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B

 Chiny w ogniu. Rewolucja w latach 1925–1927

 Historia Rosji

The third Rome: national Bolshevism in the USRR,

Dzie a

Jaros aw Tomasiewicz  (Katowice)

Osmoza komunizmu 
i nacjonalizmu w Rosji: 

geneza hybrydy
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Third Rome

 Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991

G ówne nurty marksizmu (Powstanie – rozwój – rozk ad)

Manifest partii komunistycznej Dzie a
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En-

gels od Edwarda Bernsteina

Panslawizm demokratyczny

Walki na W grzech Debata 

polska we Frankfurcie

Engels do Marksa 

23 V 1851

Panslawizm demokratyczny

Walki na W grzech

Narody zale ne i mniejszo ci narodowe w Europie rodkowo-

-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei

Historia Drugiej Mi dzynarodówki,
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Bolszewicy i narody czyli Wielkie Ur gowisko 1917–1930

Dzie a

O wojnie, armii i obronie ojczyzny

Dzie a
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Lenin nie by  rosyjskim nacjonalist , stworzy  jednak teoretyczn  

baz , do której odwo ywali si  „narodowi komuni ci”. 

Rewolucja socjalistyczna a ci g o  kultury

Kwestia polska w interpretacji dwóch nurtów 

rosyjskiej my li socjalistycznej w XX w.

Dzie a
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Historia Komunistycznej Partii Polski w wietle 

faktów i dokumentów,

Rozgrabione imperium. Upadek Zwi zku Sowieckiego i po-

wstanie Federacji Rosyjskiej

Pa stwowy kapitalizm w Rosji: od Stalina do Gorbaczowa

Rewolucja wolno ci Klerk 

czy intelektualista zaanga owany? wiat polityki wobec twórców kultury i naukowców eu-

ropejskich w pierwszej po owie XX wieku



141
Jaros aw Tomasiewicz  Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy

Stalin

Czerwona ksi ga: Stalin i ydzi. Tragiczna historia ydowskiego Komite-

tu Antyfaszystowskiego i radzieckich ydów
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Dzie a

Wszechislam Narzucona 

rewolucja: precedens – Azja rodkowa (1917–28)

Czarna ksi ga komunizmu: Zbrodnie, terror, prze ladowania

Encyklopedia Rewolucji Pa dziernikowe

Gdy run y trony

Kryzys 1923 roku w Niemczech
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Przede wszystkim has a komunistyczne zosta y podj te przez 

ugrupowania mniejszo ci narodowych, postrzegaj ce bolszewików jako 

Koncepcje polityki narodowo ciowej Ukrainy. Tradycje i wspó czesno

Bolszewicka polityka narodowo ciowa

Zwyci stwo prowokacji

Ukraina. Historia, wspó czesno , konflikty narodowe

Petlurowcy. Centrum Pa stwowe Ukrai skiej Republiki Ludowej na wy-

chod stwie (1919–1924)

Ukrai -

ska idea narodowa okresu mi dzywojennego. Analiza wybranych koncepcji
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sojuszników w walce z uciskiem, ale dbaj ce jednak o zachowanie nie-

zale no ci i przez to „niekompatybilne” ze scentralizowanym ruchem 

komunistycznym

rozbudzony nacjonalkomu-

nizm narodów peryferyjnych wróci  rykoszetem do rosyjskiego rdzenia 

ZSRR budz c tam analogiczn  reakcj

The Case of Sultan-Galiyev

Muslim Nation-

al Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the:Colonial World,

Komunikaty informacyjne Komisariatu Rz du na m. st. Warszaw

National Communism and 

world revolution: the political consequences of German military withdrawal from the Baltic 

area in 1918–1919
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G ównym impulsem dla „unarodowienia” komunizmu sta o si  jed-

nak zagro enie zewn trzne

Historia Wszechzwi zkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). 

Krótki kurs

Dni Turbinów Antologia dramatu radzieckiego
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Historia…

Orze  bia y, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920

Sawinkow,
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Zosta o z uczty bogów

Polskoje nacyonalnoje mie szynstwo w SSSR (1920-je

gody)

Encyklopedia…

Scytowie
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Cienie NEP-u. Sprzeczno ci budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 

1921–1929

Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiec-

ko-rosyjskich 1917–1941

Koncepcja budownictwa socjalizmu w my li bolszewickiej

Genera  W asow i rosyjski ruch wyzwole czy

Aksamitni terrory ci. Narodowy bolszewizm w Fe-

deracji Rosyjskie
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powstawanie narodowego komunizmu post powa o 

dwutorowo: z jednej strony przez nasycanie marksizmu pierwiastkami 

narodowymi, z drugiej – wskutek fascynacji prawicy dynamizmem ru-

chu komunistycznego

Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu

Mi dzywojenny eurazjatyzm. 

Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?

Black Hundred. The rise of extreme right in Russia

Utwory wybrane

Europa. Rozprawa historyka z histori ,

Rosja 1917–1920,
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 Zdradzona rewolucja
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 fakt, e socjalizm ogranicza  si  do obszaru by ego impe-

rium rosyjskiego sprzyja  oparciu sowieckiego patriotyzmu na rosyj-

skim nacjonalizmie.

From Proletarian Internationalism To Populist Russocentrism: 

Thinking About Ideology in the 1930s as More Than Just a „Great Reatreat”

Hitler i Stalin: ywoty równoleg e

Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w.

National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Rus-

sian National Identity, 1931–1956
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Odzwierciedla o to fakt, e pod pano-

waniem bolszewików ukszta towa  si  nowy naród, odwo uj cy si  do 

tradycji protoplastów i wybiórczo czerpi cy z ich dziedzictwa, ale g -

boko odmienny
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Zamach stanu

Moje ycie. Próba autobiografii

Korzenie totalitaryzmu

Wspomnienia

Polityka narodowo ciowa w adz sowieckich na ob-

szarze przedwojennego województwa bia ostockiego w latach 1939–1941
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de facto

Zdradzona… Mothers In The Mother-

land: Stalinist Pronatalism In Its Pan-European Context

Terror i rewolucja
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Osmosis of communism and nationalism in Russia: the genesis of hybride

Duch 

czasów nowych a Ruch M odych

Pa stwo radzieckie w my li politycznej 

obozu narodowego w latach 1918–1939 Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncep-

cje – ludzie – dzia alno

Stalin: A Perspective From The Summit of Realpolitick


