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Konferencja: Współczesny liberalizm i jego krytyka. Porządek myśli i ład społeczny, 

21-22 stycznia 2016 r. w Sali Balowej UW w Pałacu Tyszkiewiczów (pierwszy dzień) oraz  

w sali 308 Starej Biblioteki UW (drugi dzień). 

 

 

CZAS SPOŁECZNEJ DEMOKRACJI – 

POSZUKIWANIE DRÓG POJEDNANIA LEWICY I PRAWICY 

 

Dr n. pr. Marek Woch 

 

Dlaczego zająłem się problematyką pojednania lewicy i prawicy? 

 

Podział na ugrupowania partii i organizacji lewicowych i prawicowych tradycyjnie 

opiera się na stosunku tychże organizacji do poglądu na sprawę własności prywatnej, 

wspólnej (spółdzielczej) i państwowej, na rodzaj gospodarki prowadzonej przez władze 

państwa, na stosunku do podziału wypracowanych dóbr, czyli dochodu narodowego oraz 

dostępu społeczeństwa do nauki, odpowiedniego wykształcenia, zapewnienia możliwości 

pracy we własnym kraju, leczenia, korzystania z osiągnięć kultury i techniki
1
.  

Ruchy lewicowe kształtowały się po rewolucji francuskiej, wraz z rozwojem 

kapitalizmu. Ówczesny system kapitalistyczny był nie do zaakceptowania. Rozwijał się 

"na dziko, w barbarzyńskim stylu". Prawa Boże i normy moralne były kwestionowane już od 

końca XVII wieku przez ateistów oświeceniowych. Dołączył się do tego nurt szkoły 

                                                           
1
 Dnia 13 lutego 2016 r. ma odbyć się (ogólnopolska konferencja naukowa) pt. Przeszłość i przyszłość 

prawicy organizowana przez Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha Wasiutyńskiego, 

WNHiS UKSW-u, UKSW Warszawa, Wóycickiego 1/3, b. 23; 01-938 Warszawa.  

,,Zamiarem Konferencji: Przeszłość i przyszłość prawicy, jest analiza różnych aspektów funkcjonowania 

ugrupowań, ruchów, o charakterze prawicowym, dokonywana z perspektyw metodologicznych 

charakterystycznych dla różnych dyscyplin naukowych.  Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na 

dylematy, z którymi zmaga się oraz zmagała się w swojej historii tzw. prawica polityczna, ale także analiza 

problemów definicyjnych wynikających z podziału na lewicę i prawicę. Zamiarem konferencji jest także analiza: 

„prawicowej” myśli politycznej, „prawicowych” ideologii, jako podstaw teoretycznych działalności politycznej, 

działalności politycznej znaczących przedstawicieli prawicy (biografie polityczne przedstawicieli prawicy). Nie 

chcielibyśmy ograniczać wystąpień do podejmujących problematykę jedynie parlamentarnych ugrupowań 
politycznych, zapraszamy do udziału także osoby zajmujące się pozaparlamentarną prawicą. Ramy czasowe 

problematyki, która zostanie przeanalizowana w czasie konferencji, zdecydowaliśmy się ograniczyć do 

zgodnych z zainteresowaniami naukowymi prelegentów. Organizatorzy są w związku z tym otwarci na 

propozycje referatów przedstawiających m.in.: 1) początki kształtowania się tzw. rodzin ugrupowań 

politycznych XIX wieku, a także wcześniejszych procesów politycznych, które wpłynęły na ukształtowanie się 

prawicowych opcji politycznych, ale także 2) prawicę w okresie międzywojennym 3) położenie ugrupowań, 

środowisk prawicowych w ramach systemu komunistycznego oraz 4) dzieje prawicy po 1989 r., a także 5) tzw. 

teraźniejszość polityczną; poruszające różne aspekty wskazanego zagadnienia (myśl polityczna, problemy 

organizacyjne, problematyka elektoratów partyjnych). Zamiarem konferencji jest przedstawienie przeszłości 

oraz przyszłości tzw. prawicowej działalności politycznej, zarysowanie pewnych prognoz, a także mapy 

działalności prawicowej, ramy czasowe są zatem otwarte”. 
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heglowskiej, dążący do przekształcenia filozofii w krytykę, której celem była przemiana 

świata oraz krytykę religii. Do szkoły heglowskiej nawiązywali później Karol Marks  

i Fryderyk Engels. 

 

Formy własności 

 

Papież Jan Paweł II w encyklice ,,Laborem exercens” mówi o współposiadaniu środków 

produkcji, czyli: prawo własności powinno się pojmować ,,w najszerszym kontekście 

powszechnego prawa wszystkich do korzystania z dóbr całego stworzenia: prawo osobistego 

posiadania jako podporządkowane prawu powszechnego używania, uniwersalnemu 

przeznaczeniu dóbr”. 

Kanonizowany w dniu 27 kwietnia 2014 r., papież Jan XXIII  twierdzi w encyklice ,,Pacem in 

Terris”, że nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, jaka jest najwłaściwsza forma własności. 

Obowiązek dostosowania określonych form własności z jednoczesną możliwością korzystania  

przez wszystkich z dóbr materialnych, powinien spoczywać na organach władzy publicznej. 

Istotą takiego ujęcia jest pogląd, że nie należy ustalać określonej formy własności w sposób 

powszechnie obowiązujący wszelkie społeczeństwa. Zgodna z prawem natury jest także 

własność państwowa i spółdzielcza. 

 

Komunizm 

 

Komunizm jest interesującą ideą utopijną i zaszczepił się w wielu narodach. Głosi ona 

bowiem formę życia społecznego ludzi w pierwotnej społeczności bezklasowej, którego 

ekonomiczną istotą była wspólna własność środków produkcji oraz ziemi, a struktura 

społeczna miała opierać się na zasadzie kolektywistycznego współdziałania członków 

społeczności bez układu panowania i podległości. Na drodze tej idei stanął marksizm swoją 

zasadą „cel uświęca środki”. To spowodowało, że komunizm zaczął rozwijać się od idei do 

doktryn politycznych. 

 

Socjalizm 

 

Socjalizm postulował zbudowanie ustroju, w którym społeczna własność środków 

produkcji staje się ekonomiczną podstawą zniesienia podziałów klasowych i wyzysku. 

Socjalizm byłby ideą słuszną, ale bez dyktatury proletariatu, która nadała mu charakter 

totalitarny i wypaczyła jego idee. Socjalizm wymagał stałego podnoszenia w społeczeństwie 

walorów moralnych. 

 

Patriotyzm 

 

Czym powinno być obecnie odwoływanie się do patriotyzmu? Może po prostu 

szanowaniem  

i tolerowaniem ludzi niewierzących, wyznawców innych religii i mniejszości narodowych. 

Ponadto patriotyzm powinien być oparty na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej 
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oraz solidarności z własnym narodem i społecznością, a nie tylko chęcią ponoszenia za nią 

ofiar oraz pełną gotowość do jej obrony, w każdej chwili. 

 

Zmienione znaczenie pojęć marksizmu na komunizm 

 

Współcześnie w tzw. ,,przestrzeni publicznej” funkcjonuje zmienione znaczenie 

pojęć marksizmu na komunizm i używanie fałszywych podziałów lewica – prawica. Taka 

pozornie błaha zamiana słowna marksizmu na komunizm jest normalną socjotechniką 

stosowaną - w mojej ocenie - aby zagadnienia nierówności społecznych były odsuwane na 

dalszy plan. Z jednej strony ma takie działanie na celu chronić marksizm, z drugiej strony 

powodować przekonanie, że socjalizm był największym złem w świecie, natomiast ekonomia 

kapitalizmu, jest jedyną dla ludzkości słuszną alternatywą, która tworzy ustrój nowoczesny  

i przyszłościowy. 

Należy zauważyć, że to nie komunizm, lecz marksizm był w świecie wszechobecny. 

Natomiast w krajach socjalistycznych nie było mowy o odchyleniach od komunizmu, lecz  

o odchyleniach od marksizmu-leninizmu. To nie komunizm, lecz marksizm tworzył dyktatury 

i wzywał do rewolucji. Marksizm był źródłem zmontowania dwu groźnych totalitaryzmów; 

doprowadził do dwu wojen światowych; obozów zagłady i ludobójstwa. Ponadto marksizm 

wyostrzył fałszywe podziały tzw. lewica – prawica, w miejsce prawdziwych podziałów – na 

wierzących i niewierzących – biednych i bogatych – na poszukujących prawdy i promujących 

ideologię. Te fałszywe podziały, które daliśmy sobie wmówić i powtarzamy jak ,,gęsi”, 

służą dalszym wielopoziomowym i wielopłaszczyznowym w społeczeństwie. Trzeba być tego 

świadomym, że idee socjalizmu i komunizmu były upowszechniane przed napisaniem przez 

Marksa Manifestu Komunistycznego
2
, który te idee zdominował i sprytnie wymanewrował. 

W dawnych czasach monarchowie Europejscy byli koronowani przez papieży i biskupów. 

Barbarzyńskie zwyczaje zanikały wobec rozwijającej się cywilizacji łacińskiej – 

personalistycznej, a wraz z tą cywilizacją zaczynały kiełkować myśli socjalistyczne i 

komunistyczne. Generalnie ludzie bogacili się pokoleniami – ciężką pracą i oszczędnością, 

modlitwą, zdobyciem wiedzy, rozwojem kultury. Można też było zdobyć dobra i przywileje 

za zasługi w rycerstwie. Urząd papieski pełnił rolę arbitra pomiędzy klasą posiadaczy a siłą 

najemną. Marksizm spowodował, że w okresie rewolucji rosyjskiej, można było z ,,dziada 

stać się wielkim bogaczem”. W Polsce po 1989 r., i w ZSRR – w okresie przejściowym od 

socjalizmu do kapitalizmu – oraz w innych krajach transformacji można także było stać się 

błyskawicznie bogaczem nawet w majestacie prawa.  

Jak do tego doszło? 

Epoka oświecenia, podłożyła podwaliny pod materialistyczne myśli filozoficzne i 

nawrót barbarzyńskich zwyrodnień, które zrodziły rewolucję francuską. Ta rewolucja 

                                                           
2
 Manifest partii komunistycznej deklaracja programowa Związku Komunistów (niemieckiej partii 

komunistycznej), napisana przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na przełomie lat 1847 i 1848 i ogłoszona  

w lutym 1848 w Londynie. Wyłożone zostały w niej zasady tzw. socjalizmu naukowego jako materialistyczna 

teoria, głosząca, że socjalizm stanowi konieczne stadium rozwoju społecznego. Marks i Engels byli 

propagatorami tego terminu, aby zdystansować się od tzw. socjalizmu utopijnego (tym mianem zwykło się 

określać nurty socjalizmu, które pojawiły się w pierwszej połowie XIX wieku). Manifest zaczyna się słowami 

Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu, a kończy Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!  

Por. Stanisław Filipowicz: Historia myśli polityczno-prawnej. Gdańsk: Arche, 2006, s. 293. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Komunist%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Marks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Engels
https://pl.wikipedia.org/wiki/1847
https://pl.wikipedia.org/wiki/1848
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalizm_naukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materializm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_spo%C5%82eczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalizm_utopijny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariusze_wszystkich_kraj%C3%B3w,_%C5%82%C4%85czcie_si%C4%99!
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bezpośrednio przyczyniła się do rozwoju nowej arystokracji (ciemiężycieli), pozbawionej 

bojaźni Bożej. Francuscy rewolucjoniści mało tego, że zgładzili swojego króla i wymordowali 

duchowieństwo, to wygnali z Rzymu ponadosiemdziesięcioletniego, schorowanego papieża 

Piusa VI, który wkrótce zmarł. Niewątpliwie był to odwet za chrześcijańską naukę moralną, 

która zabraniała stosowania lichwy. Kościół stał się niewygodny ówczesnym „oświeconym 

ciemiężycielom”. 

Rodzący się w Europie kapitalizm został, pozbawiony elementarnych ludzkich 

odruchów moralnych i etycznych. Po rewolucji z jednej strony narastał dyktatorski reżim 

relatywizmu i indywidualizmu, który przybierał formę brutalnej walki różnych odłamów 

liberalizmu z Kościołem katolickim. Po osłabieniu wpływów Kościoła w Europie, 

imperialiści szybko bogacili się wyzyskiem ludu pracującego i podbitych krajów 

kolonialnych. Od tego czasu zarówno kapitalizm, socjalizm, demokracja czy liberalizm – 

wszystkie dotychczasowe systemy rodzą w świecie dolegliwe problemy społeczne, 

nierówności i kryzysy. Współcześnie najcięższym z nich jest system monopolistyczny, zwany 

globalizmem oparty na liberalizmie.  

Współcześnie nadal ochraniany jest marksizm, przez zrzucanie jego ,,grzechów” na 

komunizm. Ta pozornie błaha zamiana znaczeń wyrazów: komunizm w miejsce marksizmu, 

jak również używanie fałszywych podziałów lewica-prawica i nieprecyzyjne wyrażanie 

myśli, sprzyja powstawaniu błędów przy wyprowadzaniu wniosków, a w konsekwencji 

wywołuje podziały wśród historyków, nieporozumienia społeczne i zdominowanie obywateli 

różnych krajów przez mnożące się ideologie (pluralizmu), działające na podłożu 

zmodyfikowanej ideologii Marksa. Taki pluralizm sprytnie nazywa się neutralnością 

ideologiczną, na co najczęściej dają się nabrać młodzi i niedoświadczeni politycy.  

Pod zasłoną budowy komunizmu marksizm zbierał swoje żniwo. Wiek XX był wiekiem 

ideologicznych walk. Ileż w świecie przelano bezsensownej krwi, ileż cierpień i wysiłku 

ludzkiego? Proces norymberski był procesem połowicznym, bo nie doprowadził do wskazania 

głównego źródła zła, jakie wylało się w czasie II wojny światowej.  

 

W Polsce stojąc na straży marksizmu-leninizmu od połowy lat 70. 

rozmontowywano system socjalistyczny, by w konsekwencji sprywatyzować przemysł 

Polski. Sięgając w przeszłość Polski Ludowej, proszę zwrócić uwagę, że w biurze 

politycznym KC PZPR przez cały okres PRL musiało przeważać dwóch członków  

z ugrupowania tzw. „puławian”
3
. Byli oni skłonni do rewizji marksizmu. Na zasadzie „łapcie 

złodzieja”, to oni skrzętnie pilnowali odchyleń od marksizmu-leninizmu i straszyli 

imperializmem, co i tak w konsekwencji nie uchroniło przed przyjęciem koncepcji, która 

                                                           
3
 Puławianie – potoczna nazwa koterii (działalność frakcyjna była wówczas w partii zakazana) powstałej 

w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1956. Nazwa pochodzi od luksusowych, 

nowoczesnych, przedwojennych budynków mieszkalnych utrzymanych w stylu funkcjonalizmu, które 

przetrwały wojnę, przy ul. Puławskiej 24 i 26 w Warszawie, zasiedlonych po wojnie głównie przez wysokich 

funkcjonariuszy partyjnych, w których mieszkali niektórzy ze zwolenników tej frakcji. 

Koteria puławian była opozycyjna wobec natolińczyków, którzy mieli poparcie ze strony Nikity 

Chruszczowa, I sekretarza KC KPZR. „Puławianie” wyrobili sobie wcześniej opinię „dogmatyków  

i stalinowców. Jednak po śmierci Stalina zaczęli dążyć do liberalizacji systemu realnego socjalizmu. Zmiana ich 

orientacji była oceniana jako nieszczera i nieprawdziwa, służąca zachowaniu stanowisk i pozycji w państwie.  

Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82awianie, dostęp: 14.01.2016. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koteria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(polityka)#Frakcja_partyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_mi%C4%99dzynarodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Pu%C5%82awska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natoli%C5%84czycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunistyczna_Partia_Zwi%C4%85zku_Radzieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dogmatyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberalizacja&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Realny_socjalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82awianie
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odnosi się do tezy, że ,,sprywatyzowano i uwłaszczono się na majątku narodu polskiego” 

i doprowadzono do załamania ekonomii socjalistycznej i likwidacji socjalizmu. 

 

Logiczne opracowanie teorii Marksa i dyktatorski jej charakter spowodowały, że 

chociaż kryła w sobie błędy, inteligencja nie śmiała poddać jej krytyce, by nie narazić się 

służbom represji i agresywnym masom sterowanym przez dyktaturę proletariatu, będącą pod 

stałą kontrolą imperialistów. Głównym błędem było to, że Marks nie dostrzegał albo nie 

chciał uznać duchowości i własności, przez co ogołocił człowieka z tego, co najistotniejsze 

dla jego wolności i godności.  

Może to zdziwić, ale to nie prawica, tylko prezydent Aleksander Kwaśniewski, będąc 

Przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, oraz posłowie i senatorowie głównie z SLD 

wprowadzili przepis art. 13 Konstytucji RP, który dyskredytuje komunizm, umieszczając go 

obok faszyzmu i nazizmu. Cytuję: ,,Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych 

organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania 

nazizmu, faszyzmu i komunizmu…”.  

Dwoma głównymi formami idei komunizmu są różne postacie komunizmu: utopijny  

i marksizm-leninizm – zwany naukowym. Definicja komunizmu jest powierzchownie 

atrakcyjna, gdyż jasno nie określała relacji międzyludzkich. Ponadto na marksowskiej 

zasadzie rewolucji (cel uświęca środki), czyli „po trupach do celu” nie udało się utworzyć 

wspólnoty komunistycznej, a ci, którzy próbowali ją tworzyć, zostali masowo pozbawieni 

życia przez Stalina w 1936 r. Nawet gdyby powstała taka wspólnota, niewiele różniłaby się 

od relacji międzyludzkich minionego socjalizmu. 

Członkowie lewicy twierdzą, że pierwszym komunistą na świecie był Chrystus. 

Chrystus w kazaniu na górze ukazał drogę, zawartą w ośmiu błogosławieństwach
4
, do 

budowania Królestwa Bożego – budowania wspólnoty opartej na zasadach miłości i prawdy. 

Jedno z błogosławieństw mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół. Ta postawa jest Bożą 

postawą – praktykowaną przez świętych, natomiast niezrozumiałą i trudną do zaakceptowania 

przez przeciętnego śmiertelnika, który nie zgłębił nauki Chrystusa. Jeżeli uznajemy, że 

Chrystus był pierwszym komunistą, to musimy uznać, że Marks skompromitował idee 

komunizmu. Jak można kochać nieprzyjaciół, głosząc zasadę rewolucji, jak zdobywać 

wolność promując dyktaturę? Chrystus nie krytykował, wybaczał winy. Proponuje On 

budowanie wspólnoty, którą nazwał królestwem, przez dźwiganie własnego „krzyża”  

i pomaganie w niesieniu ciężarów innych. Marksiści natomiast tworzyli bojówki, wszczynali 

                                                           
4
 Osiem (lub dziewięć) błogosławieństw – pierwsze słowa słynnego Kazania na górze wygłoszonego 

przez Jezusa Chrystusa podczas jego działalności publicznej w Galilei, a zapisane w Ewangelii Mateusza  
(Mt 5,3-10). 1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.  

2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. 3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. 4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 5 Błogosławieni 

cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. 7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam 

urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się  

i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli 

przed wami. Treść błogosławieństw według Biblii Tysiąclecia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazanie_na_g%C3%B3rze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galilea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Mateusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Tysi%C4%85clecia
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wojny, terroryzowali, napadali na dwory i nakładali „krzyż” na barki innych i to była główna 

bariera na drodze do budowania wspólnoty, o jakiej marzyli pierwsi komuniści i socjaliści. 

Chrystus powiedział, że moje Królestwo nie jest z tego świata i dał temu wyraz: będąc 

Królem - umył nogi starcom, będąc Synem Bożym bez winy - poddał się dobrowolnie 

oprawcom na ukrzyżowanie. 

 

 

 

 

SPOŁECZNA DEMOKRACJA 

 

Prof. Jacek Breczko 

 

 

Szanowni Państwo idee Społecznej Demokracji Marka Woch wyraził w słowach Prof. Jacek 

Breczko – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział nauk o zdrowiu, Studium filozofii 

i psychologii człowieka.  

 

 

Przez blisko półwiecze, po drugiej wojnie światowej, Polacy marzyli o demokracji: 

żeby u nas była – jak na Zachodzie – demokracja; demokracja zwyczajna, demokracja bez 

przymiotnika, nie zaś ludowa, albo socjalistyczna. To marzenie się spełniło, okazało się 

jednak, że demokracja nie jest lekiem na całe zło, że demokracja nie prowadzi do raju; 

przeciwnie, zdana sama na siebie – bez wsparcia o pewne przymiotniki – może prowadzić do 

licznych społecznych schorzeń, ludzkich nieszczęść. 

Krótko mówiąc, sama demokracja, pojęta jako zwyczajne rządy większości oraz pewne 

procedury wyborcze – mające owe rządy większości zapewnić – to za mało. 

Wszak większość może zdecydować demokratycznie, aby jakąś mniejszość uwięzić  

i torturować, albo – najlepiej – wyciąć w pień bez sądu. Mordująca większość to może być 

51%, a mordowana mniejszość to może być 49%; różnica jednego procenta wystarczy; taka 

jest logika czystej demokracji. 

A zatem demokracja (jeśli nie ma się obrócić w tyranię większości), musi być 

ograniczona przez – niezbyt sympatyczną dla owej większości – poprawkę (zaporę), że 

większość musi szanować mniejszość; że musi szanować prawa mniejszości. 

A jaka jest mniejszość zarazem najmniejsza i najważniejsza? Otóż, jest nią poszczególny 

człowiek. Demokracja (wola większości) musi być zatem ograniczona kolejną poprawką 

(zaporą): są nią prawa człowieka, czyli uprawnienia przysługujące każdemu człowiekowi z 

osobna. 

Kiedy zaś mówimy prawa (prawa mniejszości, prawa człowieka) to zakładamy kolejne 

ograniczenie dla woli większości: jest nią prawo po prostu. Państwo demokratyczne powinno 

też być – jeśli nie chcemy tyranii większości – państwem prawa. 

To wszystko są sprawy dobrze znane i nie budzące raczej kontrowersji. Społeczna 

Demokracja do tych postulatów wprowadza wszakże jeszcze jeden postulat; być może 

najważniejszy, wieńczący. 
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Demokracja powinna być uzupełniona o demokratycznego ducha. A cóż to jest? A cóż to 

znaczy? Duch demokratyczny to przeciwieństwo ducha arystokratycznego. Niegdyś 

demokratą był ten, kto sprzeciwiał się arystokracji; kto był przeciwnikiem przywilejów 

związanych z pochodzeniem, koligacji rodowych, snobizmu, patrzenia z góry na „prostego 

człowieka”. Duch demokratyczny dotyczy zatem nie tylko ustroju, ale i wartości; zawiera w 

sobie przekonanie, że w sferze społecznej – inaczej niż w sztuce i w nauce – ważniejszy jest 

lud, masy, naród, a nie elity. Ów prymat ludu nad elitami, prowadzi do rozlicznych 

konsekwencji. Patrząc, na przykład, na sytuację społeczną i polityczną we współczesnej 

Polsce, należy ubolewać nad partriokracją i mediokracją, czyli władzą – powiązaną z 

nadmiernymi przywilejami – elit partyjnych oraz elit związanych z mediami (działających 

zresztą w swoistej symbiozie). 

Patrząc w szerszej perspektywie, duch demokratyczny wzywa do tworzenia wspólnoty. 

Tworzenie wspólnoty ma zaś dwa ważne rozgałęzienia. To po pierwsze, stawienie barier 

nadmiernemu indywidualizmowi; używając sportowej metafory, to granie nie tylko 

indywidualne, ale też „granie zespołowe”; działanie nie tylko z myślą o „błyśnięciu”  

i odniesieniu sukcesu indywidualnego, ale też z myślą o zwycięstwie drużyny (obrona, mniej 

widowiskowa, bywa ważniejsza niż atak, asysty bywają cenniejsze niż bramki). Drugie 

rozgałęzienie – niezbędne, aby powstała silna wspólnota – to pomaganie tym, którzy nie 

nadążają, którzy zostają poza peletonem; to – innymi słowy – stawanie po stronie słabszych, 

skrzywdzonych, poniżonych i upośledzonych. To wskazanie jest bliskie chrześcijaństwu, ale 

też ludziom niewierzącym, wrażliwym na krzywdę wyrządzaną innym (wydaje się bowiem, 

że na krzywdę nam wyrządzaną, każdy jest wrażliwy). To z kolei wskazanie prowadzi do 

postulatu, aby opierać to nie tylko na prywatnej inicjatywie i filantropii, ale na 

zinstytucjonalizowanej i solidnej działalności państwa. Społeczna Demokracja głosi zatem 

potrzebę aktywnego udziału państwa w działalności wyrównującej szanse, pomagającej 

słabszym, biedniejszym, schorowanym, starszym. 

Nie chodzi nam wszak – jak dawnym socjalistycznym demokratom – o pełną kontrolę 

państwa nad wszystkimi obszarami życia gospodarczego. To byłoby dla gospodarki zabójcze. 

Chodzi nam o zdecydowaną kontrolę nad wybranymi obszarami. Jakie są to obszary? Nade 

wszystko oświata i służba zdrowia. Czy chcielibyśmy, aby obrona kraju została scedowana na 

prywatne armie, czy też uznajemy za słuszne, aby broniła nas armia państwowa? Otóż 

podobnie z nauczaniem i leczeniem; prywatne szkolnictwo i lecznictwo może być tylko 

uzupełnieniem dobrze zorganizowanej działalności państwa w tych dziedzinach. Idzie o to, 

aby ubogie dzieci były uczone dobrze, a nie byle jak oraz aby ubodzy ludzie byli leczeni 

dobrze, a nie byle jak. To jest sfera koniecznej aktywności państwa; aktywności budującej 

wspólnotę. 

 


