakowany i spalony. Był to ranek po kryształowej 
nocy, kiedy to w całych Niemczech rozpoczął się prawdziwy pogrom 
w następstwie zamordowania w Paryżu dyplomaty Ernsta von Ratha 
przez młodego polskiego Żyda Herszela Grynszpana. Rath studiował 
wcześniej w Królewcu, gdzie wstąpił do partii nazistowskiej. Czyn Gryn
szpana został przedstawiony przez goebbelsowską propagandę jako atak 
w wyniku spisku „międzynarodowego żydostwa” skierowany przeciwko 
Rzeszy i samemu Ftihrerowi.

W nocy z 9 na 10 listopada watahy nazistów przeszły przez żydowskie 
dzielnice, wybijając wszędzie szyby, paląc synagogi i zabierając, co się
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dało. W całych Niemczech zniszczono ponad 150 synagog i prawie 7500 
różnych sklepów i zakładów. Około 26 tysięcy Żydów aresztowano i wy
słano do obozów koncentracyjnych; w wyniku ataków i pobicia zmarło 
91 osób.

Ataki były szczególnie gwałtowne w Królewcu z racji związku miasta 
ze sprawą Grynszpana. Napastnicy zamknęli się w synagodze na Lin
denstrasse i zbezcześcili zwoje Tory, drąc je na kawałki i wyrzucając 
na ulicę. Meble ze znajdującego się obok żydowskiego sierocińca zostały 
podpalone, a dzieci wybiegły w panice na dwór. Nie miały czasu, żeby 
się ubrać i stały w piżamach, trzęsąc się z zimna. Były mimowolnymi 
świadkami podpalenia kopuły synagogi. Michael Wieck pamięta, że 
synagoga została bardzo poważnie uszkodzona. „Kilka lat później Kró
lewiec wyglądał tak samo, a to, co się stało, można było uważać za karę 
bożą”7. Ortodoksyjna synagoga Adas Israel również stała się obiektem 
ataku, ale nie została zniszczona ze względu na położenia na Seilerstrasse 
na Starym Mieście. Stała bardzo blisko innych budynków, które mogłyby 
ucierpieć w wyniku pożaru. W nocy aresztowano 450 Żydów, a ostatni 
naczelny rabin Królewca Josef Dünner wyjechał z miasta po podpaleniu 
synagogi.

Helga Gerhardi widziała skutki ataku na Stern, jeden z największych 
sklepów w mieście, przeprowadzonego tamtej nocy. Stern był trzypięt
rowym domem towarowym bardzo tłumnie odwiedzanym przez miesz
kańców. Rankiem 10 listopada, kiedy Helga przyszła do szkoły, usłyszała, 
że wielki sklep został splądrowany. Po zakończeniu lekcji poszła do 
domu przez centrum miasta:

To było okropne. Wszystkie szyby były wybite i w całym 
budynku po oknach zostały tylko wielkie dziury. W środku wszyst
ko było poniszczone, lady, wystawy i meble. Papiery, pudełka, 
ubrania, porcelana, buty, talerze, rozdarte poduszki i pełno pierza 
w powietrzu... Słyszałam, jak ludzie mówili... „To stało się zeszłej 
nocy. Niektórzy wychodzili obładowani pudłami, inni wynosili 
ubrania, a nawet futra. Takie zniszczenia to nic dobrego, ale 
przecież to należało do Żydów. Dlaczego nie rozdawali tego 
bogactwa? Przecież w mieście jest tyle biednych ludzi, którzy 
chcieliby coś mieć”8.

Dora Skopp mieszkała w handlowej części Starego Miasta nad sklepem 
futrzarskim prowadzonym przez jej ojca. O 4 rano obudził ją brzęk 
rozbijanego szkła dochodzący z ulicy. W półmroku widziała mężczyzn
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w brunatnych mundurach, którzy dewastowali sklep z lampami. Najpierw 
wybili okna, potem splądrowali wnętrze, chowali jakieś przedmioty do 
kieszeni, a potem uciekli. Jej ojciec zszedł na dół i stwierdził, że jego 
sklep nie jest zniszczony, ale znajdujący się obok z porcelaną padł ofiarą 
nazistów. Wszystkie pobliskie sklepy należące do Żydów zostały rozbite. 
Napastnicy sikali na to, czego nie byli w stanie zabrać. Zwolennicy 
Hitlera atakowali również żydowskie hotele i restauracje w mieście i wy
pisywali na ścianach hasło: „Nie chcemy Żydów”. Nie oszczędzono 
nawet cmentarza9. Goebbels chełpił się tym, że w czasie kryształowej 
nocy podpalono i zniszczono ponad 150 synagog (chociaż faktyczna 
liczba może być znacznie większa).

Żydowskie dzieci z Królewca powróciły do szkoły w sierocińcu na 
tyłach dużej synagogi — budynek ten przetrwał do końca wojny. Sama 
synagoga pozostała cichym pomnikiem cierpienia, a Żydzi uczęszczali 
potem do synagogi Adas Israel. W roku 1942 Dora Skopp wracała do 
domu ze szkoły mieszczącej się na wyspie Kneiphof przez most Miodowy 
łączący Lindenstrasse z wyspą. Drogę zastąpiło jej czterech policjantów, 
którzy powiedzieli: „Przejścia nie ma, wracaj; zróbcie miejsce”. Cała 
grupa uczniów została skierowana w małą boczną uliczkę, ale Dora 
zdołała przedostać się w miejsce, z którego widać było Lindenstrasse. 
Widziała, jak palą się resztki synagogi i jak strażacy wyprowadzają 
stamtąd ludzi. Nikt nie wiedział, co się dzieje, ale strażacy robili wszystko, 
żeby uratować uwięzionych. Nagle zawyła syrena:

Wozy strażackie wycofały się z miejsca akcji, słychać było 
głośny trzask i kopuła synagogi zawaliła się, wzniecając tumany 
pyłu. Potem policja znów otworzyła most. Nie widziałam już 
później na moście dzieci ze znakiem gwiazdy l().

Dora nie widziała już później żydowskich dzieci, bo one i ich rodziny 
dostały nakaz, żeby udać się na Dworzec Północny w Królewcu i czekać 
na transport. Nieszczęśnicy maszerowali żałośnie przez ulice, dźwigając 
swój dobytek. Był to okropny widok przypominający według słów Mi
chaela Więcka „potoki uchodźców opuszczających potem bombardowane 
miasta”. Wieck wspomina, że mieszkańcy Królewca biernie przypatrywali 
się ewakuacji Żydów albo odwracali głowy. Wywózka Żydów zaczęła się 
kilka miesięcy wcześniej, a ludzie postanowili wtedy „nie zauważać tego, 
czego nie chcieli widzieć”. Jednak tym razem mimo ogólnej bierności 
wielu ludzi uważało, że „tamtego dnia w Królewcu zdarzyło się wiele 
zła”. Punkt zborny znajdował się w dużej ujeżdżalni. SS-mani stali przy
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stołach, na których leżały różne dokumenty i papiery. Żydzi czekali na 
załatwienie „formalności”, a potem zostali zabrani na dworzec i wywie
zieni:

...może do Chełmna, do obozu koncentracyjnego niedaleko 
Prus Wschodnich, gdzie prowadzono pierwsze próby z komorami 
gazowymi, albo do Rygi czy nawet do Auschwitz".

Helga Gerhardi wspomina, jak mieszkańcy Królewca stopniowo:

...poddawali się manipulacjom i zakusom narodowego socjaliz
mu. Uczono nas w szkole, że Żydzi są przyczyną wszelkiego zła, 
które dotknęło Niemcy. W bibliotece szkolnej była mała książecz
ka z obrazkami, w której znajdował się taki wierszyk:

Trau keinem Fuchs auf grüner Heid
Und keinem Juden bei seinem Eid.

[Nie ufaj lisowi, co po lesie biega,
Ani Żydowi, kiedy przysięga] l2.

Dora Skopp wspomina nabożeństwo w Wielki Piątek odprawiane w koś
ciele na Starym Mieście przy Paradeplatz. Miała wtedy około dziesięciu 
lat i pierwszy raz uświadomiła sobie sprzeczności między chrześcijań
stwem a hasłami propagandy narodowo-socjalistycznej, które słyszała 
w Związku Niemieckich Dziewcząt i w szkole. Zadała pastorowi kilka 
pytań: „Czy Jezus był Żydem? Czy Żydzi go zabili? Czy powinno się ich 
unikać?”, ale ten nie potrafił albo nie mógł udzielić żadnej odpowiedzi:

Moje wątpliwości i poczucie niepewności narastało. Rozpętana 
kampania nienawiści do Żydów była coraz bardziej krzykliwa 
i jawna. Nasz gospodarz Herr Frühling był bardzo poczciwy 
i kochany. Chodził w soboty po zakupy na rynek Starego Miasta 
i przynosił nam wiśnie, morele albo jabłka. Zawsze znalazł dla 
nas jakieś dobro słowo. Dlaczego mieliśmy go nagle zacząć inaczej 
traktować? Dlaczego naziści obrzucają go błotem? Nie powie
dzieliśmy ani słowa na naszego kochanego pana Frühlinga. Podli 
demagodzy na pewno go nie znali. Gdyby go znali, to powinni 
go polubić, tak jak my l3.
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W roku 1938, tydzień po kryształowej nocy, wielu Żydów z Królewca 
wywieziono do obozów koncentracyjnych na kilka tygodni, żeby uzmys
łowić im, iż miasto ich nie chce. Celem tej akcji nie było wymordowanie 
niechcianych obywateli, ale zmuszenie ich do wyjazdu. Nie ma właściwie 
żadnych dokumentów mówiących o losach królewieckich Żydów w takich 
obozach, ale wiadomo z innych źródeł, że podobne obozy znajdowały się 
na terenie całych Niemiec, a większość aresztowanych była tam dręczona, 
głodzona, maltretowana fizycznie, a nawet torturowana. Wypuszczani na 
wolność wracali do domów, ale dawano im do zrozumienia, żeby wyje
chali z Niemiec. W wyniku takiego traktowania około dwóch trzecich 
żydowskich rodzin z Królewca (prawie 3000 osób) opuściło swe miasto 
jeszcze przed wybuchem wojny. Wygnańcy jechali pociągami przez te
rytorium Polski do Berlina, a potem do Bremerhaven, skąd statkami 
płynęli do Anglii lub Stanów Zjednoczonych. Tych, którzy zostali, wcie
lono przymusowo do batalionów pracy i przesiedlono do wydzielonych 
dzielnic.

W lipcu 1941 roku Hermann Göring polecił szefowi służby bezpieczeń
stwa SS Reinhardowi Heydrichowi opracowanie „generalnego planu 
uwzględniającego środki administracyjne, materialne i finansowe nie
zbędne do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”*. Plan taki 
został przyjęty na konferencji w Wannesee 20 stycznia 1942 roku, kiedy 
podjęto decyzję o rozpoczęciu programu masowej eksterminacji, ale 
jeszcze wcześniej, bo 3 września 1941 roku nakazano wszystkim Żydom 
powyżej szóstego roku życia nosić na ubraniach żółtą gwiazdę. Gwiazda 
była wielkości dłoni i miała jeszcze dodatkowo czarną literę „J” (niem. 
Jude — Żyd; przyp. red.). Żydzi byli teraz oznakowani i zostali wy
kluczeni z normalnego życia. Miesiąc po wprowadzeniu obowiązku no
szenia gwiazdy wydano kolejne zarządzenie zabraniające Żydom emigracji 
z Rzeszy.

Michael Wieck wiedział, że odtąd przestał być pełnoprawnym obywa
telem ukochanego miasta:

Wcześniej mogliśmy wypożyczyć łódkę i spędzić beztrosko 
godzinę na stawie koło zamku... albo wyjechać pociągiem za 
miasto, żeby popływać. Teraz trzeba było zebrać się na odwagę, 
żeby wyjść na ulicę jako osoba naznaczona. Musiałem chodzić 
rynsztokiem, a każdy mógł mnie opluć... Wydaje mi się, że zdołali

* Göring działał na rozkaz Hitlera, który w lipcu 1941 r. Uważał wojnę ze Związkiem 
Radzieckim za wygraną i nie widział już żadnych przeszkód, aby przystąpić do ostatecznej 
zagłady Żydów europejskich (przyp. red.).
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poróżnić społeczeństwo Prus Wschodnich prawdopodobnie przy 
wydatnej pomocy ambitnego i chorobliwie antysemickiego gau- 
leitera Ericha Kocha l4.

W 1942 roku zaczęła się ostateczna wywózka; najpierw przyszła kolej na 
małe grupy starych Żydów, którzy dostali zawiadomienia o „przesiedleniu”, 
a potem w czerwcu dotknęło to rodziny, w których nie było osób pracujących 
na określonych stanowiskach. Ludzi wysyłano przede wszystkim do obozów 
w Rydze i Mińsku albo do Teresina. Wuj Dory Skopp Walter został 
oddelegowany do policji. Jednym z jego zadań było sprawdzanie zawartości 
pociągów wyjeżdżających i wjeżdżających na Dworzec Główny. Pewnego 
dnia wrócił do domu w strasznym stanie. Widział na dworcu pociąg 
załadowany nie towarami, ale ludźmi. Byli to Żydzi wysyłani do obozów 
pracy w Rosji. Wszędzie było pełno SS-manów z karabinami maszynowymi, 
którzy wpychali ich do pociągu. Strzelali do każdego, kto podjął próbę 
ucieczki. Dora opowiadała w szkole o tym, jaki szok przeżyła w związku 
z opowieścią ojca. Nauczyciel przyszedł do niej do domu i powiedział ojcu, 
żeby nie litował się nad Żydami, bo zamelduje o tym policjil5.

Ciotka Michaela Więcka Rebekka też została „przesiedlona”. Wraz 
z 1000 innych Żydów z Królewca zapakowano ją do pociągu. Po kilku 
tygodniach, będąc w synagodze Adas Israel, Michael uzmysłowił sobie 
powagę i beznadziejność sytuacji. „Jest tam [ w synagodzej dużo wolnych 
miejsc. Każdy bowiem ma krewnych, przyjaciół lub znajomych wśród 
deportowanych”. Były jednak i budujące chwile. Klaus, sąsiad Michaela 
z Hitlerjugend, pozostał jego dobrym kolegą, a jeszcze inni „od czasu do 
czasu wrzucali kartki na chleb do skrzynki na listy”. Nie brakowało też 
miłośników muzyki, którzy „często przekazywali moim rodzicom wyrazy 
współczucia”. Niektórzy mieszkańcy Królewca wiedzieli, że dzieje się 
wiele zła, wobec którego są bezradni.

Ale było wielu, którzy nie mieli żadnych skrupułów i korzystali 
z tego, co pozostawili wywiezieni z miasta: majątki, domy, miesz
kania, książki i stanowiska pracy l6.

PRZYPISY

' Fürst, s. 84.
2 Gabrielle Lesser, Centropa Quarterly, tom 6, zima 2004.
3 Walther Rathenau był założycielem Niemieckiej Partii Demokratycznej. Został mini

strem odbudowy w rządzie Republiki Weimarskiej w 1921 r., a w 1922 ministrem 
spraw zagranicznych. Opowiadał się za wypełnieniem zobowiązań traktatu wersalskiego
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Rozdział szósty

Wojna

Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku od napa
ści Niemiec na Polskę. W przekonaniu Hitlera inwazja była uzasad
niona:

Gdańsk był i jest miastem niemieckim. Korytarz był i jest 
niemiecki. Cały region zawdzięcza swą kulturę niemieckiej cywi
lizacji. Odzyskamy Gdańsk. Korytarz zostanie zaanektowany '.

Po zakończeniu inwazji na Polskę nowo mianowany gauleiter Gdańska 
Albert Forster wydał odezwę, dziękując Bogu za „uwolnienie”:

My, lud Gdańska, radujemy się, że jesteśmy znów obywatelami 
Rzeszy. W tym szczęśliwym czasie stajemy razem i dziękujemy 
Ftihrerowi za to, że przywrócił nas do Wielkich Niemiec2.

Sybil Bannister nie była zaskoczona takim obrotem spraw, ponieważ 
od miesięcy obserwowała przygotowania do wojny. W czerwcu 1939 
roku w Gdańsku powołano pod broń 4000 rezerwistów, a SA nocami 
budowało umocnienia wokół miasta. 25 czerwca przybyło tysiąc SS- 
-manów z Prus Wschodnich i wielu oficerów SS z innych części Niemiec, 
rzekomo na zawody z gdańskim SS, jednak znaczna część nie wyjechała 
po zakończeniu sportowej rywalizacji3. Widać było coraz więcej młodych 
ludzi w mundurach podobnych do SS, ale z napisem Heimwehr Danzig 
na rękawach. W tym samym miesiącu zajęto dawne koszary, a niektóre 
budynki zarekwirowano na magazyny amunicji. Około 2000 ludzi praco
wało dzień i noc przy budowie koszar na 10 tysięcy żołnierzy.

W Królewcu ponownie otwarto nieczynny hotel Reichsgarten, a po
mieszczenia na parterze przerobiono na sale wykładowe. Mieszkańców 
zachęcano do udziału w szkoleniu przeciwlotniczym i przysposobieniu na 
dowódców cywilnej obrony przeciwlotniczej. Organizowano także kursy 
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Rolnicy z Prus Wschodnich
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musieli oddać ponad 60 procent posiadanych koni na potrzeby wojska, 
a młodzi mężczyźni odbywali sześciotygodniowe ćwiczenia.

Pod koniec czerwca rząd niemiecki powiadomił stronę polską, że 25 
sierpnia przypłynie do Gdańska z trzydniową wizytą okręt wojenny „Kö
nigsberg”, jednak faktycznie do portu wszedł „Schleswig Holstein”. Sybil 
wiedziała, że „rząd polski jest świadomy tego, iż stopniowa remilitaryzacja 
wolnego miasta Gdańska może stanowić niebezpieczeństwo, ale nie trak
tował tej groźby z należytą powagą”. Cały czas miała wrażenie, że „stąpa 
po wulkanie”. W sierpniu jej „nerwy były zszargane doniesieniami o zatar
gach pomiędzy polską a gdańską administracja celną”4. Rząd niemiecki 
po raz pierwszy otwarcie interweniował w tym sporze, uznając, że jeśli 
Polacy będą nadal powodem strat gospodarczych Gdańska, to miasto nie 
będzie miało innego wyjścia, niż szukać innych możliwości eksportu 
i importu towarów; innymi słowy Niemcy otworzą granicę Gdańska 
z Prusami Wschodnimi.

Polacy nie byli tym dostatecznie zaniepokojeni. Uważali, że Hitler nie 
wypowie wojny — zaskoczył ich dopiero pakt o nieagresji podpisany 
23 sierpnia przez Niemcy i Związek Radziecki. Pakt dawał tajne gwarancje 
na to, że ZSRR zezwoli Niemcom zająć zachodnią Polskę i „korytarz”, 
a Stalin dostanie wolną rękę we wschodniej Polsce, Finlandii i państwach 
bałtyckich. Dwa dni później Hitler wydał rozkaz ataku na Polskę*, a w pią
tek 1 września mieszkańców Gdańska obudziły odgłosy artylerii. O go
dzinie 5 ogłoszono, że Gdańsk powrócił do Rzeszy, a wojska niemieckie 
wkroczyły do Polski.

Prawda dotycząca kwestii zasadniczej jest taka, że obszar „wyzwolony” 
dzięki atakowi Niemiec — Gdańsk, Prusy Zachodnie i tzw. kraj Warty 
(Warthe gau) — liczył łącznie około 20 milionów mieszkańców, z czego 
około 17 milionów stanowili Polacy, a Niemców było poniżej 1 miliona. 
Mimo to Niemcy rozpoczęli wysiedlanie Polaków i innych narodowości, 
także Żydów. Plan zakładał, że rzekomo etniczni Niemcy zamieszkujący 
wschodnie obszary Europy, zwani volksdeutschami, zostaną sprowadzeni 
do Prus Zachodnich, które przejdą proces germanizacji w ramach polityki 
określanej jako Heim ins Reich.

W wyniku podziału Polski 21,5 miliona jej mieszkańców znalazło się 
na terytorium Niemiec, a 13,5 miliona w ZSRR. Pakt między tymi dwoma 
państwami przewidywał również ruch ludności z odpowiedniej strefy 
wpływów. Niemcy postanowiły ewakuować 60 tysięcy bałtyckich Niem
ców z Estonii i Łotwy w ramach wspomnianego planu Heim ins Reich

* Na skutek interwencji Mussoliniego rozkaz Hitlera o ataku na Polskę 26 sierpnia 
o świcie został odwołany (przyp. red.).
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i osiedlić ich w ojczyźnie (przede wszystkim w okupowanej Polsce). 
Przewieziono ich statkami z Rygi i Tallina. W sierpniu 1940 roku, po 
włączeniu państw bałtyckich do ZSRR, niemiecki ambasador spotkał się 
ze swym sowieckim odpowiednikiem w Rydze i przekazał mu gratulacje 
w związku z pomyślnym zakończeniem tej operacji. Stalin miał się 
wkrótce przekonać o całej prawdzie, gdyż omawiane wydarzenia dały mu 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Realizując program czystek etnicznych, SS dokonało masakry tysięcy 
Polaków i Żydów, a co najmniej 1 milion osób zostało zmuszonych do 
przesiedlenia się ze wschodniej części okupowanej Polski na obszar 
Generalnej Guberni. Zgodnie z rozkazami Hitlera ludzie mieli „być skie
rowani siłą do okrojonego państwa i pozostawieni sami sobie”. Miała to 
być niemiecka kolonia, gdzie zamierzano utrzymywać bardzo niski poziom 
życia, a obszar ten miał stanowić rezerwat taniej siły roboczej.

Nocą gestapo przeprowadzało najścia na domy Polaków i wyrzucało 
ich na ulicę bez możliwości zabrania jakiegokolwiek dobytku. Ci, którym 
pozwalano zostać, głównie z rodzin o mieszanym pochodzeniu etnicznym, 
byli pogardzani i ciemiężeni, dopóki nie podpisali volkslisty. Za deklarację 
lojalności wobec Rzeszy dostawali odpowiednie dokumenty gwarantujące 
im kartki żywnościowe. Mimo wszystko byli wykwaterowywani ze swoich 
mieszkań lub domów i przenoszeni w o wiele gorsze warunki. Nocami 
przewozili swoje rzeczy w nowe miejsca. Mieli zakaz używania języka 
polskiego, a złamanie tego zakazu groziło surowymi karami. Na każdym 
kroku widoczne były przejawy segregacji narodowościowej*. Polakom 
zostawało to, czego nie zabrali Niemcy. Mogli pracować wyłącznie jako 
robotnicy, ponieważ żaden Niemiec nie poszedł do polskiego sklepu czy 
lekarza albo dentysty. To Niemcy mieli pieniądze, więc szybko okazało 
się, że polskie zakłady podupadają, nawet jeśli miały pozwolenie na 
prowadzenie działalności. Wszystkie stanowiska urzędnicze znalazły się 
w rękach niemieckich.

Zaczęło się także masowe zasiedlanie nowo pozyskanych terenów 
Rzeszy. W grudniu 1939 roku oddziały policji rozpoczęły przygotowy
wanie domów dla volksdeutschow. Polacy, którzy zostali przymuszeni do 
opuszczenia swoich kwater, byli deportowani w wagonach towarowych, 
mimo panujących mrozów do Generalnej Guberni. Ludność Polski nigdy 
nie zapomni strasznego losu, jaki zgotowali jej Niemcy. W tym samym 
czasie Sowieci, którzy zaatakowali wschodnie tereny Polski, także wy
wozili Polaków, Żydów i Białorusinów na Syberię i do Azji Środkowej.

* Przykładem segregacji narodowościowej było wprowadzenie osobnych wagonów dla 
Niemców i Polaków w tramwajach i pociągach.
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Niemcy były w stanie wojny. Interwencja francuska i brytyjska po 
ataku na Polskę zaskoczyła Hitlera. Skłonność tych mocarstw do kom
promisu w sprawie Czechosłowacji w 1938 roku sprawiła, że Hitler 
nabrał przekonania o tym, iż wkroczenie do zachodniej Polski nie spotka 
się z żadnymi działaniami odwetowymi. O ile Brytyjczycy raczej dystan
sowali się do sprawy „korytarza” w przekonaniu, że Niemcy mają uzasad
nione powody, aby żądać zwrotu Gdańska, o tyle lekceważące naruszenie 
przez Hitlera warunków układu monachijskiego w sprawie Czechosłowacji 
zmusiło rząd brytyjski do zmiany oceny ambicji Hitlera dotyczących 
Polski. Po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 roku brytyjski komen
tator William Harbutt Dawson pisał:

Nikomu nie wolno lekceważyć skutków traktatu, który rozcina 
Niemcy na dwie części i odrywa od ojczyzny Gdańsk, jedno 
z najbardziej niemieckich miast. Czy Europa może sobie pozwolić 
na pomijanie takiego zagrożenia i poddawanie się biegowi wyda
rzeń? Taka postawa byłaby równoważna sprzyjaniu i przyspiesza
niu katastrofy5.

Drugiego września 1939 roku, w następstwie niemieckiego ataku na 
Polskę, rządy Wielkiej Brytanii i Francji wystosowały do Hitlera ultima
tum z żądaniem wycofania wojsk niemieckich do godz. 11 następnego 
dnia. Führer nie udzielił żadnej odpowiedzi, więc państwa te wypowie
działy Niemcom wojnę.

Wojna nie została przyjęta przychylnie w Niemczech, ale w Królewcu, 
przynajmniej pozornie, wszyscy opowiedzieli się za zbrojnym rozwiąza
niem palących kwestii. Nie było ogólnej radości, jak w roku 1914, raczej 
pewne zaniepokojenie. Ludzie wspominają, że wielu pokładało olbrzymią 
wiarę w Hitlera6. W Jantarnym, kilka kilometrów od Królewca, miejscowa 
orkiestra dęta grała utwory o tak porywających tytułach jak Ludzie do 
broni! albo Czy widzisz świt na wschodzie1, ale z drugiej strony von 
Pappen przepowiadał klęskę, a w Berlinie ludzie bardzo biernie obser
wowali kolumny maszerujących żołnierzy. Nie było słychać wiwatowania 
na ich cześć, śpiewów ani widać flag. Starsi, którzy pamiętali czasy 
I wojny światowej, spoglądali w przyszłość bardzo pesymistycznie.

Hitler postanowił uchronić ludność cywilną przed uciążliwościami 
wojny oraz poprawić nastroje społeczne i chyba dlatego szybko wpro
wadził system kartkowy, którego celem było zapewnienie dostaw 
żywności na wystarczającym poziomie przez okres trwania działań 
zbrojnych, które miały się szybko zakończyć. Racjonowanie nie było
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bezwzględnie konieczne, ponieważ przez pięć lat poprzedzających wy
buch wojny Niemcy dokładały starań, aby osiągnąć samowystarczalność, 
i zgromadziły ogromne zapasy artykułów spożywczych. Decyzja o wpro
wadzeniu kartek od samego początku wojny miała na celu uniknięcie 
zmniejszenia przydziałów na jej późniejszym etapie. Cały system był 
bardzo skomplikowany; wprowadzono kartki o różnych kolorach na po
szczególne produkty: żółte na masło i ser, niebieskie na mięso, białe na 
cukier, pomarańczowe na odzież itd. Kartki na chleb przeznaczone były 
na pieczywo żytnie i można je było wykorzystać na pumpernikiel, żytni 
razowy czy sitkowy, który jednak był mniej smaczny. W Królewcu nie 
odczuwało się braków żywności, a do czasu wprowadzenia racjonowania 
wszyscy kupowali bez ograniczeń kawę, herbatę, orzechy, suszone owoce 
i cukier. W każdym domu trzeba było przygotować worki z piaskiem 
i zabezpieczyć dach materiałem ogniotrwałym8. Wydawano również 
maski przeciwgazowe.

Najbardziej uciążliwe było zaciemnianie wprowadzone od pierwszego 
dnia wojny. Przepisy w tym zakresie były bardzo restrykcyjne i często 
przeprowadzano kontrole. Nieraz jedynym dostępnym dla tego celu ma
teriałem był czarny papier, który nie ułatwiał zadania.

Zaciemnianie było szczególnie nie na rękę mieszkańcom miast. Agnes 
Marie Griesebach, która mieszkała wówczas w Rostocku, wspomina 
pewien jesienny wieczór 1939 roku. Wracała do domu w kompletnej 
ciemności. Nagle na niebie pojawiły się jaskrawe płomienie — pomarań
czowe, żółte, zielone, czerwone i niebieskie, a towarzyszył temu potężny 
szum. Trwało to około pięciu minut, a potem znów zapadła ciemność. 
Stary rybak powiedział jej, że była to zorza polarna. Dodał też, że słyszał 
od swojego dziadka, że to samo rzadkie zjawisko miało miejsce kilka dni 
przed inwazją Napoleona na Rosję. „To zły znak” — powiedział, a Agnes 
dodała: „Miejmy nadzieję, że Hitler się na to nie zdecyduje”9.

Na ulicach Królewca widać było więcej ludzi w mundurach, ale w pierw
szych miesiącach wojny Prusy Wschodnie uważano za bezpieczne i przy
wożono tu nawet dzieci z zachodnich części Niemiec. Łatwe zwycięstwo 
w wojnie z Polską i tzw. wojna na niby na froncie zachodnim przyniosły 
krótkotrwałe uspokojenie sytuacji. Friedrich von der Groeben wspomina 
powroty mężczyzn do majątku swego ojca w Prusach Wschodnich jesienią, 
na dokończenie zbiorów, przy których pracowali wraz z polskimi jeńcami. 
Wojsko oddawało zabrane wcześniej konie l0. Wielu ludzi nie odczuwało 
właściwie żadnych zmian w codziennym życiu. Uniwersytet był otwarty, 
a w niedzielę ludzie szli tłumnie do katedry modlić się za Niemcy. 
W ciepłe wieczory całe rodziny spacerowały uliczkami starej dzielnicy
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handlowej Speicher, podziwiając zachód słońca nad rzeką i zapełniając 
liczne bary i restauracje. Targ rybny funkcjonował tak jak dawniej. Po 
wybuchu wojny nie było już koncertów orkiestry wojskowej na dziedzińcu 
zamkowym, ale życie kulturalne i muzyczne miasta toczyło się prawie 
bez zmian. Chór chłopięcy cieszący się sławą w całym kraju koncertował 
do 1942 roku. Miejskie zoo było nadal otwarte i przyciągało wielu 
zwiedzających.

Gospodarka miasta miała się bardzo dobrze, ponieważ istniało ogromne 
zapotrzebowanie na okręty wojenne i U-booty; stocznie przyjmowały 
setki dodatkowych ludzi, w tym również robotników przymusowych 
z podbitych krajów. W szczytowym okresie produkcji zbrojeniowej 
w przemyśle tym pracowało ponad 19 tysięcy osób. Ludność prowincji 
była bardzo zadowolona z likwidacji „korytarza”. Angielka Sarah Collins, 
żona niemieckiego lekarza, jadąc z mężem przez dawny „korytarz” na 
krótki urlop w 1940 roku, zauważyła:

Ludzie z ciekawością patrzyli na dawne graniczne stacje. Star
szy rolnik z Sowietska powiedział mi: „Wy, Anglicy, macie jed
nego mądrego człowieka Lloyda George’a. Wiedział, że wbicie 
klina w Niemcy i odcięcie Prus Wschodnich od Macierzy to nic 
dobrego”

W każdej niemieckiej szkole musiała być duża mapa Europy, na której 
małymi chorągiewkami zaznaczano pozycje wojsk i zdobycze terytorialne. 
W 1940 roku mapy Europy Wschodniej zdjęto ze ścian i zastąpiono je 
mapami, które pokazują Francję, Holandię i Belgię. Radio nadawało 
komunikaty o sukcesach na froncie i przy takich okazjach należało wy
wieszać flagi ze swastyką. Łatwość, z jaką Niemcy zajęły Europę Za
chodnią, rodziła poczucie wielkiej euforii. Relacje o położeniu wojsk 
nadawano dodatkowo w godzinach popołudniowych specjalnie dla dzieci, 
które miały za zadanie wszystko pilnie zapisać. Spiker mówił powoli 
i dla ułatwienia robił przerwę co trzy wyrazy.

Najważniejsze zwycięstwa takie jak zdobycie Paryża otrzymywały 
szczególną oprawę. Program radiowy był przerywany co pięć minut, żeby 
podać oficjalny komunikat. O określonej godzinie następowała chwila 
ciszy, żeby w restauracjach zgodnie z przepisami wyregulować moc 
odbiorników radiowych tak, aby audycje słyszeli ludzie na ulicy. Potem 
nadawano sygnał odgrywany na trąbkach i dźwięki Die Wacht am Rhein. 
Kiedy padały pompatyczne słowa z Głównej Kwatery Hitlera, kelnerzy 
musieli przestać obsługiwać gości, a ci zachować ciszę. Łatwe zwycięstwa
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na froncie zachodnim nie wywarły żadnego wrażenia na mieszkańcach 
Prus Wschodnich, ale w miarę podboju kolejnych państw gwałtownie 
rosła wiara w niezwyciężoność Fiihrera. Po zdobyciu Paryża w Królewcu, 
podobnie jak w innych miastach w Niemczech, powiewało morze nazis
towskich flag i biły kościelne dzwony dla podkreślenia znaczenia tego 
zwycięstwa. Latem 1940 roku armia niemiecka panowała już w prawie 
całej Europie Zachodniej, tylko osamotniona Wielka Brytania stawiała 
czoło Trzeciej Rzeszy. Hitler byl przekonany, że szybko poradzi sobie 
z ostatnim przeciwnikiem.

Mieszkańcy Królewca tłumnie odwiedzali kina, aby zobaczyć kronikę 
filmową ze zdjęciami z triumfalnego powrotu Hitlera do Berlina 6 lipca 
1940 roku. Widzieli dziesiątki tysięcy berlińczyków tworzących szpaler 
od dworca do Kancelarii Rzeszy i rzucających kwiaty na ulice. Hitler 
wielokrotnie wychodził na balkon przed wiwatujące tłumy, a cale Niemcy 
zjednoczyły się w obchodach dla uczczenia sukcesów wojennych. Ame
rykański dziennikarz Howard K. Smith zauważył zmianę w zachowaniu 
wodza, „był teraz największym zdobywcą na świecie, najbardziej znie
nawidzonym i najbardziej uwielbianym z żyjących”. Smith widział, jak 
Hitler na balkonie rozmawia z Göringiem. Stwierdził, że jego sposób 
chodzenia stał się „elegancki i pewny siebie”, a uśmiech stanowczy, bez 
śladu nieśmiałości. „Z odległości około dziesięciu stóp widziałem, że 
jego oczy nie są już oczyma małego, zabawnego człowieczka, ale stały 
się zimne, surowe i okrutne, stanowiąc jakby apoteozę człowieka armii, 
w którego się przeobraził” l2. Berlin błyszczał i rozkwitał; wszystkie 
stoliki w kawiarniach i restauracjach były zajęte, koncerty i spektakle 
teatralne odbywały się przy pełnej widowni, łupy z Francji, Belgii i Holan
dii —• jedwabie, futra, perfumy i inne artykuły luksusowe — płynęły 
nieprzerwanym strumieniem.

Królewiec znajdował się 600 kilometrów na wschód od. Berlina i nic 
nie zyskał. Morale miasta było i tak wysokie mimo pewnych uciążliwości. 
Korzystne dla obywateli okazało się ściągnięcie robotników przymuso
wych z Polski, którzy pracowali w fabrykach albo stanowili pomoc 
w gospodarstwach domowych. Matka Helgi Gerhardi, podobnie jak inne 
kobiety z klasy średniej, miała przed wojną służącą, ale później niemiec
kim dziewczętom zabroniono wykonywania takiej pracy. Utrzymanie 
dużego domu bez pomocy okazało się bardzo trudne. Większość Niemców 
miała w tamtych czasach bardzo niskie mniemanie o Polakach, więc nie 
ma się czemu dziwić, że Frau Gerhardi uważała dwie pierwsze Polki za 
„beznadziejne dziewuchy”. Musiały pochodzić z bardzo biednych rodzin, 
bo bały się wszystkich urządzeń, które można było znaleźć w zasobnym
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niemieckim domu. Kiedy znalazły się w nowym miejscu, obie były 
zaniedbane i miały pozlepiane włosy, a jedna z nich nigdy wcześniej nie 
widziała ubikacji. Helga musiała jej pokazać, jak się korzysta z takiego 
przybytku, a kiedy pociągnęła łańcuszek spłuczki, „dziewczyna z wrzas
kiem dobiegła do zamkniętych drzwi” i chciała uciekać.

W końcu trafiła się odpowiednia służąca Olga, którą dostały, przeku
pując urzędniczkę w urzędzie pracy masłem, serem i kawą. Heldze żal 
było Olgi, która nie mogła opuszczać domu. Postanowiła, że z okazji 
Bożego Narodzenia zabierze ja do kina w centrum miasta, gdyż służąca 
dobrze znała niemiecki. Ubrała ją w swój stary płaszcz i wyszły z domu 
oddzielnie. Pojechały najpierw innymi tramwajami, żeby później spotkać 
się na mieście:

Wszystko się udało, nawet w kinie. Olga w ogóle się nie 
odzywała, a na moje pytania odpowiadała tylko „tak” lub „nie”. 
Później często razem wychodziłyśmy i była mi za to bardzo 
wdzięczna, bo wiedziała, jak bardzo ryzykuję l3.

Nikt nie spodziewał się nalotów na Prusy Wschodnie, ale i tak podej
mowano pewne środki ostrożności. Władze kazały rodzinom przygo
towywać piwnice na schrony i udzielały dotacji na ten cel. Ochotnicza 
straż pożarna przeprowadzała próbne alarmy i ćwiczenia przeciwlot
nicze. Latem 1940 roku uczniowie chodzili do lasów zbierać lecznicze 
zioła; jesienią zbierali żołędzie i kasztany. We wrześniu pomagali 
w żniwach. W Królewcu większość uczniów musiała wykonywać Ern
tedienst — prace przy żniwach — a semestr jesienny był skrócony 
o czas niezbędny na prace połowę wykonywane w zastępstwie męż
czyzn powołanych do wojska. Dzieci i młode kobiety wysyłano na 
kilka tygodni na wieś, a i tak pozostawało tam jeszcze sporo pracy po 
rozpoczęciu nauki w szkole. Naziści zarządzili, żeby nic się nie zmar
nowało. Wszystko, co się da, powinno być przerobione i odzyskane. 
Uczniowie prowadzili zbiórkę różnych rzeczy po domach, a potem 
w szkole sortowano je i ważono. Coraz częściej jednodaniowy obiad 
Eintopf zastępował tradycyjny, niedzielny rodzinny obiad. Każda ro
dzina musiała przekazać 50 fenigów na „program zimowy”. Przed 
Bożym Narodzeniem dzieci robiły małe paczki z prezentami i wysyłały 
je z listem na front do nieznanych żołnierzy.

W roku 1940 mimo dodatkowych obowiązków, jakie spadły na ludność 
cywilną, w Niemczech panowały dobre nastroje. Wszyscy byli dobrze 
ubrani, kawiarnie i teatry tętniły życiem, chociaż w Królewcu zamknięto
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sale balowe. Alhambra, największe kino w mieście, było zawsze pełne 
widzów chętnych do obejrzenia wesołego musicalu czy komedii zakwa
lifikowanych przez nazistów jako podtrzymujących morale (w miarę 
pogarszania się sytuacji na wojnie filmy te stawały się coraz bardziej 
eskapistyczne). Kronika filmowa Wochenschau, którą wyświetlano przed 
każdym filmem, w pierwszych miesiącach wojny służyła jako źródło 
informacji o sukcesach frontowych niemieckiej armii. Najpierw było tam 
dużo optymizmu i podobnie jak w nazistowskiej prasie zapewnienia 
o tym, że Niemcy nie mogą przegrać wojny. Większość ludzi była pewna, 
że wojna wkrótce się skończy, chociaż w Boże Narodzenie nadeszły 
pierwsze informacje o brytyjskich nalotach na miasta w zachodniej części 
kraju.

Rodziny w Królewcu także doświadczyły powoływania mężczyzn do 
armii, ale pierwsze poważniejsze skutki wojny pojawiły się z początkiem 
wiosny 1941 roku. Wojsko, czołgi i inny sprzęt, z czego większość była 
dostarczana drogą morską do Bałtijska, transportowano przez Prusy 
Wschodnie do okupowanej Polski. Choć cały rejon stał się jednym wielkim 
obozem wojskowym, wszyscy w Królewcu byli przekonani, że szykują 
się wiosenne ćwiczenia, które mają odbyć się w kwietniu. Władze nazis
towskie informowały bowiem miejscową ludność, że armia przeprowadza 
manewry. W czerwcu stało się jednak jasne, że to część wielkiej operacji 
— ataku na Rosję, który rozpoczął się 22 czerwca 1941 roku.

Wieczorem radio podało komunikat o inwazji, a między wiadomościami 
grane były marsze wojskowe. Hitler wydał oświadczenie do narodu nie
mieckiego, w którym oznajmił, że „z bólem serca” musi podjąć działania, 
zanim armia sowiecka zaatakuje Niemcy. Następnej nocy nad Królewcem 
pojawiły się rosyjskie samoloty, które zrzuciły bomby na gazownię i przed
mieścia. Luftwaffe skutecznie jednak przegoniła napastników i do miasta 
powrócił spokój.

Niemcy nie miały kłopotów z zapewnieniem odpowiednich dostaw 
żywności przez dwadzieścia miesięcy od momentu wybuchu wojny. Po 
rozpoczęciu kampanii rosyjskiej sytuacja w Rzeszy znacznie się pogorszy
ła. Szybko zmniejszono wielkość przydziałów i spadła jakość żywności. 
W ciągu pięciu miesięcy od rozpoczęcia operacji „Barbarossa” tygodniowy 
przydział mięsa obniżono z 500 do 160 gramów. Warzywa stały się 
luksusem i coraz trudniej było dostać inne niezbędne artykuły, jak mydło 
i pastę do zębów. Popsuła się jakość produktów żywnościowych, a o kupie
niu nowej odzieży czy butów można było tylko pomarzyć. Trudności 
aprowizacyjne prowadziły do pogorszenia się stanu zdrowia ludności, 
a dotkliwe braki tytoniu zmusiły nazistów do podjęcia wśród członków
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Hitlerjugend akcji informacyjnej o szkodliwości palenia. Wprowadzono 
zakaz sprzedaży papierosów kobietom.

Braki żywnościowe pogłębiała konieczność zwiększonego poboru do 
wojska, na front rosyjski, przez co gospodarstwa rolne pozbawiano siły 
roboczej. Boże Narodzenie 1941 roku było bardzo smutne. Sklepy świeciły 
pustkami oprócz, jak zauważył Howard K. Smith, „sklepów z zabawkami, 
w których było dużo gier planszowych jak np. «Bomby na Anglię»”. Nie 
było alkoholu do bożonarodzeniowego ponczu, a na stołach nie pojawiły 
się ani króliki, ani gęsi. Smith spostrzegł, że ludzie wyglądają „niezdrowo, 
są bladzi jak mąka, a tylko wokół zmęczonych oczu widać czerwone 
zakola” l4.

Nawet w dobrze zaopatrzonym Królewcu nie można było nie zauwa
żyć rannych żołnierzy, których przewożono' przez miasto do-szpitali 
wojskowych na zachodzie, a zmęczenie wojną dawało się we znaki 
zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było sobie radzić z brakami rąk do pracy 
w fabrykach i na roli. Problem doczekał się częściowego rozwiązania, 
kiedy naziści sprowadzili robotników przymusowych z podbitych krajów. 
W Prusach Wschodnich byli to przeważnie Polacy i Ukraińcy pochodzą
cy z biednych rejonów wiejskich. SS przeprowadzało łapanki i przywo
ziło aresztowanych do Prus Wschodnich. Polacy musieli mieć na ubraniu 
naszyte „P”, a Rosjanie „Ost”. Robotnicy dostawali wyżywienie i za
kwaterowanie w zamian za pracę, a przepisy zakazywały im wszelkich 
kontaktów towarzyskich z Niemcami. W Królewcu część produkcji 
przemysłowej i zbrojeniowej dokonywana była rękami robotników po
strzeganych jako ludzie niższej kategorii: prostytutek, deportowanych 
Rosjanek, francuskich jeńców wojennych, Polaków, Cyganów i pozo
stałych jeszcze Żydów.

Marianne Mackinnon została w 1942 roku wysłana z Berlina do 
pracy w rolnictwie. Znalazła się u rodziny, która była wyjątkowo świa
doma. Pierwszego dnia przy typowo pruskiej kolacji — gęstym gulaszu 
z cebulą i jabłkami — gospodarz Herr Hansen przedstawił ją Jani- 
sławowi, Polakowi:

„Wiesz — powiedział — jak go tu przywieźli, to powiedzieli 
nam, jak mamy go traktować. Jan nie może chodzić do sąsiedniej 
wsi ani nawet do kościoła. Nie może słuchać radia ani czytać 
gazet. Nie wolno mu spać pod tym samym dachem co my i po
winien jeść w szopie, gdzie mieszka. Nic kazali nam się z nim 
zaprzyjaźnić: za to grożą surowe kary. Ale powiedziałem sobie: 
gówno. On jest prawie członkiem rodziny; u nas człowiek jest
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tyle wart, ile jego robota i nie mam zamiaru obchodzić się u siebie 
z człowiekiem jak ze zwierzęciem. Pamiętaj, jak przyjdzie tu 
Herr Stiller, taki inspektor wiejski, lojalny towarzysz partyjny, 
prawdziwy fanatyk Hitlera, to wiesz, Heil Hitler nie schodzi ci 
z ust, ja pokrzyczę trochę na Jana, żeby Stiller nie myślał, że Jan 
ma tu u nas za dobrze!”.

Marianne opowiada dalej, że Herr Stiller był:

...pompatycznym, tłustym działaczem partyjnym i inspektorem 
rolnym mianowanym do wyrywkowego kontrolowania uboju gos
podarskiego i zapewnienia terminowych dostaw narzuconych kon
tyngentów. Herr Hansen nazywał go „wielka muchą”, bo kręcił 
się wszędzie jak natrętny owad i patrzył, żeby załatwić coś dla 
siebie. Któregoś dnia Frau Hansen, zagniatając ciasto, klepnęła 
je, jakby po brzuchu Herr Stillera, i wyrażając całą pogardę, jaką 
żywiła dla tej kreatury, powiedziała: „Sprzedałby własną córkę za 
funt masła i tuzin jaj!” I5.

Nowy rok, 1942, zaczął się od rozkazu Hitlera nawołującego do zwięk
szenia wysiłku wojennego na froncie wewnętrznym. Wojsko potrzebowało 
nowych rekrutów, a ci, co zostali w domu, powinni zrobić wszystko, żeby 
zwiększyć wydajność pracy. Ogromny nacisk położono na produkcję 
amunicji, w związku z czym towary konsumpcyjne zaczęły znikać z półek. 
Dostawy żywności skurczyły się jeszcze bardziej i znów zmniejszono 
przydziały kartkowe. Pod koniec 1942 roku na całym prawie obszarze 
Niemiec nie można było kupić mleka dla dorosłych, racjonowano ziem
niaki i brakowało warzyw. W powszechnym użyciu była herbata z suszo
nych liści jagód i truskawek, mięty i drobno zmielonej kory. Święta 
Bożego Narodzenia były wyjątkowo skromne, chociaż produkcja żywności 
w Prusach Wschodnich utrzymywała się na stosunkowo wysokim pozio
mie, a zapobiegliwe gospodynie w dalszym ciągu robiły zapasy na zimę. 
Rolnicy mieli się dobrze, ponieważ zawsze zostawało im trochę z tego, 
co sami wytworzyli. Mogli również prowadzić handel wymienny i zdo
bywać nieosiągalne towary. Połeć słoniny można było na przykład wy
mienić na skórę, zrobić z niej buty i przehandlować na masło.

Marianne Mackinnon była jedną z tysięcy młodych kobiet wysłanych do 
pracy na roli w Prusach Wschodnich. Porównywała oszczędny tryb życia 
w domu z obfitością jedzenia na wsi, gdzie ludzie szczególnie sobie 
dogadzali:
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...jedli duszone mięso, placki kartoflane i zupy z wkładką z wę
dzonej wieprzowiny. Kiełbasy były domowego wyrobu, boczek 
wędzony na miejscu; mleko prosto od krowy, świeże masło. 
W weekendy piekło się Topfenkuchen, ciasto robione z dużej 
ilości jaj i masła, a w każdym domu były kosze pełne świeżych 
owoców l6.

Urlopowicze nie korzystali z obfitości rejonu Królewca. Poprzedniego 
lata Sarah Collins przyjechała nad Bałtyk, niedaleko Królewca. Widziała 
wygłodzonych przybyszów, którym udało się choć na krótko uciec od 
bomb spadających na ich rodzinne miasta. Kręcili się po okolicy, szukając 
okazji do zjedzenia Stammessen — bezkartkowego posiłku, który mógłby 
urozmaicić skromne jedzenie podawane w hotelach czy pensjonatach.

Sarah Collins wspomina, że po marnych berlińskich świętach ona i jej 
rodzina przeżyła miłe chwile związane z wizytą gości z Prus Wschodnich:

Przyjechał do nas Herbert Wachtel i przywiózł tuzin jajek oraz 
wędzony w domu boczek, który dostał od swego wuja, rolnika 
z Prus Wschodnich. Powiedział, że to na kolację i nalegał, żebym 
usmażyła te wszystkie jajka, co uważałam za świętokradztwo. 
Weszliśmy do kuchni; wzięłam największą patelnię, jaką mam
— w której przed wojną piekłam gęś na Boże Narodzenie — roz
biłam dwanaście jajek i wszyscy troje gapiliśmy się, jak ścinają 
się białka. Zrobiłam herbatę ze swoich żelaznych zapasów i już 
miałam wyłożyć jajecznicę z patelni, gdy rozległ się dźwięk 
syreny alarmowej oznajmującej nalot i... po uczcie l7.

Kawiarnie w Królewcu serwowały namiastkę kawy, a ciastka nie były 
już z bitą śmietaną, tylko z jakąś substancją na bazie mąki. Najbardziej 
modny lokal Schwermes, z tarasem wychodzącym na zamkowe jezioro, 
nie oferował alkoholu, a w 1941 roku nie można było uświadczyć mar- 
cepanu, z którego słynął. W tym okresie SS polowało na ludzi podej
rzewanych o robienie zapasów żywności. Helga Gerhardi wspomina, że 
jej matka naklejała duże etykiety na słoiki z wekowanym mięsem, żeby 
ukryć ich faktyczną zawartość:

Na słoikach był napis „śliwki 2” albo „wiśnie 2”, albo „jagody 
2”, ale cyfra oznaczała mięso, śliwki — wieprzowinę, wiśnie
— kurczaka, a jagody — wołowinę. Ustawialiśmy te słoiki między 
wekami z owoców, a przy wejściu do piwnicy stawialiśmy beczkę
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z kiszoną kapustą. Mama mówiła, że gdyby przyszło SS, kiedy ja 
będę w domu, to mam wyjąć z beczki trochę kapusty, żeby 
wszędzie ją było czuć. Taki charakterystyczny „smrodek” szybko 
wykurzy SS-manów z naszej spiżarni! 18.

Królewiec miał więcej szczęścia niż inne miasta. Nie przeżywał poważ
niejszych bombardowań, chociaż przygotowano podziemne schrony. Nie 
było w nich miejsca dla wszystkich mieszkańców, a uprawnieni do korzys
tania z bunkrów posiadali specjalne przepustki, które musieli okazywać 
przy wejściu. Pozostali obywatele miasta mieli wzmocnić piwnice w do
mach na wypadek bombardowania z powietrza.

Od lata 1942 roku Królewiec służył jako punkt zborny dla oddziałów 
udających się na front wschodni. Dworzec Główny zapełnił się wojs
kowymi przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z miasta. Wielu z nich po
chodziło z innych krajów — Rumunii, Słowacji, Węgier i Włoch — i prze
ważnie nie mówiło po niemiecku. Żołnierze z zagranicy byli rozlokowy
wani na przedmieściach. Kiedy dostawali przepustki, przychodzili do 
centrum, wprowadzając w klimat miasta trochę egzotyki. Piloci z roz
budowanego lotniska w Pionierskim, dawniej popularnej miejscowości 
wypoczynkowej nad Bałtykiem, też przyjeżdżali do miasta i wraz z innymi 
żołnierzami tłumnie odwiedzali zamek. Pływali łódkami albo przechadzali 
się nad jeziorem, spacerowali w parkach, przesiadywali w kawiarniach, 
pijąc kawę (mieszaninę pasternaku, żołędzi i jęczmienia)19 i jedząc 
ciastka z udawaną śmietaną. Przybysze stanowili nie lada atrakcję dla 
miejscowych dziewcząt, które zorientowały się, że żołnierze z poszczegól
nych krajów mają przepustki w określone dni — były więc popołudnia 
węgierskie, włoskie itd.20. Lotnicy po powrocie do bazy chodzili na 
pobliskie plaże, korzystali ze słońca i z kąpieli w morzu. Namawiali 
dziewczęta z Królewca do przyjazdu do Pionierskiego pociągiem od
chodzącym z Dworca Północnego.

W miejscowościach nadmorskich tworzono grupy specjalnych obser
watorów składające się z mężczyzn, którzy z racji wieku nie byli już 
powoływani do służby w regularnej armii. Nosili oni szare mundury jak 
wojska lądowe, ale podlegali marynarce wojennej21. Jednym z ich zadań 
było patrolowane wybrzeża i szukanie min oraz niewybuchów, a następnie 
zgłaszanie takich faktów saperom, którzy rozbrajali pociski i przywracali 
bezpieczne warunki wypoczynku lotnikom i cywilom.

W mieście przebywali ranni, a na ich potrzeby zajęta została większość 
dużych domów, przez co zaczynało brakować mieszkań dla zwykłych 
obywateli. W szkołach urządzano szpitale Czerwonego Krzyża, a SS
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chodziło po domach, mówiąc mieszkańcom, co mogą zachować, a co 
muszą oddać.

W okresie zimy, zarówno na przełomie lat 1941/1942, jak 
i 1942/1943, wojska niemieckie na froncie rosyjskim przeżywały takie 
trudności, że apelowano do mieszkańców o oddawanie nart, kożuchów, 
pledów, butów, wełnianej bielizny i rękawic. Goebbels zainicjował na
rodową zbiórkę ciepłej odzieży dla żołnierzy walczących na froncie 
wschodnim. Do rodzin skierowano apel o przekazywanie ciepłych butów, 
swetrów, kożuchów — trzeba było z tego wszystkiego zrezygnować 
na rzecz żołnierzy, którzy zmagali się z mroźną rosyjską zimą. Narty 
też były przydatne na froncie. Wprowadzono nawet zakaz przewozu 
nart pociągiem, żeby uniemożliwić ludziom korzystanie z uroków spor
tów zimowych. Funkcjonariusz partii nazistowskiej odpowiedzialny za 
daną ulicę Blockleiter miał sprawdzać, czy obywatele wywiązali się 
z patriotycznego obowiązku. W efekcie w całych Niemczech zebrano 
pół miliona kożuchów, półtora miliona swetrów oraz tysiące par nart 
i butów narciarskich. Niewielka część z tego wszystkiego dotarła do 
żołnierzy z uwagi na kiepską organizację akcji i braki środków trans
portu; większość darów zalegała magazyny, a potem została spalona. 
W tym okresie wojny cywile też mieli poważne trudności ze zdobyciem 
odzieży; wydawano co prawda kartki, ale sklepy świeciły pustkami. 
W takiej sytuacji rezygnacja z ciepłej odzieży na rzecz wojska była 
ogromnym poświęceniem.

Większość miejscowości wypoczynkowych leżących nad Mierzei Kuroń- 
skiej przeżywała najazd żołnierzy spędzających urlop w Prusach Wschod
nich lub będących w drodze na front wschodni. Wielu z nich przekazywało 
opowieści o fanatycznej postawie Rosjan i ich determinacji w dążeniu do 
zwycięstwa za wszelką cenę. Armia Czerwona była źle zorganizowana 
i dysponowała często przestarzałym sprzętem, ale jej żołnierze tak bardzo 
nienawidzili Niemców, że byli gotowi poświęcić wszystko dla obrony 
swego kraju.

Dworce kolejowe w Królewcu były zapchane kotłującymi się masami 
ludzi usiłujących wsiąść lub wysiąść z pociągu. Wojskowi zawsze mieli 
pierwszeństwo, tak jak członkowie Hitlerjugend i robotnicy udający się 
do pracy. Latem 1943 roku widać było w Królewcu coraz więcej rannych 
żołnierzy oraz marynarzy, których statki przechodziły remont w stoczni. 
Pod koniec roku miasto było także pełne ludzi ewakuowanych ze zbom
bardowanych miast w zachodnich rejonach Niemiec. Przebywali tu także 
zagraniczni robotnicy i żołnierze z frontu wschodniego na urlopach. Na 
zamku więziono sowieckich jeńców. Miasto nigdy nie miało tak wielu
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mieszkańców, a w związku z tym wprowadzano coraz oszczędniejsze 
racje żywnościowe, zmniejszono dostawy gazu i elektryczności. W Prusach 
Wschodnich i Królewcu nie brakowało jednak najbardziej podstawowych 
artykułów. Istniała też możliwość zaopatrzenia się na czarnym rynku 
kwitnącym na wsi. Benzyna była niedostępna dla samochodów prywat
nych, ale tramwaje i pociągi nadal kursowały, chociaż z mniejszą częs
totliwością niż przed wojną. Bilety sprzedawano tylko na krótkie trasy, 
ale ograniczenie to nie dotyczyło służb mundurowych.

Boże Narodzenie 1943 roku w Królewcu było spokojne. Większość 
ludzi zjadła tradycyjną pieczoną gęś z czerwoną kapustą. Mieszkańcy 
wspominali, że na choince paliły się świeczki, chociaż były jeszcze 
z poprzedniego roku. Życie w Berlinie wyglądało zupełnie inaczej. 
Przydział chleba ograniczono do czterech kromek dziennie, brakowało 
ziemniaków. Chleb robiono z mieszaniny: 45 procent żyta, 35 procent 
pszenicy i 20 procent jęczmienia, przez co się kruszył i był nie
smaczny.

Zima na przełomie lat 1943/1944 była wyjątkowo sroga. Tem
peratura w Prusach Wschodnich spadała nawet do minus 25°C, a mróz 
trzymał przez wiele tygodni. Kroniki filmowe pokazywały żołnierzy 
na froncie wschodnim, gdzie temperatury sięgały nawet minus 40°C. 
Do szpitali w Królewcu trafiali ludzie z odmrożeniami; odpadały 
im palce u rąk i nóg, z powodu gangreny trzeba było amputować 
im kończyny. Chociaż na front wschodni wysyłano coraz więcej 
pielęgniarek, liczba rannych dowożonych do Królewca stale rosła. 
Szpitale wojskowe w mieście traktowano jako przejściowe. Lekarze 
dokonywali amputacji, usuwali odłamki, składali kości, unieruchamiali 
kończyny. Ranni byli następnie odsyłani na zachód w celu dalszego 
leczenia.

Wbrew temu, co podawało radio, że armia niemiecka planuje nową 
ofensywę na pozycje Rosjan w nowym roku, ci, którzy opiekowali się 
rannymi w szpitalach Królewca, słyszeli ich relacje o niepowodzeniach 
na froncie wschodnim, co zaprzeczało oficjalnej wersji wydarzeń. Na 
początku 1944 roku większość ludności cywilnej w Prusach Wschodnich 
wiedziała, że prędzej czy później wojna będzie przegrana. Trwały bez
ustanne naloty lotnicze na niemieckie miasta, ciągle zmniejszano przy
działy żywności na kartki, a kroniki filmowe pokazywały skutki inten
sywnego bombardowania. Do tych, którzy mieli krewnych na zachodzie, 
docierały makabryczne opowieści o zabitych, poległych pod gruzami, 
uduszonych z braku powietrza, spalonych, osieroconych. Wprowadzono 
nowe przepisy nakazujące siedemnastolatkom przerwać szkołę i poświęcić
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siły wysiłkowi wojennemu — chłopcy trafiali do wojska, a dziewczęta 
przydzielano do wszelkich niezbędnych prac pomocniczych. W miarę 
upływu czasu ludzie odczuwali coraz większy niepokój: czy przyjdzie 
taki czas, że trzeba będzie wybierać między opuszczeniem domu a pozo
staniem na miejscu i czekaniem na coś, co gazety określały „krwawym 
terrorem bolszewickich bestii”?
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Rozdzieli siódmy

Kto sieje wiatr...

„Czy znacie Berlin?” — pytał Howard K. Smith pod koniec 1941 roku.

Jeśli tak, to może chcecie się dowiedzieć, jak wygląda to wspa
niałe stare miasto, które stało się stolicą Europy?

Cały nazistowski spisek został tak dokładnie przemyślany, że 
powinien funkcjonować bez zarzutu aż do momentu, kiedy któ
regoś pięknego dnia całość, ze wszystkimi elementami, zejdzie na 
psy; pęknie oś, zerwie się uprząż i złamie dyszel, a wraz z nim 
wszystkie szczeble drabiny. Berlin jest teraz okaleczonym cieniem 
samego siebie. Znikło wszystko to, co składało się na przyjemność 
codzienności. W opustoszałych sklepach zostały gołe półki. Pozo
stał tylko zmartwiony sprzedawca, któremu jest bardzo przykro. 
Zmiany zaczęły się z chwilą rozpoczęcia kampanii rosyjskiej'.

W nocy 21 czerwca 1941 roku ponad 3 miliony niemieckich żołnierzy, 
600 tysięcy pojazdów, 2770 samolotów, 3350 czołgów i 650 tysięcy koni 
ruszyło naprzód przez liczącą trzy tysiące kilometrów granicę, tworząc front 
ciągnący się od Bałtyku po Morze Czarne. Wszystkie te siły miały wziąć 
udział w operacji „Barbarossa”, jednej z największych kampanii w historii 
wojen. Uderzenie miało być zrealizowane przez trzy grupy armii: Grupę 
Armii „Północ” mającej zająć Leningrad i obszar Bałtyku; Grupę Armii 
„Południe” skierowaną na Kijów i bogate złoża ropy oraz węgla na Ukrainie 
i Kaukazie; Grupę Armii „Środek”, która miała nacierać na Moskwę.

Latem 1940 roku Hitler zebrał dowódców armii, żeby opracować plany 
uderzenia na Rosję. Najwyżsi wojskowi uważali, że zwycięstwo zagwaran
tuje rozbicie wojsk nieprzyjaciela w pobliżu zachodnich granic Rosji. 
Wejście w głąb Związku Radzieckiego może okazać się niebezpieczne; 
gdyby Rosjanie podjęli decyzję o wycofaniu się, wtedy szansa na ostatecz
ne zwycięstwo znacznie zmaleje. Generałowie byli przekonani i jak się 
potem okazało, słusznie, że Rzesza nie posiada środków do prowadzenia 
przeciągającej się wojny z takim przeciwnikiem.
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Hitler miał odmienne zdanie; sukcesy niemieckie na zachodzie były 
tak wielkie, że mógł zignorować opinie generałów. Wierzył, że armia 
niemiecka jest w stanie dokonać dalekosiężnego uderzenia na wschód, 
jeśli uda się utworzyć „kotły” intensywnych walk w strategicznych miejs
cach — Leningradzie, Moskwie i Kijowie — które będą stanowić wrota 
prowadzące odpowiednio na północ, środek i południowy wschód Rosji. 
Leningrad i Kijów będą mieć najistotniejsze znaczenie, chociaż Moskwa 
była przecież siedzibą władz i centrum transportu, handlu i przemysłu. 
Najwyżsi dowódcy byli przerażeni: „Ledwie mogłem uwierzyć w to, co 
zobaczyłem, kiedy moi sztabowcy rozwinęli przede mną mapę Rosji” 
— powiedział generał Heinz Guderian.

Atak na Rosję był kulminacją długoletniej obsesji. Hitler zawsze chciał, 
żeby rolnicze i przemysłowe tereny Rosji stanowiły część Lehensraum, 
przestrzeni życiowej dla Niemiec i jego tysiącletniej Rzeszy. Hitler kie
rował swą uwagę na Rosję od czasu, kiedy siedemnaście lat wcześniej 
napisał w Mein Kampf

Kończymy nieustanne niemieckie parcie na południe oraz za
chód Europy i kierujemy nasze spojrzenie na tereny leżące na 
wschodzie. Jeśli dziś mówimy o nowej ziemi i terytoriach w Euro
pie, to przede wszystkim myślimy o Rosji i graniczących z nią 
państwach wasalnych2.

Takie stanowisko było zgodne nie tylko z tradycyjnymi niemieckimi 
przekonaniami na temat wschodu, ale z twierdzeniami wielu współczes
nych niemieckich historyków prawicowych. Albert Brackmann, były 
profesor Uniwersytetu Albertina w Królewcu, głosił: „Naród niemiecki 
był jedynym nosicielem cywilizacji na Wschodzie, a stanowiąc najważ
niejszą siłę w Europie, bronił zachodniej cywilizacji i niósł ją na wschód”3. 
W podobnym tonie wypowiadał się Otto Reche, współpracownik Brack- 
manna:

Naród niemiecki musi zabezpieczyć sobie w Europie — oczywi
ście teraz, po zmiażdżeniu Polski — odpowiednie tereny z uwzględ
nieniem potrzeb przyszłych pokoleń... Niemcom potrzebne są nowe 
ziemie pod osadnictwo, przylegające do istniejących granic, o po
wierzchni co najmniej 200 000 kilometrów kwadratowych4.

Walka z bolszewizmem stanowiła czołowy element nazistowskiej poli
tyki wewnętrznej i zagranicznej od lat trzydziestych XX wieku. Wojna
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z bolszewicką Rosją była logicznym następstwem takiego stanowiska. 
Hitler chciał eksterminować i zniewolić „zdegenerowanych Słowian”, 
których obwiniał za komunizm i dążył do wyeliminowania ich „bol- 
szewicko-żydowskich” rządów, zanim sam zostanie zaatakowany.

Pakt zawarty ze Stalinem w 1939 roku miał tylko dać Niemcom czas 
na przygotowania do wojny. Po zajęciu Francji Hitler natychmiast skie
rował swe zainteresowania na Wschód. Twierdził, że Wielka Brytania nie 
stwarza zagrożenia, i zarzucił plan inwazji na Wyspy. Postanowił jak 
najprędzej zdławić Związek Radziecki, zanim zdoła się on odpowiednio 
uzbroić. „Wystarczy tyko kopnąć w drzwi, a cała ta zgniła buda od razu 
się rozleci”, mówił swoim oficerom5.

Takie rozumowanie przy pobieżnej ocenie sytuacji wydawało się roz
sądne. Pod koniec lat trzydziestych Stalin przeprowadził potężną czystkę 
w szeregach kierownictwa armii, a nowi ludzie nie zdobyli jeszcze od
powiedniego doświadczenia. Niektórzy z wyższych dowódców niemiec
kich mieli poważne wątpliwości co do zasadności decyzji Hitlera doty
czącej ataku na Rosję, ale musieli zgodzić się z tym, że niemiecka 
taktyka wojny błyskawicznej (Blitzkrieg) doskonale sprawdziła się w Euro
pie Zachodniej w 1940 roku. Trudno było polemizować z przekonaniem 
Fiihrera, że ZSRR będzie „kolejnym błyskawicznym zwycięstwem w wal
ce przeciwko niższej rasie ze Wschodu”. Stworzy ono podstawy dla 
istnienia tysiącletniej Rzeszy przez przyłączenie terenów leżących między 
Wisłą a Uralem oraz zapewni dostęp do bogactw naturalnych, w szcze
gólności ropy naftowej.

Hitler był święcie przekonany, że armia niemiecka jest lepiej wy
szkolona, posiada większe doświadczenie i osiągnie przewagę dzięki 
wybraniu odpowiednich miejsc do rozpoczęcia ataku. Wywiad niemiecki 
donosił, że Rosjanie nie są zdolni do prowadzenia wojny ofensywnej, 
ponieważ ich wyposażenie jest przestarzałe i niewłaściwie rozmieszczone, 
a wojska nie mają zapewnionych odpowiednich pozycji obronnych. Hitler 
odrzucił ostrzeżenia o trudnych warunkach klimatycznych panujących na 
obszarze ZSRR. Będąc zbyt pewny siebie, wierzył w to, że Niemcy 
pokonają Rosję w dwa lub trzy miesiące, uznał przygotowania do prowa
dzenia kampanii w zimie za niepotrzebne i nie przewidział wytrwałości 
i zawziętej odwagi przeciwnika.

Generał Friedrich Paulus będący wówczas starszym oficerem sztabo
wym przestrzegał, że wojna przeciwko Rosji nie będzie podobna do 
żadnej z wcześniej prowadzonych przez Wehrmacht. Wojska niemieckie 
działały na stosunkowo małych frontach, a w ZSRR będą musiały poko
nywać wielkie odległości i utrzymać front na długości ponad trzech
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tysięcy kilometrów, co nawet przy sile 3 milionów ludzi nie będzie 
łatwym zadaniem. Wkraczając na tereny Rosji, armia niemiecka miała 
informacje, że na jej drodze może stanąć 200 dywizji, a po pewnym 
czasie okazało się, że jest ich 400. Niemcy wiedzieli, że drogi są bardzo 
kiepskie i że tory kolejowe mają inny rozstaw szyn, ale nie poświęcili 
tym czynnikom należytej uwagi przed rozpoczęciem inwazji. Zaskoczyła 
ich rozległość kraju, nieprzejezdne błotniste szlaki, bagna, lasy i bezkresne 
stepy.

James Lucas w swojej książce War on the Eastern Front doskonale 
oddaje nastroje panujące wśród żołnierzy niemieckich w czasie marszu 
przez Rosję:

Byli nieprzygotowani na pola słoneczników ciągnące się kilo
metrami; wielkie, kolorowe połacie sięgające po horyzont. Napo
tykali pola kukurydzy o niewyobrażalnej wielkości i lasy tak 
gęste jak dżungla o nieprzebytym poszyciu. Niemieccy żołnierze 
nie byli przygotowani na bagna o powierzchni odpowiadającej 
obszarowi dwóch prowincji w ich rodzinnym kraju. Stwierdzili, 
że wszystkie drogi, i to nawet po umiarkowanych opadach deszczu, 
przemieniają się w błotniste szlaki; ciężki sprzęt powoduje głębo
kie koleiny; drogi są zupełnie nieprzejezdne w zimie, a latem, 
stanowią zbiorowisko kurzu6.

To wszystko potęgowało oczywiście wyobrażenia o tym, że Rosjanie 
są leniwi i nieudolni. Naziści twierdzili, że Rosjanie, tak jak i Żydzi, 
zasługują na pogardę ze względów rasowych, gdyż są podludźmi (Unter
menschen). Przed rozpoczęciem inwazji w 1941 roku Hitler napominał 
dowódców armii, aby wydali tzw. rozkaz komisaryczny, który dopuszczał 
między innymi egzekucję ludności cywilnej. Żołnierze armii mieli współ
pracować ze specjalnymi oddziałami SS Einsatzgruppen przy organizo
waniu obław na Żydów i działaczy komunistycznych. Indoktrynacja prze
ciwko Rosjanom była tak skuteczna, że niewielu miało wyrzuty sumienia 
z powodu jednakowego traktowania żołnierzy i cywilów wynikającego 
z rozkazu. W 1943 roku dowódca SS Heinrich Himmler stwierdził bez 
ogródek:

Nic mnie nie obchodzi, co się stanie z Czechem czy Rosja
ninem. To, czy jakiś naród kwitnie, czy zdycha z głodu, obchodzi 
mnie na tyle, na ile jest nam potrzebny; reszta nie ma żadnego 
znaczenia. Jeśli 10 000 Rosjanek padnic z wycieńczenia przy
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kopaniu rowów przeciwczołgowych, to ważne jest tylko to, czy 
zdążyły wykopać ten rów dla Niemiec7.

Miała to być wojna rasowa i ideologiczna, pełna okrucieństwa i bes
tialstwa.

Początkowe sukcesy Wehrmachtu umocniły przekonanie o niższości 
Rosjan i innych narodowości zamieszkujących Związek Radziecki. Pierw
sze tygodnie walk przyniosły wyjątkowo spektakularne zdobycze. W ciągu 
zaledwie dwóch dni unieszkodliwiono połowę potencjału rosyjskiego 
lotnictwa, niszcząc znaczną liczbę samolotów, które nie zdążyły nawet 
oderwać się od ziemi. Szybkie manewry kleszczowe doprowadziły do 
okrążenia rosyjskich wojsk. Szacuje się, że do połowy 1941 roku do 
niemieckiej niewoli dostało się ponad 2 miliony sowieckich żołnierzy. 
Niemcy nic przestrzegali jednak postanowień konwencji genewskiej. 
Warunki panujące w obozach były okropne, a wielu rosyjskich jeńców 
wojennych zmarło z głodu. Wartość kaloryczna posiłków nie przekraczała 
1000 kalorii dziennie. Chorzy, którzy nie nadawali się do pracy, byli 
rozstrzeliwani. Panowała wysoka śmiertelność, gdyż armia niemiecka nie 
zapewniała jeńcom żadnej pomocy medycznej, pozostawiając los jeńców 
w rękach rosyjskich lekarzy, którym brakowało nawet najbardziej pod
stawowych środków. Na dodatek niedostatecznie wyposażeni niemieccy 
żołnierze zaczęli kraść zimową odzież i buty jeńcom. Goring usiłował 
usprawiedliwiać traktowanie rosyjskich jeńców wojennych tym, że ZSRR 
nie podpisał konwencji genewskiej.

Traktowanie jeńców przez Wehrmacht było bezwzględne, ale i tak 
lepsze od tego, co Niemcy robili z ludnością cywilną, która w większości 
nie podjęła z nimi walki, a czasem nawet była gotowa udzielić im pomocy. 
Mieszkańcy republik nadbałtyckich i Ukrainy początkowo widzieli Wehr
macht w roli wyzwolicieli spod sowieckiego jarzma, ale propaganda 
nazistowska robiła wszystko, aby żołnierz traktował wszystkich Słowian 
jako „zbiorowiska zwierząt”. Godfrey Lias tak pisał o doświadczeniach 
4. Armii niemieckiej w kampanii rosyjskiej:

Prawie wszędzie witano wojska niemieckie jak wyzwolicieli. 
Widzieliśmy to i byliśmy przekonani, że taka reakcja jest szczera. 
Znaliśmy ukraiński i rosyjski i wiedzieliśmy, jak bardzo chłopi 
ukraińscy nienawidzą bolszewików, a szczególnie Stalina, który 
według nich wypaczył politykę Lenina, przeprowadził przymuso
wą kolektywizację, spowodował klęskę głodu i śmierć milionów 
ludzi. Ja i mój kolega Toni rozmawialiśmy z setkami jeńców,



którzy błagali o możliwość wstąpienia do armii wyzwoleńczej, 
żeby walczyć z ciemiężcami. Potem obaj widzieliśmy zmianę 
postawy tych ludzi po tym, jak Ukraina, zamiast statusu niepod
ległej prowincji została niemiecką kolonią pod rządami Rosen
berga 8.

Podobnie jak w Polsce na Ukrainie także zamknięto szkoły i uczelnie, 
a setki tysięcy ludzi skierowano na roboty przymusowe. W latach 
1941-1943 zabrano do Niemiec do pracy w rolnictwie i przemyśle 
2,5 miliona obywateli ZSRR, w tym setki tysięcy Ukraińców. Tym, 
którzy zostali na miejscu, Niemcy rabowali żywność, zwierzęta, wozy 
oraz inny dobytek.

Niemcy pod przywództwem nazistów dążyli do zniewolenia wszystkich 
Untermenschen. Nie zawracali sobie głowy tymi, którzy byli przeciwni 
sowieckim ideom i uciekali od Rosjan. Pod koniec lipca 1941 roku 
żołnierze niemieccy zaczęli rozstrzeliwać wszystkich uciekinierów. Cywile 
byli rozstrzeliwani również za naruszenie godziny policyjnej czy brak 
dokumentów. Palono wraz z mieszkańcami domy, w których według 
Niemców mogli znajdować się partyzanci. Z nadejściem zimy chłopi 
znaleźli się na łasce nieprzyjacielskich żołnierzy. Nieszczęśników wy
prowadzano do lasu przy temperaturze minus 20°C, gdzie rozebrani do 
naga zamarzali na śmierć. Wobec ludności cywilnej stosowano karę 
odpowiedzialności zbiorowej. Na przykład 30 stycznia 1942 roku, gdy 
niemieckie sanie wjechały na miny podłożone pod wsią Now Ładomiry, 
wszyscy mężczyźni z tej wsi zostali rozstrzelani, a domy spalone.

Oblężenie Leningradu trwające 900 dni, od 8 września 1941 do stycznia 
1944 roku, było jednym z najbardziej przerażających przejawów stosunku 
nazistów do ludności cywilnej. Hitlerowi szczególnie zależało na zdobyciu 
Leningradu, ponieważ uważał to miasto za kolebkę komunizmu — właśnie 
tam zaczęła się rewolucja październikowa. Trudne do opisania traktowanie 
mieszkańców zostało pomszczone w 1944 i 1945 roku. Kiedy armia 
sowiecka weszła do Prus Wschodnich, zrównała z ziemią Królewiec 
i głodziła tych, którym udało się przeżyć.

Armia niemiecka stosukowo łatwo doszła do Leningradu w 1941 roku, 
ale pod koniec sierpnia napotkała poważne przeszkody na dalszej drodze. 
Po okrążeniu miasta Hitler wydał rozkaz, aby zagłodzić jego mieszkańców, 
a potem wymazać je z powierzchni ziemi. W pułapce znalazło się 
2,9 miliona cywilów, w tym około 40 tysięcy dzieci i różne jednostki 
Armii Czerwonej. 6 września Luftwaffe zrzuciła bomby zapalające na 
magazyny Badajewa, 2-hektarowy kompleks drewnianych zabudowań,
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w których zgromadzono zapasy żywności; następnego ranka całe miasto 
wypełniał swąd spalonego mięsa, mąki, smalcu i cukru. Po tym zdarzeniu 
Leningrad dysponował jedynie rezerwami na kilka tygodni, pozostając bez 
szans na jakiekolwiek uzupełnienia. Miasto znajdowało się pod ciągłym 
bombardowaniem i sytuacja stawała się nie do zniesienia. Nie działało 
ogrzewanie, brakowało wody, elektryczności, kończyło się jedzenie. Ludzie 
zaczęli jeść wszystko, co wpadło im w ręce: najpierw zwierzęta domowe, 
potem szczury, tapety, a na końcu tynk i trociny. Trzymali się razem, tuląc 
się jedni do drugich, żeby ogrzać się nocą. Oficjalne przydziały żywności 
obniżono do 125 gramów chleba dziennie. Zmarło tysiące mieszkańców; 
podaje się, że życie straciło 630 tysięcy osób, chociaż niektóre źródła 
szacują liczbę ofiar na 850 tysięcy, z czego większość umarła z głodu9.

Ósmego listopada 1941 roku Hitler wygłosił przemówienie w Mo
nachium, oświadczając: „Ręce Leningradu są w górze. Miasto, prędzej 
czy później, padnie. Nikt nie jest w stanie przynieść mu wyzwolenia, 
nikt nie przerwie pierścienia okrążenia, Leningrad jest skazany na śmierć 
głodową” *°.

Niemieckie radio zaczęło nadawać pełen stanowczości komunikat: 
„Leningrad zostanie zmuszony do poddania się bez przelewania krwi 
niemieckiego żołnierza ". Mieszkańcy mimo bardzo wysokiej śmiertelno
ści nie mieli jednak zamiaru się poddawać. Postanowili wykorzystać 
jezioro Ladoga położone na wschód od miasta jako drogę ucieczki i za
opatrzenia. Droga prowadząca do jeziora była w budowie. Ladoga zamar
zła pod koniec listopada. Po lodzie można już było dowozić zaopatrzenie, 
ale ciężarówki jeździły wyjątkowo powoli i ilości transportowanych to
warów były bardzo małe *2. Śmiertelność oscylowała wokół 6000 ofiar 
dziennie, gdyż miasto umierało z głodu i zimna. Nikołaj Markiewicz 
zapisał w swoim pamiętniku pod datą 24 stycznia 1942 roku:

Miasto jest martwe. Nie ma prądu, nie jeżdżą tramwaje. Prawie 
nikt nie ogrzewa mieszkania. Nie ma wody. Transport tylko sa
niami, na których przewozi się trupy w otwartych trumnach, 
przykryte jakimiś szmatami albo niekompletnie ubrane. Dziennie 
umiera sześć do ośmiu tysięcy ludzi. Miasto umiera i żyje z zaciś
niętymi zębami.

Mógłby dodać, że nie działało radio i że była to jedna z najbardziej 
mroźnych zim.

Zamarznięta Ladoga umożliwiła ewakuację setek tysięcy mieszkańców, 
których „drogą życia” wywożono ciężarówkami pod nieprzerwanym og
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niem. W ciągu czterech miesięcy ponad pół miliona wycieńczonych ludzi 
zdołało opuścić okrążony Leningrad, wyjeżdżając samochodami, które do 
miasta dowoziły paliwo, amunicję i żywność. W lecie ewakuację kon
tynuowano drogą wodną, a w styczniu 1944 roku 600 tysięcy tych, którzy 
pozostali, walczyło, aby powstrzymać Niemców od strony zatoki. Trwające 
900 dni oblężenie było najdłuższym i najbardziej zaciekłym w czasach 
nowożytnych.

Postępowanie Niemców tylko wzmagało determinację i opór stawiany 
przez Rosjan. Stalin i dowódcy armii odwoływali się do najgłębszych 
uczuć patriotyzmu i umiłowania ojczyzny zakorzenionych w każdym 
człowieku. Walka przeciw nazistom przemieniła się w wielką wojnę 
ojczyźnianą. Ideologia głoszona przez Hitlera i skierowana przeciwko 
Rosjanom wyzwoliła w nich nadludzki potencjał i siłę Armii Czerwonej. 
Doprowadziło to do ostatecznego zwycięstwa nad faszyzmem i końca 
historii Prus Wschodnich i Królewca.
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Rozdział ósmy

Niedoceniony olbrzym

Ostateczna klęska Niemiec na froncie wschodnim była efektem wielu 
błędnych ocen. Po pierwsze, Hitler w sposób oczywisty nie docenił 
zakresu podejmowanej inwazji na Rosję i czasu niezbędnego do wykonania 
operacji, co oczywiście skutkowało tym, że nie przygotowano wystar
czającej ilości sił i środków. Z powodu rozległości terytorialnej Rosji 
zaopatrzenie nie nadążało za wojskami niemieckimi posuwającymi się 
w trudnym terenie na wschód. Błędnie oceniono też warunki klimatyczne 
w okresie zimy. Hitler nie słuchał głosu swych generałów. Największą 
pomyłką prawdopodobnie było to, że Führer przez swą pogardę dla 
Słowian nie uwzględnił takiej reakcji i postawy Rosjan wobec inwazji.

W ciągu kilku pierwszych miesięcy kampanii uporczywe przekonanie 
Hitlera o łatwym zwycięstwie było jednak uzasadnione. Stalin wbrew 
wszelkim dostarczanym mu informacjom głęboko wierzył w to, że Niemcy 
nie zaatakują Związku Radzieckiego i nie wyrażał zgody na żadne przy
gotowania armii do ewentualnej wojny. W lecie 1940 roku wywiad 
dysponował materiałami na temat niemieckiej agresji; w lipcu NKWD 
meldował Kremlowi, że Sztab Generalny Wehrmachtu zwrócił się do 
niemieckiego ministerstwa transportu z prośbą o ocenę przepustowości 
kolei dla ruchu wojsk' z zachodu na wschód. Kilka miesięcy później, 
w listopadzie 1940 roku, wywiad rosyjski zaczął przekazywać Stalinowi 
poważne ostrzeżenia o zagrożeniu inwazją, ale ten je zbagatelizował. Był 
również głuchy na informację, która dotarła do Moskwy 29 grudnia, 
o zdobyciu zarysu planu operacji „Barbarossa”. „Sztab Generalny naj
wyraźniej nie spodziewał się tego, że wojna zacznie się w 1941 roku
— pisał marszałek Woronow, ówczesny dowódca sowieckiej artylerii.
— Stalin trwał w przekonaniu, że Hitler ma uczciwe zamiary. Powtarzał, 
że wierzy w przestrzeganie paktu o nieagresji i nie dostrzegał potencjal
nego zagrożenia” *.

Trudno jest znaleźć rzeczywiste przyczyny takiej postawy. Richard 
Overy w swojej książce zatytułowanej Russia’s War twierdzi, że Stalin 
mógł opierać swe kalkulacje na racjonalności: „Uważał, że napastnik
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musi dysponować przewagą dwa do jednego, żeby zaatakować Związek 
Radziecki posiadający liczną armię i obejmujący tak olbrzymi obszar. 
A Hitler tego nie ma”. Autor sądzi ponadto, że sowiecki przywódca mógł 
także nie przewidzieć pewnej rzeczy: „Nie trafiało do niego to, że Hitler 
może podjąć tak oszałamiający atak, tak niezgodny z zasadami sztuki 
wojennej”2.

Rosja była zupełnie nieprzygotowana pod względem wojskowym na 
niemiecką inwazję. Pod koniec lat trzydziestych Stalin usunął z armii 
wielu najbardziej doświadczonych dowódców, co spowodowało dotkliwe 
braki kadrowe. Musiał szybko awansować młodszych oficerów, ale więk
szość z nich nie miała zdolności dowódczych i nie uczestniczyła dotąd 
w walce. Armia miała olbrzymie rezerwy kadrowe, jednak brak dobrego 
dowództwa oznaczał niewłaściwe rozmieszczenie wojsk. Wyposażenie 
i sprzęt były przestarzałe, a do tego przez lata zaniedbywano szkolenie 
w broni pancernej i lotnictwie. „Na początku wojny — pisze Gottlob 
Bidermann — mieliśmy do czynienia z masami niesprawnego wojska 
pozbawionego profesjonalnego dowództwa, które wcześniej poddano poli
tycznym czystkom”3.

Szóstego czerwca 1941 roku Stalin zatwierdził spóźniony plan prze
stawienia sowieckiego przemysłu na produkcję zbrojeniową. W następnym 
tygodniu, 14 czerwca 1941 roku, rozkazał, aby wszystkie największe 
gazety opublikowały komunikat o tym, że ostatnie ruchy niemieckich 
wojsk „we wschodnich i północno-wschodnich rejonach Niemiec mają 
związek z czynnikami niezależnymi od stosunków sowiecko-niemieckich”. 
Złożono także oświadczenie: „Pogłoski o zamiarach złamania paktu z 1939 
roku są zupełnie bezpodstawne”. Nastąpiło to zaledwie osiem dni przed 
rozpoczęciem operacji „Barbarossa”, kiedy musiało być już zupełnie 
oczywiste, że stacjonowanie olbrzymich sił w rejonach przygranicznych 
ma tylko jeden cel.

Przed wybuchem wojny z Niemcami większość sowieckiego poten
cjału przemysłowego znajdowała się w zachodniej części kraju, przede 
wszystkim w okolicach Leningradu i na wschodniej Ukrainie. W czerwcu 
1941 roku Biuro Polityczne powołało Radę ds. Ewakuacji, której prze
wodniczył N.A. Wozniesienskij, szef Gosplanu, sowieckiej agencji pla
nowania gospodarczego. W 1942 roku akcja przenoszenia zakładów prze
mysłowych trwała z największą intensywnością. Było to zakrojone na 
szeroką skalę przedsięwzięcie „przeprowadzki” całych fabryk na wschód, 
daleko poza linie frontu — na Syberię, Ural, do Kazachstanu. Do prze
niesienia jednego zakładu metalurgicznego na Ural trzeba było użyć 
8000 wagonów kolejowych, a następnie dokonać montażu na wyjątkowo
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nieprzyjaznym terenie. Po zakończeniu takiej operacji należało znaleźć 
miejsce dla setek tysięcy robotników, którzy musieli rozpocząć pracę 
w bardzo ostrym klimacie, i przy braku odpowiednich narzędzi podjąć 
produkcję broni, samolotów i czołgów.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się ostatecznie powodzeniem, ale 
przeniesienie ponad 1500 zakładów przemysłowych, z czego 1360 wyko
nujących produkcję zbrojeniową, spowodowało zakłócenie zdolności wy
twórczych, które dopiero po roku udało się przywrócić do normalnego 
poziomu. Walki w 1941 i 1942 roku prowadzone były zatem przy wyko
rzystaniu istniejących zapasów broni i amunicji. Niektórych obiektów, 
rzecz jasna, nie dało się przenieść, jak choćby kopalń węgla w Donbasie 
czy zapór elektrowni wodnych. Należało je zatem zniszczyć, żeby nie 
wpadły w ręce Niemców. Praca na roli spoczywała w tym czasie na 
barkach kobiet i dzieci, gdyż wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia 
broni szli na front. Każdy musiał wnieść wkład w zbiorowy wysiłek 
i odbywało się to ogromnym kosztem. Przestępcy i więźniowie polityczni 
z syberyjskich gułagów też byli zmuszeni do uczestniczenia w pracy dla 
kraju.

W pierwszych tygodniach walk Rosjanie ponosili ogromne straty, 
wojska sowieckie wycofywały się w nieładzie, a lotnictwo zostało prawie 
wyeliminowane z walki. Pod koniec lata 1941 roku wydawało się, że 
zwycięstwo Niemiec jest tylko kwestią czasu. Zajęte zostały republiki 
nadbałtyckie, zdobyto leżący trzysta kilometrów od Moskwy Smoleńsk, 
Leningrad był oblężony, a we wrześniu zdobyte zostały Kijów i Charków.

Hitler triumfował; 24 czerwca, zaledwie dwa dni po rozpoczęciu ope
racji „Barbarossa”, przybył do swojej nowej kwatery w Prusach Wschod
nich — Wilczego Szańca w pobliżu Kętrzyna. Położona w gęstym lesie 
kwatera sprawiała raczćj ponure wrażenie, a jeden z generałów określił 
to miejsce jako „połączenie klasztoru z obozem koncentracyjnym”. Wszyst
ko było bardzo solidnie zabezpieczone przez ewentualnym atakiem; bun
kry znajdowały się za systemem murów, drutami kolczastymi i zaporami 
minowymi. Sam Hitler stwierdził, że panuje tam przygnębiająca atmosfera. 
Z tego miejsca mimo wszystko dowodził operacjami na froncie wschodnim 
i zamierzał szybko doprowadzić do obiecanego zwycięstwa.

Społeczeństwo niemieckie wydawało się przekonane do idei wodza; 
szwedzki dziennikarz Arvid Fredborg brał udział w konferencji prasowej 
w Berlinie kilka tygodni po inwazji i zapytał, kiedy „nastąpi wyjazd 
dziennikarzy do Moskwy?”. Powiedziano mu, że „powinniśmy znać termin 
w połowie albo pod koniec lipca”, a był przy okazji świadkiem tego, jaka 
„radość panowała wśród przedstawicieli władz i ludności”4.
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W miarę upływu czasu i trwania ofensywy armii niemieckiej żołnierze 
napotykali coraz większy opór jednostek Armii Czerwonej walczącej 
z fanatycznym zacięciem. Generał Franz Haider, szef sztabu armii, zapisał 
przezornie w swoim dzienniku pod datą 11 sierpnia 1941 roku:

Cała sytuacja wykazuje jasno, że nie doceniliśmy rosyjskiego 
olbrzyma, który jest przygotowany do wojny z bezwzględną deter
minacją; nasi ludzie, rozciągnięci na niewiarygodnie długim fron
cie, są narażeni na ustawiczne ataki ze strony nieprzyjaciela 5.

Haider miał rację. Rosjanie nie zamierzali się poddawać mimo pono
szonych strat, a wojna na froncie wschodnim miała trwać znacznie dłużej, 
niż chciał tego Hitler. Pod koniec lata 1941 roku armia niemiecka zaczęła 
tracić impet. Pojawiły się braki kadrowe, nie starczało żołnierzy do 
obsadzenia stanowisk na całej długości frontu. Poszczególne jednostki 
niemieckie znajdowały się w odosobnieniu z powodu dużych przerw 
między zgrupowaniami. Dowództwo rosyjskie postanowiło to wykorzystać 
i wbijać kliny między jednostki nieprzyjaciela. Do końca września straty 
armii niemieckiej sięgały prawie pół miliona ludzi, a dowódcy armii 
prywatnie informowali Hitlera, że kampania wschodnia przedłuży się na 
rok 1942. Związek Radziecki nie poniósł klęski, którą Führer zapowiadał 
z taką pewnością. Żołnierze musieli być przygotowani na ostrą zimę, 
setki kilometrów od domu, na wrogim terytorium.

W Królewcu zamieniono szkoły na tymczasowe szpitale dla rannych 
przywożonych z frontu wschodniego, a w kinach pokazywano zdjęcia 
z triumfalnego pochodu niemieckich wojsk. W szkole Helgi Gerhardi:

...wyciągnięto z mapy flagi, które wcześniej zatknięte były 
w miejscach stacjonowania wojsk okupacyjnych — w Norwegii, 
Francji, na Bałkanach i na Krecie — i umieszczano je tam, gdzie 
trwają walki, czyli w rejonie Morza Śródziemnego i Rosji. Miesz
kając w Prusach, byliśmy bardzo ciekawi tego, co dzieje się na 
froncie wschodnim, bo było to stosunkowo niedaleko od nas 
i mieliśmy nadzieję, że wszystko skończy się przed nadejściem 
zimy6.

Sytuacja na froncie wyglądała jednak inaczej i sprawy nie miały się 
tak dobrze, jak chciała tego propaganda. Coraz więcej rodzin otrzymywało 
listy z frontu z czerwonym napisem „Poległ”, a szybkie zwycięstwo 
obiecywane przez Hitlera nie zostało osiągnięte. We wrześniu 1941 roku
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Howard K. Smith stwierdził, że w społeczeństwie niemieckim zauważa 
się oznaki „moralnego przygnębienia”, które zastąpiło wcześniejszy, po
wszechnie panujący optymizm. Niepowodzenia wojsk na froncie wschod
nim wywołały uczucie głębokiego pesymizmu; „Ludzie byli niezadowo
leni, a na murach pojawiały się hasła antynazistowskie”7.

Po rozpoczęciu operacji „Barbarossa” Hitler usunął się w cień. Goebbels 
przekonał go jednak, aby wygłosił przemówienie do narodu. Führer wy
stąpił na stadionie olimpijskim w Berlinie 4 października 1941 roku. 
Oznajmił: „Armia sowiecka jest pokonana... bolszewicka bestia jest zgła
dzona” oraz: „Niemcy są bliskie odniesienia największego zwycięstwa 
w dziejach ludzkości”8.

Słowa te nie przekonały ani Howarda K. Smitha, ani szwedzkiego 
dziennikarza Arvida Fredborga. „Całe to widowisko — napisał Fredborg
— było typowym spektaklem nazistowskim. Hitler został zmuszony do 
wystąpienia i zachowywał się tak jak aktor grający najważniejszą rolę 
z przekonaniem, że musi mu się udać”9. Bernt Engelmann, chłopiec 
z Hamburga, który miał wtedy dwanaście lat, wspomina dla kontrastu, 
jak jego ciotka i wujek, obecni na stadionie wśród tysięcy ludzi, ulegli 
słowom Fiihrera. „On jest wspaniały — powiedziała ciotka o Hitlerze.
— Nikt na świecie mu nie dorówna!”, a jej mąż dodał: „Zupełnie nas 
przekonał. Załatwimy Rosjan, zanim nadejdzie zima i, dzięki Bogu, 
będzie po wszystkim”. Wszyscy mówili o zdobyczach terytorialnych 
w Rosji. „Reszta niedługo wpadnie w nasze ręce — zapewniali wujostwo 
swego siostrzeńca. — Jeszcze tydzień i będzie koniec” ,().

Dziesiątego października zwołano konferencję prasową w ministerstwie 
propagandy. Rzecznik prasowy Hitlera Otto Dietrich oświadczył, że resztki 
Armii Czerwonej dostały się „w kleszcze, które coraz bardziej się zacis
kają”. Moskwa niedługo zostanie „bezlitośnie unicestwiona”, między 
Niemcami zaś a podbitym obszarem niezmierzonych bogactw Rosji jest 
tylko „czas niezbędny do pokonania tej odległości przez człowieka i ma
szyny”. „Wschodni kontynent — kontynuował Dietrich — spoczywa 
niczym bezwładna dziewica w potężnych ramionach pożądliwego niemiec
kiego Marsa” ".

Społeczeństwo niemieckie zostało na krótko oszukane. Oficjalny organ 
nazistów „Völkicher Beobachter” krzyczał następnego dnia tytułami: 
„Wybiła wielka godzina! Kampania na wschodzie rozstrzygnięta” l2. Lud
ność Berlina niesiona optymizmem obsypywała czołgi kwiatami, a w księ
garniach pojawiły się podręczniki do gramatyki języka rosyjskiego. Arvid 
Fredborg stwierdził cynicznie: „Skandynawowie są zdecydowanie scep
tyczni; nie ma takich okoliczności, których nie dałoby się wytłumaczyć” l3.
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11 października „Völkicher Beobachter” przyniósł tytuł: „Przełamanie na 
wschodzie pogłębia się”, następnego dnia ludzie przeczytali: „Unicest
wienie Armii Czerwonej dobiega końca”, a dwa dni później, iż „Operacje 
na wschodzie przebiegają zgodnie z planem”. 15 października dowiedzieli 
się natomiast, że „Operacja na wschodzie jest realizowana zgodnie z ocze
kiwaniami” l4. Dla wielu było całkowicie jasne, że szybki podbój Rosji 
się nie powiódł.

Howard K. Smith wspomina, że już w połowie października przestało 
się mówić o ostatecznym zwycięstwie, chociaż gazety nadał zapewniały 
czytelników, że Moskwa znajdzie się w okrążeniu, a bolszewizm i Armia 
Czerwona zostaną pokonane. W końcu października trudno było zaprze
czyć, że nastąpiła zmiana nastrojów społecznych i mimo wysiłków ze 
strony nazistowskiej propagandy na nowo zapanowało przygnębienie l5. 
W Królewcu i innych niemieckich miastach kina wyświetlały kroniki 
filmowe, w których pokazywano niekończące się kolumny dział, czołgów, 
samochodów i żołnierzy tonących w błocie. Do chwili wybuchu wojny 
z Rosją kroniki cieszyły się wielką popularnością, ale teraz, kiedy widow
nia składała się głównie ze staruszków i kobiet, pokazywane zdjęcia 
wzbudzały strach i grozę. Nastroje takie potęgowały się wraz z pojawia
niem się coraz bardziej pesymistycznych tytułów w prasie.

Marsz na Moskwę rozpoczął się 2 października 1941 roku i po począt
kowych, łatwych sukcesach Franz Haider był przekonany, że „przy sprzy
jającym rozwoju wypadków i w miarę sprzyjającej pogodzie musimy 
okrążyć Moskwę” l6. Okazało się, że 8 października spadł deszcz, który 
zamienił cały rejon w grzęzawisko, co sparaliżowało niemiecką ofensywę; 
główne działania zawieszono na kolejne pięć tygodni. Atak wznowiono 
14 listopada'po zamarznięciu ziemi. Niemcy przesunęli się znacznie do 
przodu, ale na początku grudnia, kiedy osiągnęli przedmieścia stolicy 
ZSRR, napotkali opór ze strony ponadtrzymilionowej armii rosyjskiej. 
Zostali zmuszeni do upokarzającego odwrotu, co stało się powodem 
zdymisjonowania dowódcy wojsk lądowych, feldmarszałka von Brauchit- 
scha. Hitler przejął bezpośrednie dowództwo, podejmując nie tylko decyzje 
strategiczne dotyczące frontu wschodniego, ale również bieżących roz
wiązań taktycznych. Tymczasem SS Einsatzgruppen wraz z oddziałami 
armii dokonywało straszliwych czystek na terenach zajętych przez Niem
ców i wymordowało między innymi 100 tysięcy Żydów.

Straty Rosjan na koniec 1941 roku wyniosły 4,5 miliona ludzi, 8 tysięcy 
samolotów i 17 tysięcy czołgów. Najeźdźca przejął tereny, na których 
znajdowała się ponad połowa potencjału przemysłowego i 40 procent 
ludności Związku Radzieckiego. Ogromny wpływ na obniżenie nastrojów
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wśród Niemców miała jednak mroźna zima i śmierć pół miliona własnych 
żołnierzy. Fatalne rosyjskie drogi były przyczyną awarii wielu pojazdów, 
które często trzeba było porzucać. Brakowało uzupełnień w sprzęcie, 
ludziach czy broni, a żołnierze odczuwali niedostatek żywności i innych 
niezbędnych artykułów. Były to skutki wcześniejszych decyzji, z powodu 
których nie zgromadzono zimowego wyposażenia, aby nie stwarzać wra
żenia, że wojna z Rosją może być długotrwała.

Relacje o wydarzeniach na froncie wschodnim docierały do publicznej 
wiadomości. Opowieści o braku sprzętu, chaotycznej organizacji i ogrom
nych cierpieniach były przynoszone do Prus Wschodnich przez żołnierzy 
zwalnianych do domu albo przebywających na urlopie. Władze w Berlinie 
tak bardzo obawiały się ewentualnej reakcji na wieści z frontu, że uznały 
słuchanie zagranicznych rozgłośni radiowych za przestępstwo zagrożone 
karą. Goebbels ostrzegał, że każdy, kto słucha BBC, ryzykuje śmiercią. 
Pod koniec listopada 1941 roku obywatele Rzeszy wraz z kartkami żyw
nościowymi dostali małą czerwoną karteczkę z dziurką do zawieszenia 
na radioodbiorniku. Było na niej napisane: „Rodacy! Jesteście Niemcami! 
Waszym obowiązkiem jest nie słuchać obcych rozgłośni. Każdy, kto się 
temu nie podporządkuje, zostanie bezlitośnie ukarany!”. Tydzień później 
w wielu domach pojawili się nazistowscy działacze, aby sprawdzić, czy 
czerwone kartki wiszą w odpowiednim miejscu. Wieś uznano za pewniej
szą politycznie i nie rozprowadzano tam „radiowych akcesoriów”.

Dwudziestego trzeciego listopada w „Völkicher Beobachter” pojawił 
się następujący tytuł: „Rostów zdobyty”, ale w Boże Narodzenie ta sama 
gazeta podała, że niemieckie wojska ewakuowały się z Rostowa, okna na 
Kaukaz, a Rosjanie przejęli kontrolę nad miastem. Z frontu docierały 
relacje o żołnierzach zamarzniętych na śmierć na posterunku oraz ogrom
nych rzeszach łudzi z odmrożonymi kończynami, które trzeba było im 
amputować. Wszystko świadczyło o tym, że sprawy przybrały niekorzyst
ny obrót. Arvid Fredborg przekonał się, że w stolicy Niemiec zapanowała 
„atmosfera katastrofy” l7. W radiu ogłaszano rozpaczliwe apele o świątecz
ne prezenty dla walczących żołnierzy, dzieci miały robić paczki prze
znaczone na front i pisać radosne listy. Robiły na drutach kominiarki, 
rękawiczki i szaliki, a do kopert wkładały suszone zioła, rumianek i miętę, 
na herbatę. Rodziny, które nie podarowały odpowiednich rzeczy, narażały 
się na przeszukiwanie domu, a znalezione w szafach ubrania były kon
fiskowane na potrzeby wojska. Było to szczególnie uciążliwe dla ludności 
cywilnej, bo tamtego roku zima w Niemczech była wyjątkowo ostra.

Hitler wygłosił radiowe przemówienie, w którym zapewniał, że trwają 
przygotowania do nowej ofensywy na wiosnę, a machina propagandowa
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utwierdzała Niemców w przekonaniu, że sytuacja na froncie wschodnim 
jest korzystna dla Rzeszy. Z wojskowego punktu widzenia Rosjanie są do 
pokonania — twierdzono — brakuje im ludzi i nie będą w stanie kon
tynuować walki w zimie ani w czasie nadchodzącej wiosny.

Cisza na froncie zimą na przełomie lat 1941/1942 umożliwiła obu 
stronom przegrupowanie sił, a Rosjanie zdołali w tym czasie zakończyć 
proces ewakuacji przemysłu w głąb Rosji, za Ural. Hitler wydał rozkaz 
wszystkim dziewięciu armiom działającym na froncie wschodnim, aby 
nie ruszały się z zajmowanych pozycji. Latem 1942 roku Wehrmacht 
podjął ofensywę. Führer wbrew opiniom swoich generałów postanowił 
zrezygnować z dalszych prób zdobycia Moskwy i skoncentrować się na 
południowym odcinku frontu. Zapewnił społeczeństwo, że Rosja zostanie 
unicestwiona w ciągu kilku miesięcy. Zamierzał zrealizować plan, zwany 
operacją niebieską, którego celem było zdobycie ośrodków przemysłowych 
leżących nad Donem i Wołgą, następnie przypuszczenie szturmu na 
Stalingrad, a w końcu skierowanie uderzenia na Kaukaz. Hitler uznał, że 
szybkie zwycięstwo nad Stalingradem otworzy drogę na południe, gdzie 
znajdują się bogate złoża ropy naftowej. Odrzucił wszelkie ostrzeżenia 
o zagrożeniach związanych z takim planem i wydał rozkaz do ataku. 
Dowódcy armii byli przerażeni perspektywą wysłania swoich żołnierzy 
na otwarte stepy, gdzie mieli zmierzyć się z przeciwnikiem walczącym 
za swój kraj i naród. Podejrzewali w przeciwieństwie do Hitlera, że 
Rosjanie zdołali się dozbroić i dysponują potężnymi siłami. Stalingrad 
leżał głęboko na terytorium nieprzyjaciela, wśród niedostępnych stepów, 
w rejonie utrudniającym transport uzupełnień. Dowódcy, którzy zgłaszali 
swoje wątpliwości, byli od razu zdymisjonowani.

Wiosną 1942 roku Stalin zdał sobie sprawę z tego, że potrzebne są 
odpowiednie działania mające na celu wzmocnienie ducha oporu w so
wieckim narodzie. W lipcu 1942 roku wydał historyczny rozkaz nr 227 
„Ani kroku wstecz!” mający na celu podtrzymanie morale i wzbudzenie 
strachu przed dezercją l8. Armia Czerwona dostała rozkaz stawienia czoła 
najeźdźcy: „Do ostatniej kropli krwi musimy zaciekle bronić każdego 
stanowiska, każdego metra sowieckiej ziemi! Nie dajmy wyrwać ani 
piędzi ziemi i brońmy jej do końca. Każdy żołnierz, który nie wypełni 
tego rozkazu, będzie traktowany jak przestępca i dezerter”. Cieszący się 
złą sławą NKWD przeprowadzał obławy na domniemanych tchórzy, 
defetystów i sabotażystów. Do wydania wyroku skazującego niepotrzeb
ny był żaden dowód winy, a oskarżeni o przestępstwa wojenne byli 
rozstrzeliwani albo wysyłani do karnych batalionów pędzonych przed 
frontem nacierających oddziałów. Armia Czerwona dysponowała siatką
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wyjątkowo skutecznych agentów wyszukujących dysydentów, których 
poddawano okrutnym karom.

Stalin dokonał jeszcze czegoś, na co Hitler był zupełnie nieprzy
gotowany: przekazał bieżącą kontrolę nad armią i odpowiedzialność 
za strategię wojny w ręce wojskowych. Był tak przerażony klęską 
w 1941 roku, że początkowo sam o wszystkim decydował: w lipcu 
przyjął tytuł naczelnego wodza i komisarza obrony. W sierpniu 1942 
roku po sukcesach obrony Moskwy zimą 1941/1942 mianował generała 
Gieorgija Żukowa zastępcą naczelnego wodza, powierzając mu do
wództwo obrony Stalingradu. Żuków wiedział, że siły niemieckie są 
rozlokowane na bardzo długim odcinku frontu i nie dysponują wy
starczającymi środkami. Jego plan obrony Stalingradu uwzględniał 
także ogromny wysiłek planistyczny i centralne zarządzanie. Organizacja, 
sposoby łączności i wyposażenie armii oraz lotnictwa zostały znacznie 
zmodernizowane, a ponadto wprowadzono nowe metody szkolenia. 
Wyprodukowano dużą liczbę czołgów, zbudowano nowe lotniska, a dzię
ki pomocy Brytyjczyków i Amerykanów Sowieci dysponowali radarem.

W 1941 roku, po wkroczeniu armii niemieckiej na teren Związku 
Radzieckiego, wśród ludności cywilnej wybuchła panika. Wiele osób 
pakowało swój skromny dobytek na furmanki i wyruszało na wschód, 
uciekając przed nadciągającymi Niemcami. Ludzie byli przekonani, że 
klęska jest nieunikniona, ale Stalin nie chciał przyjąć do wiadomości 
perspektywy porażki. W roku 1942 rozpoczęła się zakrojona na wielką 
skalę akcja propagandowa mająca na celu zapobieżenie nawrotom 
paniki i przekonanie ludności do poświęcenia wszystkich sił sprawie 
obrony kraju. Władze przekonywały naród do podjęcia walki, a rząd 
dokładał starań, aby wzbudzić przekonanie o zwycięstwie w Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej, jak określał ją Stalin. Doprowadziło to do po
wszechnego i spontanicznego odrodzenia ducha narodowego i przyjęcia 
postawy zdecydowanego oporu przeciw niemieckiej brutalności i bez
względności.

Stalin zrezygnował nawet z niektórych zasad ideologii bolszewickiej, 
aby przysłużyć się społeczeństwu. Po latach prześladowań Kościoła prawo
sławnego otwarto cerkwie, a duchowni wzywali wiernych do walki za 
ojczyznę. Ustanowiono wiele odznaczeń za bohaterstwo oraz wprowa
dzono na nowo mundury oficerskie; dokładano wszelkich starań dla 
przywrócenia Armii Czerwonej poczucia wiary w siebie. Dawni przeciw
nicy stalinowskiego reżimu odkładali na bok wątpliwości natury politycz
nej i wykazywali wielką wolę nieprzejednanej walki za swój kraj. Stalin 
wzywał do przekształcenia całego ZSRR w obóz wojenny, aby uchronić
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państwo przed zagładą. Od każdego wymagał podjęcia walki albo pracy 
na rzecz obrony Rosji.

Hitler w dalszym ciągu zachowywał pełną kontrolę nad decyzjami o cha
rakterze wojskowym. W ciągu pierwszych miesięcy II wojny światowej 
przeciwstawił krytyce sukcesy strategii wojny błyskawicznej i nabrał wiary 
w swoją nieomylność. Początkowe zwycięstwa Niemiec przekonywały 
generałów o słuszności poglądów Fiihrera, kiedy ten przedstawił zarysy 
planu operacji „Barbarossa”. Wyrażali oni wątpliwości co do strategii 
jedynie wtedy, kiedy nastąpiła zmiana decyzji odnośnie do zakończenia 
ofensywy na Moskwę w sierpniu 1941 roku. Hitler zignorował przekazy
wane mu uwagi i armia pod dowództwem Guderiana otrzymała rozkaz 
powstrzymania ofensywy na Moskwę i przejścia na front południowy dla 
wsparcia ataku na Kijów. W grudniu 1941 roku Führer zdymisjonował 
kilku wysokich generałów, w tym Fedora von Bocka i Guderiana, za 
wyrażanie opinii sprzecznych z jego wizją. W miarę upływu czasu władza 
Hitlera w zakresie strategii wojennej stała się absolutna, o czym pisał 
Richard Overy w książce zatytułowanej Why the Allies Won:

Wojna prowadzona przez Niemcy stała się spektaklem jednego 
aktora, intuicja zastąpiła racjonalne myślenie, a megalomania 
wyparła zdrowy rozsądek... Hitler wtrącał się do najdrobniejszych 
szczegółów dotyczących rozgrywanych bitew. Skutki takiej po
stawy były łatwe do przewidzenia. Zamiast ogólnej strategii Hitler 
przedstawiał mieszaninę decyzji i rozkazów. „Brakowało przeka
zywania uprawnień i skoordynowania akcji... nie było decyzji 
odnośnie do polityki” — jak pisał Zeitzler [szef sztabu armii od 
września 1942]. Na podstawie wspomnień generałów, nawet 
uwzględniając zawodową zawiść, rysuje się obraz Hitlera, który 
nie czuł powagi sytuacjil9.

Po ciężkiej zimie 1941 roku nadeszła wiosna, a wtedy zarówno Niemcy, 
jak i Rosjanie wierzyli, że zwycięstwo armii niemieckiej jest bardzo 
możliwe. W ciągu kilku tygodni Armia Czerwona została wyparta z całego 
rejonu na południe od Charkowa i nieprzyjaciel zajął Krym. Rostów 
został zdobyty przez Wehrmacht w końcu lipca. Naczelne dowództwo 
niemieckie jednak w dalszym ciągu niechętnie odnosiło się do planu 
ataku na Stalingrad. Generałowie ostrzegali Hitlera o zagrożeniach zwią
zanych z ofensywą skierowaną tak głęboko na wschód, twierdząc, że 
wystąpią trudności z utrzymaniem szlaków zaopatrzenia, a sytuacja będzie 
jeszcze gorsza z nastaniem jesieni. Hitler nie słuchał; rozkazał, aby Grupa
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Armii B w składzie 6. Armii i 4. Armii Pancernej nacierała na Stalingrad, 
a Grupa Armii A oddzieliła się i ruszyła w kierunku wybrzeża Morza 
Czarnego i miasta Groznyj, aby zabezpieczyć złoża ropy. Taka decyzja 
znacznie ograniczyła liczebność wojsk mających przeprowadzić atak na 
Stalingrad.

Siódmego sierpnia 4. Armia Pancerna pod dowództwem generała Her
manna Hotha podeszła na odległość trzydziestu kilometrów od Stalingradu, 
a 6. Armia Paulusa miała wykonać zasadnicze uderzenie na miasto ciąg
nące się przez wiele kilometrów wzdłuż wschodniego brzegu Wołgi. 
Atak rozpoczął się od zmasowanego bombardowania z powietrza, które 
doprowadziło do znacznych zniszczeń na przedmieściach i odrzucenia 
Sowietów na środkową linię obrony.

Dwudziestego trzeciego sierpnia Niemcy zaczęli naloty dywanowe. 
Tysiące bomb spowodowały eksplozje zbiorników ropy znajdujących 
się na północ od miasta, a gryzący dym i morze ognia dopełniały 
obrazu zniszczenia. Fale płonącej ropy i benzyny dotarły do Wołgi, 
a rzeka stanęła w ogniu. Ogarnięte pożarem domy i mieszkania po
chłonęły 40 tysięcy ofiar wśród ludności cywilnej, której Rosjanie nie 
chcieli ewakuować. Gruba warstwa popiołu pokryła całą okolicę, a każ
dy wybuchający pocisk wzbijał w niebo tumany szarego pyłu. Stalin
grad stał się gigantycznym rumowiskiem nad brzegami Wołgi.

Wiadomość o rychłym zdobyciu miasta i sforsowaniu Wołgi, która 
nadeszła z frontu na początku września, wprawiła Hitlera w triumfalny 
nastrój. Niemcy nie wzięli jednak pod uwagę zdolności i umiejętności 
Żukowa, który zaproponował Stalinowi rozpoczęcie kontrofensywy pod 
koniec jesieni.

Marsz wojsk niemieckich w kierunku centrum miasta opóźniał się 
z uwagi na walkę bezpośrednią, która rozgorzała wśród ruin. Rumowiska 
stwarzały doskonałe warunki do obrony i odbierały Niemcom możliwość 
prowadzenia walki w ulubiony przez nich sposób, zwany Rattenkrieg, 
czyli wojną szczurów. Obie strony zajmowały pozycje w piwnicach 
zburzonych budynków. Armia pancerna ściśnięta w wąskich, zawalonych 
gruzami ulicach nie mogła wykorzystać swoich atutów bojowych.

Walki jeden na jednego trwały dzień i noc, często przy użyciu noży, 
pałek, łopat, a nawet kamieni. Nikt nie sprzątał ciał ani nie grzebał 
poległych. Ludność cywilna kryła się w schronach, wychodząc na zewnątrz 
tylko wtedy, kiedy trwała przerwa w walce. Ludzie szukali padłych koni, 
psów, a nawet szczurów, napełniali naczynia skażoną wodą, żeby tylko 
zdobyć coś dojedzenia oraz picia i uratować siebie oraz dzieci od śmierci 
głodowej. W nocy Rosjanie zabijali nożami i bagnetami Niemców kulą
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cych się ze strachu w piwnicach, a w ciągu dnia na wroga polowali 
snajperzy.

Odparcie 6. Armii niemieckiej od Stalingradu miało dla Rosjan ol
brzymie znaczenie. Miasto, z którego byli tak dumni, zamieniło się 
w kupę gruzu i pyłu. Generał Wasyl Czujkow, który we wrześniu 1942 
roku objął dowództwo obrony Stalingradu, stwierdził:

...ulice są wymarłe; nie ma nawet śladu zieleni; wszystko spa
lone. Z drewnianych domów pozostały popioły i sterczące z nich 
kominy20.

Inny świadek wydarzeń z tamtych lat podaje, że miasto wyglądało tak, 
jakby było epicentrum potężnego trzęsienia ziemi. Warstwa gęstego pyłu 
zalegała na całym obszarze, a w powietrzu unosił się gryzący dym oraz 
swąd spalonych ciał.

Pod koniec pierwszego tygodnia września 1942 roku wiadomo było, że 
ofensywa nie jest tak skuteczna, jak obiecywano. Pomimo wzmocnionego 
uderzenia nie zdołano przełamać rosyjskiej linii obrony, a Armia Czer
wona prowadziła przygotowania do kontrofensywy mającej na celu 
okrążenie 6. Armii i jej ostateczne rozbicie. Żołnierze rosyjscy walczyli 
z ogromnym poświęceniem, aby uchronić miasto od zagłady. Kontynuo
wanie walki przez Niemców nie miało żadnego uzasadnienia strategicz
nego, ale Hitler powtarzał, że odwrót nie wchodzi w grę i twierdził, że 
„żadna siła nie zmusi nas do wyjścia ze Stalingradu5’21. Była to cał
kowicie nierealistyczna postawa. Wojska niemieckie były wyczerpane; 
brakowało im paliwa, amunicji, środków transportu, a morale żołnierzy 
było skandalicznie niskie.

Dowództwo sowieckie wcieliło z zachowaniem ścisłej tajemnicy plan 
Żukowa. Rosjanom udało się rozlokować pięć armii na północ od Stalin
gradu i dwie armie na południe od miasta, co stanowiło łącznie siłę ponad 
1 miliona ludzi, bez zwracania najmniejszej uwagi przeciwnika. Zgroma
dzono również 14000 ciężkich dział, 979 czołgów i 1350 samolotów. 
Niemcy rozmieścili na swoich skrzydłach dywizje rumuńskie, węgierskie 
i włoskie, ale były one słabiej wyszkolone i gorzej wyposażone. Rumuni 
jako jedyni zorientowali się w ruchach armii sowieckiej, ale próby ostrze
żenia sojusznika zostały zupełnie zignorowane. Atak, który nastąpił 
19 listopada, zupełnie zaskoczył wojska agresora.

Joachim Wieder, syn luterańskiego pastora ze Śląska, żołnierz 6. Armii, 
tak wspomina tamten dzień:
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Dziewiętnasty listopada na zawsze zostanie w mojej pamięci 
jako dzień klęski. O świcie tego ponurego, mglistego jesiennego 
dnia zapowiadającego wczesne nadejście śnieżnych burz, ostrej 
rosyjskiej zimy zaczęła się jednocześnie katastrofa, której wielu się 
bało, a jednocześnie spodziewało. Rosjanie zaatakowali jak grom 
z jasnego nieba, wykonując uderzenie z północy, a następnego dnia 
ze wschodu, spychając całą 6. Armię w żelazne kleszcze22.

Dwie armie rumuńskie zostały rozbite, zostawiając ogromne wyrwy 
w liniach Wehrmachtu. Niemiecki XLVIII Korpus Pancerny stawiał silny 
opór na północy, ale zaledwie po pięciu dniach czołówka Sowietów 
zamknęła okrążenie 300 tysięcy żołnierzy niemieckiej 6. Armii. Generał 
Paulus zwrócił się o zezwolenie na wycofanie wojsk, ale Hitler ze swej 
kwatery w Prusach Wschodnich żądał, aby pozostały one na swoich 
pozycjach. Zmusił Hermanna Göringa do złożenia obietnicy, że Luftwaffe 
dostarczy 6. Armii niezbędne materiały i sprzęt. W ciągu kilku kolejnych 
dni Sowieci ściągnęli dodatkowe siły, co właściwie zupełnie odebrało 
Niemcom szansę na wyrwanie się z okrążenia, nawet gdyby Hitler zde
cydował się zezwolić na wykonanie takiego manewru. Operacja pomocy 
z powietrza wymagała czasu na przygotowanie. Luftwaffe nie dyspono
wała odpowiednią liczbą samolotów, a do tego panowały bardzo nie
sprzyjające warunki pogodowe utrudniające latanie. Zapowiadany most 
powietrzny okazał się klapą. Potrzeby 6. Armii szacowano na 600 ton 
dostaw dziennie, a otrzymywała zaledwie 100 ton. W takiej sytuacji, 
oprócz braku zaopatrzenia i broni, zmniejszano ciągle racje żywnościowe. 
Katastroficzny obraz nabierał coraz bardziej konkretnego wymiaru, a głod
ni i zdesperowani żołnierze popadali w przygnębienie i złość. Zdarzały 
się dostawy zupełnie niepotrzebnych materiałów. Samoloty przywoziły 
materiały propagandowe i stare gazety zamiast wyczekiwanego z utęsk
nieniem chleba i mąki. Zrzuty zawierały również tak bezwartościowe 
rzeczy — przyprawy, krawaty czy inne przedmioty niemające racjonalnego 
przeznaczenia. Artykuły, które przydałyby się na froncie, takie jak płaszcze 
odebrane cywilom, leżały w niemieckich magazynach.

Żołnierze przebywający w prymitywnych, brudnych drewnianych bun
krach byli zupełnie przybici. Znajdowali się pod ciągłym ostrzałem ar
tylerii i zagrożeniem ze strony bombowców. Joachim Wieder wspomina, 
że „głuche odgłosy artylerii przeciwlotniczej i wycie silników samolotów 
składało się na piekielną muzykę towarzyszącą żołnierskiej codzienności”. 
Było to najbardziej nieszczęsne i nieprzyjazne miejsce, jakie kiedykolwiek 
widział w swoim życiu:
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Pusty, nagi step bez żadnych drzew, krzaków czy śladu wiejs
kich zabudowań ciągnął się kilometrami. Samotność w takiej 
bezkresnej pustce była niezwykle przygnębiająca, a szybko zapa
dające ciemności jeszcze pogłębiały te upiorne uczucia. Na wzgó
rzach, za niesławną doliną Rososzki, nasi ludzie leżeli w okopach 
i dziurach wygrzebanych w śniegu, umierając z wyczerpania 
i zimna, ponieważ kurczące się racje żywnościowe nie zapewniały 
wystarczającej ilości energii niezbędnej do przetrwania, przezwy
ciężenia chorób i głodu. Tylko kruki krążące nad stepem nie 
miały trudności ze zdobyciem pożywienia. Ci kraczący towarzysze 
śmierci nie mogli narzekać na swój los23.

Hitler w końcu zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i zezwolił na 
zaplanowanie odsieczy dla 6. Armii. Dowództwo tej operacji powierzył 
feldmarszałkowi Erichowi von Mansteinowi. Było to bardzo niewdzięczne 
zadanie. Feldmarszałek miał ograniczone pole działania i dysponował 
niewielkimi środkami i siłami. Udało mu się zebrać jedenaście dywizji 
do wykonania odciążającego ataku, który rozpoczął się 12 grudnia pod 
kryptonimem „Zimowa Burza”. Było niestety trochę za późno. Przed 
Bożym Narodzeniem nadzieje i oczekiwania okrążonej 6. Armii spełzły 
na niczym, gdyż siły idące jej na odsiecz zostały zmuszone do odwrotu.

Pod koniec 1942 roku klęska bitwy o Stalingrad dotarła do świadomości 
Niemców. Howard K. Smith miał w tamtym czasie wrażenie, że społeczeń
stwo chce końca wojny:

...ludzie uczepili się jednak lwiego ogona, ponieważ są przera
żeni koszmarną myślą o tym, co będzie, jak nie zdołają wygrać 
wojny. Boją się tego, co zrobią im cierpliwie wyczekujący swej 
szansy wrogowie; torturowane narody podbitych państw, Rosji, 
Polski, Czechosłowacji, co zrobią, kiedy nie będzie już gestapo24.

Z nadejściem Nowego Roku Joachim Wieder opisywał, jak „szklisty 
mróz rozłożył się wokół Stalingradu i czuć było jego śmiercionośne 
tchnienie”. Dzienna racja chleba została zmniejszona do 50 gramów 
i niemieccy żołnierze umierali z zimna i niedożywienia. Morale wojska 
było bliskie załamania, gdy 10 stycznia 1943 roku Sowieci rozpoczęli 
operację „Pierścień”, która rozcięła 6. Armię na dwoje. Zajadłość ataku 
nie zmieniła stanowiska Hitlera, który nie dopuszczał myśli o odwrocie. 
Wojska niemieckie zapłaciły za to wysoką cenę. Dziesiątki tysięcy żoł
nierzy zostało zabitych, broniąc pozycji, które były nie do utrzymania.
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Tysiące kilometrów od domu, wygłodzeni, wyczerpani, przemarznięci 
i chorzy padali w walce, która nie miała żadnego sensu.

Joachim Wieder podaje, że w drugiej połowie stycznia „na nieprzyjaz
nym, zasypanym śniegiem naddońskim stepie rozgrywała się niesamowita 
tragedia”. Niemieccy żołnierze nie mieli żywności, broni, sił, ciepła, 
nadziei: „Krótko mówiąc, brakowało nam wszystkiego, czego potrzeba 
do walki”. Sam Stalingrad legł w gruzach:

...posępne miasto, które wykrwawiło się na śmierć i zmarło 
z odniesionych ran. Przez pół roku dopełniało się tu dzieło znisz
czenia, które pozostawiło po sobie resztki domów, rzędy nagich 
ścian, kominy sterczące z pogorzelisk, zwały gruzów, zdruzgotane 
fabryki, bezkształtne kupy asfaltu.

W tym samym czasie Wieder musiał zmierzyć się z tym, że nieuchronna 
katastrofa militarna jest „wynikiem arogancji i działań, które wstrząsnęły 
zdrowymi fundamentami naszego życia intelektualnego i kulturalnego 
oraz bytu państwa”. Narodowy socjalizm „uwolnił prowadzące do zguby 
siły” i młody żołnierz nie mógł uwierzyć, że „nasze zaangażowanie tu 
pod Stalingradem stanowi część szlachetnej lub słusznej walki o niemiec
kie interesy”25.

Dwudziestego drugiego stycznia generał Paulus zwrócił się do Hitlera 
o zgodę na poddanie się. Hitler odmówił. Odrzucił także prośbę Mansteina 
o wydanie takiej zgody. „Zabraniam kapitulacji. Armia utrzyma swe 
pozycje. Wojsko musi trwać na posterunku do ostatniego żołnierza i do 
ostatniego naboju”26. Tydzień później, 1 lutego 1943 roku, Paulus skapi
tulował.

Hitler wpadł w szał f nazwał tych, którzy się poddali, tchórzami, ale 
bitwa była skończona, a Rosjanie nabrali siły. Dla wielu był to punkt 
zwrotny w dziejach wojny, który zwiastował ostateczny koniec Trzeciej 
Rzeszy i usunięcie Królewca z powierzchni ziemi. Dwie trzecie stanu 
6. Armii poległo w walce lub zmarło z głodu i zimna. Pozostali zostali 
zabici przez Rosjan po kapitulacji albo zesłani do obozów pracy. Rosjanie 
stracili prawie pół miliona ludzi podczas obrony miasta. Generałowie 
Armii Czerwonej byli przekonani, że inicjatywa przeszła w ich ręce. 
Niemcy przestali wreszcie być niezwyciężeni.

Po kapitulacji pod Stalingradem na terenie Rzeszy wprowadzono trzy
dniową żałobę. Radio nadawało Marsz żałobny z wagnerowskiego Zmierz
chu bogów, a wkrótce potem goebelsowska propaganda oświadczyła, że 
kraj jest w stanie „wojny totalnej”27. Każdy obywatel musi wnieść swój
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wkład w ogólnonarodowy wysiłek. W wielu miastach pozamykano bary, 
sale taneczne, sklepy i restauracje; zmniejszono przydziały żywności, 
opustoszały ulice. Starsi mężczyźni otrzymywali powołanie do wojska, 
po raz pierwszy wprowadzono nakaz pracy w fabrykach dla kobiet w wie
ku od siedemnastu do pięćdziesięciu lat. Marion von Dönhoff była w Ber
linie u przyjaciół, kiedy podano wiadomość o klęsce pod Stalingradem: 
„Kiedy w radiu usłyszeliśmy wiadomości, wszyscy jednym głosem po
wiedzieli, że teraz wojna jest już przegrana”28.

W Królewcu także zapanowało przygnębienie. Ci zwłaszcza, których 
przyjaciele i krewni walczyli pod Stalingradem, coraz bardziej pesymis
tycznie patrzyli na koniec wojny.

Po Stalingradzie inicjatywa przeszła w ręce Rosjan. Z początkiem roku 
1943 dowódcy sowieccy eksperymentowali z różnymi planami strategicz
nymi i docenili ogromny potencjał tkwiący w ludziach. Wielu rosyjskich 
żołnierzy nie posiadało wykształcenia i przygotowania do walki, ale 
w boju wszyscy wykazywali ogromną determinację i niezwykłą wytrzy
małość fizyczną mimo panującego zimna i szczupłych racji żywnoś
ciowych. Pod Stalingradem wściekłość sowieckich ataków zaskoczyła 
Niemców. „Częstotliwość, czas trwania i zaciekłość ataków zupełnie nas 
wyczerpywała i paraliżowała — napisał niemiecki żołnierz. — Nasze 
natarcie prowadzone było w zwykłym tempie na wąski odcinek, a oni, 
dzień po dniu, rzucali na nas masy ludzi”. Niemcy nie radzili sobie 
w skrajnie niekorzystnch warunkach. Zamiecie śnieżne ograniczały wi
doczność, konie ślizgały się i przewracały na lodzie, karabiny maszynowe 
odmawiały na mrozie posłuszeństwa. Harry Mielert pisał o „strasznych 
burzach śnieżnych”, które zasypywały drogi i domy, przez co żołnierze 
tracili orientację w terenie. „Każda ścieżka, każda droga niknie w bieli 
w ciągu paru minut... trwamy tu na froncie, osamotnieni, nie wiedząc, 
gdzie jest prawo, a gdzie lewo”29.

Rosjanom niestraszny był mróz, a w takich właśnie warunkach generało
wie wręcz woleli prowadzić walkę. W wielu wypadkach wojska sowieckie 
wykorzystywały burze i zamiecie śnieżne do wykonania ataku na linie 
wroga, a ubrani na biało żołnierze byli prawie niewidoczni. Obrona 
Moskwy miała miejsce w grudniu 1941; rok później, w listopadzie 1942, 
rozpoczęto kampanię uratowania Stalingradu; inwazja Ukrainy zaczęła się 
w grudniu 1943, a ostateczny atak na Prusy Wschodnie ruszył w styczniu 
1945 roku. James Lucas w książce War on the Eastern Front pisze:

Nagle — i zawsze niespodziewanie — ze śniegu wyłaniały się 
jakieś postacie — oddziały żołnierzy syberyjskich na nartach,
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ubranych na biało i przyzwyczajonych do niskich temperatur. 
Przemykali przez linię okopów, strzelali seriami z pistoletów 
maszynowych i rzucali granaty, potem znikali w tumanach śniegu, 
zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć ogniem30.

Żołnierze niemieccy bezpośrednio doświadczyli tego, z jaką łatwością 
żołnierze rosyjscy radzą sobie w trudnym terenie — w gęstych lasach, na 
bagnach, stepie i na ziemi pokrytej śniegiem. Mieli także odzież od
powiednią do warunków klimatycznych. Dostawali za duże buty, aby 
wymościć je słomą i papierem, co chroniło przed zimnem, a w później
szym okresie wojny otrzymywali filcowe walonki. Ich płaszcze zimowe 
miały podpinkę, a czapki wkładki z owczej wełny. Rosjanie byli mistrzami 
improwizacji; potrafili w sobie tylko wiadomy sposób zdobywać żywność 
i szybko budować jakieś schronienie, nawet w najbardziej nieprzyjaznych 
warunkach terenowych. Wielu piechurów nosiło pistolety maszynowe na 
piersi przewieszone na szyi, aby były gotowe do akcji. Za piechurami 
posuwały się działa przeciwczołgowe, które łatwo było ustawić na stano
wiskach bojowych. Żołnierze sowieccy po zajęciu pozycji w okopach 
bronili się zawzięcie i w wypadku ewentualnego odwrotu zostawiali po 
sobie kompletne spustoszenie.

Rosjanie potrafili doskonale wykorzystywać osłonę nocy dla przemiesz
czenia się na nowe pozycje. Bardzo dobrze czuli się w gęstych lasach, 
które zapewniały idealną ochronę, szczególnie w nocy. Umacniali tam 
stanowiska ogniowe, które były nie do zdobycia. Próby przełamania 
leśnych pozycji powodowały bardzo dużo ofiar w ludziach. Częstą taktyką 
stosowaną przez Sowietów było wyprowadzanie głównego uderzenia 
z obrzeża lasów, skąd wychodziły kolejne fale atakujących żołnierzy 31.

Armia Czerwona skutecznie posługiwała się fortelami i stosowała 
wybiegi. Działania dywersyjne często odwracały uwagę Niemców od 
zasadniczego uderzenia, a zasłony dymne stawiane w różnych miejscach 
miały na celu kierowanie ognia nieprzyjaciela na fikcyjne cele. Przed 
rozpoczęciem ofensywy Rosjanie potrafili wprowadzić wroga w błąd co 
do czasu i miejsca planowanego ataku. Zanotowano przypadki urucha
miania silników w nocy, aby wywołać wrażenie przemieszczania się 
czołgów i innych pojazdów32.

Po klęsce stalingradzkiej armia niemiecka na froncie wschodnim była 
bardzo wyczerpana. W lutym 1943 roku Rosjanie odzyskali Rostów, ale 
Hitler nie zamierzał się poddawać. Rozpaczliwie potrzebował jakiegoś 
sukcesu, aby przejąć inicjatywę i wziąć rewanż za ostatnie niepowodze
nia. Na wiosnę Rosjanie zdobyli tajne informacje o koncentracji znacz
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nych sił niemieckich pod Kurskiem. Stalin chciał przeprowadzić ude
rzenie wyprzedzające, ale generał Żuków przekonał go, aby to Niemcy 
zrobili pierwszy krok, przewidując, że poniosą spore straty, jeśli wziąć 
pod uwagę zgromadzony tam potencjał obronny. Wojska rosyjskie z po
mocą miejscowej ludności zbudowały potężny system składający się 
z zapór przeciwczołgowych, pól minowych i dział przeciwpancernych. 
Pola minowe były specjalnie zaprojektowane, aby spowodować jak 
największe straty po stronie nieprzyjaciela. Armia sowiecka rzuciła na 
szalę 45 procent sił i 75 procent środków.

Bitwa rozpoczęła się 5 lipca 1943 roku, a po tygodniowym zaciętym 
boju oddziałów pancernych było już wiadomo, że Niemcy, ponosząc 
ogromne straty, nie są w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją 
stronę. Po kilku dniach zostali zmuszeni do odwrotu, a Hitler nie zdołał 
już odzyskać utraconych terytoriów33.

Klęska pod Stalingradem miała wielki wymiar symboliczny, ale dopiero 
zwycięstwo Rosjan w bitwie kurskiej odwróciło bieg wojny.

Armia niemiecka traciła swą siłę i skuteczność. Generał Alfred Jodl, 
zastępca szefa sztabu Dowództwa Wehrmachtu, powiedział: „Wszyscy, 
nie tylko żołnierze, ale i sam Hitler wiedzieli, że bóg wojny odwrócił się 
od Niemiec i przeszedł do wrogiego obozu” 34.

Szeregowi żołnierze zdawali sobie sprawę z tego, że klęska jest nie
uchronna. Guy Sajer, który walczył pod Stalingradem, wspomina, jak 
w 1943 roku:

...staliśmy się bohaterami bez chwały. Nie walczyliśmy już 
za Hitlera ani za narodowy socjalizm czy Trzecią Rzeszę, ani 
nawet za narzeczone lub matki, lub rodziny uwięzione w zni
szczonych bombami miastach. Walczyliśmy ze zwykłego strachu, 
który stanowił naszą jedyną motywację. Biliśmy się za samych 
siebie, żeby nie zdechnąć w dołach śniegu i błota; biliśmy się 
jak szczury35.

Pod koniec 1943 roku naczelne dowództwo armii niemieckiej nie 
miało już złudzeń co do ostatecznego rozstrzygnięcia wojny. Armia 
Czerwona odzyskała olbrzymie połaci Rosji, a taktyka spalonej ziemi 
stosowana przez cofający się Wehrmacht nie przynosiła oczekiwanych 
rezultatów. Guy Sajer trafnie zauważa:

Nie ma pomników Niemców zabitych w Rosji [ale istnieje] głę
bokie poczucie beznadziei i bólu. Więcej spalonej ziemi i tygodnie
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panicznego strachu; więcej odmrożonych rąk i coraz bardziej po
wszechna akceptacja śmierci36.

Armia Czerwona od grudnia 1943 do marca 1944 roku wyzwoliła 
Leningrad, Ukrainę, Krym i wschodnią część Białorusi; wysiłki Niemców 
w celu odbicia tych terenów okazały się nieskuteczne. W marcu 1944 
roku Rosjanie stanęli u granic Polski, a w połowie roku doszli do Prus 
Wschodnich. Inwazja tej prowincji była nieunikniona, chociaż zarówno 
władze cywilne, jak i dowództwo wojskowe zapewniały, że „bolszewik 
nie stanie na niemieckiej ziemi, której będziemy bronić do ostatniego 
żołnierza”. Armia Czerwona surowo karała wszystkich sowieckich oby
wateli, którzy byli podejrzewani o kolaborację z Niemcami na terenach 
okupowanych.

W połowie 1944 roku wojska niemieckie były w odwrocie na wszyst
kich odcinkach walki, ale stawiały szczególny opór na froncie wschodnim. 
Stan osobowy większości oddziałów był mniejszy niż dwie trzecie nomi
nalnego potencjału, a rekruci trafiający do armii byli słabo wyszkoleni, 
co dodatkowo zwiększało i tak wysokie straty w ludziach. Doskonała 
strategia sowieckiego dowództwa przy zupełnej nieudolności Hitlera 
przyniosła wyzwolenie ogromnych obszarów środkowej Rosji, które były 
jednak tak mocno zniszczone, że ich odbudowa miała trwać wiele lat. 
Niemcy nie dysponowali żadnymi planami, które zapewniłyby skuteczny 
i bezpieczny odwrót. Gottlob Bidermann stwierdził:

Wehrmacht nigdy nie opracował i nie poznał taktyki i metod 
odwrotu. Dla żołnierza niemieckiego wycofanie się stanowiło 
klęskę i nikt nie widział ewentualnych korzyści z takiego manew
ru. [W wyniku tego] klęska Grupy Armii „Środek” przerodziła się 
w zupełny chaos. Na drogach i mostach widać było niezliczone 
wojska uciekające na tyły, jakby bez dowódców i bez żadnego 
planu. Niektóre oddziały w panice przemieszczały się na zachód 
pieszo lub wykorzystując różnorakie pojazdy. Zamieszanie, roz
gardiasz, zatory na drogach, załamanie dyscypliny i porządku 
— wszystko, co wydawało się kiedyś nie do pomyślenia, stało się 
rzeczywistością.

Rosjanie nękali wycofujących się Niemców ciągłymi atakami:

Rosjanie zwiększali chaos i zamieszanie ciągłymi atakami z po
wietrza, a samoloty bombardowały i ostrzeliwały drogi i linie
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kolejowe, niszcząc resztki wyczerpanych, zdemoralizowanych 
oddziałów dumnej niegdyś armii... Naczelne dowództwo, które 
obarczano odpowiedzialnością za tę katastrofę, znajdowało się na 
tyle daleko, że nie widziało skutków swych błędnych decyzji. 
Szeregowi żołnierze jak zwykle odczuwali je najbardziej i płacili 
za nie najwyższą cenę37.

Ostatnia faza wojny od początku 1944 do maja 1945 roku potwierdziła 
słuszność sowieckiej strategii wojskowej. Armia sowiecka, której za
czynało brakować ludzi, musiała zwiększyć skuteczność planowania 
i zwracać większą uwagę na zmniejszenie strat. Szczegółowe planowanie 
stało się normalną praktyką — od rozpoznania i zwiadu przed rozpo
częciem ataku do koordynacji działań artylerii, czołgów i lotnictwa.

Życie wycofujących się żołnierzy niemieckich stało się bardzo trudne. 
Guy Sajer wspomina, że jego oddział otrzymywał tylko jedną dziesiątą 
potrzebnych zapasów i był zmuszony:

...żywić się kosztem miejscowej ludności, która sama przeży
wała ciężkie czasy i okazywała nam ogromną niechęć. Problem 
zaopatrzenia stał się wyjątkowo poważny. [Wszyscy! byliśmy 
zmuszeni pokonywać ogromne odległości, a mimo uroków bujnej 
wiosny nie mogliśmy zapominać, że jesteśmy na wojnie. Marzyliś
my o pokoju, jak chorzy, którzy na widok rozkwitającej przyrody 
mają nadzieję na przywrócenie zdrowia38.

Dwudziestego lipca 1944 roku, miesiąc po rozpoczęciu kampanii, która 
ostatecznie doprowadziła do wyparcia Niemców z Prus Wschodnich, 
grupa oficerów, głównie Prusaków, podjęła w Wilczym Szańcu próbę 
zamachu na Hitlera. Prusacy stanowili większość wśród niechętnych 
Ftihrerowi; dwie trzecie uczestników spisku wywodziło się z Prus, a wielu 
miało arystokratyczne korzenie jak oficerowie z 9. pułku piechoty. W cza
sie przysięgi wojskowej unikali akcentów nazistowskich i nie śpiewali 
Horst Wessel Song po hymnie narodowym. Gottlob Bidermann, który 
znajdował się w składzie wycofującej się armii, dowiedział się o nieuda
nych zamachu. Obawiał się, iż:

To, że liczna grupa najbardziej utalentowanych przywódców 
wojskowych podjęła próbę zgładzenia szefa państwa, dowodziło, 
iż z wojskowego punktu widzenia nie wygramy ze zmasowaną 
potęgą aliantów.
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Wspomina również, że po próbie zamachu zmieniono w wojsku nazis
towskie pozdrowienie na tradycyjny sposób oddawania honorów. Nieza
dowolenie żołnierzy przejawiało się między innymi tym, że:

Często widziało się całe kompanie, których żołnierze nosili 
menażki w prawej ręce, żeby nie trzeba było demonstrować lojal
ności wobec partii nazistowskiej39.

Hitler wziął srogi odwet na zamachowcach i wszystkich podejrzanych 
o jakikolwiek związek ze spiskiem, ale i tak było już za późno na 
odbudowanie społecznego zaufania do władzy. Większość Niemców mimo 
panującej atmosfery strachu i podejrzliwości pragnęła jak najszybszego 
zakończenia wojny. Nazistowskie pozdrowienie: Heil Hitler! nie było już 
tak powszechnie używane wśród ludności cywilnej, a wielu ludzi prywat
nie miało nadzieję, że przyjdą Amerykanie i uwolnią społeczeństwo od 
nazistów oraz uchronią je przed inwazją Rosjan.
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Rozdział dziewiąty

Odwet

Karta Atlantycka z 1941 roku podpisana przez prezydenta Roosevelta 
i premiera Churchilla zawierała między innymi zobowiązanie do „wyra
żenia sprzeciwu wobec zmian terytorialnych, które nie są zgodne z dobro
wolnie wyrażoną wolą zainteresowanych narodów”. W marcu 1943 roku 
prezydent Roosevelt i brytyjski minister spraw zagranicznych 
Anthony Eden podjęli mimo to oficjalne rozmowy na temat losów Prus 
Wschodnich. Powojenna przyszłość Niemiec stała się przedmiotem dys
kusji i nabrała większej wagi po bitwie stalingradzkiej. Najważniejsze 
ustalenia tych rozmów to bezwarunkowa kapitulacja Niemiec kończąca 
wojnę, a następnie podział terytorium sprawcy na strefy okupacyjne 
przydzielone poszczególnym zwycięskim mocarstwom. Okupacja wojs
kowa uznana została za niezbędny instrument zabezpieczenia całkowitego 
podporządkowania i rozbrojenia Niemiec oraz zademonstrowania społe
czeństwu pokonanego państwa ostateczności klęski. Ceną pokoju miała 
być „całkowita kapitulacja”.

Zdecydowana postawa Stalina wobec terenów wschodniej Polski, które 
Sowieci zajęli w 1939 roku i planowali odebrać Niemcom, była nie na 
rękę Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy oficjalnie przecież przystąpili do 
wojny w imię obrony Polaków. Na konferencji teherańskiej, która odbyła 
się w listopadzie 1943 roku, poruszano kwestię powojennego kształtu 
Polski. Churchill i Roosevelt, chcąc uniknąć sporu ze Stalinem, przystali 
na proponowane przez niego rozwiązania. Uzgodniono, że „straty Polski 
na wschodzie zostaną wyrównane kosztem wspólnego wroga — Nie
miec”1; wszyscy uczestnicy byli przygotowani na to, aby „przesunąć 
Polskę” i na nowo ustalić jej granice, nie uchybiając w ten sposób 
żądaniom Stalina.

Początkowo rozmawiano o możliwościach podziału Niemiec na pięć 
oddzielnych państw, ale propozycja ta została ostatecznie zarzucona. 
W końcu ustalono, że po wojnie, prowincje Rzeszy zostaną oderwane od 
Niemiec. Prusy Wschodnie i Kłajpeda przypadną Rosji, a Polska uzyska 
Prusy Zachodnie, Pomorze, Dolny i Górny Śląsk oraz niewielki skrawek
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Brandenburgii, przy czym Odra i Nysa będą rzekami granicznymi. Sowieci 
zatrzymają wschodnie ziemie Polski zagarnięte przez nich w 1939 roku, 
za co Polska dostanie południową część Prus Wschodnich. Rosja miała 
uzyskać w ten sposób rejon leżący wokół Królewca i dostęp do wolnego 
od lodów portu w Bałtijsku. Prusacy zamieszkujący te tereny od ponad 
700 lat mieli zostać wysiedleni.

Churchill skomentował to w bardzo prosty sposób: „Zostanie wykonany 
jasny, prosty ruch. Wcale mnie nie martwi perspektywa rozwiązywania 
kwestii narodowościowych czy ogromnych ruchów ludności”2. Był prze
konany, że przymusowe migracje zostaną przeprowadzone humanitarnie 
i w zdyscyplinowany sposób, nie przewidując jednak związanego z tym 
problemem zamieszania i chaosu. Sytuacja militarna na początku 1944 
roku umocniła tylko stanowisko Churchilla. W liście do Edena napisał: 
„Rosjanie mogą wkrótce zająć te tereny i oczywiste jest to, że nie będzie
my nigdy podejmować prób ich odzyskania”.

Stany Zjednoczone potwierdziły to sześć miesięcy później, oświad
czając: „Rząd nie będzie się sprzeciwiał aneksji Prus Wschodnich, Gdań
ska i Górnego Śląska przez Polskę”. W marcu 1944 roku Earl of Mansfield 
w przemówieniu skierowanym do Izby Lordów stwierdził: „Karta Atlan
tycka nie będzie miała zastosowania do Niemiec”3, natomiast wstępne 
ustalenia dotyczące stref okupacyjnych zapadły po koniec roku. Na po
czątku roku 1945 Churchill przyznał po swej wizycie u Stalina w Moskwie 
w październiku 1944, że Polska uzyska część obszaru Prus Wschodnich 
leżącą „na południe od Królewca”4, dając do zrozumienia, że region 
samego miasta z portem w Bałtijsku zostanie włączony do ZSRR.

Nie wiadomo, kiedy Hitler dowiedział się o tych planach. Admirał Karl 
Dönitz, który po samobójczej śmierci Fiihrera stanął na czele Niemiec, 
twierdzi w swoich pamiętnikach, że rząd poznał je dopiero w styczniu 
1945 roku; właśnie wtedy Niemcy zdobyły kopię brytyjskiego rozkazu 
operacji „Eclipse” zawierającego plany i przedsięwzięcia, jakie należy 
podjąć w celu okupacji Niemiec przez ZSRR, USA i Wielką Brytanię5.

W lutym 1945 roku „wielka trójka” spotkała się w Jałcie, na Krymie, 
gdzie między innymi omawiana była przyszłość Polski. W sytuacji, gdy 
Armia Czerwona okupowała większą część Europy Wschodniej, ponownie 
przyznano, że Związek Radziecki otrzyma Królewiec, a jednocześnie 
przyjęto do wiadomości, że Stalin chce zatrzymać Lwów. W zamian za 
to Polska ma znaleźć się bardziej na zachód i oprzeć swe granice na 
Odrze i Nysie, a w jej posiadaniu znajdzie się Szczecin i Wrocław.

Mieszkańcy Prus Wschodnich i Królewca nie mieli pojęcia o czekają
cym ich losie, a wielu tych, którzy musieli uciekać przed Rosjanami,
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nawet jeszcze w trakcie trwania konferencji jałtańskiej wierzyło w powrót 
na ziemie ojczyste po zakończeniu wojny. Prawda była taka, że w miarę 
zbliżania się zakończenia wojny właśnie ta prowincja i jej stolica stały 
się obszarem straszliwych cierpień Żydów, Polaków i Rosjan. Niemcy 
byli sprawcami śmierci niezliczonych ofiar; 2 miliony mieszkańców Prus 
Wschodnich miało zginąć, a 3 miliony utracić dach nad głową. Guido 
Knopp stwierdził:

Nadszedł czas odwetu za męczarnie i cierpienia, za spalone 
wsie, zrujnowane miasta, kościoły i szkoły, za aresztowania, 
obozy i zniszczenia, za Auschwitz, Treblinkę, za obozy zagłady6.

De Zayas napisał tak:

Niewypowiedziane bestialstwo reżimu hitlerowskiego sprawiło, 
że Roosevelt i Churchill stali się nieczuli na to, co może spotkać 
miliony Niemców na Wschodzie. W powietrzu czuło się swąd 
unoszący się z obozów w Belsen i Buchenwaldzie7.

Pod koniec 1943 roku mieszkańcy Królewca i Prus Wschodnich nadal 
trwali w przeświadczeniu, że Niemcy są w stanie wygrać wojnę. Nachalna 
propaganda podtrzymywała nadzieję na zwycięstwo i mimo szybkiej 
ofensywy Rosjan znaczna część ludności cywilnej wierzyła w obietnice, 
że granice Niemiec są nienaruszalne. Codzienność wciąż jeszcze była do 
zniesienia; żywność wydzielano na kartki, ale w rolniczej prowincji nie 
brakowało mleka, ziemniaków i warzyw. Kursowały tramwaje i pociągi, 
chociaż z zachodu docierały wiadomości o nalotach, szczególnie na 
Zagłębie Ruhry. W Królewcu panował jednak spokój. Marianne Mackin
non po wyjeździe ze zniszczonego wojną Berlina stwierdziła, że wieś jest 
„cicha i spokojna”:

Wiejskie drogi były wysadzane drzewami. Na nizinach widniały 
rozrzucone gospodarstwa rolne. Długie zagony buraków i ziem
niaków ciągnęły się wzdłuż złotych, wysokich i dorodnych zbóż. 
Żywopłoty sprawiały wrażenie, jakby były haftowane czerwonymi 
i różowymi dojrzałymi owocami; gawrony panowały w powietrzu, 
latając nisko nad polami, jaskółki harcowały w blasku słońca8.

Każdy rozsądny obywatel musiał widzieć, że miasto jest coraz bardziej 
zatłoczone uchodźcami z nękanych bombami miast na zachodzie i robot-
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nikami z obcych krajów oraz żołnierzami czekającymi na przerzut na 
front wschodni. Pielęgniarki i lekarze kierowani na front także przejeżdżali 
przez Królewiec, a dla tysięcy ciężko rannych na linii walk miasto było 
punktem etapowym w drodze do szpitali w głębi Rzeszy. Wielu miało 
odmrożenia, ponieważ nadeszła kolejna bardzo ostra zima. Kroniki fil
mowe pokazywały żołnierzy na froncie wschodnim, którzy wyglądali jak 
mumie, mieli sople lodu zwisające z zarośniętych bród, brwi i otworów 
w kominiarkach. W dalszym ciągu nie było żadnych oficjalnych informacji 
na temat sytuacji na froncie.

Oczywiste było jedno — budowane bunkry i schrony nie stanowiły 
jedynie środków zaradczych.

Boże Narodzenie 1943 roku było okresem, wyjątkowo ciężkim dla 
ludności cywilnej. Mieszkańcy Królewca z przerażeniem oglądali kroniki 
filmowe, na których pokazywano bombardowania niemieckich miast 
przynoszące zniszczenia, chaos i zamieszanie. Rodziny codziennie otrzy
mywały zawiadomienia o śmierci i obrażeniach młodych żołnierzy wal
czących w Związku Radzieckim. Krewni na zachodzie pisali listy z in
formacjami o wysadzanych w powietrze domach, ludziach pogrzebanych 
pod gruzami, uduszonych lub spalonych, o wdowach i sierotach. Kolejny 
raz zmniejszono kartkowe przydziały żywności i coraz powszechniej 
mówiło się o nieuchronnej klęsce.

W lutym 1943 roku mobilizacja objęła młodzież. Chłopcy z roczników 
1926 i 1927 dostali powołanie do służby w artylerii przeciwlotniczej; 
ubrano ich w szare mundury ze swastyką na opaskach i zakwaterowano 
w koszarach w miejscu stałego zamieszkania. Kontynuowali tam naukę 
prowadzoną przez dochodzących nauczycieli, którzy byli niezdolni do 
służby wojskowej. W Królewcu bardziej powszechna była pomocnicza 
służba młodzieży w marynarce wojennej i lotnictwie; wysyłano młodych 
do koszar w Bałtijsku czy Kłajpedzie i ubierano w granatowe mundury 
ze złoconymi opaskami z napisem Marinehelfe. W Bałtijsku rekruci 
chodzili do szkoły wieczorowej, a czas przeznaczony na naukę kurczył 
się w miarę zbliżania się armii sowieckiej.

Znaczna część ludności całego regionu zdawała sobie sprawę z powagi 
sytuacji, jednak trafiali się i tacy, którzy kierowani niemądrym optymiz
mem i wiarą w oficjalną propagandę wierzyli, że Rosjanie nigdy nie dotrą 
do granic Niemiec. Z nadzieją spoglądali w nowy 1944 rok, chociaż 
w styczniu wojska sowieckie wyzwoliły Leningrad, atakowały Niemców 
na Ukrainie i rozpoczęły ofensywę na Krymie.

W styczniu 1944 pobór do artylerii przeciwlotniczej i służby pomoc
niczej Marinehelfer objął urodzonych w roku 1928. Martin Bergau dostał
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wezwanie do stawienia się w Bałtijsku, ale po przybyciu na miejsce 
okazało się, że musi stawić się w 201. baterii przeciwlotniczej w Królewcu, 
która miała stanowić wsparcie dla Luftwaffe9. Szkolenie w zakresie broni 
przeciwlotniczej było bardzo rozbudowane i trudne dla młodych ludzi, 
a po jego zakończeniu jednostka została przeniesiona do granicznego 
Sowietska, który wkrótce stał się miastem frontowym. Martin został 
następnie wcielony do 223. baterii z Królewca stacjonującej w Zakrzewie, 
majątku należącym do gauleitera Ericha Kocha, a wkrótce potem zaczęła 
się totalna ofensywa Rosjan.

Dwudziestego piątego czerwca 1944 roku, zaledwie trzy tygodnie 
po lądowaniu aliantów w Normandii, Rosjanie rozpoczęli potężną ofen
sywę na środkowym odcinku frontu wschodniego. Była to operacja 
„Bagration”, nazwana tak od imienia jednego z czołowych dowódców 
armii rosyjskiej walczącej z Napoleonem w 1812 roku. Rosjanie pałali 
żądzą odwetu; zdołali już odrzucić Niemców z terenów Rosji i byli 
przygotowani do prowadzenia wojny na terenach południowo-wschod
niej Europy i środkowej Polski. Potencjał wojenny Niemiec zała
mywał się, a Rosjanie dysponowali ogromnymi rezerwami ludzi 
i sprzętu.

Główne uderzenie Rosjan skierowane było na niemiecką Grupę Armii 
„Środek” na Białorusi, gdzie ponad dwa i pół miliona żołnierzy Armii 
Czerwonej stanęło naprzeciw osłabionych sił wroga liczących pół miliona 
ludzi. Ofensywa objęła cztery fronty lub grupy armii: trzy fronty biało
ruskie zmierzające na zachód w kierunku Prus Wschodnich, Polski i Litwy 
oraz front bałtycki działający w kierunku Estonii i Łotwy. Rosjanie 
dysponowali 166 dywizjami w sile 1 254 300 żołnierzy, 30 000 dział 
i moździerzy, 4000 czołgów. Niemcy mieli małe szanse wobec takiego 
potencjału, ale Hitler nie wyraził zgody na wycofanie swoich wojsk. Atak 
rozpoczął się w nocy z 20 na 21 czerwca 1944 roku. Po druzgocącej 
klęsce Grupy Armii „Środek”, która straciła 350 000 żołnierzy, więcej 
niż pod Stalingradem, a 57 000 wzięto do niewoli, Armia Czerwona po 
trwającej zaledwie jeden dzień walce 2 lipca wyzwoliła Mińsk. Po kilku 
dniach cała Białoruś była wolna. 13 lipca 1944 roku większość terenów 
Litwy znajdowała się w rękach Sowietów l().

Rok wcześniej Himmler wydał rozkaz zawierający instrukcję, co trzeba 
zrobić w wypadku konieczności wycofania się Wehrmachtu ze Związku 
Radzieckiego:

Nie zostawimy za sobą ani jednego żywego człowieka, ani 
sztuki bydła, ani pojedynczego ziarna zbóż, ani kawałka toru
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kolejowego. Nie zostanie po nas żaden cały dom, żadna czynna 
kopalnia ani jedna niezatruta studnia.

W warunkach prawie panicznego odwrotu trudno było przestrzegać 
zasad taktyki spalonej ziemi, chociaż wojsko dokładało wszelkich starań, 
aby wywiązać się z rozkazu Himmlera. Pewien stopień zniszczeń był 
nieunikniony. W 1944 roku wojska niemieckie wycofywały się w tak 
zdezorganizowany sposób, że żołnierze musieli polegać na własnej in
wencji, żeby zdobyć cokolwiek do zjedzenia. Na wsiach nie było już 
niczego, co miałoby wartość dla nieprzyjacielskiej armii. Ludzie byli 
gotowi zrobić wszystko, żeby tylko znaleźć żywność. Wiele wsi było 
zupełnie zniszczonych, a ich mieszkańcy zostali-wymordowani albo pozo
stawieni bez szans na przeżycie. Wojska rosyjskie wkraczały do zruj
nowanych osad i miasteczek oraz spalonych wsi. Mieszkańcy Prus Wscho
dnich mogliby już w lecie 1944 roku myśleć o ucieczce, gdyby wiedzieli, 
co Wehrmacht ma na sumieniu.

Pierwsze oznaki tego, co może się wydarzyć, wystąpiły w czerwcu, 
gdy nad Królewcem odbywały się częste loty rozpoznawcze powodujące 
włączanie syren alarmowych. Mieszkańcy pędzili wtedy do schronów, 
gdzie opiekowali się nimi studenci po przeszkoleniu w zakresie obrony 
cywilnej {Laienhelferin). Z powodu narastającego strachu niektórzy wyjeż
dżali z miasta, a inni wywozili cenne rzeczy na wieś. Gauleiter Koch 
zarządził, aby wszystkie kobiety w wieku poniżej pięćdziesięciu lat podjęły 
pracę, chyba że miały dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, a młodzież 
powyżej szesnastego roku życia musiała przerwać naukę i także zacząć 
pracować. Wszyscy dla ratowania ojczyzny mieli „chwycić za broń” 
{Volksaufgebot in Waffen). Władze uniwersytetu w Królewcu podjęły 
decyzję o wydłużeniu semestrów, aby zmniejszyć liczbę lat trwania 
studiów.

Arno Surminski, który wychowywał się w okolicach Kętrzyna, wspo
minał szok, jaki wywołała wiadomość o nadciągającej wojnie. „Żyliśmy 
bardzo spokojnie w czasie wojny toczącej się daleko od naszych granic. 
Słyszeliśmy tylko różne opowieści ludzi wracających z frontu”. Propagan
da zrobiła swoje i mieszkańcy Prus Wschodnich, nienękani przez bom
bardowania z powietrza, wierzyli, że wróg nie dojdzie do Królewca. 
Kraina bursztynu, zielonych lasów i kryształowych jezior, jaskółek i bo
cianów...

* ...ludziom z bombardowanych miast Rzeszy zawsze wyda
wała się rezerwatem przyrody, ale po odlocie bocianów na
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zimę wszyscy wpatrywali się w niebo i mówili: „Odleciały, ale 
co będzie z nami?”

Marion von Dönhoff była jedną z nielicznych osób, które przewidziały 
to, co przyniesie przyszłość. Po klęsce kampanii rosyjskiej w 1943 roku 
zdała sobie sprawę z tego, że Prusy Wschodnie zostaną utracone. Wspo
minała potem, że mimo prowadzonych prac i zmian w jej majątku Kamien- 
ka w ostatnich latach wojny wciąż powtarzała: „Rosjanom się tu spodoba”. 
Czekała jednak jeszcze wiele miesięcy, zanim ostatecznie pożegnała 
rodzinne strony l2.

Początek zagłady Królewca to nie działania Rosjan, ale dwa nisz
czycielskie naloty brytyjskich bombowców w nocy z 26 na 27 i z 29 na 
30 sierpnia 1944 roku. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej Uniwersytet 
Albertina obchodził 400-lecie istnienia, a gauleiter Koch podarował uczelni 
trzy nowe pomniki — Kanta, Kopernika i Hitlera. Chociaż syreny wyły 
nocami przez kilka tygodni, to kiedy nadeszły ataki z powietrza, zupełnie 
zaskoczyły mieszkańców. Królewiec nie miał wielkiego znaczenia stra
tegicznego, ale brytyjskie lancastery w czasie pierwszego nalotu zrzuciły 
na miasto 500 ton bomb, wypełniając zadanie złamania morale ludności 
cywilnej i udzielenia wsparcia wojskom rosyjskim na froncie wschodnim. 
Obrona przeciwlotnicza nie była najsilniejsza, a mimo to centrum wyszło 
z nalotu raczej obronną ręką; bardziej ucierpiały przedmieścia, gdzie 
zanotowano wiele ofiar w ludziach.

W czasie drugiego ataku bombowego 179 lancasterów RAF-u zrzuciło 
o wiele więcej bomb zapalających. Zniszczyły one większość budynków 
na Koenigstrasse, Rossgarter i w znacznej części centrum miasta, w tym 
na wyspie Kneiphof. Z katedry zostały tylko mury zewnętrzne, a Stare 
Miasto legło w gruzach. Wszystkie pięć mostów łączących wyspę z resztą 
miasta przestało istnieć. Ludzie w płonącej odzieży skakali do wody. 
Świadkowie mówią, że wrażenie było takie, jakby wszystko się paliło; 
domy waliły się i blokowały ulice, a miasto płonęło cały następny dzień 
i noc. Mieszkańcy wąskich uliczek Starego Miasta nie mieli szans na 
ucieczkę. Spłonęli w piwnicach i na ulicach, w pożarach swoich domów.

Ci, którzy ocaleli z pożogi, krążyli wśród ofiar, szukali pomocy dla 
poparzonych, zajmowali się osieroconymi dziećmi. Płakali, mówiąc o lu
dziach spalonych lub uduszonych w domach i piwnicach, opowiadali 
o gigantycznym pożarze wciągającym ludzi w płomienie. Niektóre ofiary 
były nagie, ponieważ podmuch żaru zdarł z nich ubrania.

Na ulicach pojawiły się olbrzymie kratery. Przestały kursować tramwaje, 
gdyż trakcja i tory zostały uszkodzone. Miasto zmieniło się nie do po
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znania. Stare spichrze stojące na brzegach Pregoły w dzielnicy Speicher 
zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Większość budynków uniwersytetu 
legła w gruzach. Dworzec Główny i stojące na nim pociągi pełne były 
ciał ofiar nalotu. Nienaruszone pozostały jedynie dzielnice na północ od 
Pregoły (Hufen i Ratshof) oraz leżące na południe od miasta — Amalien- 
lau, Juditten i robotnicze przedmieście Ponarth. Wielkie koparki potrzebne 
były do wykonania masowych grobów na miejskich cmentarzach. Prawie 
200 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Zginęło około 4000 osób, 
chociaż nigdy nie dokonano dokładnego bilansu ofiar. Zniszczeniu uległo 
ponad 50 procent zabytkowych budowli wraz z bezcennym wyposażeniem. 
Tysiące mieszkańców pozbawionych domów i dobytku ulokowano w par
kach. Wielu z nich było pokrytych sadzą i w spalonych częściowo ubra
niach. Przez prawic trzy dni nikogo nie wpuszczano do miasta, ponieważ 
nawet po wygaszeniu płomieni ziemia i mury były tak gorące, że nie 
można było ich dotknąć. Nad miastem wisiał potężny obłok dymu, „sze
roki i wysoki niczym grzyb powstający po wybuchu bomby atomowej”, 
a swąd spalonych ciał utrzymywał się przez wiele tygodni. Specjalne 
służby zbierały ciała ofiar leżące na ulicach lub w piwnicach *3.

Werner Terpitz miał piętnaście lat, gdy spadły bomby. Mieszkał na 
stancji jak wielu jego kolegów z prowincji, którzy chodzili do liceum. 
Oto, co wspomina:

Wieczorem 29 sierpnia nastąpił kolejny atak, więcej samolotów 
i więcej bomb. Wszystkim mężczyznom kazano wyjść ze schro
nów, żeby włączyli się do pomocy miastu. Ja się wahałem; nie 
wiedziałem, czy jestem już mężczyzną, czy jeszcze chłopcem? 
W końcu wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem palące się ulice. 
Myślałem, że to jakiś straszny sen. Wyglądało to niczym opusz
czone piekło; wszędzie były pootwierane okna, kościół i nasz 
dom stały w płomieniach. Zacząłem wynosić różne rzeczy z domu. 
Wszyscy robili jakieś tłumoczki i wyciągali je na dwór. Uciekając 
na most, spojrzałem na to, co dzieje się wokół mnie. Wszystko 
się paliło, nasze rzeczy, nasz kościół, nasza szkoła, dom mojego 
nauczyciela skrzypiec, moje skrzypce, nawet torba jagód, które 
dopiero co zebraliśmy. Cały mój dobytek obrócił się w proch l4.

Bombardowaniu Królewca nie poświęcono zbyt wiele miejsca w ogólno
krajowym serwisie informacyjnym, ale nikt z mieszkańców okolicznych 
miejscowości nie miał wątpliwości co do powagi sytuacji. Łuna pożarów 
widoczna była z odległości wielu kilometrów, a rodzice Wernera widzieli
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poświatę płomieni z domu położonego o sto kilometrów na wschód. Pył 
i skrawki papieru unosiły się w powietrzu, a miasto pokryły palące się strzępy 
szmaty. Rolnicy znajdowali na polach wypalone wraki samolotów stanowią
ce dowód bitwy powietrznej nad Królewcem. Mieszkańcy Prus Wschodnich 
po raz pierwszy zaznali smaku prawdziwej wojny; zaczął się odwet.

Michael Wieck, który „bezradnie przypatrywał się pożarom niszczącym 
stary Królewiec”, pamięta, że ludzie pojawili się na ulicach dopiero kilka 
dni po wygaśnięciu żaru bomb zapalających i że „całe miasto stanowiło 
strefę zagrożenia, bo wiele domów ledwie co trzymało się kupy, grożąc 
zawaleniem”. Szydził z organizacji partyjnych, które wynosiły się ponad 
wszystko w chwili zagrożenia:

...rozdając koce, kawę i nie szczędząc słów otuchy; godzina 
zagrożenia, którą sami sprowokowali... Nalot na Królewiec spełnił 
funkcję zwiastuna nieuchronnej zagłady... i zapoczątkował śmierć 
miasta, które zostało utracone na zawsze i zagubiło to wszystko, 
co składało się na jego charakter. Niechęć do zakończenia już 
przegranej wojny i obalenia dyktatu spowodowała zaprzepasz
czenie ostatniej szansy Prus Wschodnich. Pomimo że od dawna 
wyczekiwaliśmy klęski Hitlera, to jednak w głębi duszy opłaki
waliśmy los pokonanego miasta 15.

Sklep futrzarski ojca Dory Skopp został kompletnie zniszczony. Córka 
z ojcem doszli na Stare Miasto:

Naszym oczom ukazał się nieopisany wprost widok. Na Starym 
Mieście, za Schmiederstrasse, nie było nawet śladu wąskich uli
czek — jedynie metrowej wysokości kupy gruzu. Po sklepie ojca 
pozostała tylko jedna stalowa belka. Wszystkie domy od Munchof 
do Nowego Targu były spalone, a zamek został obrócony w morze 
ruin stanowiących symbol zagłady l6.

Zniszczone zostały wszystkie mosty i na Kneiphof można się było 
dostać tylko łódką. Prawie wszystkie budynki były wypalone aż do 
fundamentów, a resztki konstrukcji trzymały się na potężnych drewnianych 
belkach. XIV-wieczna katedra legła w gruzach, jej bezcenne wyposażenie 
przeszło do historii. Wyspa była niezamieszkana i do końca wojny została 
całkowicie opuszczona.

Brytyjski nalot nie złamał morale mieszkańców; ludzie pozbierali się 
w nieszczęściu i robili wszystko, aby dalej w miarę normalnie żyć.
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Niedługo po bombardowaniu uprzątnięto główne drogi, odgarniając gruzy, 
które często zajmowały całą szerokość chodników. Przywrócono dostawy 
wody i prądu; otwarto sklepy, wznowiono ruch pociągów i tramwajów. 
Kina na nowo rozpoczęły projekcje, pokazując między innymi Heimatfilme 
— wesołe niemieckie musicale i romantyczne komedie ze szczęśliwym 
zakończeniem, w których aryjscy herosi zabiegali o względy dziewczyn 
w marszczonych spódnicach. Panowało przekonanie, że „morale nie 
będzie wysokie bez kina”, a filmy miały często czarodziejską moc dającą 
miastu kilka godzin wytchnienia i ucieczki od smutnej rzeczywistości. 
Dworzec Główny, choć bez dachu, znów działał; bilety sprzedawano 
w drewnianej przybudówce. Niektóre rodziny, czując, że jest to początek 
końca, podjęły decyzję o wyjeździe z miasta, 'a część kobiet i dzieci 
ewakuowano do Saksonii i Turyngiil7.

Po nalotach na Królewiec i wtargnięciu Armii Czerwonej na terytorium 
Prus dowódca 4. Armii generał Friedrich Hossbach zaproponował rozpo
częcie zapobiegawczej ewakuacji wschodnich rejonów prowincji. Od
powiedź Hitlera była jednoznaczna: nie poświęcimy ani piędzi niemieckiej 
ziemi, a każdy musi być gotów „do walki do ostatniego naboju, do 
ostatniej kropli krwi”. Gauleiter Koch także sprzeciwiał się ewakuacji, 
twierdząc, „że byłby to defetyzm”; wszyscy muszą pozostać na posterunku 
i bronić ojczyzny.

Bezsilna Grupa Armii „Północ”, która znalazła się w pułapce w Kur
landii, daleko na północ od Królewca, nie dostała zezwolenia na ewakuację 
drogą morską. Hitler postanowił bowiem użyć tych sił do przeprowadzenia 
ofensywy planowanej na wiosnę. Gottlob Bidcrmann służył w 132. Dy
wizji Piechoty wchodzącej w skład Grupy Armii „Północ”:

[Dywizja] broniła się do upadłego na ostatnim froncie. Byliśmy 
zdecydowani nigdy się nie poddawać, a wojska w Kurlandii miały 
okryć się złowieszczą sławą żołnierzy, którzy jako jedyni w nie
mieckiej armii nie zostali pokonani w otwartej walce.

Bidermann doskonale wiedział, że Niemcy są bardzo słabo wyposażeni. 
Wspomina, że brakowało im amunicji, a baterie artylerii dostawały tylko 
tyle pocisków, ile starczało na dwie salwy dziennie; karabiny maszynowe 
mogły strzelać ogniem półautomatycznym, lecz „wystrzelanie całej taśmy 
było dozwolone tylko na wypadek odpierania ataku”. Nie starczało ben
zyny i żywności. „Zaradni kierowcy mieli sprytnie schowane kanistry 
z>paliwem na wszelki wypadek, a dla koni trzymano żelazny zapas owsa 
lub suszonego rabarbaru”. Śmiertelność koni była wysoka, bo zwierzęta

8 — Upadek twierdzy Hitlera 113



zdychały od ran, a ponadto „kucharze nauczyli się przyrządzać smażoną 
końską wątróbkę z cebulą”, gulasz z koniny zaś był urozmaiceniem 
marnej żołnierskiej diety. Pod koniec września 1944 roku na odcinku 
frontu zajmowanym przez dywizję Bidermanna zapanował „złowieszczy 
spokój”, ale już w połowie października rosyjskie czołgi pojawiły się pod 
Palangą, na północ od Kłajpedy, co zwiastowało poważne zagrożenia dla 
obrońców. Pod koniec października „opracowano rozpaczliwy plan” prze
łamania blokady, ale wcześniej Sowieci zaatakowali z taką zajadłością, 
że Niemcy nie zdążyli wcielić swoich zamiarów w życie lx.

Goebbels zbyt późno wyznaczył sobie zadanie powołania dodatkowo 
miliona ludzi pod broń w celu wzmocnienia armii, lecz w powszechnej 
opinii było to tylko sięganie po nędzne resztki. Nowo wcieleni rekruci 
byli wiekowi, chorzy lub wykonywali zawody, które wcześniej uznano za 
bardzo przydatne dla wysiłku wojennego państwa; akcja wcielania do 
wojska prowadzona była w pośpiechu, a na front wysyłano słabo wy
szkolonych i kiepsko wyposażonych żołnierzy. Przemówienie wygłoszone 
18 października tylko potwierdziło, że Hitler stracił poczucie rzeczywis
tości:

Jesteśmy zdecydowani podjąć drugą, wielką akcję, gdy nie
przyjaciel jest przekonany o tym, że nadszedł czas na ostateczne 
rozstrzygnięcie. Zwyciężymy mocą całego narodu, tak jak w 1939 
i 1940 roku, nie tylko pokrzyżujemy niszczycielskie zakusy wroga, 
ale odrzucimy go od granic Rzeszy tak daleko, aby zagwarantować 
bezpieczną przyszłość Niemiec.

Kilka dni wcześniej. Himmler, pełniący już funkcję szefa SS i gestapo, 
kierujący przemysłem zbrojeniowym i organizator trzydziestu ośmiu 
dywizji Waffen-SS, został dowódcą Armii Zapasowej przygotowującej 
uzupełnienia dla wszystkich frontów. Praktycznie każdej dywizji brako
wało ludzi i sprzętu, a niedobory surowców utrudniały utrzymanie produk
cji czołgów, samolotów, a nawet samochodów ciężarowych. Utrata Ru
munii i częste naloty bombowe aliantów na zakłady produkujące benzynę 
syntetyczną drastycznie ograniczyły możliwości zaopatrzenia armii w pa
liwo. Himmler powołał do wojska wszystkich zdolnych do walki mężczyzn 
w wieku do sześćdziesięciu lat, przez co miał do dyspozycji dodatkowo 
500 tysięcy ludzi, którzy słabo wyszkoleni i wyposażeni wysyłani byli na 
front.

Sekretarz Hitlera Martin Bormann rozpoczął pobór do Volkssturmu, 
formacji pospolitego ruszenia utworzonej 25 września 1944 roku na
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mocy rozkazu Fiihrera wydanego w trakcie przemówienia wygłoszonego 
18 października. Formacja ta miała „wzmocnić czynne siły Wehrmachtu, 
a także prowadzić walkę wszędzie tam, gdzie nieprzyjaciel zechciałby 
postawić swoją stopę na niemieckiej ziemi”. 19 października Hitler wydał 
rozporządzenie, zgodnie z którym służbą w Volkssturmie mieli być objęci 
wszyscy mężczyźni w wieku od szesnastu do sześćdziesięciu lat zdolni 
do noszenia broni. „Volkssturm w obecnej chwili — głosił z optymizmem 
Himmler — ma obowiązek fanatycznie walczyć z wrogiem i robić wszyst
ko, aby go ostatecznie pokonać”.

Populacja mężczyzn została w ciągu ostatnich lat i tak mocno osłabiona 
wysłaniem wielu roczników na front. Rzesza stanęła w obliczu koniecz
ności powierzenia obrony w ręce młodzieży należącej do Hitlerjugend 
szkolonej pod kątem poświęcenia życia dla Fiihrera. Miała ona teraz 
zasilić szeregi Volkssturmu. Plan przewidywał powołanie 6 milionów 
ludzi, którzy mieli utworzyć 19 180 batalionów l9.

Hitler stracił zaufanie do armii i dlatego nowa formacja miała nie 
współpracować z dowództwem wojsk, ale działać w oparciu o rozkazy 
wydawane bezpośrednio przez Fiihrera lub wyznaczonych przez niego 
pełnomocników, gauleiterów. Dowódcami oddziałów Volkssturmu mieli 
zostać „pewni i oddani sprawie narodowi socjaliści”, najlepiej z doświad
czeniem frontowym. Zadania tej formacji obejmowały poszukiwanie 
i niszczenie agentów i małych grup dywersyjnych, ochronę mostów, ulic 
i najważniejszych budynków, wzmacnianie osłabionych jednostek armii, 
zajmowanie opuszczonych pozycji na linii frontu oraz tłumienie buntów 
jeńców wojennych i robotników przymusowych. Żołd ustanowiono tylko 
za okres walki. Nie udało się sformować wszystkich planowanych bata
lionów, ale około 700 uczestniczyło w walkach, w większości z Rosjanami 
na froncie wschodnim. W świetle prawa wojskowego członkowie tej 
formacji traktowani byli jak żołnierze podczas służby, która miała być 
odbywana na miejscu w wypadku zagrożenia danego rejonu. Volkssturm 
stanowił co prawda źródło dodatkowej siły, aczkolwiek niezbyt skutecznej. 
Najważniejsze jednak było to, że ta część męskiej populacji, która wcześ
niej nie brała udziału w walce, znalazła się pod kontrolą wojska. Pozwalało 
to w dużym stopniu uniknąć niepokojów społecznych, jakie miały miejsce 
w ostatnich miesiącach I wojny światowej i przyczyniły się do klęski 
Niemiec.

Jednostki nowej formacji tworzone były w niezwykłym pośpiechu; 
brakowało sprzętu i rekruci musieli sami zadbać o odzież, ekwipunek, 
plecaki i koce. Do tego wszystkiego dochodziły niedobory uzbrojenia, nie 
mówiąc już o tak prozaicznych rzeczach jak opaski i pagony. Naruszało
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to postanowienia konwencji genewskiej i narażało członków Volkssturmu 
na to, że będą traktowani jak terroryści w wypadku pojmania przez 
nieprzyjaciela. Dowódcami oddziałów tej formacji byli niedoświadczeni 
oficerowie; często funkcje dowódcze pełnili cywile, których wcześniej 
uznano za niezdolnych do służby wojskowej. Rekruci, którzy w przewa
żającej większości pracowali w wymiarze siedemdziesięciu dwóch godzin 
tygodniowo, w warunkach „wyższej konieczności”, przed podjęciem 
wyznaczonych obowiązków przechodzili czterdziestoośmiogodzinne prze
szkolenie. Często wcielano całe zastępy Hitlerjugend, bo kto nie zgłosił 
się na ochotnika, uważany był za tchórza. Bardzo młodzi Niemcy karmieni 
nazistowską propagandą byli gotowi poświęcić wszystko w obronie Trze
ciej Rzeszy i swoich rodzin. Specjalnie wyprodukowany kolorowy film 
pod tytułem Kolberg miał wpłynąć na postawę młodzieży. Opowiadał on 
o chwalebnej postawie mieszkańców pomorskiego Kołobrzegu w walce 
z oblegającą miasto francuską armią Napoleona, w którym aż roiło się od 
haseł w stylu: „Macie obowiązek bronić miasta albo umrzeć” czy „Wiel
kość rodzi się w bólach”.

Wartość bojowa oddziałów Volkssturmu była bardzo niska. Przy braku 
odpowiedniego uzbrojenia, amunicji, wyszkolenia i niskim morale noto
wano wysoki odsetek dezercji. Ci, którzy bez entuzjazmu odnosili się do 
idei lej formacji, uważali, że cała sprawa jest bezsensowna. Wiersz 
krążący w Prusach Wschodnich jednoznacznie odzwierciedla ich poglądy:

Mam posmakować zemsty i odwetu,
Wstępując do tej formacji, drogi Klausie.
Ty masz 16 lat, a ja 66,
A obaj wyglądamy, jak prawdziwi mężczyźni.
Nazywają nas obdartymi wybawicielami 
I maszerujemy ochoczo za ludźmi Hitlera.
Targamy ze sobą to, co kto ma,
W drodze na pewną śmierć.

Helmut Altner, który otrzymał powołanie do Volkssturmu wiosną 1945 
roku, tak opisuje sposób, w jaki przydzielano umundurowanie:

Poszczególne części umundurowania są rzucane w naszą stronę 
po pobieżnej ocenie budowy ciała. „Pasuje? Wypad!”. Po powrocie 
do koszar widać dopiero, co każdy dostał. Moja kurtka mundurowa 
jest za duża i mogę się nią dosłownie owinąć. Rękawy sięgają 
końców palców. Spodnie są za krótkie, prawie do kolan, a buty
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uwierają. „Pasuje?”. Nie tylko ja mam kłopot z mundurem. Więk
szość kolegów albo jest podobna do stracha na wróble, albo 
wygląda jak w mundurkach z pierwszej klasy20.

Marion von Dönhoff wspomina dzień w swojej posiadłości w Kwitaj- 
nach niedaleko Królewca, kiedy nadszedł rozkaz burmistrza, aby wszyscy 
mężczyźni niesłużący w armii wstąpili do Volkssturmu. Polecenie to, 
oprócz kilku ludzi wykonujących określone prace, dotyczyło wszystkich 
w wieku od szesnastu lat, nawet inwalidów:

We wsi powstał straszny lament. Z domu wykuśtykał kulawy 
Marx, na wpół ślepy Katter, stary Hinz, wszyscy w otoczeniu 
zapłakanych żon. Burmistrz wręczył im włoskie muszkiety i po 
osiemnaście nabojów. To wszystko... Potem ruszyli w mroźną 
noc na spotkanie swego przeznaczenia21.

Gauleiterzy zostali upoważnieni do ogłaszania powołania do Volks
sturmu. Koch z entuzjazmem odnosił się do całej idei. Nie wyraził zgody 
na oddanie tej formacji pod dowództwo wojskowe, a nawet konfiskował 
uzbrojenie i wyposażenie przeznaczone dla armii i przekazywał je Volks- 
sturmowi. Postanowił, że w Królewcu te nowe siły zostaną wykorzystane 
do budowy planowanego przez Himmlera wału wschodniego mającego 
powstrzymać Rosjan. Odwołując się do poczucia lojalności i konieczności 
zapewnienia pomocy dla obrony Fiihrera i ojczyzny, nakazał, aby spośród 
mieszkańców Królewca zgłosiło się 100 tysięcy ochotników do pracy na 
rzecz Prus Wschodnich. Znalezienie takiej liczby sprawnych ludzi było 
w rzeczywistości zupełnie niemożliwe; zastosowano drakońskie środki, 
aby zmusić obywateli miasta do rezygnacji ze swojej pracy na rzecz 
budowy umocnień.

Otto Schneidereit, który mieszkał w najbardziej na wschód położonej 
części Prus, dostał powołanie w sierpniu 1944 roku, aby uczestniczyć 
w budowie. Front był coraz bliżej. Otto został dowieziony pociągiem 
do najmniejszego granicznego miasteczka — Kutuzowa. Miał pomóc 
zorganizować tysiąc członków Hitlerjugend, których czekało zadanie 
rozpoczęcia budowy wału wschodniego — przeszkody na drodze na
pierającej armii sowieckiej. Praca trwała przez kilkanaście tygodni do 
czasu nadejścia wiadomości, że Rosjanom i tak udało się przełamać 
obronę. Schneidereit wrócił w październiku 1944 roku do rodzinnego 
domu w Krasnoznamieńsku, żeby przekonać się, czy rzeczywiście na
stąpił przełom i trzeba się przygotować do ewakuacji. „Wał Ericha
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Kocha” został jednak zbudowany, a Koch zameldował Ftihrerowi, że 
„pierwszy batalion trwa na posterunku”, chociaż nie było wiadomo, kto 
ma tam walczyć, kiedy nadejdą Rosjanie22.

Koch doskonale wiedział, co może się wydarzyć po inwazji Rosjan na 
Prusy Wschodnie. W 1943 roku został mianowany komisarzem Rzeszy 
na Ukrainę i sprawował tam rządy, które charakteryzowały praca przy
musowa, głód i egzekucje. Wielu jeńców rosyjskich zostało zabitych, 
mordowano cywilów, niszczono miasta i wioski.

Hans Graf von Lehndorff w książce pod tytułem Oslpreussiches Tage
buch pisze o pierwszych zwiastunach nadchodzącej klęski, które zauważył 
w czerwcu 1944 roku:

...zdawaliśmy sobie sprawę, że nadejdzie czas, gdy trzeba będzie 
opuścić te skąpane w słońcu ziemie. A potem drogi zapełniły się 
uchodźcami z Litwy i bezpańskie bydło wałęsało się po naszych 
polach. Wiedzieliśmy, że trzeba będzie iść na zachód. Początkowo 
trudno się było z tym pogodzić, ale po lecie i po odlotach bocianów 
było już wiadomo, że dłużej nie można lekceważyć rzeczywistości. 
Na wsiach ludzie wpatrywali się w niebo, odprowadzając wzro
kiem odlatujące ptaki i ostatni raz je żegnali... Mieliśmy świado
mość tego, że podobnie jak ptaki uciekają przed burzą, tak i my 
będziemy musieli uciekać, gdy nadejdą Rosjanie23.

Marion von Dönhoff opowiada:

Najpierw przyszli chłopi z Białorusi z końmi i lekko załado
wanymi wozami, na których były dzieci i nieco dobytku. Reszta 
rodziny szła pieszo obok wozów, a mężczyźni w wysokich fut
rzanych czapach prowadzili konie24.

Z wiadomości docierających z frontu bałtyckiego wynikało, że Armia 
Czerwona jest już u wrót Prus Wschodnich, jednak oficjalne komunikaty 
radiowe głosiły zupełnie co innego. Propaganda zapewniała, że front 
wschodni trzyma się mocno od Sowietska po Katowice. Wielkie nazis
towskie hasła malowane na murach miały dodawać odwagi w walce 
o powstrzymanie Rosjan. Społeczeństwo zapewniano o tym, że cudowna 
broń — Wunclerwaffe — jest już na ukończeniu. Wydawało się, że 
ostateczne zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki.

Nie było dokładnie wiadomo, co kryje się pod pojęciem „cudownej 
broni”. Być może chodziło o latające bomby V-1 i rakiety V-2 pro-
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dukowane w specjalnych zakładach w górach Harzu ulokowanych obok 
obozu koncentracyjnego Nordhausen, gdzie do niewolniczej pracy pod 
ziemią zapędzono 30 tysięcy więźniów. Poważne kłopoty techniczne nie 
pozwalały na rozwinięcie masowej produkcji. Nie uzyskano także zado
walającej siły i dokładności rażenia, aby zastosować tę broń i odmienić 
sytuację na froncie wschodnim.

Istnieją dowody na to, że w Nordhausen prowadzono także doświad
czenia z bronią atomową; przed wojną fizycy niemieccy byli bardzo 
zaawansowani w dziedzinie badań nuklearnych i kontynuowali swe prace, 
ale Hitler odnosił się do nich niechętnie, przez co nastąpił znaczny regres 
i w 1945 roku Niemcy pozostawały daleko za USA.

Cudowna broń była mrzonką, a jeśli nawet dała się na nią nabrać część 
mieszkańców Prus Wschodnich, to żołnierze walczący na froncie wie
dzieli, że klęska jest nieunikniona. Wojsko wycofywało się w szybkim 
tempie, a w trakcie marszu na żołnierzy spadały z nieba ulotki rozrzucane 
przez rosyjskie samoloty: „Żołnierze niemieccy, zostaliście zdradzeni! 
Poddajcie się, a zostaniecie uratowani. Przegraliście tę wojnę!”. Rosyjska 
ofensywa w rejonie Bałtyku przesuwała się bardzo wolno i prowadzona 
była na mniejszą skalę, bo Armia Czerwona koncentrowała się na froncie 
białoruskim i w Polsce.

Pierwsze ataki na Kłajpedę miały miejsce w sierpniu 1944 roku 
i spowodowały falę uciekinierów. Polessk i Elchniederung leżące na 
wschód od miasta zostały objęte całkowitą ewakuacją, a do uchodźców 
stamtąd przyłączyli się mieszkańcy innych rejonów nadbałtyckich poło
żonych bardziej na północ, dokąd wkroczyli już Rosjanie. Potoki ludzi 
jadących furmankami przybywały do pruskich gospodarstw, gdzie ucie
kinierzy prosili o pracę. Rozkładali się w dolinach otaczających wsie 
i paśli tam swoje bydło. Przynosili ze sobą wieści o wygłodzonych 
rosyjskich żołnierzach wyczerpanych walką i trudami codziennego ży
cia, którzy bez skrupułów rozprawiali się z miejscową ludnością. Ros
janie pędzili cywilów przed frontem wojska, strzelali do nich i przejeż
dżali czołgami przez zastraszony tłum. Mieszkańcy Kłajpedy i okolic 
mimo wszystko wracali do domów, jak tylko dotarła do nich wiado
mość o tym, że Armia Czerwona się wycofała. Chcieli dokończyć 
żniwa i nie powstrzymywały ich ostrzeżenia o możliwym powrocie 
Rosjan.

Kilka tygodni później, w niedzielę 7 października, ludność Kłajpedy 
i okolicznych wsi ponownie dostała rozkaz spakowania dobytku i przy
gotowania się do opuszczenia domów. Tym razem na dobre, bo nikt poza 
policją i Volkssturmem nie mógł zostać. Wielu udało się nad Zalew
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Kuroński, gdzie czekały statki i łodzie, które miały ewakuować ludność. 
Jedna trzecia uchodźców z rejonu Kłajpedy wpadła w ręce Rosjan i stała 
się ofiarą gwałtów, rabunków i mordów.

Mieszkańcy okolic Szyłokarczmy nie zdążyli uciec. Ci, którym udało 
się przeżyć, mówią, że nie zostali ostrzeżeni przez władze. 9 października 
toczyło się tam normalne życie, gdy nadjechały rosyjskie czołgi. Pociągi 
kursowały, otwarte były sklepy, a gospodynie stały w kolejce po kartkową 
żywność, gdy zaczął się atak. Rolnicy pracujący na polach zostali wyłapani 
w trakcie próby ucieczki, a trzy pociągi, które znajdowały się na pobliskich 
torach, zostały zbombardowane. Wielu mieszkańców aresztowano, a uzna
ni za zdolnych do pracy zostali wywiezieni do obozów w Rosji. Po ataku 
na wsie otaczające Kłajpedę cały teren według słów rosyjskiego żołnierza 
przypominał „cmentarzysko”. W 1945 roku w Jałcie Stalin powiedział, 
że po rosyjskiej inwazji w Prusach Wschodnich nie zostanie żaden Nie
miec: „Niemcy uciekną po wejściu naszych żołnierzy”, ale w praktyce 
polityka taka została zastosowana w rejonie Kłajpedy już w 1944 roku.

Kilka tygodni później Guy Sajer wraz ze swoją dywizją przybył na 
wybrzeże, na południe od Kłajpedy, gdzie znajdowały się wielkie tłumy 
łudzi. „Miasto nadal żyło, ale pod zasnutym dymem niebem, obrócone 
w ruinę, nękane atakami lotnictwa i artylerii nieprzyjaciela, strachem 
i wirującym w powietrzu śniegiem”. Jego oddział miał zająć się tysiącami 
uchodźców szukających możliwości ucieczki drogą morską. Guy był 
świadkiem przerażających scen. Widział kobiety na wpół oszalałe z głodu, 
zimna i przerażenia. Starzy ludzie odbierali sobie życie, a matki zabierały 
broń żołnierzom, żeby się zastrzelić, wcześniej oddając swe dzieci i kartki 
żywnościowe innym kobietom. Kilka dni później Sajer i jego oddział 
zostali skierowani na przedmieścia Kłajpedy. Żołnierze widzieli, jak 
ładne dawniej miasto płonie. Było to „istne piekło, apokalipsa, niespoty
kana katastrofa i grobowiec”25.

Rosjanie dokonali najazdu na republiki nadbałtyckie w październiku 
1944 roku i odcięli trzydzieści dywizji Grupy Armii „Północ” w Kurlandii, 
między Zatoką Ryską a Morzem Bałtyckim. 16 października armia sowiec
ka rozpoczęła zmasowany atak przeciwko 4. Armii niemieckiej na wschod
niej granicy Prus Wschodnich. Po trzech dniach front został przełamany 
i Rosjanie opanowali rejon Gusiewa i Gołdapi.

Dwudziestego pierwszego października Rosjanie zaatakowali wieś Maja- 
kowskoje. Była to pierwsza niemiecka wieś, w której znaczna część 
ludności cywilnej dostała się w ręce Rosjan. Ataku dokonały siły 
25. pułku czołgów nacierające od strony Gusiewa. Miejscowi podjęli 
próbę ucieczki przed zbliżającymi się wojskami nieprzyjaciela, ale jedyna
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droga prowadziła przez most na rzece Węgorapa. Dowódcy rosyjscy 
wydali rozkaz „gaz do dechy” i czołgi wjechały w tłum uciekinierów. 
Most został opanowany przez Rosjan o 7.30. Uciekinierów witały śmier
cionośne strzały. Schwytano i zgwałcono wszystkie kobiety, a niektóre 
zostały ukrzyżowane na drzwiach domów i wrotach stodół. Dzieci zabijano 
ciosami kijów i pałek, a do starszych strzelano z zimną krwią. Wojska 
niemieckie odbiły wieś po dwóch dniach. Znaleziono tam ciała prawie 
wszystkich 635 mieszkańców26.

Żołnierz niemiecki Günther Koschorrek napisał później w swoim 
pamiętniku, że znalazł starszego mężczyznę „z gardłem przebitym 
widłami tak, że ciało wisiało na wrotach do stodoły... Trudno mi 
opisać te wszystkie okropieństwa, które widzieliśmy we wsi Maja
kowskoje”27.

Było to dopiero pierwsze zetknięcie żołnierzy z tym, co za kilka 
miesięcy miało stanowić normalny widok. Niemcy nie chcieli nagłaśniać 
takich wydarzeń, ale tym razem propaganda goebbelsowska zrobiła użytek 
ze sprawy wsi Majakowskoje w celu zwiększenia oporu przeciwko Ros
janom. Prawda jest taka, że jak pokazało Majakowskoje, sprawcy wojny 
staną się jej ofiarami. „Walka —jak trafnie zauważa James Charles Roy 
— była straszna, powtórzenie zimowych okropności Stalingradu zwięk
szone stukrotnie na placach i wiejskich ryneczkach w całych Prusach 
Wschodnich2S.

Naziści powinni wyciągnąć wnioski z wypadków we wsi Majakowskoje 
i niezwłocznie wcielić w życie plany ewakuacji 2,5 miliona Niemców 
mieszkających w Prusach Wschodnich, 1,9 miliona z Pomorza Wschod
niego i 4,7 miliona ze Śląska. W hitlerowskiej Rzeszy nie można jednak 
było nawet o tym myśleć, a sam Führer, przynajmniej publicznie, trwał 
w przekonaniu, że Trzecia Rzesza przetrwa. Wydano zgodę na ewakuację 
ze wschodnich terenów prowincji, ale i tak była ona spóźniona, a z powodu 
złej organizacji dochodziło do tego, że pociągi albo były przepełnione 
uchodźcami, albo odjeżdżały puste, pozostawiając wiele osób na pastwę 
Rosjan.

Żona, dzieci i rodzice Otto Schneidereita znaleźli się wśród tych, 
którzy wyjechali. Cała rodzina w ogromnym smutku przygotowywała się 
do opuszczenia wioski, w której mieszkała przez dziesięć lat. Wszyscy 
po raz ostatni usiedli w ogrodzie i jedli owoce prosto z drzewa. Po 
zapadnięciu zmroku wyszli z domu, a Otto wrócił do swojej jednostki 
stacjonującej w Sowietsku, do którego zbliżał się front29.

Pracodawca Michaela Więcka, Herr Mendelsohn, zaprowadził go na 
dach fabryki w Królewcu. Przez chwilę nic szczególnego się nie działo,
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„ale potem wyraźnie słyszałem. Dochodził do mnie odgłos grzmotów, 
jakby bezustannie waliły pioruny, oraz wycie”; to z oddali słychać było 
bitewny zgiełk, jeszcze bardzo daleki, ale świadczący o tym, że wojna 
wkroczyła na niemiecką ziemię.

Coraz bardziej widoczny był rozdźwięk między obecną sytuacją 
a wcześniejszą arogancją i sloganami o zwycięstwie. Pogłębiał 
się chaos, wątpliwości opóźniały działania, klęska była nieunik
niona i już tylko nieliczni wierzyli w brednie Goebbelsa o cudow
nej broni, która wygra wojnę30.

W październiku, jak wspomina Hans von Lehndorff, lekarz pracujący 
w Królewcu, w nocy widać było od wschodu łunę spowodowaną bombar
dowaniami miast, miasteczek i wsi w rejonie Kłajpedy, Sowietska, Ku- 
tuzowa i Czerniachowska. Królewiec też przeżywał naloty i było wiadomo, 
że z każdym dniem nieprzyjaciel jest coraz bliżej. Linia frontu przebiegała 
niecałe sto kilometrów od miasta. Nikt nie chciał mówić o tym, co się 
tam dzieje, ale mieliśmy nadzieję, że wszystkim udało się uciec. Przez 
kilka dni na drogach były niezliczone tłumy uchodźców, a potem nastał 
spokój — zupełnie zagadkowy spokój.

Łomot dochodzący z frontu ustał, nie słychać było strzelaniny 
i znów pojawiły się odlatujące bociany. Jak pięknie wyglądała ta 
opuszczona ziemia z gospodarstwami i wioskami w niewypowie
dzianych barwach jesieni31.

Rosjanie wstrzymali ofensywę na kilka tygodni, żeby przegrupować 
wojska, przeorganizować system zaopatrzenia i przygotować zapasy sił 
i środków do kontynuowania walki. Wojna w Kurlandii trwała jednak 
bez przerwy i 20 listopada niemiecka Grupa Armii „Północ” znalazła 
się pod lawinowym ostrzałem rosyjskiej artylerii; Niemcom udało się 
powstrzymać natarcie Sowietów, którzy czasowo wycofali się z zaj
mowanych pozycji, ponieważ jesienne deszcze i błota nie sprzyjały 
prowadzeniu walki.

Dla Prus Wschodnich była to przysłowiowa cisza przed burzą. Sytuacja 
taka uśpiła czujność części mieszkańców, którym wydawało się, że nad
szedł wreszcie okres spokoju, chociaż Królewiec pełen był uchodźców 
z prowincji i wojska w pełnym szyku jakby gotowego do walki na 
bliskim froncie. Żołnierze mieli biały, maskujący zimowy kamuflaż i opo
wiadali straszne historie o tym, co wyprawiają Rosjanie.
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Helga Gerhardi usłyszała od matki coś, co ją bardzo zaniepokoiło:

Miała zmartwioną minę. „Rano byłam u pani Jacoby i pogada
łyśmy sobie. Wyjeżdża z Królewca wraz z siostrą do rodziny”.

Mama Helgi usłyszała jeszcze inne rzeczy od pani Jacoby:

„Powiedziała, że weszli głębiej na teren Prus Wschodnich, niż 
podali o tym w radiu. Jest przekonana, że Niemcy przegrają 
wojnę... Słyszeliśmy już okropne historie o zwierzęcym zachowa
niu Rosjan i o tym, co robią z kobietami. Gdyby, nie daj Boże, 
wkroczyli do Królewca, to lepiej zginąć, niż dać się im zbezcześ
cić”. Pani Jacoby dała mi truciznę. „To cyjanek, działa bardzo 
szybko. Mam dwie fiolki32.

Erich Koch mimo grożącego niebezpieczeństwa nie dopuszczał do 
wprowadzenia w życie planów całkowitej ewakuacji. Ogłosił, że „Prusy 
Wschodnie będą na zawsze niemieckie”, i stwierdził, że nie ma potrzeby 
ewakuacji. Przedstawiciele władzy otrzymali instrukcje, aby meldować 
o każdym przypadku przygotowania do ucieczki. Plakaty krzyczały: 
„Mury można zburzyć, ale nic nie złamie naszego ducha”. Burmistrz 
Czerniachowska odległego o osiemdziesiąt kilometrów od Królewca był 
przerażony, kiedy zorientował się, że oddziały nieprzyjaciela mogą wkrót
ce przekroczyć granicę. Koch zamierzał bronić swego miasta do upadłego, 
ale burmistrz Czerniachowska opracował szczegółowy plan ewakuacji 
ludności, w wyniku czego większość mieszkańców zdążyła wyjechać, 
zanim na początku następnego roku zaatakowali Rosjanie. W innych 
miejscowościach nie było tak dobrze zaplanowanej i we właściwym 
czasie przeprowadzonej ewakuacji. Ludzie sami podejmowali decyzje 
o tym, czy wyjeżdżać. Wiele osób odczuwało niepokój; nikt nie wiedział, 
jaka jest faktyczna sytuacja na froncie, a machina nazistowskiej propagan
dy działała bez zarzutu. Zdradą było podawanie zwycięstwa Niemiec 
w wątpliwość, a głośne wyrażanie takich opinii oznaczało śmierć dla 
niedowiarków. „Gdzie jest armia rosyjska? — chciała wiedzieć Helga 
Gerhardi. — Ile mamy żołnierzy, żeby walczyć z wrogiem? Czy mówią 
nam prawdę, czy tuszują rzeczywistość?”33.

Hans von Lehndorff wspomina:

...po ustaniu listopadowych burz ziemia skrzyła się szronem na 
ostatnich źdźbłach trawy na łąkach. Wszędzie — na polach, drogach
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i nasypach kolejowych — widać było krowy, które zupełnie zdziczały 
i coraz bardziej słabły. Po nadejściu pierwszych śniegów zaczęły się 
zataczać i padały, jedna po drugiej. Nadeszło Boże Narodzenie i po 
dwóch tygodniach było już po wszystkim 34.

Przed samymi świętami Bożego Narodzenia 1944 roku gwałtownie 
wzrosła liczba rannych żołnierzy, którzy trafiali do szpitali w Królewcu. 
Brakowało opału i na oddziałach panował straszny ziąb. Odczuwało się 
dotkliwe braki sprzętu medycznego, a zamiast bandaży używano papieru. 
Na Dworcu Głównym był punkt pierwszej pomocy, gdzie ranni czekali 
na przydział do szpitali. Dworzec po ciężkim bombardowaniu pozbawiony 
był dachu, przez co panowały tam przeciągi, było zimno, wszędzie leżał 
śnieg i lód. Rannych często zwyczajnie ładowano do pociągu, gdyż na 
froncie nie było szpitali polowych. Królewiec był pierwszym punktem, 
gdzie mogli otrzymać jakąkolwiek pomoc lekarską. Wielu leżało tylko na 
słomie pod cienkim kocem w wagonach towarowych. Niektórzy umierali 
z ran i zimna w drodze z frontu. Temperatura często spadała do minus 
20°C. Żołnierze opowiadali pielęgniarkom i lekarzom, że Rosjanie są 
bardzo blisko. Nie było żadnych oficjalnych wiadomości o aktualnej 
sytuacji, a brak informacji był wprost nie do zniesienia. Wszyscy byli 
coraz bardziej przerażeni.

W Królewcu brakowało paliwa i na drogach można było spotkać tylko 
ciężarówki napędzane gazem drzewnym3'’. Główny środek transportu 
stanowiły wozy konne, a ciężki sprzęt pojawiał się tylko w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia atakiem nieprzyjaciela. Strach wśród miesz
kańców potęgowały bezkarne loty rosyjskich samolotów, które panowały 
na niebie w dzień i w nocy. Wszyscy zdolni do pracy byli wezwani do 
budowy zapór przeciwczołgowych, które, jak się później okazało, nie 
spełniały swojej funkcji. Członkowie Volkssturmu pilnowani przez uzbro
jonych strażników budowali okopy i stanowiska strzelnicze wokół miasta; 
na skrzyżowaniach dróg wznoszono ufortyfikowane posterunki. Na każ
dym rogu stali wartownicy wypatrujący dezerterów. Ludność Królewca 
ze strachem czekała na rosyjskie natarcie.

Boże Narodzenie 1944 roku przebiegało w dziwnej atmosferze. Hans 
von Lehndorff pamięta, jak to było w jego domu koło Czerniachowska:

Święta przeszły normalnie, a każdy spędzał je w domu jak za 
dawnych lat. Odbywały się również polowania, a ludzie spotykali 
się, żeby pożegnać mijający rok zgodnie z tradycją36.
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Marion von Dönhoff także wybrała się na polowanie w rodzinnym 
gronie, ale nie mogła przestać myśleć o „dziesięciu tysiącach żołnierzy 
niemieckich i rosyjskich, którzy wykrwawiali się na śmierć” w ten świą
teczny, mroźny dzień37. Werner Terpitz przebywał w tym czasie w Kry- 
łowie, około stu kilometrów od Królewca, gdzie jego ojciec był pastorem. 
Wraz z młodszym rodzeństwem „cieszył się świętami, jeździł na sankach, 
chodził na spacery i uczestniczył w zabawach”. Wszyscy członkowie 
rodziny mieli zdolności muzyczne. „Stworzyliśmy chór, ale ja byłem 
jedynym męskim głosem, bo ojciec wołał słuchać”.

Nowy rok zaczął się zupełnie normalnie: nikt nawet nie myślał 
o tym, że za kilka tygodni nastąpi koniec 700-letniej historii. 
Mieliśmy pewne przeczucia i byliśmy przytłoczeni całą tą sytuacją, 
[chociaż] niektórzy wciąż rozpowiadali o zwycięstwie czy po
wrocie do domu po zakończeniu tułaczki. Uważaliśmy ich za 
głupców; każdy oczywiście miał nadzieję, że wydarzy się jakiś 
cud, ale nikt nie śmiał o tym mówić ani o naszym strachu. Wszech
obecny dyktator mógł przejrzeć nasze myśli38.

Gottlob Bidermann przebywał w Kurlandii. Według jego relacji:

...wszystkie rozmowy koncentrowały się wokół nieuniknionych 
pytań. Co z tego wyniknie? Jak to się wszystko skończy? Czy 
czekają nas jakieś okropności, od których nie będzie ucieczki? 39.

Lali Horstmann witała Nowy Rok w domu, niedaleko Berlina, 
pełna obaw.

Pozornie 1 stycznia 1945 roku nic złego się nie działo. Niebo 
było cudownie błękitne, a słońce połyskiwało na płatkach śniegu 
opadających wolniutko na ziemię. Poranna poczta przypomniała 
nam o powadze sytuacji. Znajoma z Prus Wschodnich, która 
mieszkała w pięknym domu należącym do jej rodziny od wielu 
pokoleń, pisała, że boi się ofensywy Rosjan i jej skutków. Do 
słoika miodu ze Śląska przyczepiona była kartka z napisem: 
„Ostatni, jaki wysyłam wam z domu” 40.

Wielu mieszkańców Królewca jeszcze w pierwszych dniach stycznia 
nie zdawało sobie sprawy z faktycznej sytuacji na froncie. Nikomu 
nie wolno było słuchać zagranicznych rozgłośni radiowych, a jedynym
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źródłem informacji była goebbelsowska propaganda. Machina ta była 
bardzo skuteczna, a wyrażanie wątpliwości co do oficjalnych treści było 
wyjątkowo niebezpieczne. Ci, którzy pamiętają ostatnie dni przed natar
ciem Rosjan na Prusy Wschodnie, mówili, że wiele osób wciąż wierzyło 
w to, co podawał Berlin dla uspokojenia nastrojów. Propaganda twier
dziła, że armia niemiecka trwa na swoich pozycjach, odpiera ataki wroga 
i powstrzymuje Rosjan. Kilka tygodni później okazało się, że cała lud
ność cywilna powinna zostać ewakuowana na zachód wtedy, kiedy jesz
cze działała kolej. Władze jednak niczego nie zrobiły. Ludzie wykony
wali swoje codzienne obowiązki w zniszczonym mieście i starali się 
powstrzymać strach.
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Rozdział dziesiąty

Droga przez mękę

Natarcie Rosjan na Prusy Wschodnie rozpoczęło się 12 stycznia 1945 
roku i było starannie zaplanowane. Nic jednak nie wskazywało na to, że 
Hitler jest świadomy tego, co ma się wydarzyć. Uważał się za najwyższy 
autorytet wojskowy, ale nie przygotował żadnego logicznego planu na 
wypadek nieuchronnie zbliżającego się ataku. Generał Guderian, szef 
sztabu generalnego wojsk lądowych odpowiedzialny za działania na fron
cie wschodnim, w październiku 1944 roku ostrzegał Hitlera o praw
dopodobnym scenariuszu wydarzeń. W listopadzie Führer skoncentrował 
jednak swą uwagę na froncie zachodnim, przerzucił tam znaczną część 
sił i przygotowywał ofensywę w Ardenach przeciwko wojskom amerykań
skim. Atak na aliantów zaczął się 16 grudnia, co znacznie osłabiło pozycje 
niemieckie na froncie wschodnim.

W Nowy Rok Guderian udał się do kwatery Hitlera w Ziegenberg, 
w Hesji, dokąd ten przeniósł się z Wilczego Szańca, żeby „uzmysłowić 
Fiihrerowi nadciągające zagrożenie ze strony Rosjan”. Argumentował, że 
armia sowiecka na froncie wschodnim ma pod każdym względem ol
brzymią przewagę nad wojskami niemieckimi. Rosjanie mieli jedenaście 
razy więcej piechoty, siedem razy więcej czołgów i dwadzieścia jeden 
razy więcej artylerii niż Wehrmacht. Hitler odniósł się do tego z lek
ceważeniem. Twierdził, że armia Stalina to „największy blef od czasów 
Czyngis-chana”. Guderian bezskutecznie przekonywał, że „front wschodni 
przypomina domck z kart; przełamanie w jednym miejscu spowoduje 
klęskę na całej linii, a dwanaście i pół dywizji to za mało, aby utrzymać 
pozycje na tak rozległym obszarze”

Hitler, chowając głowę w piasek, odparł, że „front wschodni musi 
sobie jakoś radzić z tym, czym dysponuje”. Nie skorzystał z rady żadnego 
z generałów i powierzył dowództwo na wschodzie Himmlerowi, który nie 
bardzo orientował się w sprawach frontowych i nie miał pomysłu na 
rozwiązanie problemów stojących przed niemieckimi siłami zbrojnymi. 
Himmler zachowywał się tak, jakby wojska niemieckie dysponowały 
wystarczającym potencjałem ludzkim i sprzętem i jakby nie wiedział, że
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walki w okresie jesieni nadszarpnęły wartość bojową armii. Zastraszał 
ludzi, mówiąc, co zrobił z tymi, którzy sprzeciwili się jego zamierzeniom. 
Szef policji w Bydgoszczy został zastrzelony za rzekomą dezercję, a bur
mistrz, który opuścił swe stanowisko bez rozkazu, został powieszony.

Rosyjski plan ofensywy przewidywał, że 2. Front Białoruski wykona 
uderzenie od południa i południowego zachodu odcinające Prusy 
Wschodnie, a potem będzie kontynuował natarcie w kierunku Berlina. 
W tym samym czasie 3. Front Białoruski wykona atak na Królewiec 
od wschodu wzdłuż Pregoły. Główne natarcie zostanie przeprowadzone 
przez cztery armie i dwa korpusy pancerne spod Gusiewa w kierunku 
Znamieńska2. Żołnierze Armii Czerwonej nie byli zbyt dobrze wy
szkoleni, ale dysponowali „znaczną przewagą” nad Niemcami pod 
względem „uzbrojenia, pojazdów i samolotów”3. Wykorzystywali ele
ment zaskoczenia, a przede wszystkim to oni byli w ofensywie, gotowi 
wziąć odwet za wszystkie krzywdy zaznane w ciągu czterech lat 
krwawej wojny z Niemcami.

Poznali okrucieństwa nazistów w Związku Radzieckim, a ich wściekłość 
była jeszcze większa po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych. Nie 
potrzebowali dodatkowego impulsu sowieckiej propagandy wspomaganej 
przez pisarza Ilię Erenburga, który podjudzał żołnierzy między innymi 
tymi słowami:

Nadszedł czas wyrównania rachunków z Niemcami; zgniećcie 
faszystowską bestię w jej gnieździe. Zniszczcie rasową dumę 
niemieckich kobiet i traktujcie je jak swą zdobycz4.

Żołnierzy przybywających na front witały plakaty nawołujące do 
odwetu. Codziennie byli poddawani patriotycznej i antynazistowskiej 
propagandzie. Wtłaczano im do głowy, że „każda piędź pruskiej ziemi 
jest znaczona krwią Słowian”. W każdym pododdziale był oficer po
lityczny, który nie tylko indoktrynował szeregowców, ale także notował 
wszelkie oznaki nieposłuszeństwa, pacyfizmu, defetyzmu i działalności 
anty sowieckiej.

Dowódcą 3. Frontu Białoruskiego był generał Czerniachowski. Jego 
plan zakładał przeprowadzenie ataku na siły niemieckie na linii Czer- 
niachowsk-Sowietsk, a następnie zajęcie Gołowkina, Ozierska i Gołdapi 
oraz przejście na zachód wzdłuż południowego brzegu Pregoły w kierun
ku Królewca. Początkowo planowano rozpoczęcie natarcia 20 stycz
nia, ale 6 stycznia Churchill zwrócił się do Stalina z pytaniem, czy 
uderzenia na wschodzie nie można wykonać wcześniej, aby ulżyć
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wojskom amerykańskim i brytyjskim toczącym ciężkie walki z Niem
cami w Ardenach. Stalin wyraził na to zgodę i chociaż warunki 
pogodowe nie były sprzyjające, Rosjanie niespodziewanie uderzyli 
na nieprzyjaciela. Generał Georg-Hans Reinhardt dowodził obroną 
Prus Wschodnich, ale Hitler nie pozostawił mu za wiele swobody 
w podejmowaniu decyzji. Dowódca miał do dyspozycji trzy armie: 
3. Armię Pancerną broniącą Królewca od północy i wschodu, 4. 
Armię na wysuniętych pozycjach na Mazurach, na zachodnich krań
cach prowincji, oraz 2. Armię na południu Prus Wschodnich.

Dwunastego stycznia 1945 roku, kiedy ruszyło natarcie na Prusy, 
dziesięć armii rosyjskich sforsowało Wisłę i rozpoczęło zażarte walki 
z Niemcami. Po przełamaniu linii obrony wojska niemieckie zostały 
rozbite na kilka mniejszych ugrupowań. Hitler w końcu zrozumiał 
powagę sytuacji, wyjechał z Ziegenberg i wrócił do swego bunkra 
w Berlinie, skąd rozkazał, aby przerzucić dwie dywizje pancerne 
z Prus Wschodnich w celu obrony Kielc. Było już jednak za późno 
i Polska została wyzwolona. Osłabiona armia niemiecka otrzymała 
rozkaz walki do końca, podjęcia próby kontrataku i odzyskania utra
conych terenów.

Trzynastego stycznia 3. Front Białoruski mszył z ofensywą na odcinku 
między Gusiewem a Dobrowolskiem. Ranek tamtego dnia był mglisty 
i mroźny. Nikt nie został ostrzeżony i w wioskach wybuchła panika5. 
Dowódcy niemieccy zwrócili się z prośbą o ewakuację ludności cywilnej, 
ale Hitler odrzucił ją jako defetystyczną i zażądał, aby gauleiterzy nikogo 
nie wypuszczali z domów. Ciężar rosyjskich represji miał się obrócić 
przeciwko mieszkańcom Prus Wschodnich. Uderzenie na tę prowincję 
było wyjątkowo brutalne i niosło ze sobą odwet za wszystkie nieszczęścia 
spowodowane przez Niemców. Charakteryzowało się podpaleniami, gra
bieżą i gwałtem. Najbardziej ucierpiały domy, w których dopatrzono się 
oznak tego, że mieszkańcy byli nazistami. Funkcjonariusze państwowi, 
którzy z dumą nosili mundury, kiedy przybyli Rosjanie, zostali zabici 
strzałem w tył głowy.

Ludzie pakowali się i wyjeżdżali w pośpiechu: kobiety, dzieci i starsi 
— nieliczni mężczyźni, którzy uniknęli powołania do wojska z racji 
wieku lub stanu zdrowia znaleźli się w szeregach Volkssturmu — wszyscy 
robili, co się tylko da, żeby uciec przed Rosjanami. Panowała wyjątkowo 
mroźna zima. Kolumny uchodźców zdążały do Królewca i w kierunku 
wybrzeża w temperaturze poniżej minus 20°C. Cywile, grupy alianckich 
jeńców wojennych i zwolnionych robotników przymusowych szły pieszo 
albo jechały furmankami, nie zważając na mróz i śnieg. Ojcowie często
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zabijali członków rodziny strzałami z broni palnej lub podając truciznę, 
żeby im oszczędzić okropności wojny.

Hannelore Thiele miała trzynaście lat, gdy wraz z całą rodziną musiała 
się pakować i uciekać. Najgorszy moment, jaki zapamiętała, to płacz 
dziadka, który powtarzał, że już nigdy nie zobaczy swego domu. Powie
działa, że „wszyscy wiedzieli, że nigdy tu nie wrócimy”6.

Hannelore zostawiała dom i wspomnienia z dzieciństwa:

Do czego to doszło! W chlewach było pełno świń. Krowy 
były nieuwiązane, kojce pootwierane, kury i gęsi rozproszone 
po całym obejściu... Wszystko trzeba było zostawić. Było siar
czyście zimno. Musieliśmy założyć na siebie jak najwięcej ubrań, 
żeby nie zmarznąć. Ulice zamieniły się w lodowiska. Drogi były 
zapchane uchodźcami, a nisko przelatujące samoloty strzelały 
do nas z powietrza7.

Żołnierze Armii Czerwonej maszerowali na zachód i z zaskoczenia 
zdobywali, a następnie plądrowali napotkane wioski i gospodarstwa. 
Gwałcili dziewczęta i kobiety, zabijali starszych mężczyzn. Strzelali do 
pociągów wiozących cywilów, mordowali uchodźców, rozjeżdżali ludzi 
i zwierzęta czołgami, strzelali z karabinów maszynowych do wszystkich, 
którzy kryli się w lasach czy rowach. Sowiecki moloch urządzał sobie 
krwawą jatkę. Zgwałcone kobiety przybijano gwoździami do wozów 
wiozących członków ich rodzin. Nie oszczędzano nikogo, ani młodych, 
ani starych, zabijając niejednokrotnie całe rodziny.

Wściekłość sowieckich żołnierzy była przerażająca. Większość z nich 
była w różnym stopniu dotknięta krzywdami ze strony nazistów. Stracili 
krewnych, domy, dobytek. Antynazistowska propaganda w Armii Czer
wonej była tak silna, że prawie każdy Rosjanin pałał żądzą odwetu. 
W najgorszej sytuacji byli zawsze pierwsi napotkani Niemcy. Wielu 
cywilów bezlitośnie zabijano, kobiety padały ofiarami gwałtów, niszczono 
mienie i plądrowano niemieckie magazyny wojskowe. Alkohol był po
wszechnie dostępny, a Sowieci pili tak, że czasami nie byli w stanie 
wykonywać swych żołnierskich obowiązków. Starsi oficerowie bezskute
cznie usiłowali trzymać szeregowców w karbach, choć sami zmagali się 
z targającymi nimi sprzecznymi emocjami — radością, nienawiścią i po
czuciem obowiązku8.

Szesnastego stycznia Czerniachowski przypuścił główne uderzenie na 
Dobrowolsk leżący kilka kilometrów od Gusiewa. 3. Armia Pancerna 
mimo okropnych warunków pogodowych stawiała opór do 20 stycznia,
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kiedy to Rosjanie przełamali niemiecką obronę i dotarli pod Sowietsk, 
z którego Volkssturm i oddziały volksgrenadierow najzwyczajniej uciekły. 
Ludność cywilna została pozostawiona na pastwę losu. Ci, którzy uszli 
z życiem, zostali wyrzuceni z domów, a zwierzęta będące ich własnością 
zabito lub popędzono w stronę rosyjskiej granicy.

W wielu wioskach Rosjanie utworzyli punkty zbiórki łupów. Demon
towali w domach wszystko, co dało się wynieść — od podłóg, drzwi, 
okien, umywalek, sedesów do lamp, kabli i przełączników — a następnie 
ładowali to na ciężarówki i wywozili. Zabierali odzież i zakładali na 
siebie różne elementy ubrania, od damskich nocnych koszul do smokin
gów, a upojeni znalezionym alkoholem palili domy i stodoły, nie zo
stawiając sobie często miejsca na nocleg.

Rosjanie pojmali po bitwie stalingradzkiej „Erwina Germanowicza” 
(jak nazywał go historyk Godfrey Lias), który znał ukraiński i po udanej 
ucieczce z obozu pracy trafił do Armii Czerwonej, Był w składzie od
działu, który wkroczył do Niemiec na początku 1945 roku. Zorientował 
się, że większość żołnierzy nigdy wcześniej nie widziała porządnego 
domu, ładnych mebli czy elegancko ubranej kobiety. Któregoś dnia za
uważył, że żołnierze myją ręce w sedesie.

Nie mieli pojęcia, do czego służy sedes albo co zrobić z papie
rem. Dla zwykłego sowieckiego żołnierza meble tylko zawadzały 
w domu, czasem je palili, wyrzucali przez okna lub wynosili do 
ogrodu.

Wspominał także, że:

...podczas ofensywy żołnierze armii rosyjskiej gwałcili, rabowali 
i pili wszystko, co udało się znaleźć w butelce, nawet jeśli była 
na niej trupia czaszka i napis „trucizna”. Wielu z nich przypłaciło 
to życiem.

Niektórzy żołnierze nie mogli się nadziwić temu, co zobaczyli. 
Germanowicz pamięta treść listu napisanego przez jednego z Rosjan:

Cieszę się z tego, że w tak krótkim czasie tyle już w Niemczech 
widziałem — więcej niż w całym dotychczasowym życiu. Wiedzą 
tu, jak budować. Wyobraźcie sobie, że w każdej wiosce są muro
wane domy, a nawet stajnie. Wszędzie jest światło. W pierwszym 
domu, do którego wszedłem, było tyle mebli, że trudno było się

132



tam poruszać. Musicie wiedzieć, że w takim mieszkaniu żyje 
jedna rodzina i nie ma tam jednej izby, ale trzy albo cztery, do 
tego łazienka i ubikacja9.

Dwudziestego pierwszego stycznia wojska sowieckie zdobyły Stębark 
i zrównały z ziemią pomnik poświęcony zwycięstwu Niemiec nad Rosją 
w 1914 roku. Ten sam dzień zapisał się tragicznie w historii Znamieńska. 
Przez dwa dni przez to małe miasto przetaczała się fala uchodźców 
z północnego wschodu, którzy podążali ulicą Reichstrasse 1 stanowiącą 
główną drogę z Czerniachowska do Królewca. Wojsko postanowiło wy
korzystać ten szlak do przerzucenia żołnierzy i uchodźcy musieli koczować 
na końskim rynku.

Dzwony kościelne zaczęły bić o 10 rano 21 stycznia, co było sygnałem 
dla mieszkańców do opuszczenia domów. Na miejscu mieli pozostać 
jedynie przedstawiciele miejscowych władz. Przez dworzec przejeżdżały 
pociągi do Królewca, ale nie było w nich miejsca dla uciekinierów. 
Miasto przypominało gniazdo mrówek. Ulice były zablokowane, a mosty 
nieprzejezdne. Nie było czasu, żeby pożegnać miejsce, które przez 700 
lat należało do Prus Wschodnich. Ludzie zdążyli tylko spakować naj
potrzebniejsze rzeczy i próbowali wydostać się z tego kotła. Niektórym 
udało się skorzystać z wojskowych samochodów, ale większość musiała 
załadować dobytek na furmanki albo sanie i przebijać się przez zatłoczone 
drogi w kierunku Królewca lub Sambii, gdzie była nadzieja na znalezienie 
miejsca na statku i podróż morzem na zachód. Panował taki tłok, że 
w ciągu dwudziestu godzin można było przejść zaledwie piętnaście kilo
metrów, żeby dotrzeć do Drużby, następnego miasta zapewniającego 
jeszcze jako takie bezpieczeństwo. Część mieszkańców próbowała wydo
stać się inną drogą niż Reichstrasse 1. Niestety, wpadali pod ogień 
rosyjskiej artylerii, która spowodowała liczne ofiary w ludziach. Zmie
rzającym do Królewca zagrażały też ataki z powietrza. Trupy ludzi 
i zwierząt, porzucone i rozbite furmanki walały się na oblodzonych 
drogach. Wiele osób popełniło samobójstwo, kiedy zabrakło im sił, aby 
iść dalej*°.

Spóźniona reakcja na zagrożenie była bardzo typowa. Gauleiter Koch 
zarządził, że polecenie ewakuacji należy wydać tylko tym, którzy miesz
kają na wschodnich rubieżach prowincji i znajdują się w bezpośrednim 
zagrożeniu ze strony nieprzyjaciela. Pozostałym wmawiano, że nie ma 
żadnego niebezpieczeństwa i nie powinni ruszać się z miejsca. W rezul
tacie zarządzenie ewakuacji przychodziło w ostatniej chwili, a przy braku 
jakiegokolwiek planowania nie obywało się bez paniki. Pociągi albo były
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przepełnione, albo w ogóle nie jeździły, a pogoda była tak fatalna, że 
wielu mieszkańców Prus Wschodnich postanowiło z dwojga złego nie 
wyjeżdżać i oddać się w ręce Rosjan.

Nie można było popełnić większego błędu. Naoczny świadek tak opisuje 
to, co działo się w jednej z wsi zdobytych przez Rosjan:

Samochody i inne pojazdy rozjeżdżały ludzi. W domach wybi
jano szyby w oknach i drzwiach, a na drogach pełno było po
tłuczonej porcelany i naczyń. Budynki zostały doszczętnie znisz
czone, domy i stodoły spalone, z niektórych zaś pozostała tylko 
kupa gruzu i popiołu. Tak wyglądały szkody materialne. To, co 
zrobili z ludźmi, wywoływało krzyki i lament, nawet najtwardszym 
zbierało się na wymioty i wszyscy skamieniali z przerażenia. 
Kobietom porozcinano odzież, niektóre były całkiem nagie. Zo
stały zgwałcone i leżały na gołej podłodze albo na drodze, ze
sztywniałe od mrozu lub martwe. Były wśród nich piętnasto- 
i szesnastoletnie dziewczęta; były też starsze kobiety — wiek nie 
grał roli. Starszy mężczyzna został przybity głową w dół do drzwi 
szopy. Pod ścianą domu rzędem leżały ciała zabitych chłopców 
i mężczyzn, którzy dostali kulę w plecy “.

Dziewczęta przebierały się za staruszki, żeby uniknąć gwałtu, ale kiedy 
usłyszały: Frau, komm wypowiedziane z silnym rosyjskim akcentem to 
było już wiadomo, że nie ma ucieczki. Czasami napastnik był sam, ale 
zdarzały się całe watahy uzbrojonych sołdatów, którzy czekali na swoją 
kolej. Jedna z kobiet, która spisała swoje przeżycia, wspomina z obrzy
dzeniem incydent z udziałem rosyjskiego żołnierza:

Zamknij oczy, zagryź zęby i milcz. Bezwiednie zgrzytniesz 
zębami, gdy poczujesz, że zdziera z ciebie majtki... Czuję łapy na 
swoich ustach, koński odór i smród tytoniu... Potem precyzyjnie 
spluwa ci w twarz l2.

Na wszystkich drogach, szczególnie na przeprawach przez rzeki, two
rzyły się zatory. Zdarzało się, że uchodźcom zagrażali nie Rosjanie, ale 
wycofujące się wojska niemieckie. Ich ciężki sprzęt miażdżył wszystko, 
co napotkał na swej drodze. Żołnierze mieli rozkaz nie udzielać pomocy 
nikomu, kto ucieka przed Rosjanami; przejeżdżali obok porozbijanych 
furmanek, osób rannych w wyniku rosyjskich nalotów, starszych i bardzo 
młodych, którym nie starczało sił, aby przetrzymać mróz.
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Marion von Dönhoff od dawna planowała ucieczkę. Spakowała naj
potrzebniejsze rzeczy do plecaka i torby przy siodle. Opuściła wieś 
Kwitajny konno wraz z kilkoma sąsiadami 24 stycznia, kiedy nadszedł 
rozkaz ewakuacji, zaledwie czterdzieści osiem godzin po tym, jak kazano 
wszystkim zostać w domach. Hrabina, jej służąca, kucharz i sekretarz 
zjedli ostatnią wspólną kolację i o północy wyruszyli w drogę, pozo
stawiając nakryty i zastawiony stół oraz niezamknięte drzwi. Nie było 
czasu, jak pamięta, na żadne oficjalne pożegnania, chociaż wszyscy 
wiedzieli, że nie ma powrotu w rodzinne strony. Było wtedy bardzo 
zimno, mróz poniżej 20 °C, zaspy sięgały metra, drogi oblodzone. Po 
szesnastu godzinach kawalkada jeźdźców dotarła do Pasłęka, miasteczka 
odległego zaledwie o jedenaście kilometrów i zatrzymała się przed sie
dzibą lokalnego komitetu partii nazistowskiej, żeby zapytać o dalszą 
drogę. Okazało się, że w budynku nikogo nie ma, okna i drzwi są poot
wierane, a dokumenty i rozkazy fruwają na'wietrze. Wszyscy uciekli 
— brunatne koszule wzięły nogi za pas, żeby ratować własną skórę. 
Niektórzy towarzysze podróży Marion von Dönhoff sądzili, że najlepiej 
będzie wracać do domu. Marion ostrzegała ich, że zginą z ręki Rosjan, 
ale nie chcieli jej słuchać. „Możemy u nich pracować, obrabiać ziemię 
i doić krowy” — mówili i nie docierało do nich to, że mogą zostać zabici 
lub wywiezieni do sowieckich obozów pracy l3.

Wielu uchodźców dotarło do Bałtijska, gdzie czekały statki mające 
ewakuować ludność na zachód. Przybywali tysiącami z Królewca, Zielono- 
gradska, Mamonowa, Elblaga i Pasłęka, tworząc „wielki potok ludzi 
zmierzający w bezpieczne miejsce, które im obiecywano”. Koło nabrzeża 
był ogromny metalowy krzyż, który stał na niewielkim wzniesieniu i błysz
czał na mrozie. Wokół niego codziennie zbierali się ludzie, aby się 
modlić i słuchać kazań pastora l4.

Na statki wpuszczano przede wszystkim kobiety w ciąży, potem dzieci 
i ludzi starszych. Zdrowi i sprawni mężczyźni, a było ich bardzo niewielu, 
mieli małą szansę na to, aby znaleźć się na pokładzie. Musieli zostać i brać 
udział w ostatecznej obronie prowincji. Ranni żołnierze mieli także prawo 
wsiąść na statek — poza ciężko rannymi i poważnie okaleczonymi, którym 
nie rokowano długiego życia — dla takich wszystko się już skończyło.

Oczekujący na nabrzeżu tłum był również obiektem ostrzału z powiet
rza, a naloty siały panikę wśród zgromadzonych w porcie. Tłum ciągnął 
się wzdłuż kanału przed wielkim budynkiem, który także był zatłoczony 
ludźmi. Guy Sajer pamięta odgłos przytupywania rozlegający się w po
wietrzu oraz płacz dzieci, które się zgubiły, i łzy zamarzające im na 
policzkach l5.
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Od stycznia do kwietnia 1945 roku z Bałtijska wyjechało 450 tysięcy 
ludzi, którzy mieli nadzieję na znalezienie wolności, chociaż droga lądowa 
z Królewca była zablokowana przez Rosjan od 26 stycznia do 20 lutego. 
Admirał Konrad Engelhardt odpowiadał za operacje morskie w ramach 
ewakuacji ludności Prus Wschodnich w ostatnich czterech miesiącach 
wojny prowadzone zgodnie z rozkazami admirała Karla Dönitza. Stwier
dził on, że:

Ratowanie ludności z prowincji wschodnich [było] jednym 
z najważniejszych zadań, które stały przed naszymi siłami zbroj
nymi. Jeśli, ku naszemu zmartwieniu, nie zdołaliśmy uchronić 
domów naszych rodaków na wschodzie... to przynajmniej chcieliś- 
my zrobić wszystko, aby uszli z życiem.

W swoich pamiętnikach natomiast wyznał:

To nie był jedyny powód. Alianci byli niewzruszeni w swoim 
postanowieniu, że wojna musi się zakończyć bezwarunkową ka
pitulacją. Dla niemieckich sił zbrojnych oznaczało to, że wszelkie 
ruchy wojsk muszą ustać po podpisaniu kapitulacji. Trzy i pół 
miliona niemieckich żołnierzy dostałoby się w ręce Rosjan, gdy- 
byśmy złożyli broń na przełomie 1944 i 1945 roku.

Dönitz wiedział, jakie byłyby tego konsekwencje. Mając na względzie 
uratowanie jak najwięcej ludności cywilnej i żołnierzy, zorganizował 
flotyllę złożoną z ponad tysiąca jednostek pływających (672 statków 
handlowych i 409 okrętów), aby ewakuować setki tysięcy ludzi z Bałtijska, 
Królewca, Gdańska i. Nowego Portu Gdynil6. Szacuje się, że w ten 
sposób przewieziono około 2,5 miliona ludzi, a cała operacja została 
przeprowadzona z wielką odwagą.

Dwudziestego pierwszego stycznia Hans von Lehndorff znalazł się na 
ogromnym placu przed Dworcem Głównym, gdzie tłoczyli się uchodźcy. 
Były tam rzędy załadowanych wozów i ciągle przybywało nowych ucieki
nierów, przeważnie kobiet. Pociągi wracały na stację, ponieważ nie można 
już było jechać na zachód, a większość pasażerów była zdecydowana 
uciekać przez Bałtijsk. Jedna z kobiet wzięła go na bok i powiedziała, że się 
nie martwi: „Führer nie dopuści do tego, abyśmy wpadli w ręce Rosjan”, 
a Lehndorff dziwił się, skąd u niej tyle wiary w przywódcę narodu l7.

Dwudziestego drugiego stycznia Rosjanie dotarli do Czerniacho
wska18. Dzień później 5. Gwardyjska Armia Pancerna podeszła pod
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Elbląg, w pobliże południowego krańca Zalewu Wiślanego, i dwudzies
tego czwartego dotarła na brzeg zalewu. Prusy Wschodnie zostały w ten 
sposób odcięte od reszty Rzeszy, a osiem dywizji 2. Armii znalazło się 
na terenie tej prowincji wraz z całą 4. Armią i resztkami 3. Armii 
Pancernej. Polecenie spakowania się i wyjazdu dotarło do wsi otacza
jących Elbląg w nocy z 21 na 22 stycznia. Wszystkie drogi były za
tłoczone uciekinierami, a Rosjanie podeszli na wschód od Braniewa 
i wykonali natarcie, które zamknęło armię niemiecką w kotle pod Ma- 
monowem na południe od Zalewu Wiślanego.

W Królewcu panowała bardzo napięta atmosfera, ponieważ nikt nie był 
pewien tego, co się stanie. Oficjalnie głoszono, że: „Prusy Wschodnie nie 
zostaną zdobyte przez nieprzyjaciela; ewakuacja jest wykluczona”, a więk
szość mieszkańców biernie przyjmowała do wiadomości fakt, że dotych
czas nie było żadnych rozkazów i przygotowań do ewakuacji ludności 
cywilnej. „Mieliśmy wrażenie, że wcisną nam do ręki broń, abyśmy 
przede wszystkim walczyli o życie tych, którzy to wszystko na nas 
sprowadzili” — napisał Michael Wieck. Wspomina, że „poczta pantoflowa 
działała na pełnych obrotach i codziennie słyszało się niewiarygodne 
opowieści o okrucieństwie rosyjskich żołnierzy” l9.

Droga na zachód była całkowicie zamknięta i jedyna droga ucieczki 
z Królewca prowadziła przez zamarznięty Zalew Wiślany na mierzeję, 
a stamtąd do Gdyni i Gdańska, gdzie czekały statki. Pogoda była zabójcza. 
W styczniu wiały lodowate wiatry, a wszędzie leżał głęboki śnieg. Tysiące 
osób chciały przedostać się po zamarzniętym zalewie, a sylwetki ludzi na 
tle białego lodu stanowiły doskonały cel ataku ze strony Rosjan. Wielu 
uciekinierów zmarło z zimna i wyczerpania, szczególnie tych bardzo 
młodych i najstarszych. Ich ciała zostawiano na drodze, chociaż matki 
przyciskały do piersi swe zmarłe dzieci z nadzieją przywrócenia im życia. 
W niektórych miejscach lód był za cienki, żeby utrzymać ciężar ludzi 
i koni. Droga przez zalew była wykorzystywana aż do końca lutego, do 
pierwszych roztopów. Oddział Guya Sajera otrzymał rozkaz wycofania 
się z Bałtijska i wraz z tłumami uchodźców maszerował po Zalewie 
Wiślanym. Guy widział, jak cywile przemierzają lodowy szlak, i bał się 
o dzieci, które „patrzyły na wszystko pustym wzrokiem” i „ponosiły 
faktycznie karę za niepopełnione zbrodnie”20.

Helga Gerhardi znalazła się w gronie uciekinierów z Królewca. Pamięta, 
jak spakowano niezbędny dobytek i zostawiono porządek w domu z na
dzieją na szybki powrót. „Armia niemiecka odeprze atak Rosjan. Nie 
wiedziałam, że nigdy już nie wrócę do domu”. Helga udała się najpierw 
na Dworzec Główny, gdzie okazało się, że na pociąg potrzebna jest
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specjalna przepustka. „SS z karabinami pilnowało porządku, żeby ludzie 
nie przedarli się przez barierki i nie wsiadali do wagonów”. Do podróży 
koleją uprawnieni byli wyłącznie członkowie partii nazistowskiej. Tłumy 
ludzi stały na mrozie na dworcu pozbawionym zadaszenia, bez wody, 
jedzenia i ubikacji.

Helga zorientowała się, że nie tędy droga. Postanowiła pójść do portu 
leżącego nad Pregołą w centrum miasta i próbować dostać się na statek 
płynący do Bałtijska, skąd mogłaby dalej popłynąć na zachód. W porcie 
było sporo małych statków, w tym te do przewozu węgla, które spełniały 
funkcję lodołamaczy. Na nabrzeżu napotkała tłum ludzi, z których wielu 
od dawna czekało na możliwość wydostania się z miasta. Nikt nie panował 
nad sytuacją i nie sprzedawał żadnych biletów na statek. Kapitanowie 
węglowców wykorzystywali zdesperowanych uchodźców i wyciągali od 
nich ostatnie pieniądze. Nie gardzili także biżuterią czy innymi wartoś
ciowymi przedmiotami. Niektóre rodziny oddawały wszystko, żeby tylko 
wejść na pokład.

Było za zimno, żeby w porcie czekać na takiego kapitana, który 
nie będzie chciał ze mnie zedrzeć ostatniej skóry. Gdybym poszła 
do Bałtijska pieszo, będę miała ten sam problem, żeby zapłacić za 
miejsce na statku. Postanowiłam, że przyłączę się do tych, którzy 
chcą pójść brzegiem zalewu na zachód i dotrzeć do Elbląga21.

Nad Zalewem Wiślanym było wielu uchodźców, którzy do dziś pamię
tają, z jak wielkim trudem wędrowali po nieoznakowanych, oblodzonych 
drogach, przy których leżały porzucone wozy i dobytek, a rowy pełne 
były trupów. Wszędzie panował tłok, ludzie pędzili także konie i bydło. 
Rosyjskie myśliwce nocą ostrzeliwały drogi z karabinów maszynowych22.

W okolicach Mamonowa kolumny nieszczęśników zostały zatrzymane 
przez niemieckich żołnierzy, którzy mówili, że Elbląg jest już w rękach 
Sowietów, a jedyna możliwość ucieczki to droga przez zamarznięty 
zalew na Mierzeję Wiślaną, a potem do Gdańska lub Gdyni i statkiem na 
zachód. Saperzy wytyczyli przy pomocy rybaków drogę prowadzącą po 
najgrubszym lodzie, na którym ułożono drewniane bale i dla bezpieczeń
stwa nakazano ludziom utrzymywać piętnastometrowy odstęp między 
wozami. Poza wytyczonym szlakiem widać było porzucony sprzęt, trupy 
koni i ciała zmarłych. Ludzie wyrzucali wszystko, co było niepotrzebne, 
aby odciążyć wozy.

Uchodźcy mieli nadzieję, że po przebyciu lodu i wejściu na zaśnieżoną 
mierzeję droga będzie łatwiejsza. Okazało się, że na lądzie żołnierze
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zbudowali zapory z drewna i innych materiałów, aby utrudnić marsz 
Rosjanom — przeszkody te dawały się także we znaki uchodźcom, którzy 
musieli pokonywać drogę, idąc piaszczystą plażą. Na mierzei nie było ani 
wody, ani chleba, ani paszy dla zwierząt.

Marianne Mackinnon, która znajdowała się wtedy bardziej na zachód, 
uciekała lądem:

Szliśmy godzinami, odmierzając czas stopniem odczuwanego 
głodu, mrozu i wyczerpania oraz zapadających ciemności. Stada 
wron czerniły się na zimowych polach i próbowały rozdrapywać 
ziemię w poszukiwaniu resztek kartofli, buraków czy czegokol
wiek innego do jedzenia. Myszołów krążył nad czymś, wydając 
z siebie upiorne wołanie, jakby zapowiedź zbliżającej się zagłady. 
Trudno powiedzieć, co było bardziej denerwujące — głuchy łomot 
docierający ze wschodu oznaczający zbliżający się front czy od
głos powłóczenia setek nóg na pokrytej śniegiem drodze. Noc 
zapadła szybko — piękna biała noc, nieskończenie mroźna i ok
rutna, z pełnią księżyca oświetlającego pola zimnym blaskiem... 
Coraz więcej ludzi odstawało, padało bezszelestnie przy drodze 
albo wybierało zwodnicze schronienie w rowach czy zaroślach, 
nie zdając sobie sprawy albo nie dbając o to, że mogą zapaść 
w sen, z którego się nie obudzą23.

Gauleiter Koch nie miał najmniejszego zamiaru trwać przy tych, których 
skazał na stawianie czoła Rosjanom. Jego majątek znajdował się już 
w zachodniej części Niemiec, a on sam wyjechał z Królewca 22 stycznia. 
Pojechał najpierw do hotelu koło Bałtijska, skąd wydawał rozkazy doty
czące obrony miasta. Polecił, aby mieszkańcy uciekali z domów, chociaż 
wcześniej, kiedy było to znacznie bardziej bezpieczne, konsekwentnie 
tego zakazywał. Przygotował sobie środki transportu (mały samolot, 
statek i dwa lodołamacze, które czekały na odpowiedni rozkaz), a ludność 
miała uciekać w kierunku Bałtijska drogą prowadzącą na północ od 
Pregoły, gdzie istniało ciągłe zagrożenie atakiem rosyjskiej artylerii. Po 
kilku tygodniach Koch uciekł statkiem, ale zakazał załodze wpuścić na 
pokład kogokolwiek z uchodźców, którzy stali na nabrzeżu i błagali o to, 
aby mogli z nim popłynąć w bezpieczne miejsce.

Dwudziestego szóstego stycznia w porcie w Bałtijsku zginęły tysiące 
uciekinierów, gdy eksplodowały magazyny amunicji. Kilka dni później, 
30 stycznia 1945 roku, w rejonie Gdyni wydarzyła się największa kata
strofa statku pasażerskiego — o wiele bardziej tragiczna niż zatonięcie
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„Titanica”. Jednym ze statków używanych do transportu ludności cywilnej 
był „Wilhelm Gustloff’. Został zbudowany przez nazistów w latach 
trzydziestych jako liniowiec pasażerski, ale po wybuchu wojny przero
biono go na pływający szpital do przewozu rannych przez Bałtyk. Tamtej 
nocy 6000 ludzi czekało w Gdyni na możliwość wypłynięcia. Po opusz
czeniu trapów wszyscy pchali się, żeby tylko wejść na pokład. Na statku 
znalazło się 1100 członków załogi, 730 rannych żołnierzy, 373 młodych 
kobiet z Pomocniczej Służby Marynarki Wojennej i ponad 6000 cywilów, 
w większości kobiet i dzieci — łącznie ponad 9000 osób. Nie było tam 
ani kawałka wolnej przestrzeni. Temperatura sięgała minus 10°C, padał 
śnieg, a pokład pokryty był lodem. Statek nie posiadał żadnej eskorty, 
a z racji słabej widoczności kapitan postanowił wyjść na pełne morze, 
zamiast trzymać się wód przybrzeżnych. O godzinie 9.10 rano rosyjski 
okręt podwodny, który zszedł z kursu, bo jego dowódca nie posłuchał 
rozkazów, zauważył „Gustloffa”. Wystrzelił cztery torpedy, z których 
trzy dosięgły celu i trafiły w kadłub niemieckiego statku poniżej linii 
wodnej. Tysiące ludzi wpadły w panikę, każdy chciał wyjść na pokład. 
Ludzie tratowali jedni drugich, dzieci wypadały matkom z rąk i zostawały 
zadeptywane. Statek tonął bardzo szybko. Niektóre łodzie ratunkowe 
znalazły się pod wodą, zanim udało się je spuścić, inne zaś były za 
ciężkie z powodu oblodzenia. Szybko stało się oczywiste, że większość 
ludzi zginie w katastrofie. Statek zatonął w ciągu pięćdziesięciu minut od 
momentu trafienia torpedami, a woda była tak zimna, że nikt nie wy
trzymałby w niej dłużej niż kilka minut. Uratowało się tylko 996 osób 
z 9000 znajdujących się na pokładzie24.

„Gustloff’ był jedną z tragedii, które wydarzyły się w okresie wojny 
rozpętanej przez Hitlera, a tylko nieliczne rodziny miały możliwość 
opłakiwania ofiar. Jeden z uratowanych rozbitków powiedział:

„Wilhelm Gustloff’, masowy grób tysięcy osób, musi stanowić 
ostrzeżenie dla nas, żyjących, oraz przywódców tego świata, że 
nigdy nie wolno dopuścić do wojen, które niosą ludzkości niewy
powiedziane wprost cierpienia25.

W połowie lutego lody na Zalewie Wiślanym zaczęły topnieć i coraz 
trudniej było przedostać się do portów. Wiele osób w obliczu narastającego 
zagrożenia ze strony Rosjan i tak podejmowało próby przejścia po coraz 
cieńszym lodzie.

Większość uchodźców miała nadzieję dostać się do Berlina, ale władze 
miasta nie były na to przygotowane. Wciąż napływały tam rzesze cywilów
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i rannych żołnierzy, a brakowało żywności i miejsc zakwaterowania. 
Zgromadzone zapasy węgla starczały na kilka tygodni i nikt nie był 
w stanie zagwarantować nowo przybyłym racji żywnościowych i tak 
zmniejszonych w końcu lutego do 1600 kalorii.

Wśród uciekinierów z Prus Wschodnich znajdowali się także jeńcy 
wojenni zwolnieni przez Niemców, kiedy zbliżali się Rosjanie. Sybil 
Bannister, uciekając przed nadciągającą Armią Czerwoną, przyjechała 
pociągiem do Berlina w styczniu 1945 roku. Stwierdziła, ku swemu 
zdziwieniu, że berlińczycy nie bardzo wiedzieli, jak przedstawia się 
rzeczywista sytuacja na froncie. Nikt oprócz kolejarzy nie słyszał o tym, 
że niemiecka obrona na wschodzie załamała się. Trafiały tam doniesienia 
o rosyjskich atakach, ale ludzie wciąż łudzili się, że granice Rzeszy będą 
bronione do upadłego. Wiadomo było, że w pociągach przyjeżdżających 
do miasta mogli znajdować się jeńcy, a nie tylko uchodźcy. Uciekinierzy 
traktowani byli z pewną pogardą i lekceważeniem. Uważano ich za 
panikarzy, którzy „niepotrzebnie” opuścili przygraniczne miejscowości, 
spowodowali spadek morale wśród żołnierzy i ludności cywilnej. Niedługo 
mieli się przekonać, że Rosjanie są dosłownie na progu domu, a czołgi 
zaczną przetaczać się przez ulice26.

Ofiarami krzywd wyrządzonych w Prusach Wschodnich było wielu 
Żydów. W miarę jak Sowieci torowali sobie drogę w kierunku morza, 
obozy pracy w Gdańsku i Królewcu były ewakuowane z wykorzystaniem 
transportu morskiego. Z obozów tych zostało wówczas wyprowadzonych 
w kierunku na Jantarnyj, małą rybacką wioskę powyżej Królewca nad 
brzegami Bałtyku, ponad 5000 Żydów. Podczas przemarszu zastrzelono 
ponad 700 osób. Nie było żywności ani picia, a większość nie przetrzymała 
trudów drogi. Ci, którzy dotrwali do końca marszu, zostali umieszczeni 
w opuszczonej fabryce, bez jedzenia. Potem, w trakcie dalszej drogi do 
portu, większość z nich została zastrzelona. Członek Hitlerjugend w Jan- 
tarnym Martin Bergau dostał rozkaz wzięcia udziału w „specjalnym 
zadaniu”. Jego grupa została zmuszona wraz z Volkssturmem do eskor
towania żydowskich kobiet. Kolumnę doprowadzono do kamieniołomu 
w pobliżu morza. Kobiety dostały polecenie, aby klęknąć nad rowem 
pełnym ciał. Uśmiercono je strzałem w kark. Martin miał zaledwie kilka
naście lat, kiedy był świadkiem tamtych wydarzeń:

Wróciłem do domu zawstydzony i w fatalnym nastroju. Sły
szałem odgłosy walki na zbliżającym się froncie. Co się z nami 
stanie? Będziemy musieli się bronić do końca, jak przyjdą 
Rosjanie. I tak nas zabiją, bo wszyscy ponosimy winę27.
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Obóz w Sztutowie nad Zalewem Wiślanym, pierwszy obóz koncentra- 
cyjny poza granicami Niemiec w 1939 roku, był jednym z ostatnich 
miejsc wyzwolonych przez Rosjan, a do ostatniej chwili trwała tam 
eksterminacja więźniów. Znajdował się około czterdziestu kilometrów na 
wschód od Gdańska, na zalesionym terenie u ujścia Wisły. Sztutowo było 
swego czasu pięknym nadmorskim kurortem odwiedzanym chętnie przez 
mieszkańców Gdańska, ale w 1939 roku na jego obrzeżach powstał 
złowieszczy obiekt. Początkowo był przeznaczony na ośrodek internowa
nia bojowników o polskość, ale w 1943 roku został znacznie rozbudowany 
i obejmował wiele podobozów rozlokowanych na terenie Prus Wschodnich 
i Zachodnich28. Więźniowie pracowali w zakładach i fabrykach produku
jących sprzęt i umundurowanie dla wojska. Do roku 1944 obóz raczej nie 
przyjmował Żydów, ale w czerwcu 1944 do Sztutowa przerzucono sporą 
ich liczbę z Auschwitz. Od czerwca do października trafiło tam 20-30 
tysięcy żydowskich kobiet, przede wszystkim z Węgier. Potem, w miarę 
rozwoju ofensywy Armii Czerwonej, przywożono też kobiety i dzieci 
z Litwy, Łotwy i Estonii. Latem 1944 roku wśród więźniów obozu 
w Sztutowie było 75 procent Żydów; resztę stanowili Polacy i Rosjanie. 
Panowały tam tak fatalne warunki, że wciąż wybuchały epidemie tyfusu 
i innych chorób zakaźnych.

Dwudziestego piątego stycznia 1945 roku, kiedy wojska sowieckie 
znajdowały się zaledwie kilka kilometrów od obozu, komendant zarządził 
ewakuację więźniów w głąb Rzeszy. Z uwagi na dużą ich liczbę trudno 
było wyprowadzić wszystkich przed rozpoczęciem ostrzału przez Rosjan. 
Ewakuacja zakończyła się 27 kwietnia. Wielu więźniów pędzonych pod 
nadzorem SS w stronę Zalewu Wiślanego zostało rozstrzelanych w Janatar- 
nym. N.K. Shneidmann, młody litewski Żyd wcielony do Armii Czer
wonej, jechał jeepem koło Gdańska i natknął się na grupę Żydówek 
wyzwolonych z obozu przez Rosjan. Były one:

...odziane w łachmany, wyczerpane ciężką pracą i osłabione 
z niedożywienia. Spojrzałem na nie z daleka. Wszystkie wyglądały 
jednakowo. Na ich twarzach odcisnęło się cierpienie i upokorze-

• 9 9me.

Sytuacja w Królewcu była bardzo poważna. Młody Werner Terpitz był 
w szkole, gdy 14 stycznia 1945 roku zaczęło się oblężenie miasta30. 
W nocy 19 stycznia szesnastoletni Werner otrzymał pisemny rozkaz. 
Miał wraz z innymi chłopcami zgłosić się do budowy rowów przeciw- 
czołgowych. Naziści mieli sporo czasu na podjęcie odpowiednich przy-
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gotowań, ale stali się ofiarą własnej propagandy. Twierdzili, że nie ma 
żadnego niebezpieczeństwa, a potem było już za późno. Następnego dnia 
o 6 rano Werner udał się na Dworzec Północny i z grupą rówieśników 
został wysłany na przedmieścia, do Quedenau. Tam dostali łopaty, taczki 
i inne narzędzia. Nie mając żadnego doświadczenia, musieli kopać rowy, 
aż dostali pęcherzy na rękach. Wrócili nazajutrz, ale powiedziano im, że 
nie ma nic do roboty, i w ten sposób, jak mówił Werner, „wielki plan 
spalił na panewce”. Tego samego dnia Terpitz dowiedział się, że jego 
rodzinie w Kryłowie zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Rosjanie 
posuwali się naprzód szybciej, niż oczekiwano, i już doszli do rzeki 
Deime, od północy, zbliżali się też do miasteczka od południa. Ludność 
dostała nakaz opuszczenia domów. Istniała niepisana zasada, że pastor 
i jego najbliżsi zostają do końca. Przez piętnaście lat, od czasu objęcia 
parafii, ojciec Wernera Paul Terpitz prowadził księgę gości i w obliczu 
zagrożenia dokonał ostatniego wpisu:

Dziewiętnastego stycznia 1945 zarządzono opuszczenie Krylo
wa. Akcja ma się już zaczynać i musimy zostawić dom, który 
zawsze był otwarty dla potrzebujących gościny. Bóg stawia nas 
na drodze ku nieznanej przyszłości. Chroni naszą ojczyznę swym 
miłosierdziem. Hebr. 13:1431.

Pod tym wpisem umieścił imiona członków rodziny: „Paul, Elisabeth, 
Georg, Wolfgang i ciotka Brigitte”.

Wieczorem Paul Terpitz odmówił ostatnią modlitwę w zimnym kościele 
z dwudziestką parafian, a na koniec wszyscy zgromadzeni odśpiewali 
hymn na pożegnanie miasta i świątyni. Rodzina wypiła ostatnią, schowaną 
w piwnicy butelkę szampana, a młodszy brat Wernera Wolf
gang poszedł po zakupy. W mleczarni wydawano mleko i śmietanę: 
„Każdy mógł kupować wszystko bez kartek żywnościowych, a chleb był 
za darmo”. Rodzina wielokrotnie chodziła na dworzec, żeby wyjechać, 
ale dopiero we wtorek 23 stycznia o 10 rano nadszedł ostateczny rozkaz 
opuszczenia miasteczka. Było tylko pół godziny na dotarcie do stacji 
kolejowej. Na miejscu wszyscy zostali wtłoczeni do zwierzęcych wagonów 
tak zwanego pociągu ratunkowego i przez cztery godziny czekali na 
mrozie. W tym czasie docierały do nich wiadomości o tym, że Rosjanie 
są już bardzo blisko. W końcu kolejarze opróżnili wieżę ciśnień („Wszys
tko musi zostać w jak najlepszym porządku”) i pociąg ruszył. Ludzie stali 
przez całą noc — nie było miejsca do siedzenia, dachu nad głową czy 
toalety. Pociąg krążył objazdami, żeby uniknąć kontaktu z Rosjanami,
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i po osiemnastu godzinach jazdy, pokonując sto kilometrów drogi, dojechał 
do Królewca. Na miejscu rodzina pastora rozłączyła się; Paul z dwoma 
synami trafił do Bałtijska, gdzie parafianie namawiali go, żeby wsiadł na 
statek i odpłynął, a żona została w Królewcu, w domu swoich rodziców 
na Admiral Scheer Strasse w dzielnicy Amalienlau. Wszyscy spotkali się 
szczęśliwie 25 stycznia dziadkowie, ich niepełnosprawny syn, piątka 
z Kryłowa i Werner32.

Trzydziestego pierwszego Werenr dostał wezwanie na komisję lekarską 
przed ewentualnym wcieleniem do wojska lub Volkssturmu. Skierowano 
go na posterunek dowodzenia niedaleko Dworca Północnego, gdzie stanął 
w długiej kolejce kandydatów do służby. Wreszcie przyszła jego kolej, 
kazano mu się rozebrać, a lekarz wojskowy po oględzinach, zbadaniu 
słuchu i wzroku orzekł, że nadaje się do wojska:

Byliśmy rozebrani przez cały czas badania. Nadzy chłopcy 
i nadzy dziadkowie. Wśród nas, szesnastolatków i paru niepełno
sprawnych mężczyzn w sile wieku, było bowiem wielu staruszków 
kompletnie niezdatnych do tego celu. Jeden z nich był bardzo 
gruby i chorował na astmę; prawie wszystkich wcielono, chociaż 
trudno było uwierzyć, że wszyscy są zdolni do walki33.

Dwudziestego szóstego stycznia armia sowiecka dotarła do zewnętrz
nego pierścienia obrony Królewca, a dwa dni później miasto było już 
dosłownie o krok od zdobycia przez Rosjan. Sowieci wstrzymali natarcie 
i skierowali swoje siły na Mamonowo, gdzie odcięta została 4. Armia 
niemiecka. Dla Królewca nastał czas wytchnienia.
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Rozdział jedenasty

Twierdza Königsberg

Pod koniec stycznia 1945 roku w Królewcu znalazło się 300 tysięcy 
uciekinierów, którzy mieli nadzieję, że to miasto będzie stanowić pierwszy 
etap w drodze do wolności. Nie mając szansy na wyjazd, zostawiali wózki 
dziecinne, sanie i furmanki na ulicach, gnieździli się w zbombardowanych, 
zniszczonych budynkach i puszczali wolno konie, które dowiozły ich ze 
wsi. Wiele z tych zwierząt padło z głodu, a inne zostały zastrzelone; 
Werner Terpitz wspomina, że piękne niegdyś ulice zasłane były trupami 
padłych zwierząt, z których wycięto wszystko, co nadawało się do zjedze
nia. Centrum miasta wypełniały gruzy, z których usypywano barykady, 
zepsute tramwaje pozostawiano tam, dokąd dojechały. Wszystkie szkoły 
zamknięto 23 stycznia, a uniwersytet zakończył działalność 28 stycznia.

Dwudziestego szóstego stycznia prawie całe Prusy Wschodnie, oprócz 
pasa ziemi o długości sześćdziesięciu kilometrów ciągnącego się wzdłuż 
południowych brzegów Zalewu Wiślanego aż do Królewca, znajdowały 
się w ręku Rosjan1. Zajęcie Elbląga było ostatnim aktem odcięcia Prus 
Wschodnich; 27 stycznia Królewiec znalazł się w pułapce półkola utwo
rzonego przez rosyjskie wojska okupujące oba brzegi ujścia Pregoły.

Dwudziestego ósmego stycznia, w dzień swoich trzydziestych trzecich 
urodzin, Otto Schneidereit wraz z żołnierzami swojej dywizji znalazł się 
w Metgehen, podmiejskiej dzielnicy Królewca, która leżała przy głównej 
drodze wiodącej do Bałtijska. Wojsko broniło tej miejscowości przez dwa 
tygodnie, ponieważ w otoczeniu przepięknych ogrodów znajdowały się 
tam fabryki amunicji i magazyny broni. Tamtego dnia nadszedł rozkaz 
ewakuacji, gdyż zbliżali się Rosjanie. Żołnierze mieli wycofać się do 
Królewca, żeby wzmocnić obronę miasta.

Następnego dnia, 29 stycznia, Rosjanie przeprowadzili potężne uderze
nie na Metgehen, następnie ruszyli w kierunku zachodnim ku Zalewowi 
Wiślanemu, odcinając drogę do Bałtijska. Mimo blokady rankiem wyjechał 
pociąg do Bałtijska. Na torze stanął jednak rosyjski czołg. Pasażerowie 
zostali wyciągnięci z pociągu i okrutnie potraktowani przez żołnierzy 
nieprzyjaciela.
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Po odcięciu Królewca samoloty rosyjskie rozpoczęły bezkarne loty nad 
miastem. Strzelcy pokładowi kierowali ogień na wszelkie możliwe cele, 
a bomby zrzucane były na każdy pojazd będący w ruchu. Ludzie od
czuwali strach przed dobrą pogodą, ponieważ bezchmurne niebo wiązało 
się z zagrożeniem z powietrza. Życie w Królewcu stało się bardzo uciąż
liwe. Panowała wyjątkowo mroźna zima, temperatura w nocy spadała do 
minus 28°C, brakowało opału. Miasto znajdowało się pod ciągłym os
trzałem artylerii. Mieszkańcy musieli szukać schronienia w piwnicach.

Trzydziestego stycznia, w dwunastą rocznicę objęcia władzy, Hitler 
wygłosił ostatnie przemówienie do narodu transmitowane przez radio. 
Zwracał się do każdego obywatela, aby: „Wykonywać swe obowiązki do 
końca, wykazać gotowość do poświęceń, nie zważając na własne bez
pieczeństwo”. Nie wspomniał o klęsce na froncie ani o „straszliwych 
wydarzeniach na wschodzie, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi tracą domy, 
o tragedii uchodźców z miast i wsi”. Stwierdził jedynie, że Rosjanie 
zostaną „pokonani i ujarzmieni”2.

W ciągu kolejnych dziesięciu tygodni Sowieci zamykali pierścień 
okrążenia. Forty leżące wokół miasta zbudowane w XIX wieku pozo
stawały wciąż w rękach Niemców, ale okopani Rosjanie czekali na zadanie 
ostatecznego ciosu. Był to dziwny okres; Niemcom udało się rękami 
ochotników zbudować barykady z gruzów; na nich powiewały na wietrze 
druty telegraficzne, a z oddali dochodził łoskot artylerii i głos rosyjskiej 
propagandy z megafonów.

W mieście wciąż działały wodociągi i sieć energetyczna, funkcjonował 
system zaopatrzenia w żywność ludności, uchodźców i żołnierzy, którzy 
zgubili swoje jednostki i znaleźli się w Królewcu. SS bezustannie po
szukiwało mężczyzn zdolnych do walki z bronią w ręku. Część żołnierzy, 
którzy schronili się w mieście po ucieczce z frontu, spodziewała się 
szybkiego wkroczenia Rosjan i przebierała się w cywilne ubrania, chcąc 
uchronić się przed SS. Terpitz wspomina, że niektórzy z nich nie mieli 
szczęścia i byli wyciągani ze swych kryjówek, a następnie wieszani ku 
przestrodze innych:

Przed Dworcem Północnym na śniegu leżały ciała wisielców 
z otwartymi oczami. Mieli tabliczki z napisem: „Stchórzyliśmy 
i spotkała nas za to śmierć”3.

Generał Otto Lasch, mianowany 5 lutego „komendantem twierdzy 
Königsberg”, usiłował zaprowadzić porządek. Miasto było pełne uchodź
ców i komendant próbował znaleźć im zakwaterowanie. Tworzył również
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oddziały bojowe z żołnierzy, którzy schronili się w mieście. Na murach 
pojawiły się ogromne afisze nawołujące, aby wszyscy szesnastolatko- 
wie do 3 lutego zgłosili się do Volkssturmu lub do wojska. Na niepo
słusznych czekała śmierć. Obwieszczenia takie podpisywał generał 
Lasch.

Królewiec był jednym z wielu miast na wschodzie, które ogłoszono 
twierdzą (niem. Festung), a Hitler wydał rozkaz, że nie wolno jej 
poddać. Lasch urządził swą kwaterę w schronie przeciwlotniczym na 
Paradeplatz i stamtąd próbował organizować obronę. Brakowało mu 
ludzi, miał do swej dyspozycji tylko cztery wyczerpane dywizje, w tym 
jedną złożoną z niewyszkolonych volksgrenadierow. Wezwał wszystkich 
żołnierzy, którzy znajdowali się w mieście, i wcielił członków Hitler
jugend do wojska. Nie było wielkiego pożytku z dziesięciu tysięcy 
lekko rannych z 4. Armii, których wysłano do i tak zatłoczonych szpitali. 
Najważniejszym zadaniem obrony było obsadzenie dwunastu fortów 
położonych wokół miasta, stąd powołanie szesnastolatków do wojska.

Lasch polecił, aby Volkssturm zbudował jeszcze więcej stanowisk 
obronnych; w centrum i na przedmieściach kopano rowy i okopy. Po
wstawały stanowiska strzelnicze, na podejściu do miasta układano zapory 
minowe i pilnowano ich z bronią w ręku. Komendant twierdzy ustalił 
główną linię obrony przebiegającą przez dwanaście fortów zewnętrznych 
i przygotował stanowiska obronne wewnątrz miasta na bazie wewnętrz
nych fortów pochodzących z połowy XIX wieku. W ruinach zamku 
górującego nad Pregołą i zburzonego rok wcześniej w wyniku nalotów 
brytyjskiego lotnictwa także umieszczono stanowiska obronne.

Werner Terpitz wpadł w ręce SS pierwszego lutego, dwa dni przed 
upływem terminu zgłaszania się do Volkssturmu. Znaleźli go w kolejce 
przed sklepem spożywczym:

...dokąd poszedłem w przerwie między ostrzałem artyleryjskim, 
żeby kupić jedzenie dla rodziców i dziadków. Wyciągnęli mnie 
z kolejki, przejrzeli moje dokumenty, postraszyli, żeby nie czekać 
do 3 lutego, ale zarejestrować się następnego dnia w Waffen-SS.

Tak też zrobił, zgłaszając się z setką innych szesnastolatków, którym:

...przyświecała jedna myśl. Nikt chcieli trafić do Waffen-SS 
i nikt nie chciał być w Volkssturmie. Uważaliśmy SS za organiza
cję ideologiczną i zacofaną, nikt nie traktował jej poważnie.
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Dostali mundury policyjnych kadetów w kolorze dziwacznej zieleni, 
które nie pasowały na „wychudłych młodzieńców”. Otrzymali polecenie 
współdziałania z dywizją pancerną, chociaż nikt z nich nie wiedział, co 
to są wojska pancerne albo do czego są przeznaczone, a potem skierowano 
ich na przeszkolenie do podmiejskiego Liep oddalonego jedynie o pięć 
kilometrów od linii frontu.

Kilka tygodni wcześniej Guy Sajer, którego batalion otrzymał rozkaz 
wzięcia udziału w obronie Prus Wschodnich, natknął się na jednostkę 
Volkssturmu — taką, w jakiej był Werner Terpitz:

Nie było wątpliwości, że mamy przed sobą dzieciaki. Szli obok 
wątłych staruszków. Najstarszy z młodych miał około szesnastu 
lat, ale byli i tacy, którzy nie przekroczyli trzynastu. W pośpiechu 
przydzielono im używane mundury uszyte dla dorosłych męż
czyzn. Nieśli długie karabiny i często byli nawet od nich mniejsi. 
Wyglądali zarówno komicznie, jak i przerażająco. W oczach 
mieli niepewność, jak uczniowie, którzy pierwszy raz przekroczyli 
szkolne progi. Żaden z nich nie był w stanie wyobrazić sobie 
tego, co ich czeka.

Sajer pisze: „Staliśmy w zupełnej ciszy, patrząc na koniec naszych 
młodzieńczych lat. Nic innego nie mogliśmy zrobić”4.

Dwudziestego lutego nastąpiło przełamanie oblężenia Królewca. Armia 
niemiecka odzyskała Sambię, a garnizon królewiecki podjął atak i zdobył 
podmiejskie Lesnoje. Po wkroczeniu wojsk niemieckich okazało się, że 
wielu mieszkańców było torturowanych. Naoczny świadek twierdził, że 
Rosjanie popełnili masowe zbrodnie na ludności Lesnoje:

Widziałem kobiety, które miały na szyi pętle służące do wle
czenia ich po ziemi na śmierć. Często kilka było powiązanych ze 
sobą. Widziałem kobiety, które leżały głowami w ziemi albo 
w zbiornikach z gnojowicą, a ich narządy płciowe nosiły ślady 
bestialskiego okrucieństwa.

W ciągu kolejnych trzech tygodni 100 tysięcy cywilów i uchodźców 
zdołało opuścić Królewiec, udając się przez Lesnoje do Bałtijska. W dro
dze narażeni byli na ciągły ostrzał nieprzyjaciela, ale wiedzieli, że z portu 
wypływają statki, którymi można się przedostać na zachód. Uchodźców 
było tak wielu, że w Peyse, nad kanałem łączącym port w Królewcu 
z torem wodnym, utworzono obóz przejściowy dla tych, którzy uciekali
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z miasta. Był on słabo wyposażony, toteż wkrótce zaczęły się problemy 
z żywnością i chorobami, które nękały przebywających tam ludzi. Nie
którzy uznali, że lepiej wracać do Królewca, bo tam przynajmniej można 
liczyć na schronienie i jedzenie. Władze wojskowe w przeciwieństwie do 
działaczy partyjnych zezwalały na powrót do miasta. Za klika tygodni 
wszyscy i tak mieli stawić czoło natarciu Rosjan5.

W lutym 1945 roku Dora Knopp i jej rodzina, która mieszkała w wy
najmowanym domu w Mendelejewie pod Królewcem, zdołała wyjechać 
z zagrożonego terenu. Przedtem jednak przez kilka tygodni bronili się 
przed mrozem, który zaciekle wciskał się przez drzwi i okna. Nie mieli 
opału, ale nie dostali zgody na wyjazd; tylko rodziny z dziećmi mogły 
opuścić miasto pod warunkiem uzyskania specjalnego zezwolenia. Stracili 
już prawie nadzieję na przeżycie, gdy ku ich zaskoczeniu któregoś dnia, 
późnym wieczorem zadzwoniła do nich ciotka, której udało się załatwić 
papiery umożliwiające opuszczenie Królewca na pokładzie statku prze
wożącego amunicję i mającego wypłynąć z portu w ciągu niespełna 
godziny. Dora i jej matka mogłyby wyjechać, ale ojciec musiał zostać, 
aby bronić miasta. Dojście do portu na piechotę zajmowało co najmniej 
godzinę, a trzeba było przejść po ciemku przez najbardziej zniszczone 
i niebezpieczne dzielnice. W pośpiechu spakowały najpotrzebniejsze 
rzeczy, które załadowały na sanki, i ciepło się ubrały. Nie miały pojęcia, 
gdzie jest statek i martwiły się, jak przejdą przez Pregołę, jeśli most 
kolejowy będzie otwarty, aby przepuścić statki płynące w górę rzeki. Po 
drodze nie napotkały nikogo i na szczęście była jasna noc. Udało im się 
bezpiecznie przejść na drugi brzeg i odnaleźć statek, który już odeumował 
i był gotów do odpłynięcia. Port był pod ciągłym ostrzałem artylerii, ale 
po czułym pożegnaniu.z ojcem Dora wraz z matką znalazły się wreszcie 
na pokładzie.

Statek ruszył w dół rzeki, która była pokryta grubą warstwy kry lodowej 
utrudniającej żeglugę. Dora spojrzała ostatni raz na miasto swego dzieciń
stwa. Widziała zrujnowane domy pokryte śniegiem i majaczące w oddali 
wypalone wieże zamku, z których co wieczór rozlegał się hejnał do 
czasu, zanim wojna wywołana przez Hitlera uciszyła go na wieki6.

Rodzina Annelise Drew także uciekła z Królewca w lutym 1945 roku; 
jej matka nie mogła pogodzić się z tym, że trzeba było wszystko zostawić. 
Pożegnała się z mieszkaniem, sprawdziła, czy wszystko jest na swoim 
miejscu, tak jak lubi. Potem mąż wziął ją za rękę i sprowadził po schodach. 
Ich bagaż był spakowany od paru tygodni, więc załadowali go na sanie 
i zawieźli do portu. Annelise, podobnie jak Dora i tysiące innych, patrzyła 
na ojca, który machał im na pożegnanie z nabrzeża — jego sylwetka
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malała, aż znikła w oddali. Dopiero wtedy dotarła do nich prawda, że 
utraciły wszystko, a matka gorzko opłakiwała rozstanie z mężem7.

Dwudziestego piątego lutego rodzina Wernera Terpitza — jego rodzice, 
dziadkowie i młodsi bracia — dostała bilet na statek, który miał odpłynąć 
z portu nazajutrz o 10.30, ale Werner musiał zostać i walczyć w szeregach 
Volkssturmu. W porcie okazało się, że statku nie ma i trzeba przyjść 
następnego ranka. Dwudziestego siódmego czekał na nich „Greif’ przy
cumowany w porcie nad Pregołą. Statek mógł pomieścić 1300 osób, ale 
na pokład załadowano 2200 uchodźców. „Greif’ wypłynął późnym popołu
dniem i mozolnie przebijał się przez krę na rzece, kierując się na tor 
wodny przez Zalew Wiślany. Wśród lodów widać było trupy i wraki 
świadczące o masakrze, która miała tu miejsce poprzedniego dnia. Statek 
minął Bałtijsk i na pełnym morzu wziął kurs na Gdańsk.

Po dwóch dniach, 1 marca, wypłynęli z Gdańska statkiem „Eberhard 
Essberg” przy fatalnej pogodzie. Morze było tak niespokojne, że nikomu 
nie pozwalano wychodzić na pokład, wszyscy cierpieli na chorobę morską, 
więc nikt nie narzekał przynajmniej na kiepskie jedzenie. Statek musiał 
szukać osłony przed sztormem, podchodząc bliżej wybrzeża. Było tak 
zimno, że wydychana para zamarzała, tworząc sople nad głowami stło
czonych pasażerów. Wszyscy byli przemoczeni i wielu podróżnych cho
rowało. Po pięciu dniach „Eberhard Essberg” dopłynął do Świnoujścia, 
ale najpierw wyładowano rannych i rekrutów. Uchodźcy musieli jeszcze 
dobę zostać na statku, zanim umożliwiono im zejście na ląd. Terpitzowie 
przez tydzień zostali w Świnoujściu dla nabrania sił po wyczerpującej 
podróży przez morze. 13 marca przeżyli atak lotnictwa alianckiego na 
port. Bomby zniszczyły większą część miasta i zatopiły dwa statki wypeł
nione uciekinierami. Zginęły tysiące ludzi czekających na dalszą drogę 
na zachód. Rodzina Terpitzów przeżyła i wyjechała ze Świnoujścia po
ciągiem. Dwa i pół tygodnia po opuszczeniu Królewca, pokonawszy 
ponad czterysta kilometrów, znaleźli się w bezpiecznym miejscu, w małej 
nadmorskiej miejscowości Kuhlingsborn8.

Po wstrzymaniu walk o Królewiec wydawało się, że powróciła normal
ność. Ustały bombardowania i ostrzał artyleryjski, ludzie wyszli na ulice, 
na nowo zaczęło się życie towarzyskie. Mróz zelżał w połowie lutego 
i od morza czuło się powiew wiosennego wiatru. Z okolicznych wsi 
przybywało coraz więcej ludzi. W mieście widać było cywilów i żołnierzy 
wycofujących się z linii frontu. Przywrócono dostawy wody, prądu i gazu, 
otwarto kina i restauracje. Do miasta pędzono krowy, aby zapewnić 
mleko. Zabijano konie stanowiące źródło mięsa. Nawet zoo rozpoczęło 
sprzedaż całorocznych karnetów. Erich Koch sprawował swe złowrogie
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rządy z ukrycia. Trzymał Volkssturm pod ścisłą kontrolą partii i przy 
każdej okazji osłabiał autorytet generała Lascha. Jedną z jego sugestii 
było to, aby Hitlerjugend broniło miasta. Wszyscy chłopcy w wieku 
powyżej trzynastu lat mieli stawić się na Dworcu Północnym na prze
szkolenie, ale w końcu plan został zarzucony; po kilkugodzinnym wy
czekiwaniu zwolniono ich do domu.

Oficjalne stanowisko władz nie dopuszczało żadnych rozmów w sprawie 
kapitulacji. Wśród ruin i zgliszcz widać było plakaty z hasłami: „Każdy 
dom to forteca”, „Królewiec stanie się grobem bolszewizmu” i „Nie 
przejdziecie!”.

Wśród mieszkańców miasta zapanował cynizm. Nikt już nie używał 
słowa „wojskowy” i coraz rzadziej mówiło się o „żołnierskim życiu”. 
Werner Terpitz wspomina, jak używali słowa „wojo”, żeby brzmiało 
pogardliwie i nonszalancko. Na wypowiedziane „towarzysz” odpowiadało 
się: „Nie ma już towarzyszy, wszyscy polegli pod Stalingradem”. Słysząc, 
jak Niemcy, którzy przybyli do Królewca z republik nadbałtyckich, mówią: 
„Chcemy się osiedlić w Rzeszy”, odpowiadali: „A my chcemy do domu 
— mamy tego wszystkiego dość”.

Młodzi wciąż mieli odrobinę optymizmu, ale starsi byli przygnębieni, 
spodziewając się wygnania na Syberię lub śmierci9. Wielu szukało ucieczki 
w alkohol i towarzystwo znajomych, pragnąc zapomnieć o zniszczeniach, 
ruinach, gruzach, padłych koniach, porzuconych tramwajach i().

W połowie marca armia sowiecka przygotowywała się do ostatecznego 
natarcia na Królewiec. Oblężenie miało stanowić jedną z największych 
i najtrudniejszych operacji ofensywnych, biorąc pod uwagę niełatwą 
walkę w mieście. Zdjęcia lotnicze potwierdzały, że w ciągu ostatnich 
miesięcy wykonano ogrom prac mających na celu wzmocnienie obrony; 
forty, niezliczone bunkry i stanowiska strzelnicze, umocnione budowle 
stanowiły niezwykłe wyzwanie. Miasto otoczone było trzema liniami 
obronnymi; piętnaście fortów tworzyło pierścień zewnętrzny, druga linia 
przebiegała przez przedmieścia, a ostatnia ciąnęła się wokół centrum 
miasta. Marszałek Wasilewski, który w styczniu objął dowództwo całej 
operacji po śmierci generała Czerniachowskiego, uzyskał obietnicę naczel
nego dowództwa, że całe sowieckie lotnictwo skierowane na teren Prus 
Wschodnich oraz ciężka artyleria będą do jego dyspozycji.

Planowana operacja składała się z trzech etapów: zniszczenia niemiec
kiej 4. Armii, szturmu na Królewiec oraz likwidacji niemieckich wojsk 
na obszarze Półwyspu Sambijskiego.

W Królewcu panowały bardzo nerwowe nastroje w związku ze spo
dziewanym natarciem i upadkiem miasta. Trudno było sobie wyobrazić,
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że Rosjanie nie będą chcieli zniszczyć perły w koronie Prus Wschodnich, 
aby wziąć odwet za wszelkie okropności doznane pod Stalingradem 
i w Leningradzie.

Intensywne walki w Prusach Wschodnich zostały wznowione 13 marca, 
kiedy wojska 3. Frontu Białoruskiego dokonały przełamania i dotarły do 
wybrzeża Bałtyku na południowy zachód od miasta. Oddziały 4. Armii 
zostały stopniowo zepchnięte w stronę morza na pozycje na Półwyspie 
Sambijskim koło Bałtijska, gdzie znalazły się pod atakami rosyjskiego 
lotnictwa. Początkowo Hitler nie wyrażał zgody na ewakuację żołnierzy 
4. Armii i kazał im pozostawać w zajmowanym rejonie do 26 marca 
— zezwalając na opuszczenie obrony jedynie z ciężkim sprzętem. Taka 
niemądra decyzja kosztowała życie tysięcy ludzi.

Armia Czerwona znów skierowała swą uwagę na Królewiec i pod 
koniec miesiąca rosyjskie samoloty operujące na niskim pułapie prowa
dziły akcję agitacyjną, zrzucając ulotki kierowane do mieszkańców: 
„Członkowie Volkssturmu — wracajcie do domu! Nic wam nie grozi, 
stare dziady. Rzućcie broń”. Przy sprzyjającej pogodzie samoloty także 
ostrzeliwały miasto z broni maszynowej. Ogień artylerii był coraz bardziej 
intensywny.

Bombardowanie przygotowawcze zaczęło się na początku kwietnia, 
ale panowała wtedy niesprzyjająca pogoda, było mgliście, padały deszcze, 
co utrudniało działanie lotnictwa. 1 kwietnia był spokojny, ale następnego 
dnia Rosjanie zaczęli używać ciężkiej artylerii w celu zniszczenia ze
wnętrznego pierścienia fortyfikacji. 4 kwietnia po raz ostatni mieszkańcy 
wysłuchali wiadomości radiowych — potem wyłączono prąd w związku 
z bombardowaniem artyleryjskim.

Czwartek 5 kwietnia 1945 roku był pięknym wiosennym dniem. Ros
janie wykorzystali słoneczną pogodę i bombardowali miasto z powietrza. 
Fale samolotów, jedna za drugą, nadciągały nad Królewiec. Hans von 
Lehndorff wspominał, że artyleria przeciwlotnicza nie odpowiadała na 
ataki bombowców. „Wyglądało na to, że płyniemy po morzu tonącym 
statkiem” — napisał o tych wydarzeniach". Sowieckie maszyny naj
zwyczajniej buszowały w powietrzu i wybierały sobie cel. Chmura czar
nego dymu wisząca nad centrum wznosiła się ku jasnemu niebu. Nieraz 
nadlatywało ponad sto maszyn, które z wysokości pięciuset metrów 
mogły strzelać do ludzi. Tamtego dnia Werner Terpitz wraz ze swoim 
batalionem zostali skierowani do obrony zachodnich dzielnic miasta, ale 
była to spóźniona decyzja. Forteca Königsberg była nie do obrony. Szturm 
Królewca zaczął się następnego dnia, 6 kwietnia, o godzinie 7.30. Zapo
czątkowało go nieustanne bombardowanie artyleryjskie tysięcy dział,
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moździerzy i wyrzutni rakietowych, po którym nastąpił atak bombowców. 
Świadek tamtych wydarzeń relacjonował:

Miasto obróciło się w ruiny i padło ofiarą płomieni. Pozycje 
niemieckie zostały zmiecione, rowy przeorane, stanowiska strzel
nicze zrównane z ziemią, kompanie wojska wgniecione w piach, 
sieć telefoniczna pozrywana, składy amunicji zniszczone. Obłoki 
dymu zalegały nad resztkami domów w centrum miasta. Ulice 
i chodniki pokrywały cegły i kamienie, szczątki samochodów, 
ludzkich ciał i trupów konil2.

W tamtym okresie w mieście znajdowało się 130 tysięcy cywilów, 
którzy musieli przetrwać to, co generał Lasch nazwał „prawdziwym 
obrazem grozy” l3.

Rosjanie byli doskonale przygotowani do przeprowadzenia całej ope
racji. Przez wiele tygodni rozpracowywali system obrony i znali jego 
słabe punkty. Sowieci ruszyli w sile czterech armii liczących 137 tysięcy 
żołnierzy, 530 czołgów i 2400 samolotów, a jedna trzecia potencjału 
całego lotnictwa pozostawała w dyspozycji dowództwa. Niemcy mogli 
przeciwstawić im 35 tysięcy żołnierzy i około 50 czołgów. Rosjanie byli 
dobrze uzbrojeni, a Niemcy broniący pozycji na kilku frontach mieli 
tylko cztery nowo sformowane dywizje i Volkssturm. Artyleria przeciw
lotnicza cierpiała na brak amunicji, a siła sowieckich dział była miażdżąca. 
Generał Lasch wspominał, że jego ludzie „mieli amunicji na jeden dzień 
walki”, i to tylko dlatego, że wcześniej zrobili zapasy. Dwie floty myś
liwców zalały miasto z powietrza, niszcząc niemiecki system łączności. 
Żołnierze i cywile w piwnicach szukali schronienia przed płomieniami 
pożarów.

Po sforsowaniu przez Rosjan zewnętrznego pierścienia obrony generał 
Lasch doszedł do przekonania, że nic ich nie powstrzyma. Na miasto 
spadały kolejne fale ataków z powietrza. Wszędzie paliły się domy. 
Żaden niemiecki myśliwiec nie pojawił się na niebie. Niemieckie pozycje 
zostały zniszczone, a stanowiska strzelnicze rozjechane przez czołgi. 
Całe kompanie ginęły w nierównym boju. Składy amunicji wylatywały 
w powietrze. Wojsko i Volkssturm cierpiały na brak sprzętu, amunicji, 
broni i doświadczonej kadry dowódczej. Bezkarne ataki lotnictwa groziły 
śmiercią każdemu, kto znalazł się na ulicy. Dymy zasnuły całe miasto; 
ulice pełne były gruzów i trupów; przerażeni cywile uciekali z bombar
dowanych i płonących domów, starając się uratować chociaż część dobyt
ku. Jeden z uratowanych wspomina:
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Rosyjskie bombardowania były przerażające. Nawet starzy fron
towcy nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Najmłodsi towarzysze 
broni, którzy byli z nami w okopach, krzyczeli: „Ratunku!” i „Ma
mo!”, a piechurzy wrzeszczeli: „Zabrać stąd tych gówniarzy”. 
Panował kompletny chaos.

Zrozpaczeni cywile namawiali żołnierzy do zaprzestania walk i zakoń
czenia całego nieszczęścia, ale rozkaz to rozkaz i nie było mowy o kapi
tulacji.

Erich Schwarz, który jako nastolatek był w Volkssturmie, uważał, że 
trzeba walczyć. „Obrona Królewca wydawała się nam oczywistą koniecz
nością. Nie mieliśmy co do tego żadnych wątpliwości. Tu był nasz dom”. 
Udało mu się przeżyć, bo wrócił do punktu dowodzenia z meldunkiem 
i zastał dowódcę, który flirtował tam z Rosjanką. Był tym tak zaskoczony, 
że poszedł do domu, zrzucił mundur i tak skończyła się jego walka.

Śmiertelny bój o twierdzę Königsberg sięgnął apogeum. Tysiące dział 
ostrzeliwały obrońców, a krążące eskadry bombowców dopełniały dzieła 
zniszczenia, „pognębiając miasto”, jak określił to Michael Wieck. Dym 
przesłaniał niebo, w powietrzu latały kawałki murów, kule dziurawiły 
samochody. Volkssturm został rozbity, wszędzie leżeli zabici i ranni. 
Przerażeni cywile uciekali przed rosyjską piechotą i czołgami; 6 kwietnia 
1945 roku sowieccy żołnierze zajęli już znaczny obszar miasta. Oddziały 
szturmowe parły naprzód, wysadziły niektóre forty w powietrze, przecięły 
linię kolejową Królewiec-Bałtijsk i przerwały pierścień obrony. „Kiedy 
wyszedłem na zewnątrz — napisał Hans von Lehndorff — miasto roiło 
się od rosyjskich żołnierzy o dziwnych, dzikich twarzach, a całe miasto 
płonęło” l4. Natarcie trwało całą noc.

Werner Terpitz był w składzie dywizji pancernej, gdy 6 kwietnia 
rozpoczęły się walki. Jego jednostka została skierowana do lasu, na 
północ od miasta, ale było to tak blisko nacierających Rosjan, że zostali 
następnie przerzuceni do Zakrzewa, do posiadłości, w której mieszkał 
gauleiter Koch i gdzie zgromadził ogromne bogactwa. Nie było tam już 
nikogo, ale żołnierze wykryli prywatny schron Kocha pełen amunicji 
i broni. Zdobycz okazała się spóźniona. Wiadomo było bowiem, że 
obrona Zakrzewa nie zatrzyma Armii Czerwonej na drodze do Królewca. 
Terpitz wraz z towarzyszami czekali przerażeni, aż wydany został rozkaz 
opuszczenia miejscowości: „Uciekajcie, Iwan się zbliża”.

Po opuszczeniu Zakrzewa, 7 kwietnia, ruszyli w kierunku Zalewu 
Wiślanego. W drodze Terpitz został poważnie ranny w nogę odłamkiem 
granatu. Nikt nie wiedział, gdzie jest punkt medyczny ani jak blisko są
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Rosjanie. W końcu wojskową karetką został zabrany do Bałtijska, gdzie 
marynarka wojenna prowadziła jeszcze ewakuację. Udzielono mu pomocy 
medycznej, a potem przeniesiono do podziemnego schronu, gdzie ranni 
leżeli na stojących blisko siebie łóżkach. Zabierano ich kolejno na okręty, 
aż zostało tylko trzech czy czterech. Nadszedł 12 kwietnia, więc martwili 
się, czy o nich nie zapomniano. Potem został zupełnie sam.

Na koniec sanitariusz przyniósł mu trochę cienkiej zupy i powiedział, 
że Królewiec został zdobyty. Tamtego popołudnia Werner został przenie
siony do portu i ułożony na nabrzeżu na noszach obok innych rannych 
czekających na załadunek dźwigiem na pokład. „Kiedy znalazłem się 
w górze, widziałem cały port, zalew i mogłem pożegnać się z ziemią, na 
której już z pewnością nie przyjdzie mi żyć”.

Znalazł się na pokładzie „Roberta Bornholma” załadowanego 1700 
rannymi, 400 uchodźcami i 100 żołnierzami. Statek dotarł na duńskie 
wody 13 kwietnia. Dania nadal znajdowała się w rękach Niemców, więc 
wszystkich wysadzono na ląd w Kopenhadze. Terpitz trafił na leczenie 
do szpitala w Aarhus. Został zwolniony 2 maja i wtedy dowiedział się, 
że dwa dni wcześniej Hitler popełnił samobójstwo. Werner Terpitz tak 
o tym napisał:

Przez cały czas pobytu w wojsku nie spotkałem oddanego 
nazisty. Większość żołnierzy nie angażowała się w politykę; 
dla nich wojna to była sprawa Niemiec, a nie nazistów. Ale 
istniał Führer ze swym skrzypiącym głosem, porywający nas 
z jednej strony ironicznym tonem, a z drugiej, jak w wypadku 
wielu psychopatów, niewątpliwą promieniującą od niego cha
ryzmą.

Wielu Niemców cieszyło się, że mają Hitlera z głowy, i wyrażało 
zadowolenie z tego, że Führer i partyjni bonzowie to melodia przeszłości, 
ale Werner przyznał:

Ja, syn pastora, bratanek więzionego przez nazistów, opusz
czający zebrania Hitlerjugend, zareagowałem na wiadomość 
o śmierci Hitlera wstrząsem. Słysząc, jak ktoś mówi: „Dobrze się 
stało, że już go nie ma”, miałem wrażenie, że takie słowa wypo
wiedziane przez kogoś, kto walczył z bronią w ręku, są lek
ceważące. Starszym ludziom, którzy żyli jeszcze przed Hitlerem, 
łatwiej było zaakceptować Niemcy bez nazistów *5.
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Siódmego kwietnia rano przy odgłosach trwających walk Królewiec 
przykryty gęstą chmurą dymu był nadal atakowany z powietrza. 246 
bombowców wykonało trzy potężne naloty, a oddziały armii lądowej 
przesuwały się naprzód, ulica po ulicy. Rosjanie używali „organów Sta
lina”, wyrzutni rakietowych montowanych na ciężarówkach, które wzbu
dzały prawdziwy postrach wśród Niemców. Liczba zabitych i rannych 
rosła tak gwałtownie, że służby medyczne nie mogły sobie z tym poradzić. 
Ludzie zaczęli wywieszać w oknach białe prześcieradła, mając nadzieję, 
że walki się zakończą i nie będzie więcej ofiar.

Ósmego kwietnia Rosjanie przedostali się przez Pregołę i całkowicie 
odcięli centrum Królewca. Zastępca gauleitera Herr Gross wraz z pozo
stałymi funkcjonariuszami partyjnymi stwierdzili, że los miasta jest prze
sądzony i wezwali wojsko do zorganizowania masowej ucieczki na Pół
wysep Sambijski. Teraz, kiedy było już za późno, robiono wszystko, żeby 
wyprowadzić mieszkańców z pomocą armii. Generał Lasch wspomina:

Trudno było poznać, że to piekło jest dawnym Królewcem. 
Upiorny księżycowy krajobraz zajął miejsce wspaniałych, szero
kich bulwarów prowadzących przez miasto. Przejścia wśród ruin 
szybko stawały się nie do przebycia; resztki ścian budynków 
zawalały się na ulice, a ziemia była zryta olbrzymimi lejami po 
bombach l6.

Około 90 procent miasta uległo zniszczeniu.
Zamęt i chaos pogłębiły się, kiedy tuż po północy 9 kwietnia władze 

partyjne bez uzgodnienia z Laschem wydały mieszkańcom polecenie 
zebrania się na starej drodze do Bałtijska. Wielkie rzesze cywilów wyru
szyły o 2 nad ranem. Rosjanie zorientowali się, co się dzieje, i zaczęli 
strzelać. Urządzili uchodźcom krwawą łaźnię. Pozostali przy życiu w pa
nice wracali do domów.

O świcie zrujnowane miasto przyoblekło się w obłoki dymu. Punkty 
medyczne nie nadążały z udzielaniem pomocy tysiącom rannych. Rosjanie 
byli wszędzie, opatrywanie rannych stało się niezwykle utrudnione, bo 
napastnicy plądrowali każdy budynek w poszukiwaniu kosztowności i ze
garków. 9 kwietnia rano Hans von Lehndorff, lekarz pracujący w punkcie 
medycznym, został zbudzony przez rosyjskich żołnierzy, którzy żądali 
zegarków. Sowieci znali tylko jedno słowo: Uhr (niem. „zegarek”) — dep
tali po rannych, wołając: Uhr, Uhr, Uhr. Gdy niczego nie znaleźli, jeden 
z żołnierzy podniósł trzy palce do góry, mówiąc, że jeśli nie dostanie 
zegarka, to zastrzeli trzech ludzi. Rosjanie ustalili, że „pierwsza fala
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bierze zegarki, druga kobiety i dziewczyny, a trzecia resztę”, a ci młodzi 
żołnierze stanowili pierwszą falę 17.

Pisarz Arno Surminski, który urodził się w Prusach Wschodnich w 1943 
roku, też widział w 1945 młodych żołnierzy z całymi rzędami zegarków 
na rękach:

Dla tych młodych ludzi z azjatyckiej części Rosji zegarki sta
nowiły cenną rzecz. Przecież oni niczego wcześniej nie doświad
czyli, tylko cierpienia i znoju; jedli suchy chleb, mieszkali w sto
dołach i maszerowali setki kilometrów. Dotarli do tej części 
Niemiec, z którą wojna obeszła się dość łagodnie, a to, co zoba
czyli, wprawiło ich w osłupienie l8.

Większość z nich to byli chłopi i nigdy nie widzieli bogatych domów 
z meblami, porcelaną, ubraniami i biżuterią; rozpaczliwie sięgali po 
każdą zdobycz. Wielu z nich nigdy w życiu nie widziało łazienki czy 
ubikacji i nie miało pojęcia, jak z tego korzystać. Opowiada się, że 
młodzi żołnierze sowieccy zakładali na siebie damskie koronkowe ko
szule nocne i tak wystrojeni hasali po ulicach. Godfrey Lias opowiadał: 
„W wielu wypadkach wyrzucali albo oddawali zegarki, kiedy te przestały 
chodzić, bo nie wiedzieli, że trzeba je nakręcać l9.

Tamtego dnia generał Lasch uznał, że sytuacja jest beznadziejna, i skon
taktował się z rosyjskim dowództwem, które zagwarantowało właściwe 
traktowanie ludności. Kapitulacja nastąpiła 9 kwietnia 1945 roku o go
dzinie 9.30. Hitler uznał Lascha za zdrajcę, wydał na niego wyrok śmierci 
i kazał aresztować członków jego rodziny. W chwili kapitulacji w mieście 
znajdowało się 30-35 tysięcy żołnierzy, 15 tysięcy robotników przymu
sowych i ponad 100 tysięcy ludności cywilnej.

W Berlinie Helmut Altner otrzymał biuletyn doręczany dowództwu 
swej dywizji, w którym bez ogródek napisano:

Forteca Königsberg została oddana Rosjanom przez generała 
piechoty Lascha. Mimo to część lojalnego garnizonu kontynuowała 
opór. Za poddanie się wrogowi generał Lasch został skazany na 
śmierć przez powieszenie. Członkowie jego rodziny zostali aresz
towani. Trwają walki na froncie zachodnim w okolicach Norym
berg i.

Niewielki skrawek Królewca faktycznie pozostawał w rękach SS i żan
darmerii, które jeszcze przez trzy dni broniły się na zamku, uniwersytecie

158



i kilku przyległych ulicach do czasu, kiedy wszyscy „fanatycy” zostali 
zabici. Królewiec, miasto, w którym 4 marca 1933 roku Hitler wygłosił 
swoje pierwsze triumfalne przemówienie przez radio, znalazło się w po
siadaniu Rosjan.

Rano 10 kwietnia Sowieci nakazali wszystkim cywilom zebrać się na 
rogu Luisenallee i Hermanallee pod groźbą, że podpalą wszystkie ocalałe 
części miasta. Hans von Lehndorff musiał opuścić swój medyczny 
posterunek. Wspomina, iż musiał się uszczypnąć, aby się przekonać, że 
to, co widzi, to nie jakiś upiorny sen. Wspaniałe miasto, które miał 
w pamięci, zostało zamienione w kupę gruzów. Śniąc na jawie, wyo
brażał sobie, że piękne budowle ciągle spoczywają pod ruinami. Z róż
nych zakamarków wychodzili na ulice ci, którym udało się przeżyć; 
potulni, przerażeni, powoli człapali po rumowiskach, omijając leje po 
bombach.

Żołnierze zabierali ludziom zegarki i ręczne bagaże, przeszukiwali 
opuszczone mieszkania i piwnice, szukając wszystkiego, co można wysłać 
do domu. Odbierali walizki, często wyrzucając ich zawartość na ulicę 
tylko po to, żeby mieć w co zapakować swoje łupy.

Mieszkańcy, którzy dotarli na Luisenallee, zostali podzieleni na grupy. 
Nielicznych pozostałych przy życiu Żydów oddzielono od reszty i po 
długim wyczekiwaniu wysłano ich na Półwysep Sambijski. Ludzie wy
chodzący z miasta widzieli, że Królewiec w tym czasie znów płonął. 
Rosjanie systematycznie podpalali wszystkie budynki, które nie zostały 
zburzone w czasie walk. „Paraliżowała nas ich głupota i bezsens tego, co 
się dzieje”20. Niektórzy mieszkańcy pamiętają, że bardzo gęste płomienie 
ograniczały widoczność do dziesięciu metrów. Po dwóch dniach wszyst
kich znów przyprowadzono do Królewca, który nadal dymił. Pozostały 
tylko zgliszcza i ruiny. Jak już wspomniał Lehndorff, miasto płonęło od 
jakiegoś czasu, a mimo kapitulacji sowieckie lotnictwo nadal bombar
dowało wszystkie stojące jeszcze budowle.

Dzień po kapitulacji, 10 kwietnia 1945 roku, Wasilewski, dowódca 
3. Frontu Białoruskiego, mianował komendanta wojskowego, generała 
dywizji Smirnowa. Miał on za zadanie zaplanować „oczyszczenie terenu” 
ze szpiegów, wrogich agentów, terrorystów i sympatyków nazizmu. So
wieci przeczesywali ruiny w poszukiwaniu nazistów, a ocaleli żołnierze 
niemieccy byli odsyłani do obozów pracy. Zwycięska Armia Czerwona 
plądrowała miasto, paliła, rabowała, piła na umór i gwałciła. Miało to 
wszystko najwyraźniej wzbudzić przerażenie i strach wśród ludności 
cywilnej; wśród ruin słychać było krzyki kobiet: „Zastrzelcie mnie, za
strzelcie mnie!”, a wiele z nich odbierało sobie życie strzałem z pistoletu
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lub zażywało truciznę, aby uniknąć zhańbienia. Wymordowano również 
sporą liczbę członków Volkssturmu, którzy przeżyli upadek swego miasta.

Ci, którym udało się uciec i znaleźli schronienie w zachodniej części 
Niemiec, stanowili cząstkę ogromnej masy ludzkiej liczącej około 
15 milionów osób zmuszonych do opuszczenia Polski, Czechosłowacji 
i Węgier w ostatnich miesiącach wojny i po jej zakończeniu. Pozbawieni 
swej małej ojczyzny osiedlali się zarówno we wschodnich, jak i zachod
nich Niemczech, gdzie dokładano ogromnych starań, aby zintegrować ich 
z nowym środowiskiem.

Po zdobyciu Królewca Armia Czerwona ruszyła na Bałtijsk, gdzie 
zaciekle broniły się wojska niemieckie, wypełniając rozkaz utrzymania 
portu za wszelką cenę i umożliwienia ewakuacji uchodźcom i żołnierzom. 
Przez sześć dni siły niemieckie w liczbie 20 tysięcy ludzi stawiały silny 
opór, ponosząc jednak dotkliwe straty. Bałtijsk skapitulował ostatecznie 
26 kwietnia 1945 roku. Pod koniec wojny z Kurlandii ewakuowano drogą 
morską pozostawioną tam samą sobie Grupę Armii „Północ”. Operacja 
ta przypominała Dunkierkę, gdzie także wykorzystano wszelkiego rodzaju 
jednostki pływające, od trałowców do statków rybackich, które zbierały 
żołnierzy wzdłuż wybrzeża i transportowały je do baz, skąd odsyłano ich 
do Kilonii czy Eckernförde.

Sytuację mieszkańców Królewca pogorszyło znacznie stanowisko gau
leitera Kocha, który nie zorganizował dobrze zaplanowanej ewakuacji 
przed nadejściem Rosjan, w wyniku czego w dniu kapitulacji w mieście 
przebywały tłumy żołnierzy, urzędników i ludności cywilnej. Koch pozo
stawał na terenie Prus Wschodnich do 23 kwietnia, kiedy to Bałtijsk był 
już prawie w ręku Rosjan. Lodołamacz „Ostpreussen”, największy we 
flocie stacjonującej w Królewcu, tygodniami czekał w porcie w Bałtijsku, 
aby wziąć na pokład gauleitera oraz jego świtę i wywieźć ich za granicę. 
Kapitan otrzymał rozkaz, aby nie zabierać żadnych dodatkowych pasaże
rów. Koch ze swoją ekipą przybyli do Flensburga 7 maja, na dzień przed 
kapitulacją Niemiec. Wyposażony w fałszywe dokumenty ukrywał się 
następnie w Hamburgu pod nazwiskiem Rolf Berger. Został później 
aresztowany przez Brytyjczyków i w maju 1949 przekazany Polsce. 
Został skazany na śmierć, jednak ze względu na stan zdrowia zamieniono 
mu wyrok na dożywocie. Zmarł w polskim więzieniu w 1986 roku.

Koch uciekł z Prus Wschodnich i Królewca, lecz tych, którzy pozostali, 
czekał straszny los. Wojska niemieckie bezlitośnie obchodziły się z lud
nością Rosji i państw Europy Wschodniej, a teraz nadszedł czas odwetu. 
Pijani Rosjanie zabijali starszych mężczyzn, gwałcili kobiety i podpalali, 
co się dało. Przeszukiwali piwnice, w których ukrywali się ludzie, i nisz
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czyli mieszkania. Spędzali mieszkańców w grupy i rozstrzeliwali ich na 
miejscu; wpadali do szpitali i wyrzucali chorych oraz rannych przez 
okna. Mieszkańcy pamiętają, że Sowieci niszczyli cmentarze, przewracali 
płyty nagrobne i przetrząsali trumny. Polowano na podejrzanych o sym
patie nazistowskie i wywożono ich do obozów pracy21.

Michael Wieck tak komentował postępowanie Rosjan:

Synowie stepów po raz pierwszy znaleźli się w dużym mieście. 
Doprowadzeni do wściekłości, przepełnieni dziką radością ze 
zwycięstwa, oszołomieni cywilizacją luksusu, pijani wymknęli 
się spod kontroli i przekraczali wszelkie granice. Uzewnętrznili 
każdy z instynktów tkwiących w prymitywnym człowieku: seks, 
władzę, żądzę posiadania, obżarstwo, zabijanie. Wzruszali ramio
nami i opowiadali o wyrządzonych im krzywdach, gdy ktoś z wy
rzutem pokazywał im brutalnie pomordowanych. Niemcy przecież 
zabijali komunistów, komisarzy partyjnych, Żydów i partyzantów; 
głodzili jeńców, niszczyli miasta i wsie.

Nadszedł czas surowej kary, bo „kto wykazał taką bezwzględność jak 
Niemcy, musi otrzymać równie bezlitosną odprawę”22.

Godfrey Lias był świadkiem podobnych scen w Berlinie:

Po upadku Berlina cała Armia Czerwona wpadła w szał, a do
wódcy pozwalali na wszystko. Żołnierze włamywali się do do
mów, robili z mieszkańcami, co chcieli, i wynosili wszystko, co 
dało się wynieść albo nie było za duże23.

Jak podaje Gottlob Bidermann, wiadomość o śmierci Hitlera została 
przyjęta przez większość żołnierzy w Kurlandii z obojętnością, chociaż 
niektórzy wyraźnie odetchnęli z ulgą:

Pewnej nocy, krótko po otrzymaniu tej wiadomości, nieprzyjaciel 
przeprowadził gwałtowny ostrzał artyleryjski, a po krótkiej przerwie 
usłyszeliśmy chrapliwy głos dobiegający z sowieckiego megafonu:

„Berlin jest nasz”24.

Michael Wieck pamięta, że 8 maja, kiedy następca Hitlera admirał 
Dönitz skapitulował, Rosjanie „eksplodowali nieopisaną radością. Cały 
dzień strzelali na wiwat. Wszyscy cieszyli się, że nareszcie skończył się 
ten obłęd”25. N.K. Shneidmann widział takie obrazy w drodze do Berlina:
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Żołnierze przestali się wreszcie bać i dali upust niekontrolowa
nym reakcjom. Świętowanie zwycięstwa w jednej z naszych jed
nostek zakończyło się nieszczęściem. Siedmiu ludzi zatruło się 
metanolem. Trudno było uwierzyć, że po tych wszystkich trudach 
wojny przychodzi śmierć spowodowana przez ukrytego wroga, 
jakim jest alkohol26.

Żołnierze złapani przez Sowietów i mieszkańcy Królewca, których uznano 
za zdolnych do pracy, byli wywożeni do obozów w Rosji. Transporty do 
ZSRR zaczęły się już w 1944 roku; do połowy lutego 1945, a więc na kilka 
tygodni przed ostatecznym upadkiem miasta, wywieziono ponad 28 tysięcy 
ludzi w celu uzupełnienia braków siły roboczej w przemyśle. Wielu trafiało 
najpierw do Czerniachowska albo Majówki, węzłów kolejowych leżących 
w pobliżu rosyjskiej granicy, skąd kierowani byli za Ural, na Syberię. Podróż 
w odkrytych wagonach trwała dwa tygodnie. Wywiezieni wspominają głód 
i ścisk. Nie otrzymywali jedzenia, a tyfus i osłabienie zbierały obfite żniwo. 
Trudy transportu przetrwali na ogół tylko ci, którzy mieli ze sobą jakieś 
zapasy żywności. Pobyt w obozie, gdzie ludzi zmuszano do ciężkiej pracy, 
najczęściej przy wycince drzew, trwał cztery albo pięć lat. Rosjanie wywozili 
także wszystkie ocalałe maszyny i urządzenia z fabryk i zakładów przemys
łowych. Gospodarstwa rolne leżące w okolicznych wsiach były ograbione27. 
Rosjanie zabierali zboże i ziemniaki, pędzili stada bydła w kierunku granicy.

Niektórzy cywile, jak Wieck i inni ocaleli Żydzi, zostali po kapitulacji 
w mieście i pracowali przy usuwaniu trupów. Za pomocą pętli ze sznurów 
ściągali ciała do lejów po bombach28. Wiele osób popełniło samobójstwo, 
żeby uniknąć zemsty ze strony Rosjan. Wieck był wewnętrznie rozdarty, 
widząc to wszystko, co się stało, a jednocześnie słysząc relacje Rosjan 
o tym, co robili Niemcy. „Dla Rosjan istniał tylko jeden wróg — niemiec
cy najeźdźcy”.

Kobiety, dzieci i starcy uznani za niezdolnych do pracy zostali usunięci 
z miasta po ciężkich tygodniach głodowania, epidemii tyfusu i dyzenterii. 
Wszystkie drogi na zachód były zamknięte, dlatego ulokowano ich we 
wsiach otaczających Królewiec, gdzie ledwie udawało im się wiązać 
koniec z końcem. Inni, zmuszeni wcześniej do wymarszu, zostali ponownie 
ściągnięci do miasta i zakwaterowani w dawnych koszarach, gdzie spali 
na podłodze ułożeni w kolejności alfabetycznej. Nie było tam jedzenia, 
wody, sanitariatów i szybko wybuchły epidemie różnych chorób. Ciała 
zmarłych wyrzucano przez okna.

Jedna z kobiet skończyła dwadzieścia osiem lat w marcu 1945 roku 
i była w czwartym miesiącu ciąży. Jej mąż, jak wielu innych, dostał
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zakaz opuszczania miasta, ale w Wielki Piątek, 30 marca, kobiecie wraz 
z pięcioletnim synem udało się wyjechać. W Bałtijsku panowała paskudna 
pogoda. Do kruszenia metrowej kry trzeba było używać lodołamaczy, 
aby małe holowniki mogły wyprowadzić większe jednostki. Po kilku 
godzinach pobytu na statku powiedziano jej, żeby zeszła na ląd, bo 
przejście na pełne morze jest zbyt niebezpieczne. Wraz z tysiącami 
uchodźców musiała przejść na dworzec kolejowy w Swietłogorsku z na
dzieją znalezienia miejsca w pociągu. Po drodze widać było płonący 
w oddali Królewiec.

Po dojściu do Swietłogorska okazało się, że są już tam Rosjanie. 
Niektóre kobiety były tak przerażone, że wraz z dziećmi rzuciły się do 
lodowatej wody — inne, złapane przez Rosjan, zostały zgwałcone. Bo
haterka opowieści znalazła schronienie dla siebie i syna, ale przez całą 
noc dochodziły do niej krzyki i wrzaski wystraszonych kobiet. Następnego 
dnia o 5 rano Rosjanie ewakuowali miasteczko i kobiety musiały iść 
pieszo w kierunku miejscowości Jantarnyj. Wiele z nich osłabło po 
drodze. Na miejscu okazało się, że nie ma szans ucieczki — jedyną 
alternatywą był powrót do Królewca ciężarówką. Naszą bohaterkę zabrano 
do opuszczonej szkoły, gdzie przeczekała aż do końca maja, kiedy znów 
mogła wrócić do rodzinnego miasta. Wojna już się skończyła, w drodze 
do domu szła przez wymarłe wioski; widziała ciała zabitych żołnierzy 
i trupy zwierząt rozkładające się w wiosennym słońcu. Królewiec był 
kupą gruzów.

Niewiele wiadomo o losie tych, których zmuszono do pozostania w mie
ście. Wielu popełniło samobójstwo, a ci, którzy zostali przy życiu z na
dzieją powrotu do normalności, przez kilka miesięcy z trudem zdobywali 
cokolwiek do jedzenia. Miasto bez właściwej administracji znalazło się 
w rękach niezdyscyplinowanego wojska29. Rosjanie nie robili nic, aby 
zapewnić żywność niemieckiej ludności. Życie w Królewcu przypominało 
to, co działo się w oblężonym Leningradzie — głód, leżące na ulicach 
trupy, brak jakiejkolwiek higieny, zatruta woda, choroby i plaga much. 
Bezpańskie psy wałęsały się po ulicach, a w garnkach lądowało wszystko, 
co dało się złapać — koty, psy, szczury. Zagrożeni śmiercią głodową 
ludzie szukali szczawiu, mniszka lekarskiego i pokrzyw, żeby ugotować 
zupę nad ogniskiem z patyków, nie wiedząc, że mieszkańcy Leningradu 
przeżyli znacznie więcej. Nie było prądu, brakowało nawet dostaw zanie
czyszczonej wody.

Rusyfikacja Królewca zaczęła się na długo przed ostateczną kapitulacją 
Niemiec. Na każdym rogu instalowano głośniki, z których płynęła rosyjska 
muzyka. Kilka dni po upadku miasta usunięto wszystkie znaki i napisy
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w języku niemieckim, zastępując je nowymi, po rosyjsku. Po wkroczeniu 
Rosjan usunięto z mieszkań wszystkich Niemców i kazano im szukać 
schronienia w piwnicach zbombardowanych domów, bez ogrzewania, 
wody czy prądu.

Zimą z 1945 na 1946 rok słyszało się o przypadkach kanibalizmu, 
a latem 1946 wybuchały epidemie tyfusu, malarii i duru brzusznego 
spowodowane piciem wody ze sztucznych zbiorników (zbudowanych 
przez nazistów w celu zwiększenia dostaw wody), do których wrzucano 
śmieci i trupy. Nikt nie był w stanie walczyć z plagą wszy i szczurów. 
Jedynym źródłem pożywienia, oprócz chleba przydzielanego Niemcom 
pracującym dla Rosjan, były okoliczne pola, na których na nowo wyrosło 
żyto, ponieważ w poprzednim 1945 roku z pól nie zebrano plonów.

Szacuje się, że połowa ludności, która pozostała w mieście, zmarła 
w ciągu trzech miesięcy po kapitulacji, a kolejne 25 procent w ciągu 
następnych trzech lat. Michael Wieck twierdzi, że Rosjanie „celowo 
zniszczyli wszystko to, co potrzeba, aby przeżyć, i utrudniali ludziom 
codzienne życie, jakby chcąc zwiększyć śmiertelność wśród mieszkańców 
Królewca”, a wszystko powodowane było tym, że „w sercach przecho
wywali pamięć o milionach zabitych towarzyszy, zagłodzonych cywilów, 
zamordowanych krewnych i przyjaciół”3<).

W lipcu 1946 roku Prusy Wschodnie i Królewiec, obszar o powierzchni 
równej połowie Belgii, zostały oficjalnie wcielone do Związku Radziec
kiego na mocy porozumień konferencji poczdamskiej, która odbyła się 
w lipcu i sierpniu 1945 roku. Pozostała część Prus Wschodnich miała 
przypaść Polsce, a rejon Kłajpedy stał się częścią Litwy. Królewiec i jego 
okolice otrzymały w lipcu 1946 roku nazwę obwodu kaliningradzkiego 
na cześć zmarłego Michaiła Kalinina, jednego ze stalinowskich działaczy. 
Obwód ten został ogłoszony strefą wojskową. Wzdłuż granicy z Polską 
pojawiły się zasieki z drutu kolczastego, rozdzielając rodziny i społecz
ności lokalne. Pierwsi sowieccy osadnicy przybyli tamtego lata z różnych 
stron Rosji, a Prusy Wschodnie nabierały powoli rosyjskiego charakteru. 
Wieszano transparenty z wizerunkami Stalina, Lenina, Marksa i Kalinina, 
a megafony nadawały rosyjską muzykę. Port w Pillau otrzymał nazwę 
Bałtijsk i stał się bazą sowieckiej floty bałtyckiej. Jest nadal zamknięty 
dla cudzoziemców. Bałtijsk to jedyny rosyjski port na Morzu Bałtyckim, 
który przez większą część zimy jest wolny od lodów. W okresie zimnej 
wojny w Kaliningradzie stacjonowało nawet pół miliona żołnierzy, ale 
ich liczba spadła po jej zakończeniu.

Zmieniono nazwę każdej wsi i miasta, inaczej niż w Polsce, gdzie 
wiele miejscowości zyskało nazwy bezpośrednio lub dosłownie przenie
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sione z niemieckiego (np. Frauenburg, który stał się Fromborkiem*). 
W sowieckim obwodzie nadawano zupełnie nowe nazwy, niezwiązane 
z dawną historią, i tak Insterburg, drugie co do wielkości miasto Prus 
Wschodnich, zyskało nazwę Czerniachowsk, a parafia Paula Terpitza 
Nordenburg została przemianowana na Kryłowo. Nie zachowało się wiele 
z dawnego miasteczka, poza ruinami wieży kościoła, „na której nadal 
gnieżdżą się bociany i gdzie krążą kawki”. Kruki zamieszkują prez
biterium.

W 1946 roku zezwolono ludności niemieckiej na powrót do normalnego 
życia. Zaczęto wydawać niemieckojęzyczną gazetę, otwarto niemiecką 
szkolę i sierociniec dla dzieci, które utraciły rodziców 31. W październiku 
1947 roku władze rosyjskie ogłosiły, że Niemcy będą musieli wyjechać 
w ciągu kilku miesięcy. Cała niemiecka ludność Królewca, której oficjal
nie skonfiskowano cały majątek, miała być deportowana do Niemiec 
pociągami lub wysłana do sowieckich obozów pracy. Michael Wieck 
i jego rodzice uzyskali zgodę na wyjazd w kwietniu 1948 roku.

Część tych, których ewakuowano w latach 1947-1948, ma w pamięci 
ostatni widok starego miasta. Jedna z rodzin przeszła zrujnowanymi 
ulicami na Litzenstrasse, gdzie dawniej mieszkała. Nie pozostał tam ani 
jeden cały dom, okolice biblioteki miejskiej pokryte były półmetrowej 
grubości warstwą spalonego papieru. Na Kaiser Wilhelm Platz panował 
niczym niezmącony spokój — nie było nikogo na gwarnym niegdyś 
placu, chociaż nadal stały tam pomniki Wilhelma I i Bismarcka. Zamek 
był tylko wypaloną skorupą. Leżące na wyspie Kneiphof liceum, do 
którego uczęszczał Werner Terpitz, oraz uniwersytet legły w gruzach. 
Obok ruin katedry stał nietknięty pomnik Kanta, a tarcza herbowa Alberta, 
założyciela uniwersytetu, leżała w całości na ziemi. Z wyposażenia katedry 
zostało jedynie czarne nakrycie ambony, które łopotało na wietrze. Poza 
tym nie było zupełnie nic, otwarte piwnice, obraz zniszczenia i dewastacji. 
Przeraźliwą ciszę przerwali sowieccy żołnierze, którzy chcieli wiedzieć, 
co robią intruzi. Rodzina ta wyjechała z Królewca 30 października 1947 
roku razem z 2500 innych osób pociągiem towarowym liczącym ponad 
pięćdziesiąt wagonów. Pociągi takie poruszały się bardzo powoli, często 
stawały, a akurat ten jechał osiem dni przez Polskę, zanim dotarł do 
wschodnich Niemiec.

Zamek w Królewcu został rozebrany w latach sześćdziesiątych ubieg
łego wieku. Miejscowe władze długo zabiegały o zgodę Moskwy na 
usunięcie pozostałości niemieckiej budowli. W 1969 roku wysadzono

* Akurat w tym wypadku powrócono do starej polskiej nazwy. Miasto założone 
w XVIII w. należało bowiem w latach 1466-1772 do Polski (przyp. red.).
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pozostałości zabytkowego zamku, spychacze wyrównały teren, a wojsko 
wywiozło gruzy. Na tym miejscu zbudowano szkaradne dwudziestopięt- 
rowe gmaszysko na siedzibę Rady Związku. Budynek nie został wykoń
czony i nigdy nie był używany. Straszy do dziś powybijanymi oknami, 
zniszczonymi murami i pustymi klatkami schodowymi. W 1976 roku 
rozebrano Lutherkirche, piękną neorenesansową budowlę, która przetrwała 
wojnę. Pod koniec lat osiemdziesiątych wróciła część deportowanych 
Niemców i dziś wśród ponad miliona Rosjan żyje ich około 10 tysięcy.

Po 1990 roku obwód Kaliningradu stał się eksklawą bez połączenia 
z Rosją. Po upadku ZSRR oraz odzyskaniu niepodległości przez republiki 
nadbałtyckie Kaliningrad odcięty jest od reszty Federacji Rosyjskiej, 
granicząc z Polską i Litwą. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 
2004 roku izolacja ta jeszcze się pogłębiła.

W Kaliningradzie pozostało dziesięć budowli z czasów pruskich. Istnieją 
cztery kościoły z dawnych trzydziestu czterech. Stoją nadal bramy miejskie 
będące częścią murów obronnych, których nawet Rosjanom nie udało się 
zniszczyć — Brama Brandenburska, Sackheim i cztery inne. Jest nadal 
stara sala koncertowa Stadthalle oraz błękitny budynek giełdy. Dawne 
tereny targowe Ostmesse stanowią dziś rynek centralny. Nie ma żadnych 
pomników ani grobów dla upamiętnienia Niemców poległych w czasie 
sowieckiego oblężenia. Na przedmieściach można jeszcze spotkać stare 
poniemieckie wille. Nie ma śladu po budynkach okalających katedrę na 
Kneiphof ani tych na dawnym Starym Mieście. Dziś są tam przeważnie 
puste, zadrzewione przestrzenie porośnięte trawą. Ponad 300 opuszczonych 
wsi nigdy nie zostało zasiedlonych, a ziemia stanowiąca spichlerz całego 
wschodniego Bałtyku leży odłogiem.

Często powraca wrażenie, że stary Królewiec nadal ukryty jest pod 
powłoką dzisiejszego' Kaliningradu. Amos Elon odwiedził to miasto 
w 1999 roku i wywołał obraz zastanawiająco podobny do wizji legendarnej 
Winety i tego, co w kwietniu 1945 roku widział Hans von Lehndorff:

Nie można uciec od nieprawdopodobnego wrażenia istnienia 
starego Królewca, będącego jakby negatywem fotografii, leżącego 
kilka metrów pod powierzchnią miasta, pokrytego warstwą gruzu 
z czasów wojny wyrównaną stalinowskimi spychaczami. Gdyby 
to wszystko usunąć, oczom ukazałby się widok wzgórz i dolin, 
rozlewisk rzeki i bulwarów32.

Latem do Kaliningradu przyjeżdżają turyści z Niemiec i nadal nazywają 
to miasto Königsbergiem. Oglądają nową prawosławną katedrę, która jest
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prawie na ukończeniu, odwiedzają sklepy znajdujące się w odbudowanym 
centrum. Zaglądają na Kneiphof, gdzie powoli, dzięki niemieckim fun
duszom, odradza się katedra, oraz zwiedzają Muzeum Katedralne, które 
mieści się w południowej wieży. Oglądają zachowany szczęśliwie grobo
wiec Immanuela Kanta. Na wyspie roi się od sprzedawców lodów i coca- 
coli. Można oczywiście kupić widoki starego Królewca oraz ilustrowane 
przewodniki po niemiecku i rosyjsku.

Wielu z tych turystów to ludzie starsi mający bardzo uczuciowy sto
sunek do zapamiętanego wizerunku miasta. Nikt się nie ludzi, że będzie 
ono znów niemieckie, ale trudno im zrozumieć powody zniszczenia 
historii. Nie pamiętają brutalności, z jaką Niemcy dokonały najazdu na 
Związek Radziecki, milionów ofiar po stronie Rosjan ani zniszczeń wy
wołanych przez hitlerowską armię. Rozmyślają nad utratą swej ojczyzny 
i potwornymi przeżyciami z czasów ewakuacji mieszkańców Prus Wscho
dnich. Większość z nich nie przyjmuje do wiadomości tego, że zniszczenie 
Królewca i utrata Prus Wschodnich to konsekwencje nazizmu, a przede 
wszystkim okrutnego losu zgotowanego Rosjanom przez niemieckie siły 
zbrojne i nazistowskich przywódców.

Sposób, w jaki mieszkańcy Prus Wschodnich musieli opuszczać swoje 
domy, i los tych, którzy pozostali na miejscu, to bezpośredni skutek 
niemieckiej polityki wojennej. Brak zgody Hitlera na zorganizowaną 
ewakuację oznaczał, że Niemcy z Prus Wschodnich i mieszkańcy pięknego 
niegdyś Królewca zostali złożeni w bezsensownej, daremnej ofierze.
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Od redakcji wydania polskiego

Autorka eksponuje dramatyczne przeżycia ludności Prus Wschodnich 
od jesieni 1944 r. do wiosny roku następnego. Jest faktem niepodważal
nym, że zamieszkali tam Niemcy przeszli wtedy przez piekło. Nie można 
jednak za to winić wyłącznie zwycięzców. Ucieczka ludności Królewca 
i całego obszaru Prus była niezorganizowana. Nie miała charakteru ewa
kuacji zaplanowanej i przez kogoś kierowanej. Gauleiter Erich Koch aż 
do końca nie pozwalał na ewakuację. Do ostatniej chwili łudzono Niem
ców — nie tylko zresztą w Prusach Wschodnich — że nowa „cudowna 
broń” radykalnie zmieni losy wojny.

Ponadto nacierający Rosjanie dobrze zapamiętali wydarzenia w Lenin
gradzie i Stalingradzie, okrucieństwa niemieckie wobec ich ludności 
cywilnej, rzezie i gwałty Einsatzgruppen. Stąd też ich żądza zemsty 
i odwetu. Należy jednak podkreślić, że nadal nie dysponujemy pełną 
i wyczerpującą wiedzą o postępowaniu Armii Czerwonej po wejściu do 
Prus Wschodnich, o tym, w jakiej mierze relacje o popełnianych przez 
nią zbrodniach są zweryfikowane. Książka Isabel Denny rozszerza wpraw
dzie nasz zasób informacji, lecz nadal niełatwo oddzielić prawdę — nawet 
straszliwą i najbardziej okrutną — od fałszu i zwykłej propagandy. Po 
zdobyciu przez Amerykanów Akwizgranu ministerstwo Josepha Goebbelsa 
również rozpowszechniało informacje o mordach i gwałtach popełnianych 
na jego mieszkańcach...

I najważniejsze: ostatnio wśród niektórych historyków zapanowała 
swoista moda na eksponowanie cierpień oraz krzywd narodu niemieckiego 
doznanych podczas II wojny światowej. To niezaprzeczalny fakt, czego 
dowodzi również ta książka. Naukowcy ci zbyt skwapliwie zapominają 
jednak, że sami Niemcy zadawali wcześniej innym europejskim narodom 
znacznie większe cierpienia i straty. Zabierali ludziom młodość, dobytek, 
zdrowie, najbliższych i jakże często — życie.



Apendyks

Nazwy miast i miejscowości

W książce użyto nazw miast i miejscowości obowiązujących obecnie 
— w rosyjskim lub polskim brzmieniu. W poniższym wykazie podano 
obok także dawne niemieckie nazwy używane w czasach, których dotyczy 
relacja.

Bałtijsk — Pillau
Braniewo — Braunsberg
Bydgoszcz — Bromberg
Czernyszewskoje — Eydtkuhnen
Czerniachowsk — Insterburg
Dobrowolsk — Pillkallen
Dobrowolsk — Schlossberg (1938-1945)
Drużba — Allenburg
Elbląg — Elbing
Frombork — Frauenburg
Gdańsk — Danzig
Gdynia — Gotenhafen
Golowkino — Nemionen
Gusiew — Gumbinnen
Jantarnyj — Palmnicken
Kaliningrad (Królewiec) — Königsberg
Kamienka — Friedrichstein
Katowice — Kattowitz
Kętrzyn — Rastenburg
Kłajpeda — Memel
Kraków — Cracow
Krasnoznamiensk — Haselberg
Kryło wo — Nordenburg
Kutuzowo — Schwirwindt
Kwidzyń — Marienwerer
Kwitajny — Quittainen
Lesnoje — Metgehen
Liepaja — Libau
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Majakowskoje — Nemmersdorf
Majówka — Georgenburg
Malbork — Marienburg
Mamonowo — Heiligenbeil
Mendelejewo — Juditten
Nida — Nidden
Olsztyn — Allenstein
Oziersk — Darkehmen
Palanga — Polangen
Pionierskij — Neukuhren
Polesk — Labiau
Poznan — Posen
Rybachy — Rositten
Silute — Heydekrug
Sowietsk — Tilsit
Stębark — Tannenberg
Swietlogorsk — Rauschen
Szczecin — Stettin
Sztutowo — Stutthof
Wrocław — Breslau
Zakrzewo — Gross Friedrichsberg
Zamieńsk — Wehlau
Zielonogradsk — Cranz
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Wyspa Kneiphof i katedra, widok znad Pregoły, lata dwudzieste XX w.

Schlossteich Brücke, most pieszy przez jezioro zamkowe wiodący na zamek. Wieże zamku górowały 
nad miastem od czasów średniowiecza.



Gwarny Kaiser Wilhelm Platz przed 
zamkiem; jedno z najhardziej ruch
liwych skrzyżowań w mieście.

Jezioro zamkowe i zamek.



Ostmesse, olbrzymi targ zbudowany w latach dwudziestych XX w.; po dojściu Hitlera do władzy 
miejsce wieców partii nazistowskiej.

Stary port w centrum Królewca, do którego zawijały mniejsze statki, funkcjonował do końca II wojny 
światowej.



Główny budynek Uniwersytetu Albertina wzniesiony w latach 1846-1847.

Port w centrum miasta.



Widok z mostu Honig Brücke na nową synagogę przy Lindenstrasse zbudowaną pod koniec XIX w. 
dla powiększającej się społeczności żydowskiej.

Widok znad Pregoły na budynek giełdy leżący koło mostu Grüne Brücke.



Most Krämer Brücke po nalocie 
brytyjskiego lotnictwa w 1944 r. 
W drodze do pracy mieszkańcy 
mijają spalone ciało ofiary.

Żołnierz sowieckiej żandarmerii kieruje ruchem pojazdów 3. Frontu Białoruskiego wkraczającego do 
Prus Wschodnich na początku ofensywy, styczeń 1945 r.



Sowieckie ciężkie działa samobieżne JSU-152 gotowe do bombardowania miasta w drodze na pozycje 
w łesie w okolicach Królewca, marzec 1945 r.

Czołgi T-34/85 i piechota w drodze na stanowiska przed szturmem Królewca, 3. Front Białoruski, 
kwiecień 1945 r.



Załadowane rosyjskie ciężarówki przejeżdżają obok zniszczonego działa szturmowego Jagdpanzer IV 
w czasie ofensywy w Prusach Wschodnich, marzec 1945 r.

Samolot 11-2 „Szturmowik” na niskim pułapie nad Prusami Wschodnimi w drodze do ataku na 
Królewiec, 6 kwietnia 1945 r.



Rozbite stanowisko strzelnicze na obrzeżach Królewca zniszczone przytłaczającym ogniem artylerii.

Piechota rosyjska w natarciu 
wzdłuż brzegów kanału portowe
go w Królewcu w trakcie ostat
nich walk o miasto, 6-9 kwietnia 
1945 r.



Pomnik ofiar I wojny światowej 
wśród ruin Królewca, kwiecień 
1945 r.

Ciężki niemiecki czołg Königstiger porzucony na brzegu Zalewu Wiślanego, kwiecień 1945 r.



Rozbite niemieckie pojazdy i sprzęt pozostawione na brzegu Zalewu Wiślanego po klęsce Niemiec.

Sowieckie czołgi i działa 
szturmowe na Kaiser Wil
helm Platz, przed ruinami 
zamku, po zajęciu miasta; 
okładka współczesnego 
sowieckiego czasopisma.





(z lewej) Uszkodzony niemiecki sprzęt porzucony na Półwyspie 
Sambijskim, ostatnim bastionie obrony przed sowiecką inwazją, maj 
1945 r.

(poniżej) Działo szturmowe Jagdpanzer IV (z lewej) i rozbite pojazdy 
pancerne na ulicach miasta po kapitulacji.



Niemieccy jeńcy w Królewcu, kwiecień 1945 r., przypuszczalnie byli członkowie Hitlerjugend 
wcieleni do Volkssturmu.

Sowieckie natarcie na Półwyspie Sambijskim, ostatnim bastionie niemieckiej obrony Prus Wschod
nich, połowa kwietnia 1945 r.



Zwały gruzów na ulicach i pozostałości zamku. Królewiec, kwiecień 1945 r.

Mieszkańcy Królewca wśród ruin, Münzerstrasse, kwiecień 1945 r.



Katedra zburzona w latach 1944-1945, odbudowywana z pomocą funduszy z Niemiec.

Kilka budowli przetrwało wojnę w stanie nienaruszonym. Brama Królewska, jedna z bram Starego 
Miasta.



W czerwcu 1944 r. Rosjanie rozpoczęli wielką ofensywę pod kryptonimem 
„Bagration”. Armia Czerwona, pomimo uporczywej niemieckiej obrony, 

wkroczyła na terytorium Prus Wschodnich. Z czasem do zdobycia pozostał 
jej Królewiec, który wcześniej, w sierpniu 1944 r., doznał zniszczeń w 
następstwie dwóch brytyjskich nalotów bombowych. Nim zaś wojska 

radzieckie przystąpiły do szturmu na miasto, Hitler nakazał gen. Ottonowi 
Laschowi, dowódcy miejscowego garnizonu, „walczyć do ostatniego 

żołnierza”. Po tygodniu ciężkiego ostrzału artyleryjskiego i krwawych, 
zażartych walk 9 kwietnia 1945 r. nastąpiła kapitulacja okupiona śmiercią 

60 tys. Rosjan i 50 tys. Niemców. Cywilni mieszkańcy Królewca, którzy 
przetrwali masakrę, stanęli przed dramatycznym wyborem: ryzykować 

ucieczkę na zachód po skutym lodem Bałtyku, czy też zdać się na łaskę 
zwycięzców... Opisując dzieje miasta i jego obywateli, autorka wykorzystała 

materiały archiwalne, wspomnienia oraz relacje świadków 
i uczestników tamtych wydarzeń.

Isabel Denny jest brytyjskim historykiem, wykładowcą akademickim 
i dziennikarką.
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