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Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w
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Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i
w Europie Środkowo-Wschodniej, red.
Krzysztof Brzechczyn, Poznań 2011, 281 s.
(Studia i materiały poznańskiego IPN, tom
XIV)

Przełom ustrojowy dokonujący się w 1989 roku w Polsce i w całej Europie Środkowo-
Wschodniej – jego geneza, przebieg i następstwa – budzi do dzisiaj zainteresowanie nauk
społecznych i historiografii poszczególnych krajów regionu. Podstawowymi problemami
badawczymi są charakter dokonanej zmiany ustrojowej, znaczenie roku 1989 dla dalszego
rozwoju tożsamości i świadomości społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej oraz miejsce
Polski w przemianach ustrojowych lat 1988–1991. Pytania te zakreślają konceptualno-
problemowy horyzont książki pt. „Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej”, wydanej pod redakcją Krzysztofa Brzechczyna (Poznań, IPN 2011).

Praca została podzielona na trzy części. W części Upadek komunizmu w Europie Środkowo-
Wschodniej zostały przedstawione rozmaite aspekty upadku komunizmu w wybranych
krajach regionu. W artykułach zgromadzonych w części pt. Wybrane aspekty przełomu
1989 roku w Polsce: Interpretacje i przebieg analizowany jest przebieg zmiany ustrojowej w
świetle różnych koncepcji teoretycznych oraz przedstawione zostały szczegółowe aspekty
przemiany ustrojowej w Polsce. W części Przełom 1989 roku w świadomości społecznej
przedstawiony został przełom roku 1989 w różnych formach świadomości społecznej:
historiograficznej, artystycznej, potocznej i historycznej.

***

„Jest to interesujący i na wysokim poziomie merytorycznym zbiór studiów dotyczących
upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Książka, mimo poruszania się na polu
wielokrotnie eksplorowanym badawczo, będzie miała duże znaczenie dla wszystkich
zajmujących się tą problematyką. Wynika to nie tylko z nowatorskich ujęć
interpretacyjnych, ale również z jej interdyscyplinarnego charakteru. W rezultacie
otrzymaliśmy pracę w ogromnej większości ciekawą, inspirującą, wartą upowszechnienia
wśród specjalistów i tych wszystkich, którzy interesują się najnowszymi dziejami Polski”.

Z recenzji wydawniczej prof. Romana Bäckera
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