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Vlasta Safafikova a kol.: Transformace Ceske Spole£nosti 1989— 1995,
Brno 1996 ss. 300.

Historyków, politologów, socjologów a także ekonomistów powinna zainte
resować, jak się wydaje, recenzowana praca poświęcona zmianom, którym 
podlegało społeczeństwo czeskie w ostatnich kilku latach.

Rozprawę otwiera studium P. Machonina i M. Tuceka na temat genezy 
i uwarunkowania przemian, którym podlega społeczeństwo czeskie po roku 1989. 
Autorzy ci starali się wykazać, że system komunistyczny w Czechosłowacji 
niezależnie od przemian w byłym ZSRR oraz innych krajach komunistycznych 
skazany był nieuchronnie na upadek. Podkreślają oni zarazem, że opozycja 
antykomunistyczna w Czechosłowacji w porównaniu np. z Polską i Węgrami była 
bardzo słaba ponieważ nie posiadała szerszego wsparcia społecznego. Ingerencja 
władz komunistycznych we wszystkie dziedziny życia społecznego powodowała 
bowiem całkowity zanik aktywności politycznej szerokich rzesz społeczeństwa. 
Mimo to, politologowie czescy zwracają uwagę na fakt, iż w Czechosłowacji 
(chociaż w mniejszym stopniu) istniało tzw. „ drugie społeczeństwo” . Wprawdzie 
proces zmian politycznych oraz społeczno-ekonomicznych w byłych krajach 
komunistycznych rozpoczął się pod koniec lat 80-tych bezpośrednio po upadku 
systemów totalitarnych, jednak polskim obserwatorom politycznym nie jest zbyt 
znana specyfika tych przemian w poszczególnych państwach. Odnosi się również 
do południowych sąsiadów III Rzeczypospolitej — Republiki Czeskiej, mimo iż 
kraj ten pod względem stopnia transformacji oraz stanu demokracji spośród 
wszystkich krajów komunistycznych znajduje się w czołówce.

W polskiej literaturze naukowej brakuje opracowań na ten temat. Nie mogą tej 
luki wypełniać publikacje na łamach prasy mimo, iż autorami ich są przedstawiciele 
świata nauki. Z uwagą należy więc odnotować fakt wydania omawianej zbiorowej 
monografii. Autorzy pierwszej rozprawy zwracają też dużą uwagę na fakt, iż pewne 
grupy społeczne, jakkolwiek w ograniczonym zakresie, włączone były w gospodar
kę rynkową już w II poł. lat 80-tych. Wskazują na takie jej elementy jak: umowy
0 pracę, podnoszenie jej efektywności tak w przedsiębiorstwach państwowych jak
1 spółdzielczych. Działania takie przynosiły wymierne korzyści nie tylko państwu 
ale i pracownikom a zwłaszcza kierownictwom instytucji i zakładów. Ułatwiło to 
w dużym stopniu szybkie wprowadzenie w żyde późniejszych radykalnych reform 
ekonomicznych. W konkluzji wskazują, że mimo negatywnych zjawisk towarzyszą
cych transformacji ekonomicznej przebiegała ona w warunkach czeskich bezboleś
nie ponieważ większość społeczeństwa czeskiego akceptuje konsensus społeczny, 
zachowując dystans do zarówno lewicowych jak i prawicowych koncepcji ekono
micznych.
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Drugie studium, autorstwa prawnika Z. Jećinskiego i politologa J. Śkalouda. 
traktujące o zmianach politycznych w Czechosłowacji, a po rozpadzie państwa 
— Republice Czeskiej, skupia się głównie na zmianach w konstytucji które 
uchwaliło Zgromadzenie Federalne w 1990 roku, w okresie istnienia wspólnego 
państwa oraz konstytucjach Czech i Słowacji które przyjęły tamtejsze parlamenty 
lokalne. Autorzy starali się wykazać, że te zmiany ustrojowo-polityczne miały na 
celu przede wszystkim przekształcenie państwa w federację dwóch w pełni 
równouprawnionych narodów. Jak wiadomo, zadania tego nie udało się zrealizo
wać mimo że zabiegała o to „większość” Czeskiego Forum Obywatelskiego 
i Słowackiego Społeczeństwa Przeciw Przemocy. Wpływ na to miało stanowisko 
polityków słowackich, zwłaszcza z Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji 
(HZDS). Przywódcy tej partii w Słowackiej Radzie Narodowej domagali się wręcz 
nadrzędności prawa republikańskiego nad federalnym, co w praktyce oznaczało 
niepodległość Słowacji, ale ostatecznie przedstawiono koncepcję utworzenia Uni 
Słowackiej, która miała powstać po upadku państwa federacyjnego. Spotkało się to 
jednak ze stanowczym sprzeciwem najbardziej wpływowej prawicowej partii 
czeskiej (ODS), Obywatelskiej Partii Demokratycznej Wacława Klausa. W efekcie 
rozpoczął się proces rozpadu wspólnego państwa Czechów i Słowaków, mimo, że 
część polityków czeskich, zwłaszcza z partii socjalistycznej wyrażała gotowość 
rozmów z politykami słowackimi na temat jego przyszłości. Druga część tego 
studium skrupulatnie omawia Konstytucja Republiki Czeskiej z 12 IX 1992 roku 
oraz układ sił politycznych w parlamencie. Brakuje jednak w tym artykule bliższej 
prezentacji oblicza politycznego poszczególnych partii. Może to pomóc — zwłasz
cza czytelnikowi zagranicznemu — zrozumieć istotę aktualnych procesów his
torycznych w Republice Czeskiej. W zakończeniu tego studium autorzy powtórnie 
wracają do przyczyn rozpadu Czechosłowacji. Stwierdzają wprawdzie, że więk
szość społeczeństwa czeskiego i słowackiego nie była zainteresowana rozpadem 
wspólnego państwa, ale równocześnie wyrażają swoje wątpliwości na ten temat, 
ponieważ nie odbyło się w tej sprawie referendum. Wskazują przy tym, że właściwe 
decyzje w tej sprawie podjęły dwie najsilniejsze partie wśród Czechów (Obywatel
ska Partia Demokratyczna) i Słowaków (Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowa
cji). Na podstawie tego sądu stawiają oni tezę podobnie jak obserwatorzy 
zagraniczni, że rozpad Czechosłowacji wynikał z niedojrzałości ówczesnych elit 
politycznych.

Trzy kolejne studia rozpatrują przemiany ekonomiczne w Czechach w latach 
1990—1994. W rozdziale III został skrupulatnie przedstawiony proces prywatyza
cji, podkreślone przy tym sukcesy jakie osiągnęły Czechy w tym zakresie 
(prywatyzacja objęła 80% przedsiębiorstw). Autor tego studium Z. Śulc zwraca 
jednak uwagę na fakt, iż w wyniku prywatyzacji ukształtowała się niewłaściwa 
struktura własności. Prywatyzacja kuponowa doprowadziła bowiem do powstania 
ogromnej rzeszy drobnych udziałowców. Wskazuje również na negatywne zjawisko 
spekulacji udziałami. Równocześnie Szulc stwierdza, że bardzo ograniczona 
ingerencja państwa w przemiany ekonomiczne była korzystna, ale zaznacza, że 
powinien nastąpić jej wzrost poprzez tworzenie preferencji dla aktywnej polityki 
eksportowej.
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Kolejne studium ekonomiczne, pióra V. Śiby, skupia się na następstwach 
procesu transformacji ekonomicznej. Autor dowodzi, że większość przedsiębiorstw 
nie została właściwie zrestrukturyzowana, co spowodowało ich regres techno
logiczny. Ponadto wskazuje na negatywne skutki prywatyzacji kupowanej ponie
waż nie przyniosła ona napływu kapitału zagranicznego i stworzyła „zamazaną” 
strukturę własności. Możliwości poprawy w tym zakresie autor widzi poprzez 
zmianę polityki rządu, który zdaniem autora powinien zachęcać do aktywnej 
polityki mikroekonomicznej, wspierać postęp technologiczny oraz wzrost produk
cji przeznaczonej na eksport.

Ostatnie studium ekonomiczne autorstwa L. Kalinovej, poświęcone jest społecz
nym aspektom transformacji ekonomicznej. Autorka negatywnie ocenia politykę 
rządów po 1989 roku, ponieważ kierowały się one wyłącznie ekonomicznym 
punktem widzenia. Wskazuje że nastąpił „chaos” w systemie ubezpieczeń zdrowot
nych, społecznych oraz opiece zdrowotnej. Wskazuje przy tym, że towarzyszył 
temu wzrost kosztów usług zdrowotnych i socjalnych, mimo że nie nastąpiła 
poprawa ich jakości. Kalinova stawia tezę, że taki system socjalny dostosowany jest 
jedynie dla zamożnych grup społecznych. Wyraża przy tym obawy, że społeczeńst
wo czeskie nie zaakceptuje takiej transformacji systemu socjalnego.

Książkę zamyka studium J. Fibicha, które rozpatruje wpływ transformacji 
społeczno-ekonomicznej na mentalność społeczeństwa czeskiego. Autor dostrzega 
negatywny wpływ przemian ekonomicznych i ustrojowych na obywateli czeskich, 
zwłaszcza, że nie wygasły stare złe nawyki z czasów komunistycznych. Przypisuje 
ten fakt dysydentom, którzy przed 1989 rokiem pozostawali w stanie izolacji od 
społeczeństwa. Tą negatywną mentalność pogłębia skłonność czeskich elit politycz
nych i środków masowego przekazu do paternalistycznego traktowania obywateli 
i manipulowania nimi. Na zakończenie należy zwrócić uwagę na nowatorski 
charakter pracy, zwłaszcza, że niewiele ukazało się pozycji na temat podjętych przez 
autorów problemów. Obraz przemian społeczeństwa czeskiego byłby bardziej 
jasny, gdyby w monografii porównano procesy zachodzące w Republice Czeskiej 
z analogicznymi procesami w innych krajach postkomunistycznych.

Marek Nita

Władysław Sosna: Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Golasowicach,
Golasowice 1993. ss. 96, 8 nlb., 17 fot. barwnych, 11 fot. czarno-białych.

Lektura tej niewielkiej monografii dziejów jednej z parafii ewangelicko-augs
burskich pozostających niemal w bezpośrednim sąsiedztwie Śląska Cieszyń
skiego nasuwa kilka refleksji. Po pierwsze, zaskakuje, a nawet nieco dziwi, 
niewielki rezonans na publikację W. Sosny na naszym terenie, który prze
cież stanowi największe skupisko ewangelików w Polsce, praca zaś dostarcza 
informacji, które każdego zainteresowanego czasami reformacji powinny zacie
kawić.
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