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Maciej Bartkowski 

Socjaldemokracja i rzeczywistosc 
(W zwisjzku z artykulem J.J. Wiatra Socjaldemokracja i socjalizm) 

W Europie ruch socjaldemokratycz-
ny przechodzi gl?boki kryzys warto
Sci ideologicznych. Istota^ tego kry-
zysu jest konflikt miedzy poparciem 
z jednej strony dla wydajnosci gospo-
darczej, z drugiej dla egalitaryzmu. 
W zwiazku z tym pojawia si? pyta
nie czy socjaldemokracja powinna 
poprzec wydajnosc w gospodarce 
wolnorynkowej, co moze znaczyc 
znaczna. redukcj? inflacji i prawdo-
podobnie takze podatkow, czy powin
na bronic biednych i nizej oplacanych 
przez pozostawienie, czy nawet zwi?k-
szenie wydatkow na opiek? socjalnaj? 
Polaryzacja tych stanowisk doprcwa-
dzila do gl?bokich podzialow na le-
wicy. Przykladem moze bye Wielka 
Brytania, gdzie w 1981 r. od Partii 
Pracy odla_czyla si? frakeja zwana 
Partig Socjaldemokratyczna^ pozniej 
zas" przeksztalcila si? ona w Parti? 
Liberalm\. Z kolei upadek realnego 
socjalizmu potwierdzil nie tylko re-
gul?, ze paristwo totalitame pr?dzej 
czy pdzniej zostanie obalone, ale takze 
fakt, ze socjalizm jako system gospo-
darczy jest skoriczony. Tony Blair, 
lider Partii Pracy, powiedzial ostat-
nio: „Marksistowski socjalizm i idea, 

ze paristwo, a raczej rzad i biurokra-
cja kieruja^ zyciem sa. martwe". 

Z pewnoscia^dzisiejsza socjaldemo
kracja w sensie gospodarczym repre-
zentuje poglady liberalne, miesz-
cza^ce si? w centrum politycznego 
spektrum. Na t? sytuacj? ma wplyw 
socjaldemokratyczny pragmatyzm 
w stosunku do gospodarki (glownie 
do wlasnosci prywatnej i paristwowej). 
Nadal priorytetem polityki paristwa 
wedlug socjaldemokratowjestutrzy-
manie opieki socjalnej (zaliczajac do 
tego bezplatna^sluzb? zdrowia i oswia-
t?) bez wzgledu na nieprawdziwosc 
pogladow liberalowojej ekonomicznej 
niewydajnosci. Jednorazowy profit 
pieni?Zny przyniesie znacznie mniej 
pozytku niz zdrowe i odpowiednio 
przygotowane do wykonywania zawo-
du spoleczeristwo obywateli, ktorym 
bez roZnic majaticowych dano rowne 
szanse startu. 

Powyzsze uwagi dotycza^ glownie 
polityki tzw. krotkoterminowej, dla
tego tez istotnym staje si? okreslenie 
dlugofalowego celu socjaldemokracji. 
Czy ma nim bye stworzenie demokra-
tycznego socjalizmu, jak postulowai 

to prof. Jerzy Wiatr w artykule So
cjaldemokracja i socjalizm1 

Osobiscie uwazam, ze poj?cie to jest 
myla.ee i malo trafne. W zwiazku 
z tym, iz kazdy z nas swiadomy jest, 
iz pierwszy czlon terminu „demokra-
tyczny socjalizm" oznacza w prakty-
ce zaakceptowanie przez socjaldemo-
kratow pluralizmu swiatopogladowego 
i oparcie struktur paristwa na demo-
kratycznych wartosciach nie sadz?, 
aby istniala potrzeba gl?bszego ana-
lizowania znaczenia tego slowa. Druga 
cz?sc, czyli „socjalizm" definiowa-
ny jest przez autora jako sprawiedli-
wosc spoleezna. Dla wielu ludzi, wla.-
czajac w to czlonkow i aktywnych 
dzialaczy SdRP, jest to niezrozumia-
le. Przez ponad 150 lat istnienia ide-
ologia socjalistyczna wiazala si? z go
spodarki piano wanâ , scentralizowana^ 
zdolna. zapobiegac kryzysom gospo
darczym (nadprodukeja, bezrobocie). 
Teraz po empirycznym doswiadcze-
niu udowadniajacym nieefektywnosc 
tego systemu, zaakceptowano prag
matyzm w gospodarce, czyli rozne 
formy wlasnosci i zacz?to definiowac 
socjalizm w taki sposob, jak tego do-
konal prof. Jerzy Wiatr. Uwazam, ze 
sprawiedliwosc spoleezna jest wylacz-
nie cz?scia. calej gamy wartosci so-
cjalistycznych. Dlatego tez przedsta-
wianie socjalizmu jako sprawieliwosci 
spolecznej jest malo precyzyjne i nie-
pelne. Wi?kszosc ludzi, gdy mowi si? 
do nich o stworzeniu demokratycz-
nego socjalizmu, usmiecha si? z po-
litowaniem, uwazajac gloszacych taki 

poglad za co najmniej niespelna ro-
zumu. Oczywiscie wynika to z tego, 
iz socjalizm utozsamiany jest z da.-
zeniem do zlikwidowania wyzysku, 
nier6wnosci i biedy w spoleczeristwie, 
co jak wszyscy wiemy jest zwykla. Uto
piâ , tym bardziej ze wlasnosc prywatna 
dominuje lub b?dzie domino wac 
w gospodarkach Swiatowych. I tu jest 
przyslowiowy pies pogrzebany. Prze-
konywanie, iz socjalizm jest teraz 
czyms innym i oparty jest na innych 
pryncypiach nie sadz?, aby przynio-
sio konkretne rezultaty. Czlowiek 
zyjacy w dobie realnego socjalizmu, 
widza_cy jego kl?sk? b?dzie sceptycz-
ny co do idei nowego, lepszego so
cjalizmu (jesli oczywiscie z gory jej 
nie odrzuci). 

W zwiazku z tym, iz neguj? pre-
cyzyjnosc uzycia slowa socjalizm de-
mokratyczny chcialbym zastapic je 
trafniejszym w moim przekonaniu 
terminem. Jest nim k a p i t a 1 i z m 
s p o l e c z n y , cz?sto znany jako 
k a p i t a l i z m s o c j a l n y . W 
samym znaczeniu tego slowa zaak-
ceptowany jest kapitalizm, jednak nie 
jego XlX-wieczna pazerna odmiana. 
Termin ten okresla, iz przy istniejaj-
cej gospodarce wolnorynkowej g!6wna. 
funkcje paristwa jest zapewnienie 
i gwarancja opieki socjalnej. Wyda-
je si?, ze spoleczeristwo latwiej zro-
zumialoby i ch?tniej zaakceptowa-
loby przedstawiony pod ta. nazwa. eel 
lewicy. 

Wydaje si? jednak, ze najistotniej-
sza. sprawa. nie jest sama nazwa celu 

1 Artykul Jerzego J. Wiatra Socjaldemokracja i socjalizm ukazal si? wnr 2/10 naszego cza-
sopisma z ub. roku. 



28 Maciej Bartkowski 

programowego polskiej lewicy, ale 
jego wyobrazenie. Zgadzam si?, ze 
sprawiedliwosc" spoleezna b?dzie sta-
nowila fundament celu polskiej so
cjaldemokracji. Z caia. pewnoscia. 
zgodz? si? tez ze stwierdzeniem Woj-
ciecha Pomykalo2, ze realizacj? idei 
sprawiedliwosci spolecznej nie wol-
no powierzac jakimkolwiek urz?dni-
kom lub biuxokracji paristwowej. Kto 
wi?c moze to realizowac? Sadz?, ze 
b?daJo sami obywatele, ktdrym wla-
dza centralna przekaze cz?sc swoich 
kompetencji. Dlatego tez spolecznosc 
lokalna, samorzadowa powinna stac 
si? inspiracja. dla socjaldemokracji 
w realizacji swoich cel6w. 

Kapitalizm spoleczny powinien 
opierac si? na wierze, ze jednostka 
najlepiej prosperuje w silnym i ak-
tywnym spoleczeristwie. Spoleczeri
stwo odgrywa duza.rol? w zyciu czlo
wieka. Osoba ludzka nie jest w pelni 
uksztaltowana bez spoleczeristwa. 
Staje si? ona rzeczywiscie soba.przez 
spotkanie z innymi ludzmi, ktorzy 
„buduja." jej osobowosc. Silna spo
leezna wsp61nota, jaka. moze bye spo
leczeristwo,. wzmacnia. w ten sposob 
jednostk?. 

Pryncypiami spolecznego kapita-
lizmu moga. stac si?: wolnosc, soli-
darnosd i odpowiedzialnosc. Wspo-
mniany Tony Blair wprowadza poj?cie 
spolecznej solidamosci, ktdre podkre-
sla, ze m?zczyzni i kobiety nie sa. 
wylacznie jednostkami wolno prospe-
rajacymi (lub nie) tak jak sami wy-
bioraj zdecyduja^ ale takze sa.czlon-

kami spoleczeristwa, ktore wycho-
wuje, edukuje, zapewnia im opiek?, 
a w zamian zostaja. oni zobligowani 
do pewnych obowia_zkow wzgl?dem 
tej wsp61noty-spoleczeristwa. 

W Polsce problem polega na tym, 
ze spoleczeristwa lokalne przestaly 
w ogole istniec, jako rezultat centra-
lizacji. Priorytetem wi?c powinna stac 
si? szybka decentralizacja prowadzaca 
do wzmocnienia regionalnych wspol-
not, ktore nie tylko efektywniej moga. 
rozwiazac swoje problemy, ale takze 
stworza.nowe spoleczeristwo. Powsta-
nie wi?c ono oddolnie, a nie odgor-
nie. 

Spoleczeristwo, w ktorym b?dzie 
niskie bezrobocie i przest?pczosc, 
stopniowy realny wzrost stopy zycio-
wej, wysoka partycypacja zarowno 
w zyciu spolecznym, jak i politycz-
nym musi zostac zbudowane na ci?z-
kiej pracy i na uzasadnionej i odpo-
wiedniej nagrodzie dla ludzi, ktorzy 
ja. wykonuja.. Wizerunek socjaldemo-
kraty powinien wiazac si? z czlowie-
kiem post?powym i odpowiedzialnym, 
martwia.cym si? nierownoscia. i dzia-
laja.cym na rzecz zmniejszenia cho-
rob spolecznych. Z drugiej strony so-
cjaldemokrata powinien popierac 
konkurencj?, otwarta.na swiat gospo-
dark? i stawiac na wydajnosc ekono-
miczna.. Praca powinna zostac dostar-
czona osobom najlepiej przygotowa-
nym do jej wykonywania. Uwazam, 
iz haslo zatrudnienia dla wszystkich 
ludzi ma w sobie zbyt duzo z populi-
zmu. Wiele osob sadzi, ze ideologia 

l t T ^ ^ J e ^ t a J l 0 ^ ^ W o j c i e c ^ P o r a y k a } o z ^ e s z c z o n e g o 
naszego czasopisma zub. roku. wnr3-4 (11 - 12) 
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socjaldemokratyczna utraciia duzo ze 
swej lewicowosci. Jest to wylacznie 
zludzeniem optycznym. Nadal, wierzy 
si?, ze siiy wolnego rynku pozosta-
wione same sobie powodujX, ze eko-
nomia nagradza bogatych, a karze 
biednych —jest to tzw. wolnosc ne-
gatywna. Socjaldemokraci przekonuja. 
do wolnosci pozytywnej: wolnosci od 
ignorancji, ciemnoty, biedoty. Stop-
niowo moze bye to osiajmi?te przez 
efektywne kierowanie rynkiem i ade-
kwatne rozdysponowanie srodkow na 
opiek? i zabezpieczenia socjalne. 

Socjaldemokraci wierza,, ze bez 
minimum socjalnego, bez opieki zdro-
wotnej, warunkow socjalnych czlo
wiek nie b?dzie zdolny rozwijac swego 
potencjalu umyslowego i fizycznego. 

Socjaldemokraci powinni bardziej 
zainteresowac si? kobieta. i ruchem 
feministycznym. W SLD powinny 
zostac stworzone mechanizmy ula-
twiaja.ee kobietom kandydowanie do 
parlamentu. Popieram propozycj? 
zagwarantowania 30% miejsc na li-
stach wyborczych dla kobiet. Celem 
stanie si? stworzenie parlamentu spo-
lecznie reprezentatywnegu. Oznacza 
to, iz co najmniej polowa miejsc 
w obu izbach powinna zostac zaj?ta 
przez kobiety, co b?dzie odpowiada-
lo wspdlczynnikowi feminizacji (lub 
maskulinizacji) w spoleczeristwie. Za 
wzor do nasladowania trzeba uwazac 
Szwecj?, gdzie w ostatnich wyborach 
41% miejsc w Rikstagu zostalo zaj?-
tych przez kobiety. SdRP popierajac 
i, co najwazniejsze, aktywnie dziala-
ja.c na rzecz ruchu feministycznego 
moglaby w ten sposob zyskac szero-
ki elektorat wyborczy. Trzeba jednak 

wykazac si? duzym taktem i toleran-
cj^. 

W ostatniej cz?^ci wypowiedzi 
chcialbym wspomniec o ruchu spo
lecznym, kt6ry zyskuje sobie coraz 
wi?cej zwolennikow za oceanem, 
a takZe w europejskiej lewicy. Kie-
runek ten zwany jest komunitaryzmera 
{communitarianism — ang.) lub (sa.-
dz?, ze b?dzie to poprawniejsze tlu-
maczenie) wspolnotaryzmem. G16w-
nym myslicielem tego ruchu jest 
Amitai Etzioni — profesor socjolo-
gii na Uniwersytecie George'a Wa-
shingtona. Wspolnotaryzm rozwija si? 
na typowo amerykariskich prowin-
cjach, gdzie wartosci rodzinne, wspol-
notowe i religijne odgrywaja. istotne 
znaczenie. Wspolnotarysci uwazajq, 
ze amerykariskie spoleczeristwo, tak 
jak inne zachodnie spolecznosci, bylo 
scisle zwia.zane solidarnosciowymi 
wartosciami. Ludzie byli blisko zwia.-
zani ze swoimi rodzinami, byli takze 
dobrymi sa.siadami i poczuwali si? do 
odpowiedzialnosci wzgl?dem siebie 
i wzgl?dem spolecznosci jako calosci. 
Istniala wtedy spoleezna stabilnosc, 
ekonomiczne poczucie bezpieczeri-
stwa, mniejszaprzest?pczosc, wi?cej 
respektu dla autorytetow i silne po
czucie przynaleznosci. Jednak zwia_zki 
te zostaly ostabione lub zniszczone 
W tej zmianie trzeba szukac zrodel 
chorob wspolczesnego spoleczeristwa. 
Wina_za spoleczne patologie obarcza 
si? „chca.cy coraz wi?cej, zaborczy 
indywidualizm" stworzony przez roz-
wijaja.cy si? liberalizm. Ktos moze 
zauwazyc, iz jest to typowo konser-
watywne spojrzenie. B?dzie to praw-
&% lecz niepelna^ poniewaz wspol-
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notaryzm zawiera w sobie elementy 
przyj?te z obu kraricow politycznego 
spektrum. Z lewicy popiera redystry-
bucj? bogactwa i przychoddw, ale bez 
mechanizm6w centralnego planowa-
nia (spolecznos'ci lokalne moglyby 
przejac wi?cej kompetencji w zakre
sie polityki fiskalnej). Najwyzsza. 
wartosciajest integracja i zjednocze-
nie, a takze praca razem. Z prawicy 
pochwala wartosci rodzinne i trady-
cyjne, a takze posiada religijny kom-
ponent. 

Warto wspomniec przy tej okazji, 
iz personalizm chrzescijariski gloszo-
ny przez spoleezna. nauk? Kosciola 
katolickiego moglby odegrac w lokal-
nych wsp61notachistotna.ro!?. Sa_dz?, 
ze powinny zostac gl?boko rozwazo-
ne mozliwosci wspolpracy socjalde
mokracji z Kosciolem katolickim. 
Prof. Jerzy Wiatr argumentuje, iz 
koncepeja praw czlowieka i rola pari
stwa widziana oczyma socjaldemokra-
ty i Kosciola jest tak diametralnie 
rozna, ze nie widzi mozliwosci szer-
szej wspolpracy. Oczywiscie jest w tym 
duzo racji, jednak nieraz teoria da-
leka moze bye od praktyki, tym bar
dziej, gdy wsp61praca taka nastapi-
laby na szczeblach lokalnych, gdzie 
odglosy dobiegaja.ee z areny wielkiej 
polityki pozostaja.(lub b?da.pozosta-
wac, gdy nastajji wi?ksza decentrali-
zacja) niedoslyszarie. 

Wspdlnotaryzm nie jest jeszcze 
w pelni zdefiniowany. Za eel stawia 
sobie odnow? wsp61not. Jakimi me-
todami mozna to osi^gnac? Nie wiem. 
Jednak co w rzeczywistosci termin ten 
naprawd? znaczy? Rodziny? Saj>iedz-

twa? Miasta? Regiony? Narody? Jedna. 
z odpowiedzi moze bye: wszystkie 
z powyzszych, jednak nie jest to pra-
widlowe stwierdzenie. Cz?sto wzmoc-
nienie jednej wsp61noty znaczy osla-
bienie innych (silniejsze regionalne 
partykularyzmy przeciwstawiaja. si? 
silnej narodowej tozsamosci, chociaz 
argumentacja ta nie jest prawidlowa 
w stosunku do Niemiec i USA). To 
takze powoduje pytanie czy wspolnoty 
w ogole sa. dobra. rzecza.. Religijne 
wspolnoty w Irlandii Polnocnej z pew
noscia. nie sluza. wspolnemu dobru. 
Zorganizowana przest?pczosc wspa-
niale rozwija si? w duzych, zintegro-
wanych rodzinach, gdzie lojalnosc 
i autorytet sa_najwazniejsze. 

Wspolnotaryzm przezywa swoj re-
nesans w Ameryce, jednak czy sta-
nie si? popularny w Europie nie jest 
to pewne. Inne stosunki spoleczne, jak 
i polityczne (dotyczy to federalizmu 
amerykariskiego) sa. tu bardzo istot
ne. Uwazam jednak, ze polska socjal
demokracja powinna przejac pewne 
wartosci od wspolnotaryzmu, ktory-
mi operuja.juz socjaldemokraci an-
gielscy, francuscy i niemieccy.-

Chcialbym, aby moje uwagi i prze-
myslenia dotycza.ee glownie spolecz-
nego programu socjaldemokracji za-
ch?cily szersze kr?gi naukowe (so-
cjologow, filozofow) establishment 
SdRP, dzialaczy SLD i szczeg61nie 
mlodych ludzi do wypowiedzenia si? 
na ten temat. Kwestia jest otwarta. 
Pytania, na ktore sam nie jestem 
w stanie odpowiedziec powinny stac 
si? wspolna. debata.. Czy da.zenie do 
sprawiedliwosci spolecznej wiedzie 
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przez lokalne wspolnoty, jesli nie — 
to ktor?dy, jesli tak — czy odpowie
dzi trzeba szukac we wspolnotaryzmie, 

kt6ry nie jest jeszcze w pelni zdefi
niowany? 

Autor mniejszego tekstu jest uczniem Liceum Og61noksztalca.cego im. St. Dubois 
w Koszalinie. 


