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Atentát na Hitlera z 20. července 1944
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„Nastal čas
něco udělat.
Avšak ten,
kdo se odváží něco udělat,
si musí uvědomit,
že se zřejmě zapíše do německých dějin
jako zrádce.
Pokud se však činu zdrží,
stane se zrádcem
před svým vlastním svědomím.“
„Es ist Zeit,
daß jetzt etwas getan wird.
Derjenige allerdings,
der etwas zu tun wagt,
muß sich bewußt sein,
daß er wohl als Verräter
in die deutsche Geschichte
eingehen wird.
Unterläßt er jedoch die Tat,
dann wäre er ein Verräter
vor seinem eigenen Gewissen.“

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
krátce před 20. červencem 1944
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
kurz vor dem 20. Juli 1944

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
jako nadporučík, kolem roku 1933
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
als Oberleutnant, um 1933

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg, narozený v roce 1907 v bavorském
Švábsku, byl vychováván v katolickém duchu a již od mládí se vyznačoval
jasným vědomím odpovědnosti založené na sociálně etických základech.
Spolu se svým bratrem Bertholdem, který ještě dříve než on patřil
do spolku spiklenců proti Hitlerovi, se zabýval základními otázkami
lidské existence a principy utváření politiky. Velký význam pro duševní
a morální vývoj bratrů Stauffenbergů mělo jejich setkání s básníkem
Stefanem Georgem (1868 – 1933).

V průběhu války poznává Stauffenberg zločinecký charakter nacistické
politiky. Od roku 1942 patří k nejužšímu kruhu vojenských odpůrců
režimu. Po těžkém zranění je na podzim 1943 povolán jako náčelník štábu
do Všeobecné armádní úřadovny a zde pak připravuje pokus o převrat
proti Hitlerovi. Neúnavně se pokouší sjednotit vojenské a civilní kruhy.

Po opakovaných neúspěšných pokusech o atentát v roce 1943 se
Stauffenberg, i přes svá závažná zranění a navzdory své klíčové roli v
Berlíně, rozhodne spáchat atentát na Hitlera sám, neboť má k němu od
poloviny června 1944 přímý přístup. 20. července 1944 se mu podaří
propašovat balíček s trhavinou do přísně střeženého „Vůdcova hlavního
stanu – Vlčího doupěte“ poblíž východopruského Rastenburgu a nechat
jej explodovat během válečné porady nad stavem fronty. Když se pak
Stauffenberg odpoledne vrátí do Berlína, nemůže uvěřit zprávě, že Hitler
přežil. Horečně se ještě snaží získat pro převrat vysoké důstojníky. V
pozdních večerních hodinách však musí přiznat neúspěch. Okolo půlnoci
nařizuje generálplukovník Friedrich Fromm zastřelení hraběte Clause
Schenka von Stauffenberga, Wernera von Haeftena, rytíře Albrechta
Mertze von Quirnheima a Friedricha Olbrichta.
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Im bayerischen Schwaben 1907 geboren und katholisch erzogen, zeichnet
sich Claus Schenk Graf von Stauffenberg schon früh durch ein sozialethisch
begründetes Verantwortungsbewusstsein aus. Gemeinsam mit seinem
Bruder Berthold, der schon vor ihm zum inneren Kreis der Verschwörer
gegen Hitler zählt, setzt er sich mit den Grundfragen menschlicher Existenz
und den Prinzipien politischer Gestaltung auseinander. Von großer Bedeutung für die geistige und moralische Entwicklung der Brüder Stauffenberg
ist die Begegnung mit dem Dichter Stefan George (1868 – 1933).

Im Verlauf des Krieges erkennt Stauffenberg den verbrecherischen Charakter
der nationalsozialistischen Politik. Seit 1942 zählt er zum engsten Kreis
der militärischen Regimegegner. Nach einer schweren Verwundung wird
er im Herbst 1943 als Stabschef in das Allgemeine Heeresamt berufen und
bereitet hier den Umsturzversuch gegen Hitler vor. Stauffenberg versucht
unermüdlich, militärische und zivile Kreise zu einigen.

Nachdem sich 1943 wiederholt Attentatspläne zerschlagen haben und
er seit Mitte Juni 1944 selbst Zutritt zu Hitler hat, entschließt sich
Stauffenberg, trotz seiner schweren Verwundung und seiner Schlüsselrolle
in Berlin selbst den Anschlag auf Hitler zu wagen. Am 20. Juli 1944 gelingt
es ihm, ein Sprengstoffpaket in das scharf bewachte „Führerhauptquartier
Wolfschanze“ nahe dem ostpreußischen Rastenburg einzuschleusen und in
der Lagebesprechung explodieren zu lassen. Am Nachmittag nach Berlin
zurückgekehrt, kann Stauffenberg der Nachricht vom Überleben Hitlers
zunächst keinen Glauben schenken. Er versucht fieberhaft, hohe Offiziere
für den Umsturz zu gewinnen. In den späten Abendstunden muss er das
Scheitern erkennen. Gegen Mitternacht befiehlt Generaloberst Friedrich
Fromm die Erschießung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner
von Haeften, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Friedrich Olbricht.
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg, kolem roku 1912
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, um 1912
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Původ a dětství
Herkunft und Kindheit

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg se narodil 15. listopadu 1907 v Jettingenu.
Jeho otec, hrabě Alfred Schenk von Stauffenberg byl v té době podkoním a od
roku 1908 vrchním dvorním maršálem württemberského krále Vilhelma II. Po
revoluci v roce 1918 sloužil až do odchodu do důchodu jako prezident vévodskowürttemberské dvorní komory vévodskému domu. Stauffenbergova matka
Caroline, hraběnka von Uxkull-Gyllenband, byla pravnučkou pruského armádního
reformátora hraběte Augusta Wilhelma Neidhardta von Gneisenau. Až do svatby
v roce 1904 byla dvorní dámou, později blízkou důvěrnicí královny Charlotte.
Rodina žila do roku 1919 ve služebním bytě ve Starém zámku ve Stuttgartu,
poději v Jägerstraße. Mnoho času trávili také v rodinném sídle na zámku
Lautlingen u Ebingenu. Stauffenbergovi sourozenci, bratři - dvojčata Alexander
a Berthold, byli o dva roky starší než on. Bratři měli mezi sebou dobré vztahy.
Zvláště blízký vztah měl Claus s bratrem Bertholdem.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg wird am 15. November 1907 in
Jettingen geboren. Sein Vater Alfred Schenk Graf von Stauffenberg ist
zu dieser Zeit Stallmeister, seit 1908 Oberhofmarschall des württembergischen Königs Wilhelm II. Auch nach der Revolution 1918 dient er als
Präsident der herzoglich-württembergischen Rentkammer dem herzoglichen
Haus bis zu seiner Pensionierung 1928. Stauffenbergs Mutter Caroline, eine
geborene Gräfin von Uxkull-Gyllenband, ist eine Urenkelin des preußischen
Heeresreformers August Wilhelm Graf Neidhardt von Gneisenau. Bis zu ihrer
Heirat 1904 ist sie Hofdame, später enge Vertraute der Königin Charlotte. Die
Familie lebt bis 1919 in einer Dienstwohnung im Alten Schloss in Stuttgart,
später in der Jägerstraße. Viel Zeit wird auch auf dem Familienstammsitz
Schloss Lautlingen bei Ebingen verbracht. Stauffenbergs Geschwister, die
Zwillingsbrüder Alexander und Berthold, sind zwei Jahre älter als er.
Die Brüder haben ein gutes Verhältnis zueinander. Eine besonders
enge Beziehung besteht zwischen Claus und Berthold.
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg (vpravo) s bratry Bertholdem a Alexandrem
u Starého zámku ve Stuttgartu, 1915
Claus Schenk Graf von Stauffenberg (rechts) mit seinen Brüdern Berthold und Alexander
auf dem Archivbau im Alten Schloss in Stuttgart, 1915
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Královna Charlotte von
Württemberg, hrabě Claus Schenk
von Stauffenberg, hraběnka
Caroline Schenk von Stauffenberg
a hrabě Berthold nebo Alexander
Schenk von Stauffenberg v
Lautlingenu, 1917
Königin Charlotte von
Württemberg, Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, Caroline Schenk
Gräfin von Stauffenberg, Berthold
oder Alexander Schenk Graf von
Stauffenberg in Lautlingen, 1917

Hrabata Alexander, Claus
a Berthold Schenk von
Stauffenberg ve Starém zámku
ve Stuttgartu
Alexander, Claus und Berthold
Schenk Grafen von Stauffenberg
im Stuttgarter Alten Schloss

Hrabata Alexander, Berthold a
Claus Schenk von Stauffenberg
při lyžování na Švábské holi,
kolem roku 1914
Alexander, Berthold und Claus
Schenk Grafen von Stauffenberg
beim Skilaufen auf der
Schwäbischen Alb, um 1914
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg u „Věžičky“
v Lautlingenu, kolem roku 1925
Claus Schenk Graf von Stauffenberg am
„Türmchen“ in Lautlingen, um 1925
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Mládí
Jugend

Stejně jako jeho starší bratři, navštěvuje také hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
gymnázium Eberharda Ludwiga ve Stuttgartu. Má mnohostranné zájmy, je
hudebně nadaný a hraje na violoncello. Velmi se zajímá o architekturu. Brzy se
nadchne, tak jako jeho bratři, pro básníka Stefana Georga. V posledních školních
letech patří bratři Stauffenbergové do spolku tzv. Novoskautů, skupiny vzniklé
z mládežnického hnutí a orientované na organizaci Wandervogel. Práce pro
společnost se pro bratry Stauffenbergy, ovlivněné výchovou ve švábské katolické
rodině, záhy stává samozřejmou povinností.
Wie die älteren Zwillingsbrüder besucht auch Claus Schenk Graf von Stauffenberg
das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. Er ist vielseitig interessiert,
musisch begabt und spielt Cello. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der
Architektur. Wie seine Brüder begeistert er sich bald für den Dichter Stefan
George. In den letzten Jahren der Schulzeit gehören die Brüder Stauffenberg den
Neupfadfindern an, einer aus der Jugendbewegung hervorgegangenen und am
Wandervogel orientierten Gruppe. Geprägt durch ihre schwäbisch-katholische
Familie ist das Engagement für die Gemeinschaft für die Brüder Stauffenberg
schon früh eine selbstverständliche Pflicht.
Hrabata Alexander, Berthold a Claus Schenk von Stauffenberg
v zahradě zámku Lautlingen, kolem roku 1918
Alexander, Berthold und Claus Schenk Grafen von Stauffenberg
im Garten von Schloss Lautlingen, um 1918
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg se svými rodiči a bratry
Bertholdem a Alexandrem v Lautlingenu, kolem roku 1923
Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinen Eltern und den
Brüdern Berthold und Alexander in Lautlingen, um 1923
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Hrabata Berthold, Alexander a Claus
Schenk von Stauffenberg při domácí
hudbě v Lautlingenu, 1917
Berthold, Alexander und Claus
Schenk Grafen von Stauffenberg
bei der Hausmusik in Lautlingen,
1917

Hrabě Alfred Schenk von Stauffenberg se svými syny
Bertholdem, Clausem a Alexandrem ve Stuttgartu, 1925
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Alfred Schenk Graf von Stauffenberg mit seinen Söhnen
Berthold, Claus und Alexander in Stuttgart, 1925

Básník Stefan George hluboce ovlivnil bratry Alexandra, Bertholda a Clause Schenka von
Stauffenbergovy. Od roku 1923 patří do kruhu jeho přátel. George, jenž je nazýván „mistrem“,
rozhodujícím způsobem ovlivní jejich politicko-filozofické smýšlení. Sami sebe pak mají za
část zodpovědné elity, za průkopníky „tajného Německa“, směrovaného myšlenkami Stefana
Georga. Smrt Georga v prosinci 1933 Clausem von Stauffenbergem otřásla. Často se později v
myšlenkách neustále vrací ke konkrétním veršům tohoto lyrika, jež mu slouží jako principy pro
jeho činy a chování. Ještě v letech 1943 a 1944 cituje před dalšími spiklenci Georgova Antikrista.
Stejně silně jsou však ve Stauffenbergovi zakořeněné také zásady katolického křesťanství.

Stefan George s hrabaty Clausem a Bertholdem
Schenkem von Stauffenbergem v Berlíně, listopad 1924
Foto: Ludwig Thormaehlen
Stefan George mit Claus und Berthold Schenk Grafen
von Stauffenberg in Berlin, November 1924
Aufnahme: Ludwig Thormaehlen

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg a Stefan George
Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Stefan George

Der Dichter Stefan George beeinflusst die Brüder Alexander, Berthold und Claus Schenk Grafen von
Stauffenberg tief. Seit 1923 zählen sie zu seinem Kreis. George, der als „Meister“ bezeichnet wird, prägt ihr
politisch-philosophisches Denken entscheidend. Sie verstehen sich als Teil einer verantwortungsbewussten
Elite, als Vorkämpfer für ein „geheimes Deutschland“, das am Denken Stefan Georges ausgerichtet ist.
Georges Tod im Dezember 1933 erschüttert Claus von Stauffenberg. Später besinnt er sich immer wieder
auf einzelne Verse des Lyrikers, die ihm als Maximen seines Handelns und Verhaltens dienen. Noch in
den Jahren 1943 und 1944 zitiert er seinen Mitverschworenen gegen-über Georges „Der Widerchrist“.
Doch tief sind in Stauffenberg auch Grundsätze des katholischen Christentums verankert.

Antikrist
Báseň od Stefana Georga
Der Widerchrist
Gedicht von Stefan George
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ANTIKRIST
Tu přichází z hor · tu stojí v háji!
Sami jsme to viděli · mění vodu ve víno
A mluví s mrtvými. ·
Ó, můžete slyšet můj noční smích:
Teď přišla má hodina · teď síť se naplní ·
A ryby už plavou do keseru.
Moudří a blázniví – všichni běží jako šílení·
Vyvracejí stromy · plení pole ·
Udělejte cestu pro znovuzrozené.
Není na světě nic, co bych pro vás neudělal.
Jen vlásek stačí a vy ten podvod nepoznáte
S vašimi zastřenými smysly.
Za všechno, co je vzácné a těžké
Pro vás vytvořím jednoduché · napodobím zlato z jílu ·
Bude voňavé, šťavnaté, kořeněné –
A umění, kterého se velký prorok neodvážil:
Bez orby, setby a pěstování
Vysávat uskladněné síly.
Pán havěti se hodně roztahuje ·
Žádný poklad mu nechybí · žádné štěstí mu neunikne..
K čertu se zbytkem rebelů!
Jásáte · nadšeni ďábelským třpytem ·
Promrháte, co zbylo z dřívějšího bohatství
A teprve před samým koncem pocítíte nouzi.
Vaše jazyky budou viset do vyschlého koryta ·
Jako dobytek budete bloudit spáleništěm..
A pozoun bude strašlivě troubit.
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Příslušníci okruhu kolem Stefana Georga
Zleva: Max Commerell, hrabě Claus Schenk von Stauffenberg,
Johann Anton, hrabě Albrecht von Blumenthal (sedící), hrabě
Alexander Schenk von Stauffenberg, Walter Anton, hrabě
Berthold Schenk von Stauffenberg
Angehörige des Kreises um Stefan George
Von links: Max Commerell, Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, Johann Anton, Albrecht Graf von Blumenthal
(sitzend), Alexander Schenk Graf von Stauffenberg,
Walter Anton, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg

			

Bad Kolberg, 11.7.31

Můj milovaný mistře!
Přeji Ti vřele všechno nejlepší
k Tvým narozeninám!
Místní lázeňská péče mi, myslím, udělala velmi
dobře. Jak dalece to pomůže té chronické záležitosti,
bude samozřejmě možné konstatovat až za nějakou dobu.
Na žaludku jsem neměl žádný pozitivní nález. Vyšetření
však nebylo moc přesvědčivé. Jen se hloupě a lacině
vymlouvají, že je to od nervů. Každopádně však mému
žaludku velice prospěl zdejší zcela pravidelný a pokojný
život, mimoto jsem silně omezil kouření; není totiž
divu, že je obyčejný levný tabák pro žaludek škodlivý.
Až donedávna bylo pěkné počasí. Jinak tu ale byla
nepopsatelně strašná nuda. Kvůli lázeňským procedurám
jsem ani nemohl pořádně nic dělat, čím bych trochu zabil
čas. Moře mám teď na delší dobu dost a umím si docela
dobře představit, jak se po nějaké době mistrovi zajedla
krajina kolem Kielu. V polovině příštího týdne jedu zpět
do Bamberku. Tam se teprve ukáže, jak se pro mě bude
léto dále vyvíjet.
Neustále sem prosakují divoké zprávy o situaci v Berlíně.
Zatím to byly jen samé nesmysly. Přesto se dá těžko
ubránit pocitu, že to ještě letos na podzim nebo v zimě
bude vážné. Ale dnes cokoli předjímat je nevděčné a
zbytečné. Co se má stát, se stane a už jsem se za ty roky
naučil, že na pár letech a na životech a osudech několika
lidí stejně víceméně nesejde. Polib za mne Franka.
Objímá a líbá Tě
			Tvůj
				Claus
Dopis hraběte Clause Schenka von Stauffenberga
Stefanu Georgovi z Bad Kolbergu, 11. července 1931
21

Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
an Stefan George aus Bad Kolberg, 11. Juli 1931

			

Bad Kolberg, 11.7.31.

Mein geliebter Meister!
Die innigsten Wünsche und alles schöne
zu Deinem geburtstag!
Die hiesige Kur hat glaube ich ganz gut getan.
Inwieweit der chronischen sache abgeholfen ist kann sich
natürlich erst im lauf der Zeit herausstellen. An meinem
Magen ist nichts positives gefunden worden. Allerdings
war die Untersuchung auch recht wenig überzeugend. Dass
die Sache nervös sei ist die übliche und billige ausrede.
Jedenfalls hat aber das sehr regelmässige und ruhige Leben
hier auch dem Magen gut getan ausserdem habe ich das
rauchen stark eingeschränkt; denn es ist kein wunder dass
der handelsübliche misttabak für einen empfindlichen
magen schädlich ist. Wetter war bis vor kurzem gut Im
übrigen war es hier aber unbeschreiblich langweilig.
Durch die Kur war man auch so behindert, dass man nichts
vernünftiges anfangen konnte um die Zeit totzuschlagen.
Ich habe jetzt für längere Zeit ziemlich genug von der See
und kann mir gut denken wie satt der Meister die Kieler
landschaft nach einiger Zeit hatte. Mitte nächster Woche
fahre ich zurück nach Bbg. [Bamberg]. Wie sich der Sommer
weiterhin für mich entwickeln wird wird sich erst dort
herausstellen.
Hier kommen ständig wilde gerüchte über Berlin an. Bisher
war es ja immer unsinn. Trotzdem kann man sich des gefühls
schwer erwehren, dass es dies jahr im Herbst oder Winter
doch noch Ernst werden würde. Aber in solcher weise heute
vorauszudenken ist ebenso undankbar als zwecklos. Das
unvermeidliche wird doch kommen und dass es auf einige
Jahre und einige menschenleben und schicksale mehr oder
minder nicht ankommt glaube ich inzwischen gelernt zu
haben. Küsse sehr den Frank.
Es umarmt und küsst Dich
			Dein
				Claus

Hrabě Berthold Schenk von Stauffenberg stojí
modelem sochaři A. Hedbloomovi, 1927
Berthold Schenk Graf von Stauffenberg als
Modell für den Bildhauer A. Hedbloom, 1927
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Básně mládí
Jugendgedichte

V listopadu 1923 věnuje hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
svému bratru Bertholdovi několik básní, ve kterých se výrazně
odráží vliv Stefana Georga.

Im November 1923 widmet Claus Schenk Graf von Stauffenberg
seinem Bruder Berthold mehrere Gedichte, die stark den Einfluss
Stefan Georges spiegeln.

Hrabata Berthold a Claus Schenk von Stauffenberg, kolem roku 1925
Berthold und Claus Schenk Grafen von Stauffenberg, um 1925

Slyšel jsem vás po tom, který by byl toho purpuru
				hoden
Toužení · Nikdo však nepřišel, kdo by žezlo
				sebral
Neboť sami sebe klamete podvodnými obrazy
Ne, nikdo není nespoutaná hmota · vy · coby modlářská čest.
Toliko malý zástup je povolán k tomu pohledu
Toliko malý zástup snil o velebném hrdinovi
Tiše mlčí · nemají s vámi nic společného
Zbožně klečí na Mistrových schodech.

Je mi tak vždy, když putuji krajinou:
Skutečnou půdou je mi rodná hrouda
Mé vlastnictví
Později oráči obdělávající úrodnou půdu
Můj osídlenecký lid
Obraz měst, kde je lidská síla a kde se panovníci
			
sjednocovali
K mé vášni.
Temné vědomí ve mně vládne
A mládí tuší brzkou sílu a velikost.

Často jsem slyšel znít vznešené písně
Hodně jsem snil o králích
Od největšího Římana dávných věků
Vnímejte a nechte mě ten sen do skutečnosti
				vyzpívat.

Ich hört euch nach dem einen der des purpurs
			würdig wäre
Lechzen • keiner aber kam euch der das szepter
			
nähme
Denn ihr täuscht euch in betrügerischen bildern
Nein keiner ist der lose masse • ihr • als götzen ehre.
Nur kleine schar ist zu der sicht berufen
Nur kleine schar hat von dem hehren held geträumt
Sie schweigen stille · haben nichts mit euch gemein
Sie knieen gläubig an des Meisters stufen.
Ich hörte oft von hohen lieder klingen
Ich habe viel von Königen geträumt.
Vom grössten Römer fern aus alter zeit
Vernehmt und lasst mich traum so wahrheit
			
singen.

So ist mir immer wenn ich land durchzeihe:
Die scholle väterlichen seins tathafter boden
Mein eigentum
Die pflüger später ernte urbar machend
Mein sassenvolk
Die städte bild wo volkes kraft wo fürsten
			
sich einten
Zu meiner lust.
So ist in mir zu herrschen dunkles wissen
Und jugend künftig kraft und grösse ahnend.
Básně hraběte Clause Schenka von Stauffenberga
pro bratra Bertholda, 1923
Gedichte von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
für seinen Bruder Berthold, 1923
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Večerní krajina I

Večerní krajina II

Jsme ještě osudem světa a žijeme
Nemusí kvůli nám bědovat
Mají mlčet ty hnusné šípy
Pouhé mince vydávané na cizost a faleš.
Byly snad naše matky kurvy
Že má být náš původ zavržen?

Rád se hrabu v ságách o dávných hrdinech
A cítím se být s nimi spřízněný
A potřísněný slavnou krví.

Tam, kde se ještě uznává velikost a činy
Se nikdy nesmí zbabělá výsost přetvařovat.
Neboť Alexander byl znamenitý a Caesar mocný
Platón moudrý a Achilles krásný
Kde zůstala moc, moudrost a znamenitost
Proslulost a krása, kdybychom ji neměli my
Potomci Stauferů a Otonů.
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Nemohl jsem tyto dávné časy propásnout
Kde by potom byl můj život
Když ne na tom nejpřednějším místě?
Proto mám rád velké vzdálené dny
V jejich poutu rostoucí sotva uchopitelná vůle
Ne méně než z Boha zrozená.

Abendland I

Abendland II

Wir sind schicksal noch der welt und leben
Müssen weh nicht schreien über uns
Schweigen sollen jene ekle feile
Bare münze nur auf fremd und falschheit gebend.
Waren unsre mütter huren denn
Dass unsrer abkunft stolz verächtlich sei?

Ich wühle gern in alter helden sagen
Und fühle mich verwandt so hehrem tun
Und ruhmgekröntem blute.

Wo noch grösse gross und tat bekannt
Nimmer solle feige hoheit heucheln.
Denn war Alexander herrlich Cäsar mächtig
Platon weise und Achilles schön
Wo blieb macht dann weisheit herrlichkeit
Ruhm und schönheit wenn nicht wir sie hätten
Des Staufers und Ottonen blonde erben.

Ich könnte nicht die alten zeiten missen
Wo wäre dann dass ich mein leben schaute
Wenn nicht in höchster sein?
Ich liebe drum die grossen ferner tage
In ihrem bann kaum fassbar willen wachsend
Nicht minder gottgeboren.

„Výchovný vzor jeho učitele
(Georga), jeho étos činu a jeho
víra v nové Německo zřejmě
Stauffenberga ovlivnily při
výběru takového povolání,
ve kterém by mohl uplatnit
všechny své dispozice: přesné
plánování, výchovu lidí,
odpovědnost a veřejnou službu.“

„Das erzieherische Vorbild seines
Lehrers [George], dessen Ethos
der Tat und dessen Hoffnung
auf ein neues Deutschland
können Stauffenberg beeinflußt
haben, sich einem Beruf
zuzuwenden, bei dem er alle
seine Neigungen vereinigen
konnte: Exakte Planungsarbeit,
Menschenerziehung,
Verantwortung und Dienst an
der Allgemeinheit.“

Hraběnka Nina Schenk von Stauffenberg
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
jako obyčejný voják, 1926/27
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
als einfacher Soldat, 1926/27
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Voják z povolání
Der Berufsoffizier

Koncem roku 1925 se hrabě Claus Schenk von Stauffenberg pevně rozhodl,
že se stane vojákem z povolání. Navzdory své spíše útlejší postavě, kvůli
které měl neustálé problémy v průběhu školních let, chce nastoupit
dráhu vojáka z povolání a sloužit tak své vlasti. 1. dubna 1926 vstupuje
Stauffenberg do 17. (bavorského) jezdeckého regimentu v Bamberku. Mezi
říjnem 1927 a začátkem srpna 1928 navštěvuje deset měsíců pěchotní školu
v Drážďanech. Poté, co byl povýšen na praporčíka, je Stauffenberg poslán
na podzim roku 1928 do kavalírské školy do Hannoveru a zde je po ukončení
studia 1. srpna 1929 povýšen na nadpraporčíka. Byl vynikajícím jezdcem,
také jeho vojenské schopnosti a znalosti byly více než nadprůměrné.
Stauffenberg byl 6. nejlepším z válečného ročníku a nejlepším v jezdectví.
Po důstojnických zkouškách byl 17. srpna 1929 v Hannoveru oceněn
udělením čestné šavle „za vynikající výsledky“. Od 1. ledna 1930 působí
Claus von Stauffenberg jako poručík Bamberské vzdělávací eskadrony svého
regimentu.
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Ende 1925 steht für Claus Schenk Graf von Stauffenberg der Entschluss fest,
Berufsoffizier zu werden. Trotz seiner eher schwachen Konstitution, die ihm während
der Schulzeit immer wieder Probleme bereitet hat, will er eine militärische Laufbahn
einschlagen und so seinem Vaterland dienen. Am 1. April 1926 tritt Stauffenberg in
das 17. (Bayerische) Reiter-Regiment in Bamberg ein. Zwischen Oktober 1927 und
Anfang August 1928 besucht er zehn Monate die Infanterie-Schule in Dresden. Zum
Fähnrich befördert, wird Stauffenberg im Herbst 1928 auf die KavallerieSchule nach Hannover geschickt und hier zum Ende der Ausbildung am
1. August 1929 zum Oberfähnrich befördert. Er ist ein ausgezeichneter
Reiter, auch seine militärischen Fähigkeiten und Kenntnisse liegen weit über
dem Durchschnitt. Stauffenberg ist Sechstbester des Kriegsschuljahrgangs
und Bester der Kavallerie und erhält nach der Offiziersprüfung in Hannover
am 17. August 1929 einen Ehrensäbel „für hervorragende Leistungen“. Seit
dem 1. Januar 1930 ist Claus von Stauffenberg Leutnant in der Bamberger
Ausbildungs-Eskadron seines Regiments.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
na svém koni „Jagd“
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
auf seinem Pferd „Jagd“

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
v Bamberku, 1930
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in Bamberg, 1930

Hrabata Claus a Berthold Schenk von Stauffenberg
se svou matkou hraběnkou Caroline Schenk von Stauffenberg,
kolem roku 1928
Claus und Berthold Schenk Grafen von Stauffenberg
mit ihrer Mutter Caroline Schenk Gräfin von Stauffenberg,
um 1928
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg se svou
manželkou Ninou před kostelem sv. Jakuba v Bamberku
po církevním svatebním obřadu 26. září 1933
Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Frau
Nina vor der Bamberger St.-Jakobs-Kirche nach der
kirchlichen Trauung am 26. September 1933
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Sňatek a rodina
Heirat und Familie

V listopadu 1930 se hrabě Claus Schenk von Stauffenberg zasnoubil s
baronkou Ninou von Lerchenfeld, dcerou bývalého císařského generálního
konzula. Protože by Stauffenberg splňoval armádní kritéria pro povolení
sňatku až v roce 1934 (věk 27 let nebo 8 let služby), zůstávají zásnuby
zprvu utajeny. Svatba se potom konala v Bamberku v září 1933 na základě
zvláštního povolení. V červenci 1924 se narodil syn Berthold, v červenci
1936 syn Heimeran, v květnu 1938 syn Franz Ludwig a v listopadu 1940
přichází na svět dcera Valerie. Druhá dcera Konstanze se hraběnce
Nině Schenk von Stauffenberg narodila až po Stauffenbergově smrti v
lednu 1945 během tzv. Sippenhaftu, což byla forma kolektivního trestu
v nacistickém Německu, do češtiny překládaná také jako „příbuzenská
odpovědnost“ nebo „vina krve“. Mezi lety 1936 a 1938 žije rodina v
Berlíně a od roku 1938 do 1943 ve Wuppertalu, od července 1943 zpět v
Bamberku. Stauffenbergův vztah ke svým dětem byl blízký a srdečný.

Im November 1930 verlobt sich Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit
Nina Freiin von Lerchenfeld, der Tochter eines früheren kaiserlichen
Generalkonsuls. Weil Stauffenberg die Kriterien der Reichswehr für eine
Eheerlaubnis – 27 Lebensjahre oder acht Dienstjahre – erst 1934 erfüllt
hätte, bleibt die Verlobung zunächst geheim. Nach einer Sondererlaubnis
findet die Hochzeit dann im September 1933 in Bamberg statt. Im Juli
1934 wird der Sohn Berthold, im Juli 1936 der Sohn Heimeran, im Mai
1938 der Sohn Franz Ludwig geboren, im November 1940 folgt die Tochter
Valerie. Die zweite Tochter Konstanze wird erst nach Stauffenbergs
Tod im Januar 1945 während der „Sippenhaft“ von Nina Schenk Gräfin
von Stauffenberg geboren. Zwischen 1936 und 1938 lebt die Familie in
Berlin, von 1938 bis 1943 in Wuppertal, seit Juli 1943 wieder in Bamberg.
Stauffenbergs Verhältnis zu seinen Kindern ist eng und herzlich.
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Hraběnka Nina von Lerchenfled a
hrabě Claus Schenk von Stauffenberg, 1931
Nina Freiin von Lerchenfeld und
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 1931

Hraběnka Nina Schenk von Stauffenberg
se svými dětmi Bertholdem,
Heimeranem, Valerií a Franzem
Ludwigem, Wuppertal, duben 1941
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg
mit ihren Kindern Berthold, Heimeran,
Valerie und Franz Ludwig, Wuppertal,
April 1941

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
se svými syny Franzem Ludwigem a
Heimeranem ve Wuppertalu, 1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
mit seinen Söhnen Franz Ludwig und
Heimeran in Wuppertal, 1940

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
se svými syny Bertholdem, Franzem
Ludwigem a Heimeranem ve Wuppertalu,
1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
mit seinen Söhnen Berthold,
Franz Ludwig und Heimeran in
Wuppertal, 1940
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„Na vnitropolitické úrovni jsme základní
myšlenky nacizmu z větší části vítali:
Myšlenka vůdcovství, odborného velení
na principu vlastní odpovědnosti spojené
se zdravou hierarchií, principem, že práce
pro společnost je důležitější, než práce pro
sebe samého, boj proti korupci, zdůraznění
významu zemědělství a boj proti duchu
velkoměst, myšlenka rasy a vůle k
novému právnímu řádu určovanému
Němci, se nám zdála správná a dobrá pro
budoucnost…
Téměř všechny základní myšlenky
nacizmu potom však byly režimem
změněny k pravému opaku.“
Výpověď hraběte Bertholda Schenka von Stauffenberga
při výslechu gestapem po 20. červenci 1944.

„Auf innerpolitischem Gebiet hatten
wir die Grundideen des Nationalsozialismus zum größten Teil durchaus
bejaht: Der Gedanke des Führertums,
der selbstverantwortlichen und
sachverständigen Führung, verbunden
mit dem einer gesunden Rangordnung
und dem der Volksgemeinschaft, der
Grundsatz ‚Gemeinnutz geht vor
Eigennutz’ und der Kampf gegen die
Korruption, die Betonung des Bäuerlichen
und der Kampf gegen den Geist der
Großstädte, der Rassegedanke und der
Wille zu einer neuen, deutsch bestimmten
Rechtsordnung erschien uns gesund und
zukunftsträchtig …
Die Grundideen des Nationalsozialismus
sind aber in der Durchführung durch das
Regime fast alle in ihr Gegenteil verkehrt
worden.“
Aussage von Berthold Schenk Graf von Stauffenberg
bei einem Verhör durch die Geheime Staatspolizei
nach dem 20. Juli 1944
Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg poblíž rodného města
Stefana Georga, Bingen, kolem roku 1935
Claus Schenk Graf von Stauffenberg nahe der Geburtsstadt
von Stefan George, Bingen, um 1935
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Stauffenberg a převzetí moci nacisty
Stauffenberg und die nationalsozialistische Machtübernahme

Lidé sdružení kolem Stefana Georga hodnotili parlamentní demokracii Výmarské
republiky skepticky. Před volbami říšského prezidenta v roce 1932 se Stauffenberg
hlásí k Hitlerovi, přestože jako voják nesmí volit. Nacizmus shledává zpočátku
pozitivním a vítá 30. ledna 1933 jmenování Hitlera říšským kancléřem. V tento den se
v uniformě přidává k davu lidí nadšeně oslavujících Hitlera a staví se do čela průvodu.
Mnoho nadějí vkládá Stauffenberg do „národního obrození“. Souhlasí nejen s
Hitlerovou zbrojní a zahraniční politikou ve 30. letech, nýbrž také s myšlenkou
„vůdcovství“ a „národní pospolitosti“. Stauffenbergovo myšlení je však stále pod
vlivem Stefana Georga. Jeho názor na převzetí moci nacisty ukazuje na jedné straně
zdrženlivost mladého důstojníka vůči plynutí dějin, na druhé straně však také odráží
myšlenky elitářského vůdcovství. Teprve mnohem později než ostatní spiklenci kolem
něj se Stauffenberg od nacistických myšlenek odvrací.

Die Angehörigen des Kreises um Stefan George stehen der parlamentarischen
Demokratie der Weimarer Republik mit Skepsis gegenüber. Vor der
Reichspräsidentenwahl 1932 spricht sich Stauffenberg für Hitler aus, obwohl er als
Soldat nicht wählen darf. Den Nationalsozialismus beurteilt er anfänglich positiv und
begrüßt die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. An diesem Tag
gerät er in Uniform in eine begeisterte Menschenmenge, die Hitler feiert, und setzt
sich mit an die Spitze des Zuges.
Stauffenberg setzt viele Hoffnungen in eine „nationale Erhebung“. Nicht nur Hitlers
Aufrüstungs- und Außenpolitik finden in den 1930er Jahren seine Zustimmung,
sondern auch die Gedanken von „Führertum“ und „Volksgemeinschaft“. Stauffenbergs
Denken bleibt jedoch immer geprägt vom Einfluss Stefan Georges. Auch seine
Betrachtungen zur nationalsozialistischen Machtübernahme zeigen den jungen
Offizier einerseits zurückhaltend gegenüber Zeitströmungen, spiegeln aber auch
Gedanken elitären Führertums. Erst später als viele seiner Mitverschworenen löst sich
Stauffenberg vom nationalsozialistischen Gedankengut.
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg:
názory na převzetí moci nacisty v
dopise Stefanu Georgovi
z 21. června 1933.
Claus Schenk Graf von Stauffenberg:
Betrachtungen zur nationalsozialistischen Machtübernahme
in einem Brief an Stefan George
vom 21. Juni 1933

„…
Převraty nedělají strany, nýbrž
jednotliví lidé, a je třeba za
moudrost chválit každého, kdo
upevní pozici své vlády. Nejde o
cynismus, nicméně ti, kterých se to
týká, by se neměli přespříliš zaobírat
definicemi duchovní podstaty toho,
co je a co není správné.“
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
jako velitel minometné čety, Bamberk,
1933
Claus Schenk Graf von Stauffenberg als
Führer eines Minenwerferzuges, Bamberg,
1933
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg jako
důstojník generálního štábu 6. tankové divize,
Hachenburg 1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg als
Generalstabsoffizier der 6. Panzerdivision,
Hachenburg 1940
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Vojenská kariéra
Militärische Karriere

Stauffenberg je 1. května 1933 jmenován nadporučíkem a vede minometnou četu.
Po rozpuštění bamberského jezdeckého regimentu v létě 1934 je Stauffenberg
přeložen do kavalírské školy v Hannoveru, v říjnu 1936 začíná studovat válečnou
akademii v Berlíně-Moabitu a 1. ledna 1937 je povýšen na kapitána. Během studia
k práci na generálním štábu udržuje úzké kontakty nejen se svým vzdáleným
příbuzným, hrabětem Petrem Yorkem von Wartenburg, nýbrž zde mezi ostatními
posluchači potkává také rytíře Albrechta Mertze von Quirnheim a Eberharda Fincka,
své budoucí přátele a spiklence. Velký dojem udělá Stauffenberg především svou
studií o obraně proti nepřátelským parašutistickým jednotkám. K 1. sprnu 1938 je
přeložen jako 2. důstojník generálního štábu (Ib) k 1. lehké divizi ve Wuppertalu,
ze které později vznikne tanková divize. V říjnu 1938 se tato divize pod vedením
generálporučíka Ericha Hoepnera účastní obsazení Sudet, v září 1939 je nasazena
při přepadení Polska pod velením generálmajora barona Friedricha-Wilhelma von
Loepera. Když se v listopadu 1939 hrabě Nikolaus von Uxkull a hrabě Fritz-Dietlof
von der Schulenburg snaží Stauffenberga získat pro pokus o převrat, ten odmítá.
V květnu 1940 se Stauffenbergova jednotka účastní ofenzivy proti Francii, na konci
května 1940 je Stauffenberg přeložen do generálního štábu armády.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg jako
důstojník generálního štábu 6. tankové divize,
Hachenburg 1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg als
Generalstabsoffizier der 6. Panzerdivision,
Hachenburg 1940
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Stauffenberg wird zum 1. Mai 1933 zum Oberleutnant ernannt und führt einen
Minenwerferzug. Nach der Auflösung des Bamberger Reiter-Regiments im Sommer 1934
wird er an die Kavallerieschule Hannover versetzt, im Oktober 1936 beginnt er das Studium
an der Kriegsakademie in Berlin-Moabit und wird am 1. Januar 1937 zum Rittmeister
(Hauptmann) befördert. Während der Generalstabsausbildung hat er nicht nur enge
Kontakte zu seinem Vetter Peter Graf Yorck von Wartenburg, sondern trifft hier in seinen
Lehrgangs- und Hörsaalkameraden Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Eberhard
Finck auf spätere Freunde und Mitverschwörer. Mit einer Studie über die Abwehr feindlicher
Fallschirmtruppen tritt Stauffenberg besonders hervor. Zum 1. August 1938 wird er als
zweiter Generalstabsoffizier (I b) zur 1. Leichten Division in Wuppertal versetzt, die zu einer
Panzerdivision ausgebaut wird. Im Oktober 1938 nimmt die Division unter Generalleutnant
Erich Hoepner an der Besetzung des Sudeten-landes teil, im September 1939 wird sie beim
deutschen Überfall auf Polen unter Generalmajor Friedrich-Wilhelm Freiherr von Loeper
eingesetzt. Als im November 1939 Nikolaus Graf von Uxkull und Fritz-Dietlof Graf von der
Schulenburg Stauffenberg für einen Umsturzversuch gewinnen wollen, lehnt dieser ab.
Im Mai 1940 nimmt Stauffenbergs Einheit an der Offensive gegen Frankreich teil,
Ende Mai 1940 wird er zum Generalstab des Heeres versetzt.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg, kapitán generálního štábu Staedtke,
kapitán von Blomberg, generálmajor Werner Kempf při západní ofenzivě,
u Montherme, 13. května 1940
V pozadí maskovaný velitelský bus oddílu I a, 6. tankové divize
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Hauptmann i.G. Staedtke, Hauptmann
von Blomberg, Generalmajor Werner Kempf während der Westoffensive,
bei Montherme, 13. Mai 1940
Im Hintergrund ist der getarnte Befehlsomnibus der I a Staffel der
6. Panzerdivision zu erkennen.
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„V této souvislosti mi na srdci leží ještě jedna věc: Přestože nemám
velkou důvěru v označení ‚totální‘ a přestože se tohoto pojmu
v našem vojenském prostředí nadužívá, je tento pojem pro
důstojníka namístě. Nemůžeme si dovolit stáhnout se jen do
vojenských, tedy odborných záležitostí, vzhledem k situaci a vlivu
sil stojících mimo naše řady, které nás v rámci Říše vynesly do sedla.
Být vojákem, velitelem, důstojníkem znamená být služebníkem
státu, tedy jeho součástí a přebírat tím také díl všeobecné
zodpovědnosti. Cit pro toto se nesmí vytratit. Naším největším
úkolem v dnešní době je udržet toto obšírně zformulované pojetí
úkolu vojáka při životě a vojákům je vštěpovat. Je nám všem
jasné, co můžeme dokázat s neochvějnou vírou a důsledností,
pokud jsme v právu. Mou prosbou je, abychom my, naši synové a
vnuci nemuseli začínat od začátku, aby se tu nevytvořila trhlina
zapříčiněná povrchním životem před válkou či čtyřmi roky války
samotné, respektive restrukturalizací a turbulencemi období
poválečného. Myslím, že jsem svou úvahou dostatečně naznačil
správné směrování a dokáži odhadnout, co to znamená: Musíme
bojovat nejen za armádu v užším smyslu, ale především za náš
národ a samotný stát s vědomím, že vojenství a jeho nositel, tj.
důstojnický sbor, je tím podstatným nositelem státu a vlastním
ztělesněním národa.“
Z dopisu hraběte Clause Schenka von Stauffenberga generálnímu majorovi
Georgu von Sodenstern, 13. března 1939

Hrabě Claus Schenk von
Stauffenberg a Hans Kreller
při jezdeckém turnaji v
Heiligenhausu, květen 1939
Claus Schenk Graf von
Stauffenberg und Hans Kreller
bei einem Reitturnier in
Heiligenhaus, Mai 1939
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„In diesem Zusammenhang liegt mir noch eins am Herzen: So misstrauisch
ich gegen das Schlagwort ‚total‘ bin und so sehr mit diesem Schlagwort in
unserem militärischen Bereich allenthalben Schindluder getrieben worden
ist, so sehr ist es für den Begriff des Offiziers am Platz. Wir können es uns nicht
leisten, uns in den rein soldatischen, soll heissen rein fachlich beruflichen
Bereich zurückzuziehen, wiewohl es angesichts der Lage und der gewaltigen
Wirksamkeit ausserhalb unsrer Reihen stehender Kräfte, die das Reich gemehrt
und uns scheinbar allein, ohne unser eignes Zutun, in den Sattel gehoben
haben, gerade unsre Besten zu tun geneigt sind. Soldat sein, und insbesondere
soldatischer Führer, Offizier sein heisst, Diener des Staats, Teil des Staats sein
mit all der darin inbegriffenen Gesamtverantwortung. Das Gefühl für diese darf
nicht verloren gehen. Diese umfassende Auffassung der soldatischen Aufgabe
wach zu halten und zu erziehen scheint mir heute unsre grösste Aufgabe.
Was ein unerschütterlicher Glaube und eine vor nichts zurückschreckende
Folgerichtigkeit im einmal für Recht Erkannten zu leisten vermag, steht uns
allen vor Augen. Dass wir oder unsre Söhne und Enkel hier nicht von neuem
beginnen müssen, dass hier nicht die Verbindung abreisst, dass hier eine
Generation, die sich weder durch Äusserlichkeiten der Vorkriegszeit noch
durch vierjährigen Krieg noch durch die Umschichtungen und Wirrungen
der Nachkriegszeit vom Kern des Soldatentums hat abziehen lassen, sich nicht
versagt, ist meine Bitte. Ich glaube, ich bin in meinem Denken folgerichtig
genug, um abmessen zu können, was das bedeutet: Wir müssen nicht nur um die
Armee im engeren Sinne zu kämpfen wissen, nein, wir müssen um unser Volk,
um den Staat selbst kämpfen, im Bewusstsein, dass das Soldatentum und damit
sein Träger, das Offizierkorps, den wesentlichsten Träger des Staates und die
eigentliche Verkörperung der Nation darstellt.“
Aus einem Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
an Generalmajor Georg von Sodenstern, 13. März 1939
Generálmajor baron FriedrichWilhelm von Loeper, hrabě
Claus Schenk von Stauffenberg
(uprostřed), major Lehnert a
ordonanční důstojník Werner
Reerink před divizním bojovým
stanovištěm 1. lehké divize
na německo-polské hranici
1. září 1939
Generalmajor Friedrich-Wilhelm
Freiherr von Loeper, Claus
Schenk Graf von Stauffenberg
(Mitte), Major Lehnert und
Ordonnanzoffizier Werner Reerink
vor dem Divisionsgefechtsstand
der 1. Leichten Division an der
deutsch-polnischen Grenze
am 1. September 1939
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
s generálmajorem Wernerem Kempfem
a dalšími důstojníky 1. lehké divize
na konci podzimu 1939
Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit
Generalmajor Werner Kempf und anderen
Offizieren der 1. Leichten Division im
Spätherbst 1939
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
v ateliéru Ludwiga Thormaehlena,
pravděpodobně v roce 1929
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
im Atelier von Ludwig Thormaehlen,
vermutlich 1929
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Stauffenberg a Frank Mehnert
Stauffenberg und Frank Mehnert

Hraběte Clause Schenka von Stauffenberga pojí úzké přátelství se sochaři Ludwigem
Thormeahlenem a Frankem Mehnertem, které zná z okruhu lidí kolem Stefana Georga.
Stauffenberg stojí Mehnertovi často modelem, jako například pro sochu ženisty na
jednom z labských mostů v Magdeburku, jež byla slavnostně odhalena koncem roku
1939. V březnu roku 1942 byla socha neznámým vandalem zničena a její zbytky byly
naházeny do Labe.
Eine enge Freundschaft verbindet Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit den
Bildhauern Ludwig Thormaehlen und Frank Mehnert, die er aus dem Kreis um Stefan
George kennt. Mehrfach steht Stauffenberg für Mehnert Modell, so auch für ein
Pionierstandbild an einer Magdeburger Elbbrücke, das Ende 1939 feierlich aufgestellt
wird. Im März 1942 wird das Standbild von Unbekannten zerstört, die Bruchstücke
werden in die Elbe geworfen.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg v
dílně Franka Mehnerta, zjara roku 1939
Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der
Werkstatt von Frank Mehnert, Frühjahr 1939

Busta hraběte Clause Schenka von Stauffenberga
od Franka Mehnerta
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Büste Claus Schenk Graf von Stauffenbergs
von Frank Mehnert

„Magdeburský ženista“, 1939
Der „Magdeburger Pionier“, 1939

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
jako model pro Franka Mehnerta
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
als Modell für Frank Mehnert
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Novinový článek k odhalení sochy
„Magdeburského ženisty“, prosinec 1939
Symbol magdeburského ženisty
Dar místních stavebních firem –
odhalení na Mostě ženistů
Od nedělního poledne se na východním konci
Mostu magdeburských ženistů tyčí postava ženisty,
která byla vytvořena sochařem Viktorem Frankem.
Tato postava, symbol magdeburského ženisty, se dívá
směrem na východ, do země, ke které Němci – tolik
prahnoucí po prostoru – vzhlížejí. Postava vyzařuje
střídmost a energii a zobrazuje zároveň vojáka a
dělníka. Vedle sochy postavy, která neohroženě
hledí do budoucnosti, je položena ocelová helma a
vojenská brašna.
U příležitosti odhalení sochy se nekonala žádná
velká oslava. Prezident Magdeburské průmyslové
a obchodní komory Farenholtz se zhostil úkolu
předat sochu do správy města. Šťastnou myšlenkou
bylo, že se tak stalo v den 5. výročí otevření Mostu
magdeburských ženistů. Prezident Farenholtz
promluvil jménem několika magdeburských
stavebních firem, jež městu dílo Viktora Franka
věnovaly.
Mezi zúčastněnými byl také podplukovník
Creutzburg, magdeburský vojenský velitel. Kapitán
Kuhne zastupoval magdeburské ženisty a vyšší
správní úředník Günther primátora, který je v
současné době na služební cestě. Východnímu konci
mostu nyní vévodí postava věnovaná všem ženistům,
kteří sloužili u naší posádky. Spolu s nimi je však
potřeba vzpomenout všech mužů, kteří jako ženisti
sloužili své vlasti. K nim patří také 1. župní velitel
Magdeburska-Anhaltska kapitán Loeper. Magdeburk,
coby město na Labi, získalo sochu, která věrně odráží
jeho historický i vojenský význam a obrací pozornost
do směru, který byl vždy pro Magdeburk osudným.

Zeitungsartikel zur Aufstellung des
„Magdeburger Pioniers“, Dezember 1939
Symbol des Magdeburger Pioniers
Geschenk heimischer Baufirmen –
Aufstellung an der Brücke der Pioniere
Seit Sonnabend Mittag erhebt sich am Ostende
der Brücke der Magdeburger Pioniere die Gestalt eines Pioniers,
die von dem Bildhauer Viktor F r a n k geschaffen wurde. Die
Figur, Symbol des Magdeburger Pioniers, hat den Blick nach
Osten gerichtet, in ein Land, dem immer die Sehnsucht des
raumbedürftigen deutschen Menschen galt und dessen Forderung
immer an den Namen unserer Stadt geknüpft sein wird.
Schlichtheit und Energie strahlt die Gestalt aus, die Soldat und
Arbeiter zugleich zu sein scheint. Stahlhelm und Tornister liegen
neben der Figur, die unbeschwert den Blick in die Zukunft richtet.
Von einer großen Feier hatte man Abstand genommen.
Präsident F a r e n h o l t z der Industrie- und Handelskammer
zu Magdeburg hatte es übernommen, die Figur in die Obhut
der Stadt zu geben, und es war ein glücklicher Gedanke, es an
dem Tage zu tun, an dem die Brücke der Magdeburger Pioniere
fünf Jahre besteht. Präsident Farenholtz sprach im Namen einer
Anzahl Magdeburger Baufirmen, die gemeinsam das Werk von
Viktor Frank der Stadt zum Geschenk machen.
Oberstleutnant C r e u t z b u r g war in seiner Eigenschaft als Kommandant von Magdeburg zugegen. Hauptmann
K u h n e vertrat seine Kameraden von den Magdeburger
Pionieren, Amtmann G ü n t h e r den durch eine Dienstreise
verhinderten Oberbürgermeister. Der östliche Brückenkopf der
Brücke weist nun eine Gestalt auf, durch die alle Pioniere geehrt
werden sollen, die in unserer Garnison gelegen haben. Mit
ihnen aber soll aller Männer gedacht werden, die als Pioniere
ihrem Vaterland gedient haben. Zu ihnen zählt auch der erste
Gauleiter von Magdeburg-Anhalt, Hauptmann L o e p e r .
Magdeburg als Stadt am Elbstrom hat ein Standbild erhalten,
das sich der militärischen und geschichtlichen Vergangenheit
in rechter Weise bedient und das Augenmerk in eine Richtung
lenkt, die immer das Schicksal Magdeburgs war.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg a
rytíř Albrecht Mertz von Quirnheim,
„Vůdcův hlavní stan“ Winniza/Ukrajina, 1942
Claus Schenk Graf von Stauffenberg und
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim
„Führerhauptquartier“ Winniza/Ukraine, 1942
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Stauffenberg ve vrchním velitelství armády
Stauffenberg im Oberkommando des Heeres

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg působí od května 1940 v organizačním
oddělení generálního štábu armády a v různých funkcích ve vrchním velitelství
armády. V květnu 1941 je v generálním štábu povýšen na majora. V roce
1942 kritizuje z vojenského odborného hlediska Hitlerovo vedení války a jeho
strategická rozhodování a zásadně se odvrací od nacistického systému. Vedení
války způsobem, který popírá základní lidská práva, masové vraždění Židů a
utlačování obyvatelstva na okupovaných územích, ho v létě 1942 přivedou k
závěru, že atentát na Hitlera je nejen správný, nýbrž také nutný. Stauffenberg
se v zimě 1942/43 neúspěšně snaží získat více generálů a polních maršálů
pro akci proti Hitlerovi a poznamená k jednomu ze spiklenců: „Buď mají ti
chlapi plné kalhoty, nebo hlavu plnou slámy, oni nechtějí…“ Protože existuje
nebezpečí odhalení jeho činností, nechá se Stauffenberg přeložit na frontu
do Tuniska.

Seit Mai 1940 ist Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Organisationsabteilung des Generalstabs des Heeres und in wechselnden Funktionen
im Oberkommando des Heeres eingesetzt und wird im Mai 1941 zum
Major im Generalstab befördert. 1942 kritisiert er nicht nur militärfachlich
Hitlers Kriegsführung und dessen strategische Entscheidungen, sondern
hat sich grundsätzlich vom nationalsozialistischen System abgewandt. Die
völkerrechtswidrige Kriegsführung, der Massenmord an den Juden und die
Unterdrückung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten lassen ihn im
Sommer 1942 zu dem Schluss kommen, dass ein Attentat auf Hitler nicht nur
berechtigt, sondern auch notwendig ist. Stauffenberg versucht im Winter
1942/43 vergeblich, mehrere Generale und Feldmarschälle für eine Aktion
gegen Hitler zu bewegen, und bemerkt gegenüber einem Mitverschwörer:
„Die Kerle haben ja die Hosen voll oder Stroh im Kopf, sie wollen nicht …“
Weil die Gefahr einer Entdeckung seiner Aktivitäten besteht, lässt sich
Stauffenberg an die Front nach Tunesien versetzen.
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Plukovník generálního štábu Reinhard Gehlen, podplukovník
generálního štábu Coelestin von Zitzewitz a hrabě Claus
Schenk von Stauffenberg během přestávky na cestě ze
sídla Vrchního velitelství armády „Mauerwald“ do „Vůdcova
hlavního stanu“ ve Winniza, léto 1942.
Oberst i.G. Reinhard Gehlen, Oberstleutnant i.G. Coelestin
von Zitzewitz und Claus Schenk Graf von Stauffenberg
während einer Pause auf der Fahrt vom OKH-Hauptquartier
„Mauerwald“ zum „Führerhauptquartier“ in Winniza,
Sommer 1942
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg (vpravo)
na Vrchním velitelství armády, léto 1942
Claus Schenk Graf von Stauffenberg (rechts) im
Oberkommando des Heeres, Sommer 1942

Dopis hraběte Clause Schenka von Stauffenberga
generálu Friedrichu Paulusovi, 12. června 1942
Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
an General Friedrich Paulus, 12. Juni 1942
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Velectěný pane generále!
		
Armádní skupina Jih mi sdělila, že se už u nich nemám hlásit,
neboť z důvodu návštěvy Vůdce ve dnech, které by přicházely do úvahy, na
mě nebudou mít čas. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vrátit se okamžitě zpět
letadlem vrchního velitelství wehrmachtu, abych tak získal celý den navíc.
		
Tyto okolnosti mi znemožnily se s panem generálem rozloučit
a vyslovit panu generálovi můj hluboký dík za přátelské přijetí v hlavním
stanu. Žádám o svolení to písemně napravit a co nejsrdečněji poděkovat za
pohostinnost, které jsem, jako osobní host pana generála, mohl požívat.
		
Dny v Charkově a jeho okolí, spolu s kontaktem všech navštívených
divizí, pro mne byly velkou radostí a dodaly mi novou chuť do mé práce. Nadto
jsem si opětovně silně uvědomil, co všechno uniká člověku, který je mimo
jednotku. Co může být krásnějšího, než to bezprostředně cítit a nechat to na sebe
působit! Oproti tomu jsou všechna uspokojení, která lze v jisté míře nalézt také
zde, jen obyčejnou náhražkou. A to o to více, že, coby zasvěcený – a za toho se po
dvouletém působení zde považuji – vždy rozpoznám hranice každé akce ještě
před jejím začátkem. Je mi naprosto jasné, že se přesto musí bojovat a pokouším
se to pokaždé také vysvětlovat všem ostatním. Není však vždy lehké neztratit
přitom vlastní vnitřní náboj. Pane generále, oni budou nejlépe rozumět
tomu, jak posilující je taková návštěva tam, kde se bez rozmyslu nasazuje to
nejcennější, zatímco se vůdci a vzory dohadují o prestiž a odvahu a snaží se
zastupovat názory tisíců, přičemž sami by takovou oběť nikdy nepřinesli.
		
Takové vidění světa zdejší život neulehčuje. Pokud už to však člověk
nevidí, měl by být odsud hnán sviňským krokem.
		
Pane generále, oni jsou opět v akci a my s horoucím srdcem
sledujeme každý jejich krok. Nechť nad touto operací i nad těmi budoucími svítí
šťastná hvězda.
		
V úctě a vděčnosti
			
jsem panu generálovi
					vždy oddaný
						
Stauffenberg.
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Hochzuverehrender Herr General!
Die Heeresgruppe Süd teilte mit, dass ich nicht mehr mich dort melden
sollte, da durch den Führerbesuch am in Frage kommenden Tage doch keine Zeit
für mich sei. Aus diesem Grunde entschloss ich mich, doch sofort mit der OKW
Maschine zurückzufliegen, um auf diese Weise einen ganzen Tag zu gewinnen.
Diese Umstände machten es mir unmöglich, mich bei Herrn General
abzumelden und Herrn General meinen gehorsamsten Dank für die gütige
Aufnahme im Hauptquartier auszusprechen. Ich bitte, dies schriftlich nachholen
und insbesondere meinen gehorsamsten Dank für die Gastfreundschaft, die ich
als persönlicher Gast von Herrn General geniessen durfte, aussprechen zu dürfen.
Die Tage in und um Charkow mit der Berührung mit all den besuchten
Divisionen war eine grosse Freude und hat wieder „viel Auftrieb gegeben“.
Freilich kam auch wieder in besonderem Masse zum Bewusstsein, was man fern
der Truppe versäumt. Was kann schöner sein, als dies unmittelbar sorgen und
sich auswirken dürfen! Demgegenüber bleibt alle Befriedigung, die in gewissem
Sinn natürlich auch hier zu finden ist, ein klägliches Surrogat. Und dies umso
mehr, als ein Eingeweihter - und als solchen rechne ich mich nach 2jähriger
Tätigkeit hier - ja bei der Sache sofort die, keineswegs immer im Sachlichen
begründeten, Grenzen jeder Aktion schon vor ihrem Beginn erkennen muss.
Mir ist wohl bewusst, dass trotzdem gekämpft werden muss, und ich versuche,
dies auch allen Mitspielern immer wieder klar zu machen. Dabei aber selbst
den inneren Schwung nicht zu verlieren, fällt nicht immer leicht. Herr General
werden am besten verstehen, wie erquickend ein Besuch aus solcher Luft dann
dort ist, wo bedenkenlos der höchste Einsatz gewagt wird, wo ohne Murren das
Leben hingegeben wird, während sich die Führer und Vorbilder um das Prestige
zanken oder den Mut, eine das Leben von Tausenden betreffende Ansicht, ja
Überzeugung zu vertreten, nicht aufzubringen vermögen.
Freilich macht es das Leben hier nicht leichter, die Dinge so zu sehen. Sieht
man aber das nicht mehr, dann gehört man schleunigst aus diesem Haus gejagt!
Herr General stehen wieder in einer Operation und mit heissem Herzen
verfolgen wir jeden Schritt. Möge diese wie die kommenden unter einem guten
Stern stehen.
In Verehrung und Dankbarkeit
		
bin ich Herrn General
			
stets gehorsamster
					Stauffenberg.
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
v Tunisku, nádraží Kasserine,
20. února 1943
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in Tunesien, Bahnhof Kasserine,
20. Februar 1943
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Nasazení na frontu a zranění v Tunisku
Der Fronteinsatz und die Verwundung in Tunesien

Stauffenberg je k 1. lednu 1943 povýšen na podplukovníka generálního štábu.
Po několika dnech dovolené v Berlíně, které využívá také k rozhovorům se
spiklenci, se 14. února 1943 hlásí u 10. tankové divize v Tunisku, která má krýt
ústup generálního polního maršála Erwina Rommela. Při náletu 7. dubna 1943
je Stauffenberg těžce raněn. Přichází o pravou ruku, o malíček a prsteníček
na levé ruce a o levé oko. Krátce před kapitulací německých jednotek v Africe
se podaří Stauffenberga dopravit do lazaretu v Mnichově. Ještě během
rekonvalescence si Clause von Stauffenberga vyžádá za svého štábního
náčelníka generál Friedrich Olbricht, který je od roku 1940 šéfem Všeobecného
armádního úřadu na vrchním velitelství armády v Berlíně. Olbricht vědomě
dosazuje protivníky nacizmu do důležitých funkcí a připravuje tak od roku
1942 plány pro vojenský převrat pod krycím názvem „Operace Valkýra“.

Stauffenberg wird zum 1. Januar 1943 zum Oberstleutnant i.G. (im Generalstab) befördert. Nach einigen Urlaubstagen in Berlin, die er auch
für Gespräche mit Mitverschworenen nutzt, trifft er am 14. Februar 1943
bei der 10. Panzerdivision in Tunesien ein, die Generalfeldmarschall
Erwin Rommels Rückzug in Tunesien decken soll. Am 7. April 1943 wird
Stauffenberg bei einem Luftangriff schwer verwundet. Er verliert die rechte
Hand, den kleinen und den Ringfinger der linken Hand und das linke Auge.
Kurz vor der Kapitulation der deutschen Afrika-Truppen kann Stauffenberg
über Italien ins Lazarett nach München gebracht werden. Noch während
der Genesungszeit fordert General Friedrich Olbricht, seit 1940 Chef des
Allgemeinen Heeresamtes im Oberkommando des Heeres in Berlin, Claus von
Stauffenberg als seinen Stabschef an. Olbricht schleust bewusst Gegner der
Nationalsozialisten in wichtige Positionen und bereitet seit 1942 unter dem
Decknamen „Operation Walküre“ Pläne für einen militärischen Umsturz vor.
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Hrabě Claus Schenk von
Stauffenberg (vlevo) v Tunisku,
zjara roku 1943
Claus Schenk Graf von
Stauffenberg (links) in Tunesien,
Frühjahr 1943

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg se svým synem Heimeranem, svou dcerou Valerií, neteří Elisabeth, synovcem Alfredem
a dalším synem Franzem Ludwigem v Lautlingenu, léto 1943
Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinem Sohn Heimeran,
seiner Tochter Valerie, der Nichte Elisabeth, dem Neffen Alfred
und seinem Sohn Franz Ludwig in Lautlingen, Sommer 1943
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg
(vlevo) jako 1. důstojník generálního
štábu 10. tankové divize se svým
představeným generálmajorem baronem
Friedrichem von Broich a generálním
polním maršálem Erwinem Rommelem,
Tunisko, zjara roku 1943
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
(links) als Erster Generalstabsoffizier
der 10. Panzerdivision mit seinem
Vorgesetzten Generalmajor Friedrich
Freiherr von Broich und Generalfeldmarschall Erwin Rommel,
Tunesien, Frühjahr 1943

Dopis hraběte Clause Schenka
von Stauffenberga příteli
Willymu Bürklinovi z lazaretu
v Mnichově, 9. června 1943.
Stauffenberg píše obtížně
zbylými třemi prsty levé ruky.
Brief von Claus Schenk Graf
von Stauffenberg an seinen
Freund Willy Bürklin aus
dem Lazarett in München,
9. Juni 1943. Stauffenberg
schreibt mühsam mit den
verbliebenen drei Fingern der
linken Hand.
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Henning von Tresckow, narozen 1901, od roku 1941
1. důstojník generálního štábu (I a) v armádní
skupině Střed, se od poloviny roku 1942 několikrát
pokoušel organizovat atentáty na Hitlera, které
však jeden za druhým z různých příčin nevycházely.
Spolu se Stauffenbergem nesl v roce 1943 hlavní
odpovědnost za přepracování plánu na převrat
a bezprostředně před 20. červencem 1944
Stauffenberga povzbudil, aby atentát provedl.
Po obdržení zprávy o nevydařeném puči spáchal
21. července 1944 sebevraždu na frontové linii u
Ostrowa.

Henning von Tresckow, geboren 1901, seit 1941 Erster
Generalstabsoffizier (I a) in der Heeresgruppe Mitte,
versucht seit Mitte 1942 mehrmals, Anschläge auf Hitler
zu organisieren, die jedoch immer wieder wegen widriger
Umstände scheitern. Er ist gemeinsam mit Stauffenberg
1943 hauptverantwortlich für die Überarbeitung der
Umsturzpläne und bestärkt diesen unmittelbar vor
dem 20. Juli 1944, das Attentat durchzuführen. Als er
die Nachricht vom gescheiterten Staatsstreich erhält,
setzt Tresckow am 21. Juli 1944 seinem Leben an der
Hauptkampflinie bei Ostrow ein Ende.
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Cesta k pokusu o převrat
Der Weg zum Umsturzversuch

V srpnu 1943 se Stauffenberg v Berlíně opakovaně setkal s Henningem von
Tresckowem a dalšími spiklenci. V polovině září se stává náčelníkem štábu ve
Všeobecném armádním úřadu a tuto svoji pozici využívá k dalším přípravám
atentátu a převratu. Spiklenci kolem Stauffenberga a Tresckowa soustředí své snahy
na odstavení Hitlera, převzetí vojenského velení a vládní odpovědnosti v Německu.
Opírají se o plány, které byly vytvořeny k potlačení vnitřních nepokojů a povstání
nuceně nasazených. Výkonná moc a vojenské velení by v těchto případech měly
přejít na velitele rezervní armády. Spiklenci několikrát tyto plány, označené kódem
„Valkýra“, změní a přizpůsobí je aktuálním poměrům. Prostřednictvím „Valkýry“
chtějí převzít kontrolu nad objekty berlínské vlády, strany a Wehrmachtu, aby
tak vytvořili podmínky pro převrat.

Im August 1943 trifft Stauffenberg in Berlin mehrfach mit Henning von Tresckow
und anderen Mitverschworenen zusammen. Seit Mitte September ist er Chef
des Stabes im Allgemeinen Heeresamt und nutzt seine Position für die weiteren
Attentats- und Umsturzvorbereitungen. Die Verschwörer um Stauffenberg und
Tresckow richten ihre Bemühungen auf die Ausschaltung Hitlers, die Erlangung der
militärischen Befehlsgewalt und die Übernahme der Regierungsverantwortung in
Deutschland.
Sie stützen sich auf Pläne, die zur Niederschlagung von inneren Unruhen und
Aufständen von Zwangsarbeitern entwickelt worden sind. In diesen Fällen sollen
die vollziehende Gewalt und die militärische Führung auf den Befehlshaber
des Ersatzheeres über-gehen. Die Verschwörer wandeln diese Pläne, die mit
dem Stichwort „Walküre“ bezeichnet werden, mehrmals ab und passen sie den
jeweiligen Verhältnissen an. Mittels „Walküre“ wollen sie die Berliner Regierungs-,
Partei- und Wehrmachtsstellen in ihre Gewalt bringen, um so die Voraussetzungen
für den Umsturz zu schaffen.
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Margarete von Oven,
snímek po roce 1945
Margarete von Oven pracuje od roku 1933
jako sekretářka generála barona Kurta von
Hammerstein-Equord a později také pro
generálplukovníka barona Wernera von
Fritsche. Spolu s Erikou von Tresckow a
baronkou Ehrengard von der Schulenburg
sepisuje jako spolehlivá důvěrnice spiklenců
okolo Olbrichta, Tresckowa a Stauffenberga
plány „Valkýry“ a zhotovuje jejich čistopisy.
Margarete von Oven,
Aufnahme nach 1945
Margarete von Oven arbeitet 1933 bereits
als Sekretärin für General Kurt Freiherr von
Hammerstein-Equord und später auch für
Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch.
Gemeinsam mit Erika von Tresckow und
Ehrengard Gräfin von der Schulenburg schreibt
sie als zuverlässige Mitwisserin der Verschwörer
um Olbricht, Tresckow und Stauffenberg die
„Walküre“-Entwürfe nieder und fertigt die
Reinschriften an.

Návrh denního rozkazu na den převratu
Tento a ostatní návrhy pokusu o převrat byly
v roce 1944 zakopané spiklenci v blízkosti
hlavního stanu vrchního velitelství armády
„Mauerwald“ a na základě výpovědi majora
Joachima Kuhna znovu vykopány sovětskými
úřady v roce 1945. Tyto dokumenty se dnes
nacházejí v archivu Federální bezpečnostní
služby Ruské federace.
Entwurf eines Tagesbefehls für den
Tag des Umsturzes
Dieser und andere Entwürfe für den
Umsturzversuch werden von den
Verschwörern 1944 in der Nähe des
OKH-Hauptquartiers „Mauerwald“
vergraben und nach Angaben von Major
Joachim Kuhn 1945 von sowjetischen
Behörden ausgegraben. Heute liegen
diese Dokumente im Archiv des Föderalen
Sicherheitsdienstes der Russischen
Föderation.

Vstup do vrchního velitelství
armády (Bendlerblock),
Berlín 1940
Der Eingang zum Oberkommando
des Heeres (Bendlerblock),
Berlin 1940

						Velitelství dne
		

_D_e_n_n_í___r_o_z_k_a_z_

		

Vůdce je mrtev

Zkažené a nezodpovědné elementy, které pod ochranou neomezené
moci dlouho sledovaly vlastní sobecké cíle, se pokusily získat pro sebe moc.
Věděly, že lid a armáda sledovaly s rostoucím rozladěním jejich nezákonné
jednání. Egoisticky doufaly, že si prostřednictvím násilí neznajícího hranic
a bez ohledu na německé oběti a zničení vlasti, zachrání vlastní životy a
svou kořist. Hlas práva chtěly utopit v potocích krve.
V okamžiku největšího nebezpečí pro vlast Wehrmacht zasáhl,
zrádce zneškodnil a převzal na sebe výkonnou moc.
		
Voják
má od teď v rukách vedení země a Wehrmachtu. Po boku mu stojí
zkušení muži s odbornými znalostmi a neposkvrněnou ctí ze všech
vrstev obyvatelstva a všech žup Říše.
		
Vojáci
S pověřením velet celému Wehrmachtu Vám garantuji odborné vedení.
Od teď od Vás budou vyžadovány pouze takové oběti, které jsou kvůli
ochraně vlasti nezbytné. Žádnému z Vašich velitelů se již nestane, že by
jeho odborné rady byly potupně zamítnuty jen z důvodu nesmyslné
msty. Vojenské velení země je Vám garancí, že vlast po návratu naleznete
v takovém stavu, v jakém ji doufáte nalézt. Tato vlast Vám nyní bude ve
Vašem boji všemi silami nápomocna. Ona se na druhou stranu spoléhá
na Vás, věří a čeká, že ji zachráníte.
		

Vojáci!

a především
		
Vy, bojovníci na v ýchodní frontě!
Za touto vlastí budete stát. Za tuto vlast po čtyřech letech nejtěžších
bojů vybojujete poslední boj. Ne za fantastické plány, ne za bezbřehé
dobývání, ale za jednoduchý cíl: ochránit Vaši zem, Váš dům, Vaše ženy
a děti. Pokud zaváháte, vše, co Vám je drahé a milé, propadne zkáze.
Zvládněte tento boj, abychom ve svobodě našli smíření a vytvořili mír,
který je hoden našich padlých.
Tímto Vás jménem vlasti znovu zapřísahávám k věrnosti,
poslušnosti a odvaze.
Věřím ve jménu vlasti ve Vaši bezmeznou odvahu, která se vždy
zvětšovala s rostoucím nebezpečím.
Věřím ve Vaši sílu a Vaši víru v Německo.
						Podpis.
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					Hauptquartier den
		

_T_a_g_e_s_b_e_f_e_h_l_._

Der Führer ist tot.
Verderbte und gewissenlose Elemente, die unter dem Schutz
unumschränkter Macht seit Langem ihre eigenmächtigen Ziele verfolgten,
haben den Versuch unternommen, die Herrschaft an sich zu reissen.
Sie wussten, das Volk und Wehrmacht mit steigender Erbitterung ihr
gesetzloses Treiben verfolgten. Gleichgültig gegen die Opfer deutschen
Lebens, unbekümmert um die Trümmer der Heimat, allein auf ihr eigenes
Wohl bedacht, hofften sie durch den Besitz schrankenloser Gewalt sich
selbst zu retten, ihre Beute zu sichern, in einem Strom von Blut die Stimme
des Rechts zu ersticken.
Im Augenblick höchster Gefahr für das Vaterland hat die
Wehrmacht eingegriffen, die Verräter unschädlich gemacht, die
vollziehende Gewalt übernommen.
		
Ein Soldat ,
hat die Führung des Reiches und den obersten Befehl über die
Wehrmacht.
Erprobte Männer mit sachlichen Kenntnissen und unbefleckter Ehre aus
allen Schichten des Volkes, allen Gauen des Reiches stehen ihm zur Seite.
		
Soldaten
Mit dem Oberbefehl über die Wehrmacht betraut, bürge ich Euch für
sachkundige Führung. Nur die Opfer werden fortan von Euch verlangt
die zur Rettung des Vaterlandes notwendig sind. Keinem Eurer Führer
wird mehr sein Raten und Handeln aus sachlicher Kenntnis und
Verantwortung mit schmählicher Entfernung vergolten werden. Die
soldatische Führung des Reiches ist Euch Bürge, dass die Heimat so wird,
wie Ihr, die Kämpfenden sie wollt, wie Ihr sie, wenn Ihr zurückkommt, zu
finden hofft. Diese Heimat wird mit allen Kräften Eurem Kampf dienen. Sie
hinwiederum baut auf Euch. Sie glaubt und erwartet, dass Ihr sie rettet.
			

Soldaten !

und noch vor den Anderen
		

Ihr Kämpfer der Ostfront !

Für diese Heimat sollt Ihr einstehen. Für diese Heimat nach 4 Jahren
grössten Ringens einen letzten Kampf kämpfen, nicht für fantastische
Pläne, grenzenlose Eroberungen, sondern für das schlichte Ziel: Euern
Herd, Euer Haus, Eure Frauen und Kinder zu bewahren. Wenn Ihr wankt,
verfällt alles, was Euch teuer ist der Verwüstung und dem Untergang.
Besteht diesen Kampf, damit wir in Freiheit die Versöhnung suchen
können, einen Frieden, der unserer Toten würdig ist.
Ich verpflichte Euch im Namen des Vaterlandes erneut zu Treue,
Gehorsam und Tapferkeit.
Ich hoffe für das Vaterland auf Euren unbeugbaren Mut, der stets
mit der Gefahr gewachsen ist.
Ich vertraue auf Eure Kraft und Euren Glauben an Deutschland.
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					Unterschrift.

Generálplukovník Ludwig Beck, narozen 1880,
je od roku 1933 do roku 1938 náčelníkem
generálního štábu armády. Po jeho odstoupení
se stává ústřední postavou vojenské opozice.
V nekompromisním odmítání válečného
rizika se Beck názorově shoduje s Carlem
Goerdelerem. Během války vstupuje Beck
do centra odboje. Pokud by se byl podařil
atentát na Hitlera, měl se stát hlavou státu.
Ve večerních hodinách 20. července 1944
volí Ludwig Beck dobrovolnou smrt.

Generaloberst Ludwig Beck, geboren 1880, ist
von 1933 bis 1938 Generalstabschef des Heeres.
Nach seinem Rücktritt wird er zum Mittelpunkt
der militärischen Opposition. In kompromissloser
Ablehnung des Kriegsrisikos trifft sich Beck mit
Carl Goerdeler. Im Krieg tritt Beck in das Zentrum
des Widerstandes. Nach einem gelungenen
Anschlag auf Hitler soll er Staatsoberhaupt
werden. Am Abend des 20. Juli 1944 wählt
Ludwig Beck den Freitod.
64

Kontakty v odboji
Verbindungen im Widerstand

Pokus o převrat z 20. července 1944 měl za cíl ukončení války a nacistických
násilných zločinů, stejně jako obnovení právního pořádku v Německu. K
tomu je vždy nutný soulad mezi vojenskými a civilními činiteli v odboji.
Politickou odpovědnost po povedeném převratu měli převzít Ludwig Beck
a Carl Friedrich Goerdeler. Stauffenbergovo osobní charizma je velké a jeho
odborné kompetence uznávané. Přivádí mnohé odpůrce režimu a nalézá mezi
nimi dobré přátele. Hrabě Peter Yorck von Wartenburg mu zprostředkovává
kontakt na někdejšího sociálnědemokratického poslance Říšského sněmu Julia
Lebera, jenž stejně jako Yorck patří ke Kreisavskému kruhu kolem hraběte
Helmutha Jamese von Moltke. Intenzivní rozhovory vede Stauffenberg na
podzim roku 1943 také se zástupci odborářských hnutí, jako například s
Wilhelmem Leuschnerem, Jakobem Kaiserem, Hermannem Maaßem a Maxem
Habermannem. Se Stauffenbergovým vědomím vedou Julius Leber a Adolf
Reichwein v červnu 1944 rozhovory s ilegálním vedením komunistické strany.

Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 hat die Beendigung des Krieges und
der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen sowie die Wiederherstellung
des Rechtsstaats in Deutschland zum Ziel. Immer ist daher die Abstimmung
zwischen militärischen und zivilen Kreisen der Verschwörung notwendig.
Die politische Verantwortung nach dem gelungenen Umsturz sollen Ludwig
Beck und Carl Friedrich Goerdeler übernehmen. Stauffenbergs persönliche
Ausstrahlung ist groß, seine fachliche Kompetenz anerkannt. Er führt viele
Gegner des Regimes zusammen und findet unter ihnen enge Freunde.
Peter Graf Yorck von Wartenburg vermittelt ihm Kontakt zu dem früheren
sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Julius Leber, der ebenso wie
Yorck zum Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke zählt. Auch
mit Vertretern der Gewerkschaftsbewegung wie Wilhelm Leuschner, Jakob
Kaiser, Hermann Maaß und Max Habermann führt Stauffenberg im Herbst
1943 intensive Gespräche. Mit Stauffenbergs Wissen führen Julius Leber und
Adolf Reichwein im Juni 1944 Gespräche mit der illegalen Inlandsleitung der
Kommunistischen Partei.
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Carl Friedrich Goerdeler, narozený 1884, je od roku 1930
primátorem Lipska a od roku 1935 má značné potíže s NSDAP.
Po odstoupení z funkce primátora pracuje v koncernu Bosch
jako poradce a podniká dlouhé cesty v tuzemsku i v zahraničí.
Při těchto cestách agituje pro opoziční cíle jeho politiky
namířené proti nacistům. V roce 1938 se Carl Goerdeler stává
hlavou civilních odbojových kruhů. V případě vydařeného
atentátu se měl stát říšským kancléřem. Po pokusu o převrat
20. července 1944 se mu nejprve podaří utéct, po následném
udání je 8. září 1944 „lidovým soudním dvorem“ odsouzen k
trestu smrti. Až o pět měsíců později, 2. února 1945, je Carl
Goerdeler zavražděn v Berlíně-Plötzensee.

Carl Friedrich Goerdeler

Carl Friedrich Goerdeler, geboren 1884, ist seit 1930
Oberbürgermeister von Leipzig und hat seit 1935 heftige
Auseinandersetzungen mit der NSDAP. Nach seinem Rücktritt
als Oberbürgermeister ist er als Berater des Bosch-Konzerns
tätig und unternimmt in Deutschland und im Ausland
ausgedehnte Reisen. Dabei wirbt er für die oppositionellen
Ziele seiner gegen die Nationalsozialisten gerichteten Politik.
Ab 1938 wird Carl Goerdeler ein Mittelpunkt der zivilen
Widerstandskreise. Nach einem gelungenen Anschlag soll er
Reichskanzler werden. Nach dem Umsturzversuch vom 20. Juli
1944 kann er zuerst entkommen, wird denunziert und am
8. September 1944 vom „Volksgerichtshof“ zum Tode
verurteilt. Erst fünf Monate später, am 2. Februar 1945,
wird Carl Goerdeler in Berlin-Plötzensee ermordet.

Adam von Trott zu Solz
Adam von Trott zu Solz, narozen 1909, pracuje od roku 1940
v informačním oddělení ministerstva zahraničí a v odboji je
považován za předního odborníka na zahraniční politiku.
15. srpna 1944 je „lidovým soudním dvorem“ odsouzen k
trestu smrti a 26. srpna 1944 zavražděn na popravišti v
Berlíně-Plötzensee.
Adam von Trott zu Solz, geboren 1909, arbeitet seit 1940 in
der Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes und gilt
als führender außenpolitischer Denker im Widerstand. Am
15. August 1944 wird er vom „Volksgerichtshof“ zum Tode
verurteilt und am 26. August 1944 in der Hinrichtungsstätte
Berlin-Plötzensee ermordet.
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Wilhelm Leuschner, narozen 1890, patří ve Výmarské
republice k nejvlivnějším sociálnědemokratickým
odborovým předákům a politikům. V případě
vydařeného pokusu o převrat chtěl vytvořit jednotné
odbory zastupující zájmy všech zaměstnanců a měl se
stát vicekancléřem. 16. srpna 1944 je zatčen gestapem,
8. září 1944 „lidovým soudním dvorem“ odsouzen k
smrti a 29. září 1944 zavražděn v Berlíně-Plötzensee.

Wilhelm Leuschner

Wilhelm Leuschner, 1890 geboren, gehört in
der Weimarer Republik zu den einflussreichsten
sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern und
Politikern. Nach einem gelungenen Umsturzversuch
will er vor allem die Einheitsgewerkschaft als Interessenvertretung aller Arbeitenden schaffen und ist für
das Amt eines Vizekanzlers vorgesehen. Er wird am
16. August 1944 von der Gestapo festgenommen,
am 8. September vom „Volksgerichtshof“ zum Tode
verurteilt und am 29. September 1944 in BerlinPlötzensee ermordet.

Julius Leber
Julius Leber, narozen 1891, je nacisty vězněn jako
prominentní sociálnědemokratický politik v letech 1933 –
1937 a patří od roku 1941 ke Kreisavskému kruhu.
Leber, který se měl po podařeném převratu stát říšským
kancléřem nebo ministrem vnitra, je 5. července 1944
na udání zatčen a uvězněn. 20. října 1944 je „lidovým
soudním dvorem“ odsouzen k trestu smrti a 5. ledna 1945
zavražděn v Berlíně-Plötzensee.
Julius Leber, geboren 1891, ist als prominenter sozialdemokratischer Politiker von den Nationalsozialisten
zwischen 1933 und 1937 inhaftiert und gehört ab 1941
dem Kreisauer Kreis an. Leber, der nach einem gelungenen
Umsturz Reichskanzler oder Innenminister werden soll,
wird am 5. Juli 1944 nach einer Denunziation durch einen
Gestapo-Spitzel festgenommen, am 20. Oktober 1944
vom „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt und am
5. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee ermordet.
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Plány na obsazení kabinetu po pokusu o převrat
Rekonstrukce vyhotovená gestapem, léto 1944
Ani po nevydařeném pokusu o převrat se gestapu nepodařilo identifikovat
všechny spiklence, avšak i tento nekompletní přehled znázorňuje hluboké
propojení mezi civilními a vojenskými konspirátory.
Kabinettsplanungen für den Umsturzversuch
Rekonstruktion durch die Geheime Staatspolizei, Sommer 1944
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Auch nach dem gescheiterten Umsturzversuch gelingt es der Gestapo nicht,
sämtliche Beteiligten der Verschwörung zu identifizieren. Doch auch diese
unvollständige Übersicht macht die tiefe Verbundenheit zwischen zivilen
und militärischen Verschwörern deutlich.

Generál Friedrich Olbricht, narozený
1888, je v roce 1940 jmenován velitelem
Všeobecného armádního úřadu při Vrchním
velitelství armády v Berlíně. Ve spolupráci
s civilními odbojovými skupinami okolo
Ludwiga Becka a Carla Goerdelera pracuje
od roku 1942 na vytvoření plánu „Valkýra“,
aby umožnil spiklencům převzetí výkonné
moci. Také on je po nepodařeném pokusu
o převrat v noci na 21. července 1944 na
příkaz generálplukovníka Friedricha Fromma
zastřelen na dvoře Bendlerblocku.

General Friedrich Olbricht, geboren 1888, wird
1940 zum Chef des Allgemeinen Heeresamtes
beim Oberkommando des Heeres in Berlin
ernannt. Er betreibt in Abstimmung mit zivilen
Oppositionsgruppen um Ludwig Beck und Carl
Goerdeler seit 1942 die Ausarbeitung der „Walküre“Pläne, um den Verschwörern die Übernahme der
vollziehenden Gewalt zu ermöglichen. Auch er
wird nach dem Scheitern des Umsturzversuches
in der Nacht zum 21. Juli 1944 auf Befehl von
Generaloberst Friedrich Fromm im Innenhof des
Bendlerblocks erschossen.
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Spiklenci
Mitverschworene

K nejbližším spiklencům této doby patří hrabě Fritz-Dietlof von der Schulenburg,
hrabě Ulrich-Wilhelm von Schwerin von Schwanenfeld a Eduard Brücklmeier,
kteří spolu se Stauffenbergem intenzivně pracovali na pokusu o převrat.
Stauffenbergův přítel, rytíř Albrecht Mertz von Quirnheim, se na přípravách
podílel stejně jako Stauffenbergův vzdálený příbuzný Cäsar von Hofacker. Ten byl
nejdůležitější spojkou se skupinou generála Carla-Heinricha von Stülpnagela v
Paříži.
Přestože žádný ze spiklenců nemá vysokou vojenskou hodnost, v některých
oborech mají rozhodující vliv. Chtějí se pokusit o atentát na Hitlera a o rozbití
systému zevnitř. Různí přátelé a kamarádi v jednotlivých úsecích fronty a armády
jim při tom nemalou měrou pomáhají. Konspirační síť však není nikdy bezchybná.
Mnohdy dokonce musí spiklenci vsadit na spolehlivost osob, u kterých si jejich
negativními postoji vůči Třetí říši nejsou zcela jisti.

Zu den engsten Mitverschworenen in dieser Zeit gehören Fritz-Dietlof
Graf von der Schulenburg, Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von
Schwanenfeld und Eduard Brücklmeier, die gemeinsam mit Stauffenberg den Umsturzversuch intensiv vorantreiben. Stauffenbergs Freund Albrecht
Ritter Mertz von Quirnheim beteiligt sich daran ebenso wie
Stauffenbergs Vetter Cäsar von Hofacker. Dieser arbeitet als wichtigster Verbindungsmann mit der Gruppe um General Carl-Heinrich von
Stülpnagel in Paris.
Obwohl keiner der Verschwörer einen hohen militärischen Rang bekleidet,
verfügen sie in einigen Bereichen über entscheidenden Einfluss. Sie wollen
von innen heraus den Anschlag auf Hitler und den Sturz des Systems wagen.
Dabei leisten ihnen einzelne Freunde, Kameraden und Vertraute an den
Frontabschnitten und in den Wehrkreisen wichtige Hilfe. Niemals aber ist das
Netz der Konspiration lückenlos. Vielfach müssen die Verschwörer sogar auf die
Zuverlässigkeit von Personen setzen, die ihnen keineswegs als sichere Gegner des
„Dritten Reiches“ bekannt sind.
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Rytíř Albrecht Mertz von Quirnheim, narozený 1905,
nastupuje v červnu 1944 po Stauffenbergovi ke
generálu Friedrichu Olbrichtovi jako náčelník štábu
ve Všeobecném armádním úřadě. Jeho zkušenosti z
německo-sovětské fronty z něj udělaly odhodlaného
nepřítele režimu. Je zastřelen v noci na 21. července
1944 ve dvoře Bendlerblocku, neboť zarputile
podporoval „Operaci Valkýra“.
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, geboren 1905,
tritt im Juni 1944 die Nachfolge Stauffenbergs als
Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt bei
General Friedrich Olbricht an. Seine Erfahrungen
an der deutsch-sowjetischen Front haben ihn zum
entschlossenen Regimegegner werden lassen. Er
wird in der Nacht zum 21. Juli 1944 im Innenhof des
Bendlerblocks erschossen, weil er entschlossen die
„Operation Walküre“ vorangetrieben hat.
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim

Cäsar von Hofacker, narozený 1896, je vzdáleným
příbuzným Clause Schenka von Stauffenberga.
Je spojkou mezi Paříží a Berlínem a spolu s
generálem Carlem-Heinrichem von Stülpnagelem
vede pokus o převrat na západní frontě. Hofacker
je 30. srpna 1944 odsouzen „lidovým soudním
dvorem“ k smrti a 20. prosince 1944 je zavražděn
v Berlíně-Plötzensee.
Cäsar von Hofacker, geboren 1896, ist ein Vetter
von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er stellt
die Verbindung zwischen Paris und Berlin her und
führt mit General Carl-Heinrich von Stülpnagel den
Umsturzversuch an der Westfront aus. Hofacker wird
am 30. August 1944 vom „Volksgerichtshof“ zum
Tode verurteilt und am 20. Dezember 1944 in
Berlin-Plötzensee ermordet.

Cäsar von Hofacker
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Werner von Haeften, narozený 1908, je od
listopadu 1943, po jeho uzdravení se z těžkého
zranění, pobočníkem Stauffenberga při veliteli
rezervní armády. 20. července 1944 letí Haeften
se Stauffenbergem do „Vůdcova hlavního stanu
Vlčí doupě“ u Rastenburgu ve Východním Prusku
a pomáhá mu při posledních přípravách atentátu.
Také on je v noci na 21. července 1944 na příkaz
generálporučíka Friedricha Fromma popraven ve
dvoře Bendlerblocku.
Werner von Haeften, geboren 1908, ist seit
November 1943 nach der Genesung von einer
schweren Verwundung als Adjutant von Claus
Schenk Graf von Stauffenberg beim Befehlshaber
des Ersatzheeres eingesetzt. Am 20. Juli 1944
fliegt Haeften gemeinsam mit Stauffenberg ins
„Führerhauptquartier Wolfschanze“ bei Rastenburg
in Ostpreußen und unterstützt ihn bei den letzten
Vorbereitungen für den Anschlag. Auch er wird nach
dem Scheitern des Umsturzversuches in der Nacht
zum 21. Juli 1944 auf Befehl von Generaloberst
Friedrich Fromm im Innenhof des Bendlerblocks
erschossen.
Werner von Haeften

Hrabě Ulrich-Wilhelm von Schwerin von
Schwanenfeld, narozen 1902, udržuje od 20. let
úzké kontakty s hrabětem Peterem Yorckem von
Wartenburg a se spolupracovníky ministerstva
zahraničí. Již v roce 1938 patří k okruhu spiklenců
kolem Hanse Ostera a Erwina von Witzlebena. Z
morálních důvodů se připojuje k přípravám pokusu
o převrat. 21. srpna 1944 je Schwerin odsouzen
„lidovým soudním dvorem“ k smrti a 8. září 1944
v Berlíně-Plötzensee zavražděn.
Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld,
geboren 1902, pflegt seit den 1920er Jahren enge
Kontakte zu Peter Graf Yorck von Wartenburg und
zu Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes. Schon
1938 gehört er zum Kreis der Verschwörer um
Hans Oster und Erwin von Witzleben. Aus sittlicher
Verpflichtung stellt er sich dem Umsturzversuch zur
Verfügung. Am 21. August 1944 wird Schwerin vom
„Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt und am
8. September 1944 in Berlin-Plötzensee ermordet.

Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg,
kolem roku 1941
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, um 1941
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Přípravy atentátu
Attentatsvorbereitungen
Hitlerovy porady o stavu fronty dávají možnost diktátora odstavit. Z toho důvodu
se Stauffenberg po neúspěších jeho předchůdců soustředí na usmrcení Hitlera
bombovým útokem ve „Vůdcově hlavním stanu“. Od poloviny června roku 1944
sem Stauffenberg, coby náčelník štábu velitele rezervní armády, získává přístup.
Přestože samotný čin vykoná on, zůstává odkázaný na pomoc svých přátel: je třeba
opatřit trhavinu a přivézt ji, dále se musí připravit útěk z hlavního stanu a rozsáhlé
informační embargo. Teprve poté bude šance, aby atentát vyústil ve svržení systému
připravované pod heslem „Operace Valkýra“.
Stauffenberg plánuje atentát na Hitlera už na 15. července 1944. Generál Friedrich
Olbricht už v Berlíně spouští „Operaci Valkýra“, v jejímž průběhu mají být obsazeny
nejdůležitější objekty státu, NSDAP a Wehrmachtu v Berlíně. S velkými obtížemi se
mu následně podaří operaci přerušit a dodatečně ji zamaskovat planým poplachem.

Die Lagebesprechungen Hitlers scheinen eine Möglichkeit zu bieten, den Diktator
auszuschalten. Deshalb konzentriert sich Stauffenberg nach mehreren Versuchen
anderer darauf, Hitler durch einen Bombenanschlag im „Führerhauptquartier“ zu
töten. Seit Mitte Juni 1944 hat Stauffenberg hier Zugang als Chef des Stabes des
Befehlshabers des Ersatzheeres. Obwohl er persönlich die Tat übernimmt, bleibt
er auf die Unterstützung seiner Freunde angewiesen: Sprengstoff muss be-schafft
und transportiert werden, die Flucht aus dem Hauptquartier muss vorbereitet und
eine weitgehende Nachrichtensperre verhängt werden. Erst dadurch entsteht die
Chance, das Attentat in einen Umsturz des Systems münden zu lassen, der unter
dem Stichwort „Operation Walküre“ vorbereitet wird.
Stauffenberg plant den Anschlag auf Hitler bereits für den 15. Juli 1944. In Berlin
löst General Friedrich Olbricht bereits die „Operation Walküre“ aus, in deren Verlauf
wichtige Schaltstellen von Staat, NSDAP und Wehrmacht in Berlin besetzt werden
sollen. Er kann sie mühsam unterbrechen und nachträglich als Probealarm tarnen.
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Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg (vlevo), Adolf
Hitler a generální polní maršál Wilhelm Keitel
(vpravo), šéf vrchního velitelství Wehrmachtu,
„Vůdcův hlavní stav Vlčí doupě“ u Rastenburgu ve
východním Prusku, 15. července 1944
Claus Schenk Graf von Stauffenberg (links), Adolf
Hitler und Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel
(rechts), Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,
„Führerhauptquartier Wolfschanze“ bei Rastenburg
in Ostpreußen, 15. Juli 1944

Získání výbušniny k atentátu 20. července 1944
Kresba gestapa z 9. srpna 1944
Schéma naznačuje pokus gestapa rekonstruovat
cesty jednotlivých trhavin a znázorňuje, kolik osob
se příprav atentátu účastnilo.
Die Sprengstoffbeschaffung für das
Attentat vom 20. Juli 1944
Zeichnung der Gestapo vom 9. August 1944
Das Schema zeigt den Versuch der Gestapo, die Wege
der verschiedenen Sprengkörper zu rekonstruieren, und
macht deutlich, wie viele Personen an der Vorbereitung
des Attentats beteiligt gewesen sind.

„Atentát na Hitlera musí být
vykonán za každou cenu. Pokud se
nepodaří, musíme se stejně pokusit
o státní převrat. Nejde už totiž ani
tak o praktický smysl, nýbrž o to,
že německé odbojové hnutí se před
světem a dějinami s nasazením života
pokusilo o rozhodující čin. Všechno
ostatní je vedle toho nepodstatné.“

„Das Attentat auf Hitler muß erfolgen, um
jeden Preis. Sollte es nicht gelingen, so
muß trotzdem der Staatsstreich versucht
werden. Denn es kommt nicht mehr auf den
praktischen Zweck an, sondern darauf, daß
die deutsche Widerstandsbewegung vor der
Welt und vor der Geschichte unter Einsatz
des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt
hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.“

Henning von Tresckow

Henning von Tresckow

My

věříme v budoucnost Němců.

My

víme, že v německém občanovi je síla, která ho předurčuje vést
společenství západoevropských národů k lepšímu životu.

My

se duchem a činem hlásíme k velkým odkazům našeho národa,
který v germánské podstatě vytvořil západoevropské národy
splynutím helenistických a křesťanských tradic.

My

chceme nové uspořádání, které ze všech Němců udělá nositele
státnosti a zaručí jim právo a spravedlnost, odmítáme však
zároveň lež rovnosti a žádáme uznání klaníme se před přírodou
danými řády.

My

chceme národ, který zůstane zakořeněný v půdě své země a
nablízku přírodním mocnostem a který v daných životních
kruzích najde štěstí a hojnost a překoná nízké pudy závisti
a zloby.

My

chceme takové vůdce, kteří pocházejí ze všech vrstev
obyvatelstva a jdou kupředu před ostatními svými velkými
činy, vychováním a obětavostí.

My

se spojíme do nerozdělitelné společnosti, která svými postoji
a činy svojí prací slouží novému uspořádání a budoucím
vůdcům dá bojovníky, které potřebují.
My přísaháme

		

žít bezúhonným životem

		

svědomitě poslušně sloužit

		

nezlomně mlčet

		

a jeden za druhého se vždy postavit.

Stauffenbergova „přísaha“ ze 4. července 1944
Manuskript s ručními opravami hraběte
Clause Schenka von Stauffenberga
Spolu se svým bratrem Bertholdem a
Rudolfem Fahrnerem sepíše hrabě Claus
Schenk von Stauffenberg počátkem července
1944 „přísahu“, ve které vyjmenuje své
politické cíle na dobu po pokusu o převrat. O
„přísaze“ ví jen málo lidí; k těm patří hrabě
Fritz-Dietlof von der Schulenburg, baron
Axel von dem Bussche a hrabě Peter Yorck
von Wartenburg. „Přísaha“ opět odráží silný
vliv myšlenek Stefana Georga na hraběte
Clause Schenka von Strauffenberga a jeho
blízké přátele.
Stauffenbergs „Schwur“ vom 4. Juli 1944
Manuskript mit handschriftlichen
Korrekturen von Claus Schenk Graf von
Stauffenberg
Gemeinsam mit seinem Bruder Berthold
und Rudolf Fahrner verfasst Claus Schenk
Graf von Stauffenberg Anfang Juli 1944
einen „Schwur“, in dem sie ihre politischen
Ziele für die Zeit nach dem Umsturzversuch
zusammenfassen. Der „Schwur“ ist nur
wenigen bekannt; zu ihnen gehören FritzDietlof Graf von der Schulenburg, Axel
Freiherr von dem Bussche und Peter Graf
Yorck von Wartenburg. Der „Schwur“ spiegelt
noch einmal den starken Einfluss des
Denkens von Stefan George auf Claus Schenk
Graf von Stauffenberg und seine engen
Freunde.
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Zničená zasedací místnost ve „Vůdcově hlavním stanu
Vlčí doupě“ bezprostředně po atentátu na Hitlera
20. července 1944
Der zerstörte Besprechungsraum im „Führerhauptquartier
Wolfschanze“ unmittelbar nach dem Attentat auf Hitler
am 20. Juli 1944

Atentát z 20. července 1944
Das Attentat vom 20. Juli 1944

Plukovníkovi hraběti Clausi Schenkovi von Stauffenbergovi se s velkými obtížemi
daří 20. července 1944 propašovat několik minut před poradou o stavu fronty
v Hitlerově hlavním stanu „Vlčí doupě“ u Rastenburgu ve východním Prusku
do místnosti trhavinu, odjistit ji a krátce nato ji položit pod stůl s frontovou
mapou. Stauffenbergovi se povede místnost nepozorovaně opustit a krátce před
13. hodinou pozorovat z bezpečné vzdálenosti výbuch. Nešťastná shoda náhod
zapříčiní neúspěch atentátu: Hitler zůstává naživu. Těžký dubový stůl, přes který se
v momentu exploze nahnul, ochránil jeho tělo.
Stauffenberg ale pevně věří, že se jeho atentát podařil a v poslední chvíli před jeho
hermetickým uzavřením opouští hlavní stan. Odlétá do Berlína, neboť zde chce na
vrchním velitelství armády v Bendlerstraße, centru spiknutí, urychlit pokus o převrat.
Po atentátu v Rastenburgu uběhnou v Berlíně cenné hodiny, než jsou odeslány
příkazy k „Valkýře“. Výkonná moc má přejít do rukou velitele rezervního vojska,
důležitá spojovací centra moci a zpravodajství musí být obsazena a zajištěna.

Unter großen Schwierigkeiten gelingt es Oberst Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, am 20. Juli 1944 wenige Minuten vor einer Lage-besprechung
in Hitlers Hauptquartier „Wolfschanze“ bei Rastenburg in Ostpreußen einen
Sprengkörper zu schärfen und kurz darauf unter dem Kartentisch abzulegen.
Stauffenberg kann den Raum unbemerkt verlassen und aus einiger Entfernung
die Detonation kurz vor 13 Uhr beobachten. Unglückliche Zufälle verhindern den
Erfolg des Anschlags: Hitler bleibt am Leben. Der schwere Eichentisch, über den er
sich zum Zeitpunkt der Explosion beugt, hat seinen Körper geschützt.
Stauffenberg glaubt aber fest, dass sein Attentat gelungen ist, und kann das
Hauptquartier im letzten Moment vor der Abriegelung verlassen. Er fliegt nach
Berlin, weil er dort im Oberkommando des Heeres in der Bendlerstraße, der
Zentrale der Verschwörung, den Umsturzversuch vorantreiben will. Nach dem
Anschlag in Rastenburg vergehen in Berlin wertvolle Stunden, ehe die „Walküre“Befehle ausgegeben werden können. Die vollziehende Gewalt soll auf den
Befehlshaber des Ersatzheeres übergehen, wichtige Schaltstellen der Macht und
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des Nachrichtenwesens müssen besetzt und gesichert werden.

Kleště, kterými Stauffenberg rozmáčkl kapsli časovače
s kyselinou. Z důvodu dvou chybějících prstů na
Stauffenbergově levé ruce musely mít kleště upraveny
rukojeti. Kleště, které Stauffenberg nechal v aktovce, byly
nalezeny v rozvalinách zlomené.
Důkazní fotografie zvláštní komise gestapa, červenec 1944
Zange, mit der Stauffenberg die Säureampulle des
Zeitzünders zerdrückt. Wegen der zwei fehlenden Finger
an Stauffenbergs linker Hand muss die Zange einen
anderen Hebel als gewöhnliche Zangen besitzen. Die von
Stauffenberg in der Aktentasche zurückgelassene Zange
wird zerbrochen in den Trümmern gefunden.
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944

Balíček s výbušninou, kterou vyhodil z vozu Werner von
Haeften při útěku z „Vůdcova hlavního stanu“. Druhý balíček
s trhavinou použil Stauffenberg při atentátu.
Důkazní fotografie zvláštní komise gestapa, červenec 1944
Sprengstoffpaket, das Werner von Haeften bei der Flucht
aus dem „Führerhauptquartier“ aus dem Wagen wirft.
Das zweite Sprengstoffpaket hat Stauffenberg beim
Attentat benutzt.
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944

Zbytky aktovky hraběte Clause Schenka von
Stauffenberga po explozi 20. července 1944
Důkazní fotografie zvláštní komise gestapa, červenec 1944
Einzelteile der Aktentasche von Claus Schenk Graf
von Stauffenberg nach der Explosion am 20. Juli 1944
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944

Adolf Hitler a Benito Mussolini si odpoledne
20. července 1944 prohlížejí zničené prostory
Adolf Hitler und Benito Mussolini besichtigen
am Nachmittag des 20. Juli 1944 die zerstörte
Lagebaracke

82

Výtah ze zprávy zvláštní komise
gestapa z 26. července 1944 o průběhu
atentátu, účincích exploze, nalezených
zbytcích aktovky, časovače a o druhém
balíčku s výbušninou
Auszug aus dem Bericht der GestapoSonderkommission vom 26. Juli 1944
über den Ablauf des Attentats, die
Wirkung der Explosion, die aufgefundenen Reste der Aktentasche und des
Zeitzünders sowie über das zweite
Sprengstoffpaket
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Služební místnost generálplukovníka Friedricha Fromma, velitele rezervního vojska,
Berlín-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, léto 1944
Z těchto prostor se hrabě Claus Schenk von Strauffenberg a další spiklenci pokoušejí v odpoledních a večerních
hodinách 20. července 1944 přimět okresní velitelství armády k činnosti. Odsud vydává Friedrich Fromm krátce před
půlnocí rozkaz k zastřelení hraběte Clause Schenka von Stauffenberga, Wernera von Haeftena, Friedricha Olbrichta
a rytíře Albrechta Mertze von Quirnheima a umožňuje Ludwigu Beckovi spáchat sebevraždu.
Dienstzimmer von Generaloberst Friedrich Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres,
Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, Sommer 1944
Von hier aus versuchen Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Mitverschworenen am Nachmittag und
Abend des 20. Juli 1944 immer wieder, die Wehrkreiskommandos zum Handeln zu bewegen. Hier befiehlt
Friedrich Fromm kurz vor Mitternacht die Erschießung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner von Haeften,
Friedrich Olbricht und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und gibt Ludwig Beck die Möglichkeit zum Freitod.
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Pokus o převrat z 20. července 1944
Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944

Poté, co hrabě Claus Schenk von Stauffenberg dorazil do
Bendlerstraße, pokouší se spolu s rytířem Albrechtem Mertzem von
Quirnheimem a generálem Friedrichem Olbrichtem s velkým úsilím
získat pro převrat také další důstojníky. Nejsou úspěšní, stejně jako
generálplukovník Ludwig Beck. Protože jsou rozkazy z „Valkýry“
přijaty až pozdě odpoledne, nedokáže je většina okresních velitelství
kvůli služební uzávěrce zpracovat. Situaci znepřehledňují současně
přicházející dálnopisy z „Vůdcova hlavního stanu“ ve východním
Prusku. V pozdních odpoledních hodinách se nálada mění také ve
Vídni, Praze a v Kasselu, kde již byly rozkazy spiklenců částečně
vykonány.
V Paříži se přátelé berlínských spiklenců soustředěných kolem
Stauffenbergova vzdáleného příbuzného Cäsara von Hofackera a
generála Carla-Heinricha von Stülpnagela, pokusí o převrat. Vrchní
velitel skupiny armád B, generální polní maršál Erwin Rommel,
ve kterého vkládají spiklenci velké naděje, je 17. července 1944
těžce zraněn při náletu. Spiklenci v Paříži chtějí odzbrojit a uvěznit
příslušníky gestapa a SS. Současně se snaží získat na svou stranu
generálního polního maršála Güntera von Kluge. Jakmile se von
Kluge večer dozví, že Hitler atentát přežil, odmítá převrat podpořit a
usilovat o klid zbraní na západě. Přesto jsou pozdě večer v Paříži na
krátký čas uvězněny stovky příslušníků gestapa a SS.
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Nachdem Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Bendlerstraße
eingetroffen ist, versucht er zusammen mit Albrecht Ritter Mertz von
Quirnheim und General Friedrich Olbricht in dramatischem Ringen, überall
Offiziere zur Unterstützung des Umsturzversuches zu gewinnen. Ihre
Bemühungen scheitern ebenso wie die von Generaloberst Ludwig
Beck. Als ab dem späten Nachmittag die „Walküre“-Befehle empfangen
werden, sind die meisten Wehrkreiskommandos wegen des Dienstschlusses nicht mehr handlungsfähig. Gleichzeitig eintreffende Fernschreiben aus dem „Führerhauptquartier“ in Ostpreußen verwirren die
Lage. In den frühen Abendstunden schlägt die Stimmung auch in Wien,
Prag und in Kassel um, wo die Befehle der Verschwörer zunächst teilweise
ausgeführt werden können.
In Paris wagen Vertraute der Berliner Verschwörer, die sich um Stauffenbergs Vetter Cäsar von Hofacker und um General Carl-Heinrich von
Stülpnagel gesammelt haben, den Umsturz. Der Oberbefehlshaber der
Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, auf den die Verschwörer große Hoffnungen setzen, wird am 17. Juli 1944 bei einem
Luftangriff schwer verwundet. Die Verschwörer in Paris wollen Gestapo
und SS entwaffnen und gefangen setzen. Gleichzeitig müssen sie sich
bemühen, Generalfeldmarschall Günther von Kluge zu gewinnen. Als
dieser am Abend erfährt, dass Hitler den Anschlag überlebt hat, weigert
er sich, dem Drängen der Verschwörer nachzugeben, den Umsturz zu
unterstützen und im Westen einen Teilwaffenstillstand anzustreben.
Dennoch werden am späten Abend für kurze Zeit in Paris hunderte
Angehörige von Gestapo und SS festgesetzt.

86

Erwin von Witzleben, narozený 1881, stojí už od roku
1938 v centru vojenské opozice proti Hitlerovi. Je v
případě úspěšného převratu připraven převzít velení
nad Wehrmachtem. Když se večer 20. července 1944
dozví o neúspěchu atentátu, opustí Benderblock.
Následujícího dne je zatčen, 8. srpna 1944 odsouzen
„lidovým soudním dvorem“ k smrti a ve stejný den
zavražděn v Berlíně-Plötzensee.
Erwin von Witzleben, geboren 1881, steht
bereits 1938 im Zentrum der militärischen
Opposition gegen Hitler. Er ist bereit, bei einem
Umsturz den Oberbefehl über die Wehrmacht zu
übernehmen. Als am Abend des 20. Juli 1944 das
Scheitern des Attentats offen-kundig ist, verlässt
Witzleben den Bendlerblock. Er wird am nächsten
Tag festgenommen, am 8. August 1944 vom
„Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt und am
selben Tag in Berlin-Plötzensee ermordet.
Erwin von Witzleben

Erich Hoepner, narozený 1886, by podle plánu
převratu měl převzít funkci „vrchního velitele bojové
oblasti Německa“. Po neúspěšném převratu je zatčen,
8. srpna 1944 odsouzen „lidovým soudním dvorem“ k
smrti a ve stejný den zavražděn v Berlíně-Plötzensee.
Erich Hoepner, geboren 1886, übernimmt in der
Umsturzplanung der Verschwörer am 20. Juli 1944
die Funktion des „Oberbefehlshabers im Heimatkriegsgebiet“. Er wird nach dem Scheitern des
Umsturzversuches festgenommen, am 8. August
1944 vom „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt
und am selben Tag in Berlin-Plötzensee ermordet.

Erich Hoepner
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Zahájení 2. stupně „Operace Valkýra“ dálnopisem podepsaným rytířem
Albrechtem Mertzem von Quirnheim z 20. července 1944, 18:15 hodin
Auslösung der „Operation Walküre“, 2. Stufe, durch ein von Albrecht
Ritter Mertz von Quirnheim unterschriebenes Fernschreiben vom
20. Juli 1944, 18.15 Uhr
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Dálnopis s parafou hraběte Clause Schenka von Stauffenberga
z 20. července 1944, 19:47 hodin, kterým dementuje zprávu
o Hitlerově přežití
Fernschreiben mit der Paraphe von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
vom 20. Juli 1944, 19.47 Uhr, mit dem er die Nachricht von Hitlers
Überleben dementiert
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Nařízení stanného práva číslo 1 k „Operaci Valkýra“ z 20. července 1944, 20:26 hodin, podepsané Erichem Hoepnerem
a opatřené parafou rytíře Albrechta Mertze von Quirnheima, zakazuje veřejná oznámení, sdružování osob, nošení
zbraní a zhotovování a rozdávání letáků.
Die Standrechtverordnung Nr. 1 der „Operation Walküre“ vom 20. Juli 1944, 20.26 Uhr, gezeichnet von Erich Hoepner
und mit der Paraphe von Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim versehen, verbietet alle öffentlichen Kundgebungen,
Gruppenbildungen, das Tragen von Waffen sowie die Herstellung und Verteilung von Flugblättern.
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Centrála pokusu o převrat
Služební místnost hraběte Clause Schenka von
Stauffenberga coby náčelníka štábu velitele rezervního
vojska, Berlín-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, léto 1944
Zentrale des Umsturzversuches
Dienstzimmer von Claus Schenk Graf von
Stauffenberg als Chef des Stabes des Befehlshabers
des Ersatzheeres, Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14,
Sommer 1944
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Říšský vedoucí NSDAP Martin Bormann
rozkazuje 20. července 1944, 20:35
hodin zatčení všech osob, které se
podílely na pokusu o převrat.
NSDAP-Reichsleiter Martin Bormann
befiehlt am 20. Juli 1944, 20.35 Uhr,
die Festnahme aller am Umsturzversuch
beteiligten Personen.

Ztroskotání pokusu o převrat
Das Scheitern des Umsturzversuches

Jelikož Hitler atentát přežil, mohou podporovatelé spiklenců v „Vůdcově hlavním stanu
Vlčí doupě“ přerušit tok informací do okolního světa jen na krátkou dobu. Rozkazy
Hitlerových stoupenců likvidují všechny snahy spiklenců. Mnoho důstojníků se nyní
odvolává na vojenskou přísahu a hlásí se k Hitlerovi. V pozdních odpoledních hodinách
se podaří říšskému ministru propagandy Goebbelsovi v Berlíně za pomoci nacistických
důstojníků získat moc do svých rukou. Jelikož ztroskotají také snahy o obsazení berlínského
rozhlasového vysílače, nemohou se spiklenci obrátit na německé obyvatelstvo a přednést
jim své cíle.
Ve Všeobecném armádním úřadě v Bendlerblocku v Berlíně se někteří nezasvěcení
důstojníci generálního štábu postaví proti spiklencům. Osvobodí na krátkou dobu
uvězněného velitele rezervního vojska Friedricha Fromma, jenž se spiklencům postavil.
Krátce před půlnocí rozkáže Fromm zastřelit ve dvoře Bendlerblocku hraběte Clause
Schenka von Stauffenberga, Friedricha Olbrichta, rytíře Albrechta Mertze von Quirnheima a
Wernera von Haeftena. Ludwig Beck dostane možnost spáchat sebevraždu.
Po nevydařeném atentátu se Hitler obrací v rozhlasovém projevu na německou veřejnost.
Prezentuje sám sebe jako nástroj prozřetelnosti a obviňuje „malou kliku“ ctižádostivých
důstojníků, že z touhy po moci zradili. Účinky této propagandy se projeví brzy. Mnoho
Němců atentát na Hitlera odmítá.

Důstojník SS a důstojník Wehrmachtu
21. července 1944 ve dvoře vrchního
velitelství armády před řadou vojáků
Waffen-SS
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Ein SS-Offizier und ein Wehrmachtsoffizier am 21. Juli 1944 im Innenhof
des Oberkommandos des Heeres in
einem Spalier von Soldaten der
Waffen-SS

Da Hitler das Attentat überlebt hat, können die Vertrauensleute der Verschwörer im
„Führerhauptquartier Wolfschanze“ die Nachrichten-verbindungen nach außen nur kurz
unterbrechen. Gegenbefehle machen alle Bemühungen der Verschwörer zunichte. Viele
Offiziere berufen sich jetzt auf ihren Soldateneid und bekennen sich zu Hitler. Im Laufe des
späten Nachmittags gelingt es Reichspropagandaminister Goebbels in Berlin mit der Hilfe
nationalsozialistischer Offiziere überraschend schnell, das Gesetz des Handelns an sich
zu reißen. Weil auch die Besetzung des Berliner Rundfunksenders misslingt, können sich
die Verschwörer nicht an die deutsche Bevölkerung wenden und für ihre Ziele öffentlich
eintreten.
Im Allgemeinen Heeresamt im Berliner Bendlerblock gehen einige General-stabsoffiziere,
die nicht eingeweiht worden sind, gegen die Verschwörer vor. Sie befreien den für kurze
Zeit inhaftierten Befehlshaber des Ersatzheeres Friedrich Fromm, der sich den Verschwörern
verweigert hat. Kurz vor Mitternacht befiehlt Fromm die Erschießung von Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Werner von
Haeften im Innenhof des Bendlerblocks. Ludwig Beck erhält
die Möglichkeit zum Freitod.
Nach dem misslungenen Attentat wendet sich Hitler in einer Rundfunk-ansprache an die
deutsche Öffentlichkeit. Er stellt sich als Werkzeug der „Vorsehung“ dar und beschuldigt
eine „kleine Clique“ ehrgeiziger Offiziere, aus Machtgier Verrat verübt zu haben. Diese
Propaganda zeigt bald Wirkung. Viele Deutsche lehnen den Anschlag auf Hitler ab.

Vojáci a důstojníci ve dvoře vrchního velitelství armády v Bendlerstraße 21. července 1944.
V popředí je možné rozpoznat haldu písku, před kterou byli čtyři spiklenci zastřeleni.
Soldaten und Offiziere am 21. Juli 1944 im Innenhof des Oberkommandos des Heeres
in der Bendlerstraße. Im Vordergrund ist der Sandberg erkennbar, vor dem die vier
Verschwörer erschossen worden sind.
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Generálplukovník Friedrich
Fromm podává zprávu 21.
července 1944, 00:21 hodin,
že nechal zastřelit
Stauffenberga a ostatní
spiklence a že jejich pokyny
se nemá nikdo řídit.
Generaloberst Friedrich Fromm
berichtet am 21. Juli 1944,
00.21 Uhr, dass er Stauffenberg
und dessen Mitverschworene
hat erschießen lassen und dass
den Befehlen der Verschwörer
nicht Folge zu leisten ist.

„(…)
Prostřednictvím rozkazu
adresovaného Himmlerovi
vzkazuje generálplukovník
Fromm následující:
Generálplukovník Fromm,
kterého zatkl generál Olbricht,
byl osvobozen důstojníky
generálního štábu Všeobecné
armádní úřadovny. Následně
nechal spiklence generála
Olbrichta, plukovníka hraběte
Stauffenberga, plukovníka
von Merze (sic) a nadporučíka
von Haftena (sic) zastřelit.
Generálplukovníkovi Beckovi
dal možnost ukončit svůj
život – to se podařilo – a
generálplukovníka Höppnera
(sic) dal zavřít do vězení.
Fromm se nyní pokouší o
osobní kontakt s Vůdcem.
(…)“
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Zápis zpráv generálporučíka
Fromma z 21. července 1944,
02:10 hodin
Aktennotiz über Mitteilungen
von Generaloberst Fromm vom
21. Juli 1944, 02.10 Uhr

Alfred Kranzfelder (vlevo) a hrabě Berthold Schenk von Stauffenberg před nacistickým „lidovým soudním dvorem“
10. sprna 1944
Několik hodin po rozsudku smrti jsou spolu s hrabětem Fritzem-Dietlofem von der Schulenburg zavražděni v
Berlíně-Plötzensee. Důstojník námořnictva Alfred Kranzfelder byl blízkým přítelem hraběte Bertholda Schenka von
Stauffenberga a bez výhrad spolupracoval na přípravách pokusu o převrat; hrabě Fritz-Dietlof von der Schulenburg
byl uvězněn v Bendlerblocku ještě 20. července 1944 večer.
Alfred Kranzfelder (links) und Berthold Schenk Graf von Stauffenberg vor dem nationalsozialistischen „Volksgerichtshof“
am 10. August 1944
Wenige Stunden nach dem Todesurteil werden sie gemeinsam mit dem Mitverschworenen Fritz-Dietlof Graf von der
Schulenburg in Berlin-Plötzensee ermordet. Der Marineoffizier Alfred Kranzfelder ist eng mit Berthold Schenk Graf von
Stauffenberg befreundet gewesen und hat sich dem Umsturzversuch vorbehaltlos zur Verfügung gestellt; Fritz-Dietlof
Graf von der Schulenburg ist noch am Abend des 20. Juli 1944 im Bendlerblock festgenommen worden.
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Po pokusu o převrat
Nach dem Umsturzversuch

Po 20. červenci 1944 dosahuje nacistický teror v Německu nového vrcholu. Nenávist
se nejprve obrací přímo proti účastníkům pokusu o převrat. Ti byli „čestným dvorem“
propuštěni z Wehrmachtu a později „lidovým soudním dvorem“ pod vedením Rolanda
Freislera odsouzeni k smrti. V minimálně 55 procesech bylo „lidovým soudním dvorem“
odsouzeno více než 170 lidí, mezi nimi více než 110, kteří byli poté zavražděni na popravišti
v Berlíně-Plötzensee nebo na jiných místech. Další účastníci pokusu o převrat byli vězněni
bez procesu a v mnoha případech zavražděni ještě v dubnu 1945. Celkem lze v souvislosti s
20. červencem 1944 vycházet z více než 150 obětí. Mezi nimi jsou také Stauffenbergův bratr
Berthold a mnoho jeho přátel.
30. července 1944 nařídil Hitler tzv. příbuzenskou odpovědnost pro rodiny účastníků
pokusu o převrat z 20. července 1944 a pro rodiny vojáků a důstojníků, kteří se v sovětském
válečném zajetí připojili k národnímu výboru „Freies Deutschland/Svobodné Německo“.
Stejný druh kolektivního trestu byl v dalších týdnech uvalen na několik stovek lidí, mnoho
dětí bylo v jeho důsledku pod falešnými jmény zavlečeno do nacistických dětských domovů.
V srpnu 1944 se Hitler s Himmlerem usnesli na uvěznění všech bývalých politiků Výmarské
republiky. Tím mělo být zabráněno demokratické obrodě Německa. V souvislosti s touto
„Aktion Gewitter/Akcí Bouřka“ se dostalo do vězení více než 5000 osob. Mnoho z nich
nepřežilo.

Jednání „lidového soudního dvoru“ po 20. červenci 1944 s předsedou Rolandem Freislerem
Nacistická propaganda chtěla prezentovat pokus o převrat jako čin několika málo důstojníků. Z toho důvodu bylo
první jednání „lidového soudního dvoru“ vedeno jako ukázkové a podrobně o něm informovala řada novin a časopisů.
Smyslem bylo ponížení obžalovaných.
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Verhandlung des „Volksgerichtshofes“ nach dem 20. Juli 1944 unter dem Vorsitz von Roland Freisler
Die nationalsozialistische Propaganda will den Umsturzversuch als eine Tat weniger Offiziere darstellen. Daher wird
das erste Verfahren vor dem „Volksgerichtshof“ als Schauprozess durchgeführt, über den Zeitungen und Zeitschriften
ausführlich berichten. Die Angeklagten sollen gedemütigt werden.

Nach dem 20. Juli 1944 erreicht der nationalsozialistische Terror in Deutschland einen
neuen Höhepunkt. Zuerst richtet sich der Hass auf die direkt am Umsturzversuch
Beteiligten, die von einem „Ehrenhof“ aus der Wehrmacht ausgestoßen und danach
vom „Volksgerichtshof“ unter Roland Freisler zum Tode verurteilt werden. In mindestens
55 Prozessen werden mehr als 170 Menschen vom „Volksgerichtshof“ verurteilt,
darunter mehr als 110, die danach in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee oder
an anderen Orten ermordet werden. Andere am Umsturzversuch Beteiligte werden
ohne Prozess in Haft gehalten und vielfach noch im April 1945 ermordet. Insgesamt ist
von mehr als 150 Todesopfern im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 auszugehen.
Darunter sind auch Stauffenbergs Bruder Berthold und viele seiner Freunde.
Am 30. Juli 1944 befiehlt Hitler die „Sippenhaft“ gegen die Familien der am
Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 Beteiligten und gegen die Familien der Soldaten
und Offiziere, die sich in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft dem Nationalkomitee
„Freies Deutschland“ angeschlossen haben. Mehrere hundert Menschen werden in den
folgenden Wochen in „Sippenhaft“ genommen, viele Kinder unter falschen Namen in
nationalsozialistische Kinderheime verschleppt.
Im August 1944 beschließen Hitler und Himmler die Verhaftung aller ehemaligen
Politiker der Weimarer Republik. Damit soll ein demokratischer Neuaufbau in
Deutschland verhindert werden. Mit dieser „Aktion Gewitter“ geraten mehr als 5.000
Menschen in Haft, die viele von ihnen nicht überleben.
„Nejstrašnější je vědět,
že se to nemůže podařit,
a přesto se to musí pro
naši zem a naše děti
udělat.“

„Das Furchtbarste ist zu
wissen, daß es nicht gelingen
kann und daß man es dennoch
für unser Land und unsere
Kinder tun muß.“

Hrabě Berthold Schenk
von Stauffenberg krátce
před 20. červencem 1944

Berthold Schenk
Graf von Stauffenberg
kurz vor dem 20. Juli 1944
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Hrabě Nikolaus von Uxkull-Gyllenband před
nacistickým „lidovým soudním dvorem“
14. září 1944
Hrabě von Uxkull-Gyllenband se pokouší již na
podzim 1939 spolu se svým přítelem hrabětem
Fritzem-Dietlofem von der Schulenburg
přesvědčit Stauffenberga o nutnosti státního
převratu. Spiklenci dají Uxkullovi v roce 1944
úlohu spojovacího důstojníka pro oblast Čech
a Moravy. Po nepodařeném atentátu je Uxkull
23. července 1944 gestapem zatčen. Při
výsleších udává jako motiv své účasti na pokusu
o převrat hrůzy z koncentračních táborů. 14. září
1944 ho „lidový soudní dvůr“ odsoudí k smrti, v
tentýž den je zavražděn v Berlíně-Plötzensee.
Nikolaus Graf von Uxkull-Gyllenband vor dem
nationalsozialistischen „Volksgerichtshof“ am
14. September 1944
Graf von Uxkull versucht bereits im Herbst 1939
zusammen mit seinem Freund Fritz-Dietlof Graf
von der Schulenburg, Stauffenberg von der
Notwendigkeit eines Staatsstreiches zu überzeugen. Die Verschwörer übertragen Uxkull
1944 die Aufgaben des Verbindungsoffiziers
für den Wehrkreis Böhmen und Mähren.
Nach dem gescheiterten Attentat wird er am
23. Juli 1944 von der Gestapo festgenommen.
In seinen Vernehmungen nennt Uxkull die
Gräuel in den Konzentrationslagern als Motiv
für seine Beteiligung an dem Umsturzversuch.
Am 14. September 1944 verurteilt ihn der
„Volksgerichtshof“ zum Tode, noch am selben
Tag wird er in Berlin-Plötzensee ermordet.

Poznámky Heinricha Himmlera z 30. července 1944
po poradě s Hitlerem
Hitler nařídil 30. července 1944 provést soudní jednání
před „lidovým soudním dvorem“ a rozkázal uvěznění všech
rodinných příslušníků Stauffenberga a rodiny generála
Walther von Seydlitz-Kurzbach, který stál v sovětském zajetí
v čele „Svazu německých důstojníků“.
Notiz Heinrich Himmlers vom 30. Juli 1944
nach einer Besprechung bei Hitler
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Hitler ordnet am 30. Juli 1944 die Durchführung der
Gerichtsverfahren vor dem „Volksgerichtshof“ an und
befiehlt die Verhaftung aller Angehörigen der Familie von
Stauffenberg und der Familie des Generals Walther von
Seydlitz-Kurzbach, der in der sowjetischen Gefangenschaft
an der Spitze des „Bundes Deutscher Offiziere“ steht.

Hraběnka Nina Schenk von Stauffenberg se svými dětmi
Bertholdem, Franzem Ludwigem a Konstanzí, kolem
roku 1954
Jako žena atentátníka byla hraběnka Nina Schenk von
Stauffenberg, narozená v roce 1913, zatčena již 23.
července 1944. Její 4 děti Berthold, Franz Ludwig,
Heimeran a Valerie byly odvlečeny. V lednu 1945 přivádí
Nina von Stauffenberg ve Frankfurtu nad Odrou na svět
dceru Konstanzi, poté jsou obě odvezeny do nemocnice
sv. Josefa v Postupimi a zde jsou pod jménem „Schank“
v péči do dubna 1945. Teprve ke konci války je hraběnka
Nina Schenk von Stauffenberg se svými dětmi opět
volná.
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg mit ihren Kindern
Berthold, Franz Ludwig und Konstanze, um 1954
Als Frau des Attentäters wird die 1913 geborene Nina
Schenk Gräfin von Stauffenberg bereits am 23. Juli
1944 festgenommen. Ihre vier Kinder Berthold, Franz
Ludwig, Heimeran und Valerie werden verschleppt.
Im Januar 1945 bringt Nina von Stauffenberg in
Frankfurt an der Oder ihre Tochter Konstanze zur Welt,
danach werden beide in das St.-Josephs-Krankenhaus
in Potsdam eingeliefert und dort unter dem Namen
„Schank“ bis April 1945 stationär behandelt. Erst
bei Kriegsende kommen Nina Schenk Gräfin von
Stauffenberg und ihre Kinder wieder frei.
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