
Spis treści 

 
Krzysztof Brzechczyn, Wstęp. Transnarodowa perspektywa w badaniu komunizmu 

Polityczne wymiary komunizmu 

Krzysztof Brzechczyn, Między modernizacją a zniewoleniem. Historiozoficzne implikacje 

konceptualizacji podziałów społecznych realnego socjalizmu 

Igor Cașu, Terror państwowy w sowieckiej Mołdawii: rodzaje ofiar, metody i organy represji 

Sarolta Klenjánszky, Wspólna historia Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i Francuskiej 

Partii Komunistycznej po inwazji na Czechosłowację (1968–1973) 

Jens Boysen, Integracja przez „militaryzm”: sojusz przywództwa wschodnioniemieckiego i 

polskiego w Układzie Warszawskim – między narodową specyfiką a ponadnarodową 

spójnością (1944/1945–1989) 

Ideologiczne wymiary komunizmu 

Uwe Backes, Dekadenckie ideokracje? Specyfika i zmiany legitymacji reżimu w krajach realnego 

socjalizmu 

Vilius Ivanauskas, Pisarze litewscy w sowieckiej Litwie a „literatura tytularna”: trzy pokolenia w 

zmieniającym się otoczeniu 

Éva Petrás, Elementy romantyczne występujące w węgierskim nacjonalizmie pod koniec epoki 

socjalistycznej – ich pochodzenie i wpływ na nacjonalizm 

Ekonomiczne wymiary komunizmu 

Elitza Stanoeva, Stwarzanie socjalistycznego konsumenta: pracownik, obywatel czy klient? Polityka 

masowej konsumpcji w Bułgarii w latach 1956–1968 

Mara Marginean, Nieprawidłowe zarządzanie wydajnością pracy w przemyśle pod koniec lat 

pięćdziesiątych XX w.: praca, konsumpcja zbiorowa i technologie budowania narodu w 

Rumunii 

Środkowowschodnie państwa i społeczeństwa w perspektywie transnarodowej 

Christie Miedema, Czy ruch transnarodowy doprowadził do zakończenia zimnej wojny? Współpraca 

pomiędzy zachodnim ruchem pokojowym a polską opozycją w latach osiemdziesiątych XX w. 

Jure Ramšak, „Konsumpcja rewolucyjnych ideałów”: nowa lewica i krytyka studencka w Słowenii w 

latach 1971–1974 

Dirk Mathias Dalberg, Koncepcje nowej lewicy w Czechosłowacji: „Ramy nowego systemu 

politycznego” Petra Uhla 

Zsófia Lóránd, Idee nowego feminizmu: stawianie państwu wyzwań czy udoskonalanie 

jugosłowiańskiego socjalizmu? 

Branislav Radeljić, Stosunki między Wspólnotą Europejską a Jugosławią: dokumenty, które miały 

znaczenie (1980–1992) 

Pamięć i narracje środkowoeuropejskiego komunizmu 

Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Studium polityki pamięci jako program badawczy dla 

transnarodowej historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 

Anna Zadora, Druga wojna światowa na Białorusi: wydarzenie fundamentalne dla tworzenia się narodu 

oraz stosunków międzynarodowych 

Oleksii Polegkyi, Rosyjska i ukraińska walka „narracji historycznych”: perspektywa postimperialna 

vsersus perspektywa postkolonialna 

 

Noty o autorach 

Wykaz skrótów 

Indeks osób 

 


