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Czeska historiografia
dziejów najnowszych

Po „aksamitnej rewolucji” z jesieni 1989 r. w czechos∏owackiej historiografii
odnoszàcej si´ do okresu powojennego, podobnie zresztà jak w innych krajach
by∏ego bloku sowieckiego, dominowa∏y przedruki opracowaƒ wydanych na emi-
gracji, broszurki opisujàce interwencj´ wojsk Uk∏adu Warszawskiego w 1968 r.
z lokalnej perspektywy oraz ksià˝ki popularne, cz´sto o sensacyjnym charakte-
rze, nieuwzgl´dniajàce nowych materia∏ów archiwalnych. Czechos∏owackà spe-
cyfikà tego okresu by∏y wznowienia prac wydanych podczas Praskiej Wiosny lub
w krótkim okresie po inwazji „warszawskiej piàtki”, gdy panowa∏a jeszcze
wzgl´dna wolnoÊç s∏owa i druku. Najbardziej znanà tego typu ksià˝kà by∏o Sedm
pražsky∂ch dnu°, wydane pierwotnie we wrzeÊniu 1968 r., dokumentujàce poczà-
tek okupacji Czechos∏owacji przez wojska Uk∏adu Warszawskiego1.

Po rozpadzie Czechos∏owacji i utworzeniu Republiki Czeskiej kontynuowano
prace rozpocz´te wczeÊniej. G∏ównym oÊrodkiem badaƒ nad historià najnowszà
pozostaje Instytut Historii Najnowszej Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Ústav
pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, USD). Z oÊrodkiem tym
zwiàzana jest lub by∏a w ró˝nym okresie wi´kszoÊç badaczy zajmujàcych si´ po-
wojennà historià Czechos∏owacji. USD jest wydawcà lub wspó∏wydawcà znacz-
nej cz´Êci publikacji omówionych poni˝ej2. Wielkim atutem USD jest to, ˝e przejà∏
do swoich zbiorów dokumentacj´ komisji powo∏anej przez rzàd Czechos∏owacji
do zbadania wydarzeƒ lat 1967–1970. Dokumentacja ta sta∏a si´ podstawà dla
praktycznie wszystkich opracowaƒ i edycji êróde∏ poÊwi´conych Praskiej Wio-
Ênie i interwencji wojsk Uk∏adu Warszawskiego w Czechos∏owacji.

W wielu czeskich pismach naukowych, zarówno tych o regionalnym, jak
i ogólnokrajowym charakterze, publikowane sà artyku∏y z zakresu historii naj-
nowszej. Dwa czasopisma sà tej tematyce poÊwi´cone w ca∏oÊci. Od 1993 r. uka-
zujà si´ wydawane przez USD „Soudobé dějiny” (Dzieje Najnowsze). W kwartal-
niku tym zamieszczane sà przede wszystkim artyku∏y oraz inne materia∏y (edycje
êróde∏, dyskusje) poÊwi´cone historii po 1945 r., aczkolwiek pojawiajà si´ rów-
nie˝ studia odnoszàce si´ do okresu mi´dzywojennego3. Ukazujà si´ tak˝e numery

1 Sedm pražsky∂ch dnu°. 21.–27. srpen 1968. Dokumentace [Siedem praskich dni. 21–27 sierpnia
1968. Dokumentacja], Praha 1990.
2 USD wydaje równie˝ wiele pozycji w ma∏ej poligrafii w nak∏adach ok. 50 egz. Publikacje te majà
w wi´kszoÊci charakter roboczy i dost´pne sà jedynie w kilku bibliotekach. Nie zosta∏y one omó-
wione w niniejszym studium.
3 Spisy treÊci poszczególnych numerów (od 1996 r.) dost´pne sà na stronie http://www.usd.cas.cz/
usdwin/ucw043.html (od rocznika 2000 dost´pne sà równie˝ streszczenia artyku∏ów).
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monograficzne, poÊwi´cone historiografii dziejów najnowszych poszczególnych
paƒstw. W czasopiÊmie publikujà historycy zagraniczni. „Securitas Imperii”,
pismo nieregularnie wydawane przez Urzàd Dokumentacji i Badania Zbrodni
Komunizmu (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu° komunismu, UDV), po-
Êwi´cone jest prawie w ca∏oÊci dzia∏alnoÊci czechos∏owackiej bezpieki. Ukaza∏o
si´ dotychczas dziesi´ç tomów4.

W badaniach nad pierwszym okresem dziejów powojennej Czechos∏owacji
dominuje historia poszczególnych ugrupowaƒ politycznych i parlamentary-
zmu5. Stosunkowo du˝o studiów dotyczy ró˝nych aspektów funkcjonowania
Komunistycznej Partii Czechos∏owacji po „zwyci´skim lutym”6, czyli po prze-
j´ciu przez nià pe∏ni w∏adzy drogà zamachu stanu w 1948 r.7 Warto zwróciç
uwag´ na publikacje o polityce partii wobec nauki i kultury8. Po∏o˝enie spo∏e-
czeƒstwa w tym okresie przedstawiajà m.in. prace poÊwi´cone masowym pro-
testom z 1951 i 1953 r.9

4 Poszczególne numery sà dost´pne w ca∏oÊci lub obszernych fragmentach pod adresem http://www.
mvcr.cz/policie/udv/securita/index.html
5 Pražské dohody 1945–1947. Soubor dokumentu° [Umowy praskie. Zbiór dokumentów], oprac.
K. Kaplan, Praha 1992 („Sešity USD”, t. 4); K. Adamová, K. Zavacká, K. Kaplan, K ústavnímu vy∂vo-
ji v česky∂ch zemích a na Slovensku v letech 1938–1948. Dvě studie. První poválečná vláda. Soubor
komentovany∂ch dokumentu° [Dwa studia o konstytucjach na ziemiach czeskich i na S∏owacji w latach
1938–1948. Pierwszy powojenny rzàd. Zbiór dokumentów z komentarzem], Praha 1993 („Sešity
USD”, t. 5); K. Kaplan, Příprava ústavy ČSR v letech 1946–1948. Diskuse v Národní frontě a názo-
ry expertu°. Soubor dokumentu° [Przygotowanie konstytucji Republiki Czechos∏owackiej w latach
1946–1948. Dyskusje w ramach Frontu Narodowego i opinie ekspertów. Zbiór dokumentów], Pra-
ha 1993 („Sešity USD”, t. 7); idem, Poslední rok prezidenta. Edvard Beneš v roce 1948 [Ostatni rok
prezydenta. Edward Benesz w 1948 roku], Praha 1993; J. Kocian, Československá strana národně
socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika [Czechos∏owacka Partia Narodowo-
socjalistyczna w latach 1945–1948. Organizacja, program, dzia∏alnoÊç polityczna], Brno 2002.
6 Wydarzenia te i ich genez´ najpe∏niej opisa∏ Karel Kaplan (Pět kapitol o únoru [Pi´ç rozdzia∏ów
o lutym], Praha–Brno 1997).
7 Kádrová nomenklatura KSČ 1948–1956. Sborník dokumentu° [Nomenklatura kadr KPCz
1948–1956. Zbiór dokumentów], oprac. K. Kaplan, Praha 1992 („Sešity USD”, t. 2); K. Kaplan, Ma-
jetkové zdroje KSČ v letech 1946–1952 [èród∏a majàtku KPCz w latach 1946–1952], Praha 1993
(„Sešity USD”, t. 7); idem, Aparát ÚV KSČ v letech 1948–1968 [Aparat KC KPCz w latach
1948–1968], Praha 1993 („Sešity USD”, t. 10); M. Pavka, Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ
z hlediska teorie elit (Prvních pět let komunistické vlády) [Kadry decydujà o wszystkim! Polityka ka-
drowa KPCz z punktu widzenia teorii elit (Pierwszych pi´ç lat w∏adzy komunistycznej)], Brno 2003.
8 Věda v Československu v letech 1945–1953 [Nauka w Czechos∏owacji w latach 1945–1953], oprac.
B. Zilynská, P. Svobodny∂, Praha 1999; Věda v Československu v letech 1953–1963. Sborník z konfe-
rence (Praha, 23.–24. listopadu 1999) [Nauka w Czechos∏owacji w latach 1953–1963. Materia∏y
z konferencji], Praha 2000; A. Kusák, Kultura a politika v Československu 1945–1956 [Kultura i po-
lityka w Czechos∏owacji 1945–1956], Praha 1998; K. Kaplan, D. Tomášek, O cenzuře v Českosloven-
sku v letech 1945–1956 [O cenzurze w Czechos∏owacji w latach 1945–1956], Praha 1994 („Sešity
USD”, t. 22).
9 Z. Jirásek, J. Šu°la, Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1 [Wielka grabie˝ finan-
sowa w Czechos∏owacji 1953 albo 50:1], Praha 1992; J. Pernes, Brno 1951. Příspěvek
k dějinám protikomunistického odporu na Moravě [Brno 1951. Przyczynek do dziejów oporu anty-
komunistycznego na Morawach], Praha 1997; idem, Snahy o překonání politicko-hospodářské krize
v Československu v roce 1953 [Próby przezwyci´˝enia polityczno-gospodarczego kryzysu w Czecho-
s∏owacji w 1953 roku], Brno 2000. Zob. te˝ D. Státník, Sankční pracovní právo v padesáty∂ch letech.
Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. [Represyjne prawo pracy
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Wi´kszoÊç autorów publikacji dotyczàcych procesów politycznych skupia
swojà uwag´ w∏aÊnie na okresie stalinowskim10. Tego okresu dotyczà tak˝e pra-
ce o obozach pracy przymusowej oraz pomocniczych batalionach technicznych
(odpowiednik batalionów górniczych Wojska Polskiego)11.

Wydarzeniem, wokó∏ którego koncentruje si´ bardzo wiele publikacji, jest
Praska Wiosna 1968 r. oraz przebieg i nast´pstwa interwencji wojsk pi´ciu
paƒstw Uk∏adu Warszawskiego. Genez´ czechos∏owackich przemian przedstawi∏
w dwutomowym studium Karel Kaplan12.

Jindřich Pecka w kilku ksià˝kach udokumentowa∏ okupacj´ Czechos∏owacji przez
wojska sowieckie (do 1968 r. armia sowiecka nie stacjonowa∏a na terenie CSRS)13.

w latach pi´çdziesiàtych. Rozporzàdzenie rzàdu o przeciwdzia∏aniu fluktuacji i absencji nr 52/1953
Sb.], Praha 1994 („Sešity USD”, t. 17); K. Kaplan, Sociální souvislosti krizí komunistického režimu
v letech 1953–1957 a 1968–1975 [Zale˝noÊci spo∏eczne kryzysów systemu komunistycznego w la-
tach 1953–1957 i 1968–1975], Praha 1993 („Sešity USD”, t. 9); K. Jech, Soumrak selského stavu
1945–1960 [Zmierzch stanu ch∏opskiego 1945–1960, Praha 2001 („Sešity USD”, t. 35).
10 F. Koudelka, K. Kaplan, F. Gebauer, R. Vyhnálek, Soudní perzekuce politické povahy v Českosloven-
sku v letech 1948–1989. Statistické údaje [Represje sàdowe o charakterze politycznym w Czechos∏o-
wacji w latach 1948–1989. Dane statystyczne], Praha 1993 („Sešity USD”, t. 12); K politicky∂m pro-
cesu°m v Československu 1948–1954. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968 [O procesach
politycznych w Czechos∏owacji 1948–1954. Dokumentacja komisji KC KPCz ds. rehabilitacji
w 1968 r.], oprac. K. Kaplan, Praha 1993 („Sešity USD”, t. 15); K. Kaplan, Největší politicky∂ proces:
„M. Horáková a spol.” [Najwi´kszy proces polityczny: Milada Horakova i in.], Praha 1995; K. Kaplan,
P. Paleček, Komunisticky∂ režim a politické procesy v Československu [Re˝im komunistyczny i procesy
polityczne w Czechos∏owacji], Brno 2001; Z. Dvořáková, Navzdory nenávisti a mstě. Z politicky∂ch
procesu° 1952–1953 [Na przekór nienawiÊci i zemÊcie. O procesach politycznych 1952–1953], Třebíč
2002; R. Slabotinsky∂, Do exilu s převaděči. Proces s protistátní skupinou „Stanislav Pokorny∂ a spol.”
[Na emigracj´ z przewodnikami. Proces antypaƒstwowej grupy „Stanislav Pokorny∂ i tow.”], Brno 2000.
11 J. Bílek, Pomocné technické prapory v letech 1950–1954 [Pomocnicze bataliony techniczne w la-
tach 1950–1954], Praha 2002 („Svědectví”, t. 3); K. Kaplan, Tábory nucené práce v Českosloven-
sku 1948–1954 [Obozy pracy przymusowej w Czechos∏owacji 1948–1954], Praha 1992 („Sešity
USD”, t. 3); J. Bílek, Pétépáci aneb Černí baroni úplně jinak. Vyprávění o jednom z bíly∂ch míst naší
nedávné historie [„PeTePacy” albo „Czarni baronowie” ca∏kiem inaczej. OpowieÊç o jednej z bia∏ych
plam naszej niedawnej historii], Plzeň 1996; idem, Pomocné technické prapory. O jedné z forem
zneužití armády k politické perzekuci [Pomocnicze bataliony techniczne. O jednej z form wykorzy-
stania armii do przeÊladowaƒ politycznych], Praha 2002; M. Borák, D. Janák, Tábory nucené práce
v ČSR 1948–1954 [Obozy pracy przymusowej w CSR 1948–1954], Opava 1996; T. Staněk, Tábo-
ry v česky∂ch zemích 1945–1948 [Obozy na ziemiach czeskich 1945–1948], Opava 1996. Zob. te˝
A. Kyr, Zpu°soby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945–1955 [Metody traktowania wi´êniów w CSR
w latach 1945–1955], Opava 2002; Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945–1955. Sborník z me-
zinárodního semináře konaného dne 25.10.2000 v Praze [Wi´ziennictwo w Europie Ârodkowej w la-
tach 1945–1955. Materia∏y z mi´dzynarodowego seminarium], numer specjalny (3/2001) czasopi-
sma „České vězeňství”.
12 K. Kaplan, Kořeny československé reformy 1968 [Geneza reformy czechos∏owackiej 1968], t. 1,
Brno 2000; t. 2, Brno 2002. Zob. te˝ idem, „Všechno jste prohráli!”. Co prozrazují archivy o IV. sjez-
du Svazu československy∂ch spisovatelu° 1967 [„Wszystko przegraliÊcie”. Co zdradzajà archiwa o IV
Zjeêdzie Zwiàzku Pisarzy Czechos∏owackich w 1967 r.], Praha 1997. Zjazd ten by∏ jednym z naj-
wa˝niejszych epizodów na drodze do Praskiej Wiosny.
13 J. Pecka, Sovětská armáda v Československu 1968–1991. Chronologicky∂ přehled [Armia sowiecka
w Czechos∏owacji 1968–1991. Kalendarium], Praha 1996; idem, Odsun sovětsky∂ch vojsk z Česko-
slovenska 1989–1991. Dokumenty [Wycofanie wojsk sowieckich z Czechos∏owacji 1989–1991. Do-
kumenty], Praha 1996; idem, Sovětská armáda v československém vy∂voji 1968–1991 [Armia so-
wiecka a sytuacja w Czechos∏owacji 1968–1991], Praha 1998.
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O militarnych aspektach wydarzeƒ 1968 r. pisa∏ tak˝e Antonín Benčík14. Przebieg
wydarzeƒ bezpoÊrednio po interwencji wojsk Uk∏adu Warszawskiego nadal opisy-
wany jest g∏ównie przez pryzmat lokalny i regionalny15.

Szereg prac poÊwi´cono okresowi normalizacji w Czechos∏owacji, rozpocz´-
temu wraz z 1969 r. Oznacza∏a ona m.in. masowe czystki, likwidacj´ niezale˝-
noÊci ró˝nych Êrodowisk, kres wolnoÊci s∏owa. Pojawi∏y si´ opracowania na te-
mat ró˝nych Êrodowisk, m.in. kultury, nauki i sztuki, regionów (Morawy), roli
armii, czystek w KPCz, represji sàdowych, odbudowy systemu nomenklatury,
polityki paƒstwa i partii wobec KoÊcio∏ów16. Oldřich Tu°ma opublikowa∏ obszer-
ny zbiór dokumentów dotyczàcych ostatnich masowych demonstracji w Cze-
chos∏owacji 21 sierpnia 1969 r.17 Interesujàcà prób´ podsumowania dotychcza-

14 A. Benčík, Operace „Dunaj”. Vojáci a Pražské jaro 1968 [Operacja „Dunaj”. Wojsko a Praska
Wiosna 1968], Praha 1994; A. Benčík, J. Pecka, Varšavská čtyřka proti Československu [Warszaw-
ska czwórka przeciw Czechos∏owacji], Praha 1998. Antonín Benčík jest tak˝e autorem jednej z pod-
stawowych monografii opisujàcych wydarzenia Praskiej Wiosny i interwencj´ wojsk Uk∏adu War-
szawskiego (wyd. polskie: Reqiuem dla Praskiej Wiosny, Wroc∏aw 2002).
15 Por. Svědectví o roce 1968 v Ostravě [Âwiadectwa o 1968 roku w Ostrawie], oprac. K. Jiřík,
Šenov u Ostravy 1998; A. Hyna, Československá krize 1967–1970 a západní Čechy [Czechos∏owac-
ki kryzys 1967–1970 a Czechy Zachodnie], Plzeň 2001.
16 M. Otáhal, A. Nosková, K. Bolomsky∂, Svědectví o duchovním útlaku 1969–1970. Normaliza-
ce v kultuře, umění, vědě, školství a sdělovacích prostředcích [Âwiadectwa o ucisku duchowym
1969–1970. Normalizacja w kulturze, sztuce, nauce, szkolnictwie i Êrodkach przekazu], Praha
1994; M. Otáhal, Opozice, moc, společnost. Příspěvek k dějinám „normalizace” [Opozycja, w∏a-
dza, spo∏eczeƒstwo. Przyczynek do dziejów „normalizacji”], Praha 1994; J. Madry, Sovětská oku-
pace Československa, normalizace 1969–1970 a role ozbrojeny∂ch sil [Sowiecka okupacja Czecho-
s∏owacji, normalizacja 1969–1970 i rola si∏ zbrojnych], Praha 1994 („Sešity USD”, t. 16); Počátky
„normalizace” na severní a střední Moravě [Poczàtki „normalizacji” na pó∏nocnych i Êrodkowych
Morawach], red. E. Gímeš, F. Koudelka, Praha 1996 („Sešity USD”, t. 24); J. Maňák, Čistky v Ko-
munistické straně Československa 1969–1970 [Czystki w Komunistycznej Partii Czechos∏owacji
1969–1970], Praha 1997 („Sešity USD”, t. 28); J. Cuhra, Trestní represe odpu°rcu° režimu v letech
1969–1972 [Represje karne wobec przeciwników re˝imu w latach 1969–1972], Praha 1997
(„Sešity USD”, t. 29); A. Míšková, H. Barvíková, M. Šmidák, Československá akademie
věd 1969–1972. Restaurace komunistické moci ve vědě [Czechos∏owacka Akademia Nauk
1969–1972. Odbudowa komunistycznego panowania w nauce], Praha 1998 („Sešity USD”, t. 30);
Česká věda a Pražské jaro (1963–1970). Sborník z konference (Praha 22.–23. listopadu 2000) [Na-
uka czeska wobec Praskiej Wiosny (1963–1970). Materia∏y z konferencji], Praha 2001; Věda
v Československu v období normalizace (1970–1975). Sborník z konference (Praha, 21.–22. listo-
padu 2001) [Nauka w Czechos∏owacji w okresie normalizacji (1970–1975). Materia∏y konferen-
cyjne], Praha 2002; V. Hradecká, F. Koudelka, Kádrová politika a nomenklatura 1969–1974 [Po-
lityka kadrowa i nomenklatura 1969–1974], Praha 1998 („Sešity USD”, t. 31); J. Cuhra, Církevní
politika KSČ a státu v letech 1969–1972 [Polityka wyznaniowa KPCz i paƒstwa w latach
1969–1972), Praha 1999 („Sešity USD”, t. 32); J. Pecka, Dělnické vy∂bory na obranu svobody ti-
sku (1968). Edice pramenu° [Robotnicze komitety na rzecz obrony wolnoÊci prasy (1968). Edycja
êróde∏], Praha 1993 („Sešity USD”, t. 11); Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentu°
o nekapitulantsky∂ch postojích v československé společnosti 1968–1969 [Przemiany Praskiej Wio-
sny. Zbiór studiów i dokumentów o niekapitulanckich postawach spo∏eczeƒstwa czechos∏owackie-
go 1968–1969], red. J. Pecka, V. Prečan, Praha–Brno 1993; J. Pernes, Od demokratického sociali-
smu k demokracii. Nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968–1972 [Od
demokratycznego socjalizmu do demokracji. Niekomunistyczna opozycja socjalistyczna w Brnie
w latach 1968–1972], Brno 1999.
17 O. Tu°ma, Srpen ’69. Edice dokumentu° [Sierpieƒ ‘69. Edycja dokumentów], Praha 1996.
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sowego stanu badaƒ nad okresem normalizacji (rozumianej jednak szerzej, jako
okres 1969–1989) podjà∏ ostatnio Milan Otáhal18.

USD jest wydawcà fundamentalnej serii „Prameny k dějinám československé
krize 1967–1970” (èród∏a do dziejów kryzysu czechos∏owackiego 1967–1970).
Publikowane sà w niej dokumenty pozyskane podczas pracy wspomnianej wy˝ej
komisji rzàdowej. Dotychczas ukaza∏o si´ szesnaÊcie tomów, przygotowywane sà
nast´pne19.

Dzieje Czechos∏owacji w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych opisy-
wane sà g∏ównie przez pryzmat dzia∏alnoÊci ugrupowaƒ opozycyjnych, przede
wszystkim Karty 7720.

18 M. Otáhal, Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání [Normalizacja 1969–1989. Przy-
czynek do stanu badaƒ], Praha 2002 („Sešity USD”, t. 36).
19 J. Pecka, Spontánní projevy Pražského jara 1968–1969 [Spontaniczne przejawy Praskiej Wiosny
1968–1969], Praha–Brno 1993 („Prameny k dějinám československé krize 1967–1970”, t. 1); idem,
Občanská společnost 1967–1970. Emancipační hnutí uvnitř Národní fronty [Spo∏eczeƒstwo obywa-
telskie 1967–1970. Ruch emancypacyjny wewnàtrz Frontu Narodowego], Praha–Brno 1995 (t. 2/1);
J. Pecka, J. Belda, J. Hoppe, Občanská společnost: Sociální organismy a hnutí Pražského jara
1967–1970 [Spo∏eczeƒstwo obywatelskie. Organizacje spo∏eczne wobec ruchu Praskiej Wiosny
1967–1970], Praha 1998 (t. 2/2); F. Cigánek, Národní shromáždění 21.–28. srpna 1968 [Zgroma-
dzenie Narodowe 21–28 sierpnia 1968], Praha–Brno 1995 (t. 3); F. Cigánek, O. Felcman, Národní
shromáždění. Květen 1967 – červenec 1968 [Zgromadzenie Narodowe maj 1967 – lipiec 1968], Pra-
ha–Brno 2002 (t. 3/1); J. Vondrová, J. Navrátil, Mezinárodní souvislosti československé reformy
1967–1970. Prosinec 1967 – červenec 1968 [Mi´dzynarodowe uwarunkowania czechos∏owackiej re-
formy 1967–1970. Grudzieƒ 1967 – lipiec 1968], Praha–Brno 1995 (t. 4/1); eidem, Mezinárodní so-
uvislosti československé reformy 1967–1970. Červenec–srpen 1968 [Mi´dzynarodowe uwarunkowa-
nia czechos∏owackiej reformy 1967–1970. Lipiec–sierpieƒ 1968], Praha–Brno 1997 (t. 4/2); eidem,
Mezinárodní souvislosti československé reformy 1967–1970. Září 1968 – květen 1970 [Mi´dzynaro-
dowe uwarunkowania czechos∏owackiej reformy 1967–1970. Wrzesieƒ 1968 – maj 1970], Pra-
ha–Brno 1997 (t. 4/3); J. Žatkuliak, Federalizácia Československého štátu 1968–1970. Vznik česko-
slovenskej federácie roku 1968 [Federalizacja paƒstwa czechos∏owackiego 1968–1970. Powstanie
federacji czechos∏owackiej w roku 1968], Praha–Brno 1997 (t. 5/1); A. Benčík, J. Navrátil, J. Paulík,
Vojenské otázky československé reformy 1967–1970. Vojenská varianta řešení československé krize
(1967–1968) [Wojskowe zagadnienia czechos∏owackiej reformy 1967–1970. Zbrojny wariant roz-
wiàzania kryzysu czechos∏owackiego (1967–1968)], Praha–Brno 1996 (t. 6/1); A. Benčík, J. Paulík,
J. Pecka, Vojenské otázky československé reformy 1967–1970. Srpen 1968 – květen 1971 [Wojskowe
zagadnienia czechos∏owackiej reformy 1967–1970. Sierpieƒ 1968 – maj 1971], Praha–Brno 1999
(t. 6/2); F. Koudelka, J. Suk, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara (le-
den 1968 – srpen 1968) [Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i aparat bezpieczeƒstwa w okresie Pra-
skiej Wiosny (styczeƒ 1968 – sierpieƒ 1968)], Praha–Brno 1996 (t. 7); O. Felcman i in., Vláda a pre-
zident. Období Pražského jara (prosinec 1967 – srpen 1968) [Rzàd i prezydent. Okres Praskiej
Wiosny (grudzieƒ 1967 – sierpieƒ 1968)], Praha–Brno 2000 (t. 8/1); J. Vondrová, J. Navrátil, J. Mo-
ravec, Komunistická strana Československa. Pokus o reformu (říjen 1967 – květen 1968) [Komuni-
styczna Partia Czechos∏owacji. Próba reformy (paêdziernik 1967 – maj 1968)], Praha–Brno 1999
(t. 9/1); J. Vondrová, J. Navrátil, Komunistická strana Československa. Konsolidace (květen–srpen
1968) [Komunistyczna Partia Czechos∏owacji. Konsolidacja (maj–sierpieƒ 1968)], Praha–Brno 2000
(t. 9/2); eidem, Komunistická strana Československa. Kapitulace (srpen – listopad 1968) [Komuni-
styczna Partia Czechos∏owacji. Kapitulacja (sierpieƒ–listopad 1968)], Praha–Brno 2001 (t. 9/3).
20 Hledání nadvje 1978–1987. Vy∂běr z ineditních sborníku° [Poszukiwanie nadziei 1978–1987. Wy-
bór z wydawnictw bezdebitowych], red. M. Vaněk, Praha 1993; O. Tu°ma, Zítra zase tady! Proti-
režimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politicky∂ a sociální fenomén [Jutro znowu tutaj!
Antyre˝imowe demonstracje w przedlistopadowej Pradze jako fenomen polityczny i spo∏eczny],
Praha 1994; Charta 77 (1977–1989). Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace [Karta 77 
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Nader du˝ym zainteresowaniem badaczy cieszà si´ okolicznoÊci upadku sys-
temu komunistycznego w Czechos∏owacji. Autorem najpe∏niejszej monografii te-
go tematu jest Jiří Suk, wyda∏ on tak˝e dwa tomy podstawowych materia∏ów do
pierwszych miesi´cy dzia∏alnoÊci Forum Obywatelskiego. Ten sam autor przed-
stawi∏ chronologi´ wydarzeƒ z lat 1985–199021. Pozosta∏e prace skupiajà si´
przede wszystkim na opisaniu wydarzeƒ „aksamitnej rewolucji”22 oraz na pró-
bach okreÊlenia przyczyn upadku systemu komunistycznego23.

Pierwsze studia na temat komunistycznego aparatu bezpieczeƒstwa opubliko-
wali František Koudelka oraz Karel Kaplan24. Zbiór podstawowych dokumen-
tów do dziejów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa (Státní bezpečnost, StB) w ostatnich kil-
kunastu latach istnienia CSRS wyda∏ Pavel Žáček25. Badania nad tà problematykà
sà jednak domenà UDV i ta w∏aÊnie instytucja wyda∏a najwi´cej prac poÊwi´co-
nych historii czechos∏owackiej bezpieki. Oprócz wspomnianego czasopisma „Se-

(1977–1989). Od rewolucji moralnej do demokratycznej. Dokumentacja], oprac. V. Prečan, Brati-
slava–Praha–Scheinfeld 1990; Charta 77 očima současníku°. Po dvaceti letech [Karta 77 oczami
uczestników. Po dwudziestu latach], oprac. B. Císařovská, M. Drápala, V. Prečan, J. Vančura, Pra-
ha–Brno 1997; Dvě desetiletí před listopadem 89. Sborník [Dwa dziesi´ciolecia przed listopadem
’89. Zbiór studiów], Praha 1994; Obroda – Klub za socialistickou přestavbu. Dokumenty [Odnowa.
Klub na rzecz socjalistycznej przebudowy. Dokumenty], oprac. Z. Kokošková, S. Kokoška, Praha
1996; M. Vaněk, Nedalo se tady dy∂chat: Ekologie v česky∂ch zemích v letech 1968–1989 [Nie da∏o
si´ tu oddychaç. Ekologia na ziemiach czeskich w latach 1968–1989], Praha 1996; idem, Veřejné
mínění o socialismu před listopadem 1989. Analy∂za vy∂sledku° vy∂zkumu° veřejného mínění
prováděny∂ch ÚVVM od roku 1972 do roku 1989 [Opinia publiczna o socjalizmie przed listopadem
1989. Analiza wyników badaƒ opinii publicznej prowadzonych przez Instytut Badania Opinii Pu-
blicznej od roku 1972 do 1989], Praha 1994; Hnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Dokumen-
ty [Ruch Swobód Obywatelskich 1988–1989. Dokumenty], oprac. R. Hlušičková, B. Císařovská,
Praha 1994; Anticharta [Antykarta], oprac. V. Karlík, T. Pokorná, Praha 2002; M. Otáhal, Studen-
ti a komunistická moc v česky∂ch zemích 1968–1989 [Studenci i w∏adza komunistyczna na ziemiach
czeskich 1968–1989], Praha 2003.
21 J. Suk, Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu
1989 do června 1990) [W labiryncie rewolucji. Aktorzy, intrygi i prze∏omowe chwile jednego kry-
zysu politycznego (od listopada 1989 do czerwca 1990)], Praha 2003; idem, Občanské fórum. Li-
stopad–prosinec 1989 [Forum Obywatelskie. Listopad–grudzieƒ 1989], t. 1: Události [Wydarze-
nia], Praha–Brno 1997; t. 2: Dokumenty, Praha–Brno 1998; idem (we wspó∏pracy z J. Cuhrà
i F. Koudelkou), Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1990 [Chro-
nologia upadku systemu komunistycznego w Czechos∏owacji 1985–1990], Praha 1999 („Sešity
USD”, t. 33).
22 M. Otáhal, M. Vaněk, Sto studentsky∂ch revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životo-
pisná vyprávění [Sto rewolucji studenckich. Studenci w okresie upadku komunizmu – opowieÊci
biograficzne], Praha 1999; K. Hvížd’ala, Vy∂slech revolucionářu° z roku ’89 [Przes∏uchanie rewolu-
cjonistów z 1989 roku], Praha 2000.
23 O. Turek, Podíl ekonomiky na pádu komunistického režimu v Československu [Wp∏yw gospodar-
ki na upadek systemu komunistycznego w Czechos∏owacji], Praha 1995 („Sešity USD”, t. 23);
M. Otáhal, Podíl tvu°rčí inteligence na pádu komunismu. Kruh nezávislé inteligence [Wp∏yw inteli-
gencji twórczej na upadek komunizmu. Kràg inteligencji niezale˝nej], Brno 1999.
24 F. Koudelka, Státní bezpečnost 1954–1968. Základní údaje [S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa 1954–1968.
Podstawowe dane], Praha 1993 („Sešity USD”, t. 13); K. Kaplan, Nebezpečná bezpečnost. Státní
bezpečnost 1948–1956 [Niebezpieczna bezpieka. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa 1948–1956], Brno 1999.
25 P. Žáček, Přísně tajné! Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické pokyny
politické policie z let 1978–1989 [ÂciÊle tajne! S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w okresie normalizacji. Wy-
brane wytyczne i instrukcje operacyjne policji politycznej z lat 1978–1989], Praha 2001.
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curitas Imperii” ukazujà si´ równie˝ dwie serie ksià˝kowe – „Sešity”26 (Zeszyty)
oraz „Svědectví”27 (Âwiadectwa). Rezultatem aktywnoÊci Êrodowiska by∏ych
wi´êniów politycznych jest wiele publikacji, w wi´kszoÊci o wspomnieniowo-do-
kumentacyjnym charakterze28. Dla opisania zjawiska antykomunistycznego opo-
ru po 1948 r. cz´Êç badaczy pos∏uguje si´ terminem „III. odboj” (trzeci ruch opo-
ru), nawiàzujàc tym samym do tradycyjnego opisu nie tylko walki z Niemcami
w czasie okupacji, ale tak˝e zmagaƒ o zbudowanie paƒstwowoÊci czechos∏owac-
kiej w czasie I wojny Êwiatowej29.

Niezbyt wiele opracowaƒ i edycji dokumentów poÊwi´conych jest polityce
mi´dzynarodowej Czechos∏owacji. Uwag´ zwracajà dwa niezwykle interesujàce
tomy zawierajàce êród∏a i opracowania na temat relacji mi´dzy CSRS i powsta-
jàcym Izraelem30. Ukaza∏y si´ tak˝e zbiory dokumentów dotyczàce odrzucenia

26 Dotychczas ukaza∏o si´ osiem tomów: P. Tomek, Československy∂ uran 1945–1989. Těžba a pro-
dej československého uranu v éře komunismu [Czechos∏owacki uran 1945–1989. Wydobycie i sprze-
da˝ czechos∏owackiego uranu w epoce komunizmu], Praha 2000 („Sešity”, t. 1); O. Liška i in.,
Vykonané tresty smrti Československo 1918–1989 (nezahrnuje rozsudky německé justice) [Wykona-
nie kary Êmierci w Czechos∏owacji 1918–1989 (nie obejmuje wyroków wydanych przez niemiecki
wymiar sprawiedliwoÊci)], Praha 2000 (t. 2); P. Tomek, Dvě studie o československém vězeňství
1948–1989 [Dwa studia o wi´ziennictwie czechos∏owackim 1948–1989], Praha 2001 (t. 3); J. Ka-
lous, Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 – Zákulisí případu Číhošt’ [Grupa szkolenio-
wa StB w styczniu i lutym 1950 – kulisy sprawy Číhošt’], Praha 2001 (t. 4); J. Plachy∂, Případ
FRITZ. Válečny∂ zločinec Max Rostock jako agent StB [Sprawa FRITZ. Zbrodniarz wojenny Max
Rostock jako agent StB], Praha 2002 (t. 5); A. Rázek, StB + justice – nástroje třídního boje v akci
Babice [StB i wymiar sprawiedliwoÊci – instrumenty walki klasowej w akcji Babice], Praha 2003
(t. 6); P. Benda, Přehled svazku° a spisu° vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce
1989 [Przeglàd akt kontrwywiadu centrali S∏u˝by Bezpieczeƒstwa z roku 1989], Praha 2003 (t. 7);
J. Vorel, A. Šimánková i in., Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech [Czechos∏o-
wacki wymiar sprawiedliwoÊci w latach 1948–1953 w dokumentach], t. 1, Praha 2003 (t. 8).
27 Dotychczas opublikowano: K. Lešanovsky∂, „Se štítem a na štítě” [„Z tarczà i na tarczy” – o re-
presjonowaniu skautingu], Praha 2000 („Svědectví”, t. 1); F. Šedivy∂, „Pod věží smrti” [Pod wie˝à
Êmierci – wspomnienia], Praha 2002 (t. 2); J. Bílek, Pomocné... (t. 3); K. Kaplan, StB o sobě
(vy∂pověd’ vyšetřovatele Bohumila Doubka) [StB o sobie (relacja oficera Êledczego Bohumila Doub-
ka)], Praha 2002 (t. 4); V. Bystrov, Únosy československy∂ch občanu° do Sovětského svazu v letech
1945–1955 [Wywózki obywateli Czechos∏owacji do Zwiàzku Sowieckiego w latach 1945–1955],
Praha 2003 (t. 5); F. Hanzlík, Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945–1950
[Kontrwywiad wojskowy w walce o w∏adz´ politycznà 1945–1950], Praha 2003 (t. 6).
28 Zob. np. K. Bartošek, Česky∂ vězeň. Svědectví politicky∂ch vězenkyň a vězňu° let padesáty∂ch, šedesáty∂ch
a sedmdesáty∂ch [Czeski wi´zieƒ. Âwiadectwa wi´êniarek i wi´êniów politycznych lat pi´çdziesiàtych,
szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych], Praha 2001; M. Ru°žička, Osudy politycky∂ch vězňu° Havlíčkobrod-
ska 1948–1989 [Losy wi´êniów politycznych powiatu Havlíčku°v Brod 1948–1989], Havlíčku°v Brod
1999; H. Havlíčková, Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948–1989
[Dziedzictwo. Rozdzia∏y z dziejów represji komunistycznych w Czechos∏owacji 1948–1989], Olomouc
2002; V. Vlčková, Horizonty [ne]svobody. Političtí vězni okresu Náchod v letech 1948–1989 [Horyzon-
ty (nie)woli. Wi´êniowie polityczni powiatu Náchod w latach 1948–1989], Náchod 2000.
29 Por. Za svobodu a demokracii, t. 1: Odpor proti komunistické moci, red. J. Cuhra, V. Veber, Pra-
ha 1999; t. 3: Třetí (protikomunisticky∂) odboj, red. L. Babka, V. Veber, Hradec Králové 2002 [Za
wolnoÊç i demokracj´, t. 1: Opór przeciwko w∏adzy komunistycznej, t. 3: Trzeci (antykomunistycz-
ny) ruch oporu].
30 Československo a Izrael 1945–1956: Dokumenty [Czechos∏owacja i Izrael 1945–1956. Doku-
menty], oprac. M. Bulínová, J. Dufek, K. Kaplan, V. Šlosar, Praha 1993; J. Dufek, K. Kaplan, V. Šlo-
sar, Československo a Izrael 1947–1953. Studie [Czechos∏owacja i Izrael 1947–1953. Studia], Pra-
ha–Brno 1993.
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przez Czechos∏owacj´ planu Marshalla, dzia∏alnoÊci sowieckich doradców oraz
rozmów mi´dzy CSRS i ZSRS w latach 1945–194831. Stosunkom Czechos∏owa-
cji z krajami Zachodu swojà prac´ poÊwi´ci∏ Petr Prokš (notabene ten˝e autor
wyda∏ w 1989 r. pisanà w zupe∏nie odmiennym duchu monografi´ stosunków
z „krajami demokracji ludowej” w tym samym okresie)32.

Interesujàcy przeglàd sowieckich archiwaliów z okresu zimnej wojny odnale-
zionych w czeskich archiwach opublikowali Michal Reiman i Petr Luňák33. W ra-
mach serii „Zeszyty USD” ukaza∏ si´ tomik poÊwi´cony okolicznoÊciom podpi-
sania umowy mi´dzy CSRS i NRF w 1973 r.34 Karel Kaplan wyda∏ dwie ksià˝ki
o stosunkach Czechos∏owacji z Radà Wzajemnej Pomocy Gospodarczej35.

Wzrastajàcym zainteresowaniem cieszy si´ problematyka relacji mi´dzy paƒ-
stwem a KoÊcio∏ami i zwiàzkami wyznaniowymi. Systematycznie ukazujà si´ za-
równo opracowania, jak i edycje dokumentów36. Nieco mniej uwagi poÊwi´ca si´

31 Československo a Marshallu°v plán. Sborník dokumentu° [Czechos∏owacja i plan Marshalla. Zbiór
dokumentów], oprac. R. Jičín, K. Kaplan, K. Krátky∂, J. Šilar, Praha 1992 („Sešity USD”, t. 1);
K. Kaplan, Sovětští poradci v Československu v letech 1948–1956 [Doradcy sowieccy w Czechos∏o-
wacji w latach 1948–1956], Praha 1993 („Sešity USD”, t. 14); D. Janák, Z. Jirásek, Sovětští porad-
ci a ekonomicky∂ vy∂voj v ostravsko-karvinském revíru [Doradcy sowieccy a sytuacja gospodarcza
w okr´gu ostrawsko-karwiƒskim], Opava 1996; ČSR a SSSR 1945–1948. Dokumenty mezivládních
jednání [CSR i ZSRR 1945–1948. Dokumenty rokowaƒ mi´dzyrzàdowych], oprac. K. Kaplan,
A. Špiritová, Praha–Brno 1997.
32 P. Prokš, Československo a Západ 1945–1948. Vztahy Československa se Spojeny∂mi státy, Velkou
Británií a Francií v letech 1945–1948 [Czechos∏owacja i Zachód 1945–1948. Stosunki Czechos∏o-
wacji ze Stanami Zjednoczonymi, Wielkà Brytanià i Francjà w latach 1945–1948], Praha 2001.
33 M. Reiman, P. Luňák, Studená válka 1954–1964 (Sovětské dokumenty v česky∂ch archivech)
[Zimna wojna 1954–1964 (Dokumenty sowieckie w czeskich archiwach)], Brno–Praha 2000.
34 R. Břach, Smlouva o vzájemny∂ch vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973 [Uk∏ad o wzajemnych
stosunkach mi´dzy CSRS a NRF z roku 1973], Praha 1994 („Sešity USD”, t. 25).
35 K. Kaplan, Československo v RVHP 1949–1956 [Czechos∏owacja w RWPG 1949–1956], Praha
1995; idem, Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957–1967 [Rada Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej a Czechos∏owacja 1957–1967], Praha 2002.
36 K. Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948–1953 [Paƒstwo i KoÊció∏ w Czechos∏o-
wacji w latach 1948–1953], Praha–Brno 1993; Katolická církev a pozemková reforma 1945–1948
[KoÊció∏ katolicki a reforma rolna 1945–1948], oprac. M. Janišová, K. Kaplan, Brno 1995; J. Cuh-
ra, Československo-vatikánská jednání 1968–1989 [Rokowania czechos∏owacko-watykaƒskie
1968–1989], Praha 2001 („Sešity USD”, t. 34); M. Janišová, K. Kaplan, Katolická církev a pozem-
ková reforma 1945–1948. Dokumentace [KoÊció∏ katolicki a reforma rolna 1945–1948. Doku-
mentacja], Praha–Brno 1994; M. Bulínová, M. Janišová, K. Kaplan, Církevní komise ÚV KSČ
1949–1953. Edice dokumentu° [KoÊcielna komisja KC KPCz 1949–1953. Edycja dokumentów], t. 1:
Církevní komise ÚV KSČ „Církevní šestka” (duben 1949 – březen 1950) [Komisja koÊcielna KC KPCz
„KoÊcielna szóstka” (kwiecieƒ 1949 – marzec 1950)], Praha–Brno 1994; Stát a církev v roce 1950.
Sborník příspěvku° z konference [Paƒstwo a KoÊció∏ w roku 1950. Tom referatów z konferencji],
red. J. Hanuš, J. Stříbrny∂, Brno 2000; K. Kaplan, Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem
1963–1973 [Ci´˝ka droga. Spór Czechos∏owacji z Watykanem 1963–1973], Brno 2001; Katolická
církev a totalitarismus v česky∂ch zemích [KoÊció∏ katolicki wobec totalitaryzmu na ziemiach cze-
skich], red. P. Fiala, J. Hanuš, Brno 2001; P. Fiala, J. Hanuš, Skrytá církev. Felix M. Davídek a spo-
lečenství Koinótés [Tajny koÊció∏. Felix M. Davídek i wspólnota Koinótés], Brno 1999; G. Vopatrny∂,
Pravoslavná církev v Československu v letech 1945–1951 [Cerkiew prawos∏awna w Czechos∏owacji
w latach 1945–1951], Brno 1998; Církevní procesy padesáty∂ch let. Sborník příspěvku° z konference
[Procesy koÊcielne lat pi´çdziesiàtych. Zbiór referatów z konferencji], red. J. Stříbrny∂, Kostelní Vydří
2002; B. Čelovsky∂, Strana světí prostředky. Martyrium faráře Josefa Toufara [Partia uÊwi´ca Êrodki.
M´czeƒstwo proboszcza Josefa Toufara], Šenov u Ostravy 2001.
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problemom mniejszoÊci narodowych37, z wyjàtkiem, co zrozumia∏e, wysiedlenia
Niemców z Czechos∏owacji w 1945 r.38

Grupa m∏odych autorów pod kierunkiem Miroslava Vanka przygotowa∏a in-
teresujàce studium na temat nieformalnych ruchów m∏odzie˝owych w latach
osiemdziesiàtych. Poszczególne cz´Êci poÊwi´cone sà m.in. niezale˝nemu rucho-
wi pokojowemu, skautingowi, Êrodowisku punków i dzia∏aniom proekologicz-
nym39. Innà ciekawà pozycjà tego typu jest opracowanie (wraz z obszernym wy-
borem dokumentów StB) na temat spotkaƒ m∏odzie˝y przy praskim „murze
Lennona”40. Dzieje niezale˝nej kultury przedstawi∏ socjolog Josef Alan. Warto
równie˝ zwróciç uwag´ na prób´ opisania (tak˝e nie przez profesjonalnego hi-
storyka) ruchu jazzowego w Czechos∏owacji po 1968 r.41

W Czechach zainteresowanie dziejami emigracji politycznej jest znacznie
mniejsze ni˝ w Polsce42. Niezbyt rozwini´te sà równie˝ badania nad biografisty-
kà okresu komunizmu. Najciekawszà pracà tego typu jest obszerna monografia
autorstwa Jiřego Pernesa, poÊwi´cona pi´ciu komunistycznym prezydentom
Czechos∏owacji (Klement Gottwald, Antonín Zápotocky∂, Antonín Novotny∂,

37 Š. Šutaj, „Akcia Juh”. Odsun Mad’arov zo Slovenska do Čiech [Akcja „Po∏udnie”. Wysiedlenie
W´grów ze S∏owacji do Czech], Praha 1993 („Sešity USD”, t. 8); M. Gajdoš, S. Konečny∂, Postave-
nie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953 [Po∏o˝enie Rusinów-Ukraiƒców na S∏o-
wacji w latach 1948–1953], Praha 1994 („Sešity USD”, t. 21); T. Siwek, S. Zahradnik, J. Szymeczek,
Polská národní menšina v Československu 1945–1954 [Polska mniejszoÊç narodowa w Czechos∏o-
wacji 1945–1954], Praha 2001.
38 Zob. np. T. Staněk, Perzekuce 1945 [PrzeÊladowania 1945], Praha 1996; M. Skřivánek, Odsun
Němcu° ze Svitavska [Wysiedlenie Niemców z powiatu Svitavy], Hradec Králové 1995; Benešovy de-
krety [Dekrety Benesza], oprac. M. Matoušková, t. 1–2, Praha 2002; Z. Radvanovsky∂, Konec česko-
-německého soužití v ústecké oblasti 1945–1948 [Koniec czesko-niemieckiego wspó∏˝ycia w okr´-
gu Ústí nad ¸abà], Ústí nad Labem 1997. Kwestia ta cieszy si´ tak˝e zainteresowaniem badaczy
reprezentujàcych inne dziedziny nauki (prawo, socjologia, politologia).
39 M. Vaněk i in., Ostru°vky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech
v Československu [Wysepki wolnoÊci. Inicjatywy kulturalne i obywatelskie m∏odej generacji w la-
tach 80. w Czechos∏owacji], Praha 2002.
40 P. Blažek, R. Laube, F. Pospíšil, Lennonova zed’ v Praze. Neformální shromáždění mládeže na
Kampě 1980–1989 [Mur Lennona w Pradze. Nieformalne zgromadzenia m∏odzie˝y na Kampie
1980–1989], Praha 2003.
41 J. Alan, Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989 [Kultura alternatywna. Przy-
goda spo∏eczeƒstwa czeskiego 1945–1989], Praha 2001; L. Doru°žka, Česky∂ jazz mezi tanky
a klíči 1968–1989 [Czeski jazz mi´dzy czo∏gami a kluczami], Praha 2002.
42 Na ten temat m.in. Z. Jirásek, M. Trapl, Exilová politika v letech 1948–1956. Počátky politické
organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa [Polityka
emigracyjna w latach 1948–1956. Poczàtki organizacji i dzia∏alnoÊci politycznej emigracji poluto-
wej, powstanie Rady Wolnej Czechos∏owacji], Olomouc 1996; F. Knopp, Česká literatura v exilu
1948–1989 [Czeska literatura emigracyjna 1948–1989], Praha 1996; R. Luža, Československá so-
ciální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948–1989 [Czechos∏owacka socjaldemokracja. Rozdzia∏y
z lat emigracji 1948–1989], Praha 2001; Emigranti. Dopisy politicky∂ch uprchlíku° z prvnich let po
„Vítězněm únoru” 1948 [Emigranci. Listy uciekinierów politycznych z pierwszych lat po „zwyci´-
skim lutym” 1948], oprac. B. Čelovsky∂, Šenov u Ostravy 1998; Z. Jirásek, Československá poúno-
rová emigrace a počátky exilu [Czechos∏owacka emigracja polutowa i poczàtki wychodêstwa], Brno
1999; V.M. Fic, Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vy∂voje její organizační struk-
tury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 – 16. březen 1990 [Czechos∏owacka Par-
tia Narodowosocjalistyczna na uchodêstwie. Zarys rozwoju struktury organizacyjnej i strategii wal-
ki o demokracj´ w ojczyênie 23 lutego 1948 – 16 marca 1990], Brno 2002.
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Ludvík Svoboda, Gustáv Husák). Badacz ten jest równie˝ autorem interesujàcej
i nietypowej zarazem „syntezy” powojennych dziejów Czechos∏owacji – opartej
na karykaturach i ˝artach rysunkowych publikowanych w „Dikobrazie” (odpo-
wiednik polskich „Szpilek”)43.

Josef Hanzal podjà∏ prób´ opracowania dziejów czeskiej historiografii
w okresie powojennym. Wadà jego monografii jest jednak brak szerszej analizy
treÊci poszczególnych dzie∏, ich uwarunkowania ideologicznego itd. – autor sku-
pi∏ si´ przede wszystkim na opisaniu dokonaƒ poszczególnych osób i Êrodo-
wisk44. USD jest wydawcà kilku opracowaƒ bibliograficznych, stanowiàcych
istotnà pomoc przy pracach badawczych45.

W niniejszym opracowaniu pomini´to prace t∏umaczone z j´zyków obcych.
Na uwag´ polskiego czytelnika zas∏uguje jednak jedna z nich, poÊwi´cona recep-
cji wydarzeƒ 1956 r. w Czechos∏owacji46. Innà pozycjà, t∏umaczonà z j´zyka fran-
cuskiego (i zmienionà na potrzeby czeskiego czytelnika), jest praca Karla Bar-
toška, wybitnego historyka (wspó∏autor Czarnej ksi´gi komunizmu), dzia∏acza
opozycji, który po aresztowaniu w 1972 r. przez dziesi´ç lat pracowa∏ fizycznie,
po czym wyemigrowa∏ do Francji. W ksià˝ce tej podsumowuje on swoje dotych-
czasowe doÊwiadczenia z badaƒ nad dziejami ruchu komunistycznego47.

Czeska historiografia dziejów najnowszych w latach dziewi´çdziesiàtych ubie-
g∏ego wieku by∏a domenà starszych badaczy, prym wiedli historycy nale˝àcy do
pokolenia, które Êwiadomie prze˝y∏o wydarzenia Praskiej Wiosny. W ostatnich
latach do g∏osu dochodzi nowa generacja badaczy, dla których pokoleniowym
doÊwiadczeniem by∏a „aksamitna rewolucja” 1989 r. Ta swoista zmiana warty za-
owocuje zapewne nie tylko nowym uj´ciem wielu zagadnieƒ, ale tak˝e wytycze-
niem nowych kierunków poszukiwaƒ i analiz.

43 J. Pernes, Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili [Tacy na-
mi rzàdzili. Komunistyczni prezydenci Czechos∏owacji i czasy, w jakich ˝yli], Praha 2003; idem,
Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990 [Dzieje Czechos∏owacji w oczach Dikobrazu
1945–1990], Brno 2003.
44 J. Hanzal, Cesty české historiografie 1945–1989 [Drogi czeskiej historiografii 1945–1989], Pra-
ha 1999.
45 Bibliografie česky∂ch/československy∂ch dějin 1918–1995. Vy∂běr knih, sborníku° a článku° vydany∂ch
v letech 1990–1995 [Bibliografia czeskiej/czechos∏owackiej historii 1918–1995. Wybór ksià˝ek,
prac zbiorowych i artyku∏ów wydanych w latach 1990–1995], oprac. V. Břeňová, S. Rohlíková,
O. Tu°ma, t. 1–2, Praha 1997; Bibliografie česky∂ch/československy∂ch dějin 1918–1999. Vy∂běr knih,
sborníku° a článku° vydany∂ch v letech 1996–1999 a doplňky za roky 1990–1995 [Bibliografia cze-
skiej/czechos∏owackiej historii 1918–1999. Wybór ksià˝ek, prac zbiorowych i artyku∏ów wydanych
w latach 1996–1999 i uzupe∏nienia za lata 1990–1995], oprac. V. Břeňová, S. Rohlíková, O. Tu°ma,
t. 1–2, Praha 1999; Czech and Czechoslovak History, 1918–1999. A Bibliography of Select Mono-
graphs, Volumes of Essays, and Articles Published from 1990 to 1999, oprac. V. Břeňová,
S. Rohlíková, Prague 2000; L. Šeflová, Knihy česky∂ch a slovensky∂ch autoru° v zahraničí v letech
1948–1978 (exil) [Ksià˝ki czeskich i s∏owackich autorów wydane za granicà w latach 1948–1978
(na emigracji)], Praha–Brno 1993; Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970–1989.
Bibliografie [Przesz∏oÊç i historia w czeskim i s∏owackim samizdacie 1970–1989. Bibliografia],
oprac. J. Vlk, V. Vaňková, J. Novotny∂, Praha–Brno 1993.
46 M. Blaive, Promarněná příležitost. Československo a rok 1956 [Zmarnowana okazja. Czechos∏o-
wacja w 1956 roku], Praha 2001.
47 K. Bartošek, Zpráva o putování v komunisticky∂ch archivech [Sprawozdanie z w´drówek po ar-
chiwach komunistycznych], Praha 2000.
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