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Większość prac o komunistycznej służbie bezpieczeństwa to statystyki terroru. Ta książka
jest inna. Sięgając do historii  idei, antropologii,  psychologii,  próbujemy – przez zmianę
narzędzi  analizy  –  odświeżyć  sposób  patrzenia  na  komunistyczne  zbrodnie.  Wytrącić
Czytelnika z obojętności. Zmusić do myślenia przez formułowanie hipotez o mechanizmach
i racjonalizacjach terroru. Hipotez, dodajmy, często ryzykownych i wymagających dalszych
badań.  I  właśnie  dlatego tworzących myślowe napięcie.  Łatwiej  bowiem zapomnieć  o
faktach  niż  o  konstruktach  intelektualnych,  wymagających  od  Czytelnika  wysiłku  i
proponujących mu dalszą, już samodzielną, podróż po wytyczonych w tej książce (i wciąż
słabo oznakowanych) szlakach.

Prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis
fragment Słowa wstępnego

Jestem  pełen  uznania  dla  redaktorów  […]  tomu  za  podjęcie  się  zadania
niekonwencjonalnego podejścia do oceny historii i działalności aparatu bezpieczeństwa w
PRL. Moim zdaniem perspektywa antropologiczna pozwala, a nawet zmusza do traktowania
„bezpieki" jako kluczowego fragmentu nakładających się na siebie systemów kulturowych,
co pociąga za sobą konieczność dokonywania analiz  wszelkich możliwych do wykrycia
kontekstów.  Na  tom  składają  się  nie  tylko  artykuły  teoretyczne,  wskazujące  np.  na
możliwość  wykorzystania  w  pracy  historyka  licznych  narzędzi  badawczych,  ale  także
szereg  mikrohistorii,  świadczących  o  tym,  że  polska  historiografia  w  sensie  nie  tylko
postulatywnym  staje  się  nieklasyczna.
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