
pamiętnikarskimi. Tak samo dobrze byłoby się stało, gdyby odradzano Autorowi 
nadawanie jego pracy postaci rozprawy naukowej. Może ona wprowadzać w błąd 
i prowokować do niezasłużenie surowych ocen i wypowiedzi.

Kazimierz Orzechowski

OPAVSKO A SEVERNÍ MORAVA ZA OKUPACE, zpracoval Josef Orlik, 
Ostrava 1961, s. 216.

W ramach wydawnictw Instytutu Śląskiego (Slezsky Ustav) w Opawie wy
szła w roku 1961 publikacja, zawierająca szereg tajnych raportów hitlerowskich 
władz okupacyjnych z terenu ówczesnej tak zwanej rejencji opawskiej z lat 
1940—1943. Wydawnictwem tym, jak czytamy w przedmowie, Instytut zapocząt
kował serię wydawnictw materiałowych i studiów, które poświęcone być mają 
okresowi okupacji hitlerowskiej. W omawianej — pierwszej z tej serii — publi
kacji zamieszczono 23 miesięczne sprawozdania prezydenta rejencji opawskiej, 
wysyłane do Konrada Henleina jako namiestnika „Kraju Sudeckiego”, 4 kwar
talne sprawozdania tegoż prezydenta dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Rzeszy oraz jedno kwartalne, dotyczące tylko spraw gospodarczych, przeznaczone 
również dla namiestnika Rzeszy.

Publikacji tej — jak wynika z przedmowy redaktora wydawnictwa, dra Ande- 
lina Grobelnego .— postawiono wyraźny cel, cel przede wszystkim polityczno- 
-wychowawczy. Chodzi mianowicie o przypomnienie, a młodszemu pokoleniu 
o pokazanie poprzez dokumenty, które wyszły z rąk okupanta, sytuacji, jaka 
panowała na tym terenie w czasie hitlerowskiej okupacji, aby w ten sposób przed
stawić z jednej strony obraz działalności okupanta, zmierzającej do eksterminacji 
czeskiego narodu, a z drugiej strony dać świadectwo bohaterstwu czeskiego na
rodu, jego walce z najeźdźcą toczonej na różnych polach. W przedmowie zwró
cono uwagę również na aktualne znaczenie polityczne wydawnictwa, wynikające 
z tego, że obecnie w Niemieckiej Republice Federalnej coraz silniej odżywają 
tendencje rewizjonistyczne, skierowane przeciwko innym narodom, przy udziale 
często tych samych ludzi, którzy w czasach okupacji realizowali eksterminacyjne 
plany hitlerowskiego okupanta na tym i innych terenach.

To polityczno-wychowawcze, popularyzacyjne w pierwszym rzędzie przezna
czenie wydanego zbioru sprawozdań prezydenta rejencji zadecydowało o do
borze, a przede wszystkim sposobie ich opublikowania. A więc przede wszyst
kim wszystkie sprawozdania opublikowano nie w oryginalnym, niemieckim 
brzmieniu, ale w tłumaczeniu na język czeski, co oczywiście umożliwia zapozna
nie się z nimi najszerszym kołom czytelników. Tylko te części sprawozdań, 
które dotyczą ludności czeskiej, opublikowane zostały w pełnym brzmieniu, 
wszystkie pozostałe zostały streszczone w pewnego rodzaju regestach, w których 
podaje się najistotniejsze myśli. Celem ułatwienia rozumienia poruszanych w spra
wozdaniach spraw zaopatrzono je licznymi, nieraz wcale obszernymi przypisami, 
w których wyjaśnia się poruszane wydarzenia, występujące nazwy itp. W uwa
gach wstępnych omówił Wydawca istniejący w okresie okupacji podział admini
stracyjny, strukturę aparatu administracyjnego, zachodzące w nim zmiany.

Sprawozdania nie obejmują całego okresu okupacji, pierwsze, pochodzące 
z początków grudnia 1940, dotyczy miesiąca listopada tego roku, ostatnie, z grud
nia 1943, charakteryzuje sytuację w listopadzie tego roku. Prócz tego nie docho
wały się sprawozdania za wszystkie miesiące czy kwartały; i tak dla roku 1940 są 
jedynie dwa miesięczne sprawozdania, dla roku 1941 — 4 miesięczne i jedno 
kwartalne, wypełniające częściowo lukę, dla roku 1942 — 5 sprawozdań miesięcz



nych i jedno kwartalne, obejmujące jednak miesiące posiadające sprawozdania 
miesięczne, wreszcie dla roku 1943 istnieje komplet, 11 miesięcznych sprawozdań 
i dwa kwartalne. Kwartalne sprawozdanie dotyczące tylko spraw gospodarczych 
pochodzi z końca 1942 r.

Luki wynikające z braku sprawozdań dla niektórych okresów Wydawca wy
pełnia w pewnym przynajmniej stopniu w ten sposób, że zamieszcza zwięzłą 
jak gdyby kronikę najważniejszych wydarzeń danego okresu.

W uwagach wstępnych informuje wreszcie Wydawca czytelnika zarówno
0 charakterze sprawozdań, jak i przedstawia w zarysie ich główne spostrzeżenia
1 informacje. Wydawca widzi i zwraca czytelnikowi uwagę na jednostronność 
i ograniczoność obrazu, jaki rysuje się na podstawie opublikowanych sprawozdań. 
Ograniczoność ta wynika nie tylko z braku sprawozdań za niektóre miesiące, 
nie tylko z tego, że dotyczą one tylko jednej trzeciej „Kraju Sudeckiego”, ale 
przede wszystkim z tego, że okupant widział i znał mimo rozbudowy swego apa
ratu policyjnego i administracyjnego tylko pewne sprawy, jako że jego aparat 
nie miał dostępu do czeskich mas ludowych, które — jak pisze Wydawca — 
odgrodziły się od niego nieprzebytym murem. Na marginesie tego twierdzenia 
Wydawcy miałbym jednak pewne wątpliwości, czy mur ten był naprawdę tak 
zupełnie nieprzebyty, czy rzeczywiście okupant nie miał możności poznawania 
przynajmniej w pewnym stopniu tego, co czuł i myślał naród czeski. Same zresztą 
zawarte w sprawozdaniach obserwacje i stwierdzenia władz okupacyjnych do
wodzą, że władze te miały dość dużą możność poznawania nastrojów i poglądów 
czeskiego społeczeństwa, i to nie tylko tych, które okazywane były w jakiś 
sposób manifestacyjny.

Okupant znał niewątpliwie — jak to podkreśla Wydawca — znacznie lepiej 
nastroje i poglądy niemieckich mieszkańców kraju, stąd mógł je przedstawić 
w sposób bardziej zbliżony do prawdy. W sposób otwarty, nieraz wprost bru
talny, sprawozdania te, noszące charakter poufnych czy tajnych, odsłaniają 
dążenia i politykę okupanta wobec czeskiego narodu, jej chwilowe ograniczenia 
wynikające z potrzeb toczonej wojny. Sprawozdania prezydenta rejencji oparte 
na raportach landratów miały za zadanie informować wyższe władze o stosun
kach i nastrojach panujących wśród mieszkańców kraju, zarówno niemieckich, 
jak i czeskich. O tym mówiły sprawozdania miesięczne. Specjalnie zaś ludności 
czeskiej poświęcone były owe sprawozdania kwartalne, wysyłane do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Sprawozdania obejmowały bardzo szeroki wachlarz 
zagadnień, dotyczyły różnorodnych przejawów życia politycznego, gospodarczego, 
kulturalnego, wyznaniowego. Pokazują one między innymi postawę i nastroje 
ludności niemieckiej, nastroje ulegające pod wpływem ponoszonych na frontach 
klęsk coraz większemu pogorszeniu, ilustrują w sposób niewątpliwy zdecydowanie 
wrogą okupantowi postawę czeskiego społeczeństwa, jego przekonanie o nieuchron
ności niemieckiej klęski, zwłaszcza od chwili załamania się frontu wschodniego, 
jego wewnętrzną narodową solidarność a równocześnie wrogość w stosunku do 
okupanta i niemieckich współmieszkańców, podają przykłady współpracy ludności 
czeskiej z jeńcami rosyjskimi oraz robotnikami, głównie polskimi, sprowadzo
nymi tutaj przemocą, przytaczają dane o likwidowaniu tajnych czeskich organi-, 
zacji, przeważnie komunistycznych, o stosowanych represjach przeważnie za na
gminne słuchanie zagranicznego radia. Wydawca nie informuje, zapewne z braku 
odpowiednich danych, czy sprawozdania prezydenta ujmowały wszystkie tego ro
dzaju wypadki (nielegalne organizacje, represje okupanta, partyzantka itp.), 
czy też — podobnie jak to miało miejsce np. na ziemiach polskich — sprawozdania 
te raczej pomijały sprawy, których śledzeniem i prześladowaniem zajmowało się 
gestapo i żandarmeria. Toteż na skutek tego nie wiadomo, czy wymienione w tych



sprawozdaniach organizacje nielegalne i represje okupanta w stosunku do czeskie
go ruchu oporu obejmują wszystko z uwzględnieniem luk wynikających z braku 
szeregu sprawozdań — co okupant wiedział o czeskim ruchu oporu na tym te
renie, czy też może dalsze informacje na ten temat można by znaleźć w osobnych 
raportach żandarmerii czy gestapo, podobnie jak to ma miejsce np. dla polskich 
ziem wcielonych w roku 1939 do Rzeszy.

Nasuwa się w związku z tym porównanie tych sprawozdań ze sprawozda
niami podobnego typu, opracowywanymi dla polskich ziem wcielonych do Rzeszy, 
między innymi dla Górnego Śląska. Z jednej strony widać szereg podobieństw, 
ale z drugiej i pewne różnice. Różnice te, niezależnie od innych okoliczności, są też 
w pewnym stopniu zapewne konsekwencją nieco odmiennych metod działalności 
hitlerowskiego okupanta na terenach czeskich i polskich włączonych do Rzeszy. 
Przy istnieniu niewątpliwie tych samych zasadniczych celów, zmierzających do 
likwidacji polskiego bądź czeskiego narodu, co dokonać się miało najpierw na 
terenie ziem wcielonych do Rzeszy, istniały jednak pewne różnice. I tak np. 
okupant uznawał w rejencji opawskiej formalnie istnienie odrębnej czeskiej 
grupy narodowościowej, tolerował używanie tutaj czeskiego języka, pozostawił 
pewną ilość szkół czeskich, w których zatrudnieni byli czescy nauczyciele. 
Tymczasem np. na Górnym Śląsku, podobnie jak i na Pomorzu narzucił polskiej 
ludności niemiecką listę narodową, zakazywał posługiwania się polskim językiem 
i karał za to surowo, zlikwidował natychmiast wszelkie szkoły polskie, skiero
wując całą młodzież do szkół niemieckich, itp. Z tych odmiennych w pewnym 
stopniu warunków wynikały między innymi również nieco odmienne — w pewnym 
stopniu — metody obrony i walki narodu zagrożonego bezpośrednio w swym 
istnieniu.

Omawiane wydawnictwo posiada również pewne znaczenie z punktu widze
nia ściśle naukowego, a to dzięki temu, że ukazując ciekawy materiał źródłowy, 
informując o jego zawartości, stanowi wartościową wskazówkę i zachętę dla 
pracowników naukowych i kieruje ich do oryginalnych dokumentów, przechowy
wanych w archiwum.

Przede wszystkim jednak publikacja ta, zgodnie z intencjami wydawców, 
spełnia niewątpliwie bardzo pożyteczną rolę polityczno-wychowawczą dzięki 
pokazaniu poprzez świadectwa samego okupanta prawdy o hitlerowskim terrorze 
i o gorącym patriotyzmie i walce czeskiego narodu na opawskiej ziemi w obronie 
wolności i swego istnienia.

Kazimierz Popiołek

M. K u d e r ž i k o v á ,  ZLOMKY ŽIVOTA. LISTY Z VEZENI, Praha 1961.

Po prawie 20 latach ukazał się dziennik i listy więzienne pisane przez młodą 
dziewczynę we wrocławskim więzieniu na Freiburgerstrasse 1 w latach 1942— 
—1943. Maria Kuderžiková dostała się do więzienia za udział w konspiracyjnym 
ruchu komunistycznym na terenie ówczesnego protektoratu „Böhmen und 
Mähren”. Listy i dzienniki przemycane z wrocławskiego więzienia adresowane 
do rodziny ujawnione zostały w r. 1960, kiedy w numerze 5 tegoż roku opubli
kował jeden z jej ostatnich listów miesięcznik „Inostrannaja litieratura”. W na
stępnym roku miesięcznik ten opublikował sporą część dzienników ze wstępem 
M. Grygara (r. 1961, nr 1, s. 164—193). W tym samym roku ukazało się pierw
sze książkowe wydanie czeskie z nowym, zupełnie odmiennym wstępem M. Gry
gara. Wydawca zaznacza, że z całości rękopisu zmuszony był niektóre miejsca 
opuścić (pamiętnik ma charakter osobisty). Książka obejmuje notatki („grypsy”) 
z okresu od 7 grudnia 1942 do 26 marca 1943. Wszystkie listy, z wyjątkiem


