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WSPÓŁCZESNY KSZTAŁT IDEI  

SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

Celem niniejszego wprowadzenia jest przybliżenie głównych nurtów dyskusji wokół 

idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dokonanie pewnych rozstrzygnięć terminologicz-

nych, wskazanie na zakres tego pojęcia, konteksty, w jakich ono funkcjonuje, i spory, 

w jakie jest uwikłane. Najpierw przedstawię przyczyny swoistego powrotu pojęcia „społe-

czeństwo obywatelskie” do, mówiąc najszerzej, nauk społecznych, następnie zaprezentuję 

własną analizę znaczenia tego pojęcia, a wreszcie główne nurty sporu, jaki powstał w od-

niesieniu zarówno do treści wyrażanych za pomocą kategorii społeczeństwa obywatelskie-

go, jej przydatności do analizy współczesnych społeczeństw, jak też jej potencjału wyja-

śniającego i normatywnego. Wskażę także na centralną, choć nie zawsze eksponowaną, 

rolę społeczeństwa obywatelskiego we współczesnych koncepcjach formułowanych 

w obrębie normatywnej teorii demokracji.  

 

I 

 

Społeczeństwo obywatelskie wciąż jest ważnym przedmiotem badań politologicznych 

i socjologicznych, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej, osłabła natomiast 

nieco dyskusja wokół znaczenia tego pojęcia, jaka dominowała w teorii politycznej w la-

tach dziewięćdziesiątych XX wieku. W swojej najgłębszej warstwie koncepcje społeczeń-

stwa obywatelskiego odnoszą się do ideału wolnego, samorządnego porządku społecznego, 

pozostającego w konstruktywnej relacji do państwa. Dlatego też pojęcie to, obok opisowe-

go, ma także charakter normatywny, jest pewnym postulatem dotyczącym pożądanych 

relacji pomiędzy obywatelami oraz pomiędzy społeczeństwem a państwem. W czasach 

nowożytnych społeczeństwo obywatelskie zaczęto kojarzyć z porządkiem demokratycz-

nym, uznając za Alexisem de Tocquevillem, że istnienie takiego społeczeństwa jest ko-

niecznym warunkiem dobrze funkcjonującego ustroju liberalno-demokratycznego. Teza ta, 

choć nieoczywista sama przez się, została przywołana wraz z odrodzeniem idei społeczeń-

stwa obywatelskiego, podjęto również próby empirycznego jej uzasadnienia1. Powrót do 

idei społeczeństwa obywatelskiego, odrodzenie zainteresowania zarówno koncepcją, jak 

 
1 R.A. Putnam et al., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 

Znak, Kraków 1993. 
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i praktyką takiego społeczeństwa wiązały się z narodzinami opozycji demokratycznej 

w byłych krajach komunistycznych, w szczególności z powstaniem „Solidarności”, oraz 

z transformacją ustrojową i odejściem od autorytaryzmu w niektórych krajach Ameryki 

Południowej i Afryki. Odejście to zostało niejako sprowokowane przez wyłonienie się 

krytycznych wobec istniejącego porządku politycznego opozycyjnych organizacji i stowa-

rzyszeń zwykłych obywateli. Siła i potencjał owych dobrowolnych organizacji obywatel-

skich, odmawiających poparcia i zgody na istniejącą formę ustroju politycznego i gospo-

darczego, stały się przyczynkiem szerokiej dyskusji na temat znaczenia i możliwości społe-

czeństwa obywatelskiego, pojmowanego w kategoriach spontanicznej samoorganizacji 

społecznej. Za pomocą pojęcia o bogatej tradycji filozoficznej, sięgającej korzeniami cza-

sów antycznych, zaczęto analizować zmianę w kierunku demokratycznym i liberalnym, 

uznając istnienie, czy też wykształcenie się społeczeństwa obywatelskiego za konieczny 

warunek właściwego funkcjonowania demokracji. Prężne społeczeństwo obywatelskie stało 

się dla krajów przechodzących transformację ustrojową ideałem, do którego należy dążyć, 

zaś wykształcenie się niezależnych organizacji i stowarzyszeń obywatelskich (niezależnych 

od państwa, wobec którego pozostawały wcześniej w opozycji) zaczęło być interpretowane 

jako szkoła demokracji. 

Kategoria społeczeństwa obywatelskiego jest ważna jednak nie tylko w odniesieniu do 

państw przechodzących proces demokratyzacji, lecz także do tych, które są stabilnymi 

demokracjami. Odsyła ona bowiem do używanego w XVIII wieku, w szczególności przez 

myślicieli szkockiego oświecenia, pojęcia społeczeństwa cywilizowanego, takiego, które 

opiera się na spontanicznym rozwoju relacji pomiędzy jednostkami zrzeszającymi się dla 

realizacji wspólnych celów i osiągającymi owe cele z poszanowaniem zasad oraz obycza-

jów istniejących w danej wspólnocie, w tym przede wszystkim z poszanowaniem prawa. 

W takim społeczeństwie ogłada obywatelska (civility) połączona z kulturą polityczną nie 

tylko ma się przyczyniać do łatwiejszego rozwiązywania konfliktów generowanych przez 

społeczeństwo obywatelskie, lecz również sprzyja postawom obywatelskim. Społeczeństwo 

obywatelskie jest tutaj postrzegana jako sfera solidarności i niezakłóconego współdziałania, 

wspomaganego przez instytucje państwa. Jest to także sfera wolności i samorozwoju jedno-

stek, sfera autonomii i współdecydowania z innymi o sprawach wspólnych. Jako przestrzeń 

wolności – już nie politycznej, jak w klasycznej tradycji republikańskiej, lecz przede 

wszystkim indywidualnej, zagwarantowanej przez prawo – społeczeństwo to może być 

pojmowane jako sfera dobrowolnego ludzkiego zrzeszenia, którego podmiotami są wolne 

i autonomiczne jednostki, uwikłane w sieć różnego rodzaju relacji i powiązań. Pośród nich 

są także więzi wspólnotowe, będące dla jednostek źródłem tożsamości. Jako że jest to sfera 

wolności w jej zewnętrznym wymiarze, co oznacza, że praktykujemy ją i doświadczamy jej 

przede wszystkim w działaniu, a jej pierwotny obszar stanowi domena spraw ludzkich, 

czyli ta, w której stykamy się z innymi, nieuchronne wydaje się pojawienie się w tej sferze 

konfliktów i sprzeczności. Jednakże, jak wskazują niektórzy autorzy, właśnie poprzez sto-

warzyszenia, które wiążą życie prywatne z troską o to, co publiczne, „(...) jednostki mogą 

przekonać się, że ich własne sprawy zależą od nich oraz wiążą się ze sprawami innych, 

a przez to rozwinąć w sobie poczucie wspólnoty”2.  

 
2 R. Dagger, Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican Liberalism, Oxford University Press, 

Oxford 1997, s. 200. 
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Społeczeństwo obywatelskie, jak starałam się udowodnić w innym miejscu3, należy tak-

że odnosić do kategorii obywatelstwa albo obywatelskości, dotyczącej roli jednostki jako 

obywatela – członka pewnej wspólnoty politycznej, pozostającego w relacji do państwa, 

który nie tylko korzysta z przysługujących mu jako obywatelowi uprawnień, ale ma także 

pewne obowiązki publiczne. W takim ujęciu społeczeństwo obywatelskie dotyczy sfery 

życia człowieka jako obywatela, jego publicznych postaw, cnót, opinii i działań, w tym 

przede wszystkim aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i politycznym oraz troski 

o dobro wspólne. Jest to ten aspekt społeczeństwa obywatelskiego, który został wyekspo-

nowany w klasycznej tradycji republikańskiej4. Wśród myślicieli nowożytnych, których 

można zaliczyć do liberalnej tradycji społeczeństwa obywatelskiego – od Adama Smitha, 

Monteskiusza i Kanta po J.S. Milla i A. de Tocqueville’a – nie brak takich, którzy w mniej-

szym czy większym stopniu przywoływali elementy charakterystyczne dla myślenia repu-

blikańskiego, w szczególności ideał aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu publicz-

nym, spełniający chociażby rolę edukacyjną, czy też nawiązywali do przekonania, że 

o wolności jednostek decyduje także i to, czy mają one wpływ na sprawy zbiorowości. 

Myśliciele ci nie lekceważyli także kategorii cnoty publicznej, choć nie stawiali jej w cen-

trum swoich rozważań. 

W warstwie opisowej, odnoszącej się do jego funkcjonowania, „społeczeństwo obywa-

telskie” oznacza pewien typ organizacji czy też samoorganizacji społecznej, możliwy dzię-

ki rozwiązaniom formalnym, istnieniu określonych instytucji, procedur i postaw. Do takich 

koniecznych instytucji można zaliczyć zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności 

obywatelskie, takie jak wolność słowa, zgromadzeń, stowarzyszeń, wolność wyznania, 

istnienie wolnych mediów, wolność gospodarczą etc. Inną ważną instytucję społeczeństwa 

obywatelskiego stanowi sfera publiczna, poprzez którą obywatele mogą wywierać wpływ 

na państwo i w której kształtowana jest opinia publiczna. Sfera publiczna umożliwia także 

wykrywanie niesprawiedliwości w funkcjonowaniu zarówno władzy politycznej, jak i me-

chanizmów oraz procesów ekonomicznych, a także lepszą nad nimi kontrolę. W sferze 

opisowej wreszcie społeczeństwo obywatelskie to sieć dobrowolnych zrzeszeń, stowarzy-

szeń i organizacji obywatelskich spełniających wiele funkcji społecznych – od edukacyj-

nych po samopomocowe. Istnienie takich stowarzyszeń i organizacji owocuje wysokim 

poziomem kapitału społecznego i zaufania. Jest to społeczeństwo otwarte, pluralistyczne, 

ponieważ do głosu dochodzą w nim odmienne opinie, przekonania, cele i wartości. W do-

brze rozwiniętym, prężnym społeczeństwie obywatelskim obywatele przejmują część zadań 

państwa w swoje ręce i, jak utrzymują niektórzy autorzy, niekiedy lepiej zaspokajają po-

trzeby ludzi niż państwo5. W takim ujęciu nie zakłada się, że te różnorodne formy zrzesza-

nia i samoorganizacji prowadzą do jakiegoś rodzaju społecznej zgody czy przesądzają 

o istnieniu wspólnych wartości i celów dla danego społeczeństwa. Jest to sfera w pełni 

heterogeniczna (społeczeństwo obywatelskie jako „trzeci sektor”)6.  

Istnienie otwartego, pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego sprzyja postawom 

obywatelskim, nadaje formalnej demokracji charakter demokracji uczestniczącej i umożli-

 
3 D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, FNP, Wro-

cław 2004, rozdz. VI.  
4 Tamże, rozdz. II; J. Ehrenberg, Civil Society: the Critical History of an Idea, New York University 

Press, New York 1999. 
5 I.M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 155. 
6 M. Edwards, Civil Society, Polity, Cambridge 2004, rozdz. II. 
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wia różnorakie formy reprezentacji politycznej (interesów obywateli) poprzez publiczną 

dyskusję oraz agitację. Społeczeństwo obywatelskie zapewnia jednostkom ochronę przed 

dominacją zarówno mechanizmów politycznych, jak i rynkowych, zaś stowarzyszenia 

obywatelskie i obywatelska aktywność sprzyjają demokratycznym instytucjom oraz demo-

kratycznej kulturze. Bogate życie stowarzyszeniowe wiązane jest z samodeterminacją jed-

nostek, możliwością samodzielnego nakreślania celów i ich realizacji, rozwojem autonomii, 

a także odpowiedzialności za siebie i innych. Uczestnictwo w publicznej sferze wolnej 

zbiorowości może być pojmowane jako szkoła rozumu publicznego i moralności publicznej 

– wartości, których J.S. Mill doszukiwał się w dobrze urządzonej demokracji reprezenta-

tywnej7. 

Uprawniona wydaje się teza, iż to właśnie potencjał normatywny, jaki niesie ze sobą 

idea społeczeństwa obywatelskiego, przyczynił się do jej odrodzenia współcześnie, jak się 

jednak przekonamy w dalszej części tego rozdziału i w rozdziałach kolejnych, brak zgody 

nie tylko co do znaczenia tego pojęcia, lecz także co do tego, czy wnosi ono coś cennego do 

współczesnych teorii polityki i analizy socjologicznej, czy też jest raczej archaicznym poję-

ciem z historii myśli politycznej. 

 

II 

 

Współczesna dyskusja wokół idei społeczeństwa obywatelskiego zaowocowała wielo-

ma różnorodnymi ujęciami, przypisującymi takiemu społeczeństwu wielorakie znaczenia 

i funkcje. Trudno wskazać na jakiś przewodni wątek poszukiwań i toczącej się do niedawna 

debaty, który łączyłby perspektywę filozoficzną i socjologiczną, normatywną i instytucjo-

nalno-organizacyjną. Uzasadnione wydaje się więc analizowanie tej dyskusji w kategoriach 

sporu toczącego się, z jednej strony, pomiędzy zwolennikami koncepcji społeczeństwa 

obywatelskiego a jej przeciwnikami i krytykami, z drugiej zaś – sporu dotyczącego od-

miennych ujęć społeczeństwa obywatelskiego ze względu na trzy relacje: społeczeństwo 

obywatelskie a państwo, społeczeństwo obywatelskie a demokracja oraz społeczeństwo 

obywatelskie a gospodarka rynkowa. O ile więc pierwszy spór wiąże się z pytaniem, czy 

warto się posługiwać pojęciem społeczeństwa obywatelskiego, przywoływać jego bogatą 

tradycję i stosować je do analizy współczesnych społeczeństw?, o tyle drugi spór wiąże się 

z pytaniem o to, jak należy się nim posługiwać? Zacznijmy od tego pierwszego sporu.  

Dla zwolenników koncepcji społeczeństwa obywatelskiego stanowi ona swego rodzaju 

nowy klucz analityczny do skomplikowanej rzeczywistości społecznej, dla jej przeciwni-

ków zaś nie jest ona w pełni adekwatnym narzędziem do rozwiązywania problemów, 

z jakimi borykamy się współcześnie, problemów, których nie udało się rozwiązać także 

klasykom tego pojęcia. Zwolennicy idei społeczeństwa obywatelskiego sięgają zwykle do 

tradycji nowożytnej, przywołując zarówno Fergusona, jak i Hegla, Marksa, Tocqueville’a 

i Gramsciego, rzadziej Kanta, w poszukiwaniu „koncepcji państwa i społeczeństwa”, po-

między którymi istniała „względnie trwała równowaga” i które dzisiaj mogą okazać się 

przydatne. Poszukując takich źródeł, jak sugeruje jeden z autorów,  

 
7 J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym [w:] J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo ko-

biet, G. Czernicki, M. Chyżyńska (tłum.), Znak, Kraków 1995. 
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„(...) ufamy naszej własnej zdolności dokonania wyboru właściwej tradycji, posłużenia się 

naszymi ograniczonymi zasobami poznawczymi i moralnymi najlepiej jak tylko potrafimy oraz 

wykorzystania każdej lokalnej sytuacji”8.  

Najbardziej znani współcześni teoretycy społeczeństwa obywatelskiego, nawiązujący 

do Jürgena Habermasa Jean Cohen i Andrew Arato, utrzymują, że zrekonstruowana teoria 

społeczeństwa obywatelskiego może stać się niezwykle ważnym punktem odniesienia dla 

tych, którzy postulują proces dalszej demokratyzacji zachodnich i wschodnich demokracji 

liberalnych9. Wskazując na adekwatność koncepcji społeczeństwa obywatelskiego do ana-

lizy współczesnych społeczeństw, autorzy ci stawiają ją niejako w centrum krytycznej 

teorii politycznej i społecznej. Rozumiane jako „sfera społecznej interakcji pomiędzy eko-

nomią i państwem, którą tworzy rodzina, sfera stowarzyszeń, ruchów społecznych oraz 

form komunikacji publicznej”10, społeczeństwo obywatelskie (odróżnione od społeczeń-

stwa politycznego i ekonomicznego) może stać się swego rodzaju analitycznym kluczem, 

który ma nie tylko umożliwić analizę przejścia od systemu autorytarnego do systemu de-

mokratycznego, lecz także pozwala wskazać możliwość wyjścia ze swoistego impasu 

trzech centralnych debat we współczesnej teorii polityki: pomiędzy zwolennikami elitary-

stycznej a partycypacyjnej teorii demokracji, pomiędzy liberałami a komunitarianami oraz 

pomiędzy krytykami i zwolennikami państwa dobrobytu. Koncepcja społeczeństwa obywa-

telskiego dawałaby więc – z jednej strony – możliwość swoistej syntezy przeciwstawnych 

stanowisk11, z drugiej natomiast, jej systematyczne rozwinięcie i usprawiedliwienie, wspar-

te tezą Tocqueville’a, iż bez aktywnego uczestnictwa obywateli w instytucjach i stowarzy-

szeniach obywatelskich oraz w organizacjach o charakterze politycznym niepodobna 

utrzymać demokratycznego charakteru kultury politycznej, a także społecznych i politycz-

nych instytucji, otwiera drogę dynamicznemu ujęciu społeczeństwa obywatelskiego, dla 

którego centralną staje się kwestia demokratyzacji różnych sfer życia społecznego12. Cohen 

i Arato, jak przekonamy się w dalszej części tego rozdziału, zajmują ważne stanowisko 

także w kwestii tego, jak należy się posługiwać pojęciem społeczeństwa obywatelskie, 

a osobliwie tego, do jakiej rzeczywistości je odnosić.  

Tacy zwolennicy idei społeczeństwa obywatelskiego, jak Ernest Gellner argumentują 

wręcz, że jest to koncepcja bogatsza niż koncepcja liberalnej demokracji, lepiej bowiem 

wyjaśnia współczesną rzeczywistość społeczną13. Tak jak wcześniej Tocqueville, Gellner 

postrzega społeczeństwo obywatelskie jako „naturalny” warunek ludzkiej wolności14, 

a tym, co wydaje się zasadnicze dla jego argumentacji jest przekonanie, że społeczeństwo 

obywatelskie nie może być po prostu identyfikowane z obecnością pluralistycznych insty-

tucji zdolnych do równoważenia władzy państwa, lecz musi mu także towarzyszyć, z jednej 

strony, duch obywatelski, który nakłada na obywateli odpowiedzialność i obowiązki zwią-

 
  8 V. Pérez-Díaz, The Possibility of Civil Society [w:] J. Hall, Civil Society: Theory, History, Compari-

son, Polity Press, Cambridge 1995, s. 80. 

  9 J. Cohen, A. Arato, Civil Society and Political Theory, MIT Press, Cambridge Mass. 1994, s. 26. 
10 Tamże, s. IX.  
11 Tamże, s. XII. 
12 Tamże, s. 19. 
13 E. Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals, Hamish Hamilton, London 1994.  
14 Tamże, passim.  
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zane z życiem publicznym, z drugiej zaś – wzrost ekonomiczny15. Duch obywatelski jest 

tutaj kojarzony ze swoistą świadomością moralną dotyczącą obowiązków i lojalności wo-

bec innych oraz z czymś, co Gellner określa mianem otwartego rynku w zakresie idei poli-

tycznych i zobowiązań. Jednak podstawowe znaczenie, jakie przypisuje on idei społeczeń-

stwa obywatelskiego i jakie decyduje o jego nieprzemijającej wartości, wynika dla Gellnera 

z owych „warunków służących wolności”, stwarzanych przez to społeczeństwo.  

Z kolei dla Johna Keane’a, autora dwóch ważnych pozycji wydanych pod koniec lat 

osiemdziesiątych: Democracy and Civil Society oraz Civil Society and the State: New Eu-

ropean Perspectives16, mających wywołać dyskusję wokół idei społeczeństwa obywatel-

skiego oraz odkryć jej nowe znaczenie teoretyczne i polityczną doniosłość17, język społe-

czeństwa obywatelskiego posługujący się rozróżnieniem pomiędzy takim społeczeństwem 

a państwem jest nośny nie tylko tam, gdzie brak podstawowych wolności obywatelskich 

i politycznych, lecz także odnosi się do takich zjawisk politycznych, jak zmierzch państwa 

dobrobytu, narodziny neoliberalizmu oraz powstanie nowych ruchów społecznych18. Zna-

mionując nowy obszar poszukiwania swoistej równowagi pomiędzy państwem a sferą po-

zapaństwową, koncepcja społeczeństwa obywatelskiego nie tylko okazała się użyteczna 

w walce z despotyzmem, ale stała się również źródłem krytycznej refleksji dotyczącej in-

stytucji demokratycznych oraz państwa jako takiego. Mamy więc oto do czynienia, jak 

zdaje się sugerować Keane, z narodzinami nowego ideału, który zastąpił przestarzałe ideały 

XX wieku: Keynesowskie państwo dobrobytu, faszyzm, socjalizm, nacjonalizm, moderni-

zację etc.19 Nieuprawnione jest jednak traktowanie społeczeństwa obywatelskiego jako 

danego dobra, jeżeli nie towarzyszy temu namysł normatywno-filozoficzny, pozwalający 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego społeczeństwo obywatelskie ma być traktowane jako 

ideał życia społecznego, czy istnieją dobre powody ku temu, by je popierać i na stałe włą-

czyć do teorii polityki20.  

Przeciwnicy takiego zabiegu argumentują, że  

„(...) odkrycie na nowo społeczeństwa obywatelskiego, reanimacja archaicznego pojęcia, mo-

że być ciekawym ćwiczeniem z zakresu historii intelektualnej, nie stanowi jednak odpowiedzi na 

wyzwania końca XX wieku”21.  

Zwolennikom idei społeczeństwa obywatelskiego zarzuca się przede wszystkim podno-

szenie jej do rangi dobra samego w sobie – tak jak czynił to Antonio Gramsci, utożsamiają-

cy ekspansję społeczeństwa obywatelskiego z powiększaniem obszaru wolności – przy 

jednoczesnym zaniedbaniu refleksji na temat państwa oraz swoistej symbiozy i współza-

leżności charakteryzujących relację pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a państwem. 

Jednak tym, czego przede wszystkim powinniśmy unikać, jest wykorzystywanie pojęcia 

 
15 E. Gellner, Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie historycznej [w:] J. Szacki (wybór tekstów i 

wstęp), Ani książę, ani kupiec – obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, B. 

Szacka (tłum.), Znak, Kraków 1997, s. 118. 
16 J. Keane, Democracy and Civil Society, Verso, London 1988; J. Keane, Civil Society and the State: 

New European Perspectives, Verso, London 1988. 
17 J. Keane, Civil Society: Old Images, New Visions, Polity Press, Cambridge 1998, s. 5. 
18 Tamże, s. 7. 
19 Tamże, s. 33. 
20 Tamże, s. 49. 
21 K. Kumar, Społeczeństwo obywatelskie: rozważania nad użytecznością historycznego terminu [w:] J. 

Szacki (wybór tekstów i wstęp), Ani książę..., s. 320. 
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społeczeństwa obywatelskiego jako „(...) ogólnej kategorii wyabstrahowanej z poszczegól-

nych filozofii społecznych”22. Nie da się bowiem, jak zauważa Krishan Kumar, połączyć 

różnorodnych zastosowań terminu w jakiejś centralnej kategorii naukowej, przydatnej 

w analizie socjologicznej. Jeżeli posługujemy się pojęciem społeczeństwa obywatelskiego, 

powinniśmy sytuować je w określonej tradycji, ustalając w ten sposób jego miejsce i zna-

czenie. Oczywiście, takie postępowanie może zadowolić jedynie historyka myśli politycz-

nej, współcześni teoretycy społeczeństwa obywatelskiego stawiają przed sobą zadanie 

ambitniejsze, nie chodzi im bowiem o ponowne zdefiniowanie odrodzonej kategorii filozo-

fii politycznej, lecz o przywołanie jej normatywnego, a także wyjaśniającego potencjału, 

służącego opisaniu ładu społecznego współczesnych społeczeństw demokratycznych. Ku-

mar przekonuje wprawdzie, że fundamentalne pytanie dotyczy przede wszystkim tego, czy 

kategoria społeczeństwa obywatelskiego jest nam potrzebna, czy wnosi ona do języka teorii 

politycznej coś, czego nie wnoszą inne, bardziej znane terminy, takie jak konstytucjona-

lizm, obywatelstwo i demokracja, nie dostrzega on jednak, że postulowane przez niego 

rozwinięcie życia publicznego jest możliwe tylko tam, gdzie wykształciły się instytucje 

i praktyki społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z reakcji na krytykę Kumara jest przeko-

nanie, że pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jest komplementarne wobec takich termi-

nów, jak demokracja, konstytucjonalizm i obywatelstwo, ale w żadnym razie nie powinno 

być zarzucone jako z nimi tożsame. W szczególności socjologiczny wariant społeczeństwa 

obywatelskiego, wywodzący się od Tocqueville’a i szkockich moralistów,  

„(...) wart jest wypracowania na nowo, ponieważ odnosi się on do bardzo istotnych współcze-

śnie zjawisk społecznych i politycznych z większym wyczuciem, niż którykolwiek ze znanych 

nam komponentów teorii liberalno-demokratycznej”23.  

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, jak słusznie argumentuje Christopher Bryant, 

odnosi się w pierwszym rzędzie do relacji społecznych i form komunikacji pomiędzy oby-

watelami, stając się przez to przestrzenią właściwą dla kształtowania się obywatelskości. 

Potrzebuje ona wprawdzie do swego istnienia rozwiązań instytucjonalnych, ale nie sprowa-

dza się do nich w prosty sposób, odnosi się bowiem do sfery życia, jakby powiedział Ha-

bermas, a nie jedynie do systemu instytucji. Idea społeczeństwa obywatelskiego nie jest 

odpowiednikiem innych znanych nam pojęć ze słownika filozofii politycznej także dlatego, 

jak argumentuje John Hall, iż demokracja może być nieobywatelska, przed czym prze-

strzegał Tocqueville, czyli, mówiąc inaczej, cenimy demokrację głównie dlatego, że spo-

dziewamy się, iż wiąże się ona z praktykami obywatelskimi24. W podobny sposób można 

argumentować, że liberalizm czy też społeczeństwo liberalne nie jest dokładnie tym samym 

co społeczeństwo obywatelskie, gdyż liberalna wolność i uprawnienia jednostki nie przesą-

 
22 Tamże, s. 317. Argumentację zbliżoną do obiekcji Kumara prezentuje również Adam Seligman, któ-

ry utrzymuje, że koncepcja społeczeństwa obywatelskiego, używana w znaczeniu analitycznym na określe-

nie pewnego typu porządku instytucjonalnego, niewiele dodaje do idei demokracji czy obywatelstwa. Zaś 

stosowanie tego pojęcia jako kategorii normatywnej na określenie sfery wartości, przekonań i działań 

symbolicznych napotyka problem w postaci liberalno-indywidualistycznej ideologii, czyli problem tego, jak 

odnaleźć sens wspólnoty tam, gdzie aktorzy społeczni postrzegani są jako jednostki. A.B. Seligman, The 

Idea of Civil Society, Princeton University Press, Princeton 1992, s. 202–204 oraz A.B. Seligman, Komen-

tarze o społeczeństwie obywatelskim i obywatelskiej cnocie w ostatniej dekadzie XX wieku [w:] J. Szacki 

(wybór tekstów i wstęp), Ani książę..., s. 194–198. 
23 C.G.A. Bryant, Social Self-organization, Civility and Sociology: a Comment on Kumar’s „Civil Soci-

ety”, „The British Journal of Sociology”, 1993, vol. 44, nr 3, s. 399. 
24 J. Hall, In Search of Civil Society [w:] Civil Society: Theory, History..., s. 26. 
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dzają bowiem o tym, że pociągną one za sobą także obywatelską odpowiedzialność, soli-

darność i samoorganizację społeczną. 

Prześledzenie dziejów idei społeczeństwa obywatelskiego posłużyło Seligmanowi do 

wysnucia następującej konkluzji:  

„Zakładana synteza tego, co publiczne i tego, co prywatne, indywidualnych i społecznych 

trosk i potrzeb, na której opiera się idea społeczeństwa obywatelskiego, nie jest już do utrzyma-

nia. Społeczne, jak i filozoficzne warunki tej syntezy drastycznie się zmieniły, a powrót do bar-

dziej klasycznych sformułowań nie wystarczy ani we wschodnich, ani też w zachodnich społe-

czeństwach demokratycznych”25.  

Zarzuty przeciwników idei społeczeństwa obywatelskiego dotyczą więc co najmniej dwóch 

kwestii: z jednej strony, podkreślana jest nieadekwatność historycznej koncepcji współcze-

śnie, w odmiennych warunkach społecznych i politycznych od tych, w jakich wykształciła 

się nowożytna wizja społeczeństwa obywatelskiego, tym bardziej że nie rozwiązała ona 

problemów, z którymi borykali się teoretycy XVIII i XIX wieku. Z drugiej strony, kwestio-

nowane jest traktowanie społeczeństwa obywatelskiego jako swoistego ideału, który, po 

pierwsze, ignoruje albo nie dookreśla kwestii państwa, po drugie zaś nie dostrzega napięć 

i sprzeczności generowanych przez samo społeczeństwo obywatelskie. Kategorii społe-

czeństwa obywatelskiego zarzuca się także niejasność, brak teoretycznej precyzji, wielo-

znaczność czy nawet archaiczność. Dlaczego więc stała się ona na nowo przedmiotem 

refleksji tak wielu teoretyków i powróciła do nauk społecznych? Jak argumentuje Jerzy 

Szacki, historycznie związana z wieloma orientacjami idea społeczeństwa obywatelskiego 

nie daje się ujednoznacznić politycznie lub ideologicznie i w tym właśnie tkwi jej siła, 

umożliwia ona bowiem dialog pomiędzy przedstawicielami tych orientacji, które nie są 

z nią sprzeczne: liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu26. Także wśród jej dzisiejszych 

zwolenników są przedstawiciele czy kontynuatorzy odmiennych tradycji myśli politycznej, 

bowiem idea społeczeństwa obywatelskiego  

„(...) dostarcza swego rodzaju drogowskazu ludziom, którzy odmawiając uznania którejkol-

wiek z nich, nie rezygnują tym samym z aktywności publicznej w owym trzecim sektorze, w któ-

rym to, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, znajduje się na pewno, niezależnie od tego, 

gdzie jeszcze się go szuka i jak się je definiuje”27.  

Również tam, gdzie dokonuje się demokratyzacja i liberalizacja, rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego jest zawsze naturalnym postulatem, celem przemian społecznych. To wła-

śnie w tym pojęciu odnajduje się elementy konieczne dla politycznej stabilności, społecznej 

solidarności i wolności. 

Przejdźmy teraz do sporu wiążącego się z drugim sformułowanym przeze mnie pyta-

niem. Istnieją przynajmniej trzy zasadnicze kwestie sporne dotyczące tego, jak należy się 

posługiwać pojęciem społeczeństwa obywatelskiego, do jakiej rzeczywistości je odnosić.  

Pierwsza z tych kwestii wiąże się z relacją społeczeństwo obywatelskie – państwo, któ-

ra pojawiła się dopiero wtedy, gdy sfery te zaczęły być pojmowane jako odrębne, kiedy 

państwo zaczęło być ujmowane jako zbiór składających się na nie jednostek albo jako fik-

cyjna osoba czy korporacja prawna. W XVII i XVIII wieku liberałowie wyostrzyli nową, 

przeciwną klasycznej, wizję państwa jako dobra dla jednostek, jako politycznej społeczno-

 
25 A. Seligman, The Idea..., s. 206. 
26 J. Szacki, Wstęp [w:] J. Szacki, (wybór tekstów i wstęp), Ani książę..., s. 62. 
27 Tamże. 
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ści, której celem stało się „(...) zagwarantowanie tych warunków szczęścia, które są natu-

ralnym prawem każdego człowieka”28. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego stało się 

konieczną podstawą teorii państwa liberalno-demokratycznego, ponieważ wśród wartości, 

jakie składają się na nowożytną ideę społeczeństwa obywatelskiego, mieści się odpowie-

dzialność państwa oraz konstytucyjne ograniczenie jego władzy. W dominującej współcze-

śnie teorii liberalnej społeczeństwo obywatelskie jest postrzegane jako niezależna od pań-

stwa, choć przez nie chroniona, sfera społecznego współdziałania. Charakterystyczne dla 

tej teorii napięcie w ujmowaniu relacji społeczeństwo obywatelskie – państwo wynika 

z minimalizowania roli państwa i wywyższania samodzielności jednostek i grup, które 

najlepiej wiedzą, co przyczynia się do ich pomyślności, przy jednoczesnym, nie zawsze 

jasno wyrażanym, uznaniu koniecznej roli, jaką mają do odegrania państwo i jego instytu-

cje, które nie tylko służą ochronie wolności jednostek i ich uprawnień, ale są niezbędne do 

zagwarantowania porządku społecznego i mediacji konfliktów generowanych przez samo 

społeczeństwo obywatelskie. Państwo postrzegane jest więc jako zespół instytucji i prak-

tyk, których naczelną funkcję stanowi zachowanie porządku społecznego oraz wolności; 

teoria liberalna domaga się stworzenia i utrzymania sfery indywidualnego oraz społecznego 

współdziałania, wolnego od ingerencji państwa. Społeczeństwo obywatelskie jest więc 

pojmowane jako przestrzeń dla indywidualnych wyborów i samostanowienia jednostek, 

jako sfera różnorodności, konfliktów i zaangażowania na rzecz współpracy z innymi, jako 

przestrzeń wolności pozostająca w formalnym stosunku do państwa poprzez rozwiązania 

instytucjonalne i decyzje polityczne, które nie mają odzwierciedlać jakiejś określonej kon-

cepcji dobra, lecz układają się równolegle do odmiennych celów indywidualnych.  

Przeciwko takiemu ujmowaniu omawianej relacji opowiadają się przedstawiciele nurtu 

zwanego komunitaryzmem. Proponują oni ideał wspólnoty politycznej traktującej jednostki 

jako podmioty moralne, a sferę polityczną jako obszar angażujący obywateli i nadający 

kwestiom społecznym szerszy wymiar. Nie odrzucają wartości liberalnych, lecz opowiadają 

się za swoistą równowagą pomiędzy nimi a wartościami wspólnotowymi, odnoszącymi się 

do szerszego ładu, w którym jednostka znajduje zakorzenienie, a także za równowagą po-

między uprawnieniami a obowiązkami, autonomią a dobrem wspólnym. W argumentacji 

komunitarystów cenne jest przywrócenie teorii politycznej ideałów, które niekoniecznie 

muszą być wrogie liberalizmowi czy teorii liberalnej demokracji. Społeczeństwo obywatel-

skie, pojmowane jako wspólnota sensów i źródło tożsamości, a zarazem warunek wolności, 

znajdujące w państwie swoje dopełnienie, wydaje się pojęciem bardziej esencjalnym, dają-

cym się jednak łatwo uwikłać w problem formułowania i realizowania dobra publicznego 

pojmowanego szerzej niż tylko proceduralnie. 

Mówiąc o relacji społeczeństwo obywatelskie – państwo, nie należy także zapominać 

o roli, jaką w tej relacji ma do odegrania sfera publiczna. Jako przestrzeń, w której następu-

je formowanie opinii oraz warunków właściwych dla zaangażowania obywateli w życiu 

publicznym, sfera publiczna jest swego rodzaju obszarem mediacji pomiędzy społeczeń-

stwem obywatelskim a państwem albo wręcz sferą dla nich wspólną. Wiąże się ona bezpo-

średnio z relacją obywatel – państwo, a także z pojęciem obywatelstwa rozumianego 

współcześnie jako prawna i polityczna forma zabezpieczenia praw jednostki wobec pań-

stwa oraz wolności obywatelskich, które państwo chroni i których nie może naruszać. 

Świadomie oddzielona od władzy, pozostająca poza jej obszarem, sfera publiczna jest czę-

 
28 B. Szlachta, Państwo a obywatel. Uwagi o pojmowaniu obywatelstwa i praw z nim związanych [w:] 

A. Rzegocki (red.), Państwo jako wyzwanie, Kraków 2000, s. 98. 
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sto określana jako sfera pozapolityczna. Określenie to dotyczy jednak, w moim przekona-

niu, wyłącznie formy tej sfery, a nie jej treści, ta bowiem może mieć – i zwykle ma – cha-

rakter polityczny, ponieważ kwestie dyskutowane w sferze publicznej dotyczą spraw zbio-

rowości, a więc i państwa. Są one kwestiami politycznymi także dlatego, że ostatecznie 

decyduje się o nich na szczeblu państwa, którego organy są informowane oraz poddawane 

presji ze strony opinii publicznej, mającej charakter pozapolityczny w takim znaczeniu, iż 

nie sprawuje ona władzy, lecz jedynie może wywierać na nią wpływ, dzięki czemu bliższa 

jest ideałowi bezstronności i racjonalności. Z takim ujęciem sfery publicznej wiąże się 

kwestia reprezentacji: obywatele wprawdzie przekazują swoim reprezentantom mandat 

rządzenia i stanowienia praw w ich imieniu, niemniej jednak mają możliwość debatowania 

na temat stanowionego prawa w sferze publicznej i osiągania zgody, która w pewnym sen-

sie ma moc prawotwórczą29. Habermas charakteryzuje sferę publiczną jako strukturę ko-

munikacji zakorzenioną w „świecie życia” poprzez sieć stowarzyszeń społeczeństwa oby-

watelskiego. To w niej ujawniają się konflikty rozwiązywane przez system polityczny, jako 

że jest to jedyne forum, gdzie mogą one być rozwiązane30. Rola tej sfery polega więc na 

artykułowaniu problemów oraz transmitowaniu ich ze społeczeństwa obywatelskiego do 

państwa. Nie jest ona, jak podkreśla Habermas, instytucją, organizacją ani strukturą norm 

i ról, stanowi natomiast strukturę komunikacji, informacji, opinii i poglądów; „(...) strumie-

nie komunikacji są syntetyzowane w taki sposób, iż formują one określoną tematycznie 

opinię publiczną”31. Dzięki przestrzeni publicznej obywatele mogą spełniać swoją rolę 

wynikającą z przynależności do określonej wspólnoty politycznej, wyrażając swoje opinie 

i debatując o sprawach publicznych.  

Z problemem relacji społeczeństwo obywatelskie – państwo wiąże się również pewien 

kłopot terminologiczny. Nowożytne koncepcje społeczeństwa obywatelskiego odróżnione-

go od państwa akcentowały ujmowanie człowieka jako wyposażonej w niezbywalne 

uprawnienia przyrodzone jednostki, państwa zaś jako czegoś, co powstaje w wyniku umo-

wy tychże jednostek dla ochrony ich uprawnień. W ich centrum znalazły się więc interesy 

i uprawnienia jednostek, którym bliższa była rola producentów i konsumentów, aniżeli rola 

obywateli. Na określenie takiego ujęcia społeczeństwa, wywodzącego się od Locke’a, uży-

wa się często terminu „społeczeństwo cywilne” dla podkreślenia, iż nie wiąże się ono bez-

pośrednio z koncepcją obywatelstwa, nie ogniskuje się wokół niej, lecz odnosi się raczej do 

społeczeństwa burżuazyjnego, do jednostek określanych jako bourgeois, a nie citoyen. 

Społeczeństwo cywilne jako obszar swobodnej działalności jednostek, których nie jednoczy 

żaden wspólny cel, jest w konsekwencji sferą sytuującą się poza państwem czy wręcz poza 

relacją względem państwa32. Jest to sfera społeczna, w której jednostka nie pozostaje wo-

bec państwa w relacji opisywanej za pomocą pojęcia obywatelskości i w związku z tym 

 
29 Na temat kształtowania się nowożytnej sfery publicznej J. Habermas, Strukturwandel der Öffen-

tlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, Berlin 1962; C. 

Calhoun, Habermas and the Public Sphere, Cambridge Mass. 1992. 
30 J. Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democra-

cy, W. Regh (tłum.), Cambridge Mass. 1996, s. 359. 
31 Tamże, s. 360. 
32 M. Buchowski, The Shifting Meanings of Civil and Civic Society in Poland [w:] J. Hann, C. Dunn 

(red.), Civil Society: Challenging Western Models, London, New York 1996, s. 80–84. Mianem „obywatel-

skiego” określa Buchowski ten aspekt społeczeństwa, który odnosi się do presji wywieranej przez nie na 

państwo czy ściślej – władzę polityczną. Społeczeństwo jest „cywilne” w sensie swojej wewnętrznej orga-

nizacji czy samoorganizacji. F. Draus, Pojęcie społeczeństwa cywilnego (obywatelskiego) [w:] A. Rzepliń-

ski (red.), Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1993. 
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owo społeczeństwo może być określone mianem indywidualistycznego, a-politycznego, 

jako sfera życia prywatnego.  

Współcześnie najbardziej problematycznie relacja pomiędzy społeczeństwem obywatel-

skim a państwem została sformułowana w wypowiedziach opozycjonistów w Europie 

Środkowo-Wschodniej na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, którzy dążyli do od-

tworzenia społeczeństwa obywatelskiego skierowanego przeciwko państwu, pozostającego 

w radykalnej opozycji do istniejącego porządku politycznego. Będzie o tym mowa w dal-

szej części pracy33. 

Kolejny, sygnalizowany już przeze mnie spór wokół idei społeczeństwa obywatelskiego 

dotyczy związku pomiędzy takim społeczeństwem a liberalną demokracją, związku wyda-

wałoby się oczywistego. O ile demokracja może być pojmowana wyłącznie jako mecha-

nizm wybierania i legitymowania rządów oraz sposób podejmowania decyzji i stanowienia 

prawa, dla takich myślicieli jak J.S. Mill, Leonard T. Hobhouse czy John Dewey, aż po 

współczesnych zwolenników demokracji partycypacyjnej była ona czymś więcej, a miano-

wicie swoistym rodzajem społeczeństwa, sferą relacji pomiędzy ludźmi tworzącymi naród 

czy jakąś inną wspólnotę34. Według tego stanowiska, demokracja liberalna zakłada jakiś 

model społeczeństwa, a nie tylko formalny mechanizm rządzenia. Historycznie społeczeń-

stwo obywatelskie ufundowane na zasadzie rządów prawa, uprawnieniach obywatelskich, 

takich jak wolność słowa i stowarzyszeń oraz prawie własności prywatnej, było postrzega-

ne jako najlepsze podłoże dla rozwoju liberalnej demokracji. Jednocześnie, gdy analizuje 

się różne koncepcje liberalnej demokracji, można dojść do wniosku, że tradycja liberalno- 

-demokratyczna nie wytworzyła ideału społeczeństwa obywatelskiego, które wzmacniałoby 

demokratyczne struktury i wartości – z wyjątkiem niezwykle przenikliwej analizy 

Tocqueville’a – choć próby wskazania na wartości, jakie powinny towarzyszyć demokracji, 

podejmowało wielu myślicieli w XIX wieku. Dopiero współcześnie, wraz z odrodzeniem 

idei społeczeństwa obywatelskiego, wskazuje się na nią jako na niezbędne uzupełnienie 

demokracji liberalnej. Istnieją także idące temu w sukurs próby pokazania, iż ów związek 

nie jest oczywisty, ponieważ doświadczenie historyczne wielu społeczeństw europejskich 

wskazuje, że istnienie społeczeństwa obywatelskiego niekoniecznie musi prowadzić do 

demokracji, nie jest to więc warunek konieczny rozwoju instytucji demokratycznych i libe-

ralnych35. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, w jakich okolicznościach obywatelska mobili-

zacja prowadzi do mniej lub bardziej demokratycznych rozwiązań politycznych. Czy słusz-

ne w związku z tym jest przekonanie takich autorów współczesnych, jak Robert Putnam, 

którzy, idąc w ślady Tocqueville’a, zakładają, że istnienie społeczeństwa obywatelskiego 

jest warunkiem demokracji, a bogata sfera stowarzyszeń zrzeszających obywateli wcześniej 

czy później prowadzi do demokratycznych form politycznych? Pytanie ważne szczególnie 

w kontekście demokratycznych przemian w naszej części Europy jednak sformułować 

 
33 Prawdą jest, że argumentowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, odwoływanie się do tej ka-

tegorii jako wskazującej na pożądany stan stosunków społecznych często wynika z rozczarowania pań-

stwem i sposobem jego funkcjonowania. Przeciwstawia się wówczas społeczeństwo państwu, zapominając, 

że w praktyce tylko dzięki pozytywnej relacji pomiędzy nimi społeczeństwo to może właściwie funkcjono-

wać i spełniać swoją rolę. Historycznie społeczeństwa obywatelskiego nie przeciwstawiano państwu, lecz 

despotyzmowi lub stanowi natury, bądź też kondycji społecznej poprzedzającej społeczeństwo cywilizowa-

ne.  
34 C.B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford, London 1977, s. 6. 
35 Obydwa stanowiska, poparte analizą historyczną, omawiane są u N. Bermeo, P. Nord, Civil Society 

before Democracy: Lessons from Nineteenth-Century Europe, Lanham, Maryland 2000. 
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w sposób odmienny: czy społeczeństwo obywatelskie może istnieć bez liberalnej demokra-

cji, bez konstytucyjnych gwarancji wolności obywatelskich i bez współdziałającego z tym 

społeczeństwem państwa? Należy zaznaczyć, że samo istnienie bogatej siatki stowarzyszeń 

czy też dobrze rozwiniętej społecznej samoorganizacji nie przesądza jeszcze o istnieniu 

prężnego społeczeństwa obywatelskiego, temu bowiem muszą towarzyszyć: funkcjonowa-

nie odpowiedzialnych instytucji politycznych, kultura obywatelska i zasady tolerancji oraz 

mechanizmy mediacji, takie jak opinia publiczna i wolna prasa, niezbędne w procesie roz-

wiązywania konfliktów społecznych. 

Gdy odwrócimy tę relację, możemy łatwo zmarginalizować rolę, jaką społeczeństwo 

obywatelskie ma do odegrania w demokracji. Formalne modele demokracji, takie jak model 

Josepha Schumpetera, wykluczają uczestnictwo obywateli jako wartość, nawet wartość 

instrumentalną, zakładają bowiem, że demokracja nie ma na celu ulepszania ludzkości, jak 

chciał tego J.S. Mill, lecz jest wyłącznie mechanizmem służącym rejestracji ludzkich po-

trzeb, których zaspokojenie staje się celem wyłonionej elity politycznej. Nawet jednak 

demokracja zredukowana do instytucji i procedur politycznych, takich jak regularne wybo-

ry, pozostawiająca jednostki samym sobie, nie wyklucza ani nie uniemożliwia istnienia 

prężnego społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie takiego, które jest rozumiane jako 

trzeci sektor istniejący pomiędzy gospodarką a państwem. Nie jest to już jednak społeczeń-

stwo obywatelskie w rozumieniu Tocqueville’a czy Putnama, wiążące się z aktywnym 

uczestnictwem w życiu publicznym, ze stowarzyszeniami, ale i z debatą publiczną, czy, jak 

twierdzą niektórzy autorzy współcześni, ze „szkołą demokracji”. Dla Tocqueville’a i Put-

nama społeczeństwo obywatelskie miałoby być nie tylko sferą artykulacji interesów róż-

nych grup społecznych, lecz także niezbędnym obszarem edukacji politycznej oraz kształ-

towania politycznych preferencji, sferą aktywności społecznej, wzbogacającą demokrację 

i sprawiającą, że nie ogranicza się ona do określonych reguł i procedur, czyli do czysto 

formalnego aspektu. Miałby to być także sposób życia obywateli w społeczeństwach, które 

narodziły się w wyniku rewolucji demokratycznych. Z kolei dla wspomnianego już Gellne-

ra społeczeństwo obywatelskie byłoby – w większym stopniu niż liberalna demokracja – 

warunkiem wolności jednostek i grup.  

Jako koncepcja normatywna społeczeństwo obywatelskie zakłada coś więcej niż tylko 

formalne warunki, w jakie wyposaża je liberalna demokracja; niezbędny jest dla niej duch 

obywatelski czy też to, co w XVIII wieku określano mianem civility. O ile więc przyszłość 

społeczeństwa obywatelskiego zależeć będzie od przyszłości liberalnej demokracji, która 

stwarza instytucjonalne ramy dla funkcjonowania tego pierwszego, o tyle o wiele bardziej 

interesujące wydaje się odwrócenie tej relacji i pokazanie, że to raczej kondycja liberalnej 

demokracji zależy od tego, jakie jest społeczeństwo obywatelskie. Bez prężnego społeczeń-

stwa obywatelskiego, zdolnego do samoorganizacji bez oglądania się na państwo oraz do 

wywierania wpływu na proces decyzyjny poprzez dobrze rozwiniętą sferę publiczną, de-

mokracja, jak twierdzą niektórzy autorzy, zamienia się w plebiscyt: „(...) demokracja 

w świecie zachodnim została na tyle zredukowana w formie i znaczeniu, iż stała się nie 

wiele więcej niż plebiscytem”36. Współczesne odrodzenie refleksji na temat społeczeństwa 

obywatelskiego jest próbą przeciwdziałania niedostatkom demokracji, zwracającą refleksję 

w kierunku zaniedbanym w XX wieku, czyli w stronę pojęcia obywatelskości, uczestnictwa 

czy sfery publicznej. Dla wielu współczesnych teoretyków idea społeczeństwa obywatel-

 
36 P. Hirst, Democracy and Civil Society [w:] Reinventing Democracy, P.Q. Hirst and S. Khilnani, 

Blackwell, Oxford 1996, s. 91.  
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skiego jawi się nie tylko jako nowa cause celebré, nowy analityczny klucz do skompliko-

wanej rzeczywistości społecznej, lecz także jako pojęcie normatywne, które nabiera zna-

czenia w kontekście liberalnej demokracji i demokratyzacji. Doświadczenie krajów post-

komunistycznych pokazało, że ów empiryczny związek pomiędzy społeczeństwem obywa-

telskim a liberalną demokracją domaga się dookreślenia, okazało się bowiem, iż 

wprowadzenie demokratycznych instytucji nie od razu pociąga za sobą pluralizm, wolność, 

aktywne postawy obywatelskie czy nastawienia prorynkowe. Dla wielu teoretyków sytua-

cja ta stała się dowodem, iż przywołana kategoria społeczeństwa obywatelskiego może stać 

się doskonałym uzupełnieniem teorii demokracji, ponieważ, jak pouczają nas teorie J.S. 

Milla i Tocqueville’a, instytucje demokratyczne i liberalne muszą znaleźć zakorzenienie w 

społeczeństwie obywatelskim, jego nawykach oraz kulturze politycznej. W tym sensie 

społeczeństwo obywatelskie wyraża pewien stan, który funkcjonował i funkcjonuje 

w liberalnych demokracjach Zachodu, a którego pozbawione były społeczności Europy 

Środkowo-Wschodniej oraz systemów autorytarnych na innych kontynentach. Bezdysku-

syjną kwestią dla wielu dzisiejszych badaczy pozostaje przekonanie głoszone od czasów 

Tocqueville’a, choć nie zawsze w sposób oczywisty, iż społeczeństwo obywatelskie jest 

naturalnym społecznym zapleczem dla demokracji i że bez niego ustrój ten nigdy nie funk-

cjonuje dobrze, ponieważ kapitał społeczny i zaufanie generowane przez społeczeństwo 

obywatelskie przyczyniają się do właściwego funkcjonowania mechanizmów demokra-

tycznych i demokratycznej kultury37. 

Trzeci obszar sporny we współczesnej dyskusji wokół idei społeczeństwa obywatel-

skiego dotyczy zakresu tego społeczeństwa, sfer, jakie ono obejmuje. Zgodnie z klasycz-

nym stanowiskiem liberalnym, społeczeństwo obywatelskie było kojarzone ze sferą wolnej 

wymiany rynkowej opartej na prawie własności prywatnej38. Była to niezależna od państwa 

przestrzeń działalności wolnych jednostek, działalności o charakterze przede wszystkim 

ekonomicznym. Tym samym sfery gospodarczej nie tylko nie sytuowano poza społeczeń-

stwem obywatelskim, ale wręcz decydowała ona o jego istnieniu, stanowiła miejsce cen-

tralne. Było to społeczeństwo powstające spontanicznie i ewolucyjnie wraz z procesem 

indywidualizacji oraz rozwojem gospodarki rynkowej. Współcześnie takie rozumienie tego 

pojęcia dla wielu teoretyków przestało być oczywiste. Bliższa od tradycji liberalnej i he-

glowsko-marksowskiej jest dla nich koncepcja Gramsciego, sytuującego społeczeństwo 

obywatelskie poza gospodarką i państwem, które – jako sfery związane z władzą i kapita-

łem – są zawsze jakimiś formami dominacji. Takie ujęcie jest często określane mianem 

funkcjonalistycznego, jako że różnicuje ono życie społeczne, wyodrębniając kilka sfer 

w zależności od ich funkcji. W tym też ujęciu kwestia sfery publicznej i uczestnictwa wy-

suwa się na plan pierwszy.  

Za pierwszym, dwudzielnym modelem społeczeństwa obywatelskiego – odróżnionego 

od państwa, ale obejmującego sferę gospodarki – opowiadają się tacy teoretycy, jak przy-

 
37 Jest już olbrzymia literatura na ten temat, zapoczątkowana badaniami Roberta Putnama; R. Putnam, 

Demokracja w działaniu...; R. Putnam, Bowling alone: the Collapse and Revival of American Community, 

Simon & Schuster, New York 2000; R. Putnam (red.), Democracies’ in Flux: the Evolution of Social Capi-

tal in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford 2002; M.E. Warren, Democracy and Trust, 

Cambridge University Press, Cambridge 1999; J.W. van Deth, Social Capital and European Democracy, 

Routledge, London 1999. 
38 Zresztą nie tylko liberałowie, ale także G.W.F. Hegel i krytyczny względem idei społeczeństwa oby-

watelskiego Marks upatrywali istoty tego społeczeństwa w sferze ekonomicznej, sytuowanej poza pań-

stwem.  
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woływani już Gellner, Keane czy Darrow Schecter. Z kolei zwolennikami i teoretykami 

modelu trójdzielnego, nawiązującego do Gramsciego i Tocqueville’a oraz wyodrębniające-

go ze społeczeństwa obywatelskiego sferę działalności o charakterze ekonomicznym, są 

tacy autorzy, jak Cohen, Arato, Habermas, Jeffery Alexander czy Adam Michnik. 

Zacznijmy od argumentów przemawiających za pierwszym modelem. Jeden z jego 

zwolenników, Ernest Gellner, postrzega historyczny rozwój społeczeństw obywatelskich 

nie przez pryzmat rozwoju instytucji demokratycznych, lecz z perspektywy powstania 

i rozwoju kapitalizmu. Niezależne od państwa instytucje i stowarzyszenia tworzące społe-

czeństwo obywatelskie mogą bowiem mieścić się jedynie w sferze gospodarki, a nie poli-

tyki lub religii39 i to właśnie ta sfera, nie zaś sfera polityki (tutaj instytucja stosująca przy-

mus musi być tylko jedna), jest obszarem pluralizmu. Erozja społeczeństwa obywatelskiego 

następuje wszędzie tam, gdzie dokonuje się likwidacji własności prywatnej. W społeczeń-

stwie uprzemysłowionym decentralizacja gospodarcza jest konstytutywnym warunkiem 

społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ tylko takie społeczeństwo może być pluralistycz-

ne, a stąd wolne. Istnienie prawdziwie niezależnych jednostek gospodarczych decyduje, 

zdaniem Gellnera, o wzroście ekonomicznym i wydajności, stając się wstępnym warun-

kiem „(...) takiego rodzaju pluralizmu społecznego, jakiego chcemy”40. Najbardziej charak-

terystyczną cechą nowożytnego społeczeństwa obywatelskiego było to, dowodzi Gellner, iż 

cele przestały być celami uświęconymi (sacred) i nabrały charakteru całkowicie świeckie-

go, nieuświęconego (profane). Profanum zastąpiło sacrum, w sposób niezamierzony przy-

czyniając się do utwierdzenia cnót publicznych. W nowożytnych społeczeństwach przemy-

słowych skoncentrowanie się jednostek na swoich własnych dążeniach i celach miało 

w rezultacie bardziej przyczyniać się do dobra publicznego niż zamierzone wspólne działa-

nie na jego rzecz. Przy tym niekoniecznie musiało to być społeczeństwo demokratyczne. 

Jak utrzymywał David Hume, nieodzowny dla funkcjonowania społeczeństwa komercyjne-

go nie był rząd demokratyczny, lecz „stały” (regular government), czyli rządy prawa. I o ile 

społeczeństwo obywatelskie było nie do pomyślenia bez wolnego rynku, o tyle to raczej 

rynek zawdzięczał swoje trwanie społeczeństwu obywatelskiemu – w szczególności presji 

opinii publicznej – niż odwrotnie. 

„Niefunkcjonalistyczne” ujęcie społeczeństwa obywatelskiego – w którym nie jest ono 

jedną ze sfer życia społecznego, lecz obejmuje wszystkie niepaństwowe instytucje, w tym 

gospodarkę, oraz nie redukuje sfery publicznej do obszaru mediacji pomiędzy społeczeń-

stwem a państwem – ma na celu zaakcentowanie przenikalności różnych dziedzin życia 

społecznego, w których zmienia się tylko intensywność tego, co polityczne. Z kolei idea 

społeczeństwa obywatelskiego, która odrodziła się w Europie Środkowo-Wschodniej sytu-

owała społeczeństwo obywatelskie nie tylko w opozycji do państwa, lecz także poza sferą 

gospodarczą, poszukując źródeł solidarności i tożsamości w dobrowolnym stowarzyszaniu 

się i wspólnocie wartości, a nie interesów. Zanim jednak sformułujemy argumenty prze-

mawiające za modelem dwudzielnym, przywołajmy tezy jego przeciwników. 

Trójdzielna koncepcja, za którą opowiadają się Cohen i Arato inspirowani pismami Ha-

bermasa zakłada bardziej zróżnicowaną strukturę życia społecznego; nie jest ona zoriento-

wana ani na państwo (Hegel), ani na gospodarkę rynkową (Marks), lecz koncentruje się na 

społeczeństwie. Idąc w ślady Tocqueville’a i wczesnego Habermasa, Cohen i Arato czynią 

 
39 E. Gellner, Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie historycznej, B. Szacka (tłum.) [w:] 

J. Szacki, Ani książę..., s. 119. 
40 E. Gellner, Conditions of Liberty..., s. 88. 
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sferę społecznego i publicznego komunikowania oraz dobrowolne stowarzyszenia central-

nymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Ich koncepcja rości sobie pretensje do 

tego, aby być normatywną podstawą demokracji, dającą się jednocześnie pogodzić ze struk-

turalnymi założeniami nowożytności41. Społeczeństwo ekonomiczne i społeczeństwo poli-

tyczne są tutaj pojmowane jako sfery pośredniczące, które spełniają podwójną rolę: stabili-

zują zróżnicowanie społeczne oraz działają jako „receptory” odbierające wpływ społeczeń-

stwa obywatelskiego skierowany na państwo i gospodarkę. Instytucjami niejako wspólnymi 

dla społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego oraz pośredniczącymi 

pomiędzy nimi są sfera publiczna i stowarzyszenia. Pomiędzy sferami nie ma sztywnej 

granicy, jest raczej ich przenikanie i wzajemne na siebie oddziaływanie. Jednakże to sfera 

społeczeństwa obywatelskiego jest tą, w której demokracja może pójść znacznie dalej niż 

w społeczeństwie ekonomicznym czy politycznym, ponieważ tutaj mechanizmy interakcji 

komunikacyjnej mają zasadnicze pierwszeństwo (media, kluby polityczne i stowarzyszenia, 

dyskusje i debaty parlamentarne)42. W tej dynamicznej koncepcji społeczeństwo obywatel-

skie nie tylko zakłada, ale także musi być otwarte na wpływy społeczeństwa politycznego. 

Wyodrębnienie sfery ekonomicznej ze społeczeństwa obywatelskiego i wskazanie, że 

społeczeństwo to kieruje się etyką dyskursu – stwarzając pewną sytuację dialogiczną otwar-

tą dla każdego, kto jest zdolny do dialogu i działania w jego ramach – dookreśla niejako 

rolę takiego społeczeństwa. Nie chodzi już tylko o wolne współdziałanie jednostek na wie-

lu obszarach, lecz o postępującą demokratyzację, rozszerzanie wpływu obywateli na decy-

zje społeczne. Dla takiego modelu społeczeństwa obywatelskiego centralnymi instytucjami 

stają się opinia publiczna i sfera publiczna, z nim także wiąże się – albo może się wiązać – 

aktywne uczestnictwo obywatelskie. W odróżnieniu od klasycznego liberalizmu czyniącego 

podstawą uprawnień indywidualistyczną ontologię, etyka dyskursu znajduje tę podstawę 

w teorii komunikowania43. Demokratyczna legitymizacja oraz podstawowe prawa jedno-

stek interpretowane w kategoriach etyki dyskursu domagają się „wielości form demokra-

tycznych”, dla których najlepszym obszarem jest nowoczesne społeczeństwo obywatelskie, 

a to z dwóch powodów: po pierwsze, wyróżnienie trzech odrębnych sfer instytucjonalnych: 

państwa, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki pozwala definiować demokrację 

i demokratyzację zgodnie z odmienną logiką każdej z tych sfer; po drugie, aktualny i po-

tencjalny pluralizm społeczeństwa obywatelskiego umożliwia demokratyzację wszystkich 

istotnych sfer społecznych poprzez partycypację oraz kształtowanie i wymianę opinii pu-

blicznej, bowiem to społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią, w której dokonuje się 

demokratyczna legitymizacja44. 

Trójdzielny model społeczeństwa obywatelskiego bliski jest również tym autorom, któ-

rzy pojmują je nie tylko jako kategorię opisową, lecz także normatywną. Jefrey C. Alexan-

der definiuje pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jako  

„(...) sferę lub subsystem społeczny, który jest analitycznie i, w różnym stopniu, empirycznie 

odmienny od sfery politycznej, ekonomicznej oraz religijnej życia społecznego. Jest to sfera soli-

darności, w obrębie której abstrakcyjny uniwersalizm oraz partykularne wersje wspólnoty są 

splecione”45.  

 
41 J. Cohen, A. Arato, Civil Society and Political Theory, s. 20. 
42 Tamże, s. 417. 
43 Tamże, s. 95. 
44 Tamże, s. 100. 
45 J.C. Alexander, Real Civil Societies: Dilemmas of Institutionalisation, Sage, London 1998, s. 97. 
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Alexander argumentuje, że społeczeństwo obywatelskie ma relatywną autonomię w stosun-

ku do innych sfer i może być analizowane jako takie, w oderwaniu od nich. Opowiadając 

się przeciwko nowemu utylitaryzmowi oraz teorii krytycznej, broni on pozycji utrzymują-

cej, że istnieje społeczeństwo, które może być definiowane w kategoriach moralnych; spo-

łeczeństwo obywatelskie nie jest bowiem wyłącznie sferą instytucjonalną, lecz także obsza-

rem społecznej świadomości oraz współdziałania operujących poniżej i powyżej rzeczywi-

stych instytucji, a także interesów elit. Sens społeczny jest tutaj konstytuowany przez 

wyraźne kody symboliczne. 

Spór o to, jaki jest właściwy zakres pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, jakie sfery 

i rodzaje działalności powinno obejmować, przynosi najczęściej skrajne odpowiedzi. Uza-

sadnienie odnoszenia tego pojęcia także do sfery gospodarczej wiązałoby się z tym, iż jest 

to jeden z obszarów działalności i ról, w jakich funkcjonują jednostki, do tych ról jednak 

się nie ogranicza, jak zakładały koncepcje nowożytne. W moim przekonaniu, jako prze-

strzeń pozostająca w relacji do państwa, społeczeństwo obywatelskie wyznacza jednostkom 

także rolę obywateli, podmiotów władzy państwowej i aktywnych uczestników sfery pu-

blicznej. Z kolei więzy społecznej solidarności i współpracy są źródłem ról społecznych 

wiążących się ze współdziałaniem z innymi, które nie ma charakteru wyłącznie ekono-

micznego. Społeczeństwo obywatelskie nie jest czymś alternatywnym wobec państwa 

i rynku, alternatywnym źródłem tożsamości, przynależności, samorealizacji. Dopiero wraz 

z państwem i rynkiem tworzy ono całość; wtedy bowiem, gdy te trzy dziedziny występują 

razem, uzupełniają się, kontrolują, współistnieją, można mówić o porządku wolności, za-

równo jednostkowej, jak i obywatelskiej46.  

 

III 

 

Powyższa analiza miała na celu przybliżenie sporów, w jakie uwikłana jest kategoria 

społeczeństwa obywatelskiego. Jak się przekonaliśmy, nie ma zgody zarówno co do uży-

teczności tego pojęcia, jego wartości wyjaśniającej i normatywnej, jak i co do jego znacze-

nia, zakresu oraz relacji tego społeczeństwa do państwa i innych sfer. Trudno wręcz powie-

dzieć, czy owe pojęcie na dobre powróciło do nauk społecznych. Nie ma jednak wątpliwo-

ści co do tego, że ideały i wartości, do których ono odsyła, nie ulegną przedawnieniu tak 

długo, jak długo istnieć będą demokracje liberalne. To bowiem dla zwolenników i teorety-

ków owego ustroju politycznego społeczeństwo obywatelskie zawsze będzie oczywistym 

filarem porządku demokratycznego. Przekonuje o tym także współczesna normatywna 

teoria demokracji, w której pojęcie społeczeństwa obywatelskiego nie jest wprawdzie eks-

ponowane, a jednak dla niej kluczowe, szczególnie, gdy mowa o takich koncepcjach, jak 

demokracja deliberatywna czy demokracja stowarzyszeń (associative democracy). Aby 

podsumować nasze rozważania na temat współczesnego namysłu nad pojęciem społeczeń-

stwa obywatelskiego, przyjrzyjmy się nieco bliżej tym dwóm koncepcjom demokracji 

i roli, jaką ma w nich do odegrania sfera obywatelska. 

Demokracja stowarzyszeniowa jest swoistą próbą ściślejszego powiązania państwa i in-

stytucji obywatelskich, tak by zapewnić między nimi równowagę, a tym samym zażegnać 

konflikt, jaki zwykle charakteryzuje zachodzącą między nimi relację. Paul Hirst, jeden 

z twórców tej koncepcji zakłada, że sporą część aktywności i funkcji wykonywanych przez 

instytucje państwa lub nastawione na zysk korporacje i przedsiębiorstwa mogłyby przejąć 

 
46 I.M. Young, Inclusion..., s. 180–181. 
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dobrowolne stowarzyszenia. Do takich możliwych do przejęcia funkcji zaliczana jest opie-

ka zdrowotna, usługi komunalne czy pocztowe. Ważną rolę spełniałyby również drobne, 

zarządzane demokratycznie przedsiębiorstwa, wytwarzające i dystrybuujące określone 

dobra. Podstawową rolą takich stowarzyszeń jest samorząd czy też „samorządzenie”, po-

większające obszar aktywności społecznej, nad jaką ci, których ona bezpośrednio dotyczy, 

sprawują kontrolę. W demokracji stowarzyszeniowej zadaniem państwa jest zapewnianie 

warunków dla indywidualnego wyboru jednostek, w tym wolności stowarzyszania się 

z innymi dla realizacji wspólnych celów47. W koncepcji tej społeczeństwo obywatelskie 

rozumiane jako trzeci sektor, jako sfera dobrowolnych stowarzyszeń i zrzeszeń spełniają-

cych wielorakie funkcje i przejmujących niektóre zadania, które w demokracjach liberal-

nych realizowane są przez państwo i wolny rynek – miałoby więc odgrywać rolę centralną, 

państwo zaś tylko pomocniczą. Społeczeństwo takie byłoby prawdziwie samorządną 

wspólnotą, w której demokratyczny proces podejmowania decyzji dokonywałby się na 

poziomie stowarzyszeń oraz w sferze publicznej. Prowadziłoby to do ograniczenia wpły-

wów zarówno biurokracji, jak i niekontrolowanych mechanizmów rynkowych. Hirst pod-

kreśla, że dopóki  

„(...) nie przypisze się społeczeństwu obywatelskiemu pewnych atrybutów «politycznych» 

dzięki rozwojowi samorządnych stowarzyszeń spełniających funkcje publiczne, trudno będzie za-

chować jego autonomię, zawężoną przez hierarchiczną administrację”48.  

Nie ma tutaj miejsca na szersze i krytyczne omówienie tej koncepcji, warto więc tylko 

zauważyć, że w takim ujęciu społeczeństwo przestawałoby być tylko trzecim sektorem 

niezainteresowanym udziałem w rządzeniu, czyli demokratycznym procesie podejmowania 

decyzji, bowiem to właśnie ów proces stawałby się czymś dla niego centralnym. Miałoby 

to daleko idące konsekwencje dla relacji pomiędzy społeczeństwem a państwem oraz dla 

samego społeczeństwa obywatelskiego. 

Inną nieco rolę przypisuje społeczeństwu obywatelskiemu koncepcja demokracji delibe-

ratywnej. Deliberatywnym demokratom nie wystarcza to, że obywatele zgadzają się na 

demokratyczne procedury, dzięki czemu cały proces uzyskuje legitymację, motywem takiej 

zgody może być bowiem pasywne przyzwolenie albo interesowna kalkulacja. Głoszą oni, 

że proces demokratyczny jest legitymowany w pełni wtedy, gdy pozwala na i zachęca do 

rozumnego rozważania (deliberowania) zarówno określonych kwestii, jak i zasad dyskursu 

oraz sposobu ich wykorzystania. Racje, argumenty, uzasadnienia biorących udział w dys-

kursie publicznym muszą być wyrażane publicznie i poddawane dyskusji na właściwym dla 

takiego dialogu forum – może nim być zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak i sfera 

publiczna. Uczestnicy takiego dyskursu muszą mieć możliwość dochodzenia w sposób 

wolny do tego, co stanowi przedmiot ich racjonalnego wyboru, co leży w ich interesie, 

muszą też mieć możność niezakłóconego i efektywnego uczestniczenia w takim forum. 

Negocjowanie i debatowanie z innymi pozwalałoby znaleźć wspólne, rozumne rozwiąza-

nie. Zakłada się, że uczestnicy takiego dyskursu muszą być przygotowani do zmiany swo-

ich preferencji i wartości, do ich kwestionowania. W centrum tej teorii jest zasada wzajem-

ności i uzasadnienia, dobrze funkcjonujący system demokratyczny opiera się bowiem nie 

 
47 P. Hirst, Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance, Polity Press, 

Cambridge 1996, s. 56. 
48 Tamże, s. 24. 
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na preferencjach, lecz na uzasadnieniach49. Demokracja deliberatywna ma zachęcać obywa-

teli do poszukiwania zgody co do wspólnych dóbr. Społeczeństwo obywatelskie, przy-

najmniej w niektórych koncepcjach takiej demokracji, byłoby miejscem formowania, wyra-

żania, dyskutowania i zmiany opinii oraz przekonań pod wpływem opinii i przekonań in-

nych – byłaby to sfera dialogiczna, sfera demokratycznej krytyki, poprzez którą wywierany 

byłby bezpośredni wpływ na decyzje społeczne50. Ideał demokracji deliberatywnej wydaje 

się postulatem szerokiego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i procesach demo-

kratycznych. Tym samym zdaje się on zakładać model aktywnego obywatelstwa i obywa-

telskiej kultury opartej na tolerancji oraz pluralizmie opinii i poglądów. Jeżeli, jak uważa 

John Dryzek, to społeczeństwo obywatelskie, a także istniejące w jego obrębie organizacje 

i stowarzyszenia miałyby być właściwym forum dla demokratycznej debaty (deliberowa-

nia), należałoby założyć, iż uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim ma przede 

wszystkim charakter uczestnictwa obywatelskiego, a nie prywatnego, że celem jest coś 

więcej niż realizacja celów określonej grupy. Dlatego wydaje się, że miejscem właściw-

szym dla realizacji celów postulowanych przez koncepcję demokracji deliberatywnej była-

by sfera publiczna, zakorzeniona jednak i pozostająca w ścisłym związku ze społeczeń-

stwem obywatelskim.  

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego znajduje zastosowanie zarówno we współczesnej 

teorii demokracji, jak i w teorii stosunków międzynarodowych, analizowanych w katego-

riach „globalnego społeczeństwa obywatelskiego”. Nic więc nie wskazuje na to, by poten-

cjał, jaki niesie to pojęcie, miał się wkrótce wyczerpać albo przestać mieć znaczenie wyja-

śniające czy wartościujące. 

 

 

 
49 A. Gutmann, D. Thompson, Democracy and Disagreement, Harvard University Press, Cambridge 

Mass. 1996; S. Benhabib, Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy [w:] S. Benhabib, De-

mocracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton University Press, Princeton 

1996, s. 67–94; J. Dryzek, Legitimacy and Economy in Deliberative Democracy, „Political Theory” 2001, 

vol. 29, nr 5, s. 651–669. 
50 J. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford University 

Press, Oxford 2002, rozdz. 4. 


