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Abstrakt:
Dziedziną, do której najczęściej odwołuje się badacz pamięci zbiorowej w ramach refleksji 

socjologicznej, jest niewątpliwie historia. Badania społeczne realizowane w ramach socjologii 
retrospekcji  w celu pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez warsztat socjologiczny, 
wymagają znajomości odpowiedniego kontekstu historycznego.

Punktem wyjścia dla rozważań nad tą problematyką jest analiza wzajemnych powiązań obu dziedzin 
nauki i proponowanych przez nie podejść metodologicznych do skomplikowanej materii pamięci zbiorowej. 
W niniejszym artykule podejmuję próbę wskazania szans i potencjalnych zagrożeń wynikających  
z łączenia perspektyw historii i socjologii. Staram się znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania: 
w jakim stopniu refleksja historyczna bądź historiozoficzna może przydać się badaczowi pamięci rozumianej 
jako zjawisko społeczne? Na ile badania i refleksja historyczna może przyczynić się do wzbogacenia 
wniosków wyciągniętych z badań empirycznych? Czy historia dysponuje narzędziami, które badaczowi 
społecznemu mogą wskazać inną niż socjologiczna perspektywę spojrzenia na pamięć zbiorową?

Abstract: 
Trying to indicate the field of science to which collective memory researcher refers most frequently 

in his sociological reflection, it would be no doubt the history. It seems that the sociology of retrospection 
is an area of sociological studies, which without the proper knowledge of historical context can not fully 
exploit the opportunities offered by the sociological workshop.

The starting point for consideration of this problem is the analysis of interconnections of the two 
fields of science and its methodological proposals to examine the complicated matter of collective 
memory. To identify opportunities and at least potential threats of combining scientific perspectives 
of sociology and history, this article attempts to answer some basic questions: to what extent the  
historical reflection (or more – historiosophical) may be useful for memory researcher?; how the history 
contributes to the enrichment and improvement of conclusions drawn from a variety of empirical  
attempts?; whether this area has an instrumentation that can indicate other than sociological perspective 
of looking at the collective remembering?
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przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


