
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



ostatniego, pisane były w więzieniu na ul. Swiebodzkiej (ówczesna Freiburger
strasse), ostatni list z datą 26 III z więzienia przy ul. Klęczkowskiej 31 (ówczesna 
Kletschkaustrasse), gdzie wykonywano wyroki.

Maria Kuderžiková urodziła się 24 marca 1921 r. we wsi Wnorowy w Sło
wacji. Po roku 1938 wraz z rodziną mieszka na małej stacyjce na pograniczu 
protektoratu i Słowacji, chodzi do szkoły, przeżywa pierwszą miłość. Jej chło
piec wprowadza ją do konspiracyjnego młodzieżowego ruchu komunistycznego. 
Kuderžiková zna świetnie okoliczne pograniczne góry i lasy, dzięki czemu może 
na polecenie władz organizacyjnych przeprowadzać zbiegów przez granicę na 
teren Słowacji.

Po maturze pracuje w fabryce tekstylnej niedaleko Brna i oczywiście nadal 
działa w konspiracji. Kopiuje i kolportuje ulotki, bierze udział w aktach sabotażu.

Aresztowana została na terenie fabryki. Jak się okazało później, ktoś nie 
wytrzymał śledztwa i zaczął podawać nazwiska, między innymi nazwisko Kuder- 
žikovej.

Od aresztowania w roku 1941 przechodzi przez więzienie w Brnie, Pradze 
i dostaje się do Wrocławia w czerwcu 1942 r. Sąd nad nią odbył się 16 listopada 
tego roku w sali 322 Landesgerichtu przy ul. Schweidnitzerstadtgraben 2/3 (obecnie 
Podwale).

Maria Kuderžiková (numer więzienny 8 a J 138/42 1 H 197/42) skazana 
została na karę śmierci. Termin wykonania wyroku nie został podany. Naj
pewniej w dzień wykonania wyroku, a najpóźniej w przeddzień, przeniesiona 
została z ul. Swiebodzkiej na Klęczkowską, gdzie zginęła wraz z ośmioma in
nymi Czechami pod gilotyną. Tego dnia egzekucja rozpoczęła się o godzinie 
18,30. Dziewięć osób ścięto w ciągu 18 minut.

Jej więzienne listy i notatki — jak już wspomniano — dotyczą przede 
wszystkim spraw osobistych. Jak to sama wyraźnie stwierdza, obawia się o los 
przesyłanych grypsów, co z góry ogranicza ich treść. Znajduje się tu jednak 
materiał do opisu warunków życia więziennego w tym okresie. Są opisane 
więźniarki i służba więzienna, ale poza jednym wyjątkiem dla więźniarek 
i jednym dla służby M. Kuderžiková albo osób opisywanych w ogóle nie na
zywa (np. „ta Polka”), albo podaje tylko imię (dotyczy to współwięźniarek, 
z jakimi się przyjaźni — głównie Czeszek), albo podaje inicjał czy stanowisko 
przy opisie służby więziennej i aparatu śledczego.

W okresie między wyrokiem a egzekucją wraz z całym oddziałem pracuje 
przy produkcji zabawek dla niemieckiej firmy. Maluje koniki, ołowiane figurki 
żołnierzyków. Posiada więc pióro i tusz, co umożliwia jej pisanie. Przyjaciółki, 
współwięźniarki pomogły przemycić grypsy na zewnątrz.

Interesującą i rozbudowaną częścią dzienników są dyskusje z sobą i bliskimi 
na temat prostych i podstawowych poglądów filozoficznych. Szczególnie drama
tyczny jest jej dialog z matką na temat religii. Dziewczyna studiuje w więzie
niu jakiś podręcznik filozofii, Hegla, Schlegla, czyta powieści. Sprawy te wyglą
dają dosyć zagadkowo i wymagają komentarza od specjalistów z zakresu orga
nizacji więziennictwa w faszystowskich Niemczech. Autorka dzienników znajduje 
się w sytuacji uprzywilejowanej, skoro może raz w tygodniu wypożyczać książkę. 
Być może zaważył tu fakt, że siedziała w więzieniu karnym na oddziale „wy
pożyczonym” dla gestapo. W budynku gestapo brakowało miejsc.

Rzeczywistość opisaną w książce (z pewnością ukaże się wkrótce przekład 
polski) udało się uzupełnić materiałami wrocławskimi, głównie na podstawie 
publikacji K. Joncy i archiwum zgromadzonego przy Zakładzie Teorii Państwa 
i Prawa Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też przy pomocy rozmów



z osobami, które przeżyły wrocławskie więzienie. Zachowała się m. in. też me
tryka zgonu.

Informacje, które umożliwiają odtworzenie ogólniejszego tła sprawy, znaj
dujemy w dwu publikacjach polskich: K. J o n c y  Gilotyna wrocławskiego gestapo 
(Polityka, R. IV, 1960, nr 46 z 12 XI) oraz tegoż autora Skazańcy czechosłowaccy 
we wrocławskich więzieniach gestapo w l. 1939—1944 (Przegląd Zachodni, 1961, 
nr 5, s. 81—87).

Czesław Hernas


