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W programowych żądaniach grup opozycyjnych dość  często powtarza się 

postulat wprowadzenia w Polsce demokracji. Według powszechnego i zgodnie na ogół 

przyjmowanego rozumienia tego pojęcia, demokracja polega na tym, że rząd opiera się 

na swobodnie wyrażanej zgodzie rządzonych, a rządzeni mają wpływ na decyzje 

rządzących i moż liwość  ich kontroli. Przymiotniki, które niekiedy dodawane są do 

słowa „demokracja” zdają sprawę z tego dzięki jakim instytucjom, w jaki sposób i wedle 

jakich reguł rządzeni kontrolują decyzje rządzących i wyrażają zgodę lub niezgodę na 

ich rządy. Okreś lenia typu: demokracja bezpośrednia, przedstawicielska, 

parlamentarna czy plebiscytowa /ta ostatnia forma demokracji współistnieje na ogół 

lub ewoluuje w kierunku dyktatorskich form rządów/, zawierają takie właśnie 

uściś lenia. Słowo „demokracja” bywa też  uzupełniane przymiotnikami., które niczego 

nie precyzują i nie wyjaśniają: ich użycie może nawet prowadzić  do pozbawienia 

terminu „demokracja” pożądanej w rozważaniach politycznych jednoznaczność . Wiele 

wskazuje na to, służą temu celowi stale obecne w języku propagandy i partyjnej myś li 

politycznej zwroty typu: demokracja socjalistyczna, burżuazyjna, istotna, prawdziwa, 

formalna. Dzięki takim zabiegom termin „demokracja” staje się wieloznaczny zarówno 

co do treści, jak i co do zakresu. Taka sytuacja językowa ułatwia manipulację terminami 

opisującymi właściwości systemów politycznych; moż liwe staje się przedstawienie 

ustroju niedemokratycznego jako demokratycznego w sposób istotny, prawdziwy i 

głęboki. Zauważono już , że swoistym hołdem dla demokracji były stwierdzenie 

dyktatorów, którzy przedstawiali ustroje w rządzonych przez siebie państwach jako 

demokratyczne w jakimś  „wyższym sensie”. Mussolini w 1937 głosił, że „największymi i 

najzdrowszymi demokracjami, jakie istnieją obecnie na świecie, są Włochy i Niemcy. 

Innego zdania był w tym samym roku Józef Stalin, gdy wyjaśniał radzieckim wyborcom 

o co naprawdę chodzi: „Chodzi nie o to, że będziemy mieli powszechne, równe, tajne i 

bezpośrednie wybory. Chodzi o to, że u nas powszechne wybory odbędą się jako 

najbardziej swobodne, najbardziej demokratyczne wybory w porównaniu z wyborami 

w jakimkolwiek bądź  innym kraju na świecie”. 

Opozycja w Polsce przedstawia się jako demokratyczna i antytotalitarna. 

Czasami używa się tych okreś leń zamiennie. Warto zwrócić  uwagę, że pojęcie 

demokracji zdaje sprawę z jednej tylko cechy ustroju politycznego: z tego czy rząd 

rządzi za zgodą rządzonych i czy jest przez nich kontrolowany. Deklaracja dążeń 
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antytotalitarnych mówi o czymś  innym: o tym, że będzie zmierzać  do zmniejszania 

zakresu w jakim władza kontroluje jednostki i życie społeczne. 

Rządy demokratyczne nie muszą być  – z tej tylko racji, że są demokratyczne – 

praworządne i liberalne. Ustroje polityczne mają wiele cech i nie istniej pojęcie, które 

zdawałoby sprawę z nich wszystkich naraz. Demokracja, praworządność , liberalizm, 

suwerenność  charakteryzują różne „wymiary” ustroju: pojęć  tych nie należy używać  

zamiennie. Warto o tym pamiętać , gdy wysuwa się postulaty i tworzy programy 

polityczne. Pozwoli to być  może na uniknięcie zbędnych nieporozumień. 

W Polsce od dwu lat formułuje się i urzeczywistnia program odbudowy 

niezależnych od władz instytucji społecznych. Mówi się z tej racji o odbudowie 

społeczeństwa, dążeniu do tego by przywrócić  składającym się na nie grupom 

społecznym zdolność  do samoorganizacji, obrony ich praw i interesów, wskazuje się na 

to, że w dalszej perspektywie czasowej działaniu te mogą przyczynić  sę do odzyskania 

przez Polaków niepodległości i stworzenia demokracji. 

Ekonomiści zwracali już  nieraz uwagę na różnicę między uspołecznieniem a 

upaństwowieniem gospodarki. Pojęcie uspołecznienia odnosi się także do państwa; 

podobnie jak mówi się o uspołecznieniu środków produkcji, można mówić  o 

uspołecznieniu środka sprawowania władzy jakim jest państwo. Formą uspołecznienia 

państwa jest demokracja: ustrój, w którym społeczeństwo kontroluje władzę, wpływa 

na jej decyzje, a podczas wyborów decyduje o tym kto ma ją sprawować . 

W krajach socjalizmu realnego moż liwość  dysponowania państwem została 

zastrzeżona dla dość  wąskiej grupy osób. Państwo jest dla niej nie tylko narzędziem 

planowania władzy: służy też  do tego, by się przy władzy utrzymywać . Zwracano 

uwagę na to, że w PRL państwo jest narzędziem utrzymywania obywateli w podległości 

wobec elity partyjno-państwowej, a całego narodu w podległości wobec obcego 

mocarstwa. Konstytucyjnie okreś lone zasady ustrojowe odpowiadają tym funkcjom 

państwa: ustawa zasadnicza PRL wyznacza PZPR kierowniczą rolę i zobowiązuje 

Polaków do przyjaznych uczuć  do ZSRR. Taka jest treść  poprawek do konstytucji 

wprowadzonych w 1976 roku. 

Ale już  wcześniej PRL została dobrze przysposobiona do swej roli. „Ustrój, w 

którym wszystkie władze: ustawodawcza, wykonawcza i sądowa, skupione są w jednym 

ręku, niezależnie od tego, czy sprawuje je jedna, parę, czy wiele osób odpowiada ściś le 

definicji tyranii” – stwierdził James Madison2, jeden z współautorów amerykańskiej 

Deklaracji Niepodległości. Przyjęcie zasady jednolitości władz pozwala na 

posługiwanie się państwem jak sprawnym i posłusznym narzędziem z korzyścią dla 

tych , którym oddano je do dyspozycji. 

Etatyzacja instytucji umoż liwia utrzymanie w podległości wielu grup 

społecznych. Instytucje powinny być  służebne wobec społeczeństwa i zaspokajać  jego 
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potrzeby. W socjalizmie bywa odwrotnie. Podporządkowane państwu i oddane do 

dyspozycji elit władzy szkolnictwo wyższe ułatwia egzekwowanie posłuszeństwa od 

środowisk akademickich, zależne od władzy związki zawodowe służą 

podporządkowaniu jej robotników, a wydawnictwa – środowisk twórczych. 

Obok programu tworzenia niezależnych od władzy instytucji społecznych warto 

działać  na rzecz uspołecznienia instytucji już  istniejących, a zawłaszczonych przez 

władze i wykorzystywanych przez nie dla swoich celów. Czas, w którym można będzie 

uspołecznić  państwo – to znaczy wprowadzić  ustrój demokratyczny – nie jest zapewne 

zbyt bliski. Ale uspołecznienie uniwersytetów, wydawnictw, związków zawodowych 

może stać  się realne w czasie kryzysu politycznego, jeżeli władze będą skłonne 

ustępować  pod presją społeczną. Urzeczywistnienie takiego programu wymagałoby 

zorganizowanej działalności zainteresowanych nim środowisk, które wysunęłyby 

postulaty zmian prawnych, chciałyby je wymusić , umiałyby ich strzec i z nich korzystać . 

Żądanie demokracji i zgłaszany niekiedy /na przykład w „liście 14” czy w 

„Uwagach o sytuacji gospodarczej kraju”/ postulat demokratyzacji nie są tożsame. 

Żądając demokracji w Polsce, to postulować  zmianę ustroju: zakłada się, że istniejący w 

PRL ustrój jest niedemokratyczny, a ustrój postulowany ma się od niego różnić  

zasadniczo pod tym względem. Postulat demokratyzacji – czyli większego niż  dotąd 

uwzględniania przez rządzących woli rządzonych – może odnosić  się zarówno do 

ustrojów demokratycznych /w swoim czasie demokratyzacją demokracji było 

obniżanie, a później zniesienie cenzusów wyborczych/, jak i niedemokratycznych. Nie 

jest on postulatem zmiany ustrojowej, a jego zgłoszenie nie oznacza zakwestionowania 

istotnych cech systemu politycznego w krajach socjalizmu realnego – jego 

monopartyjności, centralizmu i totalitaryzmu /pełnej kontroli społeczeństwa i 

jednostek przez władzę partyjno-państwową/. Istnieje opinia, że jedną z metod 

osiągania demokracji w Polsce jest demokratyzacja, której towarzyszy niezależna od 

władzy, zorganizowana działalność  społeczeństwa. Demokratyzacja może być  wtedy 

metodą osiągania jednego z nadrzędnych celów politycznych – demokracji. 

            


