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syntetycznym  historii sztuki W arm ii i M azur u . A utor kontynuuje chwalebne 
tradycje  naukow e polskich biskupów  w arm ińskich, a jego prace drukow ane 
w  różnych czasopismach charak teryzu je  gruntow na wiedza i szczegółowe 
opracow anie tem atu.

K am ila W róblew ska

Edgar G ünther L a s s ,  Die Flucht. Ostpreussen 1944/45, Bad Neuheim  1965, 
ss. 336.

W podtytule książki au to r powołał się na kilka zbiorów dokum entów  
zajm ujących się ucieczką ludności cywilnej w ostatnich dniach wojny oraz 
powojennym  przesiedlaniem  ludności niemieckiej, ale w sam ej książce dosyć 
dowolnie je  w ykorzystuje, w platając w  tekst uryw ki różnych wspomnień 
i oświadczeń. Z punktu  w idzenia zasad edytorskich n iedobrą p rak tyką  jes t 
w yryw anie zdań i gęste p rzetykanie tekstu  wykropkow anym i m iejscami, gdyż 
czytelnik natychm iast pyta o treść opuszczonych m iejsc i przyczyny takiego 
postępow ania. Zasadniczo konstrukcja  książki oparta  jest na schemacie 
tery torialnym ; po prostu om awiany jest pow iat za powiatem , co naw et 
w yraża się ty tu łam i podrozdziałów. Od tej konstrukcji w prow adzono szereg 
odchyleń, np. je : t  specjalny rozdział oskarżający E richa Kocha, o w alkach 
w  Królewcu, w reszcie w  zakończeniu m am y rozdziały u ję te  odrębnie, m ające 
charak ter podsumowań, a wśród nich rekap itu lac ję  dorobku byłych P rus 
Wschodnich o raz liczb dotyczących s tra t w  w ojnie i przesiedleń powojennych. 
W ostatnim  rozdziale podano w y ją tk i z różnych oświadczeń czołowych poli
tyków  i dokum entów  na tem at byłych P rus W schodnich. Jednym  z patronów  
tej książki jest Z iomkostwo P rus W schodnich, w obrębie k tórego działa koło 
badaczy pow iatów  rodzinnych. Ono to najm ocniej w łączyło się w  pracę nad 
om aw ianą książką. Czytelnika polskiego zain teresu ją  silne akcenty oskarźy- 
cielskie pod adresem  partii hitlerow skiej, k tórej nierozum ne zarządzenia 
uniem ożliw iły ew akuację ludności, doprowadziły do straszliwiej ucieczki pod 
ogniem arty lery jsk im  i kosztowały setki tysięcy ofiar w śród ludności cyw ilnej. 
W pracy opisano cały szereg wypadków' nie stosowania się do tych zarządzeń, 
um ożliw iając tym  samym ludności cywilnej wcześniejsze opuszczania terenów  
zagrożonych zbliżaniem się frontu . W ym ieniane są nazw iska tych rozsądnych 
.urzędników, k tórzy mimo zagrożenia karą  śm ierci przez E richa Kocha, sp ra
w ującego jako  kom isarz obrony Rzeszy najwyższą w ładzę na tym  terenie, 
doradzali i organizow ali odjazd ludności cywilnej. N a skutek  rozpaczliwych 
zarządzeń mobilizacyjnych hitlerow ców  ściągających do obrony ostatnich 
mężczyzn przew ażały w śród ludności cywilnej kobiety i dzieci, co jeszcze 
powiększało trudności. Uczucie bezgranicznej odrazy m oralnej budzi opis 
zachow ania się w  tym  okresie samego Kocha i jego sztabu w spółpracow ników . 
Z jednej strony zabraniają  pod najsurow szym i karam i przygotow ania planów  
ew akuacyjnych, nakazu ją w?alkę do ostatniej kropli krw i, a z drugiej strony 
zapew nili sobie bezpieczny odwrót. Poza tym  odm aw iają zabran ia  innych 
uciekinierów, mimo posiadania w olnych miejsc. O dtrącają  kobiety, dzieci, 
by zrobić m iejsce dla zapasu w ódek wyborowych i psów m yśliwskich. Jeszcze 
jedna w strząsająca ilu strac ja  zakłam ania hitlerow skiego, dw oistej m oral
ności — dla deklarow ania wobec .innych i zupełnie inna, odm ienna dla stoso
w ania wobec siebie! Groza nieludzkości zarządzeń Kocha przew ija się przez

14 P róby takiej syntezy dał już wym ieniony w  przypisie 12 prof. Chm a- 
rzyński, jest ona ciągle aktualna.
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całą książkę, by w rozdziale specjalnym  znaleźć swój punkt kulm inacyjny. 
Trochę śmieszy podkreślanie, że on nie urodził się na te j ziemi, jak  gdyby to 
w czymkolwiek oczyszczało liczne grono jego współpracowników, którzy już 
na taką  okoliczność powoływać się nie mogą. K ilkakrotn ie au to r wskazywał 
na inne źródło niepotrzebnych s tra t niem ieckiej ludności cywilnej, a m iano
wicie na ślepą w iarę w siłę hitleryzm u, w  tajem niczą broń, w  możliwości jego 
zwycięstwa już w  obliczu ostatecznej klęski. W ystarczało oświadczenie iakiegoś 
m aleńkiego kacyka hitlerow skiego i powracano... do p rac żniwnych. Długa 
szkoła pruskiego ślepego posłuszeństwa, umocniona h itlerow ską teorią  w o
dzostwa kosztow ała życie k ilkaset tysięcy na tym  terenie, a dziesiątki 
milionów w  całej wojnie. Z opisów zachow ania w ładz hitlerow skich bije 
w  oczy głupota w ielu ich posunięć. P rzykładów  w  tekście jest wiele, niektóre 
z nich są dokładnie omówione, jak  np. zabranie chłopów do budowy rowów, 
a równocześnie posłanie oddziałów wojskow ych do prac żniwnych — na 
m iejsce zabranych chłopów. Ciekawym elem entem  wspomnień jes t podkreś
lanie pomocy w ielokrotnie udzielanej przez robotników -obcokrajow ców , przy
musowo sprowadzonych na  roboty. Opisyw ane są różne w ypadki konkretnej 
opieki ze strony Polaków, Francuzów  i innych. W praw dzie w ojska radzieckie 
są często przedm iotem  różnych oskarżeń, ale nie b rak  również opisów pomocy 
i ochrony z tej strony. Są podane także w ypadki odmowy pomocy ze strony 
współziomków — Niemców, a więc jest to obraz w  m iarę praw dziw y, choć 
oczywiście przeważa m etoda oskarżania innych i nie dostrzegania całej 
prehistorii zmagań, poprzedzanych latam i ludobójczej działalności hitlerow ców.

Z całego m ateriału  jasno wynika, że stra ty  w śród ludności cywilnej mogły 
być znacznie mniejsze, gdyby nie zarządzenie w ładz hitlerow skich, u trudn ian ie  
z ich strony ew akuacji, nakazy pow rotu w  strefę  fron tu , zabezpieczenie w y
godnego odw rotu tylko dla siebie. Nie tylko nazwisko E richa Kocha jest tu ta j 
wym ieniane wśród spraw ców  nieszczęść, ale i innych m. in. gen. G uderiana.

W końcowym, podsum ow ującym  rozdziale obszernie wyliczono w ybitnych 
ludzi regionu. W ykaz jest ułożony w edług różnych zasad, bo niektórzy tylko 
związani z regionem  miejscem urodzenia, inni działalnością, a jeszcze inni 
jakim ś wycinkiem  swojego życia. Wobec takiej kolejności znaleźli się tu ta j 
i H indenburg i H erder, i m alarz Corinth, i m alarka K äthe Kollwitz. Jest 
i M ikołaj Kopernik. Oczywiście błędnie podano nazwisko h istoryka Baczko, 
którego zanotowano jako Bacyko.

W ostatnich zdaniach określono, że s tra ty  łączne w  latach  1939—1950 
wyniosły 614 000 osób, przy 2 653 000 mieszkańców (1939 г.?) byłych P rus 
W schodnich. B rak  jakichkolw iek objaśnień, kogo te stra ty  obejm ują. Z ogól
nego ujęcia wynikałoby, że są to również stra ty  poniesione na wszystkich 
polach bitew  i różnych frontach. Poza tym, liczba dwa i pół miliona ludności 
wskazuje, że chodzi tu rów nież o stra ty  polskich mieszkańców regionu? T rudno 
dyskutow ać o te j liczbie wobec jej ogólnikowego ujęcia. Podobnie jest z n a 
stępnym i liczbami, dotyczącymi przesiedleń. W książce podano, że w  okresie 
kwiecień—m aj 1945 r. przebyw ało na teren ie  byłych P rus W schodnich około 
600 tys. Niemców i liczba ta  wzrosła na skutek  powrotów do 800 tys. Po prze
siedleniach pozostać m iało w  1950 r. jeszcze 75 tys. Niemniej ta  liczba miała 
zmniejszyć się w  roku w ydania książki do 50 tysięcy. Skąd te liczby wzięto, 
na czym opierają się i jakie kry terium  jest decydujące — w książce nie 
wyjaśniono, co natura ln ie  bardzo u trudnia wszelką dyskusję.

O m aw iana książka posiada szereg ilustracji. Duża liczba tych ilustracji 
dotyczy ew akuacji i różnych trudności z tym  związanych. Je st i zdjęcie 
„głównego oskarżonego” gauleitera i kom isarza obrony Rzeszy — Ericha 
Kocha. Cennym uzupełnieniem  są mapy, przedstaw iające k ierunk i ucieczki
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ludności niem ieckiej, główne szlaki ew akuacyjne. Mimo swoich antyradziec
kich akcentów  i często uproszczonego obrazu przyczyn niedoli ludności nie
m ieckiej, książka ta  jest dla nas in teresująca, gdyż koryguje tw ierdzenia 
rew izjonistów  zachodnioniemieckich i w skazuje na istotny elem ent s tra t 
ludności niem ieckiej w  postaci ew akuacji i ucieczki w dniach w alk fronto
wych na tym  terenie.

T adeusz Cieślak

W ostoczno-prusskaja operacja w  cifrách, W ojenno-Istoriczeskij Żurnał, 
n r  2^1965, ss. 80—90, Wyd. M inisterstw o Obrony ZSRR.

Do n iedaw na liczba opublikow anych m ateriałów  źródłowych o operacji 
w schodniopruskiej Arm ii Radzieckiej (od 13 stycznia do 26 kw ietn ia 1945 r.) 
była bardzo niew ielka. Dopiero w ydaw ana w  ostatnich latach  Istorija  W ielikoj 
O tieczestw iennej W ojny Sowietskogo Sojuza  (zwłaszcza je j 5 tom z 1963 r.) 
przyniosła sporo inform acji nie znanych szerszemu ogółowi czytelników.

Pew ne sukcesy notuje  tu  radzieckie czasopiśm iennictwo w ojskow o-histo- 
ryczne. Organ M inisterstw a Obrony ZSSR „W ojenno-Istoriczeskij Ż u rnał” 
n r  2/65 r. w  dziale D okum enty i m ateria ły  dostarcza dużo nowego m ateriału  
źródłowego. Są to głównie dane statystyczne zebrane w  13 tablicach. Bogaty 
m ateriał liczbowy obejm uje głównie szczebel operacyjny tzn. fro n t — arm ia.

Tablice 1, 2 i 4 pokazują liczbowy skład w ojsk biorących udział w  operacji. 
Obok znanych już liczb arm ii dow iadujem y się o sile korpusów  pancernych 
i piechoty (w tych ostatnich znajdow ało się 130 dyw izji piechoty!) w edług 
stanu na 10 stycznia 1945 r. Ponadto podano liczbę organicznych i sam odziel
nych dywizji, brygad i pułków: pancernych, zmechanizowanych, a r ty le ry j
skich, przeciwlotniczych, przeciw pancernych, moździerzy, a rty lerii rakietow ej 
(, K atiusz”) i inżynieryjnych.

U derza duże skom asow anie arty lerii przeciw lotniczej: 12 dyw izji i 25 sam o
dzielnych pułków  przeciwlotniczych posiadających na uzbrojeniu 1844 działa. 
A rty leria  rakietow a, k/tórej oddziały nosiły miano „gw ardyjskich moździerzy” 
składała się z 2 dywizji, 2 samodzielnych brygad i 20 sam odzielnych pułków  
m ających na swym stanie 1563 w yrzutnie. Większość z nich, bo 970, znaj
dowało się w 2 Froncie Białoruskm.

Podano także  stany osobowe — i rzecz charakterystyczna — dzieląc je  na 
żołnierzy znajdujących się w  jednostkach bojowych oraz w  jednostkach tyło
wych. Na dzień 1 stycznia 1945 r. do operacji przeznaczono 1669105 żołnierzy, 
z tego w  jednostkach bojowych zgromadzono 1 222 656.

W składzie wojsk znajdow ało się 59 881 samochodów. Poza tym  w  artykule 
zestawiono liczby spraw nych technicznie samolotów na  początku operacji 
w  podziale na mjrśliwce, szturm owe, bom bardujące, nocne bombowce i roz
poznawcze.

Porów nanie tablic 3 i 5 pokazuje stosowanie szerokości pasów obrony i n a 
tarcia  stron walczących. Dywizja niem iecka broniła pasa szerokości 1342 km. 
Przy czym na spodziewanych odcinkach biernych szerokość ta  zw iększała się 
do 18,6 km, a na przew idyw anych — zresztą dość trafn ie  — kierunkach natarcia  
zm niejszała się do 11,2 km. Dywizje radzieckie nacierały średnio w  pasie 4,1 km, 
ale już na odcinkach przełam ania szerokość pasa natarc ia  m alała do 900 m.

K olejna tablica przedstaw ia dywizje hitlerow skie, rozbite w  poszczególnych 
m iesiącach operacji. W ydaje się, że dla czytelnika nie znającego przebiegu
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