
Proszę do 25 marca br. o zapoznanie z załączonym treściami podręcznikowymi, a następnie 

rozwiązanie adekwatnych zadań z kart pracy (w przypadku kl. IV zadania w podręczniku).  

Są to materiały obowiązkowe, więc większość z Was ma je już w wersji papierowej. Nie mniej jednak 

przesyłam wersję elektroniczną. 

W razie trudności ze zrozumieniem treści lub znalezieniem prawidłowych rozwiązań proszę o kontakt 

email: info@lekcje‐historii.com i/lub Skype: wojtek5324 w czasie, jaki jest przewidziany na lekcje.  



REWOLUCJE SPOŁECZNE
ZAN IM POZNASZ NOWY TEMAT
1. Wymień przyczyny wybuchu rewolucli rł, XVII i XVIII lv.

2. Opisz konsekwencje rewolucji francuskiej.

l WloSNA LUDoW
Na początku XIX w., po klęsce Napoieona, europejscy
władcy starali się odtworzyć system społeczny i poli-
tyczny splzed rewolucji, Jedr-rak zniany rvprowadzone
na niektórych obszarach kontynentu okazały się na
ty]e tIwałe, że reaItzacja ustaleń podjętych na kongre-
sie wiedeńskim nie była w stanie doprołvadzić do ich
całkowitego cofnięcia. Takie próby wywollwały opól
społeczeństwa, co zakończyło się wybuchem rewolucji
w 1830 r, we Francji i w Belgii, W pierwszyn z tych
państw w lipcu 1830 r doszło do rł,ystąpień przeciwko
polityce króla l(arola X, kióry dążył do odnowienia ab,
solutyzmu - zawiesił wolność prasy, ograniczył prarł,o
wyborcze i rozwiązał parlament. 'Wysłane przeciwko
manifestantom wojsko przeszło na ich stlonę. w tej
sytuacji monaIcha musiał nie tylko wycofać się ze swo-
ich planóq lecz także zrzec się tlonu. Miesiąc później
rłrybuchła rewolucja w Belgii, )ej uczestnicy głosili hasła
obrony swobód obywatelskich oraz domagali się od,
dzielenia Belgii od Holandii. Oba te cele udało im się
zrealizować.

'W tym samym roku rozpoczęio się porł,stanie listopa-
dowe w I(ró]estwie Polskim, spowodowane łamaniem
praw politycznych Polaków przez Rosjan. Miało ono
doprowadzić do odzyskania niepodległości przez pań,
stwo polskie. Mimo początkowych 5ukcesów Po]ac),
ponieśli porażkę.

wystąpienia W Europie nasiliły się w połowie XlX w
Był to efekt rozłr,oju nowych ideologii, które zar,t ierały
postu]aty rewolucyjnych zmian ustrojowych i akcen-
towały konieczność poprarł,y sytuacji chłopów oraz
robotników. Domaganó się rozszelzenia praw obywa,
telskich, m.in. prawa wyborczego, Ponadto doszło do
kięsk nieurodzaju i głodu. I(ulminacja wystąpień plz},-
padła na lata 1848-1849. \)(ydarzenia te przeszły do
historii jako 'Wiosna Ludów. Ruchy rewolucyjne ogar-
nęły wówczas pfawie wszystkie państwa europejskie -
oprócz Wielkiei Brytanii iRosji. Cele tych wystąpień
były zróżnicowane. Część z nich dotyczyła demokraĘ-
zacji życta politycznego żądano m.in. dopuszczenia

ReWolucia przemysłowa
W XV ll W, W W e kie] Brytanii Zaczęto odchodz ć od do-
tychczasowych fonn prodUkcji (rżemios]a, nanUfaktur),
Proces ten W ko ejnym stulec u rozszerzył S ę na inne cZę-
ści Europy ] USA Pojawi]y się WĄ/na ażk SłUZące przyspie-
szen u oraz UproszczeniU produkcji przemyslowe], W efek-
Ul6 ec]o oołslaŃ'ablki U"5,,,ol]owdtd -,ę.owd qrJpd
społeożna - pro etarat, Nastąpiłszybk rozwój m a§t, a do
konania nauki oraz techn ki przyczynily się do Usprawnie-
n]a komUn kac]i,

FabrykiWXlXW staiy
się islotnym elemen
tami kra]obrażu rozw]ja-
jących sę okręgóW
prżemyslowych, szybk,
często niekontro owany
rożWój przemysłu przy
cżyn się do degradacji
środowiska natural
nego.

. drzeway, Wielka
Brytania, XlX W

szerszych grup społecznych do udziału w sprar.vowaniu
władzy, wprowadzenia konstytucji, swobody zgroma-
dzeń oraz działalności polityczne.j. lnne miały charakter
społeczny i ekonomiczny - ich uczestnicy domagali się
poprawy warunków bytowych, zapewnienia ochrony
i praw robotnikom oraz chłopom. Dochodzilo też do
wystąpień na tle narodowym, podczas któr,vch rł,ysu,
wano hasła autónomii, niepodlegtości lub zjednoczenia
krajów wchodzących w skład rł,ielonarodolłych impe-
riów (np. Austrii). W większości państ\\. rozruchy te
stłumiono Siłą,

Wiosna Ludów rozpoczęła się na Półwyspie Apeniń-
skim w styczniu 1848 r. \\'łosi dąź,vli do zjednoczenia
rozbitych od czasórł, średnioiliecza państw, często
pozostaiących pod obcą ll,ładzą. Wybuchło powstanie
pod dowództrł,em Giuseppe \lazziniego oraz Giuseppe
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Garibaldiego, mające doprowadzić do zjednoczenia
ltalii. PrZeciwko tym dążeniom wystąpiIi papież oraz
władcy Austrii i Francji, lch wojska krwawo stłumiły
ruch nalodorł,y §flłochów. Rezultaty przyniosły jednak
wystąpienia w l(rólestwie Obojga Sycylii i l(rólestwie
Sardynii, w których zostały przyjęte konstytucje.

We Francji w ]utym 1848 r doszło do manifestacii,
podcżas których żądano poprawy sytuacji robotników
i zmiany ordynacji wyborczej. W'ładze zdecydowały się
je stłumić, co doprowadziło do l,alk ulicznych, I(ról
Ludwik Fiiip - podobnie jak 18 lat wcześniej l(arol X
- abdykował, a państwo po raz drugi ogłoszono re-
publiką. Uchwalono nową konstytucję, rvprowadza-
jącą powszechne prawo wyborcze, opieI(ę spoleczną
i ochronę pracy. Na stanowisI(o prezydenta rvybrano
księcia Ludwika Napoleona Bonapartego. Ograniczył
on prarł,a uchwalone podczas'Wiosny Ludów, a następ,
nie plzeprowadził zamach stanu, ustanowił cesarstlvo
i zasiadł na tronie francuskim.

EUROPA PODCZAS

RIWoLUC]E s1,()t ICZN E

W krajaclr niemieckich od lutego 1848 r, dochodziło
do wielu wystąpień społecznych. Rewolucje ogarnęły
m.in. 'Wiedeń i Berlin. W rnaju rozpoczęły się obrady
ogóInoniemieckiego parlamentu we Frankfurcie. W ich
trakcie przedstawiono koncepcję doty czącą zje dnocze -
nia państrł, niemieckich pod władzą króla Prus. Jednak
monarcha ten nie zgodził się na przyjęcie korony od
poddanych. Nie udało się również wprowadzić w źycie
konstytucji uchwalonej przez parlament. W Austrii
usunięto zniena],i/idzonego kanclerza I(lemensa von
Mettelnicha, a po abdykacji cesarza Ferdynanda l na
tron wstąpił jego bratanek, Franciszek Józef I, który
stłumił protesty. \)( cesarstwie Habsburgów podczas
Wiosny Ludór,r, dał,v o sobie znać silne dąźenia niepod-
ległościowe narodów chcącl,ch ut$,orz),ć suwerenne
państwa. ]edynie dzięki pomocy Rosjan Austriakom
udalo się \t}Jmil pL,W5|.rnie Zor8aniZoWane prze7
Węgrów.
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SZTUKA JAKO NARZĘDZLE REWOLUCJ|
Rewolucje skierowane przeciwko doĘchczasowemu porządkowi

społeczno-politycznemu często inspirowały artystów. Przywódcy

ruclrów rewolucyjnych korzystali z możliwości stwarzanych przez

sztukę. Powstale na iclr zamówienie obrazy, plakaty, filmy oraz dzieła

litelackie miały propagować określone idee.
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Wotność wiodąca lud na barykady
zostala namalowana dla Upamiętnie-
nia francuskiej rewolucj] lipcowej
Z 1B30 l, Eugdne Delacroix centraLlrą
postacią obrażu Uczyllil Mariannę -
francuski symboL Wolności, Wojow-

niczkę z czapką frygijską na glowie,

W prawej dłonl Marianna trżylna trój
kolorową flagę rewolucyjnej Francji.

BaNom tei flagi zaczęto przypis\,Ąłac

l]asła rewolucji] róWnośc, Wolność
ibraterstwo,
. abraz, Fran]la, 1B3a r.

wymarsz ochotników w 1792 r-, na/y

wany Marcylianką, to jeden ż retiefóW

Zdobiących ŁUk Triumfalny. Pomnik
ten nawiąZuie do bLrdowli starożyl
nych, Powsta] W celu Upamiętnienia
osób Walczących W czasie rewoluc]i

Wojen napoleońskch, Zdobią go ale-
gorycżne reliefyI Wyr]ańz, abrona,
Triumf , Pokói oaz plaskożeźby prżed

stawiające bilwy Z tamtego okresu,

płaskożeżba, Paryż, 1 833-1 836
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E pnłcł z INFoGRAFIKĄ
1. Poróvr'naj postać Marianly, Statuę wolrtości

oraz Bolszewika. Odpowiedz, w jakich okolicz-
nościach powstały te dzieła i iaki był tego cel.

2. Oceń wp§rł rewolucji na sztukę.

saatua Wolności jest darem nalodu francuskiego d|a Ameryka
nóW Autor projektu, Auguste Bartho]di, inspirowal się dziełem
Eugćne'a Delacroix Wotnaśc wiodąca lud na barykady. wo ność
prżedstawii jako kobietę z Wyciągniętą W górę ręką, Po§tac ta
trzyma pochodnię symboiiżującą dąZenie do ośWiecenia, ciąglego
roZWojU, a także Uniwersalność - jej śWiatło może dotzeć wŚzą
dzie, W_drugiej dłoni posągu Zna]duje sig księga z WyMą datą Ógło-
szenia Deklaracji niepodleglaści 4 lipca 1776 r, Statua stata ii'
symbolem Wolności i otwańości StanóW Zjednoczonych na emi-
grantóW pfzyb\,Vających do portu W NoWVm JorkL],
. pomnik, Stany 4ednoczone, 1886 r

§

, mural, Meksyk, 1926 r

B.olszewik ta o*az Borysa Kustodijewa ukażUjący siłę i Wolę lUdU.
Uosabia ]e nadnaturalnej Wielkości mężczyżna dŻierżąĆy czewony
sztandar, Artyśc] popieąący rewolucję bo]sżewicką z cżasem
stwozylinowy styl- socrealizm, Stał się on obowiąUjącym kiefun-
kiem W architektuze oraz sztukach plastycznych W epóce stalinżmu.

" obraz, Ra6ja, 192a r
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Do Walk przed Pałacem Królewskim w Paryżu podczas Wiosny
LudóW doszło 24 ]Utego 1848 r, Wydarzenie to zobrazowal Eugdne
Hagnauer Francllska rewo uc]a lutowa doprowadzila do abdykacji
króla oraż proklarnowania repub ki, która istniała do 1852 r,

. obraz, Francja, XlX w.

l lDEoLoGIA SoC|ALlSTYCZNA
W XVIII i XlX w. w Europie rewolucja przemysłowa
prz1 niosla procesy ilrduslr ializacii oraz przyspieszonei
urbanizacji, }ednak warunki pracy robotników były bar-

dzo ciężkie. Spotykało się to z krytyką części myśIicieli,
którzy poszukiwali konkretnych rozwiązań mających
na celu polepszenie sytuacii tej grupy społecznej. Po-
stulowalj m.in. zmiany prawd i organizacji pracy oldz
poprawę warunków życia robotników. Zaczął ksztalto,
wać się nowy nurt ideologiczny, zwany socjalizmem,
Jego fwórcy początkowo uważali, że zmiany społeczne
powinny zostać przeprowadzone na drodze pokojowej,

Mieli się do nich przyczynić właściciele fabryk - ocze-
kiwano od nicIr podzielenia się majątkiem z pracowni-
kami. Z uwagi na nikłe prawdopodobieństwo realizacji
tych postulatów ideologię tę nazywa się socializmem
utopirnym,

Karol Marks Fryderyk Engels poznali się W 1 844 r, W ParyżL], lch
Wspólpraca trwala Wie e at, Prżeprowadz Wspó nie ana Zę panu]ą-

cych W ich czasach stosunkóW ekonom cznych. ZapowadaliWy-
buch rewoluc] pro etarjackie] która miała żniszcżyć tradycyjne sto,
sUnki społeczne oraż obalić kapta żm,

. abrcZy, XlX ,/1/.

W późniejszym okresie l(arol Marks i Fryderyk
Engels opracowali podstawy tzw. socializmu naukowego.
W opublikowanym w 1848 r. Manifeście komunistycz-
nym niemieccy lczeni opisali zmiany, do których - ich
zdaniem doprowadzi obalenie kapitalizmu na dro-
dze rewolucji proletariackiej. Miała ona mieć charakter
międzynarodowy, ogarnąć cały świat i znieść dotych-
czasowe niesprawiedliwe stosunki społeczne. Plan ten
zamierzała zrealizować I Międzynarodówka - powstała

w 1864 r. organizacja grupująca zwolenników lewicy
z różnych kra.jów

'W swoich późniejszych dziełach, m.in. w głośnym
I{apitale z 1867 r, Marl<s i Engels zawarli gruntowną
krytykę kapitaIisrycznych stosunków społecznych i eko-

nomicznych oraz proglam przemian. Głoszone przez
nich poglądy stały się teoletyczną podstawą ideologii
I(SZtałtującego się ruchu socjalistycznego, z którego
w kolejnych dekadach wyodrębniły się różne nurty le-

wicowe, w tym także komunistyczny.
w \xlielkiej Brytanii oraz stanach zjednoczonych

o prawa robotników walczyły związki zawodowe. Od
połowy XIX w., kiedy to w części państw europejskich
zaczęto wplowadzać powszechne prawo wyborcze, ro-
botnicy mogli mieć wpływ na władzę popIzez uczestnic-
two w wyborach parlamentarnych. Partie socjalistyczne
zyskały szansę zrealizowania swojego programu na dto-
dze parlamentarnej. Okoliczności te wpłynęły na kształ-

towanie się nowych odłamów ruchu socjalistycznego:
rewizionizmu i reformizmu,'\Vedług rewizjonistów
socjalizm przestał być celem, który osiąga się drogą
rewolucji oraz burzenia całego dotychczasowego po-
rządku, a stał się ruchem reformującym stosunki kapi-
talistyczne. Reformiści zmierzali natomiast do budowy
nowego ustroju poprzez ewolucję i powoine reformy,
a nie gwałtowne zmiany. Na przełomie XIX i XX w.

w większości zachodnioeuropejskich paltii socjalistycz,
nych przewagę zdobyli ci ostatni.

r REWOLUCrA W Rosjr W LATACH
1,9o5_1907

Sytuacja robotników i chłopów divóch najliczniej-
szych grup w imperium carółr,- bvla trudniejsza niż
rv innych państwach europejskich. \\'pĘ,nęło na to za-

Późnienie tante.iszej gospodarki, Zaczęła ona gwałtow-
nie rozwijać się dopiero pod koniec XIX w., co jednak

nie poprawiło położenia robotnikórv i chłopów, pozba-
wionych części praw obl-rlatelskich i często żyjących
w ziych warunkach. Z tego porlodu ruch rewolucyjny
w tym kraju miał charakter znacznie bardziej radykalny
niż ruch socjalisĘ,czn1, na Zachodzie i w krótkim czasie
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zaczął stanowić po\yażne zagrożenie dla anachronicz-
nego systemu rządów. Rosyjscy rewolucjoniści rozpo
częli walkę Z calatem - przeprowadzali zanrachy na
urzędników carskich, a nawet na samego cara, Za swoją
działalność byli prześladowani, skazywani na śmierć,
kary więzienia i zesłania. W 1903 L nastąpił podział
rosyjskich socjalistów na mienszewików (umiarkowa-
nych socjalistów) oraz bolszewików ([<omunistów), na
których czele stanął Włodzimierz Lenin. Narastające
w kraju napięcie oraz porażki Rosji w wojnie z )apo
nią doprowadziły do wybuchu rervolucji. W 1905 r
w Petersburgu doszło do \łystąpień Iobotniczych, straj-
ków oraz demonstracji. Ządano reform i zakończenia
konfliktu. Wydarzenia te zostały zapoczątkowane 22
stycznia podczas tzw. I(Iwawej niedzieli, gdy carskie
wojsko otworzyło ogień do demonstrac]i ponad 1O0 tys.
robotników.

Nastroje rewolucyjne ogarnęły prawie wszystkie
walstlvy społecZeństwa, łącznie z żołnierzami, Car
Mikołaj II zgodził się na ustępstwa i ogłosił Manifest
październikowy. Zapowiedziałw nim wybory do Dumy,
czyli rosyjskiego parlamentu, oIaz \.ł/prowadzenie swo-
body zgromadzeń i stowarzyszeń, Socjaliści uważali
jednak, że ustęPstwa te są Zbyt małe i należy walczyć
dalej, Wówczas car zdecydował się stłumić rewolucję
siłą. Zadanie to powiefzył wybranemu w 1906 r. na
premiera Rosji Piotrorł,i Stołypinowi. Zarządził on su-
rowe represje wobec rewolucjonistów, ale jednocżeśnie
przeprowadził zapolł.iadane przez Mikołaja II reformy,
m,in. agrarne, w których lrlniku ukształtowała się war-
stwa zamożnych chłopórv, Wielu uczestni]<órł, rewolucji
miało poczucie klęski, jednak u.rezu]tacie tego zry\Ą/u
zakończył się okres samodzierża\ria, u. Rosji zaczęły
powstawać legaine ruchy polityczne, przeplowadzono
reformy armii oraz szkolnictr,r,a. Funkcjonoivała także
Duma, Iecz system wyborczy był tak skonstfuoWany,
aby reprezentacja posłów składała się lr-rr.iększości ze
zwoienników polityki cara.

l RoK 1917 W RoSJI
Przeciągające się działania militarne podczas I rvojny
światorł.ej oraz klęski ponoszone przez Rosję doprorva-
dziły do pogorszenia się nastrojów i nasilenia się kr,v-
zysu u-państwie Mikołaja II. Robotnicy organizorvali
stIajki- Ządali nie tylko poprawy swojej sytuacji, lecz
także lłr,cot'ania się Rosji z działań wojennych, \X,.lutlrn
(według kalendarza gregoriańskiego - w marcu) 1917 r
car wysłał \\ oisko przeciwko manifestantom. V/iększość
żołnierzl przeszła jednak na stronę robotników Rozpo-
częła się rerloluc.ia lutowa, W tei sytuacji 2 (15) marca

RE\Ą/oLUCj! 5 PoŁlcZNE

Atak na siedżibę Bządu Tymczasowego W petersbursk m
Pa]acu Zimowym by] początkem przewrotu, W którego \,\,yn ku
Wladze W rosyjsk m ]mperiurn prżeję bolsżew]cy, W kole]nych
atach komUn śc stworzy Wokół tego Wydarżen a propaqanc]owa
Agp' oę /r' id, n d d 'd qAnFl1^ oa, |^d ,dd7 A' . eqo
. abraz ZSRR, XX w

1917 r wladca podpisal akt abdykacji. Monarclria upa
dła, a stery państwa przejął Rząd Tymczasow1.. Nou,e
rł.ładze nie wycofały się jednak z wojny, nie potrafiłr
również zapanować nad pogarszającą się sytuacją go-
spodarczą kraju. Po wybuchu rewolucji }utowej w Rosii
zaczęły powstawać rady robotnicze, żołnierskie i chłop-
skie. Trł,orzono je w miastach, jednostkach wojskowi,clr
oraz na wsiach, Szczególnie aktywnie działały w rejo-
nach, w których rozpadia się dotychczasowa admini-
stracja państwowa. Gdy wpływy w radach uzyskirł.ali
boIszerł,icy, występowaiy one przeciwko decyzjom
Rządu Tymczasorł,ego, Prowadziło to do konfliktóil
rvewnętrznych w państwie i pogłębiało chaos w i tali
już osłabionej klęskami wojennymi Rosji, 'W czerir cu
19i7 r. odbył się pierwszy ogólnokrajowy zjazd rud.
\V koJejnvch miesiącach przewagę w nich zdobyli boi
szewicy, którzy głosi]i ]raslo: Cała władza w ręce Raci.
W kwietniu do Rosji lvrócił z emigracji Włodzimier z
Lenin. W'trakcie swojego wystąpienia podczas Zjazd;
Delegatów Robotniczych, Zołnierskich i Chłopskic:.
w Piotrogrodzie opowiedział się on za wprorvadzt-
niem radrkalny<h relol m zakoncze,liem !Ąojl]\ o ,,
ustanołr.ieniem Listroju komunistycZnego, maiaci.
u podstaw rządy robotników i chłopów. Bolsze.,., :_

zyskiwalicoraz szersze poparcie, ponielvaż głosill :,
najbardziej oczekiwane pIzez wyczef pane dlugc ::
ił.ojną społeczeństwo-

W ltocy z'24na25 października (z 6 na - .:.:
pada) l9l7 r. oddziały bolszetickie pr.ze.::
zamach stanu i przejęły kontrolę nad oś: _
dz1, w Piotrogrodzie. Wydarzenie to ko|] _. ,

rewolucją październikową. Naste,:,



WlEK Rl\łOLUC j1

Absurdem jest mówienie o ,,czerwonym tefrcrze" jako o "fiie,
fortunnej" polityce,,,narzuconej" bolszewikom przez obcych.
Jak niegd,yś jakobinom, bolszewikom teryor stuż|ł nie tylko
jako broń ostateczna, lecz jako namiastka masowego popaf,
cia.Im bardziej zmniejszała się ich populaffiość, tym częściej
stosowano tefroL aż jesiefiią i zimq 1918-1919 nadali mu
postać nigdy przedtem iespotykanej rzezi na chybił trafił.
Terror jakobiński z lat 1793,1794, mimo wszystkich psycho-
logicznych i filozofi,cznych podobieństw do ,,czerwofiega ter,
rorui różnil się pod wieloma wzgĘdamL Po pierwsze, zrodził
się pod, wpływem presji motłochu rozsierdzonego brakiem
żywności i poszukujqcego kozłów oJiarnych. Natomiast ter-
ror bolszewicki odgórnie nafzucono ludności, która miała już
dość przelewu krwi, [...) Po drugie, różny był okres trwania

ZRODł.Ą I INTERPRITACJE

CZERWONY TERROR
Richard Pipes porównałw Rewolucji rosyjsłlef terror bolszewików oraz jakobinów

podczas rewolucji francuskiej.

obu fofm terforu. Terror jakobiński przlpada na niespełna
jeden rok rewoLucji, moż a więc potraktować go jako epizod,

"krótki wtręt': W Rosji Radzieckiej terrar nigdy nie ustawąt,
tfwat nieprze|wąnie, choć z różnym nąsileniem. Wprawd.zie
po Zakończeniu wc)jny domowej karę śmierci ponownie znie-
siona, ale egzekucje trwały nadal. Różllicę między telforem
j akobinów i boLszew ików naj trafniej może sy mbolizować fakt,
że w Pafyżu fiie wzfioszofio Robespierrebwi pomników i nie
nad,awano jego nazwiska ulicom, fiątomiast w stolicy Rosji
Radzieckiej gigantyczny posąg założyciela Czeki, Feliksą
Dzierżyńskiego, stał w samym sercu miąsta, d,omifiując nad,
placem nazwanym na jego cześć, d,opókiw sierpniu ]991roku
nie został zw.łlony przez wzburzony tłum.

B. P]pes Fewolrcja ros!/ska, VJarsżawa ]994 s. 247.

I r,nłcł zE źRóDłAMI
7. Podaj przyczyny stosowania terroru w trakcie rewolucji: francuskiej i październikowej.
2. Porównaj wydalzenia, do których doszło we Francii i w Rosji, a także cele ich inlcjatorów.

Wydali d€krety o pokoju i ziemi, mające na celu plzede
wszystkim uzyskanie szefszego poparcia społecznego.
Zapowiedzieii w nich wycofanie się z wojny oraz od-
danie gruntów chłopom y/ indywidualne użytkowanie,
Ogłosili również Deklarację praw narodów Rosji, zak|a-
dającą m.in. ich prawo do samostanowienia. Mimo że
Rosja podpisała w mafcu 1918 l w Brześciu Litewskim
traktat z Niemcami i wycofała się ze światowego kon,
fliktu, w kraju nie zapanował pokój. Dawne imperium
carów na trzy Iata pogrążylo się w wojnie domowej
pomiędzy,,czerwonymi'; czyli zwoIennikami boIsze-
wików, a ,,białymi" arniami dowodzonymi przez
generałórł, wiernych byłemu władcy. Gdy bolszewicy
pokonali swoich przeciwników, rozpoczęIi wdraża-
nie no\ł,ego ustroju, ZWanego dyktaiurą Pro]etariatu,
Odrzucili lĄ,szelkie formy denrokracji parlamentarnei

i rozwiązali wszystkie partie oprócz Rosyjsl(iej I(omuni,
stycznej Partii (bolszewików). Rozpoczęły się pIześlado-
Wania cZłonkóW pozostałych stlonnictw politycznych,
Okrutne represje spotkały nie tylko monarchistóW na-
cjonalistów olaz liberałóu,, Iecz także umiarkowanych
SoCja]iStóW i analchistów. 'Wprowadzono Cenzurę oraz
prZyStąPiono do ofensywy propagandowej. W]ele osób
pochodzących z klas społecznych uznanych przez
komunistów za wyzyskujące pozbawiono prarł, poli-
tycznych, Cerkwi odebrano majątek i dotychczasowe
pIaWa. RoZpocZęto działania mające na celu ateizację
SpołecZeńStWa. Było ono inwigilowane na niespoty-
kaną dotąd skalę. Po nieudanym zamachu na Lenina
wprowadzono masowy terror Symbolem końca starego
porządku stało się zamordowanie z fo:].azu rr ładz bo]-
szewickich w lipcu 1918 r rodziny cerskiej.

CWICZENIA
1, Oceń wpĘw ideologii: demokratycznej i socjalistycznej na ruchy rewolucyjne.
2, Omów znaczenie XIX-wiecznych rewolucji dla demoklatyzacji życia w Europie.
3, Wymień przyczyny i skutki rewolucji rosyjskich,
4. Odszukaj w dostępnych źródłach informac.je na temat rewolucji, do których doszło

po II wojnie światowej. Opisz ich chalal(tel oraz cele.
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Rewolucje społeczne

Zadanie 1 .

'?,:il§il"T?"iij;ii;|""]u ", 
rawdziwe, czy fałszywe, zapisz przykażdym z nich właściwą

H::j1l1i:.:]poIeona 
Bonapartego europejscy władcy dążyli do wycofania liberalnych re[orm,

L]Krol l-rancii KaroJ X był zwolennikiem idei rewolucyjnych.

! I -:'1r,.:*"lucji iipcowej w 1830 r. Francja ponownie stała się republiką.l ] Zryw Polaków zainicjowany w listopaduie 1830 r. miał charakter rewolucji społecznej.

Zadanie 2,
Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej.
Proklamacja Rądu Tymczasowego do narodu ftancuskiego z 25 ltltego 1848 r.Bohąterstwo ludu paryża obaliło o.to.rzqd włeczny i 

"tigrrłniiury. 
Rzęd ten zbiegt. pozostawiajqc po sobiekrwawy ślad, ,o ,o,i" uniemożliwiajqcy -, p"*ra'. v",iir'iif 

'łn, 
uau, P* w lipcu Il83O r.|: ale tynrazem krew szlathe|na nie póidzie ,r'-źrrr. Zd"był" ,;";r;;) )orodory i lutlowy odpowiadajqcy woli.Prąwom i poslępowym dażeniom,te.o ludu 

.wielkiego i -ielkoiusźrego. Rzqd. Tymczasowy, por) naporemokolitznośti Powolany z woli luduŹrogq 
"łuń:rri,. ir|))"i"oiio, orporro^rrtu na posiedzeniu w clniu24 lutego, ząjęty jest w chl,,ili obecnej trJslq o zorgor'iźo,rorir'i ;r:waLenie zwycięłwa ludowego. [...|Pod rzqdami ludowvmi, które R,nd Tymc)asowy'ogtorr", *rłay'oiy*ot.el wspókprawuje władzę. !.,.l Rzqt1Tvmczasowy chce Rzeczvpospolitei t*b"al,ol, ,'r)łr"rł,rii"."'rńr', iej przez lurlfrancuski, ktory natych-

li|rj b,rdzi,e wezwąnv do wypow'iedzinia swig" ,aorio.- 
"- '"''"-'

[",] Jedność narodu, odtqd h,ytworzona przez wszystkie klasy, z których naród się składa; rzqdy tego naroduprzez sam naród sprawowane: wolność, równość'i brrtrotr|o 
'1otio 

.oroay, lud - jako hasło. oto dązenia

::ł:X:#;r-*znego, 
jaki Francja sama sobie,;;;;;;;,;,'ó:;i;;ó, 

,-- ,"";:;;";:;;;,::_**

Źródło: U Wencel-Kalembkowa, S, Kalembka , wybrąne tekstf źródłowe do dziejów powszechnych 1789,187a,Toruń 1973, s_ 94 95.

a) Napisz, co ogłosił Rząd Tymczasowy w kwestii ustroju państwa.

b) Wymień dwa wydarzenia historyczne, do których nawiązano w zacltowanej proklamacji.

c) przedstaw działanie poprzedniego rządu uniemożliwiające mu sprawowanie dalszej władzr:

d

e)



Zadanie 3.
Wykonaj polecenia na podstawie mapy ze s. 93 podręcznika i wiedzy własnej.

Europa w okresie Wiosny Ludów

9rańice pańnW W ]848 r

qlanice rlektórych prow]n.]

_ Amneldań
_ordlr

-,ffiii'':]
Pałyl

ę

Ul
oa-- ..

olze

a) Zaznacz na mapie konturowej kolorem czerwonym granice Ęch państw zaborczych, w których

w okresie \ĄIiosny Ludów doszło do wystąpień narodowowyzwoleńczych polaków

b) Podkeśl na rnapie nazwv stolic państw wysyłających swoje oddziały wo.1skowe do tłumienia

wystąpień Wiosnv Ludóll, ll innych krajach.

c) Zakreskuj obszary państrv, rl którvch rrldarzenia Wiosny Ludórv doprowadziły do trwaĘh
demokraĘcznych pluemian ustrojol\1-ch.

d) Wymień dwa narody dążące w okresie \\'iosn,v Ludórł do zjednoczenia swoich państw.

e) Zapisz na mapie nazwy dwóch państw, w kórych łv efekcie Wystąpień rewolucyjnych ż lat 1848_1849

nastąpiĘ abdykacje władców



Zadanie 4,
Napisz, jakich praw dla osób pracujących w xlx-wiecznych kopalniach mogli dornagać się działacze
związków zawodowych.

Kopalnia 1v Nottingham, Wielka Brltania, ok. 1895 r

zadanie 5,
Przedstaw różnice między programami komunistów i reformistów.

Zadanie 6.
Wymień polityczne i społeczne skutki rewolucji pazdziernikowej w Rosji.

skutki rewolucii październikowej
Polityczne Społeczne

]
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ól3lo')liIol
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S POŁE CZENSTWO BEZ PANSTWA
ZANIM POZNASZ NOWY TEMAT
1, Przypomnij, w jakich okolicznościach ukształtował się proletariat.
2. Wymień najważniejsze rewolucje, do których doszło w XlX w.

: llyal.
: , i:ie

:.'lhkt,

Rosji

: . roku

r ANARCHIZM CZY KOMUNIZM?
Rewolucja przemysłowa doprowadziła do istotnych
przemian spolecznych i politycznych w Europie.
Przede wszystkim zwiększyła się liczba mieszkańców
miast. Ludzie opuszczali coraz bardziej przeludnione
wsie, aby podjąć pracę w fabrykach, Ogromne lozwal-
stwienie ludności miejskiej pociągało za sobą nowe
konflikty społeczne. Ponadto przez niemal caĘ XIX w
w większości krajów europejskich prawa wyborcze
mieli wyłącznie przedstawiciele najbogatszych warstw
społecznych. To oni uczestniczyli w wyborach za-
równo czynnie,.jak i biernie. W sporach pomiędzy pro,
letariatem a fabrykantami władze państwowe stawały
po Stronie tych ostatnich. Uchwalano korzystne dla
nich prawa, pogarszające jednocześnie sytuację robot,
ników. Do tłumienia strajków władze wysyłały policję
Iub wojsko.

Znaczna część przeciwników kapitalizmu popie,
rała socjalizm - utopi]ny albo naukowy. Równocze-
śnie z tymi doktrynami kształtował się nurt rewo-
lucyjny nazywany anarchizmem. )ego zwoIennicy,
replezentujący różne, często odległe od siebie ideowo
o dlamy, za p r zy czynę nierówności i niesprawiedliwości
w stosunkach społecznych uznawali nie tylko kapitał,
lecz także państwo. Zdaniem najważniejszych teoIe-
tyków anarchizmu - Michaiła Bakunina oraz Piotra
IGopotkina - to właśnie funkcjonowanie państwa
wiązało się z podziałem ludzi na biednych i bogaĘch,
poniżonych oraz uprzywilejowanych. Jak twierdzili
Bakunin i I(ropotkin, dopóki istnieie władza, dopóty
żaden człowiek nie będzie absolutnie wolny. Woiność
w ich rozumieniu stanowiła zaś warunek szczęścia oraz
harmonijnego kształtowania stosunków międzyludz-
kich. N,liali,się one zawiązyrvać w oparciu o dobrowolne
strul(tur\ społeczne, powstałe w wyniku samoorgani,
Zacji ludZi,

Anarchiści ri,ierzyli, że społeczeństwo można wyzwo-
lić na drodze reit,olucji mającej na celu obalenie władzy
państwo\\ę lo z\)cięstuie lakiego zrywu iudzie ko-
rzystalibl,rl iórl nr.m stopniu z dóbr materialnych oraz
wolności, \ie :rr orzyliby jednak - ani przed rewolucją,

l Początki anarchizmu
Ruch anarchistycżny roZW nął s ę W XlX W, ale jego koże
nie Sięgają co najmniej poprżedniego stulecia, Za jednego
z prekursoróW anarchizmu UWaźa się ang]elsk]ego my
ślicela W l]iama Godwina, który poddal kMyce państwo
i UZnał, Ze ]ego ]stnienie nie jest konieczne, W pierwsze]
połowie XlX W, Ukształtował Się anarchoindyw dua izm,
Jego twórca, francu§ki po|ityk i ekonornista P erre ProU
dhon, UWażał Wolność jednosiki Za ostatecżny cel iei
rozwoju, P]sa| Wolnaść to należące do człowieka prawo
korzystania ze swych zdolnośCi, prawo użytkowania ich,
jak się komu padaba, N]e popierał ]ednak naduźywania
tego prawa, Traktował naturalne Zachowanie Wolnościjako
czynnik Wiąący ]ednostkę ze społeczeństwem, l\,4imo Ze
kMykował Utrzymujące sę W jego czasach relac]-^ e|oono-
m]czne, uznawał Własność pryWatną ZaWarunek Wolności
indywidua]nej, Jak twierdził, podporządkowanie środkóW
produkcji państwu, lłóre by nim zarządzała, może pro-
Wadzić do ucisku i Zagrożen]a Wolności, ByłZwolennikiem
tworzenia dobrowo]nych ]nstytucji - stowarzyszeń, ale
Uważal, że jednostka nie powinna podporządkowywać
się decyzjom Większości, Kwestionował rację b}tu orga-
nóW reprezentacyjnych, mających Większe Uprawnienia
niż Zwyk]i członkowie Wspólnoty, Ponadto spzeciwiał Się
centralizrnowi i był Zwolennikiem samoĘądności, Postu-
lował stwożenie federac]i |icznych autonomicznych gm]n,

pierre proudhon uważa], że
państwa same obumrą,
Sprżeciwiał sę rewoluc]om -
jego żdan em prawdżiwe
żm]any mogly dokonywac się
]edynie stopniowo, na drodze
pokoiowej, na skutek post9pu
oraż wżro§tu samoświadomo
ści społeczeństw ReWolUc]ę
odgórną, ]nsp rowaną prżez
Zawodowych rewo uc]on stóVr'
\,\,ykozystującą pżemoc

uwżał ża ni€bezp eczną,
. fatagrafia, Francja. XlX w
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\,VlIK REW()1,1]cll

Być rzqdzonym to być obserwowanym, nadzorowanym, szpie-
gowąnym, kierowanym, nastawia ym, podporządkowanym
ustąl|om, indoktry lowany m) zmuszany m do wystuch iwania
kazan, Aonlrolowan\m, szal ńWąn!m. orenianl.m, conluru
wanym, poddawanym rozkazom ludzi, którzy nie mają a i
prawa, ani wiedzy, ani cnót obywąteLskich. Być rządzonym
oznacza przy każdej transakcji, przy każĄm działaniu, przy
każdym ruchu być odnotahlanyru, rejestrowąllym, kontro-
Lowanym, opodatkowanym, ostemplowanym, opatentowa-
nym, licencjonowanym, ąutaryzowąny m, aprobowallym,
napomilląfiym, krępowarym, reformowany m, stroJowanym,
ąresztowa ym, Pod pretekśtem dbatości o dobro ogółu jest

źnooł"ł I INTERIRETACJE

CZYM IEST WŁADZA DLA ANARCHISTOW?
Pierre Proudhon przedstawil w jednym ze swoich dzieł stosunek anarchistów do wladzy państwowej,

7

I

(

l
c

l
s

a

a

n
k

się opodatkowanym, drenowanym, zmuszanym do place-
nia okupu, eksploatowanym, łlonopolizowanym, poddawa-
nym presji, uciskanym, oszukiwanym, okradauym; wreszcie
przy najłabszych oznakach oporu, pr4 pierwszych słowach
skargi, represjonowanym, karanym, obrażany m, nękanym,
śledzonym, poniżanym, bitym, rozbraja ym, duszonym, wię-
zionym, rozstrzeliwanym, sąclzonym, skazywanym, deporto,
wanym, chłostanym, sprzedawanym, zdradzanym i na koniec
wyśmiewanym, wyszydzanym, znieważanym, okrywanym
hańbą. Taki jest rząd, taka jest jego spfawiedliwość, taka jest
jego moralność.

R- Nazick, Anarchia, pal§nło, uiopb, Warczawa ] 999, s, 26

Ę r,nłcł zE źRóDŁAMI
1. Wymień zarzuĘ autola tekstu źródłowego wobec systemu państwowego.
2. wyjaśnij na podstawie fragmentu tego t€kstu, dlaczego poglądy głoszone przez proudhona nazywano

anarchizmem indywidualistycznym,

s]

k
śl
p
kl

d,

z1

l Kim byli anarchiści
Zwolennikam idei n eskrępowane] Wolności rewo ucji spo-
łecznej byli reprezentanci różnych środowisk - nie ty ko ro-
botn cy, ecz takze inte ektualiści, Uczeni, a nawet przedsta-
W ciele rodóW ksiąZęcych.

Michaił Bakunin, jeden Z naj
slynniejszych teoretykóW anar-
chizmu, pochodzł Z rodżiny
rosyjskich arystokratóW. Na
tym rewo ucjon]śc e brawu
rowo Wc e]ającym W Zyc e gło,
§zone poglądy ciąży]y trży Wy
rok śmierciza udz al
W Wystąpieniach Wo§ny
LUdóW, Wydane nieza eżnie
pżez sądy: pruski, austriacki
i rosyjski, Pew]en francusk] re-
pub kanin, Walczący WraZ
ż nim podczas paryskie] rewo-
lucji W 1B48 r,, stwerdzil|Ba,
kunin ]est nLeaceniony pielwszego dnla rewotucji, ale należatoby ga
lóżstrzelać iuz ]1astępnego, Bakun n był zwolenn kem niepodleglo-
śc Polski, Nie t),,ko g]ost takie poglądy, lecz taże m,]n. organ Zo-
Wa] dostawy b.on d a powstańcóW styczniowych. Jego propo sk e
stanowsko Wąało się ż ideą Wspólpracy narodóW slowiańskich
którą rozpowszechniał W Wyniku sporu Z Karolem Marksem
o mode stosunkóW społecżnych po rewo ucji BakUn n opuścił
M ędzynarodóWkę, co dopro\,|.,adz]o do podżiałU ruchu robotn

czego na dwa Zwalcza]ące sje nuńy: kor]un Zm i anarch Zm,

Włoski anarchista Luigi Lucheni, sża,, ] a, i: ]3 L]roc]Zen a

^ 
,- lż , p, ,-o o^"oż|l ,cId- ,d ó d,,, !Ąq

AL]stro-Węgier, 10Wrześna ]896 , : : _:. łbł,r'", serce
Wladczyni pilnik, żap!łany o p-Z,: , - __. _. .i!!a, stwerdżij:
Chciałem pa prastu zabić iaki€!.. . .,. " -.Ważr]e jakiegó
Za swójcżyn Zostałskazan] -: :] ,_ : lrr'lęzenie W19]or
popelni] sarnobó]stwo

" rycina, 1B98 l.
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ani po niej wielkich strul(tur, którym tołĄ/arzyszyłaby
władza,'W tych nowych warunkach wolne jednostki
zrzeszalyby się w kolektywy, odpowiadające społecz,
nej naturze człowieka. Anarchiści stanowczo odrzu-
cali przekonania komunistó],V, przede wszystkim wiarę
w to, że wolność, sprawiedliwość i dobrobyt zapewni
ludziom państwo, w którym będzie obowiązywać
dyktatura pIoletariatu. Bakunin krytykował poglądy
Marksa. Spór pomiędzy nimi skut]<ował coraz głęb-
szymi podziałami wewnątrz ruchu robotniczego.

Tezy nieco bardziej zbliżone do marksizmu głosili
anarchokonuniści na czele z Piotrem Kropotkinem,
autolem m.in. dztela Pomclc wzajemna jako czynnik
rozwoju. Zdaniern I(ropotkina narzucona siłą, odgór,
nie więź państwowa stanowi ograniczenie wolności.
Iej przeciwieństwem iest Więź społecZna, ksZtałtująca
się na zasadach kooperacji i solidarności międzyludz-
kiej. I(ropotkin opowiadał się za uspołecznieniem
środków produkcji, dotąd stanowiących własność
pfywatną. Miały je użytkować samorządne komuny,
których mieszkańcom przysługiwałyby równe prawa
do korzystania z nich. I(omuny te łączyłyby się ze sobą

sloLFCZ_[ŃsTW() l]EZ l^Ń sTWL

i tworzyłyby wieloszczeblowe federacje: regionalne,
krajowe, kontynentalne, a fina]nie - ogólnoświatową.
|ednostkom przysługiwałby jednakowy dostęp do wy-
tworów pracy, dystrybuowanych bezpłatnie.

Anarchiści uchodzili za na)bardziej radykalny ruch
społeczny z końca XIX w. Mieli bezkompromisowe
poglądy i metody działania. Organizowali masowe
protesty robotnicze, m.in. strajI(i, które często prze-
kształcały się w rewolty. Przeprowadzali też żamachy
terIorystyczne stosowali terror indywidu;ńy wobec
monarchów oraz polityków

l ANARCHIZM W XX WIEKU
Na początku XX w. ukształtował się anarchosyndyka-
lizrn - nurt, w którym zasady anarchizmu połączono
z socjalistyczną ideą walki klas i usiłowano wcielać w życie
za pomocą metod typowych dla związków zawodol1ch,
Anarchosyndykaliści postulowali walkę proletariatu
o zastąpienie wszystkich instytucji państworłych organi-
zacjami związkowymi. Opowiadali się również za likwi-
dacją partii politycznych, m.in, robotniczych. Uważali,
że pruewrót ten powinien nastąpić na drodze strajku

związki zawodowe organ Zacje społeczne clobrowoln e zTżesżające pracownikóW, są powoływane W ce u obrony Wspó nych
nteresóW ekonomicżnych spo]ecZnych sWoich cz]onkóW.

t

Jean Jacques Ćlisće Reclus
był Znanym francusk m na,
ukowcem oraż dzialaczem
anarchistycznym. W ]85] r
Wyjechał z Franc]i, W koleinych
latach podróżowa]- Zatrzymy,
Wal się m,in, W Wie kei BMa-
nii, stanach Zjednoczonych,
Kolumb i oraz kra]ach Ameryk]
Srodkowej, Po powrocie do
Europy naw ąał Wspólpracę
ż Michaiłern Bakuninem, Po
g ądy Reclusa - Zwolennika
anarchokomunizmu - Wy.,/Varly

znaczący WplVW na pfzekona-
nia Piotra Kropotkna, W 187] r.

Rec us został aresztowany za
UdZał W Komunie Paryskiej, a rok późn]ej skażano go na banic]e,
osadl W Szwajcarii, gdżie napisal obszerne dZelo na temat geo
grafii śW ata, Zwróc W nim UWagę na to, że sty życia )|dz zaez,.
od środowska natura]nego, a rządy państw są odpowiedzia]ne
Za negatlwny proces ujednolicania s]ę kultury Popierał ochrone
prżyrody oraż Wegetar anizm,

" fotagrafia, XlX W.zamach na prezydenta UsA Williama McKinleya prżep.o.....aż.
6 Wrżea-: ': - l podczas \,\,ystawy W Buffa o Leon Cżogosz
ameĄ.:-:- a-a,a.jsta pochodzący z rodz ny polsk ch enl gra.
tó\ł Pa_ , : : :nóW Zjednocżonych Zrnarł dZ ewięć dn paaa
stTżae, : : , :. - 

,,aa stracono na krżeśe eektrycznym
, gazeta ' : -a1 l:

E Z::;zu"**;",lłtycżny 
skupiał o§oby tak ba..:
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generalnego, popf zedzonego strajkami 1okaInymi, których

celem miało być wyselekcjonowanie najbardziej świa-

domych grup robotniczych, mogących później odegrać

wiodącą rolę w strajku powszechnym. To właśnie poprzez

strajk powszechny zamierzali pozbawić warst\ĄT posiada-

jące dotychczasowej władzy, własności i wpłl.,vów

W pierwszej połowie XX w. anarchosyndykalistyczne

związki zawodowe zdobyły dużą popularność w Hisz-

panii, Stanach Zjednoczonych i we Francji. Amery,
kański związek IWti[I (Industriąl Workers of the
1 orld z ang. 'robotnicy przemysłowi świata') na

PocZątku drugiej dekady XX w liczył kilka nilionów
członków. Znaczenie tej olganizacji zmalało później

w wyniku ograniczeń prawnych i masowych represji,

jakie spadły na jej członków po plzystąpieniu Stanów

Zjednoczonych do I wojny światowej. Problemy tego

typu nie dotknęły natomiast potężnego hiszpańskiego

związku zawodow ego CNT (Confederaciól Nacional
del Trabajo z hiszp.'krajowa konfederacja pracy'),

który w okresie międzywojennym stanowił główną siłę

polityczną tamtejszej lewicy, Paradoksalnie po wybu,

chu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r anarchiści

byii jedną z najrł,aźniejszych grup wiernych legalnl,m

właclzom repubIikańskim, a niektórzy przywódcy anar-

chistycZni WesZli nawet do rządu. Na terenach kontro-

1owanych przez anarchistów rvprowadzano organizację

społeczną zgodną z ich postulatami uspołeczniano

prywatne i kościelne majątki, tworzono koLektywy oraz

rady: robotnicze i chłopskie. Znaczenie tego ruchu

zmalało dopiero na skutek weu,nętrzrrych represji po,

litycznych w obozie repubIikańskim, do których do-

szło za sprawą komunistów reaiizującycl-r w Hiszpanii

politykę Stalina. Mimo ZWycięstwa sit generała Franco

r,v wojnie domowej i likwidacji wszystkich organizacji

związkowcy ż cNT odegra kluczową rolę W zwycięskich Wa

kacńW Katalonij Aragonii, a także podczas obrony MadMu ]esie
nią T936 r Po przegranej Wo]nie domowe] anarchosyndyka ści

z ĆNT przetwali represje frankistóW W podziem u, Zwiążek odrodził

się W połowie at 70, ya( W,, po śmierci generala Franco,

. fatagrafia, Barcelana, 1936 r.

- EDWARD ABRAMoWSKI -1868-19l8

Był polskim myślicielem po,
litycznym, filozofem i socjo-
logiem. Pochodził z rodziny
ziemiańskiej. Edukację roz-
począl w 'Warszawie, gdzie
po raz pierwszy zetknął się
też Z socjalistami. An8ażo\,T ał
się w działalność prosocjali-
§tyczną, przez co polzucił
studia. Kontynuował swoją

pracę na rzecz ruchu socjalistycznego, Dopiero cho-

roba oraz pobyt w Szwajcarii wpłynęĘ na rewizję jego

poglądów Nigdy nie nazlrvał ich anarchizmem, jednak

przez wiele osób związanych z tym ruchem był uwa-

żany za jednego z głównych ideologów tego nuftu,

Uważał, że w efekcie bojkotu wszystkich instytucji pań-

stwo zaniknie,

opozycyjnych hiszpański ruch anarchistyczny prze-

trwał do lat 70. XX w. w konspiracji oraz na emigracji,

przede wszystkim we Francji.

I ANARCHlśCl NA ZlEMIACH POLSKICH
W XlX w, ruch anarchistyczny pojawił się również

na ziemiach polskich - głównie w zaborach: rosyj-

skim i austriackim. Polacy byli wówczas zaangażo-

wani przede wszystkim w toczoną od pokoleń walkę

o odbudowę własnej państwowości. O wszelkie swoje

krzywdy i niesprawiedliwość oskarżali zaborców. W tej

sytuacji idea postulowanej przez anarchistów likwidacji

państwa nie mogła zyskać dużej popularności wśród

polskiej ludności.
Organizacje anarchistyczne zakładali w tym okresie

głównie młodzi ludzie, którzy opowiadali się za stoso-

waniem terIoIu indywidualnego. Powsiały one m,in,

w zagłębiach przemysłowych zaboru rosyjskiego: Łodzi,

Białymstoku i \Warszawie, Działalność tych ugrupowań

dała się zauważyć podczas rewolucji w 1905 r, Mimo
brawurowych akc.ji nie zdobyły one jednak większego

popalcia, a sufowe wyroki - zazwyczaj śmierci - wyda-

wane na ich członkóW nawet 15-letnich, przyczyniły się

do upadku tego odłamu anarchizmu rv Polsce,

W tym samym czasie na ziemiach poIskich rozwijał

się też inny nurt anarchist,vcZnr,, |ego twórca, Edward

Abramowski, był zwolennikiem,,zmowy powszech-

nej przeciwko państwu'] czvli poko.jowych przemian

społecznych, polegających na Stopniowym wypieraniu

przymusowych inst,ytucji państwowych przez spół-

dzielnie oraz dobrowolne zrzeszenia. Za szczegóInie

ważną uważał pracę nad śrliadonością społeczeństwa
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oraz ]<ształtowaniem poStaW etycZnych jednostek
W iego teorii oglomne Znaczenie miało odwoływanie
się do Sumienia.

l ANARCH ISCl WsPotCZtsN lE
Odrodzenie się anarchizmu nastąpi10 w okresie burzli-
Wych plzemian obycZajowych, do l(tórych dosZ1() W la-
tach 60, XX w. w Stanach Zjednoczonych oraz Euro-
pie Zachodniej. Miodzi ludzie, zbuntowani przeciwko
Systemowi kapitalistycznemu i rozczarowani komuni-
zmem w b]oł(u wschodnim, często sięgali do tradycli
anarchistyCZnej, Powstawały subkultury młodzieżowe,
autonomiCzne W Stosunku do resZty SpołecZeńStwa.
'W tlvorzonycll w tym okresie komunach hipisórv oraz
późniejszych o del(adę wspólnotach punkó\Ąl, zorga,
nizowanych w sposób nieformalny, nie obowiązywała
żadna hierarchia, co nawiązywało do anarchizmu. Do
jego idei odwoływa]i się także altyści, którzy odr.zucaii
koleine trJdycyine i obyt zaiowe ograniczenl.,],

Mvśl anarchistyczna wpłynęła również na ideologię
ruchóu, anty8lobalistycznych, któIe na prZełomie xX
i XXl u,, zdobyły międzynarodową popularność. lch
przedstarł,iciele krytykują nasilające się rozwarstwienie
ekonomiczne na świecie. OdpowiedziaInością za nie
obarczają r-reoiiberalne rządy. Zdaniem antyglobalistów

to wlaśnie ich polityka, pIomująca interesy międzyna-
,o6oy,ych koncernów i wie]kich organizacji finanso,
wych, jest przyczyną nędzy mieszkańców,,biednego Po,
łudnia" i ograniczania świadczeń socjalnych w krajach
wysoko rozwiniętych,

zamieszki pomiędzy anarchisłami a policją w Meksyku mia]v
au7|- N\ pżeb Ag. B Jnt Wlelolls e( ln^go IlUmU W\bLchl po Ą rr,
]ak prezydent EnriqUe Peńa Nieto żaakceptował reformę edukacji,
M ala ona na celu zmnie]szenie WpłFłL] ZW]ąkU Zawodowego na
uczycieli na organ zację szkolnictwa,
. fotografia, Meksyk, 2a13 r

Ruch antyglobalistyczny
Zrnlany globa Zacyjne W dzedż]nach społecznych, gospodar
Czych politycznych technoogicznych częSto prowadzą c]o

nega\Ąłnych Z]awisk, Ztego powodu spżecWa]ą się im człon
kowie ruchóW antygloba stycznych, KMykU]ą oni postępującą
degradację środowska, domagają się Zmian stosunkóW ekono
micżnych craż spolecznych, a także opowiaclają §ię pzecWko
g obalizacj kU tury prowadzącej do Zaniku loka nych Zu,yczajóW
]tradyc]]. GrUpy antyg obalistyczne protestu]ą podczas spotkań
przedstawicie i najbogatszych państw śWiaia Ub inst\,,tuc]i o Za-
Sęgu g]oba nym, np. oNZ czy Banku Swialowego,

Jakie elementy §ysternóW śW atopoglądowych są Za
Wańe W ideoogii glosżonej przez antyg]obalistóW?

Marsz antygtobalistów przeciwko szcz}łow G8 grupy
ośn' U najbardzie] Wplywowych państw śW ata We francuskim
Evian,les-Bains, Na transparencie W]dac hada 8 grzechóW
glóWnych - globalizacja, spekulacja, Wykluczenie, karupcja, pry
watyzacja, manipulacja, klamstwa i pogarda.
. fatografia, Francja, 2aa3 r

CWICZENlA
1. Omórl. poszczególne odłamy anarchizmu oraz wymień ich głównych ideologów.
2. Odporr-iedz, czy Twoim zdaniem społeczeństwo może funkcjonować bez państwa.

Uzasadnii srr oją opinię_
3. Wyjaśnij, co br,ło główną przyczyną sporu pomiędzy anarchistami a komunistami.

,)
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Społeczeństwo bez państwa

Zadanie 1 .

Potównaj założenia komunizmu i anarchizmu

Zadanie 2.
Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji i wiedry własnej.

a) Zapisz nazwę organizacji, do której naleĘ zamleszczone obok logo.

b) Wyjaśnij, co symbolizują zaciśnięte pięści postaci przedstawionych
na ilustracji.

Hasło uż)te pźez twórców tego
Iogo oznacza: Krzywda jednego
j e st krzywd.q wszl,stkich.

c) Wykaż związek między hasłem pokazanym na znaku organizacjl, a założeniami anarchizmu.

zagadnienie Komunizm Anarchizm

Przyczyny nieróWności
spolecznych

sposób rozwiązania
problemóW

Wizja przyszłości

d) Opisz działania podejmowane przez anarchistów w celu realizacji ich postulatów.

I



Zadanie 3,
Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

[...],spójrzcie na system podatkowy, to potężne narzędzie w rękach państwa dla utrzymania swojej władzy
nad ma.<ami lud.ności, dkl zrujnowania więl<szości na korzyść rzqdzqcej mniejszości i pidtrzymywania łaryĆh
podztałów uśród społeczeństwa, starych kast. [...]
PomyŚlcie o wojnach, bez których państwo nie może ani powstać, ani istnieć, wojny, które stajq się nieunik-
nione, gdY okaże się, że Pewna dzielnim, wchodzqca w skład. państwa, ma interesy odrębne Ói pizołałych.
PomYŚIci,e tYlko o rzeziach Pr4lszłych i t4ch, które grożq nam jeszcze w przyszłości: o woinach o zdońycie
rynków handlowych, o wojnach o kolonje... |...)
Lecz bodaj że najgorszym złem ze wszystkich tu wymienionych jest wychowanie, które otrzymujemy od pań-
stwa zarówno w szkole, jak w Późniejszym życiu. Wychowanie państwowe tak wynaturza nam mózg że znika
samo pojęcie wolności, a jego miejsce załępujq pojęcią niewolnicze. |...]
Jedno z dwojga: albo Państwo będzie zniesione i wówczas nowe życie zakwitnie w tysiqcach i tysiqcach punk-
tów na gruncie wolnego porozumienia i żywej inicjatywy jednostek i zrzeszeń; albo też pań.stwo zmiażdży
jednołkę i rozwój życia lokalnego, zawładnie wszystkiemi gałęziami lutlzkiej działalniści, roznieci wojny
i walki wewnętrzne o władzę, Powierzchowne rewolucje, które na miejsce starych tyranów wyniosq nowycń,
a jako nieunikniony koniec tej ewolucji - nadejdzie - śmierć.
Wybierajcie sami!

Źródło: P Kropotkin, Pa ństwo ijego lola histo|Jczłla, red. E, Godwin, Warszawa 1924, ś, 53 54, ó0.

a) Wymień trzy zarzuty, które Piotr Kropotkin stawiał insqłucji państwa.

b) vr'yjaśnij, w jaki sposób - zdaniem autora tekstu źródłowego - wychowanie państwowe ogranicza
wolność jednostek.

c) Przedstaw postulowany przez Kropotkina sposób organizacji społeczeństwa bez państwa.



* zadanie 4.
Wykonaj polecenia na podstawie tekstu i informacji z innych dostępnych źródeł.

Kooperatyzm, tak samo jak socjalizm, uważa, że zło panujqce na świecie, zło nędzy, krzywd, wyzysku i ciem-
noty, pochodzi w znacznym stopniu z wad.liwego ustroju ekonomicznego, z gospodarki prywatnej, która jednej
klasie daje przewagę nad. innymi i pozwala każdemu, co posiada kapitał, gnębić i wyzyskiwać tłumy wydzie-
dziczonych- I tak samo jak socjalizm - kooperatyzm twierdzi, że uspołecznienie wytwórczości i handlu je§
jedynym sposobem zniszczenia tego zła. [...) idea kooperatyzmu, ceniqc ponad wszystko wolność człowieka
i swobotlny rozwój jego sił umyłowych i moralnych, stawia zasadę uspołecznienia produkcji na drodze sto-
warzyszeń; i nie dqży do zniszczenia własności i gospodarstw prywatnych, ale tylko do ich zrzeszenia w wiel-
kie gospoclarstwa spóIne |...], zrzeszenia, które nie znoszqc własności ani właścicieli, tworzq jednak wyższy
typ gospodarstwa spóInego i dajq możność nawet chłopskim zagonom uczestniczenia w wielkiej produkcji
rolnej i wysokiej kulturze ziemi |...), aby prywatne przedsiębiorstwa zamienić na spóIne, a konkurencję i walkę
zastqpić przez współdziałanie; aby zasadę kapitalistyczną dzisiejszego ustroju - ,,każdy dla siebie" zastqpić
przez zasadę nowego ustroju - ,,każdy dla wszystkich". Reforma społeczna kooperatyzmu może iść tylko od
dołu, siłę samego rozrl)oju stowarzyszeń spółdzielczych [...l- Powstawanie zaś i rozwój tych stowarzyszeń nie
odbywa się drogq nakazu prawnego, Iecz zależy wyłqcznie tylko od stopnia oświaty i samodzielności, jakq
naród posiada, od zrozumienta nowej zasady życia opartego na pomocy wzajemnej i prz|aźni. Dlatego też
ruch spółdzielczy musi być jednocześnie szerzeniem nowej moralności wśród ludzi.

Źródło; E. Abramowski, Pisrna, t. 1, oprac, K, Krżeczkowski, Warsżawa 1924, s. 207 2l0,

a) Napisz, jak Edward Abramowski rozumiał znaczenie pojęcia kooperatyzm-

b) Wyjaśnij różnicę między koopelatyzmem a socjalizmem.

c) Rozważ, czy istnieje podobieństr,vo między poglądami Abramowskiego a współczesną ideą
społeczeństwa oby-watelskiego. Uzasadnij swo.]ą opinię.

l



Zadanie 5.
uzrrpełnij schemat analizy swoT doĘczącej łaĘrłrr współczesnego państwa na jakość życiajednostki.

Zadanie 6.
Wykonaj polecenia na podstawie fotografii i wiedzy własnej.

a) Odpowiedz, w jaki sposób anĘglobaliści protestują przeciwko
działalności korporacji fi nansowych

b) Opisz problem życia społecznego, który został przerJstarviony w kry-
tycznym śy/ietle przez lkazanego na zdjęciu ucZestnika plotestu.

Demonstracja w Austin stoljcy
amerykańskiego stalu Teksas -
wpaździerniku 20t1 r zbiegła się
w czasie ż plotestami w innych
miastach UsA, mającpni na celu
wyrażenie sprzeciwu wobec
chciwości korPoracji działający ch
na nowojorskiej gieldzie. Widoczne
na lotogtafli haslo oznaczai Bqdż
posłuszryl.

Wpływ Współczesnego państwa na iakość życia ;eanostłi
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