NOTATKA

3.7. Ideologie w XIX w.

1) Konserwatyzm:
a.

(łac. conservare - zachować) – pogląd społeczno-polityczny oparty na tradycyjnych

wartościach;
b.

kierunek polityczny, według którego społeczeństwo powinno rozwijać się w sposób

ewolucyjny, a nie w wyniku gwałtownych zmian i przewrotów; w XIX w. zwolennicy tego
poglądu opowiadali się za silną monarchią, uprzywilejowaną pozycją kościoła, podziałem
na grupy społeczne, zachowaniem obyczajowości zgodnej z religią;
c.

za twórcę konserwatyzmu uznawany jest irlandzki publicysta Edmund Burke.

2) Liberalizm:
a.

(łac. liber - wolny) – kierunek polityczny, gospodarczy i społeczny zapoczątkowany

w XVIII w. przez filozofów oświecenia, według którego wolność jest wartością nadrzędną;
b.

w XIX w. liberałowie byli zwolennikami ustroju konstytucyjnego z dominującą pozycją

parlamentu, likwidacji wszelkich przywilejów stanowych oraz wprowadzenia wolności
słowa i wyznania, własności prywatnej i wolnego rynku;
c.

jednym z najsłynniejszych teoretyków liberalizmu był Francuz Alexis de Tocqueville;

podstawę dzisiejszej gospodarki rynkowej, kapitalizmu i liberalizmu stanowi myśl Adama
Smith’a.
3) Socjalizm:
a.

(łac. societas - wspólnota) – pogląd społeczny, polityczny i gospodarczy, według

którego stworzenie systemu opartego na sprawiedliwości społecznej jest wartością
nadrzędną;
b.

w XIX w. socjaliści krytykowali kapitalizm oraz wynikające z niego nierówności

społeczne; celem socjalistów było upowszechnienie świadczeń socjalnych, wprowadzenie
wspólnej własności oraz poddanie gospodarki kontroli społecznej;
c.

część ideologów, będących przedstawicielami socjalizmu utopijnego uważała, że

właściciele fabryk powinni podzielić się swoim majątkiem z robotnikami; wprowadzenie
wspólnej własności miało zniwelować nierówności społeczne; zwolennikami tego poglądu
byli Francuzi Claude de Saint-Simon i Charles Fourier oraz angielski pisarz Robert Owen.
4) Komunizm:
a.

podstawy komunizmu nazywanego także socjalizmem naukowym stworzyli Karol

Marks i Fryderyk Engels;
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b.

w 1848 r. wydali Manifest komunistyczny, w którym krytykowali kapitalizm, jako

niesprawiedliwy społecznie; w przeciwieństwie do zwolenników socjalizmu naukowego
uważali, że dotychczasowy system powinien zostać obalony przez robotników na drodze
rewolucji; nowe społeczeństwo miało być bezklasowe a cała własność prywatna wspólnym
majątkiem wszystkich obywateli.
5) Narodowość:
a.

poczucie przynależności do grupy osób ze względu na wspólną historię, kulturę,

tradycję, obyczaje, język.
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