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 Nomenklatury mają ogromną siłę inercji. Zmienia się kontekst cywilizacyjny i 

socjologiczny, zmieniają się struktury władzy, zmieniają się treści programów – a 

nazwy orientacji i partii politycznych, uformowane w swej większości w XIX wieku, 

nadal się utrzymują. Można to uznać  za rezultat konwencjonalizacji politycznej. 

Zjawisko to występowało już  w dawnych społeczeństwach – w Bizancjum stronnictwa 

okreś lały się odmienną barwą – ale w epoce nowoczesnej stało się naturalną 

konsekwencją upowszechnienia się systemu parlamentarnego: zasadą zmiany lub 

kontynuacji władzy jest odniesienie do programów partyjnych. Zaangażowanie ludzi w 

życie publiczne dokonuje się również  wedle pewnych zagregowanych opcji, na mocy 

których opowiadają się oni za czymś  i przeciw czemuś , za i przeciw pewnym celom, a 

nie tylko za kimś  i przeciw komuś . 

W wypadku ujęcia socjalizmu sprawa komplikuje się z wielu powodów. Pojęciem 

tym w dyskursie politycznym okreś la się nie tylko ruch polityczny, ale także organizację 

społeczeństwa, która stanowić  ma realizację tego ruchu.  Pojęcie „socjalizmu realnego” 

wprowadziła do obiegu najpierw antykomunistyczna politologia, a potem zostało ono 

przejęte afirmatywnie przez oficjalną propagandę państwową w krajach bloku 

wschodniego. Logiczną konsekwencją tego nawyku językowego jest konkluzja, że poza 

socjalizmem realnym może być  tylko socjalizm nierealny. Wreszcie termin „socjalizm” 

funkcjonuje już  od ponad półtora stulecia i obejmuje różnych ludzi i różne sytuacje. 

Socjalistami głosili się twórcy falansterów i chrześcijańscy szermierze sprawy 

robotniczej w XIX w., w okresie amerykańskiego New Deal’u prezydent Franklin D. 

Roosevelt otwierał posiedzenie swojego gabinetu słowami „Witajcie koledzy socjaliści” 

i mianem socjalistycznej okreś lał Józef Stalin konstytucję radziecką z 1935 roku. Do 

socjalizmu odwoływały się ruchy totalitarne XX w. – i Czerwoni Khmerowie również . 

Można pozbywać  się problemu twierdząc, że pojęcia socjalizmu nieraz nadużywano. 

Jest to jednak uchylenie się od refleksji nad słabościami wewnętrznymi programów 

socjalistycznych. Powstaje bowiem pytanie, jak to się mogło stać , jakie to 

niedopowiedzenia – lub też  jakie „dopowiedzenia” – stworzyły moż liwości 

eksploatowania pojęcia i przybierania nazwy „socjalistyczny” przez ruchy, które 

zagroziły cywilizacji europejskiej lub też  jakie „dopowiedzenia” – stworzyły moż liwości 

eksploatowania pojęcia i przybierania nazwy „socjalistyczny” przez ruchy, które 

zagroziły cywilizacji europejskiej i ładowi świata. Odpowiedzi na to pytanie jest wiele. 

Wskazują one zwłaszcza na to, że radykalna negacja status quo i towarzysząca jej 
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pretensja do budowy nowego ładu generalnego – do stworzenia „nowego człowieka” i 

„nowego ludu”, jak to głosiły ideologie rewolucyjne – zagraża podstawowym 

wartościom leżącym u samych podstaw ładu, człowieka i ludu. Ale rzeczą 

najważniejszą jest zachować  w świadomości to najważniejsze pytanie. 

Paradoks ironicznej i gorzkiej propozycji Leszka Kołakowskiego2 – moje 

pokolenie nigdy do końca nie wypowie swojego długu wobec jego refleksji – aby dać  

prawo obecności konserwatywno-liberalno-socjalistycznemu programowi jest tylko 

pozorny. Jest to apel o poddanie polityki światowi wartości. Wszelka reasumpcja musi 

tu być  ułomna, ale można chyba powiedzieć , że w rozwichrzonym, niepewnym i nie-

szczęś liwym /myś lę tu o braku szczęścia, a nie o jego przeciwieństwie/ schyłku XX 

wieku chodzi o poszanowanie dorobku przeszłości, o pochwałę godności człowieka i 

wolności ludzi, grup, narodów, o sprawiedliwość , w której mieści się równość  szans, 

przezwyciężanie egoizmu jednostek i klas, solidarność  ludzi. 

2. Konsultacja „dwóch narodów” przybiera w XX w. odmienne znaczenie niż  je 

miała w ubiegłym stuleciu: zniewolenie polityczne wysuwa się przed zniewolenie 

ekonomiczne. 

Może zatem właśnie na tej drodze zawężania roli państwa, negowania 

tożsamości przestrzenie życia publicznego z państwem leżą nadzieje wolności? Im 

mniej państwa, tym lepiej, pisał Andrzej Kijowski3. Sądzę, że oznacza, to po pierwsze, że 

im bardziej państwo jest niepodległe i demokratyczne, tym łatwiej akceptuje 

suwerenność  społeczeństwa i niezależność  obywatela, a po drugie, że 

samoorganizowanie się społeczeństwa ogranicza ingerencję państwa w życie 

indywidualne i niweczy „pokusę totalitarną” władzy. 

5. Braterstwo i solidarność  

W 1979 r. na łamach „Esprit” Tadeusz Mazowiecki4 zastanawiając się nad tym, 

co osobliwe i nad tym, co uniwersalne w polskim doświadczeniu historycznym pisał: 

nabyliśmy wiedzę, że nic nie zostanie nam dane z góry, że absolutyzm oświecony socjalizmu 
jest złudnym ogólnikiem: wszystko lub prawie wszystko zależy od siły społeczeństwa od jego 
wartości duchowej, od jego mądrości w rewindykowaniu praw człowieka i praw narodu. Czy 

tego typu wiedza zawiera przesłanie o bardziej powszechnym znaczeniu dla 

współczesnej Europy? 
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Doświadczenie historyczne Polski w czasach nowożytnych rozmijało się z 

doświadczeniem Europy – dotyczy to 123 lat zaborów, dotyczy to lat powojennych. 

Kiedy Europa gruntowała suwerenność  narodów, byliśmy jej pozbawieni. To samo 

można powiedzieć  o wykształceniu systemu demokratycznego, opinii publicznej, 

realizacji praw człowieka i obywatela. Była jednak w polskich losach pewna lekcja 

poczucia wspólnoty. 

Ulotki rozrzucane w Stoczni Gdańskiej 7 VIII 1980 wzywały do strajku w 

obronie Anny Walentynowicz5. Była zawsze pracownikiem nienagannym. Występowała 
przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości, wszelkiej nierówności. Dlatego zdecydowała się na 
działania, które miały na celu stworzenie wolnego związku zawodowego. 

I strajk się wówczas rozpoczął. Mógł się skończyć  15 sierpnia, gdyż  żądania 

stoczniowe zostały zaspokojone, podwyżki płac uzyskane – ale się nie skończył. Bo 

poczucie solidarności z innymi wymagało działań dla innych. W ciągu 16 miesięcy 

polskiego porywu nadziei stale coś  trwało z tego wstępnego poczucia solidarności. 

Sądzę, że trwa nadal i że nie zginie. 

Były w polskim doświadczeniu ostatnich lat wysokie aspiracje społeczne i 

poszukiwanie rozsądnych dróg ich spełnienia. Było wśród nich zadanie zmniejszania 

krzywd – i tej zbiorowej, i tych indywidualnych. Było zadanie rzeczywistego 

uczestnictwa ludzi w życiu publicznym, poszukiwanie dróg budowy demokracji, ale 

także propozycję wobec kryzysu demokracji w Europie. Poszukiwanie pluralizmu w 

organizacji życia społecznego, pluralizmu w systemach przedstawicielskich było 

odpowiedzią na sytuację ubezwłasnowolnienia w obowiązującym tu i teraz modelu 

władzy, ale było także pewną propozycją dla europejskiej polis. 
Wyrastająca z polskiego doświadczenia wizja nie była projektem świata 

sprawiedliwości, równości i braterstwa, ale projektem świata, w którym byłoby więcej 

sprawiedliwości, równości i braterstwa. W tym polskim posłaniu odnajduje się ś lad 

myś li Mouniera i ludzi „Esprit”. Tkwi w nim, sądzę, pewna propozycja, która dla Europy 

nie powinna być  bez znaczenia, bo przypomina jej o wartości tego, co ona ma, a co 

może utracić , jak też  o wartości tego, czego nie ma, a co może zyskać . 

 (Tekst wystąpienia w Instytucie Francuskim w Warszawie w listopadzie 1986 r. z okazji 
wizyty redaktorów „Esprit”).   
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