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Po „aksamitnej rewolucji” z jesieni 1989 r. w  czechosłowackiej historiografii 
odnoszącej się do okresu powojennego, podobnie zresztą jak w  innych krajach 
byłego bloku sowieckiego, dom inowały przedruki opracow ań wydanych na emi
gracji, broszurki opisujące interwencję wojsk Układu Warszawskiego w  1968 r. 
z lokalnej perspektywy oraz książki popularne, często o sensacyjnym charakte
rze, nieuwzględniające nowych m ateriałów  archiwalnych. Czechosłowacką spe
cyfiką tego okresu były w znow ienia prac wydanych podczas Praskiej W iosny lub 
w  kró tk im  okresie po inwazji „warszawskiej p ią tk i”, gdy panow ała jeszcze 
względna wolność słowa i druku. Najbardziej znaną tego typu książką było Sedm  
prazskych dnu, wydane pierw otnie we wrześniu 1968 r., dokum entujące począ
tek okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu W arszawskiego1.

Po rozpadzie Czechosłowacji i utw orzeniu Republiki Czeskiej kontynuow ano 
prace rozpoczęte wcześniej. Głównym  ośrodkiem  badań nad historią najnowszą 
pozostaje Instytut H istorii N ajnow szej Akademii N auk Republiki Czeskiej (Ustav 
p ro  soudobé dejiny Akadem ie ved  Ceské republiky, USD). Z  ośrodkiem  tym 
związana jest lub była w  różnym  okresie większość badaczy zajmujących się p o 
wojenną historią Czechosłowacji. USD jest wydawcą lub współwydawcą znacz
nej części publikacji omówionych poniżej2. Wielkim atutem  USD jest to, że przejął 
do swoich zbiorów  dokum entację komisji powołanej przez rząd Czechosłowacji 
do zbadania w ydarzeń lat 1967-1970. D okum entacja ta stała się podstaw ą dla 
praktycznie wszystkich opracow ań i edycji źródeł poświęconych Praskiej W io
śnie i interwencji wojsk Układu Warszawskiego w  Czechosłowacji.

W  w ielu czeskich pism ach naukow ych, zarów no tych o regionalnym , jak 
i ogólnokrajowym  charakterze, publikowane są artykuły z zakresu historii naj
nowszej. Dwa czasopisma są tej tematyce poświęcone w  całości. O d 1993 r. uka
zują się wydawane przez USD „Soudobé dejiny” (Dzieje Najnowsze). W  kw artal
niku tym zamieszczane są przede wszystkim artykuły oraz inne materiały (edycje 
źródeł, dyskusje) poświęcone historii po 1945 r., aczkolwiek pojawiają się rów 
nież studia odnoszące się do okresu międzywojennego3. Ukazują się także numery
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1 Sedm praźskych dnu. 21.-27. srpen 1968. Dokumentace [Siedem praskich dni. 21 -27  sierpnia 
1968. Dokumentacja], Praha 1990.
2 USD wydaje również wiele pozycji w małej poligrafii w nakładach ok. 50 egz. Publikacje te mają 
w większości charakter roboczy i dostępne są jedynie w kilku bibliotekach. Nie zostały one omó
wione w niniejszym studium.
3 Spisy treści poszczególnych numerów (od 1996 r.) dostępne są na stronie http://www.usd.cas.cz/ 
usdwin/ucw043.html (od rocznika 2000 dostępne są również streszczenia artykułów).

http://www.usd.cas.cz/


monograficzne, poświęcone historiografii dziejów najnowszych poszczególnych 
państw. W  czasopiśmie publikują historycy zagraniczni. „Securitas Im perii”, 
pismo nieregularnie wydawane przez Urząd Dokum entacji i Badania Zbrodni 
Komunizmu (Urad dokum entace a vysetrovani zlocinu kom unismu, UDV), p o 
święcone jest prawie w  całości działalności czechosłowackiej bezpieki. Ukazało 
się dotychczas dziesięć tom ów 4.

W  badaniach nad pierwszym  okresem  dziejów pow ojennej Czechosłowacji 
dom inuje historia poszczególnych ugrupow ań politycznych i parlam entary
zm u5. Stosunkow o dużo studiów  dotyczy różnych aspektów  funkcjonow ania 
Komunistycznej Partii Czechosłowacji po „zwycięskim lu tym ”6, czyli po prze
jęciu przez nią pełni w ładzy drogą zam achu stanu w  1948 r.7 W arto zwrócić 
uwagę na publikacje o polityce partii w obec nauki i ku ltu ry8. Położenie społe
czeństwa w  tym  okresie przedstaw iają m .in. prace pośw ięcone m asowym  p ro 
testom  z 1951 i 1953 r.9

4 Poszczególne numery są dostępne w całości lub obszernych fragmentach pod adresem http://www. 
mvcr.cz/policie/udv/securita/index.html
5 Prazské dohody 1945-1947. Soubor dokumentu  [Umowy praskie. Zbiór dokumentów], oprac. 
K. Kaplan, Praha 1992 („Sesity USD”, t. 4); K. Adamova, K. Zavacka, K. Kaplan, K ûstavm'mu vyvo- 
ji v  ceskych zemich a na Slovensku v letech 1938-1948. Dve studie. Prvnipovalecna vlàda. Soubor 
komentovanych dokumentu  [Dwa studia o konstytucjach na ziemiach czeskich i na Słowacji w latach 
1938-1948. Pierwszy powojenny rząd. Zbiór dokumentów z komentarzem], Praha 1993 („Sesity 
USD”, t. 5); K. Kaplan, Peiprava ùstavy CSR v letech 1946-1948. Diskuse v Ndrodni fronte a nàzo- 
ry expertu Soubor dokumentu  [Przygotowanie konstytucji Republiki Czechosłowackiej w latach 
1946-1948. Dyskusje w ramach Frontu Narodowego i opinie ekspertów. Zbiór dokumentów], Pra
ha 1993 („Sesity USD”, t. 7); idem, Pośledni rok prezidenta. Edvard Benes v roce 1948 [Ostatni rok 
prezydenta. Edward Benesz w 1948 roku], Praha 1993; J. Kocian, Ceskoslovenskà strana nàrodne 
socialistickà v letech 1945-1948. Organizace, program, politika [Czechosłowacka Partia Narodowo- 
socjalistyczna w latach 1945-1948. Organizacja, program, działalność polityczna], Brno 2002.
6 Wydarzenia te i ich genezę najpełniej opisał Karel Kaplan (Pet kapitol o ùnoru [Pięć rozdziałów 
o lutym], Praha-Brno 1997).
7 Kadrova nomenklatura KSC 1948-1956. Sbornik dokum entu  [Nom enklatura kadr KPCz 
1948-1956. Zbiór dokumentów], oprac. K. Kaplan, Praha 1992 („Sesity USD”, t. 2); K. Kaplan, Ma- 
jetkové zdroje KSC v letech 1946-1952  [Źródła majątku KPCz w latach 1946-1952], Praha 1993 
(„Sesity USD”, t. 7); idem, Aparat ÙV KSC v letech 1948-1968 [Aparat KC KPCz w latach 
1948-1968], Praha 1993 („Sesity USD”, t. 10); M. Pavka, Kàdry rozhodujivse! Kàdrovàpolitika KSC 
z hlediska teorie elit (Prvnich pet let komunistické vlàdy) [Kadry decydują o wszystkim! Polityka ka
drowa KPCz z punktu widzenia teorii elit (Pierwszych pięć lat władzy komunistycznej)], Brno 2003.
8 Veda v Ceskoslovensku v letech 1945-1953 [Nauka w Czechosłowacji w latach 1945-1953], oprac. 
B. Zilynska, P. Svobodny, Praha 1999; Veda v  Ceskoslovensku v  letech 1953-1963. Sbornik z  konfe- 
rence (Praha, 23.-24. listopadu 1999) [Nauka w Czechosłowacji w latach 1953-1963. Materiały 
z konferencji], Praha 2000; A. Kusak, Kultura a politika v  Ceskoslovensku 1945-1956  [Kultura i po
lityka w Czechosłowacji 1945-1956], Praha 1998; K. Kaplan, D. Tomasek, O cenzure v Ceskosloven
sku v letech 1945-1956  [O cenzurze w Czechosłowacji w latach 1945-1956], Praha 1994 („Sesity 
USD”, t. 22).
9 Z. Jirasek, J. Sifla, Velkà penezn i loupez v (Ceskoslovensku 1953 aneb 50:1 [Wielka grabież finan
sowa w Czechosłowacji 1953 albo 50:1], Praha 1992; J. Pernes, Brno 1951. Pfispevek 
k dejinâm protikomunistického odporu na Morave [Brno 1951. Przyczynek do dziejów oporu anty
komunistycznego na Morawach], Praha 1997; idem, Snahy o peekonâni politicko-hospodârské krize 
v (Ceskoslovensku v  roce 1953 [Próby przezwyciężenia polityczno-gospodarczego kryzysu w Czecho
słowacji w 1953 roku], Brno 2000. Zob. też D. Statnik, Sankcnipracovnipràvo vpadesâtych letech. 
Vlàdni naetzent o opateenich proti fluktuaci a absenci e. 52/1953 Sb. [Represyjne prawo pracy

http://www


Większość autorów  publikacji dotyczących procesów  politycznych skupia 
swoją uwagę właśnie na okresie stalinowskim 10. Tego okresu dotyczą także p ra
ce o obozach pracy przymusowej oraz pomocniczych batalionach technicznych 
(odpowiednik batalionów  górniczych Wojska Polskiego)11.

W ydarzeniem, w okół którego koncentruje się bardzo wiele publikacji, jest 
Praska W iosna 1968 r. oraz przebieg i następstwa interwencji wojsk pięciu 
państw  Układu Warszawskiego. Genezę czechosłowackich przem ian przedstawił 
w  dw utom ow ym  studium  Karel Kaplan12.

Jindrich Pecka w  kilku książkach udokumentował okupację Czechosłowacji przez 
wojska sowieckie (do 1968 r. armia sowiecka nie stacjonowała na terenie CSRS)13.

w latach pięćdziesiątych. Rozporządzenie rządu o przeciwdziałaniu fluktuacji i absencji nr 52/1953 
Sb.], Praha 1994 („Sesity USD”, t. 17); K. Kaplan, Sociâlni souvislosti krizi komunistického reżimu 
v letech 1953-1957 a 1968-1975  [Zależności społeczne kryzysów systemu komunistycznego w la
tach 1953-1957 i 1968-1975], Praha 1993 („Sesity USD”, t. 9); K. Jech, Soumrak selského stavu 
1945-1960  [Zmierzch stanu chłopskiego 1945-1960, Praha 2001 („Sesity USD”, t. 35).
10 F. Koudelka, K. Kaplan, F. Gebauer, R. Vyhnalek, Soudni perzekuce politické povahy v  Ceskosloven- 
sku v letech 1948-1989. Statistické ùdaje [Represje sądowe o charakterze politycznym w Czechosło
wacji w latach 1948-1989. Dane statystyczne], Praha 1993 („Sesity USD”, t. 12); K politickym pro- 
cesâm v Ceskoslovensku 1948-1954. Dokumentace komise ÙVKSC pro rehabilitaci 1968 [O procesach 
politycznych w Czechosłowacji 1948-1954. Dokumentacja komisji KC KPCz ds. rehabilitacji 
w 1968 r.], oprac. K. Kaplan, Praha 1993 („Sesity USD”, t. 15); K. Kaplan, N ejvetsipolitick-у proces: 
„M. Horakova a spol.” [Największy proces polityczny: Milada Horakova i in.], Praha 1995; K. Kaplan, 
E Palecek, Komunisticky reżim a politické procesy v Ceskoslovensku [Reżim komunistyczny i procesy 
polityczne w Czechosłowacji], Brno 2001; Z. Dvorakovâ, Navzdory nenâvisti a mste. Z  politickych 
procesu 1952-1953 [Na przekór nienawiści i zemście. O procesach politycznych 1952-1953], Trebic 
2002; R. Slabotinsky, Do exilu s pżevadeci. Proces s protistdtni skupinou „Stanislav Pokorny a spol.” 
[Na emigrację z przewodnikami. Proces antypaństwowej grupy „Stanislav Pokorny i tow.”], Brno 2000.
11 J. Bilek, Pomocné technické prapory v  letech 1950-1954  [Pomocnicze bataliony techniczne w la
tach 1950-1954], Praha 2002 („Svedectvi”, t. 3); K. Kaplan, Tabory nucené prâce v  Ceskosloven
sku 1948-1954  [Obozy pracy przymusowej w Czechosłowacji 1948-1954], Praha 1992 („Sesity 
USD”, t. 3); J. Bilek, Pétépàci aneb Cerni baroni ύplnż jinak. Vypravżni o jednom z bilych mist nasi 
nedâvné historie [„PeTePacy” albo „Czarni baronowie” całkiem inaczej. Opowieść o jednej z białych 
plam naszej niedawnej historii], Plzen 1996; idem, Pomocné technické prapory. O jedné z forem  
zneużiti armâdy k  politické perzekuci [Pomocnicze bataliony techniczne. O jednej z form wykorzy
stania armii do prześladowań politycznych], Praha 2002; M. Borak, D. Janak, Tabory nucené prâce 
v CSR 1948-1954  [Obozy pracy przymusowej w CSR 1948-1954], Opava 1996; T. Stanek, Tabo
ry v żeskych zemich 1945-1948  [Obozy na ziemiach czeskich 1945-1948], Opava 1996. Zob. też 
A. Kyr, Zpäsoby zachdzenis vżzni v  CSR v letech 1945-1955  [Metody traktowania więźniów w CSR 
w latach 1945-1955], Opava 2002; Vżzenstvive stredniEvropż v letech 1945-1955. Sbornikz me- 
zinarodntho seminare konaného dne 25.10.2000 v  Praze [Więziennictwo w Europie Środkowej w la
tach 1945-1955. Materiały z międzynarodowego seminarium], numer specjalny (3/2001) czasopi
sma „Ceské vezenstvi”.
12 K. Kaplan, Koreny żeskoslovenské reformy 1968 [Geneza reformy czechosłowackiej 1968], t. 1, 
Brno 2000; t. 2, Brno 2002. Zob. też idem, „Vżechno jste prohrdli!”. Co prozrazujiarchivy o IV. sjez- 
du Svazu ceskoslovenskych spisovatelä 1967 [„Wszystko przegraliście”. Co zdradzają archiwa o IV 
Zjeździe Związku Pisarzy Czechosłowackich w 1967 r.], Praha 1997. Zjazd ten był jednym z naj
ważniejszych epizodów na drodze do Praskiej Wiosny.
13 J. Pecka, Sovetskà armâda v  (Ceskoslovensku 1968-1991. Chronologicky pżehled [Armia sowiecka 
w Czechosłowacji 1968-1991. Kalendarium], Praha 1996; idem, Odsun sovetskych vojsk z  Cesko- 
slovenska 1989-1991. D okum enty  [Wycofanie wojsk sowieckich z Czechosłowacji 1989-1991. Do
kumenty], Praha 1996; idem, Sovetskà armâda v ceskoslovenském vyvoji 1968-1991 [Armia so
wiecka a sytuacja w Czechosłowacji 1968-1991], Praha 1998.
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O militarnych aspektach wydarzeń 1968 r. pisał także A ntonin Bencik14. Przebieg 
wydarzeń bezpośrednio po interwencji wojsk Układu Warszawskiego nadal opisy
wany jest głównie przez pryzmat lokalny i regionalny15.

Szereg prac pośw ięcono okresowi norm alizacji w  Czechosłowacji, rozpoczę
tem u wraz z 1969 r. Oznaczała ona m .in. masowe czystki, likwidację niezależ
ności różnych środowisk, kres wolności słowa. Pojawiły się opracow ania na te 
m at różnych środowisk, m .in. kultury, nauki i sztuki, regionów  (M orawy), roli 
armii, czystek w  KPCz, represji sądowych, odbudow y systemu nom enklatury, 
polityki państw a i partii wobec Kościołów16. O ldrich  Tuma opublikow ał obszer
ny zbiór dokum entów  dotyczących ostatnich masowych dem onstracji w  Cze
chosłowacji 21 sierpnia 1969 r.17 Interesującą próbę podsum ow ania dotychcza

14 A. Bencik, Operace „Dunaj”. Vojàci a Prazské jaro 1968 [Operacja „Dunaj”. Wojsko a Praska 
Wiosna 1968], Praha 1994; A. Bencik, J. Pecka, Varsavskà ctyrka proti Ceskoslovensku [Warszaw
ska czwórka przeciw Czechosłowacji], Praha 1998. Antonin Bencik jest także autorem jednej z pod
stawowych monografii opisujących wydarzenia Praskiej Wiosny i interwencję wojsk Układu War
szawskiego (wyd. polskie: Reqiuem dla Praskiej Wiosny, Wrocław 2002).
15 Por. Svźdectvi o roce 1968 v Ostrave [Świadectwa o 1968 roku w Ostrawie], oprac. K. Jirik, 
Śenov u Ostravy 1998; A. Hyna, Ceskoslovenskà krize 1967-1970 a zapadni Cechy [Czechosłowac
ki kryzys 1967-1970 a Czechy Zachodnie], Plzen 2001.
16 M. Otahal, A. Noskova, K. Bolomsky, Svźdectvi o duchovnim ùtlaku 1969-1970. Normaliza- 
ce v  kulture, umźni, vźdź, rkolstvi a sdelovacich prostredcich [Świadectwa o ucisku duchowym 
1969-1970. Normalizacja w kulturze, sztuce, nauce, szkolnictwie i środkach przekazu], Praha 
1994; M. Otahal, Opozice, moc, spoleźnost. Prispevek k dźjindm „normalizace” [Opozycja, w ła
dza, społeczeństwo. Przyczynek do dziejów „normalizacji”], Praha 1994; J. Madry, Sovźtska oku- 
pace Ceskoslovenska, normalizace 1969-1970 a role ozbrojenych sil [Sowiecka okupacja Czecho
słowacji, normalizacja 1969-1970 i rola sił zbrojnych], Praha 1994 („Sesity USD”, t. 16); Pocàtky 
„normalizace” na severnia st!źednt M oravź [Początki „normalizacji” na północnych i środkowych 
M orawach], red. E. Gimes, F. Koudelka, Praha 1996 („Sesity USD”, t. 24); J. Maffik, Cistky v  Ko- 
m unistické strane Ceskoslovenska 1969-1970  [Czystki w Komunistycznej Partii Czechosłowacji 
1969-1970], Praha 1997 („Sesity USD”, t. 28); J. Cuhra, Trestni represe odpurcu reźimu v letech 
1969-1972  [Represje karne wobec przeciwników reżimu w latach 1969-1972], Praha 1997 
(„Sesity USD”, t. 29); A. M iskova, H. Barvikova, M. Śmidak, Ceskoslovenska akademie 
v źd  1969-1972. Restaurace kom unistické moci ve v źd ź  [Czechosłowacka Akademia N auk 
1969-1972. Odbudowa komunistycznego panowania w nauce], Praha 1998 („Sesity USD”, t. 30); 
(deska vźda a Prazské jaro (1963-1970). Sbornik z  konference (Praha 22.-23. listopadu 2000) [Na
uka czeska wobec Praskiej Wiosny (1963-1970). M ateriały z konferencji], Praha 2001; Veda 
v Ceskoslovensku v  obdobi normalizace (1970-1975). Sbornik z  konference (Praha, 21 .-22. listo
padu 2001) [Nauka w Czechosłowacji w okresie normalizacji (1970-1975). Materiały konferen
cyjne], Praha 2002; V Hradecka, F. Koudelka, Kàdrovà politika a nomenklatura 1969-1974  [Po
lityka kadrowa i nomenklatura 1969-1974], Praha 1998 („Sesity USD”, t. 31); J. Cuhra, Cirkevni 
politika KSC a stâtu v letech 1969-1972  [Polityka wyznaniowa KPCz i państwa w latach 
1969-1972), Praha 1999 („Sesity USD”, t. 32); J. Pecka, D ^n ické  vybory na obranu svobody ti- 
sku (1968). Edice pramenu [Robotnicze komitety na rzecz obrony wolności prasy (1968). Edycja 
źródeł], Praha 1993 („Sesity USD”, t. 11); Promeny Prazského jara. Sbornik studii a dokum entu  
o nekapitulantskych postojich v źeskoslovenské spoleźnosti 1968-1969  [Przemiany Praskiej Wio
sny. Zbiór studiów i dokumentów o niekapitulanckich postawach społeczeństwa czechosłowackie
go 1968-1969], red. J. Pecka, V. Preean, Praha-Brno 1993; J. Pernes, Od demokratického sociali- 
sm u k  demokracii. N ekom unistickà socialistickà opozice v  Brnź v  letech 1968-1972  [Od 
demokratycznego socjalizmu do demokracji. Niekomunistyczna opozycja socjalistyczna w Brnie 
w latach 1968-1972], Brno 1999.
17 O. Tuma, Srpen ’69. Edice dokum entu  [Sierpień ‘69. Edycja dokumentów], Praha 1996.



sowego stanu badań nad okresem  norm alizacji (rozumianej jednak szerzej, jako 
okres 1969-1989) podjął ostatnio M ilan O tahal18.

USD jest wydawcą fundamentalnej serii „Prameny k dejinâm  ceskoslovenské 
krize 1967-1 9 7 0 ” (Źródła do dziejów kryzysu czechosłowackiego 1967-1970). 
Publikowane są w  niej dokum enty pozyskane podczas pracy wspomnianej wyżej 
komisji rządowej. Dotychczas ukazało się szesnaście tomów, przygotowywane są 
następne19.

Dzieje Czechosłowacji w  latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych opisy
wane są głównie przez pryzmat działalności ugrupow ań opozycyjnych, przede 
wszystkim Karty 7720.

18 M. Otahal, Normalizace 1969-1989. Pfispevek ke stavu badam' [Normalizacja 1969-1989. Przy
czynek do stanu badań], Praha 2002 („Sesity USD”, t. 36).
19 J. Pecka, Spontânni projevy Prazského jara 1968-1969  [Spontaniczne przejawy Praskiej Wiosny 
1968-1969], Praha-Brno 1993 („Prameny k dSjinam Ceskoslovenské krize 1967-1970”, t. 1); idem, 
Obcanska spolecnost 1967-1970. Emancipacm' hnuti uvnitr N drodni fronty [Społeczeństwo obywa
telskie 1967-1970. Ruch emancypacyjny wewnątrz Frontu Narodowego], Praha-Brno 1995 (t. 2/1); 
J. Pecka, J. Belda, J. Hoppe, Obcanska spoleenost: Socidlni organismy a hnu ti Prazského jara 
1967-1970  [Społeczeństwo obywatelskie. Organizacje społeczne wobec ruchu Praskiej Wiosny 
1967-1970], Praha 1998 (t. 2/2); F. Ciganek, N drodnishrom dzdeni21.-28. srpna 1968 [Zgroma
dzenie Narodowe 21-28 sierpnia 1968], Praha-Brno 1995 (t. 3); F. Ciganek, O. Felcman, Ndrodni 
shromdzdeni. Kveten 1967 -  cervenec 1968 [Zgromadzenie Narodowe maj 1967 -  lipiec 1968], Pra
ha-Brno 2002 (t. 3/1); J. Vondrova, J. Navratil, Mezindrodni souvislosti ceskoslovenské reformy
1967-1970. Prosinec 1967 -  cervenec 1968 [Międzynarodowe uwarunkowania czechosłowackiej re
formy 1967-1970. Grudzień 1967 -  lipiec 1968], Praha-Brno 1995 (t. 4/1); eidem, Mezindrodniso- 
uvislosti eceskoslovenské reformy 1967-1970. Ceervenec-srpen 1968 [Międzynarodowe uwarunkowa
nia czechosłowackiej reformy 1967-1970. Lipiec-sierpień 1968], Praha-Brno 1997 (t. 4/2); eidem, 
Mezindrodni souvislosti eeskoslovenské reformy 1967-1970. ΖάΠ 1968 -  kveten 1970 [Międzynaro
dowe uwarunkowania czechosłowackiej reformy 1967-1970. Wrzesień 1968 -  maj 1970], Pra
ha-Brno 1997 (t. 4/3); J. Zatkuliak, Federalizàcia Ceskoslovenského etatu 1968-1970. Vznik cesko- 
slovenskej federacie roku 1968 [Federalizacja państwa czechosłowackiego 1968-1970. Powstanie 
federacji czechosłowackiej w roku 1968], Praha-Brno 1997 (t. 5/1); A. Bencik, J. Navratil, J. Paulik, 
Vojenské otazky ceskoslovenské reformy 1967-1970. Vojenska varianta (źeseni ceskoslovenské krize 
(1967-1968) [Wojskowe zagadnienia czechosłowackiej reformy 1967-1970. Zbrojny wariant roz
wiązania kryzysu czechosłowackiego (1967-1968)], Praha-Brno 1996 (t. 6/1); A. Bencik, J. Paulik, 
J. Pecka, Vojenské otazky ceskoslovenské reformy 1967-1970. Srpen 1968 -  kveten 1971 [Wojskowe 
zagadnienia czechosłowackiej reformy 1967-1970. Sierpień 1968 -  maj 1971], Praha-Brno 1999 
(t. 6/2); F. Koudelka, J. Suk, Ministerstvo vnitra a bezpeenostni aparat v obdobiPrazského jara (le
den 1968 -  srpen 1968) [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i aparat bezpieczeństwa w okresie Pra
skiej Wiosny (styczeń 1968 -  sierpień 1968)], Praha-Brno 1996 (t. 7); O. Felcman i in., Vlada a pre- 
zident. Obdobi Prazského jara (prosinec 1967 -  srpen 1968) [Rząd i prezydent. Okres Praskiej 
Wiosny (grudzień 1967 -  sierpień 1968)], Praha-Brno 2000 (t. 8/1); J. Vondrova, J. Navratil, J. Mo- 
ravec, Komunisticka strana Ceskoslovenska. Pokus o reformu (fijen 1967 -  kveten 1968) [Komuni
styczna Partia Czechosłowacji. Próba reformy (październik 1967 -  maj 1968)], Praha-Brno 1999 
(t. 9/1); J. Vondrova, J. Navratil, Komunisticka strana (Ceskoslovenska. Konsolidace (kveten-srpen 
1968) [Komunistyczna Partia Czechosłowacji. Konsolidacja (maj-sierpień 1968)], Praha-Brno 2000 
(t. 9/2); eidem, Komunisticka strana (Ceskoslovenska. Kapitulace (srpen -  listopad 1968) [Komuni
styczna Partia Czechosłowacji. Kapitulacja (sierpień-listopad 1968)], Praha-Brno 2001 (t. 9/3).
20 H ledan inadvje 1978-1987. Vyber z ineditnich sbornikä [Poszukiwanie nadziei 1978-1987. Wy
bór z wydawnictw bezdebitowych], red. M. VanSk, Praha 1993; O. Tiima, Zitra zase tady! Proti- 
rezimnidemonstrace v  predlistopadové Praze jako politicky a socialni fenomén [Jutro znowu tutaj! 
Antyreżimowe demonstracje w przedlistopadowej Pradze jako fenomen polityczny i społeczny], 
Praha 1994; Charta 77 (1977-1989). Od m oralni k demokratické revoluci. Dokumentace [Karta 77
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N ader dużym zainteresowaniem  badaczy cieszą się okoliczności upadku sys
tem u komunistycznego w  Czechosłowacji. Autorem  najpełniejszej m onografii te 
go tem atu jest J iri Suk, wydał on także dwa tom y podstawowych m ateriałów  do 
pierwszych miesięcy działalności Forum  Obywatelskiego. Ten sam autor przed
stawił chronologię wydarzeń z lat 1985-199021. Pozostałe prace skupiają się 
przede wszystkim na opisaniu wydarzeń „aksamitnej rewolucji”22 oraz na p ró 
bach określenia przyczyn upadku systemu komunistycznego23.

Pierwsze studia na tem at komunistycznego aparatu bezpieczeństwa opubliko
wali Frantisek Koudelka oraz Karel Kaplan24. Z biór podstawowych dokum en
tów  do dziejów Służby Bezpieczeństwa (Statni bezpeenost, StB) w  ostatnich kil
kunastu latach istnienia CSRS wydał Pavel Zaeek25. Badania nad tą problem atyką 
są jednak dom eną UDV i ta  właśnie instytucja wydała najwięcej prac poświęco
nych historii czechosłowackiej bezpieki. O prócz wspom nianego czasopisma „Se-

(1977-1989). Od rewolucji moralnej do demokratycznej. Dokumentacja], oprac. V. Precan, Brati- 
slava-Praha-Scheinfeld 1990; Charta 77 ożima soucasnikä. Po dvaceti letech [Karta 77 oczami 
uczestników. Po dwudziestu latach], oprac. B. Cisarovska, M. Drapala, V. Precan, J. Vancura, Pra
ha-Brno 1997; D vż desetileti pred listopadem 89. Sbornik [Dwa dziesięciolecia przed listopadem 
’89. Zbiór studiów], Praha 1994; Obroda -  Klub za socialistickou prestavbu. D okum enty  [Odnowa. 
Klub na rzecz socjalistycznej przebudowy. Dokumenty], oprac. Z. Kokoskova, S. Kokoska, Praha 
1996; M. Vanek, Nedalo se tady dychat: Ekologie v ceskych zemich v letech 1968-1989  [Nie dało 
się tu oddychać. Ekologia na ziemiach czeskich w latach 1968-1989], Praha 1996; idem, Verejné 
m tnżnt o socialismu pred listopadem 1989. A nalyza v-ysledkä v-yzkumä verejného m in żn i 
provddżnych UVVM od roku 1972 do roku 1989 [Opinia publiczna o socjalizmie przed listopadem 
1989. Analiza wyników badań opinii publicznej prowadzonych przez Instytut Badania Opinii Pu
blicznej od roku 1972 do 1989], Praha 1994; H n u tiza  obżanskou svobodu 1988-1989. D okum en
ty  [Ruch Swobód Obywatelskich 1988-1989. Dokumenty], oprac. R. Hlusickova, B. Cisarovska, 
Praha 1994; Anticharta [Antykarta], oprac. V. Karlik, T. Pokorna, Praha 2002; M. Otahal, Studen
ti a komunistickà moc v ceskych zemich 1968-1989  [Studenci i władza komunistyczna na ziemiach 
czeskich 1968-1989], Praha 2003.
21 J. Suk, Labyrintem revoluce. Aktéri, zàpletky a krizovatky jedné politické krize (od listopadu 
1989 do żervna 1990) [W labiryncie rewolucji. Aktorzy, intrygi i przełomowe chwile jednego kry
zysu politycznego (od listopada 1989 do czerwca 1990)], Praha 2003; idem, Obżanské fórum. Li- 
stopad-prosinec 1989 [Forum Obywatelskie. Listopad-grudzień 1989], t. 1: Udâlosti [Wydarze
nia], Praha-Brno 1997; t. 2: D okum enty, Praha-Brno 1998; idem  (we współpracy z J. Cuhrą 
i F. Koudelkou), Chronologie zaniku komunistického rezimu v (Ceskoslovensku 1985-1990  [Chro
nologia upadku systemu komunistycznego w Czechosłowacji 1985-1990], Praha 1999 („Sesity 
USD”, t. 33).
22 M. Otahal, M. Vanek, Sto studentskych revoluci. Studenti v  obdobi pàdu komunismu -  zivoto- 
pisnà vyprdvëni [Sto rewolucji studenckich. Studenci w okresie upadku komunizmu -  opowieści 
biograficzne], Praha 1999; K. Hvizd’ala, Vyslech revoluciondfä z  roku ’89 [Przesłuchanie rewolu
cjonistów z 1989 roku], Praha 2000.
23 O. Turek, Podil ekonomiky na pàdu komunistického rezimu v  Ceskoslovensku [Wpływ gospodar
ki na upadek systemu komunistycznego w Czechosłowacji], Praha 1995 („Sesity USD”, t. 23); 
M. Otahal, Podil tiwrżt inteligence na pàdu komunismu. Kruh nezàvislé inteligence [Wpływ inteli
gencji twórczej na upadek komunizmu. Krąg inteligencji niezależnej], Brno 1999.
24 F. Koudelka, Statnibezpecnost 1954-1968. Zdkladn iùdaje [Służba Bezpieczeństwa 1954-1968. 
Podstawowe dane], Praha 1993 („Sesity USD”, t. 13); K. Kaplan, Nebezpeżnd bezpecnost. Statni 
bezpecnost 1948-1956  [Niebezpieczna bezpieka. Służba Bezpieczeństwa 1948-1956], Brno 1999.
25 P Zâcek, Prisne tajné! Statni bezpecnost za normalizace. Vybrané smernice a metodické pokyny 
politické policie z  let 1978-1989  [Ściśle tajne! Służba Bezpieczeństwa w okresie normalizacji. Wy
brane wytyczne i instrukcje operacyjne policji politycznej z lat 1978-1989], Praha 2001.



curitas Im perii” ukazują się również dwie serie książkowe -  „Sesity”26 (Zeszyty) 
oraz „Svedectvi”27 (Świadectwa). Rezultatem aktywności środowiska byłych 
więźniów politycznych jest wiele publikacji, w  większości o wspom nieniow o-do- 
kumentacyjnym charakterze28. Dla opisania zjawiska antykomunistycznego opo
ru po 1948 r. część badaczy posługuje się term inem  „III. odboj” (trzeci ruch opo
ru), nawiązując tym samym do tradycyjnego opisu nie tylko walki z Niemcami 
w  czasie okupacji, ale także zmagań o zbudowanie państwowości czechosłowac
kiej w  czasie I wojny światowej29.

Niezbyt wiele opracow ań i edycji dokum entów  poświęconych jest polityce 
m iędzynarodowej Czechosłowacji. Uwagę zwracają dwa niezwykle interesujące 
tom y zawierające źródła i opracow ania na tem at relacji między CSRS i pow sta
jącym Izraelem30. Ukazały się także zbiory dokum entów  dotyczące odrzucenia

26 Dotychczas ukazało się osiem tomów: P. Tomek, Ceskoslovensky uran 1945-1989. Tźźba a pro- 
dej ceskoslovenského uranu v ére komunismu [Czechosłowacki uran 1945-1989. Wydobycie i sprze
daż czechosłowackiego uranu w epoce komunizmu], Praha 2000 („Sesity”, t. 1); O. Liska i in., 
Vykonané tresty smrti Ceskoslovensko 1918-1989 (nezahrnuje rozsudky n źmecké justice) [Wykona
nie kary śmierci w Czechosłowacji 1918-1989 (nie obejmuje wyroków wydanych przez niemiecki 
wymiar sprawiedliwości)], Praha 2000 (t. 2); P Tomek, D vź studie o ceskoslovenském vezenstvi
1948-1989  [Dwa studia o więziennictwie czechosłowackim 1948-1989], Praha 2001 (t. 3); J. Ka- 
lous, Instruktaźni skupina StB v lednu a ùnoru 1950 -  Z àkulisipripadu Cihost’ [Grupa szkolenio
wa StB w styczniu i lutym 1950 -  kulisy sprawy C ihost’], Praha 2001 (t. 4); J. Plachy, Pfipad  
FRITZ. Vâlecny zlocinec Max Rostock jako agent StB [Sprawa FRITZ. Zbrodniarz wojenny Max 
Rostock jako agent StB], Praha 2002 (t. 5); A. Razek, StB + justice -  nastroje trtdntho boje v  akci 
Babice [StB i wymiar sprawiedliwości -  instrumenty walki klasowej w akcji Babice], Praha 2003 
(t. 6); P. Benda, Prehled svazku a spisu vnitfniho zpravodajstvi centrâly Stâtni bezpeźnosti v  roce 
1989 [Przegląd akt kontrwywiadu centrali Służby Bezpieczeństwa z roku 1989], Praha 2003 (t. 7); 
J. Vorel, A. Śimankova i in., Ceskoslovenska justice v  letech 1948-1953 v dokumentech [Czechosło
wacki wymiar sprawiedliwości w latach 1948-1953 w dokumentach], t. 1, Praha 2003 (t. 8).
27 Dotychczas opublikowano: K. Lesanovsky, „Se rtitem  a na s t itź” [„Z tarczą i na tarczy” -  o re
presjonowaniu skautingu], Praha 2000 („Svedectvi”, t. 1); F. Śedivy, „Pod v źz ism r ti” [Pod wieżą 
śmierci -  wspomnienia], Praha 2002 (t. 2); J. Bilek, Pomocné... (t. 3); K. Kaplan, StB o sobe 
(vypoved’ vysetrovatele Bohumila Doubka) [StB o sobie (relacja oficera śledczego Bohumila Doub- 
ka)], Praha 2002 (t. 4); V. Bystrov, Unosy ceskoslovenskych obcanu do Sovźtského svazu v letech 
1945-1955  [Wywózki obywateli Czechosłowacji do Związku Sowieckiego w latach 1945-1955], 
Praha 2003 (t. 5); F. Hanzlik, Vojenské obrannézpravodajstvi v  zapasu o politickou moc 1945-1950  
[Kontrwywiad wojskowy w walce o władzę polityczną 1945-1950], Praha 2003 (t. 6).
28 Zob. np. K. Bartosek, Cesky vezen. Svedectvi politickych vezenkyn a veznu let padesâtych, sedesâtych 
a sedmdesâtych [Czeski więzień. Świadectwa więźniarek i więźniów politycznych lat pięćdziesiątych, 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych], Praha 2001; M. Rfizićka, Osudy polityckych veznuHavltckobrod- 
ska 1948-1989  [Losy więźniów politycznych powiatu Havlickuv Brod 1948-1989], Havlickuv Brod 
1999; H. Havliekova, Dedictvi. Kapitoly z  dejin komunisticképerzekuce v Ceskoslovensku 1948-1989 
[Dziedzictwo. Rozdziały z dziejów represji komunistycznych w Czechosłowacji 1948-1989], Olomouc 
2002; V. Vlckova, Horizonty [ne]svobody. Politictivezni okresu Nâchod v letech 1948-1989  [Horyzon
ty (nie)woli. Więźniowie polityczni powiatu Nâchod w latach 1948-1989], Nâchod 2000.
29 Por. Za svobodu a demokracii, t. 1: Odpor proti komunistické moci, red. J. Cuhra, V Veber, Pra
ha 1999; t. 3: Treti (protikomunisticky) odboj, red. L. Babka, V. Veber, Hradec Kralové 2002 [Za 
wolność i demokrację, t. 1: Opór przeciwko władzy komunistycznej, t. 3: Trzeci (antykomunistycz
ny) ruch oporu].
30 Ceskoslovensko a Izrael 1945-1956: D okum enty  [Czechosłowacja i Izrael 1945-1956. Doku
menty], oprac. M. Bulinova, J. Dufek, K. Kaplan, V Ślosar, Praha 1993; J. Dufek, K. Kaplan, V. Ślo- 
sar, Ceskoslovensko a Izrael 1947-1953. Studie [Czechosłowacja i Izrael 1947-1953. Studia], Pra
ha-Brno 1993.
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przez Czechosłowację planu M arshalla, działalności sowieckich doradców  oraz 
rozm ów  między C s Rs i ZSRS w  latach 1945-194 831. Stosunkom  Czechosłowa
cji z krajami Zachodu swoją pracę poświęcił Petr Proks (notabene tenże autor 
wydał w  1989 r. pisaną w  zupełnie odm iennym  duchu m onografię stosunków 
z „krajami demokracji ludow ej” w  tym samym okresie)32.

Interesujący przegląd sowieckich archiwaliów z okresu zimnej wojny odnale
zionych w  czeskich archiwach opublikowali M ichal Reiman i Petr Luńak33. W  ra 
mach serii „Zeszyty USD” ukazał się tom ik poświęcony okolicznościom podpi
sania umowy między CSRS i NRF w  1973 r.34 Karel Kaplan wydał dwie książki 
o stosunkach Czechosłowacji z Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej35.

W zrastającym zainteresowaniem  cieszy się problem atyka relacji między pań
stwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Systematycznie ukazują się za
rów no opracowania, jak i edycje dokum entów 36. Nieco mniej uwagi poświęca się

31 Ceskoslovensko a Marshalläv plan. Sbornik dokum entu  [Czechosłowacja i plan Marshalla. Zbiór 
dokumentów], oprac. R. JiSin, K. Kaplan, K. Kratky, J. Silar, Praha 1992 („Sesity USD”, t. 1); 
K. Kaplan, Sovetstiporadci v Ceskoslovensku v letech 1948-1956  [Doradcy sowieccy w Czechosło
wacji w latach 1948-1956], Praha 1993 („Sesity USD”, t. 14); D. Janak, Z. Jirasek, Sovetetiporad
ci a ekonomicky vyvoj v ostravsko-karvinském reviru [Doradcy sowieccy a sytuacja gospodarcza 
w okręgu ostrawsko-karwińskim], Opava 1996; CSR a SSSR 1945-1948. Dokumenty mezivladnich 
jednani [CSR i ZSRR 1945-1948. Dokumenty rokowań międzyrządowych], oprac. K. Kaplan, 
A. Spiritova, Praha-Brno 1997.
32 P Proks, (Ceskoslovensko a Zapad 1945-1948. Vztahy Ceskoslovenska se Spojenymi staty, Velkou 
Britaniia Francii v  letech 1945-1948  [Czechosłowacja i Zachód 1945-1948. Stosunki Czechosło
wacji ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją w latach 1945-1948], Praha 2001.
33 M. Reiman, P. Luńak, Studena valka 1954-1964 (Sovztské dokum enty v zeskych archivech) 
[Zimna wojna 1954-1964 (Dokumenty sowieckie w czeskich archiwach)], Brno-Praha 2000.
34 R. Brach, Smlouva o vzajemnych vztazich mezi CSSR a SRN z roku 1973 [Układ o wzajemnych 
stosunkach między CSRS a NRF z roku 1973], Praha 1994 („Sesity USD”, t. 25).
35 K. Kaplan, (Ceskoslovensko v  RVHP 1949-1956  [Czechosłowacja w RWPG 1949-1956], Praha 
1995; idem, Rada vzajemné hospodafské pomoci a Ceskoslovensko 1957-1967  [Rada Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej a Czechosłowacja 1957-1967], Praha 2002.
36 K. Kaplan, Stat a cirkev v Ceskoslovensku v letech 1948-1953 [Państwo i Kościół w Czechosło
wacji w latach 1948-1953], Praha-Brno 1993; Katolicka cirkev a pozemkova reforma 1945-1948  
[Kościół katolicki a reforma rolna 1945-1948], oprac. M. Janisova, K. Kaplan, Brno 1995; J. Cuh- 
ra, Ceskoslovensko-vatikanska jednani 1968-1989  [Rokowania czechosłowacko-watykańskie
1968-1989], Praha 2001 („Sesity USD”, t. 34); M. Janisova, K. Kaplan, Katolicka cirkev a pozem- 
kova reforma 1945-1948. Dokumentace [Kościół katolicki a reforma rolna 1945-1948. Doku
mentacja], Praha-Brno 1994; M. Bulinova, M. Janisova, K. Kaplan, Cirkevni komise ÙV KSC
1949-1953. Edice dokumentu  [Kościelna komisja KC KPCz 1949-1953. Edycja dokumentów], t. 1: 
Cirkevni komise ÙV KSC „Cirkevni eestka” (duben 1949 -  beezen 1950) [Komisja kościelna KC KPCz 
„Kościelna szóstka” (kwiecień 1949 -  marzec 1950)], Praha-Brno 1994; Stat a cirkev v  roce 1950. 
Sbornik pfispevkä z konference [Państwo a Kościół w roku 1950. Tom referatów z konferencji], 
red. J. Hanus, J. Stribrny, Brno 2000; K. Kaplan, Tezka cesta. Spor (Ceskoslovenska s Vatikanem 
1963-1973  [Ciężka droga. Spór Czechosłowacji z Watykanem 1963-1973], Brno 2001; Katolicka 
cirkev a totalitarismus v  ceskych zemich [Kościół katolicki wobec totalitaryzmu na ziemiach cze
skich], red. P Fiala, J. Hanus, Brno 2001; P Fiala, J. Hanus, Skryta cirkev. Felix M. Davidek a spo- 
lecenstviKoinôtés [Tajny kościół. Felix M. Davidek i wspólnota Koinótés], Brno 1999; G. Vopatrny, 
Pravoslavna cirkev v (Ceskoslovensku v letech 1945-1951 [Cerkiew prawosławna w Czechosłowacji 
w latach 1945-1951], Brno 1998; Cirkevni procesy padesatych let. Sbornik pfispevkä z konference 
[Procesy kościelne lat pięćdziesiątych. Zbiór referatów z konferencji], red. J. Stribrny, Kostelni Vydri 
2002; B. Celovsky, Strana sv e tiprostredky. Martyrium faraee Josefa Toufara [Partia uświęca środki. 
Męczeństwo proboszcza Josefa Toufara], Senov u Ostravy 2001.



problem om  mniejszości narodow ych37, z wyjątkiem, co zrozumiałe, wysiedlenia 
N iem ców  z Czechosłowacji w  1945 r.38

G rupa m łodych autorów  pod kierunkiem  M iroslava Vanka przygotow ała in
teresujące studium  na tem at nieform alnych ruchów  m łodzieżowych w  latach 
osiemdziesiątych. Poszczególne części poświęcone są m.in. niezależnemu rucho
wi pokojowem u, skautingowi, środowisku punków  i działaniom  proekologicz
nym 39. Inną ciekawą pozycją tego typu jest opracowanie (wraz z obszernym wy
borem  dokum entów  StB) na tem at spotkań młodzieży przy praskim  „murze 
Lennona”40. Dzieje niezależnej kultury przedstawił socjolog Josef Alan. W arto 
również zwrócić uwagę na próbę opisania (także nie przez profesjonalnego h i
storyka) ruchu jazzowego w  Czechosłowacji po 1968 r.41

W  Czechach zainteresowanie dziejami emigracji politycznej jest znacznie 
mniejsze niż w  Polsce42. Niezbyt rozwinięte są również badania nad biografisty- 
ką okresu kom unizm u. Najciekawszą pracą tego typu jest obszerna m onografia 
autorstw a Jirego Pernesa, poświęcona pięciu komunistycznym prezydentom  
Czechosłowacji (Klement G ottwald, A ntonin Z apotocky, Antonin N ovotny,

37 S. Sutaj, „Akcia Juh”. Odsun M ad’arov zo Slovenska do Ciech [Akcja „Południe”. Wysiedlenie 
Węgrów ze Słowacji do Czech], Praha 1993 („Sesity USD”, t. 8); M. Gajdos, S. Konecny, Postave- 
nie Rusinov-Ukrajincov na Slovensku v  rokoch 1948-1953  [Położenie Rusinów-Ukraińców na Sło
wacji w latach 1948-1953], Praha 1994 („Sesity USD”, t. 21); T. Siwek, S. Zahradnik, J. Szymeczek, 
Polska ndrodni mensina v  (Ceskoslovensku 1945-1954  [Polska mniejszość narodowa w Czechosło
wacji 1945-1954], Praha 2001.
38 Zob. np. T. Stanek, Perzekuce 1945 [Prześladowania 1945], Praha 1996; M. Skrivanek, Odsun 
N żm cdze  Svitavska [Wysiedlenie Niemców z powiatu Svitavy], Hradec Kralové 1995; Benesovy de
krety [Dekrety Benesza], oprac. M. Matouskova, t. 1-2, Praha 2002; Z. Radvanovsky, Konec cesko- 
-nżmeckého soużiti v  ùstecké oblasti 1945-1948  [Koniec czesko-niemieckiego współżycia w okrę
gu Usti nad Łabą], Usti nad Labem 1997. Kwestia ta cieszy się także zainteresowaniem badaczy 
reprezentujących inne dziedziny nauki (prawo, socjologia, politologia).
39 M. Vanek i in., Osträvky svobody. Kulturni a obcanské aktivity mladé generace v  80. letech 
v (Ceskoslovensku [Wysepki wolności. Inicjatywy kulturalne i obywatelskie młodej generacji w la
tach 80. w Czechosłowacji], Praha 2002.
40 P. Blaeek, R. Laube, F. Pospisil, Lennonova zed’ v Praze. Neformdlni sbromdżdżm mlàdeze na 
Kampż 1980-1989  [Mur Lennona w Pradze. Nieformalne zgromadzenia młodzieży na Kampie 
1980-1989], Praha 2003.
41 J. Alan, Alternativni kultura. Pżibżh ceské spoleżnosti 1945-1989  [Kultura alternatywna. Przy
goda społeczeństwa czeskiego 1945-1989], Praha 2001; L. Dorfiżka, Cesky jazz mezi tanky 
a kltżi 1968-1989  [Czeski jazz między czołgami a kluczami], Praha 2002.
42 N a ten temat m.in. Z. Jirasek, M. Trapl, Exilovà politika v  letech 1948-1956. Pożdtky politické 
organizovanosti a cinnosti poûnorové emigrace a vznik Rady svobodného Ceskoslovenska [Polityka 
emigracyjna w latach 1948-1956. Początki organizacji i działalności politycznej emigracji poluto- 
wej, powstanie Rady Wolnej Czechosłowacji], Olomouc 1996; F. Knopp, Ceskd literatura v exilu 
1948-1989  [Czeska literatura emigracyjna 1948-1989], Praha 1996; R. Luea, Ceskoslovenska so- 
cialni demokracie. Kapitoly z  let exilu 1948-1989  [Czechosłowacka socjaldemokracja. Rozdziały 
z lat emigracji 1948-1989], Praha 2001; Emigranti. Dopisy politickych uprchlikä z prvnich let po 
„Citżznżm ùnoru” 1948 [Emigranci. Listy uciekinierów politycznych z pierwszych lat po „zwycię
skim lutym” 1948], oprac. B. Celovsky, Senov u Ostravy 1998; Z. Jirasek, (Ceskoslovenska poûno- 
rovà emigrace a pocàtky exilu [Czechosłowacka emigracja polutowa i początki wychodźstwa], Brno 
1999; VM. Fic, (Ceskoslovenska strana narodnż socialnt v  exilu. Nàstin vyvoje jejt organizacnistruk
tury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. ùnor 1948 -  16. bżezen 1990 [Czechosłowacka Par
tia Narodowosocjalistyczna na uchodźstwie. Zarys rozwoju struktury organizacyjnej i strategii wal
ki o demokrację w ojczyźnie 23 lutego 1948 -  16 marca 1990], Brno 2002.



Ludvik Svoboda, Gustav Husak). Badacz ten jest rów nież autorem  interesującej 
i nietypowej zarazem „syntezy” pow ojennych dziejów Czechosłowacji -  opartej 
na karykaturach i żartach rysunkowych publikowanych w  „D ikobrazie” (odpo
wiednik polskich „Szpilek”)43.

Josef Hanzal podjął próbę opracow ania dziejów czeskiej historiografii 
w  okresie powojennym . Wadą jego m onografii jest jednak brak szerszej analizy 
treści poszczególnych dzieł, ich uw arunkow ania ideologicznego itd. -  autor sku
pił się przede wszystkim na opisaniu dokonań poszczególnych osób i środo
wisk44. USD jest wydawcą kilku opracow ań bibliograficznych, stanowiących 
istotną pom oc przy pracach badawczych45.

W  niniejszym opracow aniu pom inięto prace tłum aczone z języków obcych. 
N a uwagę polskiego czytelnika zasługuje jednak jedna z nich, poświęcona recep
cji w ydarzeń 1956 r. w  Czechosłowacji46. Inną pozycją, tłum aczoną z języka fran
cuskiego (i zm ienioną na potrzeby czeskiego czytelnika), jest praca Karla Bar- 
toska, wybitnego historyka (współautor Czarnej księgi kom unizm u), działacza 
opozycji, który po aresztowaniu w  1972 r. przez dziesięć lat pracow ał fizycznie, 
po czym wyemigrował do Francji. W  książce tej podsum owuje on swoje dotych
czasowe doświadczenia z badań nad dziejami ruchu kom unistycznego47.

Czeska historiografia dziejów najnowszych w  latach dziewięćdziesiątych ubie
głego wieku była dom eną starszych badaczy, prym  wiedli historycy należący do 
pokolenia, które świadomie przeżyło wydarzenia Praskiej Wiosny. W  ostatnich 
latach do głosu dochodzi now a generacja badaczy, dla których pokoleniowym  
doświadczeniem była „aksam itna rewolucja” 1989 r. Ta swoista zmiana w arty za
owocuje zapewne nie tylko nowym  ujęciem wielu zagadnień, ale także wytycze
niem  nowych kierunków  poszukiwań i analiz.

43 J. Pernes, Takovt nàm vlàdli. K om unistiźtiprezidenti (Ceskoslovenska a doba, v ntź zili [Tacy na
mi rządzili. Komunistyczni prezydenci Czechosłowacji i czasy, w jakich żyli], Praha 2003; idem, 
Dejiny (Ceskoslovenska oźima Dikobrazu 1945-1990  [Dzieje Czechosłowacji w oczach Dikobrazu 
1945-1990], Brno 2003.
44 J. Hanzal, Cesty ceské historiografie 1945-1989  [Drogi czeskiej historiografii 1945-1989], Pra
ha 1999.
45 Bibliografie źeskych/ceskoslovenskych dejin 1918-1995. Vyberknih, sbornikä a źlanku vydanych  
v letech 1990-1995  [Bibliografia czeskiej/czechosłowackiej historii 1918-1995. Wybór książek, 
prac zbiorowych i artykułów wydanych w latach 1990-1995], oprac. V Brefiovâ, S. Rohlikova, 
O. Tuma, t. 1-2, Praha 1997; Bibliografie źeskych/ceskoslovenskych dejin 1918-1999. Vybźr knih, 
sbornikä a clânku vydanych v letech 1996-1999 a doplnky za roky 1990-1995  [Bibliografia cze
skiej/czechosłowackiej historii 1918-1999. Wybór książek, prac zbiorowych i artykułów wydanych 
w latach 1996-1999 i uzupełnienia za lata 1990-1995], oprac. V Breieova, S. Rohlikova, O. Tioma, 
t. 1-2, Praha 1999; Czech and Czechoslovak History, 1918-1999. A  Bibliography o f Select M ono
graphs, Volumes o f Essays, and Articles Published from 1990 to 1999, oprac. V Brefiovâ, 
S. Rohlikova, Prague 2000; L. Śeflova, Knihy ceskych a slovenskych autoru v  zahraniźt v  letech 
1948-1978 (exil) [Książki czeskich i słowackich autorów wydane za granicą w latach 1948-1978 
(na emigracji)], Praha-Brno 1993; Minulost a dźjiny v  zeském a slovenském samizdatu 1970-1989. 
Bibliografie [Przeszłość i historia w czeskim i słowackim samizdacie 1970-1989. Bibliografia], 
oprac. J. Vlk, V Vaükovâ, J. Novotny, Praha-Brno 1993.
46 M. Blaive, Promarnźna prilezitost. Ceskoslovensko a rok 1956 [Zmarnowana okazja. Czechosło
wacja w 1956 roku], Praha 2001.
47 K. Bartosek, Zprâva o putovant v  komunistickych archivech [Sprawozdanie z wędrówek po ar
chiwach komunistycznych], Praha 2000.
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