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Czy MP • • • t socjaldemokratyczna? 

wk 
Rok 1989 zakonczyl dyktat ideologii, z ktor^ zylismy przez wiele 

dziesî 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", wy-

smiewane przez kabarecistow jako spory o wyzszosci swî t Boze-

go Narodzenia nad swi$tami Wielkiejnocy lub odwrotnie. Ze 

wreszcie b^dziemy rozmawiac ze sob^ normalnym j^zykiem 

i wypetamyproznis, ktora pozostalapo starym „wiekuideologii". 

ADAM KRZEMINSKI 

WIEStAW WLAPYKA 

W roku 1989 wszystko wydawalo si? 
proste, wystarczylo odepchngc' komuni-
stow od wladzy i wrociC do normalnoSci, 
do demokracii pariamentarnej i gospodar-
ki rynkowei. Regury gry byly sprawdzone 
na Zachodzie, trzeba bylo je tylko prze-
nieSC 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 po-
ry idee, a tez zrodzic" nowe. I rzeczywiscie, 
na rynku poiawili sie sprzedawcy zachwa-
lajgcy swoje towary: narodowe, chrzesci-
jarisko-demokratyczne, „mieszczanskie", li-
beralne, konserwatywne, socjalistyczne -
..wreszcie prawdziwe", socialdemokratycz-
ne. 1 jeszcze inne, czesto w pomieszaniu 

69,14MHz - I 0 3 M H I 

Zielona Gora 
ui. Kukulcza 1 

tel. 048/68/25-44-25 
fax 048/68/25-39-12, 
fax 048/68/27-03-68 

Gorzow Wlkp. 
ul. Chrobrego 29 

tel. 048/095/204-792, 
048/095/203-462 

teL/fax 048/095/204-791 

i z dodatkowym zabarwieniem emocjonal-
nym, do czego znakomicie nadawaly sie 
dodawane w r6znych przypadkach i odmia-
nach slowa ..Swiete" typu: ..polski", „nie- | 
podleglosciowy", ..patriotyczny". 

Po kilku latach jedno okazalo sie iasne. | 
Wolny rynek nie wyprodukowal jednak j 
zadnych nowych idei. 1 slusznie, choc nie- i 
ladnie wysmiewa sie z nas premier Czech , 
Vaclav Klaus w wywiadzie dla telewizii [ 
szwajcarskiej, ze poza Czechami w zadnym 
kraju bylego bloku wschodniego nie po- j 
wstaly wyraznie uformowane myslowo par- 1 
tie polityczne, bo tego, co sie nazywa „ru-
chem", „forum", „blokiem", „porozumie-
niem" - a w skrainej, rosyjskiej wersji „ia-
blokiem" - nie mozna traktowaC powaz-
nie. 1 istomie, nie mamy dzisiaj w Poisce 
wyraznie okreSlonych partii, przede 
wszystkim ze wzgledu na niemoznoSc na-
szkicowania przez nie sp6jnych wewnetrz-
nie ..filozofii politycznych". 

E Europejska etykieta 
Mozna by sadzic, ze w ciggu pieciu lat 

w kraju katolickim powinna iuz byla po-
wstad partia chadecka, ze w kraju o tak nad-
rozwinietej SwiadomoSci narodowej powin
na juz istniec partia narodowa, ze w kraju, 
w ktdrym liberalizm gospodarczy odni6sl 
widoczne sukcesy, powinna byd znaczgca 
partia liberalna. Nie z tego. Mamy nato
miast stanowg parti? chlopskg i amorficz-
ny lewicowy sojusz, kt6rego ..twardym 
rdzeniem" jest nowiutka Socjaldemokracja 
Rzeczypospolitej Polskiej, jedyna partia, 
kt6ra w-swej nazwie ma tradycyjng euro-
pejskg etykiete ideologiczng. Ale na ile so
cjaldemokratyczna jest nasza socjaldemo
kracja? 

SdRP powstala w 1990 r. po samorozwig-
i zaniu si? PZPR. Dla jednych byla ona „prze-

malowang" partig postkomunistyczng, or-
ganizacjg bronigcg interesdw Sredniej ge-
neracji dawnych aparatczyk6w. Dla czlon-
k6w zalozycieli - calkiem nowg partig so-
cjaldemokratyczng, kt6rejrodow6d stano-
wito „skrzydlo reformatorskie" PZPR. Nie 
byla to wtedy jedyna partia przypisujgca 
sobie socjaldemokratyczng etykiete. Byla 
jeszcze widoczna zar6wno wskrzeszona 
przez Jana J6zefa Lipskiego PPS oraz stwo-
rzona 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 roz-
czarowania negatywnymi skutkami ,.tera-
pii szokowej" rzgd6w solidarnosciowych. 
Zwolennicy natomiast akcentujg zwykle 
umiarkowany ton liderdw SdRP i wrazli-
wosC na spoleczne ciezary reformy. To, czy 
SdRP jest rzeczywiscie socjaldemokratycz
na, ma zardwno dla jednych, jak i dla dru-
gich mnieisze znaczenie niz to, czy i na ile 
jest skuteczna. 

Jakim wartosciom jest podporzadkowa-
na ta skutecznoSc: wygraniu wybor6w? 
sprawowaniu wladzy? uwlaszczeniu no-
menklatury? - jak twierdza niektdrzy. Czy 
jakieis spolecznej wizji, nowej (a moze sta-
rej) utopii sprawiedliwosci spolecznej, mo
ze pomysiom na nowoczesnoSC Polski? 
Trudno na to pytanie odpowiedziec. Slu-
chajgc czolowych postaci SdRP w czasie 
kampanii wyborczej nawet u naibar-

S dziej zlotoustych nie mozna znalezC zbyt 
S wiele z ponadstuletniej tradyeji polskiego 
j socjalizmu: za blekitnym kolorem i napi-
j sem ..Wybierzmy przyszlosc" nie ma nie 
I ze ..szklanych dom6w", idei dawnej PPS 
I czy spolecznikowskiego tonu. Amerykan-
] skie zapozyczenia w kampanii Kwasniew-
i skiego sg pod tym wzgledem znamienne. 
| SdRP nie stara' sie siegngd do duchowei 
i tradyeji, ani tej sprzed roku 1945, ani tej 

nawet sprzed roku 1989, mimo ze na „god-
noSciowej" obronie PRL-u zbija ona caly 
czas duzy kapital polityczny. 

B Wnuki Rakowskiego 
Ludzie z SdRP nie powolujg si? na zad

nych ojcdw duchowych, nie majg swych 
klasykdw i autorytet6w moralnych. Partig 
kierujg dziS ..wnukowie Rakowskiego" (tak 
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jak niemieckg SPD - ..wnukowie Willy Bran-
dta"). po czeSci wymySleni i wykreowani 
przez niego w latach osiemdziesigtych. Jed
nak raczej pomijajg ostatniego 1 sekretarza 
KC PZPR, niz przywolujg jako swego, mi
mo ze to Rakowski byl nie tylko w latach 
siedemdziesigtych zardwno dla Brezniewa, 
iak i dla Honeckera „ukrytym socjaldemo-
kratg*, kt6ry stara sie wyrwad Polske z ra-
dzieckiego komunizmu. „Wnukowie" ma-
jg szanse, jeSli przestang sie kojarzyd z 
„dziadkami'' i ie^li uda sie im narzucid par-
tii sw6j wlasny wizemnek, swoje wlasne 
ternary i stworzg swojg wiasng legend?. 

To iasne. I bytoby chwalebne, gdyby 
„wnukowie" rzeczywiscie potrafili jedno-
czeSnie wyposazyd umyslowo swojg spraw-
nie dzialajgcg maszyne partyjng, pokazad-
inne horyzonty niz tylko kr6tkoterminowy 
pragmatyzm i wywotad ozywczy ruch inte-
iektuainy wokdi swej partii. Na nie podo-
bnego si? n ie 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 kazde-

go, kxo chcialby sie; dowiedziec, na ile so
cjaldemokratyczna jest juz ta partia. Pismo 
wychodzi od roku 1991 i na pierwszy rzut 
oka przypomina „Nowe Drogi" z ich naj-
nudniejszego, ale nie najwredniejszego 
okresu. Wiele znaiomych nazwisk, r6wniez 
ideoicg6w z czasdw pezetpeerowskich, ja
ko zywo trudnych do zaliczenia do przed-
stawicieli ..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 po-
koieniowych, ktore dziS mozna dostrzec 
w zachodnich pismach socjaldemokratycz-
nych. Na trzeci rzut oka mozna jednak do
strzec szereg ciekawych tekst6w, ktdre co 
prawda nie skiadaja sie na jakis duchowy 
sociaidemokratyczny przeiom. To wcigz je
szcze bardziej koncdwka PRL niz wyrazny 
poczaiek autentycznie nowej, Swiezej for-
macji ideowo-politycznej w Polsce. Czasa-
mi „My£3 Socjaldemokratyczna" bardziej 
prz\T,omina pismo wloskich „eurokomu-
nistow" z lat siedemdziesigtych niz na przy
klad prowadzona dziS przez Petera Glotza 
„N'eue Gesellschaft" niemieckiej SPD. R6z-
nica tkwi w hierarchii problemow i wrazli-
woSc: 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 al-
lernarywe ..wobec tego, co bylo, i wobec 
tego, co jest", iak napisal Jerzy Wiatr w 
„MySLi Socjaldemokratycznej". Pierwszy 
numer „MS" w 1991 r. byl znamienny. Za-
raz za wywiadem z przewodniczgcym par
tii Aleksandrem KwaSniewskim na temat 
aktualnej sytuacii politycznej w Polsce, re-
dakcja umieScila pierwszg czeSd obszerne-
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go eseju Adama Schaffa „Co jest zywe, a co 
jest obecnie mart we w marksizmie", ktdry 
sprawia wrazenie, jaby autor nie m6gl ode-
rwad si? °d spordw z Pazdziernika '56 
i swych bojdw z dogmatykami i rewizioni-
stami 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 ot-
wartego" i do socjalizmu, kt6ry w wielu tek-
stach „MS" pojawia sie; jako pozgdana ka-
tegoria ustrojowa. Nie jest to oczywiScie 
nie zdroznego, o ..demokratycznym socja-
lizmie" m6wia r6wniez dokumenty Mie-
dzynarod6wki Socjalistycznej. Pytanie, czy 
pojmowany jest nada! jako sen o „trzeciej ' 
drodze", kt6ra jest naiszybszg drogg do 
Trzeciego Swiata. Nasi socjaldemokraciak-
ceptuja demokratyczne pahstwo prawne, 
co nie oznacza ..rezygnacji z opcji socjali
stycznej, a rezygnacje z dyktatorskich me-
tod jej realizowania" - pisze Sylwester Za-
wadzki. 

SdRP od poczgtku chciala byd postrze-
gana jako sprzeciw wobec ..skrajnie kon-
serwatywnego skrzydia liberalizmu" z jed-
nej i wobec ..klerykalizacji zycia spolecz-
nego" z drugiej strony, przy r6wnoczesnym 
odrzuceniu dawnego scentralizowanego 
modelu „realnego socjalizmu" i ..dyktatury 
proletariatu". Ta centrowa pozycja oplaci-
la 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" wie
le miejsca poSwiecono analizie socjologicz-
nej postaw wyborczych i preferencji spo
lecznych. Dla przeciwnikdw SdRP mdgl to 
byd argument, ze ta partia bardziej si? in
teresuje inzynierig spoleczng niz „zasad-

niczymi wartoSciami". JeSli z badah opu-
blikowanych przez Jacka Raciborskiego wy
nika, ze orientacja socjaldemokratyczna ig-
czy sie takimi postulatami jak bezplatna 
opieka lekarska i szkolnictwo, pahstwowa 
ingerencja -w wysokoSd czynsz6w, sprze
ciw przeciwko radykalnej prywatyzacji, to 
nie ma nie nagannego, jeSli z tych badah 
wycigga sie praktyczne wnioski dla kam
panii. Tak robig wszyscy. Pytanie, na ile 
dana partia w swej strategii przypochiebia 
sie swemu elektoratowi, a na ile dysponu-
je „filozofia polityczna", kt6ra pozwala 
ustalid wyraine azymuty i hierarchie war
toSci nie ze wzgledu na dorazne utrzyma-
nie wladzy, lecz na sprostanie wyzwaniom 
przyszloSci. 

• Stara gwardia 
W tych pieciu rocznikach „MS" jest kil

ka waznych tekstdw ..starej gwardii", np. 
Jana Szczepahskiego „Od komunizmu - do-
kgd?" (4/94) czy Franciszka Ryszki „Szan-
se polskiej lewicy czyli o znaczeniu doktry-
ny" (4/93). Jan Szczepahski dochodzi do 
konkluzji, ze przyszloSd polskiej demokra
cii pariamentarnej zalezy od tego, czy kla-
sa polityczna znajdzie sposdb na zrowno-
wazenie interesdw wytwarzajgeych sie kias, 
przy czym SdRP, zdaniem profesora, po
winna sie stad „politycznym rzecznikiem 
robotnik6w" i skutecznie „przeprowadzad 
ich socjalne interesy w polityce paristwa". 
Z kolei profesor Ryszka przywolujgc roz-
winiety teoretycznie model mySlenia nie
mieckiej SPD przypomina, ze ..istnieje z ca-
Ig pewnoScig potrzeba stworzenia sp6jne-
go porzgdku wartoSci, poSrdd kt6rych nie 
powinny zanikngd »zasadnicze wartoSci« 
socjalizmu pochodzgee z katalogu marksi-
stowskiej teorii spolecznej i marksistow-
skiej teleologii", a zarazem niemal nieobec-
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Bsej 

• na w dziejach polskiej mySli spolecznej re-
fleksja nad pansfwem. . :* ; ;.* •'--.S- ' 
. Wygrane w 1993 r.iwybory zask<)czyly: 

;,. SdRP. O ile • w czasiedwuletniego i,mari2ai 
przez .piistynie"socjaldemokraci Tiiemieli^ 
glowy do ; zasadnlczydi dyspufci wolanie^ 

% i Ryszki o~^tworeenie^spdjnegb*i'systemu! 
warto^ci^pozostawaio bez ecni, to tym 
banlziej pozostawalighisi po wyborach^ 
po/kh5ryeh: milsiala dominowad nie tyle, 
ideblogia, flepragmatyka.udziahi we wia-. 
dzy xtrudnym partiierem • kbaiicyjnyni/ 
I rzeczywiscie, przeglgdajac J i ^ " z roku 
1994 .wiecej mozna wyczytad z oficjalnych 
wystgpien szefa partii,poniewai na^wietla 
on aktualng polityk?, czy nawet z propa- ' 
gandowej w tonie i stylu .Trybuny" nii 
z riezko teoretycznych rpzwazan «gl6wne-
go ideologa" pisma prof. Wiatra, na przy
klad na temat: .Socjaldemokraq'a a socja-
lizmVd tym, ze SdRP jest za socjalizmem, 
wiadomo juz z pierwszego numeru, 
a o tym, za jakim, bardziej szczegdlowo da 
sie wycZytad z opublikowanego rdwniez 
przez WMS" omdwienia „Strategii dla Pol
ski", a jednak to wlaSnie tekst Wiatra wy-
wolal pierwszg pokoleniowg wymiane zdan 
w ,MySli Soqaldemokratycznej". 

I .powinien opierac sieni %erieT^eTlno-T 
"J stka najlepiejprol^eruje w silnym i aktyw: 

] nym s^ecz^nstwie> To'•'co> w'tym tekScie 
Jo^ywcze, tpjp, iegunnazjalista nie wlecze 
Jza isobg ryc^waikpczy",fctdre przytlacza-
I jgJdeologaSdRP;^flbdyczlbwiek mysli co 
•/prawda naczy^arrymi tekstami szefa Labour 
j Party ipoachwytuje inodhe dziSna Zacho-
dzfe ternary, jjak 'feminism czy komunita-

1 Tyica* P3 kldry proppnuje nbwg \ nazWf 7-
j;wsp6lnotaryzni; Lecz, cb najsympatycz-
niejsze, zastanawia si?, jakie to cechy oso-

Uczeri I profesor 
Polemika Macieja Bartkowskiego, ucznia 

liceum wKoszalinie, zabizmiala Swiezo, 
nowoczeSnie i bardzo przytomnie na tie do-
tychczasowej szarzyzny. Ten kilkunasto-
letni chldpak wysungl przeciwko leCiwym 
kolubrynom profesora calkiem nowoczes-
ne dzialka szybkostrzelne: „W Europie 
ruch socjaldemokratyczny przechodzi gle- ! 
boki kryzys wartoSci ideologicznych. Isto- j 
ta. tego kryzysu jest konflikt miedzy popar- j 
ciem z jednej strony dla wydajnoSci gos- ! 
podarczej, a z drugiej, dla egalitaryzmu". 
Upadek realnego socjalizmu, pisze dale) 
uczeri, oznacza nie tylko koniec totalitar-
nego paristwa, ale i socjalizmu jako syste-
mu gospodarczego. I dalej: dzisiejsza so- i 
cjaldemokracja w sensie gospodarczym re-
prezentuje poglgdy liberalne, nawet jeSli 
ich priorytetem jest utrzymanie opieki so-
cjalnej. Zamiast pojecia .socjalizm demo- ! 
kratyczny" mlody polemista proponuje pro- j 
fesorowi nareszcie odwr6cid perspektywe 
i mbwid o „kapitalizmie socjalnym", kt6ry | 

Jerzy J. Wiatr. Kapftafom socjalny? TOMASZ smi/mm 

wigzad sie z cztowiekiem postepowym i od-
powiedzialnym, martwigcym sie nierdwno-
Scig i dzialajgcym na rzecz zmniejszenia 
chor6b spolecznych. Z drugiej strony so-
cjaldemokrata powinien popierad konku-
rencje, otwartg na Swiat gospodarke i sta-
wiad na wydajnoSd". 

OczywiScie zle byloby, gdyby gimnazja-
liSci juz teraz mieli zastgpid profesordw 
wSdRP (chod bylby to pewnie niezh/ zart 
hisjtorii, bo w ten wlaSnie sposdb pieddzie-
sigt lat temu zaczynat swg kariere niejeden 
z pbz"niejszych ideolog6w socjalizmu)/jed-

• ecco 

bowe powinny emanowad z soq'aldemokra-
ty: -Wizeruneks^aidemokraty powinien 

nak bez dialofeu z miodymi SdRP b?dzie 
trudno iuwolnic' sie ,od Wizerunku wpartii 
kolesibvirji pbniewaz czego jak czego, ale 
socjaldembkratycznego etosii dzisiejsi roz-
grywajacy wSdRP nie pokazujg. Wcigz je
szcze bardziej przyppminajgia^pwaniem, 
jezykiem, gustanri pokolenie% „gierkow-
skiego awansu" - juiWychowani^bez dog-
mam", bez marks|stowskiej kindersztuby, 
juz otarcib swiat; -ale tez jeszcze pozba-
wie'ni (ego soqaldemokrarycznego etosu 
i hurnanistycznego obycia, jakie promienio-
walo z wielkich przyw6dc6w6wczesnej so-
cjaldemokracji- Willy Brandta,Olofa Pal-
mego, Bruno Kreisky*ego czy Felipe Gon-
zaleza. Nasi sprawiajg wraZenie, jak gdyby 
wiekszg satysfakcje sprawialo im wygry-
wam'e demokratycznych wyborbw, otwar-
cie na Swiat i liberalizm gospodarczy, pp-
zwalajgcy dowieSd swej sprawnoSci. Nato
miast tam, gdzie zaczyna si? swiat idei, 
albo ph/wajg w ogblnikach, albo - ci starsi 
- m6wig skamielinami swej mlodoSci. Jed-
ni idrudzy sg w tym dziS jakoS malo prze-
konujgcy. •" -o-

Ale bez dwdch zdan: socjaldemokraci sg 
stalym elementem naszego krajobrazu po-
litycznego, a kiedy pokolenie dzisiejszych 
gimnazjalistow nie tylko z Koszalina pod-
roSnie, to moze doczekamy sie zjazdu 
w Bad Godesberg i naszych pelnokrwistych 
socjaldemokratdw. Na razie, podobme jak 
i Unia Pracy, weszli do Miedzynaroddwki 
Socjalistycznej, co moze naszych „postko-
munistdw" troch? podrasuje i popchnie ku 
tym tematom i problemom, kt6rymi na co 
dzieh zajmujg sie socjaldemokraci na Za-
chodzie: reformie oSwiaty, rzetelnej edu-
kacji politycznej, ekologii, rdwnouprawnie-
niu kobiet, stosunkowi do mniejszoSci et-
nicznych, religijnych, obyczajowych. I mo
ze wtedy nabedg tego hurnanistycznego, 
spolecznikowskiego rysu charakteru, kt6-
ry przez sto lat mieli zachodni socjaldemo
kraci, mimo afer korupcyjnych, nieudol- , 
noSci i pewnego safandulstwa. Ralf Dah-
rendorf wprawdzie twierdzi, ze wiek XXI 
w zadnym wypadku nie bedzie wiekiem so-
cjaldemokracji, ale socjaldemokrata jako 
typ czlowieka moze sie uchowa. 

ADAM MZEMIMSKI, 
VIESUV MADTKA 

GENERALNY DYSTRYBUTOR ECCO POLSKA - TEUFAX 3̂ 61-79,01-934 WARSZAWA UL KSIEZYCOWA 3 

Autoryzowane punkty sprzedazy: 
Warszawa, ul. Freta 7/9, Al. Jerozolimskie 
42, Al. Witosa 31 (CHU Panorama), ul. Ja-
gielloiiska 15 (DH Praga III pie-tro), Blaty-
stok, ul. Sw. Rocha 31 lok. 133, Blelsko-
Blala, ul. Cyniarska 11 (SDH Klimczok), 
Gdahsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 66, Ka
towice, ul. Sw. Jana 20, Krakow, ul. Sfaw-
kowska 13, L6dz, ul. Piotrkowska 95 (CHS 
Saspol lok. 314), Poznari, ul. Paderewskie-
go 7, ul. Sw. Marcin 43, Rzeszdw, ul. Ko-
Sciuszki 10, Toruri, ul. Szeroka 9, Wroclaw, 
ul. Swidnicka 40 (DTC) 

Oferujemy §rodkl do pielegnacjl obuwla 
Collonil (Austria) 
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