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Zapraszamy na seminarium, na którym 

ŁUKASZ BERTRAM (ISP PAN) 
 

wygłosi wystąpienie 

BUNT, PODZIEMIE, WŁADZA  
POLSKIE „OSOBISTE KOMUNIZMY” 

W PIERWSZEJ POŁOWIE XX W. 
 

Komentować będzie:  
MARCIN ZAREMBA (WH UW) 

 

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2022 r. 
o godz. 17.00 w sali 3.012 Ośrodka Kultury Francu-
skiej UW, ul. Dobra 55 w Warszawie. Możliwe będzie 
uczestnictwo zdalne na platformie Zoom. Zaintereso-

wanych prosimy o kontakt mailowy z Jarosławem 
Kiliasem (j.kilias@uw.edu.pl) lub sekretariatem 

OKF (okf@uw.edu.pl) do 8 grudnia do 
godz. 14.00. Łącza wyślemy drogą mailową. 

 

Jarosław Kilias 
z zespołem Czwartków  

 



  

               

BUNT, PODZIEMIE, WŁADZA  

POLSKIE „OSOBISTE KOMUNIZMY” W PIERWSZEJ POŁOWIE XX W. 
 

Wystąpienie ma na celu przybliżenie głównych założeń wydanej w tym 

roku książki Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja po-

lityczna do roku 1956. Szczególny nacisk położony zostanie na relacje między 

„osobistymi komunizmami” jednostek oraz odgórnymi i oddolnymi mechani-

zmami dyscyplinowania i ujednolicania tej różnorodności. Polska formacja 

komunistyczna pierwszej połowy XX w. zostanie tu ukazana jako agenda nie-

ustannej socjalizacji, sfera ciągłości i konfliktów między różnymi jej fazami 

oraz różnymi postaciami komunistycznego habitusu. Przybliżona zostanie 

również koncepcja biograficznych typów zaangażowania komunistycznego. 

Poddane refleksji zostaną zarówno obecne w tym doświadczeniu procesy 

upodmiotowienia, jak i  tłumienia jednostkowej sprawczości; mechanizmy 

wytwarzania oraz internalizacji norm, a także ich negocjowania oraz przysto-

sowywania się do nich. Empiryczną podstawą dla tych rozważań będzie ana-

liza doświadczeń biograficznych ponad dwustuosobowej  grupy przedwojen-

nych komunistów i komunistek od ich młodości w pierwszych dekadach XX 

w. po lata 40. oraz 50., kiedy zajmowali oni najwyższe stanowiska w polskich 

strukturach partyjnych i rządowych. 
 

Dr Łukasz Bertram jest socjologiem i historykiem, pracownikiem Insty-

tutu Studiów Politycznych PAN. Zainteresowania badawcze: ruch komuni-

styczny, elity i struktury polityczne, historia polityczna i społeczna Polski 

1918–1956, sprawczość i podmiotowość jednostek w polityce, doświadczenie 

polityczne warstw ludowych. Obecnie zajmuje się 

województwem warszawskim w latach 1944–1956. 

Autor książki Bunt, podziemie, władza (2022); opu-

blikował też m.in. Zna dobrze i nie zapomina duszy 

robotnika. Akta osobowe działaczy politycznych i 

historia ludowa, „Kultura i Społeczeństwo” 2/2022; 

Degrees in Revolution and for the Revolution's Sake 

The Educational Experience of Polish Communists 

Before 1939, „Acta Poloniae Historica” 123, 2021.  


