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1945: Upadek Berlina 
 
Antony’ego Beevora doceniłem juz poprzednio, w szczególności jako autora tych książek:  
 
Stalingrad: http://jrk011.altervista.org/teksty/Beevor-Stalingrad.pdf 
 
The Battle of Spain: http://jrk011.altervista.org/teksty/Beevor-Hiszpania.pdf 
 
Tym razem uwagę moją przykuła nienowa już pozycja: The Fall of Berlin 1945 (New York: 
Viking, 2002). Szukając jej recenzji, natrafiłem na tę w Guardianie: 
 
https://www.theguardian.com/books/2002/apr/20/historybooks.highereducation 
 
Jej autor, Michael Burleigh, który sam jest uznanym pisarzem historycznym, określa dzieło 
Beevora takimi słowy: 
 
 “…a masterpiece of modern historical writing, which does not shy away from the bad taste left 
in the mouth as one form of totalitarianism trampled over another while calling it "liberation".” 
 
Cóż można dodać do tej recenzji? Relacji upadku III Rzeszy i ostatnich dni Hitlera i jego 
kamaryli napisano wiele. Do klasyki należą pozycje takie jak Bullocka Hitler. A Study of 
Tyranny i Kershawa The Nazi Dictatorship. Po co więc czytać jeszcze jedną? Czy można coś 
dodać do tej, wydawałoby się zamkniętej na wieki, historii? Beevor pokazuje, że można.  
 
Dzieło Beevora jest dalekie od sensacjonalizmu. Będąc zawodowym oficerem i dopiero z 
późniejszego powołania historykiem wojskowości podaje zwięzłą i fachową historię przebiegu 
kampanii zimowo-wiosennej Armii Czerwonej rozpoczętej w styczniu 1945 z linii Wisły. Nie 
pozostaje jednak na operacjach taktycznych, a relacjonuje również strategię Stalina i Stawki czyli 
Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej. Przywołuje też tło polityczne operacji na czele z 
Konferencją Jałtańską. Gdyby poprzestał na tym co powyżej, byłaby to jeszcze jedna historia 
spośród wielu. Beevor jednak potrafi dobrze snuć narrację, umiejętnie przeplatając skalę 
globalną z historiami konkretnych ludzi, wydobytymi z wielu archiwów, w tym archiwów 
rosyjskich. Archiwa te były przez krótki czas (koniec lat 1990., czyli za Jelcyna) dostępne dla 
zagranicznych historyków i wtedy autor mógł z nich korzystać, zanim nie stał się persona non 
grata w putinowskiej Rosji. Wiele tych osobistych historii jest prawdziwie wstrząsających. 
 
Dzięki umiejętności łączenia wątków globalnych i osobistych napisana raczej beznamiętnym 
językiem książka staje się jednym wielkim oskarżeniem wojny jako takiej. Brutalność ataku 
Armii Czerwonej na siły niemieckie, a szczególnie na ludność cywilną nigdy chyba nie została 
opisana w taki sposób. Żeby nie było wątpliwości, Beevor wielokrotnie śpieszy zaznaczyć, że 
była to odpowiedź na zbrodniczy charakter niemieckiej inwazji na ZSRR w 1941 r. Oko za oko, 
ząb za ząb. Jeden totalitaryzm wziął się za barki z drugim. Brutalność krasnoarmiejców była 
celowo podsycana przez sowiecką propagandę. W swej relacji o Wojnie Domowej w Hiszpanii 
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Beevor pisał, że nieprawdą jest, iż słowa nie mogą zabijać. Mogą, jak najbardziej. Ponurą rolę w 
tej materii odegrał Ilja Erenburg. Jego nawołujące do krwawej zemsty na cywilach niemieckich i 
publikowane w Prawdzie felietony były rozchwytywane przez żołnierzy i wprowadzane w życie. 
Z typową dla siebie przewrotnością, w kwietniu 1945 Stalin zorientował się, że łatwiej mu 
będzie okupować Niemcy bez niepotrzebnego antagonizowania ludności. W Prawdzie ukazał się 
artykuł krytykujący Erenburga i felietony tego ostatniego z dnia na dzień przestały się ukazywać, 
a ich autor zaczął siedzieć na spakowanych walizkach oczekując nocnej wizyty NKWD i 
transportu do Gułagu. W końcu się nie doczekał, pomimo powojennej antysemickiej kampanii 
Stalina, ale co się najadł strachu, to jego. 
 
Znaczną część relacji Beevora zajmuje gwałt jako metoda brutalizowania ludności cywilnej. Nie 
jest to nowość w skali historii – odkąd wojna wojną, gwałt zawsze był jej częścią. Druga Wojna 
Światowa w wykonaniu Sowietów wniosła jednak zdecydowanie nową jakość. O gwałtach 
popełnianych masowo przez Armię Czerwoną do tej pory pisali głównie autorzy niemieccy, 
oskarżani często o stronniczość. Rosjanie konsekwentnie szli i dalej idą w zaparte. Beevor 
pokazuje dobrze udokumentowaną skalę zjawiska: co najmniej 2 miliony zgwałconych kobiet, 
duża z nich część, być może większość – wielokrotnie. Setki tysięcy aborcji wykonanych w 
antyhigienicznych warunkach. Dziesiątki tysięcy niechcianych dzieci. Ofiarami gwałtów padały 
nie tylko Niemki; wiele Polek podzieliło ten sam los, a już najbardziej chyba perwersyjny był los 
uwolnionych z obozów więźniarek sowieckich: Ukrainek i Białorusinek, a również Żydówek 
wszelkich narodowości, które miały szczęście przeżyć wojnę – wszystkie były gwałcone jak leci. 
Jak mawiali wówczas Sowieci: Frau ist Frau. Z innych lektur i opowieści samych Niemców 
pamiętam, że w okupowanych Niemczech najbardziej pożądanym produktem na czarnym rynku 
nie była kawa ani papierosy, tylko penicylina. Dopiero po lekturze Beevora zrozumiałem 
dlaczego: z powodu chorób wenerycznych. 
 
„Wyzwolonym” przez Armię Czerwoną jeńcom wojennym i przymusowym robotnikom też nie 
powiodło się najlepiej. Ich liczba szacowana była na 4 miliony. Priorytetem nie było 
zorganizowanie dla nich pilnie potrzebnej pomocy medycznej, tylko przesłuchania mające na 
celu zidentyfikowanie „zdrajców”. W drugiej kolejności aplikowano indoktrynację polityczną. 
Zapotrzebowanie na mięso armatnie było jednak tak wielkie, że wielu mężczyzn z tej grupy 
wcielano natychmiast do armii. Nie oznaczało to jednak, że udało im się wymknąć z rąk NKWD.  
Zaraz po zakończeniu działań wojennych przesłuchania i transporty do Gułagu zaczęły się od 
nowa. Każdy, kto spędził jakiś czas poza linią frontu, miał niemal gwarantowaną bezpłatną 
podróż na Syberię. 
 
Na dużo szerszej skali, Beevor zajmuje się ukazaniem i podkreślaniem przewrotności Stalina 
zarówno wobec przywódców politycznych i wojskowych Zachodu, jak i swoich własnych 
generałów. Co do polityków zachodnich, ich skrajna naiwność jest dobrze znana nie od dzisiaj: 
przykładowo ani Roosevelt ani Churchill nie podejrzewali przez chwilę w Jałcie, że ich 
rezydencje mogą być na podsłuchu. Naiwność ta przenosiła się na poziom operacyjny wojsk 
alianckich atakujących Niemcy w 1945 od zachodu. Wojska te po przekroczeniu Renu 
wchodziły w terytoria niemieckie jak w masło. Niemcy poddawali się masowo – perspektywa 
niewoli w W. Brytanii czy Ameryce jawiła się rajem w porównaniu z białymi niedźwiedziami. 
Alianci mogli byli zająć większość Niemiec, a również i dużą część Czech, oszczędzając 
milionom ludzi sowieckiej okupacji. Według zachodniego zrozumienia porozumień jałtańskich, 
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które było inne od zrozumienia sowieckiego, Alianci zobowiązali się jednak trzymać na zachód 
od Łaby i daleko od Czech – czego w porozumieniach jałtańskich nie było. [Było to wyłącznie 
self-imposed gentlemen’s agreement.] Stalin żadnych takich skrupułów nie wykazywał. 
Odwrotnie, w depeszy z 1. kwietnia 1945 (dobra data!) przekonywał Eisenhowera, że Berlin 
wcale nie jest głównym celem jego ofensywy, w co Eisenhower uwierzył i wstrzymał atak w tym 
kierunku. W rzeczywistości Berlin miał dla Sowietów znaczenie zarówno symboliczne, jak i 
praktyczne. Byli oni daleko w tyle względem USA na polu projektowania i produkcji broni 
jądrowej, informacje o której otrzymywali na bieżąco poprzez swych szpiegów. W 
szczególności, brakowało im źródeł uranu. W Berlinie-Dahlem było 250 kg metalicznego uranu, 
3 tony tlenku uranu i 20 litrów ciężkiej wody, wszystko zgromadzone na potrzeby niemieckiego 
projektu jądrowego i skrzętnie zinwentaryzowane przez Sowietów przed wywiezieniem do 
ZSRR. Już to wystarczało jako motywacja. Alianci (Bradley i Eisenhower) konsekwentnie, do 
ostatnich dni wojny, przekazywali Sowietom informacje taktyczne i strategiczne o ruchach i 
zamierzeniach swoich wojsk. W rewanżu dostawali – nic. Naczytałem się nie wiem ile pozycji o 
zimnej wojnie, w których za jej wywołanie była obwiniana albo strona zachodnia, albo w 
najlepszym razie obie strony na raz (przykład tej ostatniej tezy: 
http://jrk011.altervista.org/teksty/Mastny-Stalin.pdf). Książka Beevora jasno pokazuje, że dla 
Stalina zimna wojna zaczęła się długo przed Jałtą, a w 1945 trwała już w najlepsze.  
 
Jedno z nieznanych mi wcześniej małej skali wydarzeń dokładnie pokrywających się czasowo z 
Jałtą: 5. lutego 1945 amerykańska „latająca forteca” musiała lądować przymusowo na sowieckim 
lotnisku w Kuflewie. Do załogi zgłosił się młody Polak i poprosił o zabranie na pokład, na co 
kapitan się zgodził. Niestety, samolot musiał lądować ponownie w innej bazie sowieckiej, gdzie 
lokalne władze były bardziej czujne. Szmuglowany Polak był, według Sowietów, terrorystą i 
sabotażystą przysłanym z Londynu. Władze amerykańskie ustąpiły pola w imieniu przyjaźni 
międzynarodowej: dowódca załogi został postawiony przed sądem polowym na terenie 
sowieckim (baza w Połtawie). Sowieci dostarczyli świadków oskarżenia. Co dalej się stało z 
niedoszłym uciekinierem, Beevor nie pisze, ale Stalin nie omieszkał wykorzystać ten incydent do 
twierdzeń, ze Amerykanie pomagają „polskiej reakcji” w atakach na ZSRR. 
 
O ile podatność polityków zachodnich na intrygi Stalina jest dość znana, to przewrotność Stalina 
wobec własnych generałów niekoniecznie. W miarę znana jest historia rozgrywania wobec siebie 
dwóch najbardziej znanych marszałków ZSRR: Koniewa i Żukowa. [Trzeci, Rokossowski, 
został odsunięty na boczny tor jako dowódca 2. Frontu Białoruskiego z powodu swojego 
polskiego pochodzenia.] Obaj, Koniew i Żukow, chcieli być znani w historii jako zdobywcy 
Berlina. Stalin do końca się nie deklarował. Atak 1. Frontu Białoruskiego dowodzonego przez 
Żukowa na Berlin od wschodu w kwietniu w 1945 był przeprowadzony mało kompetentnie – 
Armia Czerwona poniosła wielkie straty podczas tej operacji (80 tys. zabitych, 250 tys. rannych i 
zaginionych, z czego duża część z powodu friendly fire). Szanse Koniewa, atakującego na czele 
1. Frontu Ukraińskiego od południa, były lepsze i postępy jego oddziałów szybsze – a jednak 
został on w ostatniej chwili decyzją Stalina powstrzymany. Laury zwycięstwa przypadły 
Żukowowi. 
 
Żeby się jednak w głowie Żukowowi nie przewróciło, Stalin – który był zdecydowanie wobec 
niego zazdrosny – wysłał go na zieloną trawkę zaraz po paradzie zwycięstwa. Gdyby nie był tak 
popularny wśród żołnierzy, czekałby go pewnie gorszy los. Dobrze z tym koreluje historia 
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doczesnych szczątków Hitlera. Los Hitlera był zdecydowanie najważniejszym aspektem operacji 
berlińskiej, można rzec, osobistą obsesją Stalina. Gdy w ostatnim tygodniu kwietnia stało się 
oczywiste, że Sowieci nie pojmą go żywcem, naczelnym zadaniem oddziałów Smershu i NKWD 
stało się ustalenie okoliczności śmierci i zabezpieczenie zwłok. Zadanie to było utrzymane w 
najściślejszej tajemnicy zarówno przed Aliantami, jak też przed Armią Czerwoną i samym 
Żukowem. Gdy spalone szczątki zostały w końcu zlokalizowane w ogrodzie Kancelarii Rzeszy i 
wstępnie zidentyfikowane, wywieziono je czym prędzej do koszar NKWD poza Berlinem, a 
informacja o tym odkryciu zatajona. [Szczęka i fragment czaszki Hitlera wylądowały w 
archiwum w Moskwie, reszta została w 1970 roku wrzucona do ścieków miejskich w 
Magdeburgu.] Jeśli chodzi o Aliantów, Stalin chciał mieć w ręku argument, że umożliwili oni 
Hitlerowi ucieczkę (patrz dwa paragrafy wyżej a propos zimnej wojny). Co do generałów 
sowieckich, na czele z samym Żukowem, który dowiedział się o znalezieniu szczątków Hitlera 
20 lat po fakcie (!) – po co to było, trudno powiedzieć, tak jak niełatwo jest zrozumieć paranoję 
Stalina. 
 
Dwie myśli końcowe po tej bardzo ciężkiej lekturze: 
 
(1) Zupełnie nie do wiary, że ktoś miałby ochotę na powtórkę, a ochotę taką mają nie tylko 
całkiem liczni Rosjanie, których ojcowie, czy raczej dziadkowie tę wojnę w końcu – kosztem 
niebywałych ofiar – wygrali. Nawet w samych Niemczech odradzają się partie takie jak AfD, 
których działalność – jeśli doszłyby do władzy – niechybnie skończy się tym samym. Tu 
przypomina się scena o charakterze anegdotycznym, ale zaręczam za jej prawdziwość: rok był 
1972, spędzałem z Rodzicami wakacje nad Adriatykiem w Jugosławii. Był to wtedy ulubiony 
kraj docelowy turystów z Niemiec Zachodnich. Pamiętam jednego, pozbawionego obu nóg, 
który w zadziwiająco sprawny sposób obsługiwał swój przywieziony na przyczepie mercedesa 
jacht. Niechybnie weteran Wehrmachtu jeśli nie Waffen SS. Pewnego wieczora jedliśmy kolację 
w restauracji; sąsiedni stolik zajęty był przez grupę Niemców, którzy przysłuchiwali się naszej 
rozmowie, sądząc że mówimy po rosyjsku i zagadali do nas. Co mówili, nie znając wówczas 
niemieckiego nie mogłem dobrze zrozumieć, ale widziałem, jak mojemu Ojcu, posługującemu 
się biegle tym językiem, nabrzmiewają żyły na czole. W końcu, nie zaprzeczając naszej 
rosyjskości, wypalił: „Następnym razem się na Łabie nie zatrzymamy!” Niemcy stulili uszy po 
sobie, zapłacili rachunek i się zmyli. Ale to było pokolenie, sądząc z wieku, dobrze pamiętające 
tamtą wojnę. Pokolenie głosujące na AfD nie zdaje sobie sprawy, czym się to kończy. 
 
(2) Beevor nie wdaje się w rozważania psychologiczne na temat samego Hitlera, zauważając to 
samo, co wielokrotnie napisano: silne psychopatyczne zaburzenie osobowości połączone z 
narcyzmem, nie podpadające jednak pod definicję choroby psychicznej. Bardzo pouczające jest 
porównanie z obecnym rezydentem Białego Domu, u którego można zauważyć te same rysy 
charakteru. Podobieństwa są uderzające, nawet jeśli niepełne. Osobnik bez żadnego zaplecza 
intelektualnego, który wybija się na szczyt władzy magią swojej psychopatii, tworząc wokół 
siebie kult poprzez intuicyjną zdolność manipulowania tłumami. Nawet w ostatnich miesiącach 
wojny kult ten nie słabł, choć dbały o to również służby bezpieczeństwa III Rzeszy. Jednostki do 
kultu początkowo nienależące, jak politycy Republiki Weimarskiej albo oficerowie 
Wehrmachtu, albo się do niego przyłączały, albo były bezlitośnie eliminowane, choć dużo 
częściej to pierwsze. Odmawianie oponentom jakichkolwiek zdolności i niezdolność przyznania 
komukolwiek mającemu inne zdanie racji. Bezzasadne oskarżenia generałów o zdradę (poza 
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Stauffenbergiem i jego otoczeniem olbrzymia większość byla lojalna do samego końca; wielu z 
nich skończyło samobójstwem). Mamy to samo na codzień w formie tweetów. Im bliżej końca, 
ekscesy Hitlera były coraz gorsze, ale lojalności członków kultu to nie podważało, podobnie jak 
dziś nic jej podważyć nie jest w stanie. Być może główna różnica dzieląca obu psychopatów 
tkwiła w ich uzdolnieniach: Hitler, pomimo braku wykształcenia, miał dość chłonny umysł i 
dobrą pamięć połączoną z upodobaniem do szczegółów. Nasz obecnie miłościwie panujący jest 
leniem bez cienia dyscypliny intelektualnej ani kompetencji, za co go raczej należy cenić, bo 
alternatywa byłaby dużo gorsza. Bo potencjał dyktatury istnieje, nawet w tak – wydawałoby się 
do niedawna – ustabilizowanej demokracji jak USA, zwłaszcza gdy następny kandydat na 
dyktatora będzie bardziej inteligentny i kompetentny niż obecny. Ciarki przechodzą po grzbiecie, 
gdy się prześledzi analogie, jaki by nie był ich końcowy wynik, bo jest ich aż za dużo. 
 
jrk 
11/7/2019 


