
Mećislav Bo rak, Duśan Janak: Tabory nucene prace v CSR 1948— 1954. Slezsky 
ustav Slezskeho zemskeho muzea v Opavl. Nakladitelstvi Tilia, Opava 1996, s. 285.

Prezentowana książka o obozach pracy przymusowej w powojennej Czecho
słowacji składa się z dwóch części. Autorzy podzielili się zdaniem w ten sposób, że 
pierwszy z nich Mećislav Borak, zajął się komisjami orzekającymi o umieszczeniu 
w obozie pracy przymusowej, drugi, Duśan Janak, samymi obozami. Druga część 
dała tytuł całej publikacji.

Książka powstała w Instytucie śląskim Muzeum Okręgowego w Opawie 
w ramach finansowanego centralnie (grant) tematu badawczego pn. „Mechanizmy 
pozasądowego karania na Morawach i Śląsku po drugiej wojnie światowej 
(1945— 1954)” . W trakcie realizacji uznano za właściwe poszerzenie zakresu 
terytorialnego na całą Czechosłowację. Z  pierwszego zamysłu pozostały pewne 
akcenty morawsko-śląskie, mianowicie szczegóły dotyczące komisji orzekających 
pochodzą z przykładów zaczerpniętych z działalności odnośnej komisji wojewódz
kiej w Ostrawie (od początku 1950 r. istniały tam  dwie takie komisje).

Obozy pracy przymusowej powstały na podstawie ustawy Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Czechosłowackiej z 25 X 1948 r. Ich celem miało być 
„wychowanie do pracy jako obowiązku obywatelskiego” . Według ustawy do 
obozu należało kierować: 1) osoby od 18 do 60 roku życia uchylające się od pracy 
albo zagrażające „budowie ustroju ludowodemokratycznego” i życiu gospodar
czemu, 2) osoby zasądzone za niektóre przestępstwa z ustawy z 6 października 
1948 r. o ochronie Republiki, ustawy z 18 lutego 1947 r. o zwalczaniu nielegalnego 
handlu, ustawy z 13 lutego 1947 r. o prawnej ochronie planu 2-letniego i ustawy 
z 18 lipca 1946 r. o ochronie przedsiębiorstw państwowych, upaństwowionych 
i pod zarządem państwowym, 3) osoby, którym wymierzono karę administracyjną 
odpracowania w miejscach przymusowego zatrudniania powyżej trzech miesięcy. 
Miały one odtąd karę tę odbywać w obozach pracy. W odniesieniu do drugiej 
kategorii, tj. skazanych sądownie, osoby po zakończeniu kary w więzieniach 
zamiast wychodzenia na wolność miały być kierowane do obozów pracy przymu
sowej.

O umieszczeniu w obozie decydowały 3-osobowe komisje wyznaczone przez 
wojewódzkie rady narodowe (krajske narodni vybory). Pobyt w obozie trwał od 
trzech miesięcy do dwóch lat. Komisje mogły osobie wypuszczonej z obozu zakazać 
pobytu na określonym terytorium, wskazać nowe miejsce i eksmitować z miesz
kania, wnioskować o ustawieniu zarządu państwowego w m ajątku, warsztacie 
rzemieślniczym lub firmie handlowej osoby skazanej, jak  również wnioskować 
o odebranie jej uprawnień wykonywania zawodu.

U genezy ustawy z 1948 r. o obozach pracy przymusowej legły względy 
ideologiczne i ekonomiczne. O tych drugich mniej się mówiło, choć odegrały 
niepoślednią rolę. Przemysł, zwłaszcza wydobywczy i hutniczy, w obliczu zadań 
planu 5-letniego żądał rąk do pracy. Zatrudnienie kończyli jeńcy niemieccy. 
Potrzeby taniej, przymusowej siły roboczej szacowano na około 30 tys. W Czechach 
w dyspozycji pozostawało 15 ośrodków wysiedlenia Niemców o pojemności około 
20 tys. miejsc, na Słowacji istniejące już obozy mogły pomieścić około 4 tys. osób



z perspektywą powiększenia do 5600. Po dodaniu jeszcze innych obiektów 
potencjalne możliwości sięgnęły 79 obozów z prawie 75 tys. miejsc. Pierwszeństwo 
w zakresie przymusowego zatrudniania otrzymały górnictwo i przemysł ciężki. 
W trakcie realizacji planu okazało się jednak, że rozmieszczenie istniejących 
obiektów obozowych nie przystaje do miejsc pracy. Tam, gdzie byli potrzebni 
ludzie, często brakowało dla nich pomieszczeń.

Sieć obozów zmieniła się. N a terenie Śląska i północnych M oraw istniały 
początkowo obozy w Ostrawie-Kończycach, Łazach k. Orłowej, Dąbrowie i Trzy- 
ńcu. Osoby w nich przebywające pracowały w miejscowych kopalniach i hutach. 
Z  początkiem 1950 r. zmodyfikowano zasadę kierowania osób do najbliżej 
położonych obozów. Utworzono obozy zbiorcze, gdzie następowało rozdzielenie 
przybyłych według wieku, stanu zdrowia, przydatności zawodowej czy pochodze
nia klasowego i kierowanie ich do właściwego obozu.

Przed wejściem w życie ogólnoczechosłowackiej ustawy z 15 X 1948 r. podobne 
przepisy i powstałe na ich podstawie obozy istniały już od 1945 r. na Słowacji. Do 
października 1948 r. przewinęło się przez nie 1891 osób. W styczniu 1949 r. 
w obozach na terenie całej Czechosłowacji przebywały 1363 osoby. Według danych 
na dzień 1 lipca 1949 r. z 7620 wolnych miejsc w 16 funkcjonujących obozach było 
zajętych tylko 2606 miejsc (37,1 %). Chęć zapełnienia obozów i względy doktrynal- 
no-polityczne legły u podstaw tzw. akcji T-43, zmierzającej do oczyszczenia 
wielkich miast z żywiołów antysocjalistycznych i asocjalnych. Akcja trwała od 
września 1949 r. do stycznia 1950 r. W jej wyniku nieco zapełniły się obozy. W sumie 
jednak zakończyła się niepowodzeniem. Trwałym jej rezultatem stała się licząca 
około 210 tys. kartoteka „przeciwników ustroju” . W szczytowym punkcie 
przypadającym na sierpień 1950 r. w obozach znajdowało się 5712 osób.

W swoim zamyśle obozy pracy przymusowej miały mieć charakter wychowaw
czy. Przez dłuższy czas unikano określenia „więzień” , posługując się nazwami 
„podopieczny” , „wychowanek” (chowanec) lub „zakwalifikowany” (zarazenec). 
Osoby przebywające w obozach chciano wychowywać przez pracę i przysposabiać 
do nawyku pracy, korygując jednocześnie ich niewłaściwy stosunek do nowego 
ustroju. Mieli być traktowani jak pacjenci wymagający leczenia, tyle tylko, że 
najskuteczniejszy środek terapeutyczny upatrywano w ciężkiej i prymitywnej pracy 
fizycznej. Choć pobyt w obozie nie miał być karą, informacje o nim nanoszono do 
rejestru skazanych. „Wychowankom” za wykonywaną pracę przysługiwała za
płata pomniejszona o koszty pobytu i zobowiązania rodzinne.

W części książki dotyczącej obozów brakuje tego, co m ożna by nazwać „życiem 
obozowym” . Pominięto, pozostawiając na inną okazję, warunki zakwaterowania, 
nadzór strażniczy i inne sposoby ograniczenia swobód osobistych, w tym indok- 
rynację polityczną, całą sferę związaną z zatrudnieniem i spędzeniem wolnego 
czasu. Wiadomo, że odbywały się szkolenia ideologiczne i oświatowe. Wspo
mniano zaledwie o regulaminach obozowych, nagradzaniu za dobre sprawowanie 
i wydajną pracę oraz o karach.

M ocną i jednocześnie słabą stroną książki jest rozbudowana statystyka. 
Cokolwiek dało się ująć w liczbach, podlegało analizowaniu na wszystkie możliwe 
sposoby, w ujęciu statycznym i dynamicznym. Autorzy zrezygnowali z przed
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stawienia historii poszczególnych obozów. Interesuje ich proces, powstanie pierw
szych obozów na przełomie 1948/49 r., żywy rozwój do połowy 1950 r. i powolne 
wygasanie tej formy karania w latach 1953— 1954, kiedy z niej zrezygnowano 
i ostatnie obozy uległy likwidacji. O „wychowankach” jako  masie statystycznej 
dowiadujemy się wszystkiego: ile ich było według ewidencji kartotekowej i stanu 
faktycznego, rodzaju wykroczeń, przedziałów wiekowych, zawodowych, klaso
wych, politycznych i trudnej do uchwycenia narodowościowych, może tylko poza 
Słowacją w odniesieniu do mniejszości węgierskiej. Podaje się zestawienia mężczyzn 
i kobiet, osobno ujmuje się Czechy i Słowację. Z gąszczu cyfr, trudnego miejscami 
do przebrnięcia, zawsze — co trzeba przyznać — prowadzi ścieżka jasnego 
i logicznego podsumowania. Żeby uporać się z zadaniem, posłużono się umyślnie 
w celu opracowanym programem komputerowym. Jego wady i zalety widać po 
wyniku. Dokumentacyjny charakter książki uwypuklają załączniki w postaci 
licznych tabel i przedruku podstawowych aktów prawnych.

Wrażenie odhumanizowanej całości nieco łagodzą przytoczone przez M. Boraka 
próbki urzędowej dokumentacji odnoszącej się do przykładowo wybranych ofiar. 
Cytowanymi tekstami owładnęła swoista stylistyczna retoryka. Posługują się nią 
— co zrozumiałe — urzędy i instytucje. Ale bezbłędnie opanowali ją  też liczni 
petenci. System zniewolenia sprawnie działa, gdy ofiara czuje wdzięczność do 
swojego oprawcy.

Obozy pracy przymusowej pomyślane jako klasowa broń przeciwko pozostałoś
ciom ustroju kapitalistycznego nie spełniły — zdaniem autorów — swojego 
zadania. Stale najwięcej przebywało w nich przedstawicieli klasy robotniczej. 
Globalnie liczba osób kierowanych do obozów spadała. Wygasło zainteresowanie 
problematyką obozową czynników politycznych i społecznych. W końcu pozostały 
już tylko wewnętrzną sprawą komisji orzekających i organów bezpieczeństwa. 
Niepowodzenia spowodowały zniesienie w lipcu 1950 r. ustawy o obozach pracy 
przymusowej, choć same obozy ustawę tę przeżyły, tyle że odtąd miały do nich 
zastosowanie przepisy kodeksu karnego, a więc funkcjonowały jak  zwyczajne 
zakłady karne. W wyniku zaistniałych zmian przeszły latem 1951 r. z Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego do resortu sprawiedliwości. Napływ więźniów na tyle 
ustał, że z początkiem 1954 r. ostatnie dwa obozy uległy likwidacji.

„Obozy pracy należą do podstawowych form masowych prześladowań ludności 
we wszystkich totalitarnych systemach dwudziestego stulecia” . To podstawowe 
stwierdzenie stanowi wprowadzenie do problematyki. Autorzy wytaczają sobie 
jako przyszły cel porównanie „obozowego fenomenu” w państwach komunistycz
nych. Będzie to zapewne przedsięwzięcie trudne do zrealizowania zważywszy 
specyfikę poszczególnych krajów i nierównomierne zaawansowanie prac badaw
czych. Obaj autorzy mogą się już wykazać sporym doświadczeniem w zakresie 
problematyki obozowej. Dr Borak jest autorem książek o Katyniu (Yrardy 
v Katyńskim lese) i zaolziańskich ofiar Katynia oraz deportacji czeskich Żydów, 
m.in. do obozu na terenie okupowanej Polski w Nisku nad Sanem (Transport do 
tmy. Prvni deportace evropskych Żidu).

Edward Długajczyk 
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