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Od dwóch lat w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w
Warszawie realizowany jest program badawczy „Rzeczpospolita utracona”. Jego część
naukowa miała na celu dokonanie bilansu najrozmaitszych strat poniesionych przez Polskę
i Polaków w następstwie okupacji niemieckiej i radzieckiej oraz czterdziestu pięciu lat
rządów komunistycznych w naszym kraju. Chodziło zarówno o opisanie oraz zanalizowanie
strat bezpośrednich i nieodwracalnych (przede wszystkim ludzkich, jak i – na ile w ogóle
można to w miarę precyzyjnie oszacować – materialnych), jak i tych pośrednich,
wynikających głównie z faktu, że powojenna Polska znalazła się w streﬁe bezwzględnej
radzieckiej dominacji, co miało wielorakie, długofalowe, nie tylko polityczno-militarne, ale
także ekonomiczne, społeczne i kulturowe konsekwencje. Przedstawione to zostało w 13
tekstach, których autorami są historycy oraz przedstawiciele innych nauk humanistycznych
i społecznych: politologii, ekonomii, socjologii, etyki i geograﬁi. Wszystkie one, choć w
skromniejszym kształcie, były prezentowane w czasie konferencji naukowej w gmachu
dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
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