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Socjaldemokracja i rzeczywistosc
to prof. Jerzy Wiatr w artykule Socjaldemokracja i socjalizm1

Maciej Bartkowski

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

W Europie ruch socjaldemokratyczny przechodzi gl?boki kryzys wartoSci ideologicznych. Istota^ tego kryzysu jest konflikt miedzy poparciem
z jednej strony dla wydajnosci gospodarczej, z drugiej dla egalitaryzmu.
W zwiazku z tym pojawia si? pytanie czy socjaldemokracja powinna
poprzec wydajnosc w gospodarce
wolnorynkowej, co moze znaczyc
znaczna. redukcj? inflacji i prawdopodobnie takze podatkow, czy powinna bronic biednych i nizej oplacanych
przez pozostawienie, czy nawet zwi?kszenie wydatkow na opiek? socjalnaj?
Polaryzacja tych stanowisk doprcwadzila do gl?bokich podzialow na lewicy. 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 regul?, ze paristwo totalitame pr?dzej
czy pdzniej zostanie obalone, ale takze
fakt, ze socjalizm jako system gospodarczy jest skoriczony. Tony Blair,
lider Partii Pracy, powiedzial ostatnio: „Marksistowski socjalizm i idea,

ze paristwo, a raczej rzad i biurokracja kieruja^ zyciem sa. martwe".
Z pewnoscia^dzisiejsza socjaldemokracja w sensie gospodarczym reprezentuje poglady liberalne, mieszcza^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 socjaldemokratowjestutrzymanie opieki socjalnej (zaliczajac do
tego bezplatna^sluzb? zdrowia i oswiat?) bez wzgledu na nieprawdziwosc
pogladow liberalowojej ekonomicznej
niewydajnosci. Jednorazowy profit
pieni?Zny przyniesie znacznie mniej
pozytku niz zdrowe i odpowiednio
przygotowane do wykonywania zawodu spoleczeristwo obywateli, ktorym
bez roZnic majaticowych dano rowne
szanse startu.
Powyzsze uwagi dotycza^ glownie
polityki tzw. krotkoterminowej, dlatego tez istotnym staje si? okreslenie
dlugofalowego celu socjaldemokracji.
Czy ma nim bye stworzenie demokratycznego socjalizmu, jak postulowai

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 „demokratyczny socjalizm" oznacza w praktyce zaakceptowanie przez socjaldemokratow pluralizmu swiatopogladowego
i oparcie struktur paristwa na demokratycznych wartosciach nie sadz?,
aby istniala potrzeba gl?bszego analizowania znaczenia tego slowa. Druga
cz?sc, czyli „socjalizm" definiowany jest przez autora jako sprawiedliwosc spoleezna. Dla wielu ludzi, wla.czajac w to czlonkow i aktywnych
dzialaczy SdRP, jest to niezrozumiale. Przez ponad 150 lat istnienia ideologia socjalistyczna wiazala si? z gospodarki piano wana^, scentralizowana^
zdolna. zapobiegac kryzysom gospodarczym (nadprodukeja, bezrobocie).
Teraz po empirycznym doswiadczeniu udowadniajacym nieefektywnosc
tego systemu, zaakceptowano pragmatyzm w gospodarce, czyli rozne
formy wlasnosci i zacz?to definiowac
socjalizm w taki sposob, jak tego dokonal prof. Jerzy Wiatr. Uwazam, ze
sprawiedliwosc spoleezna jest wylacznie cz?scia. calej gamy wartosci socjalistycznych. Dlatego tez przedstawianie socjalizmu jako sprawieliwosci
spolecznej jest malo precyzyjne i niepelne. Wi?kszosc ludzi, gdy mowi si?
do nich o stworzeniu demokratycznego socjalizmu, usmiecha si? z politowaniem, uwazajac gloszacych taki
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poglad za co najmniej niespelna rozumu. 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. Utopia^, tym bardziej ze wlasnosc prywatna
dominuje lub b?dzie domino wac
w gospodarkach Swiatowych. I tu jest
przyslowiowy pies pogrzebany. Przekonywanie, iz socjalizm jest teraz
czyms innym i oparty jest na innych
pryncypiach nie sadz?, aby przyniosio konkretne rezultaty. Czlowiek
zyjacy w dobie realnego socjalizmu,
widza_cy jego kl?sk? b?dzie sceptyczny co do idei nowego, lepszego socjalizmu (jesli oczywiscie z gory jej
nie odrzuci).
W zwiazku z tym, iz neguj? precyzyjnosc uzycia slowa socjalizm demokratyczny 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
kapitalizm socjalny. W
samym znaczeniu tego slowa zaakceptowany jest kapitalizm, jednak nie
jego XlX-wieczna pazerna odmiana.
Termin ten okresla, iz przy istniejajcej gospodarce wolnorynkowej g!6wna.
funkcje paristwa jest zapewnienie
i gwarancja opieki socjalnej. Wydaje si?, ze spoleczeristwo latwiej zrozumialoby i ch?tniej zaakceptowaloby przedstawiony pod ta. nazwa. eel
lewicy.
Wydaje si? jednak, ze najistotniejsza. sprawa. nie jest sama nazwa celu

1
Artykul Jerzego J. Wiatra Socjaldemokracja i socjalizm ukazal si? wnr 2/10 naszego czasopisma z ub. roku.
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programowego polskiej lewicy, ale
jego wyobrazenie. Zgadzam si?, ze
sprawiedliwosc" spoleezna b?dzie stanowila fundament celu polskiej socjaldemokracji. Z caia. pewnoscia.
zgodz? si? tez ze stwierdzeniem Wojciecha Pomykalo2, ze realizacj? idei
sprawiedliwosci spolecznej nie wolno powierzac jakimkolwiek urz?dnikom lub biuxokracji paristwowej. Kto
wi?c moze to realizowac? Sadz?, ze
b?daJo sami obywatele, ktdrym wladza 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 aktywnym spoleczeristwie. Spoleczeristwo odgrywa duza.rol? w zyciu czlowieka. Osoba ludzka nie jest w pelni
uksztaltowana bez spoleczeristwa.
Staje si? ona rzeczywiscie soba.przez
spotkanie z innymi ludzmi, ktorzy
„buduja." jej osobowosc. Silna spoleezna wsp61nota, jaka. moze bye spoleczeristwo,. wzmacnia. w ten sposob
jednostk?.
Pryncypiami spolecznego kapitalizmu moga. stac si?: wolnosc, solidarnosd i odpowiedzialnosc. Wspomniany Tony Blair wprowadza poj?cie
spolecznej solidamosci, ktdre podkresla, ze m?zczyzni i kobiety nie sa.
wylacznie jednostkami wolno prosperajacymi (lub nie) tak jak sami wybioraj zdecyduja^ ale takze sa.czlon-

kami spoleczeristwa, ktore wychowuje, 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 centralizacji. Priorytetem wi?c powinna stac
si? szybka decentralizacja prowadzaca
do wzmocnienia regionalnych wspolnot, ktore nie tylko efektywniej moga.
rozwiazac swoje problemy, ale takze
stworza.nowe spoleczeristwo. Powstanie wi?c ono oddolnie, a nie odgornie.
Spoleczeristwo, w ktorym b?dzie
niskie bezrobocie i przest?pczosc,
stopniowy realny wzrost stopy zyciowej, wysoka partycypacja zarowno
w zyciu spolecznym, jak i politycznym musi zostac zbudowane na ci?zkiej pracy i na uzasadnionej i odpowiedniej nagrodzie dla ludzi, ktorzy
ja. wykonuja.. Wizerunek socjaldemokraty powinien wiazac si? z czlowiekiem post?powym i odpowiedzialnym,
martwia.cym si? nierownoscia. i dzialaja.cym na rzecz zmniejszenia chorob spolecznych. Z drugiej strony socjaldemokrata powinien popierac
konkurencj?, otwarta.na swiat gospodark? i stawiac na wydajnosc ekonomiczna.. Praca powinna zostac dostarczona osobom najlepiej przygotowanym do jej wykonywania. Uwazam,
iz haslo zatrudnienia dla wszystkich
ludzi ma w sobie zbyt duzo z populizmu. 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 wnr3-4 (11 - 12)
naszego czasopisma zub. roku.

socjaldemokratyczna utraciia duzo ze
swej lewicowosci. Jest to wylacznie
zludzeniem optycznym. Nadal, wierzy
si?, ze siiy wolnego rynku pozostawione same sobie powodujX, ze ekonomia nagradza bogatych, a karze
biednych —jest to tzw. wolnosc negatywna. Socjaldemokraci przekonuja.
do wolnosci pozytywnej: wolnosci od
ignorancji, ciemnoty, biedoty. Stopniowo moze bye to osiajmi?te przez
efektywne kierowanie rynkiem i adekwatne rozdysponowanie srodkow na
opiek? i zabezpieczenia socjalne.
Socjaldemokraci wierza,, ze bez
minimum socjalnego, bez opieki zdrowotnej, warunkow socjalnych czlowiek 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 ulatwiaja.ee kobietom kandydowanie do
parlamentu. Popieram propozycj?
zagwarantowania 30% miejsc na listach wyborczych dla kobiet. Celem
stanie si? stworzenie parlamentu spolecznie reprezentatywnegu. Oznacza
to, iz co najmniej polowa miejsc
w obu izbach powinna zostac zaj?ta
przez kobiety, co b?dzie odpowiadalo 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 dzialaja.c na rzecz ruchu feministycznego
moglaby w ten sposob zyskac szeroki elektorat wyborczy. Trzeba jednak
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wykazac si? duzym taktem i tolerancj^.
W ostatniej cz?^ci wypowiedzi
chcialbym wspomniec o ruchu spolecznym, kt6ry zyskuje sobie coraz
wi?cej zwolennikow za oceanem,
a takZe w europejskiej lewicy. Kierunek ten zwany jest komunitaryzmera
{communitarianism — ang.) lub (sa.dz?, ze b?dzie to poprawniejsze tlumaczenie) wspolnotaryzmem. G16wnym myslicielem tego ruchu jest
Amitai Etzioni — profesor socjologii na Uniwersytecie George'a Washingtona. Wspolnotaryzm rozwija si?
na typowo amerykariskich prowincjach, gdzie wartosci rodzinne, wspolnotowe 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 bezpieczeristwa, mniejszaprzest?pczosc, wi?cej
respektu dla autorytetow i silne poczucie 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 rozwijaja.cy si? liberalizm. Ktos moze
zauwazyc, iz jest to typowo konserwatywne spojrzenie. B?dzie to praw&% lecz niepelna^ poniewaz wspol-

