IMPERIUM RZYMSKIE 44 p.n.e.– 476 n.e.
Do czasów Augusta (27 p.n.e. – 14 n.e.) Rzym by∏ olbrzymim, lecz
chaotycznie zabudowanym miastem, liczàcym oko∏o miliona mieszkaƒców.
Brakowa∏o wody, widmo g∏odu ciàgle wisia∏o nad miastem, a choroby
zbiera∏y obfite ˝niwo. August podjà∏ szereg dzia∏aƒ, aby uporzàdkowaç
˝ycie w mieÊcie, tak jak powi´kszy∏ i zorganizowa∏ rzymskie imperium,
a jego nast´pcy starali si´ pójÊç za tym przyk∏adem.
zbudowa∏ tam pierwszy w Rzymie sta∏y teatr wÊród

le przestarza∏e, ˝e doprowadzi∏o to do jej upadku.

Êwiàtyƒ wzniesionych przez zwyci´skich republikaƒ-

Wraz z wprowadzeniem monarszej w∏adzy na ka˝-

skich wodzów. Obecnie cesarze ozdobili t´ dzielnic´

dym szczeblu organizacji spo∏eczeƒstwa nastàpi∏o

teatrami, termami, ogrodami i Êwiàtyniami. W 15 ro-

przejÊcie od tego co zbiorowe, do tego co indywidu-

ku p.n.e. Marek Agryppa wzniós∏ tam nawet jednà

alne. Teraz sam cesarz dysponowa∏ w∏adzà, która

budowl´ o charakterze politycznym – nowà sal´ do

niegdyÊ nale˝a∏a do ca∏ego kolegium urz´dników,

g∏osowania – chocia˝ w owym czasie g∏os ludu ju˝

natomiast prawa g∏osu ludu najpierw ograniczono,

si´ praktycznie nie liczy∏, a sal´ zamieniono póêniej

a potem zniesiono. WolnoÊç zrzeszania si´ by∏a ÊciÊle

na aren´ dla gladiatorów.

kontrolowana. W∏adza koncentrowa∏a si´ w pa∏acu

August mieszka∏ jeszcze we wzgl´dnie skromnym

w∏adcy, który sam stanowi∏ prawa, rozsàdza∏ spory,

domu na Wzgórzu Palatyƒskim, nad starym Forum,

ferowa∏ wyroki i przyznawa∏ przywileje, zarówno jed-

lecz jego nast´pcy wznosili ju˝ tam dla siebie

nostkom, jak i ca∏ym miastom. Obywatele rzymscy,

wspania∏e cesarskie siedziby. Pa∏ac Domicjana wcià˝

tak dawni jak i nowi, mieli teraz co prawda szersze

dominuje nad wzgórzem. KiedyÊ ró˝ne rejony miasta

horyzonty, ale za to znacznie mniejszy wp∏yw na bieg

∏àczy∏o i scala∏o republikaƒskie Forum, otwarte ze

spraw w paƒstwie.

wszystkich stron, gdzie zarówno arystokracja jak
i biedniejsi obywatele spotykali si´ razem w sprawach politycznych. Teraz republikaƒskie Forum sta∏o

Rywalizacja arystokracji w budownictwie utorowa∏a

si´ przestrzenià rozdzielajàcà pa∏ace, imperialne fora

drog´ cesarskiemu rozmachowi. Republikaƒskie

i budowle Pola Marsowego. Przez rozproszenie lud-

Forum, niegdyÊ miejsce, w którym spotyka∏y si´ dro-

noÊci cesarze mieli wi´kszà kontrol´ nad miastem

gi polityków i ludu Rzymu, szybko uznano za prze-

i unikali potencjalnego konfliktu.

starza∏e. Wraz ze swymi Êwiàtyniami, kaplicami i le-

Póêniejsi cesarze porzucili Rzym, niekiedy nawet

gendami sta∏o si´ muzeum rzymskiej historii,

sp´dzajàc ca∏y okres swych rzàdów w prowincjach.

a wznoszone nowe Êwiàtynie i ∏uki triumfalne stano-

W 212 roku n.e. obywatelstwo rzymskie zosta∏o przy-

wi∏y pomniki chwa∏y i osiàgni´ç cesarskiej rodziny.

znane praktycznie wszystkim wolnym mieszkaƒcom

Polityczne funkcje republikaƒskiego Forum pe∏ni∏y

imperium, choç ju˝ nie zapewnia∏o uczestnictwa

teraz monumentalne fora budowane przez kolejnych

w ˝yciu politycznym, a by∏o jedynie symbolem zwiàz-

cesarzy, gdzie odbywa∏y si´ ceremonie religijne i woj-

ku z cesarzem. Podobnie jak samo miasto Rzym,

skowe, a tak˝e cesarskie pa∏ace. Juliusz Cezar rozpo-

imperium rzymskie nigdy nie uzyska∏o pe∏nej stabil-

czà∏ budow´ nowego forum ze Êwiàtynià Wenus

noÊci, a pokój i bezpieczeƒstwo osiàgano za cen´

Rodzicielki, od pó∏nocnego wschodu przylegajàcego

tyranii. Religijny i polityczny ucisk pomaga∏ co praw-

do dawnego. Zosta∏o ono ukoƒczone przez Augusta,

da utrzymaç system, ale nie móg∏ powstrzymaç jego

który obok postawi∏ z kolei w∏asne, ze Êwiàtynià

rozk∏adu ani wzrastajàcego niezadowolenia ni˝szych

Marsa MÊciciela.

klas i poddanych. W rezultacie w V wieku n.e. ca∏e

Pole Marsowe by∏o równinà w zakolu Tybru, poza
murami miasta, gdzie zbiera∏y si´ armie. Pompejusz

STARO˚YTNY RZYM

Zmiany te znalaz∏y odbicie tak˝e w sposobie zagospodarowywania publicznej przestrzeni miejskiej.

753 P.N.E.–476 N.E.

Wergiliusz, poeta czasów Augusta,
zasiada miedzy Klio, muzà historii
(z lewej) i Melpomenà, muzà tragedii
(z prawej). Eneida Wergiliusza, epopeja
o poczàtkach Rzymu, by∏a zarazem
utworem o wzorze idealnego w∏adcy
oraz wielkoÊci i chwale imperium Augusta.

Instytucje paƒstwowe w Republice stawa∏y si´ na ty-

zachodnie cesarstwo sta∏o si´ ∏atwym ∏upem dla
Gotów i Wandalów.
IMPERIUM RZYMSKIE 44 P.N.E.–476 N.E.
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bazyliki Êw. Piotra jako król Franków, a wyszed∏ z niej jako cesarz
Zachodu. Cesarska koronacja nie by∏a tylko gestem wdzi´cznoÊci
ze strony papie˝a Leona III. Restauracja Imperium Rzymskiego
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Panowanie Karola Wielkiego
przynios∏o znaczne
rozszerzenie granic paƒstwa
Franków. Paƒstwo to
nie posiada∏o jednak
zbiurokratyzowanej
i wykwalifikowanej kadry
administracyjnej. W∏adca
nieustannie przemieszcza∏ si´
mi´dzy g∏ównymi
rezydencjami i mniejszymi
dworami, usytuowanymi
w jego prywatnych
posiad∏oÊciach ziemskich,
nadzorowa∏ administracj´,
sprawowa∏ sàdy, a do
g∏ównych oÊrodków
przyje˝d˝a∏ w wi´ksze Êwi´ta
koÊcielne. Podró˝e dworu
królewskiego by∏y te˝
wymuszane przez ówczesne
mo˝liwoÊci aprowizacyjne.
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NOWE CESARSTWO NA ZACHODZIE

Karol Wielki i imperium karoliƒskie
Dynastia mia∏a osiàgnàç szczyty wielkoÊci w nast´pnym pokoleniu. Syn Pepina, Karol Wielki
w ciàgu 48 lat swych rzàdów (768–814) zdo∏a∏
oprzeç granice paƒstwa Franków na ¸abie, si´gnàç
za Pireneje, podbiç pó∏nocne i Êrodkowe W∏ochy
oraz dostàpiç godnoÊci cesarza Zachodu. W pierwszych latach Karolowi uda∏o si´ przezwyci´˝yç tendencje odÊrodkowe i skierowaç ekspansj´ na
po∏udnie. W 774 roku w sojuszu z papiestwem rozgromi∏ Longobardów i sam zasiad∏ na tronie ich
ostatniego króla Dezyderiusza. Przywrócone zosta∏o tak˝e zwierzchnictwo frankijskie nad Bawarià
i Turyngià. Sasi – ostatni lud germaƒski na kontynencie trwajàcy przy pogaƒstwie – zostali podbici
i schrystianizowani przez Karola ostatecznie
w 804 roku, choç sta∏o si´ to dopiero po trzydziestu latach ich zaciek∏ego oporu. Ofiarà Franków
u schy∏ku VIII wieku pad∏o tak˝e paƒstwo koczowniczych Awarów, a niektóre plemiona zachodnios∏owiaƒskie, wyzwolone spod awarskiej dominacji,
uzna∏y luêne zwierzchnictwo Karolingów. W roku
800 w∏adza Karola Wielkiego rozciàga∏a si´ na
ogromnym obszarze Europy od Pirenejów po ¸ab´
i od Morza Pó∏nocnego po Rzym.
Nic dziwnego, ˝e król i jego doradcy poszukiwali sposobów na wyra˝enie wielkoÊci nowej frankijskiej dynastii. Bliska im by∏a idea cesarza jako
namiestnika Boga na ziemi. Imperium Karola Wielkiego wprost nawiàzywa∏o do spuÊcizny antycznego Imperium Romanum i Bizancjum jako jego
kontynuacji. Karol Wielki wraz ze swymi doradcami

Imperium w dzia∏aniu
Tytu∏ cesarski oznacza∏ nie tyle rozpocz´cie nowego
etapu rzàdów Karola Wielkiego, ile ukoronowanie
tego, co zdo∏a∏ on do tej pory osiàgnàç. System organizacji paƒstwa nie zmieni∏ si´ specjalnie od czasów Merowingów. Zarzàd lokalny spoczywa∏
w r´kach mianowanych przez króla hrabiów i ksià˝àt. Na pograniczach tworzono zaÊ wi´ksze jednostki terytorialne – marchie. Warto natomiast zwróciç
uwag´ na podstawowe ró˝nice mi´dzy frankijskim
a rzymskim modelem paƒstwa. Frankijskie

ro

Zespó∏ pa∏acowy Karola
Wielkiego w Akwizgranie
(obecnie Aachen) w Nadrenii
zosta∏ zbudowany na wzór
wielkiego pa∏acu cesarzy
w Konstantynopolu, ale
z wa˝nymi modyfikacjami.
Obydwa pa∏ace majà
co prawda trony ustawione
w g∏ównych koÊcio∏ach,
lecz gdy cesarze bizantyjscy
zasiadali po stronie
wschodniej za wysokim
o∏tarzem, to Karol Wielki
ulokowa∏ swój tron z wi´kszà
skromnoÊcià po zachodniej
stronie. Roszczenia swych
bizantyƒskich rywali, by
„wspó∏rzàdziç z Bogiem”,
Karol okreÊla∏ jako wyraz
nieposkromionej pychy.

mo˝nych sk∏oni∏ ich do formalnego przywrócenia
merowiƒskiej monarchii. Ostatnim marionetkowym w∏adcà z tej dynastii zosta∏ Childeryk III.
Po wstàpieniu Karlomana do klasztoru i po zabezpieczeniu w∏asnej w∏adzy Pepin zwany Ma∏ym ostatecznie dysponowa∏ wystarczajàcym poparciem,
by oficjalnie przejàç tron. Childeryk zosta∏ obalony, a Pepin przy poparciu papiestwa otrzyma∏
w 751 roku godnoÊç królewskà. Nowy w∏adca na
wzór biblijnych królów zosta∏ jako pierwszy król
Franków namaszczony Êwi´tym olejem.

500–1000

Wzrost znaczenia Pepinidów
Królestwo Franków uleg∏o podzia∏owi wkrótce po
Êmierci swego twórcy Chlodwiga, a w∏adza jego
nast´pców s∏ab∏a z ka˝dà dekadà. Wykorzysta∏y to
inne rody arystokracji frankijskiej. Przodkowie
Karola Wielkiego po raz pierwszy doszli do znaczenia jako dominujàca arystokratyczna dynastia
w jednej z prowincji królestwa – Austrazji (obecnej
pó∏nocno-wschodniej Francji i Belgii). Pozycj´ rodu ugruntowa∏ pradziad Karola Wielkiego, Pepin
z Heristalu, pe∏niàcy funkcj´ majordoma – prze∏o˝onego dworu królewskiego. Po∏àczy∏ on pod swojà kontrolà dwa g∏ówne regiony królestwa,
Austrazj´ i Neustri´. W∏adz´ po Pepinie przejà∏ jego syn Karol M∏ot, którego autorytet wzmocni∏o
zwyci´skie odparcie najazdu arabskiego pod
Poitiers w 732 roku. Po Êmierci w 737 roku merowiƒskiego króla Teodoryka IV, Karol dzia∏a∏ przez
ostatnie lata jako ca∏kowicie niezale˝ny w∏adca,
chocia˝ zrezygnowa∏ z dà˝enia do uzyskania królewskiego tytu∏u. Po Karolu sukcesj´ przej´li dwaj
jego synowie, Pepin i Karloman, ale powa˝ny bunt
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Srebrna moneta z podobiznà
Karola Wielkiego. Mennictwo
karoliƒskie wyznaczy∏o na
nast´pne stulecia wzorce
dla Zachodniej Europy.
Liczne emisje wskazujà
zarazem na zwi´kszonà
wymian´ monetarnà
i o˝ywienie gospodarki
towarowo–pieni´˝nej.
Ten srebrny bilon, bity
w handlowym porcie
Quentovic (w pobli˝u
dzisiejszego Boulogne),
s∏u˝y∏ jednak nie tylko celom
ekonomicznym, ale tak˝e
ideowym – propagowa∏
ideologi´ odnowionego
Imperium Zachodniego.
Karol okreÊlony jest tu bowiem
tytu∏ami zaczerpni´tymi
z tytulatury antycznych
cesarzy rzymskich:
Imperator i Augustus.

imperium funkcjonowa∏o bez ÊciÊle okreÊlonej stolicy i bez rozbudowanej biurokracji. Centrum polityczne paƒstwa le˝a∏o miedzy Renem a Sekwanà,
a do g∏ównych rezydencji monarszych zaliczyç trzeba Akwizgran, Reims i Pary˝. LojalnoÊç miejscowych
oligarchów utwierdzana by∏a przez nieustanne podró˝e w∏adcy i nadzór specjalnych pos∏aƒców królewskich. Karol Wielki by∏ – podobnie jak wszyscy
w∏adcy wczesnoÊredniowiecznej Europy – monarchà w´drujàcym; w okresie swych rzàdów dziennie
przebywa∏ Êrednio ok. 30 kilometrów.
Kluczowym elementem sprawowania w∏adzy
by∏y coroczne zgromadzenia wojowników, poprzedzajàce okres rozpocz´cia kampanii wojskowych.
Decyzje podejmowane podczas takich wieców niekiedy zapisywano w formie tak zwanych kapitularzy,
ale ich skutecznoÊç w praktyce by∏a ograniczona
wolà realizujàcych je urz´dników. Król nie dysponowa∏ zawodowà armià, a na wypraw´ wojennà wzywa∏ swych wasali, zobowiàzanych do stawienia si´
wraz ze zbrojnymi dru˝ynami. W VIII wieku znacznie wzros∏a rola militarna konnego, ci´˝kozbrojnego rycerstwa i wi´zi beneficjalno-lennych. Pomimo
wysi∏ków cesarza paƒstwo karoliƒskie pozosta∏o,
ze wzgl´du na swe rozmiary i odr´bnoÊci regionalne, tworem s∏abo zintegrowanym, co ujawniç si´
mia∏o rych∏o po Êmierci Karola Wielkiego.
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na Zachodzie le˝a∏a od wielu lat w politycznych planach Karola.

an

W dniu Bo˝ego Narodzenia 800 roku Karol Wielki wkroczy∏ do rzymskiej

czyni∏ starania o tytu∏ cesarski co najmniej od
790 roku, podejmujàc rywalizacj´ z Bizancjum.
ÓwczeÊni papie˝e odnosili si´ jednak z rezerwà do
tych dà˝eƒ, gdy˝ stanowi∏y one wyzwanie dla ich
religijnego prymatu. Sytuacja zmieni∏a si´ w 799 roku, kiedy papie˝ Leon III musia∏ szukaç u Karola
Wielkiego poparcia przeciwko swoim rywalom
w Rzymie. Karol przyby∏ do miasta zimà 800 roku
i przywróci∏ rzàdy Leona jako prawowitego papie˝a. Nast´pnie, 25 grudnia 800 roku zosta∏ przez papie˝a ukoronowany na cesarza. Cesarz, jako
namiestnik Chrystusa, nie waha∏ si´ g∏´boko anga˝owaç w wewn´trzne sprawy KoÊcio∏a, inicjujàc
choçby reform´ liturgicznà i poddajàc klasztory
ÊciÊlejszej kontroli paƒstwa.

Rod

Imperium Karola Wielkiego
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Korzenie renesansu

Florencja wcià˝ zachowa∏a
wczesnorenesansowy
charakter zabudowy.
Jej wie˝e, których wspania∏oÊç
dziÊ tak podziwiamy, w tamtej
epoce by∏y siedzibà i zarazem
symbolem zajadle walczàcych
ze sobà frakcji. Skutków tych
walk doÊwiadczy∏ boleÊnie
sam Dante. Warto te˝
zauwa˝yç, ˝e gdy Florencja
wyda∏a tak wielu wspania∏ych
artystów, to sàsiednia Siena,
choç równie zamo˝na, nie
mog∏a si´ poszczyciç równie
wielkimi postaciami.

Zazwyczaj przyjmuje si´, ˝e renesans rozpoczà∏ si´ w po∏owie XV wieku,
jednak wcale nie∏atwo go scharakteryzowaç. Nie by∏ jedynie powrotem
do dziedzictwa staro˝ytnoÊci, ani odrzuceniem Êredniowiecznych
poglàdów, wartoÊci i wierzeƒ. Zapowiedê niemal ka˝dego aspektu
renesansu mo˝na dostrzec ju˝ w Êredniowiecznej Europie.

˚YCIE KULTURALNE

ÂREDNIOWIECZE

Pisma Âwi´tego oraz katolickiej tradycji Êredniowiecznego KoÊcio∏a. Szczyt jego s∏awy zbieg∏ si´
z rozpowszechnieniem druku, a Pochwa∏a g∏upoty
jeszcze za ˝ycia autora mia∏a 43 wydania.
Antyklerykalizm
Renesans nie by∏ z pewnoÊcià odejÊciem od katolicyzmu, ale krytykowa∏ wiele jego przywar. Erazm,
zadawszy pytanie: „co by si´ sta∏o, gdyby papie˝ naÊladowa∏ Chrystusa w swym ubóstwie”, odpowiada∏: „tysiàce skrybów, pochlebców i alfonsów straci∏oby zaj´cie i dochody”. Takie sàdy nie by∏y
zupe∏nà nowoÊcià, podobne wyra˝a∏y wczeÊniej
ró˝ne grupy traktowane jako heretyckie, na przyk∏ad waldensi. Jednak˝e w XV wieku coraz wi´kszy
nacisk zacz´to k∏aÊç na bezpoÊredni kontakt cz∏owieka z Bogiem, bez wstawiennictwa kap∏ana jako
rzecznika czy spowiednika – co w konsekwencji
oznacza∏o atak na znacznà cz´Êç obrzàdku koÊcielnego. Niekiedy protest ten objawia∏ si´ pod postacià
ikonoklazmu, ale zasadniczo oznacza∏ stopniowe

ograniczanie w∏adzy KoÊcio∏a do spraw czysto religijnych. Majàce czterystuletnià tradycj´ marzenie
papie˝a Grzegorza VII o papieskiej monarchii nale˝a∏o od∏o˝yç do lamusa. Religia stawa∏a si´ coraz
bardziej prywatnà sprawà ka˝dego cz∏owieka.
Nauka i spo∏eczeƒstwo
W wyniku ograniczania w∏adzy KoÊcio∏a nad Êwiatem Êwieckim, uczeni i filozofowie mogli swobodniej poÊwi´ciç si´ badaniom nowych idei, w mniejszym stopniu obawiajàc si´ ingerencji cenzury.
Sàdzono wówczas, ˝e tajemnice wszechÊwiata mogà byç poznane na drodze danej od Boga intuicji.
W niektórych kwestiach nie by∏o to zbyt odleg∏e
od post´pów poczynionych w XII i XIII wieku przez
takich uczonych jak Abelard, Jan z Salisbury i Êw. Tomasz z Akwinu, ale ich zainteresowania bardziej sz∏y
w stron´ tego, co boskoÊç w cz∏owieku mo˝e ods∏oniç przez introspekcj´ i logiczne myÊlenie, ni˝ tego,
co mo˝emy osiàgnàç dzi´ki naszemu rozumowi.
Najwi´kszà zdobyczà renesansu by∏a niezale˝noÊç myÊlenia, a nikt chyba nie posiad∏ jej w wi´kszym stopniu, co Leonardo da Vinci. Urodzony
w 1452 roku najlepiej jest znany z dzie∏ malarskich,
zw∏aszcza Mony Lizy i Ostatniej Wieczerzy. Malarstwo stanowi∏o jednak˝e dla niego tylko swoiste
hobby; jego g∏ównym zainteresowaniem by∏a
nauka, zw∏aszcza mechanika. WÊród wielu planów

niezrealizowanych w jego szkicowniku znajdujà si´
projekty bliskie wspó∏czesnym wynalazkom, takim
jak broƒ maszynowa, helikopter i ∏ódê podwodna.
Wizja Êwiata
Renesans bywa postrzegany przez pryzmat wielkich
myÊlicieli tego okresu – Leonarda, Galileusza,
Kopernika i Bacona – jednak podobnie jak w przypadku ka˝dej wielkiej intelektualnej rewolucji, ich
myÊli wcale nie by∏y zgodne z dominujàcymi wówczas
poglàdami na Êwiat. W epoce tej wcià˝ dominowa∏y
astrologia, alchemia i magia. Niemniej umacnia∏o si´
przekonanie, ˝e ludzkoÊç jest zdolna do zapanowania
nad Êwiatem, tym samym mala∏a rola, jakà przyznawano OpatrznoÊci. Okowy „grzechu” cià˝y∏y w mniejszym stopniu myÊlicielom renesansu ani˝eli ich poprzednikom, a ich osiàgni´cia w znacznie wi´kszym
stopniu polega∏y na pokonywaniu starych obaw
i uprzedzeƒ, ni˝ na podboju nowych ziem.
Jednym ze wskaêników zmiany myÊlenia by∏o
to, ˝e coraz cz´Êciej uk∏adem odniesienia stawa∏a
si´ Europa, a nie Êwiat chrzeÊcijaƒski. OczywiÊcie
Êredniowieczni uczeni tak˝e zdawali sobie spraw´,
˝e mieszkajà na kontynencie przez klasycznych
geografów nazwanym Europà, ale wielu czerpa∏o
wiedz´ o Êwiecie rozciàgajàcym si´ poza ich w∏asnà
okolicà g∏ównie z opowieÊci kupców, pielgrzymów
i krzy˝owców.
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Potwarz Sandra Botticellego.
Botticelli by∏ najbardziej
indywidualnym,
a jednoczeÊnie zapewne
najbardziej wp∏ywowym
artystà florenckim pod koniec
XV wieku. Mo˝liwe, ˝e
mecenasowa∏ mu cz∏onek
rzàdzàcego rodu Medyceuszy.
W interpretacjach jego
obrazów przyjmuje si´,
˝e przedstawiani tam
klasycystyczni bogowie i herosi
nie sà jedynie beztroskimi
mieszkaƒcami Olimpu, ale te˝
symbolicznym uosobieniem
g∏´bszych moralnych czy
metafizycznych prawd.

Nauczanie
Nowe nauczanie z XV wieku obejmowa∏o co najmniej trzy w mniejszym lub wi´kszym stopniu nowe, powiàzane ze sobà elementy. Po pierwsze,
wprowadzono wielu klasycznych autorów, obecnie
powszechnie znanych, ale niemal ca∏kowicie pomijanych przez uczonych Êredniowiecznych, zw∏aszcza Homera i Cycerona. Po drugie, staro˝ytna greka odgrywa∏a coraz wi´kszà rol´, równorz´dnà
z ∏acinà. Po trzecie, w studiowaniu Biblii skupiano
si´ na studiach lingwistycznych oryginalnych
tekstów hebrajskich i greckich.
Postacià wiodàcà w tych nowych tendencjach
sta∏ si´ holenderski filozof, pisarz i teolog Gerhard
Gerhards, lepiej znany z pseudonimów literackich
jako Desiderius i Erazm z Rotterdamu. Przygotowa∏
on krytyczne wydania dzie∏ pisarzy staro˝ytnych,
takich jak Arystoteles i Cyceron, oraz Ojców KoÊcio∏a – Êw. Hieronima, Êw. Augustyna, Orygenesa.
Przyczyni∏ si´ tym samym znaczàco do g∏´bszego
poznania tych dzie∏ i syntezy tradycji staro˝ytnych,

1000–1400

1000–1400

Pochodzàcy z XIV wieku
manuskrypt Boskiej Komedii
Dantego ukazuje florenckiego
poet´ wraz z Wergiliuszem,
jego przewodnikiem,
w´drujàcych po kr´gach
piek∏a. Dante, swoimi
koncepcjami zwiàzków
mi´dzy religià, filozofià
i sztukà oraz pochwa∏à
tradycji klasycznego Êwiata,
zapowiada∏ wiele idei
zazwyczaj ∏àczonych
z XV-wiecznym renesansem.

Cywilizacja hellenistyczna 52
Renesans karoliƒski 130
Póêny renesans 220
OÊwiecenie 260
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bardziej zacofana pod wzgl´dem gospodarczym Rosja zajmowa∏a ogromne
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Próby zmniejszenia obcià˝eƒ paƒszczyênianych
i stworzenie scentralizowanej administracji na
W´grzech kosztem tamtejszego samorzàdu szlacheckiego okaza∏y si´ zbyt Êmia∏ymi posuni´ciami.
Po Êmierci Józefa II w 1790 roku W´gry znalaz∏y si´
na skraju buntu, a w Niderlandach austriackich
wybuch∏o zbrojne powstanie. Wydaje si´, ˝e reformy józefiƒskie okaza∏y si´ zbyt radykalne albo
niezrozumia∏e nawet dla ich potencjalnych beneficjentów – ch∏opów paƒszczyênianych. Szlachta natomiast zbyt dobrze zdawa∏a sobie spraw´ ze swej
silnej pozycji w paƒstwie, by ugiàç si´ przed jego
wolà. Na ∏o˝u Êmierci Józef II mia∏ rzec: „Tu le˝y
ksià˝´, który mia∏ co prawda szczere intencje, ale
który mia∏ te˝ nieszcz´Êcie widzieç, jak wszystkie
jego plany leg∏y w gruzach”.
Rozbiory Polski
Bez wzgl´du na oÊwiecone idee, jakie wyznawali,
Fryderyk Wielki, Katarzyna Wielka i w∏adcy habsburscy wobec s∏abych sàsiadów okazywali si´ bezlitoÊni. Trzy pot´gi wspó∏pracowa∏y ze sobà podczas
trzech rozbiorów Polski w 1772, 1793 i 1795 roku.
UmyÊlne zniszczenie jednego z najstarszych
i najwi´kszych paƒstw w Europie by∏o aktem
bez precedensu.
S∏aboÊç Rzeczypospolitej wynika∏a z degeneracji
jej ustroju politycznego. O losach tego wielonarodowego paƒstwa decydowa∏ sejm z∏o˝ony z króla
i reprezentantów szlachty. S∏aba pozycja monarchy
wynika∏a z faktu, ˝e nie by∏ on w∏adcà dziedzicznym
lecz elekcyjnym. W rezultacie polski tron sta∏ si´
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w XVIII wieku przedmiotem mi´dzynarodowych
rozgrywek. Sejm zosta∏ tak˝e powa˝nie os∏abiony
przez praktyk´ liberum veto – przys∏ugujàce ka˝demu pos∏owi prawo do zerwania obrad przez wyra˝enie sprzeciwu. W efekcie liczàcy wówczas 11 mln
mieszkaƒców kraj by∏ zdecentralizowany i dysponowa∏ zaledwie 12-tysi´cznà armià.
Po Êmierci polskiego króla w 1763 roku Katarzyna Wielka wp∏yn´∏a na obj´cie polskiego tronu
przez swego faworyta, Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego. Dalsze próby podporzàdkowania sobie
Rzeczypospolitej przez Rosj´ spowodowa∏y powstanie przeciwko rosyjskim wp∏ywom zwane konfederacjà barskà. Kiedy rosyjskie wojska zd∏awi∏y
konfederacj´, pomi´dzy trzema pot´gami uzgodniono pierwszy rozbiór Polski. Rzeczpospolita straci∏a oko∏o jednej trzeciej swego terytorium,
a rosyjskie wojska zmusi∏y sejm do ratyfikacji
podzia∏u. W zamian za to Stanis∏aw August móg∏
przeprowadziç pewne reformy. Sytuacja ta trwa∏a
20 lat, do czasu, gdy Sejm Czteroletni zaczà∏ wprowadzaç radykalne reformy. Zwieƒczeniem jego
dzia∏aƒ by∏o uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji. Wtedy dosz∏o do kolejnego zaboru dokonanego przez Rosj´ i Prusy, przeprowadzonego
w 1793 roku. Wiosnà 1794 roku wybuch∏o powstanie narodowe pod wodzà Tadeusza KoÊciuszki, jednak ju˝ w listopadzie tego roku zosta∏o st∏umione.
Trzy mocarstwa zdecydowa∏y si´ po∏o˝yç kres
polskiej paƒstwowoÊci, dokonujàc trzeciego rozbioru w 1795 roku. W ten sposób Polska zosta∏a
wymazana z mapy Europy na ponad 100 lat.
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Mapa polityczna Europy
w po∏owie XVIII wieku.
Na kontynencie dominowa∏y
wtedy Francja, Austria, Prusy
i Rosja. Przewaga Szwecji
na Ba∏tyku, a Hiszpanii
na Atlantyku i Morzu
Âródziemnym odesz∏y
w przesz∏oÊç wraz z wojnami
rozpoczynajàcymi XVIII wiek.
Wielka Brytania stopniowo
wy∏ania∏a si´ jako wielka
pot´ga morska, wypierajàc
z walki o kolonie Francj´
i Hiszpani´. We wschodniej
Europie rozleg∏a, ale s∏aba
Rzeczpospolita sta∏a si´
terenem rywalizacji paƒstw
oÊciennych.
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Austria
Cesarzowa Maria Teresa pozostawi∏a swe paƒstwo
scentralizowane i umocnione militarnie, choç zdominowane przez konserwatywne elity i pozostajàce
w sojuszu z KoÊcio∏em. Syn Marii Teresy, Józef II, by∏
goràcym zwolennikiem idei oÊwiecenia, ale jako
wspó∏regent od 1765 roku przy ka˝dej próbie samodzielnych reform spotyka∏ si´ z oporem matki.
Dopiero po jej Êmierci w 1780 roku zaczà∏ zdecydowanie i szybko wprowadzaç reformy, okazujàc w tym
niezwyk∏à, chorobliwà wr´cz gorliwoÊç. Pragnà∏ reformowaç niemal ka˝dy aspekt ˝ycia spo∏ecznego –
w ciàgu dziewi´ciu lat wyda∏ 6206 reformatorskich
edyktów. OÊwiecony absolutyzm w jego wersji zosta∏
nawet okreÊlony mianem józefinizmu. KoÊció∏ znalaz∏
si´ pod kontrolà paƒstwa, cz´Êç jego ziemi zsekularyzowano; zlikwidowano tak˝e zakony kontemplacyjne, a ksi´˝a mieli staç si´ urz´dnikami w sutannach.
Wprowadzono tolerancj´ religijnà, znoszàc m.in. wiele ograniczeƒ dotyczàcych spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej.
Wprowadzono reform´ edukacyjnà i zmniejszono
zakres obowiàzków ch∏opów paƒszczyênianych.
Zniesiono praktycznie cenzur´, ograniczono kar´
Êmierci, a herezj´ i czary wy∏àczono spod jurysdykcji
sàdów karnych; skodyfikowano te˝ prawo.
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Rosyjskie elity cieszy∏y si´ stosunkowà swobodà.
Zniesiono cenzur´, t∏umaczono oÊwieceniowà literatur´. Zmniejszono zakres stosowania tortur i kary Êmierci, promowano tak˝e tolerancj´ religijnà.
Jednak ostatnie lata panowania Katarzyny Wielkiej
naznaczone by∏y obawami spowodowanymi wybuchem rewolucji francuskiej.
W polityce zagranicznej Katarzyna pokaza∏a bezwzgl´dnoÊç, konsolidujàc imperium i rozszerzajàc
granice kosztem Polski podczas trzech rozbiorów,
które nastàpi∏y w latach 1772–95. W wyniku wojen
z Turcjà w latach 1768–74 i 1787–92 i ze Szwecjà
1788–90 imperium rosyjskie opar∏o si´ o brzegi
Ba∏tyku i Morza Czarnego.
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bezwzgl´dnà polityk´ wobec swych s∏abszych sàsiadów.
Katarzyna Wielka
Caryca Katarzyna II wywar∏a równie wielki wp∏yw
na dzieje Rosji, co jej poprzednik Piotr I. Ta niemiecka ksi´˝niczka, córka ksi´cia Anhalt-Zerbst,
gubernatora Szczecina i pruskiego marsza∏ka polnego, poÊlubi∏a Piotra, bratanka panujàcej carycy
El˝biety. Wkrótce po obj´ciu przez niego tronu
dosz∏o do arystokratycznego spisku. Piotra III obalono i zamkni´to w twierdzy, aby nast´pnie zamordowaç. Katarzyn´ obwo∏ano carycà.
Szybko okaza∏o si´, ˝e jest zdolnà w∏adczynià,
dà˝àcà do w∏adzy w duchu oÊwieconego absolutyzmu. Podobnie jak Fryderyk Wielki korespondowa∏a z Wolterem i wspiera∏a publikacj´ ostatnich
tomów Encyklopedii Diderota i d’Alemberta.
W 1765 roku powo∏a∏a Komisj´ Ustawodawczà do
zbadania mo˝liwoÊci zreformowania ustroju spo∏ecznego. By∏ to jednak tylko pusty gest, który
skoƒczy∏ si´ wprowadzeniem zaledwie kilku
praktycznych reform. Katarzyna nie chcia∏a dzieliç
si´ w∏adzà, argumentujàc, ˝e ogromny rozmiar
Rosji wymaga jedynego, absolutnego w∏adcy. Warto
te˝ wspomnieç, ˝e reformy, o których pisa∏a w listach do filozofów, m.in. wyzwolenie ch∏opów
paƒszczyênianych, spotka∏yby si´ z ostrym sprzeciwem dworian, czyli szlachty, która zajmowa∏a
wszystkie wy˝sze stanowiska w administracji i armii.
Tymczasem administrowanie rozrastajàcym si´ imperium stawa∏o si´ coraz bardziej skomplikowane.
TrudnoÊci jeszcze bardziej da∏y o sobie znaç po wybuchu powstania Pugaczowa, podajàcego si´ za
zmar∏ego Piotra III i prowadzàcego za sobà Kozaków
oraz ch∏opów. Powstanie rozla∏o si´ szeroko na po∏udniowe kraƒce imperium, a st∏umione zosta∏o z du˝ym trudem. Obna˝y∏o ono s∏aboÊç lokalnych
struktur administracji paƒstwowej i wykaza∏o koniecznoÊç sojuszu w∏adcy z warstwami uprzywilejowanymi. W rezultacie w 1785 roku Katarzyna wyda∏a
przywilej okreÊlajàcy status dworianstwa jako „prawo niepodwa˝alne”. Poddaƒstwo zosta∏o utrzymane.
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paƒstw szukali sposobów ich zreformowania, prowadzàc jednoczeÊnie

Katarzyna Wielka, portret
z oko∏o 1770 roku. Za jej
rzàdów Rosja sta∏a si´
wiodàcym europejskim
mocarstwem, blisko
zwiàzanym z Prusami
i Austrià. W polityce
wewn´trznej poczynione
przez Katarzyn´ deklaracje
dotyczàce oÊwieconych
rzàdów zderzy∏y si´
z jej determinacjà
w zachowywaniu w∏adzy
absolutnej. Mimo rozrostu
biurokracji i prawnego
uregulowania porzàdku
spo∏ecznego, przez d∏ugi czas
osobami o najwi´kszych
wp∏ywach w paƒstwie byli
jej umiej´tnie dobierani
i w odpowiednim czasie
usuwani kochankowie.
Zasada ta znalaz∏a
odzwierciedlenie tak˝e
w polityce zagranicznej,
kiedy Stanis∏aw Poniatowski
zosta∏ królem polskim.
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Najwi´ksze mocarstwa wschodnioeuropejskie, Austria i Rosja, boryka∏y si´
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EPOKA WIKTORIA¡SKA
Za panowania królowej Wiktorii (1837–1901) Wielka Brytania by∏a zapewne
najsilniejszym paƒstwem na Êwiecie. Jej pot´ga ekonomiczna osiàgn´∏a
swój szczyt oko∏o roku 1870, by nast´pnie ustàpiç miejsca Stanom
Zjednoczonym i Niemcom. A mimo to ówczesne brytyjskie imperium
kolonialne nie mia∏o sobie równych. Brytyjscy politycy w tym czasie
musieli jednak stawiç czo∏a powa˝nym problemom wewn´trznym.
i utalentowany pisarz pochodzenia ˝ydowskiego, dwu-

skiej by∏ liberalizm. Okres 1850–74 charakteryzowa∏

krotny premier. Ku zdziwieniu libera∏ów, konserwatyÊci

si´ niemal nieprzerwanym panowaniem partii liberal-

uzyskali poparcie szerokiego elektoratu, przeprowa-

nej. Libera∏owie „epoki równowagi” rzàdzili Wielkà

dzajàc w 1867 roku tzw. drugi Reform Bill. Ustawa ta

Brytanià z g∏´bokim poczuciem odpowiedzialnoÊci za

rozszerza∏a prawo wyborcze, obejmujàc ca∏à klas´

kraj i jego mieszkaƒców oraz reformatorskim zapa∏em.

Êrednià oraz zamo˝niejszych robotników i dwukrotnie

Ich polityka koncentrowa∏a si´ na zapewnieniu

zwi´kszajàc elektorat. Partia konserwatywna uzyska∏a

wolnego handlu na Êwiecie, szukaniu oszcz´dnoÊci

wysoce efektywnà organizacj´ wewn´trznà, a w celu

w wydatkach paƒstwa i reformach spo∏ecznych;

zyskania szerokiego poparcia odwo∏ywa∏a si´ do wro-

k∏ad∏a tak˝e nacisk na uÊwiadomienie ka˝demu Brytyj-

dzonego Brytyjczykom konserwatyzmu, a tak˝e roznie-

czykowi odpowiedzialnoÊci za w∏asny los. Polityka

ca∏a poczucie dumy narodowej.

gospodarcza opiera∏a si´ o ekonomi´ Adama Smitha,

Przed ustawà reformatorskà z 1867 roku Disraeli

który g∏osi∏ zasady wolnego rynku, posiadajàcego

nie do koƒca zdawa∏ sobie spraw´ z konsekwencji

zdolnoÊç samoregulacji.

swego dzia∏ania. Jak si´ okaza∏o, by∏o to dobre posu-

Libera∏owie koncentrowali si´ równie˝ na wszyst-

ni´cie polityczne i wa˝ny krok na drodze do pe∏nej

kich wielkich zagadnieniach politycznych tamtego cza-

demokratyzacji brytyjskiej polityki, co dokona∏o si´

su: ekspansji kolonialnej, reformie wyborczej, reformie

ju˝ po I wojnie Êwiatowej.
KonserwatyÊci popierali rozwój imperium i nag∏a-

i „kwestii irlandzkiej”. Rozpoczynajàce t´ epok´ znie-

Êniali nowe podboje, starali si´ przekonaç rodaków,

sienie ustaw zbo˝owych, polegajàce na odstàpieniu

˝e stanowià awangard´ Zachodu i ich zadaniem jest

od protekcjonistycznych ce∏ na dostawy ˝ywnoÊci, na-

cywilizowanie innych, mniej rozwini´tych ludów.

stàpi∏o przy bezprecedensowej zgodzie co do korzyÊci

W ten sposób uzyskali poparcie klasy Êredniej, a tak˝e

wynikajàcych z wolnego handlu i wolnego spo∏eczeƒ-

wielu przedstawicieli klas ni˝szych. Wyborcza reforma

stwa. Jednak ograniczone prawo wyborcze sprawia∏o,

stworzy∏a nowy krajobraz polityczny, w którym libera-

˝e w tym najbardziej uprzemys∏owionym kraju Êwiata

∏owie, reprezentujàcy elit´ i uprzywilejowanych,

grupy spo∏eczne, wyros∏e dzi´ki industrializacji, d∏ugo

musieli znajdowaç nowà drog´ do zmasowanego

nie posiada∏y godnej reprezentacji. Dlatego te˝ trudno

elektoratu, co zaowocowa∏o kolejnà reformà prawa

jest ustaliç, w jakim stopniu ogó∏ spo∏eczeƒstwa

wyborczego, tym razem autorstwa Gladstone’a.

popiera∏ liberalnà polityk´ lansowanà przez elity.

Po 1885 roku ju˝ 70 procent doros∏ych Brytyjczyków

Najwi´kszym spoÊród angielskich libera∏ów by∏

NARODY I IMPERIA

s∏u˝by cywilnej, polityce religijnej, „kwestii spo∏ecznej”

1849–1914

Wielka Wystawa w 1851 roku zosta∏a zorganizowana
w olbrzymiej hali z ˝elaza i szk∏a nazwanej Pa∏acem
Kryszta∏owym. Mia∏a ona 540 m d∏ugoÊci i 140 m
szerokoÊci, a tempo jej budowy by∏o równie
imponujàce jak wymiary – bowiem postawiono jà
zaledwie w 9 miesi´cy. Ten pomnik brytyjskiej myÊli
technicznej przeznaczony zosta∏ dla zaprezentowania
osiàgni´ç Êwiatowego i brytyjskiego handlu
oraz przemys∏u. Or´downikiem Wielkiej Wystawy
z 1851 roku by∏ brytyjski ksià˝´ ma∏˝onek Albert
(tytu∏ ma∏˝onków królowych angielskich), opiekun
naukowców i wielki pasjonat techniki.

Dominujàcà si∏à w brytyjskiej polityce epoki wiktoriaƒ-

mog∏o decydowaç o losach swojego kraju.

William Gladstone, wielokrotny premier, wielki mów-

Wielka Brytania epoki wiktoriaƒskiej stanowi∏a

ca i cz∏owiek o nieskazitelnej reputacji. To jego dzie-

najwi´kszà pot´g´ morskà i kolonialnà Êwiata,

∏em by∏o przekszta∏cenie powsta∏ej w XVII wieku

choç zarazem doÊwiadczanà przez wielkie wstrzàsy

partii wigów w nowoczesnà Parti´ Liberalnà.

wewn´trzne. W wysoce zindustrializowanym paƒ-

Przeciwnikami politycznymi libera∏ów byli konser-

stwie u szczytu pot´gi, przechodzàcym bezpreceden-

watyÊci zwani tradycyjnie torysami. Odzyskali oni zna-

sowe zmiany demograficzne, spo∏eczne i gospodar-

czenie i w∏adz´ w Anglii w okresie, kiedy partià kon-

cze, istnia∏o tysiàce spraw mogàcych zjednoczyç

serwatywnà kierowa∏ Benjamin Disraeli, polityk

lub podzieliç jego obywateli.
EPOKA WIKTORIA¡SKA
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„SolidarnoÊç” by∏a jedynym
w bloku wschodnim tak
masowym, bo 10-milionowym
ruchem protestu. Jej powstanie
sta∏o si´ zaczàtkiem zmian
we wszystkich paƒstwach
Europy Wschodniej.

Póêne lata 70. charakteryzowa∏o odejÊcie od polityki odpr´˝enia
w relacjach Zachodu z ZSRR. Sowiecka inwazja na Afganistan
oraz obj´cie prezydentury przez Ronalda Reagana w USA
spowodowa∏y powrót konfrontacyjnych nastrojów. Poczàtek lat 80.
to równie˝ powstanie w Polsce „SolidarnoÊci”.

1945–1989
ZIMNA WOJNA

Sowiecka pomoc wojskowa
dla komunistycznego rzàdu
w Afganistanie doprowadzi∏a
do trwajàcej 20 lat wojny
domowej i obna˝y∏a s∏aboÊç
sowieckiego imperium.
Pozwoli∏o to spo∏eczeƒstwom
paƒstw Europy Wschodniej
˝ywiç nadzieje na cz´Êciowe
choçby uwolnienie si´ spod
sowieckiej dominacji.

PODZIELONA EUROPA

Umacnianie si´ Zachodu
W tym okresie Zachód wydobywa si´ z recesji
gospodarczej lat 70. i odzyskuje wiar´ we w∏asne si∏y. Szczególnà rol´ odegra∏o tu dojÊcie do w∏adzy
Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych.
Obni˝ajàc podatki tchnà∏ nowe ˝ycie w amerykaƒskà gospodark´, powiàzanà z Europà Zachodnià,
a przede wszystkim zerwa∏ z dotychczasowà ust´pliwà politykà wobec Zwiàzku Sowieckiego.
Polityka Reagana wobec bloku wschodniego cieszy∏a si´ zdecydowanym poparciem przywódców

paƒstw zachodnioeuropejskich. Dotyczy∏o to nie
tylko konserwatywnej premier Wielkiej Brytanii
Margaret Thatcher i chadeckiego kanclerza RFN
Helmuta Kohla, ale tak˝e socjalistycznego prezydenta Francji Fran˜oisa Mitteranda. Doszli oni do
wspólnego wniosku, ˝e narastajàcà s∏aboÊç ZSRR
nale˝y wykorzystaç do dalszego os∏abienia jego inicjatywy w polityce Êwiatowej. Zdecydowali o rozmieszczeniu w Europie rakiet Êredniego zasi´gu.
Decyzja ta, niezmieniona pomimo protestów skrajnej lewicy, w po∏àczeniu z amerykaƒskim programem „gwiezdnych wojen” zmusi∏a Zwiàzek
Sowiecki do zwi´kszonego wysi∏ku zbrojeniowego,
który os∏abi∏ i tak pogrà˝onà w strukturalnym kryzysie komunistycznà gospodark´. Zachód przeszed∏ do zdecydowanej politycznej ofensywy.
„SolidarnoÊç” i os∏abienie
bloku wschodniego
Za∏amanie gospodarcze krajów bloku wschodniego prze∏omu lat 70. i 80. unaoczni∏o, ˝e problem
ma charakter strukturalny – gospodarka centralnie
planowana okazywa∏a si´ niewydajna i niezdolna
do konkurencji z kapitalistycznym Zachodem.
Strategiczne decyzje ekonomiczne podejmowali
biurokraci partyjni, dla których interes przedsi´biorstwa liczy∏ si´ mniej ni˝ ich pozycja w aparacie
w∏adzy. Korupcja by∏a na porzàdku dziennym, wielu ludzi mia∏o drugà prac´ „na czarno”, w którà inwestowa∏o ca∏à swojà energi´ kosztem oficjalnego
zatrudnienia. Nacisk na przemys∏ ci´˝ki oznacza∏,
˝e wyst´powa∏y ciàg∏e braki, stano w kolejkach
nawet po najbardziej podstawowe artyku∏y.
Wzrasta∏o powszechne niezadowolenie, zwracajàc
si´ g∏ównie przeciwko aparatowi partyjnemu, postrzeganemu jako paso˝ytujàcy na podleg∏ym mu
spo∏eczeƒstwie.
Aby utrzymaç p∏ynnoÊç finansowà gospodarki,
kraje wschodnioeuropejskie zaciàga∏y zagraniczne
po˝yczki. Dotyczy∏o to zw∏aszcza Polski. W´gry, za
swój nieco zasobniejszy „gulaszowy socjalizm”,

zap∏aci∏y zad∏u˝eniem zagranicznym si´gajàcym
po∏owy produktu narodowego brutto. Jedynie
Rumunia zdo∏a∏a sp∏aciç ca∏kowicie d∏ug zagraniczny, choç kosztem skrajnych wyrzeczeƒ ludnoÊci.
Gospodarki te znalaz∏y si´ na kraw´dzi za∏amania
i mog∏y ocaleç jedynie dzi´ki g∏´bokim reformom.
U êróde∏ powstania pierwszego w bloku wschodnim masowego ruchu protestu, jakim by∏ kierowany przez Lecha Wa∏´s´ NSZZ „SolidarnoÊç”, le˝a∏y
mi´dzy innymi pogarszajàce si´ warunki bytowe
znacznej cz´Êci obywateli Polski Ludowej. Jednak˝e
strajk, który wybuch∏ w gdaƒskiej Stoczni im.
Lenina w sierpniu 1980 roku i szybko rozprzestrzeni∏ si´ na inne zak∏ady Wybrze˝a, sta∏ si´ polem walki nie tylko w kwestiach ekonomicznych. WÊród postulatów strajkujàcych pojawi∏o si´ te˝ prawo do
powo∏ania wolnych zwiàzków zawodowych, prawo
do strajku i wolnoÊç s∏owa. Komunistyczny rzàd
zgodzi∏ si´ na powstanie niezale˝nego zwiàzku zawodowego „SolidarnoÊç”, który ju˝ po kilku miesiàcach sta∏ si´ szerokim ruchem spo∏ecznym, zrzeszajàcym dziesi´ç milionów obywateli. Tym niemniej
od samego poczàtku jego istnienia w∏adze przygotowywa∏y si´ do zgniecenia go si∏à. Uczyniono to
w grudniu 1981 roku, gdy gen. Wojciech Jaruzelski
og∏osi∏ wprowadzenie stanu wojennego i delegalizacj´ „SolidarnoÊci”, która musia∏a przejÊç do dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, lecz wcià˝ cieszy∏a si´ poparciem narodu.
Powstanie „SolidarnoÊci” w Polsce nie min´∏o
bez echa w innych krajach bloku wschodniego.
W Czechos∏owacji na czele protestu stan´li dysydenccy pisarze z ruchu Karta 77, tacy jak Vaclav
Havel. Dysydenci przejawiali tak˝e aktywnoÊç
w NRD oraz na W´grzech. W wi´kszoÊci sowieckich
satelitów pojawili si´ te˝ nastawieni reformatorsko
komuniÊci, choç poprzednie próby reform
Nagy’ego i Dubczeka skoƒczy∏y si´ interwencjà
sowieckà. W latach 80. jednak˝e sytuacja by∏a ju˝
odmienna. Kolejny reformator pojawi∏ si´ nie w jednym z satelitów, ale w samym sercu imperium.

ZIMNA WOJNA
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Kryzys na Wschodzie
W grudniu 1979 roku Armia Czerwona dokona∏a inwazji na Afganistan, by wesprzeç tamtejszy

komunistyczny re˝im, zagro˝ony przez muzu∏maƒskà partyzantk´. By∏a to pierwsza w okresie zimnej
wojny interwencja sowieckich wojsk poza obszarem uznawanym przez Zachód za rosyjskà stref´ wp∏ywów. Amerykaƒskiemu prezydentowi
Carterowi nie pozostawa∏o nic innego, jak zajàç
twarde stanowisko i na∏o˝yç na ZSRR sankcje gospodarcze, a tak˝e zdecydowanie wesprzeç walczàcych z Sowietami afgaƒskich mud˝ahedinów.
Poch∏aniajàca coraz wi´cej ofiar i Êrodków interwencja w Afganistanie obna˝y∏a s∏aboÊç ZSRR. Zacofanie technologiczne i kryzys gospodarczy prze∏omu
lat 70. i 80. dotyczy∏ zresztà ca∏ej Europy Ârodkowo-Wschodniej.

1945–1989

Proces odpr´˝enia od samego poczàtku nie przebiega∏ bez przeszkód. Rozmowy o ograniczeniu zbrojeƒ
nie przynios∏y prze∏omu. Ideologiczny konflikt mi´dzy komunizmem a kapitalizmem trwa∏ nadal, od
czasu do czasu dochodzi∏o nawet do bezpoÊredniej
konfrontacji supermocarstw. Po wojnie Yom Kippur
na Bliskim Wschodzie w paêdzierniku 1973 roku
ZSRR zagrozi∏ wys∏aniem wojsk dla obrony Egiptu
przed Izraelem. Nixon odpowiedzia∏ postawieniem
si∏ zbrojnych USA na ca∏ym Êwiecie w „III stan gotowoÊci” – ostatni przed rozpocz´ciem wojny.
Porozumienia SALT o ograniczeniu arsena∏ów
nuklearnych nie uwzgl´dnia∏y wszystkich aspektów zagadnienia. Doprowadzi∏y co prawda do
zniszczenia pewnej liczby pocisków, ale nie powstrzymywa∏y rozwoju nowych broni, czy te˝ nie
obejmowa∏y ogólnej redukcji uzbrojenia. Na poczàtku swojej prezydentury w 1976 roku Jimmy
Carter mia∏ ambicje zredukowaç arsena∏ nuklearny
do jednej trzeciej, jednak˝e wynegocjowany
w 1979 roku traktat SALT II nie spe∏nia∏ tych oczekiwaƒ. Chwiejny pokój ∏atwo móg∏ zostaç zerwany.

[Szczególnym wydarzeniem,
równie˝ z punktu widzenia
konfrontacji Wschodu
z Zachodem, by∏ wybór
w paêdzierniku 1978 roku
polskiego kardyna∏a Karola
Wojty∏y na papie˝a.
Jan Pawe∏ II zerwa∏
z dotychczasowà postawà
swoich poprzedników,
dà˝àcych do zabezpieczenia
losu katolików za ˝elaznà
kurtynà poprzez
uk∏ady z paƒstwami
komunistycznymi. Swoim
autorytetem wspar∏ Zachód
w konfrontacji z sowieckim
zagro˝eniem.]
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