Recenzje
– ponadto mo˝na by∏o ograniczyç cezury chronologiczne pracy do lat
1945–1946, gdy˝ wi´kszoÊç lokalnych oÊrodków odosobnienia zlikwidowano na
prze∏omie 1945 i 1946 r. (zobacz zestawienie autora w tabeli nr 1, s. 166–167).
Rok 1950 jest wa˝nà cezurà tematu, jednak odnosi si´ ona tylko do historii du˝ych obozów, podleg∏ych Departamentowi VI (Wi´ziennictwa) MBP.
Reasumujàc, ocena obu prac nie mo˝e byç jednakowa. Kryteria oceny rozpraw naukowych – wymóg oryginalnego rozwiàzania przez autora zagadnienia
naukowego, wykazania jego ogólnej wiedzy teoretycznej w danej dyscyplinie,
umiej´tnoÊç samodzielnego prowadzenia pracy naukowej – w pe∏ni spe∏nia jedynie ksià˝ka Edmunda Nowaka. W przypadku pracy Witolda Stankowskiego nale˝y skonstatowaç, ˝e jest ona po prostu êle napisana, tak w warstwie j´zykowej,
jak i merytorycznej.
Bogus∏aw Kopka

Pavel Žáček, Boje o minulost. Deset let vyrovnáváni se s komunistickou minulosti – pokus o př edběž nou bilanci, Barrister and
Principal, Brno 2000
Kiedy minà∏ entuzjazm „aksamitnej rewolucji”, która w ciàgu kilku tygodni
jesienià 1989 r. doprowadzi∏a do upadku komunizmu w Czechos∏owacji, zacz´to stawiaç pytania, jakie dziedzictwo pozostawi∏ stary system. Szybko si´ okaza∏o, ˝e pytania te majà nie tylko wymiar badawczy czy moralny, lecz tak˝e bezpoÊredni zwiàzek z politykà i w∏adzà. Dokumenty komunistycznej tajnej policji
politycznej Státni bezpečnosti (StB) ju˝ w 1990 r. doprowadzi∏y do g∏oÊnych
skandali na czechos∏owackiej scenie politycznej, a tak˝e do wyraênej polaryzacji
g∏ównych si∏ politycznych.
W latach dziewi´çdziesiàtych czeskim politykom uda∏o si´ wypracowaç kompromis w sprawie lustracji (ustawa nr 451/1991). Podj´to tak˝e decyzj´ o udost´pnieniu spo∏eczeƒstwu materia∏ów StB (ustawa nr 140/96). Wi´ksze problemy
by∏y natomiast przy powo∏aniu instytucji, która mia∏a zajàç si´ Êciganiem osób
odpowiedzialnych za przest´pstwa z lat 1945–1989. Domaga∏y si´ tego ró˝ne
Êrodowiska spo∏eczne, a przede wszystkim aktywna Konfederacja Wi´êniów Politycznych.
W listopadzie 1992 r. z inicjatywy ministra spraw wewn´trznych Czech Jana
Rumla w jego resorcie powsta∏ Urzàd Dokumentacji i Badania Dzia∏aƒ Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego (Uřad dokumentace a vyšetřováni činnosti Státni bezpečnosti, UDV). KilkanaÊcie tygodni póêniej, w lutym 1993 r., tak˝e z inicjatywy
ministra spraw wewn´trznych powsta∏a podobna instytucja: Koordynacyjne Centrum ds. Dokumentacji i Âcigania Zbrodni na Narodzie Czeskim (Koordinačni
centrum pro dokumentaci a vyšetřováni násili proti českému národu, KC). Centrum mia∏o gromadziç materia∏y dotyczàce przest´pstw pope∏nionych od 8 maja
1945 do 31 grudnia 1989 r. By∏o podleg∏e ministrowi sprawiedliwoÊci, a nadzór
nad jego pracami sprawowa∏a Prokuratura Generalna. Jak pisze Pavel Žáček, od
poczàtku kompetencje obu instytucji nie by∏y jasno okreÊlone, obie zajmowa∏y
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si´ podobnà tematykà i obie by∏y równie niesprawne. Podstawowym mankamentem by∏o ich s∏abe umocowanie prawne, a przede wszystkim brak dost´pu do materia∏ów archiwalnych, pozostajàcych nadal w wy∏àcznej dyspozycji MSW.
W koƒcu 1994 r. uznano, ˝e nie ma sensu, aby istnia∏y dwie podobne instytucje, i dokonano ich po∏àczenia. 4 kwietnia 1995 r. rozporzàdzeniem nr 27/95
minister spraw wewn´trznych Republiki Czeskiej powo∏a∏ Urzàd Dokumentacji
i Badania Zbrodni Komunizmu (Uřad dokumentace a vyšetřovani zločinu komunismu, UDV ZK). Szef Urz´du mianowany jest przez ministra spraw wewn´trznych, nadzór nad pracà Êledczà sprawuje Prokuratura Generalna. W praktyce
dzia∏alnoÊç UDV ZK sprowadza si´ do przygotowania materia∏ów dla prokuratury powszechnej.
Wa˝nym osiàgni´ciem pracowników UDV ZK by∏o powo∏anie czasopisma
„Securitas Imperii”, w którym publikowane sà materia∏y archiwalne z MSW,
mi´dzy innymi dotyczàce dzia∏aƒ operacyjnych. Pierwszym szefem UDV ZK zosta∏ lider czeskiej chadecji, znany dzia∏acz opozycji antykomunistycznej Václav
Benda. Pod jego kierownictwem Urzàd rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Êledczà. Ju˝ w koƒcu 1995 r. do sàdów zacz´∏y trafiaç liczne akty oskar˝enia. Jednak – zdaniem
Žáčka – wyraêna obstrukcja ze strony sàdów, a tak˝e niezbyt profesjonalne przygotowanie dokumentów, jak mówià osoby postronne, powodowa∏y, ˝e tylko
w kilku przypadkach uda∏o si´ doprowadziç do skazania osób oskar˝onych o pope∏nienie zbrodni komunistycznych. W 1995 r. Urzàd wszczà∏ Êledztwa w 43
sprawach, którymi obj´to sto osób. Ostatecznie jednak dosz∏o do procesów czterech oskar˝onych w trzech prowadzonych przez UDV ZK sprawach1. W 1997 r.
na mocy rozporzàdzenia szefa MSW Urzàd zaczà∏ si´ tak˝e zajmowaç przest´pstwami pope∏nionymi na Romach od 16 marca 1939 do 8 maja 1945 r. w Protektoracie Czech i Moraw.
Problemem, poza dost´pem do materia∏ów archiwalnych, by∏y szczup∏e Êrodki, którymi Urzàd dysponowa∏. W 1995 r. zatrudnia∏ niewiele ponad pi´çdziesiàt
osób, w tym dziewi´ciu prokuratorów. Nie by∏o tak˝e oddzia∏ów terenowych.
Sytuacja pogorszy∏a si´ po 1998 r., kiedy w∏adz´ w Czechach objà∏ socjaldemokratyczny rzàd Miloša Zemana. Nowy szef MSW Václav Grulich rozpoczà∏ jawnà walk´ z Urz´dem, oskar˝ajàc go o brak profesjonalizmu oraz niew∏aÊciwe obchodzenie si´ z przekazywanymi tam dokumentami. Reputacji Urz´du zaszkodzi∏
skandal zwiàzany z by∏ym burmistrzem Wiednia – Helmutem Zilkiem. We wrzeÊniu 1998 r., na kilka dni przed uroczystoÊcià wr´czenia Zilkowi wysokiego odznaczenia paƒstwowego, jeden z dzienników napisa∏, ˝e by∏ on tajnym wspó∏pracownikiem StB. O „przeciek” do prasy zostali oskar˝eni pracownicy UDV ZK.
Szef archiwum MSW Jan Frolik zakaza∏ udost´pniania pracownikom Urz´du jakichkolwiek dokumentów. Odszed∏ tak˝e Benda, który zdoby∏ mandat senatora
i by∏ zobowiàzany zrzec si´ funkcji szefa UDV ZK. Funkcj´ p.o. dyrektora Urz´du objà∏ S∏owak Marian Gunia.
Polityczna walka pomi´dzy prawicà Klausa a socjaldemokratami Zemana odbi∏a si´ tak˝e na losach UDV ZK. Jego prawicowe kierownictwo sympatyzowa∏o
Efektem dzia∏alnoÊci Êledczej UDV ZK do 1 V br. jest wszcz´cie Êledztw w 88 sprawach karnych,
w których podejrzanych jest 175 osób. Do chwili obecnej do prokuratury skierowano 82 wnioski
o Êciganie 102 podejrzanych, z tego 62 sprawy przeciwko 82 osobom skierowano do sàdu.
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z Klausem, natomiast szef MSW, a wi´c jednostki nadzorujàcej dzia∏ania Urz´du,
by∏ mianowany przez Zemana. Doprowadzi∏o to w 1999 r. do ca∏kowitego za∏amania si´ pracy UDV ZK. Wówczas funkcj´ dyrektora objà∏ prawnik Irenej Kratochvil. Kontrola MSW wykaza∏a, ˝e w Urz´dzie panowa∏ kompletny ba∏agan
w dokumentacji. Kratochvil uzna∏ te zarzuty i rozpoczà∏ czystk´ kadrowà.
Pavel Žáček ocenia raport komisji MSW jako element rozprawy z ideowymi
pracownikami Urz´du. Odesz∏o wówczas kilku najbardziej doÊwiadczonych, tak˝e on. Nie poprawi∏a si´ równie˝ skutecznoÊç pionu Êcigania. W 1998 r. Urzàd
doprowadzi∏ do skazania szeÊciu osób, w 1999 r. – nikogo. Nadal ÊciÊle reglamentowany jest dost´p pracowników UDV ZK do akt MSW. Odmówiono im
dost´pu do akt wywiadu, chocia˝ formalnie istnieje umowa, która ma umo˝liwiaç prowadzenie kwerendy w zasobach Urz´du ds. Kontaktów Zagranicznych
i Informacji, czyli wywiadu cywilnego. Nie rozstrzygni´to równie˝ sprawy dopuszczenia pracowników UDV ZK do archiwów Ministerstwa Obrony, gdzie
przechowywane sà akta wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Niedost´pne sà
akta paszportowe i wizowe. Próbà prze∏amania impasu w dotychczasowych dzia∏aniach rozliczeniowych by∏a inicjatywa powo∏ania instytucji przypominajàcej
Instytut Pami´ci Narodowej. Jednak w kwietniu 2000 r. g∏osami komunistów
i socjalistów parlament odrzuci∏ projekt powo∏ania urz´du o nazwie Pomnik
Okresu Zniewolenia.
Ksià˝ka Žáčka jest najpe∏niejszà próbà opisania procesu rozliczenia z komunistycznà przesz∏oÊcià u naszych po∏udniowych sàsiadów. Napisana jest z pasjà
przez osob´, która uczestniczy∏a w tych dzia∏aniach. Žáček przez kilka lat by∏
rzecznikiem UDV ZK; byç mo˝e dlatego nie zawsze zachowuje obiektywizm wobec osób majàcych inne ani˝eli on zdanie na temat dzia∏aƒ tej instytucji. Lektura
jego ksià˝ki przekonuje, jak potrzebny jest wysi∏ek ca∏ej klasy politycznej, aby
proces historycznego rozrachunku wy∏àczony zosta∏ z obszaru bie˝àcej walki
politycznej.
Andrzej Grajewski
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