Głowa Lenina znad komina
Żołnierze radzieccy w Ravensbrück 1945-1993
*75. rocznica wyzwolenia obozu Ravensbrück*
Po sześciu latach koszmaru dla tysięcy więźniarek obozu Ravensbrück, dzień 30 kwietnia 1945 roku
oznaczał definitywne wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji. Pierwsi radzieccy żołnierze 49. Armii
Drugiego Frontu Białoruskiego, przekroczyli bramę dawnego lagru na motorach. Widok tysięcy
wynędzniałych kobiet musiał być dla nich niemałym szokiem. Chore i wycieńczone więźniarki, które z
powodu złego stanu zdrowia nie mogły brać udziału w marszu ewakuacyjnym, załoga SS pozostawiła
w zamkniętym obozie bez jakiegokolwiek nadzoru.
Rosyjskie pielęgniarki wszelkimi sposobami próbowały zorganizować prowizoryczne szpitale.
Otworzono niemieckie magazyny, w których znaleziono ogromną ilość jedzenia z paczek szwedzkiego
Czerwonego Krzyża i zaczęto rozdawać je ocalonym kobietom. Wiele z uratowanych więźniarek
zmarło w kilka dni po wyzwoleniu obozu. Ich wyniszczone organizmy nie miały siły dłużej walczyć z
chorobą głodową. Na terenie obozu wciąż leżały ludzkie zwłoki, które nie zostały na czas
przewiezione do krematorium. Aby zdążyć z pochówkiem tak ogromnej ilości rozkładających się ciał,
Rosjanie zaangażowali do pomocy mieszkańców pobliskiego miasta Fürstenberg. To właśnie wtedy,
po raz pierwszy, niemiecka ludność cywilna mogła na własne oczy zobaczyć prawdę o obozie po
drugiej stronie jeziora Schwedt.

Propagandowa ilustracja przedstawiająca moment wyzwolenia obozu Ravensbrück,
zamieszczona na wystawie z okazji otwarcia Muzeum w 1959 roku.

Radzieccy żołnierze z GSSD (Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte
in Deutschland - Grupa Wojsk Radzieckich w Niemczech), na terenie
ośrodka szkoleniowego w Ravensbrück, lata 80. XX wieku.
Wkrótce jednak rozpoczął się całkiem inny dramatyczny epizod w historii miasta Fürstenberg.
Wschodząca czerwona gwiazda zwiastowała ludziom strach i kolejne upokorzenia.
Mieszkańcy miasta Fürstenberg, podobnie jak pozostała ludność, która nie zdążyła w porę opuścić
swoich domostw i uciec na zachód, bardzo szybko i dotkliwie doświadczyli na własnej skórze, co tak
naprawdę oznacza wyzwolenie Niemiec przez Związek Radziecki. Od tamtej pory rozpoczęła się
trwająca niemal pięćdziesiąt lat radziecka okupacja, która całkowicie zdominowała codzienne życie
niemieckich obywateli. Dopiero dziś, coraz głośniej i wyraźniej mówi się o tym, jak naprawdę
wyglądały pierwsze dni i tygodnie życia pod czerwonym sztandarem. Szokujące opisy seksualnej
przemocy, jakiej dopuszczali się radzieccy żołnierze na Niemkach z Fürstenbergu oraz byłych
więźniarkach z obozu Ravensbrück, potwierdziły niewyobrażalny dramat, przez który przeszły
kobiety zanim jeszcze ostygły krematoryjne piece. Wiele polskich więźniarek postanowiło na własną
rękę wyruszyć w drogę powrotną do ojczyzny, jednak także i one narażone były na ataki ze strony
rosyjskich sołdaków.
„Było bardzo cicho, a potem rozległ się wielki hałas, gdy Rosjanie pieszo weszli do miasta. Wielu było
pijanych, wchodzili do domów i wszystko niszczyli. Dochodziło do wielu okrucieństw. Wielu gwałtów.
Pamiętam, że mama mocno przyciskała do piersi moją małą siostrzyczkę, żeby ją chronić. Mówiła, że
Rosjanie mają szacunek dla małych dzieci.”
Wolfgang Stegemann, mieszkaniec miasta Fürstenberg

Radzieccy żołnierze przed tzw. "szczeliną", miejscem egzekucji
więźniarek obozu Ravensbrück
Teren byłego obozu Ravensbrück został w maju 1945 roku przejęty przez wojska radzieckie, które w
tym miejscu utworzyły koszary. Stacjonowała tam m.in. 118 Brygada Wsparcia, która zajmowała się
magazynowaniem ubrań czy paliwa dla wojska. Na terenie Ravensbrück ulokowano także żołnierzy
brygady motorowej. Rosjanie w znacznym stopniu zmienili pierwotny wygląd infrastruktury
obozowej. Na placu, gdzie w czasie wojny stały baraki więźniarskie, teraz zbudowano ogromne
murowane pawilony, w których magazynowano ciężki sprzęt wojskowy. Wytyczono nowe ulice,
wyłożono je wielkimi płytami betonowymi, zrobiono nowe nasadzenia drzew. Zbudowano także
dodatkową bramę główną, która prowadziła na teren jednostki wojskowej. Na szczycie bramy
umieszono tablicę z wymownym hasłem: "Sowieccy żołnierze zawsze są gotowi do walki".

Dawna wartownia i brama główna w obozie Ravensbrück. W tle nowa brama radziecka.

Radziecka brama główna w Ravensbrück, lata 60. XX wieku.

Budynek dawnej kantyny SS w obozie Ravensbrück zaadoptowanej na potrzeby radzieckiego wojska.

Dziś czerwone gwiazdy zdobiące niegdyś skrzydła radzieckiej bramy można obejrzeć na wystawie
głównej w Miejscu Pamięci Ravensbrück. Oto i one:

Radzieckie gwiazdy zdobiące bramę wjazdową na teren jednostki wojskowej w Ravensbrück
Wielu żołnierzy, którzy w następnych latach zostało oddelegowanych do służby w NRD, nie znało
przeszłości miejsca, w którym obecnie przebywali. Do czasu oficjalnego utworzenia ‘Narodowego
Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück’ w 1959 roku, niewiele mówiono o tym, co działo się na
terenie byłego obozu w latach wojny. Rosjanie przejęli wszystkie poobozowe budynki, w tym także
dawne osiedle SS, teraz zamienione na wille dla radzieckich oficerów oraz ich rodzin. Ogromny
obszar, na którym stały więzienne baraki, został przebudowany na potrzeby zaplecza wojskowego.
Żołnierzom z koszar surowo przykazano, pod groźbą kar, aby nie nawiązywali bliższych relacji z
ludnością niemiecką mieszkającą w pobliskim miasteczku.
„Arkadij był porucznikiem w batalionie saperów w Fürstenbergu w NRD. Pewnego razu otrzymał list
od niemieckiej dziewczyny, którą przypadkiem poznał w trakcie wykonywania prac wśród niemieckiej
społeczności. Podobała mu się, a on był kawalerem. Chciało się coś sympatycznego odpisać, ale
przestraszył się, że mogą go karnie odesłać do domu i nie odpisał. Wszak na szkoleniu jeszcze przed
przyjazdem do Niemiec uświadamiali ich, żeby mieć się na baczności jeśli chodzi o kontakty z
Niemcami.”
Wystawa „Imigracja na opak”
Geschichtswerkstatt Europa, 2010
"Narodowe Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück" zostało otwarte 12 września 1959 roku jako
jedno z trzech narodowych miejsc pamięci w NRD. Architekci z tzw. "kolektywu Buchenwald" do
obszaru muzealnego włączyli część dawnych obiektów znajdujących się poza obozowym murem,
m.in. krematorium, obozowe więzienie z celami zlokalizowanych poza 4-metrowym murem jak
również część muru. W 1959 r. nad brzegiem jeziora Schwedt, uznanego za zbiorową bezimienną
mogiłę więźniarek, których prochy spalonych w krematorium ciał wrzucano do tego jeziora,
postawiono rzeźbę z brązu zatytułowaną "Niosąca" autorstwa Willa Lammerta. Rzeźba ta jest dziś
symbolem pamięci Ravensbrück. Na tafle jeziora rzucane są białe i czerwone róże w czasie
rocznicowych uroczystości.
Poza obszarem położonym tuż nad brzegiem jeziora Schwedt teren dawnego obozu od maja 1945
roku aż do końca stycznia 1994 roku użytkowany był przez Armię Sowiecką, a następnie wojsko
Wspólnoty Niepodległych Państw.

Uroczysta defilada wojskowa z okazji otwarcia Miejsca Pamięci Ravensbrück, 1959.
Na przełomie 1959/1960, powstało pierwsze muzeum na terenie dawnego obozu. Swoje obozowe
pamiątki ofiarowały więźniarki, które przeżyły, z różnych krajów Europy. Na początku lat 80. muzeum
się powiększało i utworzono tzw. "Wystawę Narodów" w budynku dawnego obozowego więzienia.
Powstało 17 pomieszczeń (celi) narodowych. W budynku dawnej komendantury SS, użytkowanym od
1977 roku przez wojsko sowieckie, powstało w 1984 roku "Muzeum Antyfaszystowskiego Ruchu
Oporu i Walki", mieszczące główną ekspozycję stałą.

Budowa pomnika nad jeziorem Schwedt, 1957
Po zjednoczeniu Niemiec kompleks przejęty został w 1993 roku przez Fundację Brandenburskie
Miejsca Pamięci - finansowaną wspólnie przez land Brandenburgii oraz Republikę Federalną Niemiec.
Przez prawie pięćdziesiąt lat obecności wojsk radzieckich w północnych Niemczech, ludność cywilna
przywykła do codziennego widoku żołnierzy chodzących po okolicznych miastach lub ćwiczących
manewry wojskowe na terenach poligonów. Na przełomie lat 60. i 70. wybudowano ogromne osiedle
bloków wzdłuż dzisiejszej ulicy Himmelpforter Landstraβe, gdzie mieszkały rodziny żołnierzy.

Osiedle mieszkalne dla rodzin radzieckich żołnierzy wybudowane w Ravensbrück,
w bliskim sąsiedztwie byłego obozu. Po lewej stronie plac do ćwiczeń dla żołnierzy. Lata 70-te.
Dziś to osiedle już nie istnieje. Zachowało się tylko kilka budynków jednostki wojskowej.

Radzieckie osiedle mieszkalne wzdłuż ulicy Himmelpforter Weg, tuż obok terenu byłego obozu.
Między 1992 a lutym 1994 rokiem Armia Radziecka stacjonująca wokół miasta Fürstenberg zaczęła
opuszczać tereny jednostek wojskowych. W rezultacie od 1994 roku teren byłego obozu Ravenbrück
mógł zostać w pełni otwarty dla publiczności oraz przyłączony do Muzeum. W 1995 roku uroczyście
obchodzona była okrągła 50. rocznica wyzwolenia Ravensbrück.

Zniszczony teren byłego obozu w Ravensbrück, po opuszczeniu go przez wojska radzieckie, 1993.

Przez wiele lat obszar byłego obozu, intensywnie użytkowany przez wojsko, został zniszczony do tego
stopnia, że nie udało się odtworzyć rzeczywistej topografii poobozowych budynków. Głównym
zadaniem jakie stało przed dyrekcją Muzeum Ravensbrück w latach 90. XX wieku, było zachowanie
możliwie jak największej części pozostałości architektury obozowej. W 2001 roku po wielu
konsultacjach, postanowiono zasypać obszar byłego obozu, w którym przebywali więźniowie,
wykorzystując do tego celu drobne czarne kamienie imitujące obozowy żwir z czasów wojny.
Symbolicznymi wgłębieniami zaznaczono kształty dawnych miejsc, w których rozlokowane były
baraki. Rozpoczęto wówczas renowację budynków murowanych, zwłaszcza dawnej komendantury,
bunkra oraz ośmiu willi, w których mieszkały nadzorczynie SS. W 2002 roku otworzono na terenie
dawnego osiedla SS nowoczesny ośrodek młodzieżowy z zapleczem edukacyjnym. Życzeniem byłych
więźniarek obozu Ravensbrück było utworzenie miejsca spotkań Ocalonych z młodzieżą z całego
świata, w którym można byłoby edukować przyszłe pokolenia, opowiadając o historii tego miejsca,
uczyć tolerancji i zrozumienia, prowadzić liczne projekty pedagogiczne, a także móc wymieniać
między sobą doświadczenia związane z pobytem w autentycznym terenie poobozowym.
Do dnia dzisiejszego można odnaleźć ślady radzieckiej obecności w mieście Fürstenberg. Przy głównej
drodze prowadzącej do Muzeum Ravensbrück stoi radziecki czołg z czasów wojny. Można go
rozpoznac na wielu archiwalnych fotografiach wykonanych przez Rosjan w czasie ich służby na
terenie miasta Fürstenberg. Najbardziej znanym obiektem radzieckim jest znajdujący się w miejskim
parku monument upamiętniający rosyjskich wyzwolicieli, który wciąż przypomina o strefie sowieckich
interesów w Niemczech, szczelnie ukrytych przed światem za ‘Żelazną Kurtyną’.

Radzieccy żołnierze przy sowieckim czołgu,
upamiętniającym wyzwolenie Ravensbrück.
Zabytkowy czołg stoi w tym samym miejscu
do dnia dzisiejszego.

Współczesne zdjęcie radzieckiego czołgu stojącego przy głównej ulicy
prowadzącej do byłego obozu Ravensbrück.
„Do 1993 roku wszystkie oddziały zostały wycofane z Fürstenberga; wielu to ucieszyło, choć
odczuwano zarazem pewien żal. Wielu czerpało zyski z obecności armii: piekarnie, rzeźnie, firmy
budowlane. Po zniknięciu wojska nie miały już zamówień. Brak perspektyw spowodował, że wielu
mieszkańców się stąd wyprowadziło, miasto skurczyło się i straciło na znaczeniu. Po armii pozostały
dwa pomniki, koszary oraz mnóstwo ruin. Niektóre z tych ruin, jak na przykład wille na osiedlu
Röblinsee, są dzisiaj atrakcyjnie odrestaurowane. Inne z kolei, zwłaszcza sam budynek koszar,
pozostają nadal niezagospodarowane. Ślady przeszłości nadal odciskają się w pamięci miasta.”
Wystawa „Imigracja na opak”
Geschichtswerkstatt Europa, 2010

A gdzież ten Lenin? - zapytacie. Wszak pomnik "wiecznego wodza" musiał być obecny, aby
wzmacniać ducha w radzieckim narodzie, tak bardzo oddalonym na służbie od rodzinnych stron. W
Fürstenbergu Leninów jest dwóch. Jeden jest wyeksponowany całkiem wyraźnie, drugiemu ostała się
tylko głowa i aby ją znaleźć, trzeba się nieco naszukać. Pierwszy pomnik Lenina stojącego na wysokim
cokole można dojrzeć spacerując przed dawnym budynkiem sanatorium uzdrowiskowego na osiedlu
Röblinsee. Dumny, wyprostowany wódz od dziesiątek lat pilnuje popadającej w ruinę i zapomnienie
niegdyś najbardziej okazałej budowli w mieście. Natomiast jego głowa z dawnego popiersia
przycupnęła w wysokiej trawie na wzgórzu Peetscher Höhe i niekiedy zmienia swoje ustawienie, za
sprawą ciekawskich poszukiwaczy radzieckich reliktów z przeszłości. Lenin wiecznie żywy góruje więc
wciąż nad miastem Fürstenberg i może kiedyś jego mieszkańcy szepną mu cicho do kamiennego
ucha: "Auf wiedersehen, Lenin!"

Pomnik Lenina przed budynkiem dawnego sanatorium w Fürstenbergu

Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem wodza w Fürstenbergu.

Lenin wiecznie żywy na wzgórzu Peetscher Höhe w Fürstenbergu.
Kto go tam zaniósł? Nie wiadomo!
Joanna Czopowicz (ssaufseherin.blogspot.com)
Zdjęcia pochodzą z wystawy głównej w Muzeum Ravensbrück, książki "Das Frauen-KZ Ravensbrück.
Ort der gezielten Vernichtung. - Eine Aufarbeitung anhand von Stasi-Akten" (Lorenz Ingmann) oraz z
Internetu.

