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t socjaldemokratyczna?
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Rok 1989 zakonczyl dyktat ideologii, z ktor^ zylismy przez wiele
dziesi^tkow lat, nialtretowani roznymi formulkaini i doktrynami
kolejnych etapow. Wydawalo si& ze zostan^ nam wreszcie oszcz$dzone nuz^ce i jalowe debaty w „organach teoretycznych", wysmiewane przez kabarecistow jako spory o wyzszosci swi^t Bozego Narodzenia nad swi$tami Wielkiejnocy lub odwrotnie. Ze
wreszcie b^dziemy rozmawiac ze sob^ normalnym j^zykiem
i wypetamyproznis, ktora pozostalapo starym „wiekuideologii".
A D A M KRZEMINSKI
WIEStAW WLAPYKA
W roku 1989 wszystko wydawalo si?
proste, wystarczylo odepchngc' komunistow od wladzy i wrociC do normalnoSci,
do demokracii pariamentarnej i gospodarki rynkowei. Regury gry byly sprawdzone
na Zachodzie, trzeba bylo je tylko przenieSC na polski grunt. Liczylo sie przede
wszystkim to, co policzalne: stopa inflacji,
wzrost sektora prywatnego. Wolny rynek
mial wszystko sam uregulowac. Wreszcie
tez mogly sie na prawach owego wolnego
rynku maw-nic" wszystkie zakryte do tej pory idee, a tez zrodzic" nowe. I rzeczywiscie,
na rynku poiawili sie sprzedawcy zachwalajgcy swoje towary: narodowe, chrzescijarisko-demokratyczne, „mieszczanskie", liberalne, konserwatywne, socjalistyczne ..wreszcie prawdziwe", socialdemokratyczne. 1 jeszcze inne, czesto w pomieszaniu
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malowang" partig postkomunistyczng, organizacjg bronigcg interesdw Sredniej generacji dawnych aparatczyk6w. Dla czlonk6w zalozycieli - calkiem nowg partig socjaldemokratyczng, kt6rejrodow6d stanowito „skrzydlo reformatorskie" PZPR. Nie
byla to wtedy jedyna partia przypisujgca
sobie socjaldemokratyczng etykiete. Byla
jeszcze widoczna zar6wno wskrzeszona
przez Jana J6zefa Lipskiego PPS oraz stworzona przez Tadeusza Fiszbacha Polska
Unia Socjaldemokratyczna. DziS SdRP jest
motorem i m6zgiem SLD. Wsp61rzgdzi od
roku 1993. Jej kandydat wygrywa wybory
prezydenckie w 1995 r., i mimo afer oraz
nadal utrzymujgeego si? ostracyzmu wcigz
zyskuje na popularnoSci.

Wedlug przeciwnikdw SdRP jej sukcesy
wynikajg czeSciowo z organizacyjnej
sprawnosci ludzi dawnego aparatu, czesao| wo z nostalgii wyborcdw za PRL i z rozczarowania negatywnymi skutkami ,.tera| pii szokowej" rzgd6w solidarnosciowych.
j Zwolennicy natomiast akcentujg zwykle
i umiarkowany ton liderdw SdRP i wrazli, wosC na spoleczne ciezary reformy. To, czy
[ SdRP jest rzeczywiscie socjaldemokratyczna, ma zardwno dla jednych, jak i dla druj gich mnieisze znaczenie niz to, czy i na ile
1 jest skuteczna.
Jakim wartosciom jest podporzadkowana ta skutecznoSc: wygraniu wybor6w?
sprawowaniu wladzy? uwlaszczeniu nomenklatury? - jak twierdza niektdrzy. Czy
jakieis spolecznej wizji, nowej (a moze starej) utopii sprawiedliwosci spolecznej, moze pomysiom na nowoczesnoSC Polski?
Trudno na to pytanie odpowiedziec. Sluchajgc czolowych postaci SdRP w czasie
kampanii wyborczej nawet u naibarS dziej zlotoustych nie mozna znalezC zbyt
E Europejska etykieta
S wiele z ponadstuletniej tradyeji polskiego
Mozna by sadzic, ze w ciggu pieciu lat j socjalizmu: za blekitnym kolorem i napiw kraju katolickim powinna iuz byla po- j sem ..Wybierzmy przyszlosc" nie ma nie
wstad partia chadecka, ze w kraju o tak nad- I ze ..szklanych dom6w", idei dawnej PPS
rozwinietej SwiadomoSci narodowej powin- I czy spolecznikowskiego tonu. Amerykanna juz istniec partia narodowa, ze w kraju, ] skie zapozyczenia w kampanii Kwasnieww ktdrym liberalizm gospodarczy odni6sl i skiego sg pod tym wzgledem znamienne.
widoczne sukcesy, powinna byd znaczgca | SdRP nie stara' sie siegngd do duchowei
partia liberalna. Nie z tego. Mamy nato- i tradyeji, ani tej sprzed roku 1945, ani tej
miast stanowg parti? chlopskg i amorficznawet sprzed roku 1989, mimo ze na „godny lewicowy sojusz, kt6rego ..twardym
noSciowej" obronie PRL-u zbija ona caly
rdzeniem" jest nowiutka Socjaldemokracja
czas duzy kapital polityczny.
Rzeczypospolitej Polskiej, jedyna partia,
kt6ra w-swej nazwie ma tradycyjng euroB Wnuki Rakowskiego
pejskg etykiete ideologiczng. Ale na ile soLudzie z SdRP nie powolujg si? na zadcjaldemokratyczna jest nasza socjaldemonych ojcdw duchowych, nie majg swych
kracja?
klasykdw i autorytet6w moralnych. Partig
SdRP powstala w 1990 r. po samorozwigkierujg dziS ..wnukowie Rakowskiego" (tak
i zaniu si? PZPR. Dla jednych byla ona „przei z dodatkowym zabarwieniem emocjonalnym, do czego znakomicie nadawaly sie
dodawane w r6znych przypadkach i odmianach slowa ..Swiete" typu: ..polski", „niepodleglosciowy", ..patriotyczny".
Po kilku latach jedno okazalo sie iasne.
Wolny rynek nie wyprodukowal jednak
zadnych nowych idei. 1 slusznie, choc nieladnie wysmiewa sie z nas premier Czech
Vaclav Klaus w wywiadzie dla telewizii
szwajcarskiej, ze poza Czechami w zadnym
kraju bylego bloku wschodniego nie powstaly wyraznie uformowane myslowo partie polityczne, bo tego, co sie nazywa „ruchem", „forum", „blokiem", „porozumieniem" - a w skrainej, rosyjskiej wersji „iablokiem" - nie mozna traktowaC powaznie. 1 istomie, nie mamy dzisiaj w Poisce
wyraznie okreSlonych partii, przede
wszystkim ze wzgledu na niemoznoSc naszkicowania przez nie sp6jnych wewnetrznie ..filozofii politycznych".
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jak niemieckg SPD - ..wnukowie Willy Brandta"). po czeSci wymySleni i wykreowani
przez niego w latach osiemdziesigtych. Jednak raczej pomijajg ostatniego 1 sekretarza
KC PZPR, niz przywolujg jako swego, mimo ze to Rakowski byl nie tylko w latach
siedemdziesigtych zardwno dla Brezniewa,
iak i dla Honeckera „ukrytym socjaldemokratg*, kt6ry stara sie wyrwad Polske z radzieckiego komunizmu. „Wnukowie" majg szanse, jeSli przestang sie kojarzyd z
„dziadkami'' i ie^li uda sie im narzucid partii sw6j wlasny wizemnek, swoje wlasne
ternary i stworzg swojg wiasng legend?.
To iasne. I bytoby chwalebne, gdyby
„wnukowie" rzeczywiscie potrafili jednoczeSnie wyposazyd umyslowo swojg sprawnie dzialajgcg maszyne partyjng, pokazadinne horyzonty niz tylko kr6tkoterminowy
pragmatyzm i wywotad ozywczy ruch inteiektuainy wokdi swej partii. Na nie podobnego si? n i e zanosi, tym bardziej ze SdRP
jest u wladzy, wiec po co ma wszczynaC
ideowe spory. Nie bylo ich tez zbyt wiele
w kierowanym przez prof. Jerzego Wiatra
kwartalniku teoretyczno-programowym
SdRP ,.MySl Socjaldemokratyczna".

•

Mysl socjaldemokratyczna

Jego lektura jest pouczajgca dla kazdego, kxo chcialby sie; dowiedziec, na ile socjaldemokratyczna jest juz ta partia. Pismo
wychodzi od roku 1991 i na pierwszy rzut
oka przypomina „Nowe Drogi" z ich najnudniejszego, ale nie najwredniejszego
okresu. Wiele znaiomych nazwisk, r6wniez
ideoicg6w z czasdw pezetpeerowskich, jako zywo trudnych do zaliczenia do przedstawicieli ..skrzydia reformatorskiego
PZPR". Na drug! rzut oka widac, ze pismo
nie ma zbyt wielu autor6w mlodych, i ze
nie ma w nim jakichS wibrujacych stard pokoieniowych, ktore dziS mozna dostrzec
w zachodnich pismach socjaldemokratycznych. Na trzeci rzut oka mozna jednak dostrzec szereg ciekawych tekst6w, ktdre co
prawda nie skiadaja sie na jakis duchowy
sociaidemokratyczny przeiom. To wcigz jeszcze bardziej koncdwka PRL niz wyrazny
poczaiek autentycznie nowej, Swiezej formacji ideowo-politycznej w Polsce. Czasami „My£3 Socjaldemokratyczna" bardziej
prz\T,omina pismo wloskich „eurokomunistow" z lat siedemdziesigtych niz na przyklad prowadzona dziS przez Petera Glotza
„N'eue Gesellschaft" niemieckiej SPD. R6znica tkwi w hierarchii problemow i wrazliwoSc: na tzw. tematy wsp61czesne.
Bye" moze SdRP swdn Bad Godesberg, ten
ziazc, ktdry w 1959 r. odmarksizowal SPD,
ma jeszcze przed sobg. Na II Kongresie
w 1995 r. SdRP uznala sie? za podwdjng allernarywe ..wobec tego, co bylo, i wobec
tego, co jest", iak napisal Jerzy Wiatr w
„MySLi Socjaldemokratycznej". Pierwszy
numer „MS" w 1991 r. byl znamienny. Zaraz za wywiadem z przewodniczgcym partii Aleksandrem KwaSniewskim na temat
aktualnej sytuacii politycznej w Polsce, redakcja umieScila pierwszg czeSd obszerne-
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[Maciej Bartkowski z Koszalina. Gimnazjalisci zastgpig protesorow J

go eseju Adama Schaffa „Co jest zywe, a co
jest obecnie mart we w marksizmie", ktdry
sprawia wrazenie, jaby autor nie m6gl oderwad si? °d spordw z Pazdziernika '56
i swych bojdw z dogmatykami i rewizionistami w czasach Gomulki. Po roku 1989
ten tekst brzmi troche jak z dawnej bajki.
1 nie o Marksa tu chodzi, bo rdwniez „Le
Monde" poSwiecil cala wkladke debacie na
ten sam temat, lecz o odwolywanie sie
przez redakcje 'nadal do „marksizmu otwartego" i do socjalizmu, kt6ry w wielu tekstach „MS" pojawia sie; jako pozgdana kategoria ustrojowa. Nie jest to oczywiScie
nie zdroznego, o ..demokratycznym socjalizmie" m6wia r6wniez dokumenty Miedzynarod6wki Socjalistycznej. Pytanie, czy
pojmowany jest nada! jako sen o „trzeciej '
drodze", kt6ra jest naiszybszg drogg do
Trzeciego Swiata. Nasi socjaldemokraciakceptuja demokratyczne pahstwo prawne,
co nie oznacza ..rezygnacji z opcji socjalistycznej, a rezygnacje z dyktatorskich metod jej realizowania" - pisze Sylwester Zawadzki.
SdRP od poczgtku chciala byd postrzegana jako sprzeciw wobec ..skrajnie konserwatywnego skrzydia liberalizmu" z jednej i wobec ..klerykalizacji zycia spolecznego" z drugiej strony, przy r6wnoczesnym
odrzuceniu dawnego scentralizowanego
modelu „realnego socjalizmu" i ..dyktatury
proletariatu". Ta centrowa pozycja oplacila sie w czasie wybordw 1993 i 1995 r., tym
bardziej ze SdRP swe kampanie budowala
na Igczeniu poparcia reform rynkowych
z haslami pahstwa socjalnego. W „MS" wiele miejsca poSwiecono analizie socjologicznej postaw wyborczych i preferencji spolecznych. Dla przeciwnikdw SdRP mdgl to
byd argument, ze ta partia bardziej si? interesuje inzynierig spoleczng niz „zasadPOLITYKA nr 9 (2026). 2 marca 1996
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niczymi wartoSciami". JeSli z badah opublikowanych przez Jacka Raciborskiego wynika, ze orientacja socjaldemokratyczna igczy sie takimi postulatami jak bezplatna
opieka lekarska i szkolnictwo, pahstwowa
ingerencja -w wysokoSd czynsz6w, sprzeciw przeciwko radykalnej prywatyzacji, to
nie ma nie nagannego, jeSli z tych badah
wycigga sie praktyczne wnioski dla kampanii. Tak robig wszyscy. Pytanie, na ile
dana partia w swej strategii przypochiebia
sie swemu elektoratowi, a na ile dysponuje „filozofia polityczna", kt6ra pozwala
ustalid wyraine azymuty i hierarchie wartoSci nie ze wzgledu na dorazne utrzymanie wladzy, lecz na sprostanie wyzwaniom
przyszloSci.

• Stara gwardia
W tych pieciu rocznikach „MS" jest kilka waznych tekstdw ..starej gwardii", np.
Jana Szczepahskiego „Od komunizmu - dokgd?" (4/94) czy Franciszka Ryszki „Szanse polskiej lewicy czyli o znaczeniu doktryny" (4/93). Jan Szczepahski dochodzi do
konkluzji, ze przyszloSd polskiej demokracii pariamentarnej zalezy od tego, czy klasa polityczna znajdzie sposdb na zrownowazenie interesdw wytwarzajgeych sie kias,
przy czym SdRP, zdaniem profesora, powinna sie stad „politycznym rzecznikiem
robotnik6w" i skutecznie „przeprowadzad
ich socjalne interesy w polityce paristwa".
Z kolei profesor Ryszka przywolujgc rozwiniety teoretycznie model mySlenia niemieckiej SPD przypomina, ze ..istnieje z caIg pewnoScig potrzeba stworzenia sp6jnego porzgdku wartoSci, poSrdd kt6rych nie
powinny zanikngd »zasadnicze wartoSci«
socjalizmu pochodzgee z katalogu marksistowskiej teorii spolecznej i marksistowskiej teleologii", a zarazem niemal nieobec71

