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Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego
socjalizmu w Polsce, pod red. Krzysztofa
Brzechczyna, Poznań 2008, 257 s. (Studia i
materiały poznańskiego IPN, tom III)

Ambicją niniejszej pracy jest zmniejszenie luki między refleksją teoretyczną a badaniami
empirycznymi poprzez przypomnienie postaci i/lub koncepcji, których znajomość jest
inspirująca w badaniu najnowszej historii Polski.

Praca podzielona została na dwie części. W pierwszej autorzy przedstawili koncepcje
wymienionych w kolejności alfabetycznej uczonych: Józefa Marii Bocheńskiego, Randalla
Collinsa, Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Leszka Nowaka, Jadwigi Staniszkis i
Andrzeja Walickiego. W części drugiej zostały zaprezentowane propozycje – próby badania
różnych wymiarów historii Polski za pomocą metod badawczych wykorzystywanych w
innych dziedzinach lub specjalnościach nauki: antropologii, filologii, politologii, teorii
postkolonialnej, czy studiach nad mentalnością społeczną.

*

Reasumując, ksiązka Obrazy PRL jest zbiorem interesujących studiów, który stanowi
propozycję spojrzenia na dzieje Polski tamtego okresu z innej perspektywy niż w typowych
monografiach historycznych. Autorzy zamieszczonych rozpraw reprezentują rozmaite
specjalizacje badawcze, lecz zestawienie obok siebie różnych oglądów zjawiska realnego
socjalizmu daje bardzo ciekawe efekty, zmusza do myślenia w wymiarze modelowym.
Książka jest więc mocnym argumentem na rzecz podejścia interdyscyplinarnego. Może
wpłynąć ożywczo na działania historyków o podejściu empirycznym.
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