Tytuł oryginału: The Girl from Krakow
Tłumaczenie: Agnieszka Olszewska
Projekt graficzny składu: Jakub Wiśniewski
ISBN: 978-83-283-2476-3
Text copyright © 2015 Alex Rosenberg
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in
any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without express written permission of the publisher.
This edition made possible under a license arrangement originating
with Amazon Publishing, www.apub.com.
Amazon, the Amazon logo, and Lake Union Publishing are trademarks
of Amazon.com, Inc., or its affiliates.
Polish edition copyright © 2017 by Helion S.A.
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych
lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TRE÷CI
In medias res 5
CZĘŚĆ I

Wcześniej 9
CZĘŚĆ II

Podczas 91
CZĘŚĆ III

W międzyczasie 161
CZĘŚĆ IV

Nieprzemijająco 209
CZĘŚĆ V

Zakończenie 313
CZĘŚĆ VI

Później 381
O autorze 437

Kup książkę

Poleć książkę

Kup książkę

Poleć książkę

IN MEDIAS RES
24 paědziernika 1942 roku. Margarita Truszenko — volksdeutsch,
Niemka ze wschodu, prawie Aryjka, majÈca potwierdzajÈce to dokumenty — staïa na peronie, czekajÈc na ekspres do Warszawy
o dwudziestej pierwszej. Nie, to nie byïa ona. To Rita Feuerstahl
usilnie próbowaïa staÊ siÚ MargaritÈ Truszenko. Wiedziaïa, ĝe nie
bÚdzie ïatwo. W ciÈgu ostatnich szeĂciu lat nie byïa nawet w stanie
poczuÊ siÚ jak mÚĝatka noszÈca to nazwisko. W Ărodku zawsze czuïa
siÚ RitÈ Feuerstahl.
Jak wiÚc zamierzaïa tego dokonaÊ?
Niemiecki ĝoïnierz sprawdzajÈcy dokumenty przy wejĂciu na peron powiedziaï „Danke” dwukrotnie: raz, kiedy wrÚczyïa mu ausweis, i drugi raz, kiedy otworzyïa walizkÚ do kontroli.
„GdybyĂ znaï prawdÚ, prÚdzej byĂ mnie zastrzeliï, niĝ byï taki
korrekt”.
Czuïa, jak strach Ăciska jej wnÚtrznoĂci. Byïy to takie same skurcze, które towarzyszyïy jej podczas pierwszych tygodni okupacji,
jakieĂ szesnaĂcie miesiÚcy wczeĂniej. A teraz wszystko wróciïo —
przeraĝenie i uczucie, jakby ktoĂ graï w rosyjskÈ ruletkÚ o jej ĝycie.
Wiedziaïa, ĝe ten stan bÚdzie utrzymywaï siÚ przez najbliĝsze dni,
lub nawet tygodnie. Postanowiïa usiÈĂÊ na peronie tak blisko ĝoïnierza, jak to tylko byïo moĝliwe. ¿oïnierz zapewniaï bezpieczeñstwo. Rita… a raczej volksdeutsch Margerita Truszenko, tego wïaĂnie
potrzebowaïa, czekajÈc samotnie na nocny pociÈg do Lemberga
na pustej i przestronnej stacji kolejowej. WyjÚïa katechizm, który
dostaïa razem ze sfaïszowanym aktem urodzenia, i próbowaïa siÚ go
uczyÊ. ByÊ moĝe w ten sposób uda jej siÚ przestaÊ myĂleÊ o tym,
jak silny czuje Angst.
Kilka minut póěniej na stacjÚ wjechaï ekspres z zachodu —
z Berlina, Warszawy, Lemberga — peïen oficerów i szeregowców,
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którzy mieli doïÈczyÊ do zwyciÚskich dywizji Wehrmachtu w Donbasie, gdzie wciÈĝ przedzierano siÚ przez caïe jednostki armii sowieckiej. Rita udawaïa, ĝe jest skupiona na lekturze, dlatego teĝ nie
zauwaĝyïa dwóch Niemców, w cywilnych ubraniach, wysiadajÈcych
z wagonu pierwszej klasy.
W przeciwieñstwie do niemieckiego wartownika, który uwaĝnie
i z szacunkiem zaczÈï sprawdzaÊ ich dokumenty. Pierwszy miaï niemieckÈ rangÚ Oberst, oznaczajÈcÈ puïkownika. Drugi zaĂ, Friedrich
von Richter, byï generaïem SS-RSHA — Gïównego UrzÚdu Bezpieczeñstwa Rzeszy — i najwidoczniej podróĝowaï bez munduru. OczywiĂcie ĝaden z wartowników oraz nikt inny w Karpatyniu nie mógï
tej nocy wiedzieÊ, ĝe Richter wcale nie naleĝaï do SS, ale do Abwehry,
wywiadu wojskowego, i byï oficerem komórki odpowiedzialnej za
bezpieczeñstwo szyfrowanych wiadomoĂci.
Sïyszaïa ich doskonale.
— Herr Generalmajor, nie czeka na pana ĝaden samochód —
powiedziaï wartownik.
— Nie spodziewano siÚ nas. Zadzwoñ do Leideritza. Powiedz
mu, ĝeby natychmiast przysïaï samochód.
Najwyraěniej znaï juĝ nazwisko tego, który jako Obersturmführer
SS rzÈdziï miastem Karpatyñ. Nie wiedziaï natomiast, ĝe jednym
z powodów, dla którego tu przyjechaï, byïa siedzÈca na peronie i czekajÈca na pociÈg jadÈcy w przeciwnym kierunku Rita Feuerstahl.
Ona takĝe nie miaïa o tym pojÚcia.
Gdy tylko samochód z generaïem odjechaï, wartownik wróciï
na peron. Rita postanowiïa siÚ do niego uĂmiechnÈÊ. Odwzajemniï
uĂmiech ze wzrokiem wspóïwinnego i lekko wzruszyï ramionami,
jak gdyby chciaï daÊ do zrozumienia, ĝe obojgu im bÚdzie lepiej
bez towarzystwa oficerów wysokiej rangi. Wzrok Rity przesunÈï siÚ
ze straĝnika na ciemny ksztaït olbrzymiej stacji, a potem w kierunku miasta.
Wiedziaïa, ĝe nawet jeĂli uda jej siÚ przeĝyÊ, nigdy juĝ tu nie
wróci. Nie ma do czego — nie do dziecka, a juĝ na pewno nie do
mÚĝa Ursa. Jej syn miaï jeszcze mniejsze szanse na przeĝycie niĝ
ona. Urs miaï nieco wiÚksze, bÚdÈc w oddziale medycznym Armii
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Czerwonej, ale to juĝ nie miaïo ĝadnego znaczenia. Pozwoliïa mu
uciec na wschód, wiedzÈc, ĝe nie jest na tyle silny, by przetrwaÊ
niemieckÈ okupacjÚ. Próbowaïa teĝ ocaliÊ ich syna, Stefana, wysyïajÈc go poza mury getta. Byïa niemal pewna, ĝe nie przeĝyï. Dziecko
byïo jedynÈ rzeczÈ scalajÈcÈ maïĝeñstwo przedwczeĂnie zniszczone
przez jej zdradÚ. A teraz, nawet gdyby oboje z Ursem przeĝyli niekoñczÈcÈ siÚ wojnÚ, nic juĝ ich nie ïÈczyïo.
Mogïaby pokochaÊ Ericha, którego okupacja postawiïa na jej
drodze, gdyby tylko jej na to pozwoliï. Chociaĝ musiaï jednak na
swój sposób jÈ kochaÊ, skoro powierzyï jej tajemnicÚ tak wielkÈ,
ĝe tylko miïoĂÊ mogïa go zmusiÊ do jej wyjawienia. Nie uwierzyïaby
w to, co jej powiedziaï, gdyby nie jego odmowa ratowania samego
siebie. ZaïatwiajÈc dokumenty dla niej, Erich mógï takĝe postaraÊ siÚ
o papiery dla siebie. Zamiast tego pozwoliï, ĝeby transportem liczÈcym ostatnie parÚset ludzi wywieziono go z Karpatynia do obozu
zagïady w Beïĝcu.
SiedzÈc tak w przygaszonym Ăwietle peronu, Rita wciÈĝ nie mogïa jednoznacznie stwierdziÊ, czy Erich powiedziaï prawdÚ czy wymyĂliï tylko inteligentnÈ historyjkÚ majÈcÈ na celu ocalenie jej ĝycia.
Tydzieñ wczeĂniej w nocy rozpoczÚïy siÚ koñcowe Aktionen.
Po otrzymaniu wieĂci na temat syna Rita byïa gotowa ze sobÈ skoñczyÊ. CiÈgle miaïa przy sobie fiolkÚ z cyjankiem potasu, którÈ zostawiï mÈĝ. Niemcy zwyciÚĝÈ. Rzesza przetrwa tysiÈc lat. Nie miaïa
woli ĝycia.
— Zostaw mnie, Erichu, pozwól mi to zrobiÊ — powiedziaïa.
Byli sami w ciemnoĂciach.
— Nie, Rito. Niemcy przegrajÈ. To kwestia kilku lat — dwóch
lub trzech, nie wiÚcej. A ty przeĝyjesz, ĝeby to zobaczyÊ. Wiem coĂ,
ale jeĂli ci to powiem, przegrana Niemiec moĝe stanÈÊ pod znakiem
zapytania.
— W takim razie zachowaj to dla siebie.
— Rito, posïuchaj, a potem postaraj siÚ wszystko zapomnieÊ…
Pod koniec wrzeĂnia 1939 roku przez Karpatyñ przejeĝdĝaï polski
rzÈd — gïównodowodzÈcy w lĂniÈcych butach, premier, wszyscy —
w drodze do Rumunii. Odwiedziï mnie pewien czïowiek z Mini-
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sterstwa Spraw Wojskowych. NawiÈzaliĂmy bliskie relacje, kiedy
w Warszawie razem studiowaliĂmy matematykÚ. Nosiï, przykutÈ
do nadgarstka, walizkÚ na maszynÚ do pisania. I wyjaĂniï mi dlaczego. W 1938 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego przywiózï
na Wydziaï Matematyki walizkÚ z „maszynÈ do pisania”. Jednak
w Ărodku nie byïo maszyny do pisania, tylko niemiecka maszyna
szyfrujÈca. Wybrani studenci mieli odkryÊ, jak dziaïa maszyna, i spróbowaÊ jÈ rozszyfrowaÊ. Powiodïo siÚ im. ZaczÚliĂmy odczytywaÊ
niemieckie wiadomoĂci. Byïo juĝ za póěno na powstrzymanie gwaïtownego ataku Niemców na PolskÚ, ale majÈc dostÚp do najtajniejszych niemieckich wiadomoĂci radiowych, alianci muszÈ zwyciÚĝyÊ.
Kiedy nastÈpi caïkowita mobilizacja, bÚdÈ mieli sposób na wygranie
wojny. A ty bÚdziesz tego ĝywym Ăwiadkiem.
— Ale jeĂli znajÈ szyfr, to dlaczego wojska niemieckie przedzierajÈ siÚ przez RosjÚ niczym kosa? Jak ta wiedza pomogïa Sowietom?
— Czerwoni go nie znajÈ. Sztab Generalny nie miaï zamiaru
wtajemniczaÊ Rosjan, kiedy byli sojusznikami Hitlera w 1939 roku.
Jako jedyni sekret znajÈ Brytyjczycy, ale nie ufajÈ Stalinowi, tak samo jak polski rzÈd. — Rita skinÚïa gïowÈ. — Tak wiÚc, Rito, pozostañ przy ĝyciu! Zrób wszystko, ĝeby doczekaÊ koñca. Koniec jest
blisko, bliĝej, niĝ ktokolwiek Ămie przypuszczaÊ.
— JeĂli to, co mówisz, jest prawdÈ, powierzanie mi takiej tajemnicy jest szaleñstwem. Przy pierwszej okazji mogÚ zdradziÊ siÚ
straĝnikowi sprawdzajÈcemu dokumenty. ZmyĂliïeĂ tÚ historiÚ, ĝeby
mnie ocaliÊ, i moĝe teĝ po to, ĝeby zrekompensowaÊ mi utratÚ
Stefana. Nie ryzykowaïbyĂ niekorzystnego zakoñczenia wojny —
to byïoby szaleñstwo… Nawet jeĂli uwierzyïabym ci chociaĝ przez
chwilÚ.
— Uwierz mi, Rito. MówiÚ prawdÚ. A co do tego, czy jestem szalony,
cóĝ, coĂ o tym napisaï twój ulubiony filozof — Hume.
Gdy teraz Rita patrzyïa na tory i nadjeĝdĝajÈcy pociÈg, wspominaïa te sïowa: „Nie jest sprzeczne z rozumem przedkïadaÊ zniszczenie caïego Ăwiata nad zadrapanie mojego palca”. Tkwiïy jej
w gïowie, zastanawiaïy jÈ, rozweselaïy oraz niepokoiïy, odkÈd pierwszy raz je przeczytaïa.
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