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WOS (motto: Nie lubię PO!)
Temat 1 (IVa: 14.01.2003, IId1: 16.01.2003): Oświeceniowe korzenie współczesnych demokracji.
W Atenach – demokracja tylko w miastach, tylko mężczyzni mieli prawa.
Podstawą wszpółczesnej demokracji są teorie z oświecenia (XVII/XVIII w.):
	John Locke
	pierwszy głosi potrzebę odideologizowania państwa i tolerancji, zbliża się do liberalizmu
	3podział
	tabula rasa – wszyscy ludzie są równi, ale tylko na starcie
	głośił wolność w granicach prawa
	każdy ma prawo do własności materialnej i walki o nią
	Jean Jacques Rousseau
	umowa społeczna między władzą i ludem, a lud może odebrać władzy władzę gdy nie zadowolony
	jego argumenty użyte zostały podczas Rewolucji Francuskiej, ale się on z tego nie cieszył
	Charles L. Montesquieu
	pełny 3podział władzy
	wyróżnił 3 ustroje:
	republikański (sprzyja, ale wie, że ich czas przeminął)
	monarchiczny (monarchia parlamentarna – najlepsza; monarcha stabilizuje władzę i politykę)
	despotyczny – tyrański (potępia)
	nie można robić wszystkiego co się chce
	poszanowanie godności wiąże się z republiką; państwo gwarantuje bezpieczeństwo
	ludzie nie są równi, niektórzy powinni mieć większe prawa

Od monarchii absoultnej, przez konstytucyjną i parlamentarną do demokracji. Monarchia w Anglii jest jednak pewną formą demokracji.

Temat 2 (IVa: 21.01.2004, IId1: 23.01.2004): Prawa człowieka i obywatela w Rewolucji Francuskiej.
W XVII w. rewolucja w Anglii – Cromwell ściął króla (Karola I, 30 stycznia 1649)
Rewolucja Francuska wybuchła z powodu:
	poglądów oświeceniowych
	rewolucji w Anglii
	zła sytuacja gospodarcza

Udział ludu – skromny; lud głównie chciał chleba, a otoczkę ideologiczną dorobiła filozofia oświeceniowa.
Postulaty “Deklaracji praw...”:
	ludzie rodzą się równi
	wolność, własność, bezpieczeństwo, opór przeciw uciskowi
	mało obowiązków, tylko są podatki
	zniesienie powinności feudalnej
	3podział władzy

Niestety nie były one urzeczywistnione. O nierówności stanowiła juz I Konstytucja (dawała prawa wyborcze nie wszystkim). Społeczeństwo się też nie sprzeciwiało przemocy – gilotynowanie. Wolność słowa tylko fikcyjna – dozwolone były tylko wypowiedzi chwalące rewolucję. Robespierre – nowe wyznanie rewolucyjne. Nie ma wolnej religii – obalił Kościół. Złamanie praw oskarżonych – brak świadków i prawa do obrony. Bastylia – fikcyjny symbol ucisku (w rzeczywistości kilkunastu więźniów).

Monarchia konstytucyjna (1971r.) obala absolutyzm, trwa 2 lata, a potem powstaje republika z demokratyczną konstytucją, przyjmuje postać konsulatu – Napoleon konsulem absolutnym.
1804r. – Napoleon cesarzem Francuzów – sam się koronuje, potem ponosi klęskę w bitwie narodów. 
Następnie nastają rządy Burbonów – monarchia do 1848 (Wiosna Ludów). Pojawiają się ugrupowania 
republikańskie, następuje zawieszenie monarchii; Francja staję się II Republiką. Wybory wygrywa Ludwik Napoleon. Dostają na wojnie od Prusaków łomot; do 1871 Komuna Paryska, która obala cesarza i powstaje III Republika.

Temat 3 (IVa: 18.02.2004, IId1: 20.02.2004): Dwie tradycje – Europa i Ameryka.
Prawa człowieka po raz pierwszy w Europie. Przed Rewolucją Fr. wybuchła w Ameryce wojna o wolność Stanów Zjednoczonych i Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
1790 – zlikwidowanie przywilejów stanowych i większości różnic w prawie.
Prawa tylko spisane, ale już w samej Rewolucji łamane. Rewolucja nie była końcem feudalizmu (tak jak rewolucja burżuazyjna w Anglii). Prawa politeczne wdraża się dopiero w XIXw. w Anglii.
Ameryka: tworzą trwałą republikę (we Francji idei nie wdrożono). Ustrój opraty na 3podziale i decentralizacji władzy, powszechnych prawach politycznych (obywatele mogli być wybierani do Izby Reprezentantów) i przywiązaniu do liberalizmu w stylu Locke'a (państwo tylko stróżem nocnym – nie ingerującym w życie społeczne i gospodarcze). Nie ma tu odwiecznych konfliktów społecznych, bo emigranci mieli równe prawa, kosztem niewolnictwa byli wolni i bez ograniczneń mogli realizować swoje możliwości. Dopiero w poprawkach (1791) do Konstytucji dodano prawa: wolność religii i zgromadzeń, odpowiedzialność państwa za błędy administracji, powszechne prawo do posaidania broni (bezpieczeństwo osobiste) oraz powołano milicję odpowiedzialną za ochronę obywateli.

Temat 4 (IVa: 10.03.2004, IId1: 5.03.2004): Ideologia, doktryny i programy polityczne.
Powstanie ideologii, doktryn i partii politycznych – konsekwencja długiego procesu społecznego związanego z rewolucją w Anglii i sytuacją gospodarczą (kupcy, właściciele manufaktur, późniejsza burżuazja). W Rewolucji Francuskiej wszystkie te potrzeby ujawniły się.
Pierwsza ideologia – u burżuazji podczas Rewolucji Francuskiej. 3 stany:
	I – duchowieństwo
	II – szlachta
	III – reszta (biedna i bogata)

Popularna staje się ideologia liberalizmu, której podłoże ideowe pochodzi z oświecenia (Locke, Smith, Montesquieu, Rousseau). 
W Anglii byli wigowie (liberałowie – zniesienie monarchii) oraz torysi (konserwatyści).
Reakcją na zagrożenie ateizmem i Rewolucją była ideologia konserwatywna obecna wśród szlachty, arystokracji i duchowieństwa. W Rewolucji pojawiły się też korzenie komunizmu (Babef (???) – przywódca ruchu chłopsko-robotniczego). Ich hasłami była równość, zniesienie własności prywatnej. W 1/2 XIX wieku pojawiają się ideologie nacjonalistyczne (wywodzące się z walk narodowowyzwoleńczych) oraz idee socjalistyczne. Wiązały się one z rewolucją przemysłową. Socjalizm dzielił się na utopijny, socjaldemokrację oraz komunizm. W 2/2 XIX wieku wieku 'Chrześcijańska Demokracja' (hadecja, demokracja z ludzką twarzą) – rekacja Kościoła na ateizację Europy. W 20leciu m-wojennym rozwija się faszyzm i nazizm. 

Ideologia – zestaw idei, filozofii, poglądów, które dotyczą życia polityczno-społecznego. Opierają się o określony katalog wartości. Dotyka to pozycji jednostki w społeczeństwie, stosunku do Kościoła, tradycji, struktury społecznej i systemu władzy. 
Doktryny – odwołują się do  wspólnej płaszczyzny wartości (co ideologie). Dotyczą bardziej konkretnego sposobu przejmowania i utrzymywania władzy. Deklarują związek z ideologią, choć czasem go nie ma.
Programy polityczne – zestaw doraźnie sformułowanych haseł politycznych, bardzo luźno związanych z ideologią, odpowiadające na pytanie jak zmienić daną dziedzinę życia.

Podział ideologii:
	prawica – duchowni, zwolennicy ograniczonej monarchii
	centrum – ,,bagno'' – niezdecydowani
	lewica – Jakobini, trochę Żyrondyści


Inny podział ideologii:
	reakcyjne – wsteczne, zachować stan, który był kiedyś
	zachowawcze – ogolnie przeciw zmianom
	reformistyczne – powolne, stopniowe zmiany
	rewolucyjne – nagłe i zdecydowane zmiany
	utopijne – komunizm utopijny, nierealne ideologie, tylko w sferze marzeń, krzywdzą wybitne jednostki, ale zasadniczo są idealne.


Podział partii:
	elitarne – akceptują nierówności społeczne i obecność grup uprzywilejowanych
	egalitarne – przeciwni przywilejom dla grup


Temat 5 (IVa: 16.03.2004, IId1: 12.03.2004): Ideologia liberalizmu.
Ukształtowanie ideologii łączyło się z powstaniem partii politycznych w XIX wieku; obecnie mniej. Przyczyną aktywności społeczno-politycznej są: chęć reform, rządy monarchii absolutnych, początki warstwy robotniczej, świadomej praw burżuazji, myśl oświeceniowa, kryzys feudalizmu. Mówili o prawach jednostki, umowie społecznej. Pomimo, iż wyzwolenie sie z absolutyzmu wydawalo się odległe ludzie włączali się do walki już w XVIII wieku; jednak się udało. 
Dla liberałów fundamentalna była wolność każdej jednostki i wrogie nastawienie do demokracji. Po updaku Napoleona burżuacja walczyła z absolutyzmem ze względ na realne zagrożenie ze strony Burbonów. Liberalizm – konserwatywny, przeciwny demokracji, popierał monarchię konstytucyjną. Popierali oni wolnośc, równość wobec prawa i poszanowanie własności. Demokracja była zła, bo jednostka ginęła w tłumie.
Przy zjednoczeniu Niemiec walka liberałów miała charakter narodowy (bez ceł wewnętrznych – rozwój handlu). We Włoszech ruch zjednoczenia z liberalizmem. W Anglii walczyli o wartości republikańskie, bo monarchia konstytucyjna była od XVII wieku. 

Liberalizm polityczny; zasady wg. Lock'a (inni liberałowie to Montesquieu, Benjamin Constant oraz Jefferson w USA):
	wolsność jednostki
	decentralizacja władzy – pierwszy zasugerował to Locke, który ustalił też sposób podziału (gwarantujący rządy niedespotyczne i poszanowanie praw jednostki). Zawiera to władzę ustawodawczą (pochodzi z wyborów) – parlament. Istnienie parlamentu wybieranego wiąże się z powstaniem społeczeństwa ustawodawczego. Miało by ono być źródłem władzy, suwerenem parlamentu, który miał tworzyć ustawy zgodnie z interesem jednostki. 
	poszanowanie prawa naturalnego, a więc prawa do życia, godności itp... Wtedy do wolności, równości, własności.
	konstytucja, czyli prawo pisane ma zasadnicze znaczenie
	Montesquieu postulował wprowadzenie ustroju umiarkowanego, bo skrajny despotyzm jest zły, a demokracja nierealna. Najwłaściwsza miała być monarchia ograniczona opierająca się na honorze i prawie.
	wrogi stosunek do Kościoła – żywe wspomnienia inkwizycji. Liberałowie byli dość tolerancyjni w tej materii, chociaż John nie tolerował ateizmu.


Liberalizm gospodarczy – Adam Smith [XVIII wiek, fundamentalne dzieło ,,(O naturze i powodach) bogactwa narodów'' – 1776]. 
Idea leseferyzmu (z fr.) – ,,pozwólcie działać''; prawa każdego człowieka do działania. Zakładał wolność działalności gospodarczej. Najistotniejszą miarą wartości produktu jest praca, wysiłek włożony w jego wytworzenie. Mowił o tym w opozycji do merkantylizmu i fizjokratyzmu. W merkantylizmie nie akceptowali tego, ze chociaż służył gospodarce to został narzucony. Merkantylizm zakładał, że państwo popiera tylko swój przemysł. Państwo więc steruje rynkiem, a ten powinien sam się rządzić. Liberalizm dawał swobodną konkurencję – ludzie aktywni i dolni zyskują a nie ustawieni. Konkurencja obniża ceny i mnoży dobrobyt.

Robert Thomas Mathus (1766 – 1834) – ekonomista angielski, sformułował prawo ludności głoszące, iż ludność przyrasta w postępie geometrycznym, natomiast środki utrzymania tylko w postępie arytmetycznym i jest to przyczyną nędzy mas. Mathus, nie dostrzegając ekonomicznych źródeł tej nędzy, uważał za środki zaradcze różne zjawiska ograniczające przyrost ludności (wojny, głod, późne zawieranie małżeństw, itp.). Neomaltuzjanizm – teoria współczesna, w której trudności ekonomiczne współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego można rozwiązać ograniczając przyrost ludności przez stosowanie środków zapobiegawczych. 

Temat 6 (IVa: 24.03.2004, IId1: 26.03.2004): Ideologia konserwatyzmu.
Skutki Rewolucji Francuskiej – demokratyzacja ustroju i grunt pod partie polityczne (XIX wiek). Wcześniej ideologią obecną w Europie był liberalizm, głoszący wolność, równość, braterstwo, popularny wśród burżuazji.

Konserwatyzm: popularny wśród szlachty i duchowieństwa. Popierali silnego króla, uważali, iż jednostka winna podporządkować się ogółowi ze względu na dobro państwa. Przedstawiciele to:
	Ludwik von Haller
	Edmund Burke
	Benjamin Disraeli

Ważne idee: rodzina, tradycja, religia; wiązało się to z poglądem, iż każdy członek rodziny i społeczeństwa ma swoje miejsce, prawa i obowiązki. Jak wychowuje rodzina tak się zachowuje społeczeństwo – Haller. Obowiązuje jednak hierarchia – głowa państwa powinna dbać o wszystkich poddanych. Wynikało to z poglądu, iż w każdym jest pierwiastek zła i ład musi być zachowany (przez monarchę). Religia: feudalny układ społeczeństwa jest z Woli Bożej, władza pochodzi od Boga. Dekalog traktowano jako zbiór praw (fundament ładu społecznego), a duchowieństwo i szlachtę traktowano razem. Tradycja: długo niedoceniana; w XIX w. pojawił się ruch społeczny przeciw skostniałej moralności.
W XIX wieku te poglądy poparł G.W.F. Hegel – filozof, jego wnioski pasowały konserwatystom. 
Oparł swoje poglądy na dialektyce sprzeczności (teza + antyteza -> synteza). Świat jest walką przeciwnieństw (każdy człowiek też). Walka tezy (idei pierwotnej) i antytezy prowadzi do czegoś nowego. Ciągłe dążenie do Ducha Absolutnego, którym kieruje Opatrzność. Zmierza to ku coraz lepszemu urzeczywistnieniu idei wolności (dzieje świata dążą do tego). Dla Hegla wolność to świadomość ograniczeń. Ten wniosek bardzo się spodobał konserwatystom, bo jednostka niesamowystarczalna musi się podporządkować i pogodzić z ograniczeniami narzuconymi przez grupę.
Rozwój jest stopniowy – nie da się przekroczyć pewnej antytezy. Oznacza to, że rewolucje nic nie zmienią, tylko powolno reformy. [Przykładem tu jest Rewolucja Francuska: społeczeństwo nie dorosło do rewolucji, bo Konstytucja Jakobinów pozostała na papierze.]
Aby uniknąć rewolucji, chaosu itp. potrzebne jest silne państwo z silną władzą. Tego chcieli konserwatyści. Bałagan może zostać opanowany przez silne państwo i prawo.
Opowiadał się za monarchią parlamentarną, lub innymi umiarkowanymi ustrojami.

