
Wstęp 

Szczególnie zauważalne we współczesnych czasach jest to, że społeczeństwa nie znaj-

dują się w stanie stagnacji, lecz nieustannie się zmieniają, a w ciągu ostatnich lat tempo 

dokonujących się zmian społecznych znacznie wzrosło. Zmiany te zadomowiły się w na-

szym życiu społecznym i w naszej świadomości. Często przekraczają one możliwości in-

dywidualnego doświadczenia. Zaskakują nas, przygniatają, przyczyniają się do społecznego 

zagubienia. Dotyczą prawie wszystkich idei, instytucji i struktur życia społeczno-

politycznego wytwarzanych przez człowieka.  

W celu nazwania nowych stanów rzeczywistości tworzy się najróżniejsze terminy, prze-

ścigają się w tym naukowcy, dziennikarze, a także politycy. Do najczęściej używanych 

nazw należy, bez wątpienia, termin: „społeczeństwo obywatelskie”, który w ciągu ostatnich 

trzydziestu lat stał się bardzo popularny. Można powiedzieć, że teraz właśnie jest jego czas, 

gdyż służy do oznaczenia idei współcześnie dominującej.  

Społeczeństwo obywatelskie to obszar wolnego wyboru i dobrowolnego uczestnictwa. 

To termin opisowy, ale i konstrukcja socjologiczna, zawierająca wizję świata złożonego 

z grup społecznych, mających swobodny i konsensualny charakter, wypełniających prze-

strzeń między rodziną a państwem, do których przynależność nie jest przymusowa i stano-

wi wynik samodzielnej decyzji jednostki. 

Idea społeczeństwa obywatelskiego powiązana jest z różnymi, często nawzajem się wy-

kluczającymi, teoretycznymi ujęciami naukowymi i orientacjami ideologicznymi. Posiada 

zarówno wyznawców, jak i przeciwników. Bywa przedstawiana w ujęciu szerokim i obej-

muje całe mnóstwo stowarzyszeń tworzonych przez autonomiczne jednostki, przechodzące 

w miarę swobodnie z jednej grupy do innej, motywowanych zróżnicowanymi interesami 

i przekonaniami. Celem ich działalności może się stać dążenie do zamożności albo do zdo-

bycia władzy politycznej, a także szerzenie przekonań religijnych, dobroczynność lub za-

pobieganie różnym zagrożeniom. Taki obraz społeczeństwa obywatelskiego obejmuje swo-

im zasięgiem zarówno politykę i gospodarkę, jak i całe mnóstwo, zróżnicowanych co do 

celów, rodzajów działalności społecznej. W ujęciu węższym, z wizji społeczeństwa obywa-

telskiego usunięte zostaje to, co się dzieje na rynku bądź na arenie politycznej, jednakże 

bez względu na to, jakie grupy społeczne są w niej zawarte, jej jądrem zawsze pozostaje 

autonomiczna jednostka z przysługującą jej podmiotowością. O formie zaś tej wizji decy-

duje model zastanej sytuacji, tworzony przez grupy pierwotne, kategorialne, do których 

trudno wejść i wyjść z nich, a które tworzą fundament dla wszelkiej działalności stowarzy-

szeniowej. W tej sytuacji nietrudno zrozumieć, dlaczego koncepcja społeczeństwa obywa-

telskiego wciąż wywołuje teoretyczną dyskusję i ożywione spory intelektualistów w Euro-

pie oraz na świecie, prezentowane w licznych tomach literatury naukowej. 

W Europie kilka lat temu nastąpiły istotne zmiany. Wielu narodom udało się odzyskać 

własną państwowość i suwerenność, a żyjącym na ich terytoriach jednostkom – zróżnico-

waną co do zakresu – podmiotowość; idea społeczeństwa obywatelskiego znalazła w tych 

krajach podatny grunt do rozwoju. 



Redaktorzy 

 

8 

Z kolei w państwach zachodniej Europy mamy do czynienia z próbą odejścia od defi-

niowania wspólnot ludzkich poprzez wskazywanie ich tożsamości społecznej z takimi zbio-

rowymi podmiotami, jak Naród, Lud, Klasa, Partia; w ich miejsce pojawia się nowy pod-

miot – Rzesza, czyli nieredukowalna różnorodność upodmiotowionych jednostek, które 

mogą swobodnie wyrażać swoje pragnienia oraz konstytuują wspólnotę wolnych ludzi1. 

W kontekście tych zmian, które nie są jeszcze wyczerpująco rozeznane ani opisane, powra-

ca również idea społeczeństwa obywatelskiego, traktowana jako pomysł mający zapewnić 

właściwe funkcjonowanie jednostek ludzkich w grupie oraz umożliwiający odrodzenie 

słabnących więzi społecznych. Wszystko to wskazuje, że żyjemy w okresie przejściowym – 

lawinowo narastających zmian społecznych oraz towarzyszącego im fermentu intelektual-

nego; w okresie, w którym obserwujemy zmniejszanie się znaczenia niektórych idei i za-

stępowania ich innymi.  

Jak już wcześniej zostało to zaznaczone, idea społeczeństwa obywatelskiego nie jest 

wcale oczywista ani jednoznaczna. Wielość jej ujęć, często sprzecznych definicji, powodu-

je wyjątkowy chaos teoretyczny. Chaos ten (tylko w niewielkim stopniu) przedstawiony 

jest w pierwszej części pracy, co stanowi jeden z celów niniejszej publikacji, w której 

chciano pokazać kształt idei społeczeństwa obywatelskiego pod koniec XX i na początku 

XXI wieku.  

W drugiej części pracy świadomie przyjęto tylko jedną z wielu możliwych do akcepta-

cji koncepcji społeczeństwa obywatelskiego; tę, która każe go rozumieć jako zbiór instytu-

cji społecznych, w pewnym stopniu niezależnych od państwa i podejmujących wysiłek oraz 

działanie na rzecz dobra wspólnego.  

Według tej koncepcji, organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają być pozarządo-

wymi, niezależnymi strukturami, zrzeszeniami obywateli, które poprzez aktywność obywa-

telską poszukują najlepszego rozwiązania dla ogółu. Społeczeństwo obywatelskie to zbiór 

tylko tych organizacji społecznych, które są w znacznym stopniu niezależne od państwa, 

rynku i rodziny oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Ten typ organizacji społecznych 

bywa zaliczany do tzw. „trzeciego sektora”, zawierającego wszystkie organizacje pozarzą-

dowe (NGOs-non-governmental organizations), tj. takie, które charakteryzuje trwała forma 

organizacyjna, strukturalna niezależność od władz publicznych, działalność nienastawiona 

na zysk (ewentualne nadwyżki przychodów nad wydatkami mogą być wykorzystane tylko 

na działalność statutową), a także dobrowolność i rozerwalność członkostwa.  

Takie określenie celów niniejszej pracy jest konieczne, ponieważ daje możliwość po-

równania (dość zresztą ograniczonego) stanu rozwoju idei, ale też i praktyki, tak rozumia-

nego społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach Europy. Bez wątpienia, taka 

próba wydaje się niezbędna i uprawniona. Pozwala ona nie tylko prześledzić różnice 

w rozwoju tak pomyślanego społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach 

Europy, ale ma również znaczenie praktyczne, szczególnie dla tych, którzy stoją w pierw-

szym szeregu budowniczych nowej rzeczywistości.  

Pierwszym krokiem potrzebnym dla tego typu analizy jest stwierdzenie, czy instytucje 

obywatelskie w istniejących społeczeństwach występują w realnie istniejącej rzeczywisto-

ści społecznej. To pozwoli nam rozstrzygnąć, czy mówimy o bycie już zrealizowanym 

i dającym się potwierdzić empirycznie, czy też mamy do czynienia raczej z myśleniem 

o nim, z pewną formą świadomości społecznej, inicjującej dopiero proces tworzenia takie-

 
1 M. Hardt, A. Negri, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Wydawnictwo WAB, Warsza-

wa 2005. 
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go stanu społecznego. Wobec braku empirycznego występowania form właściwych społe-

czeństwu obywatelskiemu, analiza powyższa wydaje się bezprzedmiotowa.  

W przypadku nowych demokracji Europy Środkowo-Wschodniej rozwój tej formy spo-

łecznego bytowania wydaje się mało wyrazisty i przez to tym bardziej kontrowersyjny. 

Potwierdzają to zamieszczone w niniejszej publikacji prace. Jednakże pomimo wielu za-

strzeżeń i wątpliwości odnośnie do szans i stanu społeczeństwa obywatelskiego w tej części 

Europy, wielu autorów zgadza się, że jego obecność w tym rejonie jest coraz bardziej wi-

doczna, co potwierdzają pojawiające się, właściwe dla tego typu społeczeństwa, instytucje.  

Współczesna literatura poświecona społeczeństwu obywatelskiemu, w większości 

zwraca uwagę na zasługi tej idei dla odrodzenia – w Polsce i w innych krajach – społe-

czeństw wolnych obywateli. Podkreśla się również istotne i ważne praktyki, które niesie 

z sobą realizacja tej idei współcześnie. Staje się ona wymagającą szkołą, uczącą bycia 

obywatelem, funkcjonowania w zbiorowości w warunkach tolerancji i współistnienia 

z wieloma różnymi formami konfliktu społecznego. 

Jednocześnie w literaturze naukowej występuje powszechne przekonanie, że ideę społe-

czeństwa obywatelskiego należy zaliczyć do katalogu tzw. „idei krążących”; w tradycji 

europejskiej obecnej już od czasów Arystotelesa, nawołującego do „przyjaźni” obywateli 

we wspólnym państwie. „Krążących” może dlatego, że nie zawsze akceptowanych i zwy-

cięskich, że trudnych do zrealizowania, wymagających ciągłej czujności i odważnego sta-

wania w ich obronie, nieustannie zagrożonych rywalizacją różnych, konkurujących ze sobą 

grup interesów, totalizujących ideologii, autorytarnych osobowości, skłonnych do rezygna-

cji z polityki kompromisu.  

Aby sen o społeczeństwie obywatelskim stał się naszą rzeczywistością, nie można tej 

idei pozwolić znowu zniknąć z naszej świadomości.  
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