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Do wybitnych walorów poznawczych tej 
publikacji nie trzeba czytelnika przekonywać, 
bowiem stan badań nad okresem polskiego 
realizmu socjalistycznego nie jest nadal zado-
walający. Dlatego też leksykon, przybliżający 
nie tylko tak zwanego „ducha epoki”, ale całą 
złożoną rzeczywistość historycznoliteracką, 
wzbogaconą o konieczne konteksty z zakresu 
teorii literatury, historii sztuki, teatru i ma-
larstwa oraz estetyki, powinien być przyjęty 
jako wstępne, ale odpowiednio rozbudowane, 
rozpoznanie zjawisk i problemów, kluczowych 
dla literatury polskiej lat 1949–1955. Słownik 
realizmu socjalistycznego stanowi owoc kilku-
letnich badań grupy uczonych z różnych ośrod-
ków akademickich w Polsce. Projekt badawczy 
„Socrealizm”, realizowany w Instytucie Badań 
Literackich w latach 1996–1999, zakończył 
się dwudniową sesją naukową (6–7.01.1997), 
zaś referaty prezentowane podczas obrad przy-
czyniły się do powstania koncepcji słownika. 
Przedsięwzięcie ostatecznie realizowały, przy 
współpracy badaczy z całej Polski, dwa zespoły: 
z Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN i In-

stytutu Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej 
im. Kazimierza Wielkiego. 

Słownik zawiera 104 hasła, związane z naj-
ważniejszymi problemami literatury okresu 
socrealizmu, które trafnie szkicują historyczno- 
-literacką panoramę epoki. Kategorie estetycz-
ne, prądy i grupy literackie, gatunki, tematy, wy-
brane problemy ówczesnego życia literackiego, 
konteksty literatury, relacje z literaturą sowiecką 
– to niektóre z problemów skrupulatnie rozwija-
nych w hasłach Słownika. Są one opracowane  
z dużą dbałością o szczegóły bibliograficzne, 
opatrzone licznymi cytatami z trudno dostęp-
nych tekstów, bogate w konteksty, ale podane 
bardzo przystępnym stylem. Dlatego też pub-
likacja niniejsza może także zainteresować 
czytelnika niekoniecznie związanego z polo-
nistyką akademicką. Wydaje się, że spełni się 
też nadzieja redaktorów i autorów, by Słownik 
znalazł się wśród lektur, inspirujących dalsze 
szczegółowe badania nad zagadnieniami już 
odnotowanymi, ale i tymi, które nie znalazły 
szerszego omówienia w słownikowych ha-
słach. 
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