
I. Czy w dziejach Polski Ludowej dostrzega Pan/Pani tematy dotychczas pominięte? 
Prosilibyśmy o wysunięcie postulatów badawczych.

Dostrzegam generalnie nadmierne ukierunkowanie badań na historię politycz-
ną ze szczególnym zaakcentowaniem uproszczonego – moim zdaniem – podziału 
społeczeństwo – władze komunistyczne. Słabiej zbadane są różne aspekty życia 
społecznego. Chodzi tu o badania struktur społecznych, życia codziennego, 
kultury. Przykładowo interesujące byłoby bliższe poznanie procesów adaptacji do 
warunków miejskich ludności napływającej ze wsi, wzajemnego oddziaływania 
różnych grup społecznych w ośrodkach przemysłowych.

Ponadto na dzieje Polski Ludowej patrzymy przesadnie z perspektywy 
Warszawy, „centrum”. Niedostatecznie uwzględniona jest historia regionalna, 
choć w tym zakresie po 1989/1990 r. – głównie dzięki inicjatywom lokalnych 
środowisk – widać korzystne zmiany. „Prowincja” miała też wielu swoich 
bohaterów, ludzi zasłużonych na rzecz lokalnych środowisk. Niewiele o nich 
wiemy.

II. Jaką rolę w warsztacie badawczym historyków, zajmujących się dziejami Polski 
Ludowej, odgrywają, a jaką winny odgrywać, różne kategorie źródeł?

Zdecydowanie najważniejszą rolę spełniać powinny źródła archiwalne, tym 
bardziej, że nie ma właściwie większych problemów z dostępem do nich. Powin-
niśmy w większym zakresie wykorzystywać relacje „świadków historii” i zarazem 
jej współtwórców. Niezbędne jest ponadto sięganie w badaniach naukowych rów-
nolegle do różnych rodzajów źródeł, do konfrontacji zawartych w nich informa-
cji i ocen. Od pewnego czasu (przynajmniej kilku lat) dostrzec można tendencje 
do publikowania „jednoźródłowych” opracowań, np. opartych tylko na materia-
łach dawnych służb specjalnych, aparatu represji. Swego rodzaju pokusie bezkry-
tycznego zawierzania tego typu materiałom ulegają szczególnie młodzi historycy, 
zafascynowani „bogactwem” zasobów wytworzonych przez UBP/SB. 

III. Czy w Pana/Pani warsztacie naukowym wykorzystuje Pan/Pani monografie i wydaw-
nictwa źródłowe dotyczące historii Polski Ludowej, opublikowane przed 1989 r. – 
i dlaczego?

Zdarza się nie tak rzadko. Nie można dyskwalifikować całości dorobku histo-
ryków tworzących w okresie PRL i zajmujących się nim. Oczywiście do publi-
kacji tych podchodzę – z niezbędnym w zawodzie historyka – krytycyzmem 
i świadomością istniejących wtedy ograniczeń (cenzura, autocenzura itd.). 
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IV. Jaką nazwę okresu 1944/45–1989 uważa Pan/Pani za odpowiednią – Polska Ludowa? 
PRL? Peerel? Rzeczpospolita Druga i Pół? Polska pod okupacją sowiecką? Ewentualnie 
prosimy o własne propozycje.

Dwie pierwsze propozycje są najwłaściwsze, czyli Polska Ludowa i PRL (choć 
formalnie PRL zaistniał od 1952 r.). Stanowczo odrzucam ostatni wariant – Polska 
pod okupacją sowiecką.

V. Czy opublikował(a) Pan/Pani także jakieś prace naukowe dotyczące innych okresów 
dziejów Polski lub z zakresu dziejów powszechnych? (Oczywiście możliwa jest odpowiedź: 
nie dotyczy).

Tak. Były to głównie artykuły dotyczące dziejów prasy i dziennikarstwa 
łódzkiego (m.in. o początkach prasy żydowskiej w Łodzi, o organizacjach dzien-
nikarskich i o wielonarodowym środowisku dziennikarskim w Drugiej Rzeczypo-
spolitej). W dalszym ciągu interesuję się historią Polski przed 1939 r., choć za-
sadniczo tylko dziejami środkowej Polski.

VI. Prosimy wymienić nazwiska historyków zajmujących się dziejami Polski Ludowej, 
których uznaje Pan/Pani za autorytety naukowe.

To bardzo trudne pytanie, zmuszające do wyboru niektórych osób spośród 
niemałego grona historyków, których dokonania budzą moje najwyższe uznanie 
i szacunek. Wśród historyków mniej aktywnych obecnie w działalności naukowej 
to profesorowie: Krystyna Kersten i Stefan Banasiak.

Wśród współcześnie aktywnych naukowo: Andrzej Friszke, Andrzej Garlicki, 
Tomasz Szarota, Wojciech Wrzesiński, Andrzej Paczkowski, Jerzy Tomaszewski, 
Czesław Osękowski, Włodzimierz Borodziej.

Mam pełną świadomość, że to lista niepełna, a niektóre zasługujące na to osoby 
być może pominąłem.
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