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Autorka powiązała postawy ludzi i ich działalność z wydarzeniami politycznymi. W efekcie
powstał portret środowiska, w którym rozpoznajemy bohaterów i rozumiemy motywacje ich
działań na tyle, na ile wynikają one ze zgromadzonych materiałów […] Poznajemy wiele mało
znanych faktów. Praca jest pionierska i doskonale udokumentowana. To mikrohistoria jednego
niewielkiego instytutu, w którą wpisana jest makrohistoria inteligenckiej opozycji w PRL.
Bogactwo zgromadzonego materiału, oryginalność i odkrywczość czynią z tej pracy wybitne
osiągnięcie naukowe.

prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Autorka zgromadziła i przebadała setki nieznanych materiałów archiwalnych, w tym takie,
które uważano za zaginione. Udało się uchwycić ewolucję postaw znaczącej grupy
pracowników IBL – częste u powojennej inteligencji zauroczenie systemem, które z biegiem lat
często przeradzało się w rozczarowanie, będące następnie impulsem do coraz bardziej
aktywnych zachowań opozycyjnych. Wszystko to, na tle szerokiego kontekstu społeczno-
politycznego, obrazuje genezę kształtowania się opozycji w IBL, szczególnie gdy chodzi o
prezentację zachowań osób znanych i szanowanych za wkład w walkę o wartości
demokratyczne w latach 70. i 80. Jest też tu wiele drobnych wątków, które dobrze
charakteryzują trudne czasy PRL i niełatwe ówczesne życie.

prof. IH PAN dr hab. Zbigniew Romek

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja i opór
społeczny w PRL 1956–1989”.

Justyna Błażejowska (ur. 1983)
Historyk, badacz dziejów najnowszych. Absolwentka Instytutu Historycznego UW. W 2016 r.
uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii Nauki
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PAN. Autorka i współautorka książek i około stu artykułów, wydawca zbiorów artykułów i relacji.
Za pracę magisterską o drugim obiegu uhonorowana pierwszą nagrodą w organizowanym
przez IPN konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny za
2007 r. W 2011 r. nominowana do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za książkę
„Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990”
oraz do nagrody w Konkursie na Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego za zbiór
artykułów przygotowanych razem z prof. Pawłem Wieczorkiewiczem „Przez Polskę Ludową na
przełaj i na przekór”. W 2017 r. otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Książkę Historyczną
Roku im. Oskara Haleckiego za tom relacji „Harcerską drogą do niepodległości. Od «Czarnej
Jedynki» do Komitetu Obrony Robotników”. Stanowiąca niniejszą publikację rozprawa doktorska
„Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich PAN w latach 1956–1989” została
zgłoszona przez Radę Naukową IHN PAN do Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
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