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Tematyka historia klasa VII 17.04. 

Temat: Narodziny faszyzmu-Włochy po I wojnie światowej. 

 

Witam Was. Niestety nadal jeszcze nie wróciliśmy do naszej szkoły. 

Przesyłam Wam informacje do zapoznania się  z historii. Pozdrawiam 

Was. 

 

 

Zagadnienia do lekcji: 

1. Włochy po I wojnie światowej 

2. Rządy faszystów we Włoszech 

 

Przypomnij sobie i odpowiedz ustnie na podane pytania. 

 

Zapoznaj się z podanymi materiałami oraz z treściami z podręcznika 

strona 192-193.  

 

Włochy po I wojnie światowej 

 Po wojnie Włochy, podobnie jak wiele innych krajów, przeżywały kryzys 

gospodarczy. Mimo zwycięstwa w wojnie były krajem biednym i zadłużonym. 

Powszechna bieda i brak perspektyw na lepsze życie stały się przyczyną 

masowych demonstracji i strajków. Najbardziej niezadowoloną grupą społeczną 

byli żołnierze i oficerowie armii włoskiej powracający z frontu, nierzadko chorzy 

i okaleczeni, dla których także nie było pracy. W atmosferze narastających 

nastrojów rewolucyjnych w 1919 roku dawny socjalista i dziennikarz Benito 

Mussolini założył organizację kombatancką skupiającą weteranów wojennych, 

która miała na celu obronę ich interesów. Członków organizacji Mussoliniego 

nazywano faszystami. Tuż po powstaniu Związku Włoskich Kombatantów, 

Mussolini ogłosił program nowej organizacji. Zawierał on hasła budowy 

wielkich, mocarstwowych Włoch, opodatkowania najbogatszych obywateli oraz 

konfiskatę majątków kościelnych. W 1921 roku Mussolini przekształcił 
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organizację kombatancką w Narodową Partię Faszystowską, na czele której 

stanął, przyjmując tytuł duce (po włosku duce, czytaj: ducze, oznacza „wodza, 

przywódcę”). Już jako przywódca partii Mussolini próbował zjednać sobie 

społeczeństwo obietnicami stworzenia państwa będącego kontynuatorem 

tradycji starożytnego Rzymu, a także przywrócenia utraconego autorytetu 

rządu. Obawiając się wybuchu rewolucji komunistycznej we Włoszech, 

właściciele ziemscy i przemysłowcy poparli Mussoliniego. Udzielili oni także 

nowemu ugrupowaniu wsparcia finansowego i otwarcie namawiali faszystów do 

rozprawy z socjalistami i komunistami. 

 

 

Zastanów się  

Jak wyglądała sytuacja gospodarcza Włoch po zakończeniu  I wojny 

światowej? 

 

 

Marsz na Rzym 

 Do walki z przeciwnikami politycznymi duce utworzył paramilitarne bojówki 

faszystowskie, zwane od koloru umundurowania „czarnymi koszulami”. W ciągu 

kilku lat od ich powstania miasta włoskie wielokrotnie były widownią walk 

ulicznych między faszystowskimi bojówkami a zwolennikami socjalistów                         

i komunistów. Ranni i zabici byli po obu stronach barykady. Żadne ugrupowanie 

polityczne nie potrafiło uspokoić radykalizujących się nastrojów społecznych. 

Częste zmiany rządów i wewnętrzne konflikty w partii socjalistycznej 



 

str. 3 
 

podkreślały tylko tymczasowość sytuacji politycznej we Włoszech. 

Wykorzystując kolejny kryzys rządowy, w 1922 roku faszyści zorganizowali tzw. 

marsz na Rzym, aby przejąć we Włoszech władzę. Chociaż w marszu wzięło 

udział 40 tys. gotowych na wszystko „czarnych koszul”, do żadnych walk nie 

doszło. Pod wrażeniem siły faszystów król – Wiktor Emanuel III – powierzył 

Mussoliniemu misję utworzenia nowego rządu, który niebawem został 

powołany. Po przejęciu władzy faszyści nie zlikwidowali, jak się powszechnie 

spodziewano, istniejących struktur parlamentarnych, zachowując tym samym 

pozory demokracji. Zdelegalizowali natomiast partię komunistyczną, oskarżaną 

o organizowanie strajków i sianie społecznego niepokoju. Inne partie polityczne 

działały we Włoszech legalnie. W 1923 roku powołano do życia Wielką Radę 

Faszystowską, w skład której weszli działacze partii faszystowskiej i członkowie 

rządu. Na jej czele stanął Mussolini. Rada, jako organ ustawodawczy działający 

obok parlamentu, służyła umacnianiu rządów faszystowskich.   

 

 

Walka z opozycją  

W wyborach w 1924 roku faszyści zdobyli większość w parlamencie. 

Nieprzejednanym przeciwnikiem faszystów był poseł partii socjalistycznej 

Giacomo matteotti (czytaj: dżiakomo matteotti). Publicznie oskarżył on 

Mussoliniego o stosowanie przemocy przez bojówki faszystowskie w czasie 

wyborów. Kilka dni później Matteotti został zamordowany przez zwolenników 

duce. Mord znanego polityka wstrząsnął włoskim społeczeństwem i zachwiał 
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polityczną pozycję Mussoliniego. Opinia publiczna uspokoiła się dopiero wtedy, 

gdy Mussolini wziął na siebie całą odpowiedzialność polityczną, moralną                         

i historyczną za zbrodnię. Na znak protestu przedstawiciele partii opozycyjnych 

opuścili parlament. Pełnia władzy w państwie należała teraz do faszystów 

bezwzględnie posłusznych partii i jej wodzowi, a Włochy stały się totalitarnym 

państwem faszystowskim. Rząd faszystów szybko wprowadził cenzurę prasy, 

zdelegalizował partie polityczne, a także zakazał działalności związków 

zawodowych. Do zwalczania przeciwników powołano Trybunał Specjalny. 

Przywrócono także karę śmierci. Poparcie społeczne zdobywali faszyści, 

organizując roboty publiczne (osuszanie bagien, budowa dróg i linii kolejowych 

itp.), które stały się źródłem zatrudnienia dla wielu Włochów. Te i inne działania 

przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego Włoch. Rozszerzono też 

system ubezpieczeń społecznych, otaczając szczególną opieką samotne matki 

wychowujące dzieci  

 i rodziny wielodzietne. Upowszechniano uprawianie sportu, który miał się 

przyczyniać do fizycznego rozwoju społeczeństwa. Mussolini wierzył także                        

i przekonywał o tym swych rodaków, że uda mu się stworzyć państwo równie 

silne, jak starożytne Imperium Rzymskie.  

 

Zastanów się 

Jakimi metodami faszyści włoscy sprawowali władzę w państwie?  
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To jest ważne- proszę przepisać do zeszytu 

 W 1922 r., we Włoszech władzę przejęli faszyści pod wodzą Benito 

Mussoliniego.  

 W wyborach w 1924 r. faszyści zdobyli większość w parlamencie. 

 Po zamordowaniu posła partii socjalistycznej, faszyści przejęli pełnię władzy                  

i Włochy stały się totalitarnym państwem faszystowskim. 

 

Praca domowa 

Odpowiedz na podane pytanie (odpowiedź odeślij do nauczyciela do 20.04.) 

Wymień etapy przejmowania władzy we Włoszech przez faszystów. 


