
Czy komunizm 
niszczył narody?  

Kwestia narodowa w państwach 
komunistycznych na świecie w 

XX w. 



1. Naród w ujęciu klasyków marksizmu 
1. Stanowisko Wilhelma Weitlinga. Źródło a. (M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-
Wschodniej, Warszawa 1992, s. 187).  

===== 

============================================================= 

Pytanie 1.: W 
świetle poglądów 
Weitlinga, 
poprzednika Marksa 
i Engelsa, przedstaw 
intelektualne źródła 
hasła zawartego w 
„Manifeście 
Komunistycznym” z 
1848 r., iż 
„Robotnicy nie mają 
ojczyzny”.  



Pytanie 2.: W świetle charakterystyki przedstawionej przez francuskiego socjalistę Jeana Jaurèsa, 
uzasadnij tezę, iż w marksizmie naród był traktowany jako historycznie przejściowa forma organizacji 
społecznej .  

2. Stanowisko Karola Marksa. Źródło b. (M. Waldenberg, op. cit., s. 189-190).  



3. Stanowisko Fryderyka Engelsa w okresie Wiosny Ludów. Źródło c. (M. Waldenberg, op. cit., s. 193).   

=================== 

Pytanie 3.:  Jakie wydarzenia miał na myśli Engels pisząc w 1848 r., iż „Słowianie teraz zewsząd 
napadają na Madziarów”? (wiedza pozaźródłowa) 



Stanowisko Fryderyka Engelsa odnośnie do narodów słowiańskich w latach 1848-1849 c. d.  Źródło d. 
(M. Waldenberg,  op. cit., s. 194-195). 

======================================================= 

      (…) 

=========================== 

Pytanie 4.: Wyjaśnij, jaką rolę w swej, wspólnej z Marksem, koncepcji dziejów Engels wyznaczał w 
Europie Środkowej Niemcom, Polakom i Węgrom.  



(…) 
(…) 

2. Kwestia narodowa w ZSRR 1917-1939  
1.Stanowisko bolszewików na 
początku rewolucji (1917). 
Źródło e. (Wiek XX w 
źródłach, oprac. M. 
Sobańska-Bondaruk, S. 
Lenard, Warszawa 1998, s. 
41-43). 
 
Pytanie 5.: Dlaczego  i w 
jakich okolicznościach 
bolszewicy tuż po objęciu 
władzy w Rosji w 1917 r. 
zadeklarowali prawo 
narodów do 
samostanowienia (wiedza 
pozaźródłowa)? 



2. Stanowisko Włodzimierza Lenina w czasie rewolucji . Źródło e. (L. Kołakowski, Główne nurty 
marksizmu, Warszawa 1989, t. II, s. 686-687).    

  (…) ================= 

 Pytanie 6.:  Przedstaw 
drogę rozumowania 
Lenina, zgodnie z którą w 
czasie rewolucji w Rosji 
(1917-1921) prawo do 
samostanowienia stało 
się  faktycznie 
„taktycznym narzędziem” 
partii.  



3. Polityka narodowościowa ZSRR w latach 20. Zasada autonomii terytorialnej. Źródło f.  
(W. Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji, Warszawa 2009, s. 187).    

Pytanie 7.: Wyjaśnij, dlaczego w 1922 r.  bolszewicy, wbrew pierwotnej zasadzie całkowitej koncentracji 
władzy, zdecydowali się na utworzenie państwa federacyjnego – ZSRR, czego skutkiem była opisana w 
źródle struktura terytorialna (wiedza pozaźródłowa).    



Polityka narodowościowa ZSRR w latach 20. Źródło g.  (W. Zajączkowski, op. cit., s. 188).   

========================================== 

Pytanie 8.: Jak sądzisz, dlaczego państwo budujące internacjonalistyczny ustrój komunistyczny tak 
gorliwie przekonywało ludzi do nauki ich ojczystych języków? 



4. Efekty ukrainizacji. Źródło h. (J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772-1999, Lublin 2000, s. 174-175.  

Pytanie 9. : Na podstawie źródła 
uzasadnij tezę, iż  w odniesieniu 
do Ukrainy polityka radziecka w 
latach 20. miała konsekwencje 
narodotwórcze.  



5. Stalin wobec Ukrainy w latach 30. Źródło i. (S. Kulczycki, Wrocław 2008, s. 272).   

Pytanie 10.: Jakie były skutki wykonania rozkazu Stalina w USRR na przełomie 1932 i 1933 r. (wiedza 
pozaźródłowa)? Historyk ukraiński Stanisław Kulczycki uważa, iż decyzje Stalina pociągnęły za sobą 
ludobójstwo na narodzie ukraińskim – jakie sformułowania w cytowanym dokumencie świadczą na 
rzecz tej interpretacji?   



3. Naród sowiecki czy rosyjski? ZSRR 1941-1991 
1. Stalin w 1941 r.  Źródło j. (tekst  przemówienia wygłoszonego w radio 3 lipca 1941 roku (za: 
(http://www.dws-xip.pl/Dane/stalin.html) 

    Towarzysze !   Obywatele !       Bracia i Siostry !     Bojownicy naszej Armii i Floty ! 
    Do Was się zwracam przyjaciele moi! 

  Zdradziecki najazd zbrojny hitlerowskich Niemiec na naszą Ojczyznę, rozpoczęty 22 czerwca, 
trwa nadal. Mimo bohaterskiego oporu Armii Czerwonej, mimo że najlepsze dywizje wroga i najlepsze 
oddziały jego lotnictwa zostały już rozgromione i znalazły śmierć na polach bitwy, wróg nadal pcha się 
naprzód, rzucając na front nowe siły. (…) 

 Czy istotnie niemieckie wojska faszystowskie są niezwyciężone, jak nieustannie trąbi 
chełpliwa propaganda faszystowska? Oczywiście że nie! Historia uczy, że armii niezwyciężonych nie ma i 
nie było. Armie Napoleona uważano za niezwyciężoną, ale została ona rozgromiona kolejno przez wojska 
rosyjskie, angielskie i niemieckie. Niemiecką armię cesarza Wilhelma w okresie pierwszej wojny 
imperialistycznej [I wojna światowa] również uważano za niezwyciężoną, a jednak wojska rosyjskie i 
angielsko-francuskie kilkakrotnie zadawały jej klęski i wreszcie została ona rozgromiona (…) 

 Wróg jest okrutny i bezwzględny. Stawia on sobie za cel zagarnięcie naszych ziem zroszonym 
naszym potem, zagarnięcie naszego zboża i naszej nafty - płodów naszej pracy. Stawia on sobie za cel 
przywrócenie władzy obszarników, przywrócenie caratu, unicestwienie kultury narodowej i narodowej 
państwowości Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Uzbeków, Tatarów, 
Mołdawian, Gruzinów, Ormian, Azerbejdżan i innych wolnych narodów Związku Radzieckiego, 
zgermanizowanie ich, przekształcenie ich w niewolników niemieckich książąt i baronów. Tak więc, chodzi 
o życie lub śmierć państwa radzieckiego, o życie lub śmierć narodów ZSRR, chodzi o to, czy narody 
Związku Radzieckiego pozostaną wolne czy też popadną w niewolę. 

Pytanie 11.: Odwołując się do dokumentu, uzasadnij tezę, iż w obliczu najazdu III Rzeszy argumentacja 
Stalina miała charakter narodowy, a nie komunistyczny.   

 



2. Stalin w 1945 r. Źródło k. (Wacław Bartczak, Kierowniczy naród rosyjski 
(http://nowaarmia1.republika.pl/nowaarmia/press/1328gw110505.htm ). 

 

Moskwa, 24 maja 1945 r. Na Kremlu odbywa się bankiet na cześć zwycięskich dowódców Armii 
Czerwonej, pogromców III Rzeszy. Stalin podnosi kolejny kielich: "Towarzysze, pozwólcie, że wzniosę 
jeszcze jeden toast. (...) Piję za zdrowie narodu rosyjskiego. Piję dlatego, że jest on najwybitniejszym 
pośród wszystkich narodów wchodzących w skład Związku Radzieckiego. (...) Wznoszę ten toast za 
zdrowie narodu rosyjskiego nie tylko dlatego, że jest on narodem kierowniczym, ale i dlatego, że ma 
jasny umysł, wytrwały charakter i cierpliwość. (...) Dziękuję narodowi rosyjskiemu za jego zaufanie". 

Kilkuset oficerów zwycięskiej Armii Czerwonej, błyskając pagonami i złotym szamerunkiem mundurów - 
jakżeż przypominających uniformy carskich lejbgwardzistów - nie szczędziło dłoni dla siarczystych 
oklasków. Większość z nich odczuwała instynktownie, że toast ów stanowi zwieńczenie drogi, jaką 
przeszła „ojczyzna światowego proletariatu”, ewoluując ku kolejnemu wcieleniu rosyjskiego imperium, 
a sekretarz generalny partii bolszewickiej przeobraził się w tradycyjnego władcę, Gospodarza ziem 
ruskich (jego współpracownicy tytułują go teraz Chozjain). Dla wnikliwych obserwatorów sceny 
sowieckiej stanowiło to symboliczne dopełnienie kilkunastoletniej ewolucji Stalina i jego reżimu ku 
„narodowemu bolszewizmowi”. 

 

Pytanie 12. (wiedza pozaźródłowa): Wymień nazwy: 

-pięciu narodów Europy Środkowej i Wschodniej, których przedstawiciele  przystąpili do walki 
partyzanckiej z ZSRR w chwili ich „wyzwolenia” przez armię radziecką w 1944-45 r. 

- trzech narodów, które przed 1941 r. cieszyły się statusem autonomicznym w ZSRR i które Stalin w 
całości ukarał deportacjami w czasie II wojny światowej. 



3. Skład narodowościowy ZSRR w 1979 r. Źródło l.  
(http://www.marxists.org/glossary/media/places/u/ussr/1982/rep-nat.jpg) 

Pytanie 13.: Wskaż dwie pary 
republik związkowych (poza 
samą Rosją, w których liczba 
Rosjan przekraczała 1/4 
ogółu ludności. Do jakich 
grup w strukturze społecznej 
każdej z tych czterech 
republik należała napływowa 
ludność rosyjska?   



================================================ 

(…) 

========================================== 

3. Stalin i jego następcy – koncepcja narodu sowieckiego . Źródło l. (R. Szporluk, Imperium, komunizm i 
narody. Wybór esejów, Kraków 2003, s. 175-176).  

Pytanie 14.: W latach 80. 
amerykański historyk 
pochodzący z Ukrainy 
Roman Szporluk, 
powołując się na 
Brytyjczyka Erica 
Hobsbawma, porównał 
ideę narodu sowieckiego 
do idei narodu 
amerykańskiego. 
Następnie uznał, iż z tych 
dwu narodów powstał 
tylko drugi. Jak  sądzisz, 
dlaczego  projekt 
sowiecki zakończył się 
porażką?  



4. Instytucjonalizacja kwestii narodwoej w ZSRR. Źródło k. (R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura 
narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie, Warszawa – Kraków 1998, s. 28-29).  

Pytanie 15.: Na czym opiera się 
argumentacja amerykańskiego 
politologa Rogersa Brubakera, 
zgodnie z którą ZSRR sam był 
sprawcą swego upadku? 



5. Kwestia narodowa w państwach poradzieckich. Źródło l. (R. Brubaker, op. cit., s. 59).  

Pytanie 16.: W jakim zakresie zdaniem Brubakera elity współczesnych państw poradzieckich są 
beneficjentami wewnętrznej polityki dawnego ZSRR?  



4. Kwestia narodowa w PRL  
1. Okres stalinowski w Polsce (1948-1953). Źródło m. (M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. 
Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001, s. 191).    

=================================== 

================== 

Pytanie 17.: Jakimi kryteriami kierował się Putrament, nie wymieniając pewnych postaci jako 
reprezentatywnych dla literatury polskiej? Wyjaśnij, co w dziedzinie kultury miała oznaczać kategoria 
„socjalistyczne  w treści, narodowe w formie”? 



=== 

2. Rok 1956 i okres rządów Gomułki w Polsce (1956-1970). Źródło n. (M. Zaremba, op. cit., s. 253).    

Pytanie 18.:  Scharakteryzuj strategię, którą obrał Gomułka na spotkaniu z młodzieżą w 1956 r., gdy  z 
sali padło pytanie o zbrodnię katyńską. Dlaczego takiej strategii nie mógł wybrać przedstawiciel władz 
w okresie rządów Bolesława Bieruta? 



(…) 

3. Antysemityzm w krajach bloku wschodniego 1945-1991. Źródło o. (T. Snyder, Skrwawione ziemie. 
Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011, s. 405-406).    

(…) 

Pytanie 19.:  
W świetle 
interpretacji Snydera  
antysemityzm w 
krajach bloku 
wschodniego był 
spowodowany 
rywalizacją z Żydami 
o miano największej  
ofiary II wojny 
światowej. 
Scharakteryzuj, na 
czym polegało inne 
źródło antysemickiej 
polityki władz w  
tych krajach, 
wynikające z ich 
uczestnictwa  w 
zimnej wojnie.  



=========================================== 

4. Okres stanu wojennego w Polsce. Źródło p. (fragment przemówienia telewizyjnego Wojciecha 
Jaruzelskiego   13 grudnia 1981 r.  z komentarzem autora – M. Zaremba, op. cit., s. 386-387).  

Pytanie 20.: Na podstawie 
tekstu przedstaw, jak 
generał Jaruzelski 
interpretował wydarzenia 
1981 r. w kontekście całej 
historii Polski.  



5. Kwestia narodowa w komunizmie pozaeuropejskim   
1. Maoizm. Źródło r. (L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. III , Warszawa 1989, s.1204.  

Pytanie 21.: Wskaż dwa 
argumenty w wypowiedzi    
Kołakowskiego, wspierające 
tezę, iż marksizm w czasach 
Mao stał się faktycznie 
chińską ideologią narodową.  



2. Państwa komunistyczne w Afryce do początku lat 90. Źródło s.   
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Decolonization_of_Africa_PL.PNG) 

Pytanie 22.:  Jaką barwą 
(barwami) na mapie 
oznaczono państwa, w 
których niepodległość 
zbrojnie wywalczyły ruchy 
wprost nawiązujące do 
ideologii komunistycznej 
(wiedza pozaźródłowa)?  



Tematy esejów: 

1. Czy państwo polskie 1944-1989 było  państwem 
narodowym czy częścią internacjonalistycznego 
imperium o zasięgu światowym? Przedstaw po dwa 
wydarzenia i/lub zjawiska historyczne z dziejów 
Polski tego okresu, przemawiające na rzecz każdej z 
obu tych odpowiedzi.  

2. Wpływ komunizmu sowieckiego na narody należące 
do ZSRR w Europie Wschodniej. Przedstaw 
doświadczenia historyczne tych narodów w latach 
1917-1991 i sporządź bilans ich pozostawania pod 
rządami sowieckimi.  


