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Wprowadzenie: idea – praktyka:  
społeczeństwo obywatelskie na rozdrożach? 
 
 
 
W kolejnym, już trzecim tomie, podjęliśmy próbę analizy zjawiska społe-

czeństwa obywatelskiego jako elementu codziennej rutyny. Postanowiliśmy tym 
razem odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje lub co się stało w ostatnim czasie 
ze społeczeństwem obywatelskim i jego praktyką? Takie postawienie problemu 
wymagało od nas spojrzenia na społeczeństwo obywatelskie jak na całość zło-
żoną ze zjawisk o różnym charakterze ideowym, instytucjonalnym, historycz-
nym, politycznym i, co oczywiste, przejawiających się w różnorodnych formach 
aktywności indywidualnej i społecznej. 

Dekada lat dziewięćdziesiątych XX wieku jest dla współczesnej Europy cza-
sem głębokich zmian. Na Zachodzie procesy integracyjne, na Wschodzie zaś 
demontaż komunizmu i wysiłek odtwarzania struktur państwa demokratyczne-
go. Po ponad dwudziestu latach procesy te nie tylko przestały być względem 
siebie równoległe, ale splotły się ze sobą i zaowocowały włączeniem, tzw. 
młodych demokracji środkowoeuropejskich do struktur Unii Europejskiej.  
W niniejszym tomie także i ta perspektywa będzie istotnym punktem orientują-
cym naszą uwagę. Nie jest bowiem możliwe dokonanie interpretacji zjawiska 
społeczeństwa obywatelskiego w całkowitym oderwaniu od zjawisk głęboko 
zakorzenionych w transformacji demokratycznej i europeizacji.  
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Wydaje się rzeczą trywialną myśl, że społeczeństwo obywatelskie, partycy-
pacja publiczna czy też demokracja w ogóle należą do tych obszarów życia 
społecznego i kulturowego, których skutecznego działania nie można zaprojek-
tować odgórnie. Podkreśla się wręcz, że są one rezultatem praktykowania  
i utrwalania instytucji, wartości i procedur samoorganizującego się społeczeń-
stwa demokratycznego. Obywatelskość może być postrzegana jako zbiór idei  
i praktyk dotyczących wolności i uczestnictwa w życiu społecznym. Zakorze-
niona w społecznym i politycznym tle była wdrażana na drodze praktyk i pro-
cedur kształtowanych w długim procesie historycznym. Realne formy uczest-
nictwa obywatelskiego odbiegają od ich ideału, gdyż są niedoskonałe jako efekt 
kompromisowych wyborów możliwie najlepszego modelu relacji państwa  
i obywateli, zaś skutek tych wyborów – demokracja – staje się przedmiotem 
kontrowersji. Za przykład mogą służyć trwałe konflikty między formami oby-
watelskiej partycypacji w demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej czy 
„dyktaturą” większości a prawami mniejszości. W rzeczywistości społecznej nie 
funkcjonuje więc jeden model charakteryzujący społeczeństwo obywatelskie  
w ogóle. W praktyce determinuje to konieczność odnoszenia się zarówno do 
demokracji reprezentacyjnej, jak i partycypacyjnej, mających charakter wielo-
aspektowy i posiadających długą tradycję wpływów i ustaleń. 

Obydwa wyróżnione rodzaje demokracji są kojarzone z różnorodnymi for-
mami aktywnego udziału obywateli we władzy i mają swoje odniesienia do 
rzeczywistości polskiej i europejskiej. Podstawą legitymizacji współczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego są demokratyczne instytucje obywatelskie i de-
mokracja reprezentacyjna. Ta forma demokracji jest pozbawiona procesów 
zachodzących w demokracji uczestniczącej, dającej obywatelom możliwość 
dużego wpływu na decyzje władz publicznych. Współcześnie obserwowany 
kryzys podstawowych form demokracji reprezentacyjnej dotyka także Polskę. 
Podobnie jak w krajach dojrzałej demokracji przedstawicielskiej strukturalne 
braki polskiej demokracji utrudniają wykształcenie się rozwiniętej społeczności 
politycznej. W krajach, gdzie funkcjonuje nowoczesna demokracja, społecz-
ność polityczna staje się raczej zbiorem podmiotów indywidualnych lub spo-
łeczności abstrakcyjnych. Obywatele coraz rzadziej uczestniczą w cyklicznych 
wyborach, co może stanowić przejaw zaniku poziomu ich odpowiedzialności 
lub być wyrazem rozczarowania demokracją z powodu braku możliwości real-
nego wpływu na życie publiczne. Mało wyrazista staje się rola, jaką odgrywają 
partie polityczne dla tych grup społecznych, których reprezentacja jest niewy-
starczająca. W Polsce również widać narastającą niechęć do politycznego zaan-
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gażowania się w sprawy publiczne. Jest to wyraźnie widoczne, gdy rozważymy 
liczbę członków partii politycznych i osób biorących udział w wyborach  
w ostatnich dwudziestu latach.  

Cechą charakterystyczną demokracji partycypacyjnej jest obecność struktur 
pośredniczących między obywatelami a władzami publicznymi. Stanowią je 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które stały się podmiotem niezbęd-
nym we współczesnej debacie politycznej, szczególnie w Unii Europejskiej. 
Osiągnięty w Polsce poziom pluralizmu społeczeństwa obywatelskiego stwa- 
rza podstawy do demokratyzacji wszystkich istotnych sfer społecznych oraz 
kształtowania opinii publicznej. Komplementarność obydwu form demokracji 
(reprezentacyjnej i uczestniczącej) umożliwia poszerzenie kompetencji demo-
kratycznych obywateli i prowadzenie debaty publicznej, a przez to zwiększa 
zaangażowanie obywateli w tradycyjną reprezentację i wzmacnia jej prawo-
mocność, a także sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.  

Jeżeli dyskurs o społeczeństwie obywatelskim jest postacią sporu o charak-
ter państwa demokratycznego, to dialog obywatelski można traktować jako 
wyraz realizacji idei demokratycznych rządów obywateli. Demokracja stwarza 
zaangażowanym obywatelom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu pu-
blicznym. Dlatego przedmiotem poszukiwań badawczych w niniejszym zbiorze 
jest analiza uczestnictwa obywatelskiego jako zjawiska wpisującego się w struk-
turę demokracji. W zawartych tu rozważaniach wielu z naszych autorów oparło 
się na tezie, że w społeczeństwie obywatelskim łączy się problematyka demo-
kracji, sfery publicznej i dialogu obywatelskiego. Są to główne zmienne wpły-
wające na kształt i sposób funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego  
w praktyce.  

Poszukiwanie deskryptywnego ujęcia demokracji ma zazwyczaj posłużyć 
opisowi, analizie i wyjaśnieniu stanu społeczeństwa obywatelskiego. Przywoły-
wane w książce ujęcia teoretyczne uwypuklają wymiar dyskursywny społeczeń-
stwa obywatelskiego i mogą posłużyć za narzędzie opisu i analizy czynnego 
uczestnictwa obywatelskiego także we współczesnej Polsce. Elementem do-
pełniającym rozważania o teorii społeczeństwa obywatelskiego jest poszukiwa-
nie ujęć uwzględniających stan współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 
Niniejsza praca pokazuje, że konieczne jest przyjęcie współczesnej, np. za Ha-
bermasem, koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, która stanowić będzie 
wyraz przekroczenia modelu tradycyjnego, opartego na organizacji wspólnoto-
wej i uzależnionego od etosu i dobrych obyczajów oraz modelu nowoczesnego, 
oddzielonego od państwa i sprowadzonego do logiki gospodarki rynkowej.  
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W społeczeństwie obywatelskim zintegrowane sfery działania przybierają 
formy sfer publicznej i prywatnej, będących w opozycji do systemowo zinte-
growanych obszarów państwa i gospodarki. Podstawowa z punktu widzenia 
rozważań o działaniu obywatelskim jest więc analiza relacji społeczeństwo 
obywatelskie–państwo oraz gospodarka, a także odpowiedź na pytanie, do ja-
kich obszarów aktywności społecznej należy je zaliczyć.  

Mirosława Marody starając się wyjaśnić przyczyny częstego niezadowolenia, 
obecnego w diagnozach badaczy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (Ma-
rody 2004: 211–219) odnosi się do globalnego procesu zmiany społecznej, 
wyrażającej się w skokowym przejściu od epoki nowoczesnej do ponowocze-
sności. Skutkuje to osłabieniem roli państwa, rozpadem więzi społecznych  
i załamaniem dotychczasowego porządku społecznego, co zasadniczo utrudnia 
umacnianie i rozwój dotychczasowych form integracji społecznej.  

U podłoża osiemnastowiecznego rozumienia obywatelskości tkwią widocz-
ne przekształcenia państwa jako domeny społeczeństwa często utożsamianego 
z narodem. Naród staje się suwerenem i w jego imieniu dokonuje się monopo-
lizacja przemocy w postaci prawa i wytyczanych dróg rozwoju społecznego. Te 
zadania są realizowane poprzez demokratycznie wybieranych reprezentantów. 
Obywatelskość zachowuje swoje normatywne rozumienie jako układ odniesie-
nia do oceny realnie funkcjonującego społeczeństwa. Jest ono społeczeństwem 
obywatelskim, o ile jego członkowie, zaangażowani na rzecz dobra obywatel-
skiej wspólnoty, kierują się w swych działaniach cnotami obywatelskimi, zakła-
dającymi rozumne kierowanie się zasadami sprawiedliwości, wolności i solidar-
ności. Ten kontekst historyczny wyjaśnia, dlaczego wraz z umacnianiem się 
nowoczesnego, liberalnego państwa zanika społeczeństwo obywatelskie. Za- 
nikają bowiem warunki, które powołały go do życia. Nastąpiło przeniesie- 
nie cech społeczeństwa obywatelskiego na struktury i zasady funkcjonowania 
demokratycznego państwa. Obywatelom pozostało przestrzeganie porządku 
prawnego.  

Wzmożone zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskie- 
go wskazuje na zmianę kontekstu problemowego, w odpowiedzi na który 
przywołuje się ideę społeczeństwa obywatelskiego. Marody stawia więc tezę, 
że współczesne zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskie- 
go jest związane z wyczerpywaniem się możliwości odtwarzania tej for- 
my uspołecznienia stosunków międzyludzkich, która stanowiła podstawę 
zarówno nowoczesnego społeczeństwa, jak i socjologii badającej to społe-
czeństwo.  
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Nowoczesne pojęcie społeczeństwa nierozerwalnie łączy się z pojęciem 
państwa, zatem porządek polityczny nakłada się na porządek społeczny. Insty-
tucje państwowe mogą być traktowane jako wyrastający z dążeń społecznych 
efekt instytucjonalizacji działań państwa. Takie ujęcie ujawnia swą ograniczo-
ność w warunkach zasadniczej zmiany, prowadzącej do przebudowy porządku 
społecznego. Było to widoczne w procesie przejścia od społeczeństwa trady-
cyjnego do społeczeństwa nowoczesnego.  

Współczesność jest widziana tutaj jako okres przejścia „formacyjnego”, co 
pociąga za sobą ponowne rozdzielenie porządków politycznego i społecznego. 
Tempo przemian każdego z nich jest dyktowane właściwościami konstytuują-
cych je procesów. W Polsce mieliśmy do czynienia z wyprzedzeniem zmian 
społecznych, doprowadziło to do przemian politycznych, przyczyniając się do 
ukucia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Jednakże sytuacja uległa odwró-
ceniu i obecne przemiany społeczne nie nadążają za reformami politycznymi, 
co znajduje wyraz w niezadowoleniu wielu badaczy z rozwoju postaw obywa-
telskich w społeczeństwie.  

Nowy porządek jest efektem poprzedzających go chaotycznych działań. Jest 
wypadkową malejącej efektywności dotychczasowych form uspołecznienia  
i poszukiwania nowych, bardziej adekwatnych do zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Spowoduje to zupełną odmienność form organizacji życia społecznego  
w epoce ponowożytnej. Społeczeństwo „dojrzałej” ponowoczesności będzie 
raczej społeczeństwem poobywatelskim, niemieszczącym się w żadnej z form 
obywatelskości, opisywanych przez współczesnych teoretyków. Pośród współ-
cześnie dokonujących się przemian jest widoczny spadek znaczenia państwa 
narodowego i jego roli w regulowaniu i koordynacji działań indywidualnych  
i zbiorowych aktorów społecznych. Jest to związane z rozrostem ponadpań-
stwowych reguł działania i przemianami środków komunikacji symbolicznej  
i przestrzennej. To prowadzi do deterytorializacji narodu i wyłaniania się no-
wych, transnarodowych powiązań między jednostkami (Marody 2004). 

Rosnąca niezdolność państwa do rządzenia jest skutkiem pogłębiającej się 
nieefektywności Weberowskiego modelu biurokracji jako podstawy jego funk-
cjonowania. Państwo nie jest wystarczająco zdolne do przetwarzania informacji 
w celu wypracowania adekwatnych sposobów działania. Towarzyszą temu takie 
zjawiska, jak ogólny spadek akceptacji dla przywództwa politycznego, wzrost 
radykalizmu politycznego, osłabienie pozycji tradycyjnych partii politycznych, 
rozwój nowych ruchów społecznych, wzrost przestępczości i związana z tym 
reprywatyzacja środków bezpieczeństwa, kryzys państwa opiekuńczego itd. 
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(Hausner 2002). Państwo, ulegając decentralizacji i dekoncentracji, przeobraża 
się w formę decentrowaną i zdywersyfikowaną. Jego rola ulega zasadniczemu 
ograniczeniu, a tym samym osłabia się fundament obywatelskości, wyrażanej  
w postawie podporządkowania interesów indywidualnych instytucjonalnym 
zasadom działań społecznych.  

Oznacza to rozpad dotychczasowych więzi społecznych i poczucie załamy-
wania się porządku społecznego. W przekonaniu Marody jest to podstawowy 
motyw zainteresowania nauk społecznych problematyką społeczeństwa obywa-
telskiego. Widoczne staje się w odniesieniu do refleksji teoretycznej nad poję-
ciem społeczeństwa obywatelskiego przesunięcie akcentu opisowego na akcent 
normatywny. Próby te są, jak pisze autorka, „dość rozpaczliwym przywoływa-
niem idei integracji społecznej w warunkach postępującej dezintegracji współ-
czesnych społeczeństw” (Marody 2005: 217).  

Nowe formy integracji społecznej czy uspołecznienia działań ludzkich znaj-
dują się obecnie in statu nascendi. Podobnie jak w rozważaniach dotyczących sfery 
publicznej, autorka wskazuje na wzrastające znaczenie wspólnot lokalnych, 
zintegrowanych poprzez działania związane z rozstrzyganiem wspólnych pro-
blemów egzystencjalnych. Rośnie także liczba organizacji transnarodowych, 
kontestujących lub jawnie ignorujących monopol państwa. Są to organizacje 
tworzące nowe zasady życia społecznego, nie w pełni rozpoznane i uformowa-
ne. Ich cechą jest płynność, elastyczność i prowizoryczność, a także większa 
efektywność w porównaniu z instytucjami państwa. Jest to wyraz lepszego 
przystosowania się do szybko zmieniających się warunków współczesnego 
życia. Państwo może przyjąć rolę moderatora i wykonawcy (strażnika) zasad 
wytwarzanych przez pozapaństwowe formy społeczne. Trudno jest mówić  
w odniesieniu do Polski o sensowności rozważań na temat społeczeństwa po-
obywatelskiego, gdyż jeszcze nie ukształtowało się społeczeństwo obywatel-
skie. Przyjmując perspektywę zmiany formacyjnej o skokowym charakterze, 
należy uznać, że instytucje i nawyki społeczeństwa obywatelskiego stracą na 
znaczeniu, mogąc stać się zbędnym balastem w formułowaniu nowych instytu-
cji i wzorów działania. Zmiany wymaga także perspektywa teoretyczna badań 
społeczeństwa obywatelskiego. W dotychczasowym paradygmacie badawczym 
przejawów obywatelskości poszukuje się w zachowaniach wyborczych i działa-
niach organizacji pozarządowych, które są wskaźnikami nowoczesnego po-
rządku społeczno-politycznego. Społeczeństwo obywatelskie rozumiane jako 
sposób uspołecznienia działań wydaje się czymś anachronicznym. Uwaga ba-
daczy powinna być skoncentrowana na analizie nowych ośrodków czy centrów 
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integracji społecznej, powstających poza strukturami politycznymi. W toku ich 
działań jest budowany kapitał społeczny, będący autentycznym wyrazem wię- 
zi społecznych, w odróżnieniu od wysoce sformalizowanych (zbiurokratyzo-
wanych) fundacji i stowarzyszeń trzeciego sektora, zajętych przetwarzaniem 
przyznanych im dotacji. Pozwoli to także lepiej zrozumieć powody nostalgii za 
społeczeństwem obywatelskim, obecne wśród polskich elit politycznych (zob. 
Marody 2005: 211–219).  

Wydaje się, że mamy tu do czynienia z kwestionowaniem potrzeby rozwoju 
klasycznych struktur obywatelskich dla funkcjonowania polskiej demokracji. 
Jednakże „silne zabarwienie wspólnotowe” społeczeństwa obywatelskiego  
w Polsce nie oznacza, że jednostki nie chcą lub nie są w stanie tworzyć zorga-
nizowanych struktur. Członkowie społeczeństwa obywatelskiego muszą być 
świadomi, że zaspokojenie partykularnych potrzeb nie jest możliwe bez istnie-
nia sfery porozumienia, współdziałania i wspólnoty (Szacki 1997: 36 i 38). Spo-
łeczeństwo obywatelskie w Polsce posiada wyróżnione przez Tönniesa cechy 
Gemeinschaft i Gesellschaft, zatem struktury obywatelskie posiadają na ogół cechy 
grup wtórnych. Odwołując się do ustaleń Charlesa Taylora i Ferdinanda Tön-
niesa, należy wskazać, że tylko struktury o cechach grup wtórnych, działające 
na podstawie woli refleksyjnej i racjonalnego wyboru czy umowy zbiorowej, są 
w stanie realizować zasadę dobra wspólnego, intencjonalnie realizować pożytek 
publiczny na zasadzie indywidualnego i prywatnego wyboru, łącząc wymiar 
jednostkowy i prywatny z publicznym. Jest to cecha konstytutywna społeczeń-
stwa obywatelskiego, a zarazem, jak wskazywał Florian Znaniecki, cecha cy- 
wilizacji zachodniej. Autor Upadku cywilizacji zachodniej ostrzegał przed tym, że 
grupy wtórne mają tendencję do utraty swych właściwości i swoistego powrotu 
do form pierwotnych. Remedium na ten stan upatrywał w odniesieniu grup 
wtórnych do wartości altruistycznych (zob. Gliński 2010). Na samoogranicze-
niowy charakter społeczeństwa obywatelskiego wskazywał także Jürgen Ha-
bermas. Współcześnie jest to cecha właściwa strukturom i cnotom obywatel-
skim. Prezentowane ujęcia społeczeństwa obywatelskiego nie wyczerpują listy 
ujęć teoretycznych obecnych w polskiej socjologii. Podejścia do struktur i dy-
namiki społeczeństwa obywatelskiego „zdają się być skażone polifonicznością 
podstawowych dla nich strategii i rozumienia” (Kurczewska 2001: 116). Polscy 
autorzy omawianych koncepcji zwracają uwagę na główne aspekty społeczeń-
stwa obywatelskiego. W prezentowanych ujęciach społeczeństwa obywatelskie-
go odzwierciedlają się problemy definicyjne, związane z jego normatywno-
opisowym charakterem. Jak pisze Joanna Kurczewska, badacze odwołują się 
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jednocześnie do różnorodnych ujęć teoretycznych i ideologicznych społeczeń-
stwa obywatelskiego, nie poprzestając na moralnym lub ideologicznym okre-
śleniu jego istoty. Koncepcje te należą do ujęć z zakresu socjologii i antropolo-
gii, mogących dookreślać debaty polityczne i ideologiczne. Dominują dwie 
główne koncepcje operacjonalizacji ujęć społeczeństwa obywatelskiego. Pierw-
sza, o nachyleniu liberalno-ekonomicznym, imituje koncepcje zachodnie, ujmu-
jąc społeczeństwo obywatelskie jako układy zrzeszeniowe, powiązane na wielu 
poziomach ze strukturami państwowymi. Drugi typ, wykazując związek z pol-
ską tradycją polityczną, utożsamia społeczeństwo obywatelskie ze sferą samo-
organizacji poza polityką w postaci społeczeństwa narodowego. Wskazuje się 
tu na jego wspólnotowy, republikański charakter, wynikający z organicznych, 
trwałych więzi współpracy (zob. Kurczewska 2001: 116–117).  

Socjologowie często odwołują się do problematyki społeczeństwa obywatel-
skiego obecnej w teorii Habermasa czy Cohen i Arato. Wskazują na najważ-
niejsze elementy obywatelskiego uczestnictwa – etyczne podstawy oraz moral-
ne przejawy dyskursu publicznego, prowadzonego przez uczestników sfery 
ekonomicznej, politycznej i społecznej. Z tego względu mogą być traktowane 
jako podstawa odniesienia teoretycznego w charakterystyce zjawisk społecz-
nych związanych z zachowaniami uczestników społeczeństwa obywatelskiego. 
Porównując liczbę opracowań teoretycznych i empirycznych, daje się zauważyć 
rozdźwięk pomiędzy analizą koncepcji społeczeństwa obywatelskiego i badań 
nad nim. Widać zdecydowaną przewagę analiz empirycznych, których autorzy 
wykorzystują dorobek polskich socjologów bądź szukają inspiracji u zachod-
nich teoretyków społeczeństwa obywatelskiego.  

Wydaje się jednak, że optymalnym rozwiązaniem jest takie ujęcie społeczeń-
stwa obywatelskiego, które odnosi się do sfery obywatelskiej, gospodarczej  
i politycznej jako jednej z form aktywności społecznej. Łączy je przestrzeń,  
w której jednostki pełnią różne role, w tym rolę obywateli – podmiotów demo-
kratycznej władzy i aktywnych uczestników sfery publicznej. Należy zatem 
poszukiwać idei społeczeństwa obywatelskiego tworzącego więzi oparte na 
społecznej solidarności i współdziałaniu (kulturowym, politycznym i gospodar-
czym), będącej źródłem ról społecznych. Przypuszczalnie optymalnym rozwią-
zaniem byłaby koncepcja łącząca obywatelstwo i różnorodną działalność  
w sferze publicznej, scalająca odmienne role jednostek, w tym także rolę pry-
watną członka rodziny.  

Podjęta w tym tomie próba konfrontacji idei społeczeństwa obywatelskiego 
z realiami życia publicznego została oparta na jego szerokim rozumieniu.  
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W społeczeństwie obywatelskim upatrujemy możliwości urzeczywistnienia 
krytycznej i racjonalnej debaty publicznej, dającej obywatelom demokratyczne-
go państwa możliwość kształtowania konsensu, opinii publicznej i wpływu na 
instytucje władzy publicznej. Ta emancypacyjna teoria budziła nadzieję na 
opracowanie trafnej diagnozy społeczeństwa obywatelskiego i odnalezienie 
skutecznego sposobu osiągania porozumienia obywateli z władzą w procesie 
kształtowania polityki publicznej.  

Inspirowani twórczością współczesnej socjologii obywatelskości w diagno-
zie rzeczywistości społecznej przyjęliśmy ideę regulatywną dla opisu kultury 
dialogu społeczeństwa obywatelskiego z władzą. Teoretyczne analizy różno-
rodnych form demokracji, sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego 
pozwoliły na osadzenie problematyki dialogu obywatelskiego w odpowiednich 
ramach interpretacyjnych. Obywatelskość została tutaj poddana analizie z per-
spektywy instytucjonalnych form społeczeństwa obywatelskiego i tzw. chałup-
niczych działań społecznych.  

Droga, którą przebyliśmy w rozważaniach prowadzonych w tej pracy, roz-
poczęła się od pytania o miejsce i obecność społeczeństwa obywatelskiego we 
współczesnym świecie. Analiza stanu społeczeństwa obywatelskiego i ocena 
jego kondycji ostatecznie doprowadziły nas do wniosku, że jest ono typem 
działania celowo-racjonalnego, skierowanego na zdobywanie określonych ce-
lów, traktowanych jako zadanie do osiągnięcia. Dialog obywatelski w Polsce  
w większym stopniu jest przestrzenią walki niż racjonalnej debaty publicznej 
właściwej dla działania komunikacyjnego. Liczne przykłady obecnych w dialo-
gu obywatelskim konfliktów, manipulacji, pozorowania działań czy obchodze-
nia z trudem wypracowanych procedur służą osiąganiu partykularnych korzyści 
przez partnerów dialogu.  

Autorzy niniejszego tomu starali się ukazać problematykę dialogu w szer-
szym kontekście, wykraczającym poza obszar najczęściej analizowanych relacji 
pomiędzy władzą publiczną a instytucjonalną postacią społeczeństwa obywa-
telskiego. Zgodnie z przyjętą tezą o uwarunkowaniach kondycji społeczeństwa 
obywatelskiego staraliśmy się dokonać ustaleń dotyczących stanu demokracji, 
sfery publicznej oraz trzeciego sektora jako instytucjonalnej postaci społeczeń-
stwa obywatelskiego. Tam bowiem upatrujemy głównych przyczyn, mających 
wpływ na stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W pracy przedstawio-
no główne problemy badawcze, sposoby ich konceptualizacji i opisy zjawisk 
występujących w teorii i praktyce partycypacji obywatelskiej. Rozważania za-
warte w tej książce traktujemy jako propozycję rozwiązań, które wymagają dal-
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szych, systematycznych i pogłębionych badań tego zjawiska. Czytelnikowi jed-
nak pozostawiamy ocenę, czy nasze zamierzenia i postulały zostały, lub w nie-
dalekiej przyszłości zostaną, zrealizowane, a nasze edytorskie przedsięwzięcie 
dostarczyło mu nowej wiedzy o społeczeństwie obywatelskim.  
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David Ost twierdził, że „społeczeństwo obywatelskie” stało się centralną 
kategorią opozycyjnej myśli we wschodniej Europie już w latach siedem- 
dziesiątych (Ost 1990: 19). Podobnie twierdził Andrew Arato, upatrując źródeł 
dyskursu o „społeczeństwie obywatelskim” w Polsce lat siedemdziesiątych 
(Arato 1993: 296). Ściślej jednak rzecz ujmując, po drugiej stronie żelaznej kur-
tyny koncepcja ta została importowana jako element autoopisu solidar- 
nościowej opozycji dawno po zdelegalizowaniu związku, dopiero w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych. Z jej pomocą zastąpiono wtórnie wcześniejsze 
próby charakterystyki opozycyjnej rzeczywistości schyłku realnego socjalizmu 
definiowane w Polsce przede wszystkim poprzez neorepublikańską koncepcję 
samorządnej Rzeczpospolitej1.  

Także w innych krajach bloku „społeczeństwo obywatelskie” nie było  
w tym czasie tak popularne, jak później. Węgier Elemer Hankiss stosował  
termin „drugie społeczeństwo” (Ogrodziński 1991: 26), jego rodak Jànos Kis 
zaś „sferę obywatelską” (Kis 1987: 182), Václav Benda w Czechosłowacji pisał  

                                                            
1 Termin „rzeczpospolita” jest tłumaczeniem klasycznej łacińskiej koncepcji res publica, czyli 

rzeczy uczynionej, stworzonej pospołu. Opozycyjny republikanizm pierwszej „Solidarności” 
łatwo utożsamić z założeniami dyskursu komunistycznego, co wynika nie ze specyfiki dyskursu 
opozycyjnego, ale z republikańskich zapożyczeń obecnych w dyskursie komunistycznym od 
samych początków – szczególnie w koncepcji dobra wspólnego. 
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o paralelnej polis obok paralelnej bądź podziemnej kultury (Rupnik 1988a: 285). 
Jak pisał Jerzy Szacki, polscy działacze proponowali samorządne społe- 
czeństwo, samoorganizujące się społeczeństwo, paralelne społeczeństwo, pod- 
ziemne społeczeństwo, równoległe społeczeństwo, alternatywne społeczeń- 
stwo, równoległe struktury, samorządną rzeczpospolitą czy społeczeństwo  
po prostu jako przeciwstawne rządzącym (Szacki 1997b: 17). Ten pozorny plu-
ralizm miał w rzeczywistości dość ściśle zdeterminowaną historycznie ścieżkę 
rozwoju. 

 
 

Pierwsza „Solidarność” 
 
W gruncie rzeczy szesnaście miesięcy istnienia scentralizowanego i zhie- 

rarchizowanego związku zawodowego „Solidarność” stanowiło zaporę wobec 
kiełkującego głównie po drugiej stronie żelaznej kurtyny dyskursu o tzw. spo-
łeczeństwie obywatelskim. Dyskurs o niezależnych związkach zawodo- 
wych, o ruchu związkowym, tworzeniu ogólnokrajowych struktur związkowych 
ewoluował w innym kierunku niż wypracowywana w tym czasie za granicą 
polityczna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego. Wybieganie myślą poza 
zdobycz pierwszego i jedynego niezależnego samorządnego związku zawo- 
dowego należało do rzadkości. Jego obecność przytłaczała wręcz jakiekolwiek 
inne dyskursywne alternatywy. Reinterpretacją wyłącznie a posteriori jest łą- 
czenie pierwszej „Solidarności” z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego.  
W tym czasie umysły rozpalała bowiem nie idea obywatelskości, ale samo- 
rządności w postaci koncepcji „samorządnego społeczeństwa” oraz przede 
wszystkim „samorządnej Rzeczpospolitej” (Wilkanowicz 1981; Pelczynski 1988: 
375; Gliński 2006). To właśnie koncepcja samorządnej Rzeczpospolitej znalazła 
się w Programie NSZZ „Solidarność” uchwalonym w październiku 1981 roku 
przez I Krajowy Zjazd Delegatów – gdzie samorządy lokalne i pracownicze 
pełniły podstawową rolę obok wielu innych form samorządności2.  

                                                            
2 W programie tym koncepcja społeczeństwa obywatelskiego nie występuje w ogóle. Można 

wprost stwierdzić, że gdyby była wtedy znana, wręcz musiałaby się znaleźć w dokumentach 
programowych. Natomiast kwestia, jak dalece republikańska koncepcja samorządnej rzeczpo-
spolitej była bliska neoliberalnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, może być rozstrzy-
gnięta poprzez analizę, w jakim stopniu organizacje opiekuńcze są rzeczywiście samorządnymi 
wspólnotami, a w jakim stopniu zbiurokratyzowanymi instytucjami (zob. Załęski 2005a). 
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Opis tworzenia tej koncepcji został opublikowany w 31 numerze „Ty- 
godnika Solidarność” z 30 października 1981 roku. Autorem koncepcji sa- 
morządnej Rzeczpospolitej był pełniący funkcję przewodniczącego Komisji 
Programowej Bronisław Geremek, który wypracował ją w trakcie prac komisji 
tematycznej, zajmującej się tematem „Związek a życie publiczne”. Koncepcja, 
która znalazła się w jednej z tez komisji, została zaproponowana przez Jana 
Waszkiewicza z Regionu Dolny Śląsk jako tytuł głównego szóstego rozdziału, 
szybko stając się, jak powiedział Jacek Kurczewski, naczelnym hasłem progra-
mu „Solidarności”. Jak stwierdził Geremek, samorządna Rzeczpospolita „to 
nade wszystko samorząd w zakładzie pracy, samorząd terytorialny, lokalny – 
taki, który obejmowałby osiedle mieszkaniowe, ulicę, nadzór nad sklepem 
osiedlowym, dotyczyłby wreszcie całego systemu rad narodowych”. Samo-
rządna Rzeczpospolita miała według Geremka zapobiec zdiagnozowanemu 
przez Stefana Nowaka zatomizowaniu polskiego społeczeństwa (Nowak 1979), 
stwarzając podstawy wytworzenia więzi wspólnotowych. Opierając się na do-
robku klasycznego republikanizmu (zob. Załęski 2005b) Geremek twierdził, że 
koncepcja nawiązywała do radycji polskiej myśli politycznej, w której naprawa 
Rzeczpospolitej, stan Rzeczpospolitej były hasłami reformy – i to jest hasło 
reformy: reformy, której cele z horyzontu zakładu pracy rozszerzają się na  
horyzont społeczności lokalnej i wreszcie horyzont państwa Można zatem 
stwierdzić, że koncepcja samorządnej Rzeczpospolitej została stworzona, po-
nieważ członkowie pierwszej „Solidarności” zupełnie nie znali i nie stosowali 
koncepcji społeczeństwa obywatelskiego3. 

O braku identyfikacji z tzw. społeczeństwem obywatelskim ze strony 
uczestników wydarzeń sierpnia 1980 roku świadczą ówczesne socjologiczne 
analizy ich dyskursu (zob. Marody i inni 1981; Touraine i inni 1982; Staniszkis 
1982; Kemp-Welch 1983; Ash 1983; Krzemiński red. 1983; Nowak red. 1984; 
Jasiewicz 1986; Kowalski 1990). Uderzający w nich jest absolutny brak użycia 
rzeczonego terminu, w konfrontacji z późniejszą jego popularnością. Zamiast  
                                                            

3 Za pośrednictwem koncepcji samorządnej Rzeczpospolitej myśl programowa pierwszej 
„Solidarności” wyraziła swoje dążenie do autonomii i stworzenia własnego alternatywnego 
wycinka rzeczywistości w sposób odpowiadający myśli socjaldemokratycznych ruchów robot-
niczych z przełomu XIX i XX wieku. Zarówno solidaryzm społeczny, jak i samorządność 
rozumiana jako aktywność obywatelska wpisywały się w tradycję dziewiętnastowiecznych ru-
chów robotniczych na ziemiach polskich. Ich myśl osadzona była w socjaldemokratycznej 
rzeczywistości rządów Jimmy’ego Cartera zdefiniowanej przez keynesizm. Nikt wówczas nie 
śnił o neoliberalnych przemianach zapoczątkowanych niebawem przez Ronalda Reagana  
i Margaret Thatcher. 
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o tzw. społeczeństwie obywatelskim pierwsze analizy, czy to apologetyczne czy 
tym bardziej krytyczne, mówiły o konflikcie społecznym (Marody i inni 1981: 
3), rewolucji (Staniszkis 1982; Ash 1983), ruchu społecznym (Touraine i inni 
1982, Krzemiński 1983), zmianie społecznej, kryzysie społecznym, demokra-
tycznej opozycji (Krzemiński 1983: 99, 174, 207).  

Wybitny badacz ruchów społecznych Alain Touraine nie stosował wówczas 
do opisu „Solidarności” terminu société civile w ogóle (Touraine i inni 1982). 
Także Bronisław Misztal, pisząc w 1984 roku o teorii ruchów społecznych, nie 
odnosił jej do koncepcji społeczeństwa obywatelskiego (Misztal 1984) i dopie-
ro po wyjeździe na stypendium w Stanach Zjednoczonych dokonał takiego 
powiązania (Misztal red. 1985).  

Dobry przykład stanowią także pisma Jacka Kuronia, który na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku pisał o samoorganizacji i pod-
miotowości społeczeństwa, pluralizmie, wolności stowarzyszeń, wolnościach 
obywatelskich, ruchach społecznych, czyli o wszystkim tym, co po upadku 
komunizmu powszechnie utożsamiać zaczęto z koncepcją społeczeństwa oby-
watelskiego – jednak nie używał tego terminu (zob. Kuroń 1982, 1984a, b, 
2009). Niezwykle charakterystycznym przykładem jest też Winicjusz Narojek, 
który w 1986 roku pisał o upaństwowionym społeczeństwie i samorządnej 
rzeczpospolitej, a dopiero osiem lat później we wstępie do drugiego wydania 
swej książki dokonał swoistej reinterpretacji aplikując tam zwrot „społeczeń-
stwo obywatelskie” (Narojek 1986; 1994: 6, 122).  

 
 

Stan wojenny 
 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku idea samorządnej 

rzeczpospolitej została pozbawiona realnego sensu i została zastąpiona przez 
inną koncepcję. Po zdelegalizowaniu związku i wprowadzeniu stanu wojennego 
dyskurs o społeczeństwie obywatelskim nadal pozostawał przytłumiony przez 
wyrosły w gronie działaczy „Solidarności” spór o model działalności podziemnej 
między środowiskiem wrocławskim a Regionem Mazowsze, wyrażonego na ła-
mach ósmego numeru „Tygodnika Mazowsze” z 31 marca 1982 roku przez po-
lemikę Jacka Kuronia i Zbigniewa Romaszewskiego ze Zbigniewem Bujakiem  
i Wiktorem Kulerskim. Dyskusja ta stała się podstawą sposobu zorganizowania 
działalności opozycyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego. Kuroń propono-
wał zlikwidowanie okupacji w zbiorowym, zorganizowanym wystąpieniu, czyli 
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generalnym strajku. Bujak z Kulerskim przedstawili natomiast model plurali-
styczny różnorodnych organizacji i środowisk, gdzie „Solidarność” byłaby tylko 
jedną, choć z pewnością istotną, spośród innych organizacji (zob. także Arato 
1993: 265–266). Kulerski model ten określił mianem „społeczeństwa podziem-
nego” jako alternatywy wobec scentralizowanego i zhierarchizowanego Państwa 
Podziemnego z okresu II wojny światowej, którego zwolennikiem jako formy 
organizacyjnej ruchu oporu był Romaszewski (Kuroń 1982; Bujak 1982; Kuler-
ski 1982; 1986a; 1986b; 1987; Romaszewski 1987: 24). Kulerski obawiał się 
otwartej konfrontacji, szeregu ofiar i nieuchronnie krwawej walki z nowym oku-
pantem w ramach zorganizowanego państwa podziemnego. W zamian stworzył 
w pewnym pośpiechu koncepcję „społeczeństwa podziemnego” jako swego 
rodzaju propagandową przeciwwagę dla chwytliwej koncepcji „państwa pod-
ziemnego”. Zabieg ten był udany, bowiem koncepcja „społeczeństwa podziem-
nego” zdobyła szybko w środowiskach opozycyjnych dużą popularność i stała 
się centralną dla ówczesnej myśli opozycyjnej koncepcją organizującą opozycyjny 
sposób myślenia i działania w okresie stanu wojennego4.  

Kulerski znalazł szybko poparcie w osobie Aleksandra Smolara, który po-
kładał wszystkie nadzieje w działaniu społeczeństwa podziemnego jako roz-
wiązania „między ugodą a powstaniem” (Smolar 1982: 18). Na początku lat 
osiemdziesiątych w Polsce nie mówiono zatem o „społeczeństwie obywatel-
skim” tylko o „społeczeństwie podziemnym”5.  

Tymczasowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” założenia do 
deklaracji programowej z 28 lipca 1982 roku zatytułował właśnie „Społeczeń-
stwo podziemne”, nakreślając sens jego istnienia: „Naszym celem jest budowa 
społeczeństwa samorządnego – Samorządnej Rzeczypospolitej”. W deklaracji 
tej społeczeństwu podziemnemu wyznaczono trzy cele: „a/ uniemożliwić dzia-
łania władz zmierzające do rozbicia społeczeństwa, b/ wykształcić zdolność 
samoorganizowania się i samoobrony, c/ podnosić poziom kultury politycznej 
i przygotowywać społeczeństwo do życia w demokratycznej Polsce” (Bujak  

                                                            
4 Wypowiedź Kulerskiego w biograficznym o nim filmie Andrzeja Titkowa „Nauczyciel  

z Kaczego Dołu – portret działacza Solidarności”, Studio Filmowe TAK 2008 oraz osobisty 
komentarz na przedpremierowym pokazie 09.05.2008 roku. Kulerski zdecydowanie też stwier-
dził, że nie znał wówczas koncepcji „społeczeństwa obywatelskiego”. Można zatem wniosko-
wać, że stworzył on koncepcję „społeczeństwa podziemnego”, ponieważ nie znał „społeczeń-
stwa obywatelskiego”. 

5 Jedynie Adam Michnik opisując alternatywy określone przez Kuronia i Bujaka z Kuler-
skim użył zwrotu „społeczeństwo obywatelskie” (Michnik 1983: 71). 
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i inni 1982: 1). W oświadczeniu wydanym 6 września 1982 w związku z de-
monstracjami ulicznymi TKK informowało: „Zobowiązujemy ogniwa Związku 
do intensywnej pracy nad budową społeczeństwa podziemnego jako podsta-
wowego środka samoobrony narodu wobec aparatu przemocy” („Tygodnik 
Mazowsze” nr 26, 15.9.1982). 

Po zawieszeniu stanu wojennego TKK NSZZ „Solidarność” wydało 
oświadczenie programowe z 22 stycznia 1983 roku, gdzie w podsumowa- 
niu można przeczytać: „Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Soli- 
darność” przedstawia oświadczenie „SOLIDARNOŚĆ” DZIŚ – program  
działania naszego Związku w obecnych warunkach polityczno-społecznych. 
Czerpiemy z dziedzictwa I Krajowego Zjazdu Delegatów – z programu „Sa-
morządnej Rzeczpospolitej”. Stan wojenny i delegalizacja NSZZ „Solidarność” 
stworzyły nową sytuację, która stawia przed nami nowe obowiązki. 

Dyskusje programowe prowadzone były w różnych środowiskach i na ła-
mach niezależnej prasy. Ze swej strony TKK i władze regionalne inicjowały pra-
ce grup programowych. W ich toku wykrystalizowała się koncepcja społeczeń-
stwa niezależnego. Wytyczyła ona główne kierunki działania. Przedstawiliśmy je 
w założeniach programowych „Społeczeństwo podziemne” (lipiec 82) oraz  
w oświadczeniach TKK dotyczących bieżącej walki” (Bujak i inni 1983).  

Kolejnym istotnym dokumentem programowym TKK był raport „NSZZ 
‘Solidarność’ na tle sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski roku 
1984” z 2 czerwca 1984 roku. W rozdziale czwartym pod tytułem „Solidarność 
po 13 grudnia 1981 – społeczeństwo niezależne” autorzy pisali: „Poprzez róż-
norodny ruch oporu realizuje się zaproponowana przez „Solidarność” idea 
społeczeństwa niezależnego, czyli takiego, w którym coraz większe grupy ludzi 
działają lub objęte są niezależnymi od władzy działaniami o różnym stopniu 
jawności. Idea społeczeństwa niezależnego jest kontynuacją w warunkach stanu 
wojennego, a obecnie ustawodawstwa wyjątkowego, programu „Solidarności” 
– budowy Samorządnego Społeczeństwa” (Biuletyn Informacyjny Biura Koor-
dynacyjnego NSZZ „Solidarność” za Granicą nr 93, 08.08.1984). 

Należy również zaznaczyć, że Lech Wałęsa w tym czasie do koncepcji społe-
czeństwa obywatelskiego się w ogóle nie odwoływał, o czym świadczy treść jego 
przemówienia z okazji otrzymania Nagrody Nobla z 11 grudnia 1983 roku. 

W podziemnych wydawnictwach okresu stanu wojennego próżno szukać 
terminu społeczeństwo obywatelskie. Dominowała wówczas retoryka wojen-
no-podziemna posługująca się koncepcjami państwa podziemnego, społeczeń-
stwa podziemnego czy podziemnego ruchu, ruchu podziemnego oporu albo 
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po prostu podziemia (np. w Tygodniku „Solidarność”, „Wiadomościach”, „Ty-
godniku Wojennym”, „Tygodniku Mazowsze”). Po zawieszeniu stanu wojen-
nego myśl opozycyjna ewoluowała w kierunku retoryki społeczeństwa nieza-
leżnego i samorządnego6. 

 
 

Druga „Solidarność” 
 
Dopiero w 1985 roku w bardziej wypracowany sposób termin społeczeń-

stwo obywatelskie w środowisku intelektualistów sympatyzujących z solidarno-
ściową opozycją jako pierwszy zaczął stosować w nowym ponowoczesnym 
znaczeniu Ireneusz Krzemiński – wiążąc go bezpośrednio z działalnością 
pierwszej „Solidarności” z początku lat osiemdziesiątych. Zwrot „społeczeń-
stwo obywatelskie” wszedł do słownika autora w 1985 roku, co jak później 
pisał, zawdzięczał Davidowi Ostowi oraz Michaelowi Bernhardowi (Krzemiń-
ski 1997: 12). Twierdzenie to wyraża wprost fakt, że koncepcja społeczeństwa 
obywatelskiego została wypracowana poza granicami Polski i dopiero wtórnie 
importowana przez polskich akademików, a następnie opozycjonistów7.  

                                                            
6  Nie tylko jednak na poziomie semantycznym, ale również strukturalnym można uzasad-

nić brak związku między neorepublikanizmem pierwszej „Solidarności” a neoliberalnym pro-
jektem społeczeństwa obywatelskiego. Jak zauważył Marcin Król, uczestnictwo w ruchu opo-
zycyjnym miało charakter korporacyjny, a nie stowarzyszeniowy: „Powstawały wspólnoty, lecz 
nie społeczeństwo obywatelskie respektujące rządy prawa (o których przecież nie mogło być 
mowy), autonomię jednostki (właśnie zachowania indywidualistyczne, niezgodne z opozycyj-
nymi wzorcami były potępiane) i traktujące wszystkich jako potencjalnie równoprawnych (nie 
każdy mógł być członkiem opozycji)” (Król 1993: 111). 

7 W 1983 roku w odniesieniu do „Solidarności” Krzemiński pisał o „podmiotowym byciu 
członkiem społeczeństwa”, o prawie do występowania w roli obywatela, poczuciu wspólnoty, 
solidarności społecznej, sieci nieformalnych kontaktów społecznych i demokratycznej opozy-
cji, ale ani razu nie wymienił terminu „społeczeństwo obywatelskie” (zob. Krzemiński 1983: 
86, 88, 103, 132, 174, 282). Nie użył terminu „społeczeństwo obywatelskie” również, gdy pisał 
o demokratycznej opozycji jako „obszarze społecznej wolności” w 1984 (Krzemiński 1984: 
194–195). Warto podkreślić przy tym, że jeszcze w 1987 roku nie pisał o „Solidarności” bezpo-
średnio jako o tzw. „społeczeństwie obywatelskim”, ale że „wcielała i formowała” jego ideę, 
ideę nową i dla autora i dla potencjalnych czytelników. Z drugiej jednak strony, Krzemiński  
w wydanej w 1987 roku książce tezę, że „Solidarność” wcielała i formowała ideę „społeczeń-
stwa obywatelskiego”, przypisał swym rozważaniom zarówno z roku 1983 jak i z 1985, przy 
czym pierwsze określił jako rozważania stanowiące hipotezę, natomiast drugie jako już sformu-
łowane w „wyraźniejszej formie” (Krzemiński 1987a: 1).  
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Wtedy zatem Krzemiński uznał, że „podstawową sprawą i kategorią, która 
pozwala ująć jak w soczewce główny kierunek dążeń społecznych ‘Solidarno-
ści’ jest idea SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”. Zdefiniował przy 
tym „społeczeństwo obywatelskie” jako „wspólnotę obywateli”, czyli „węzeł, 
wiążący prawa i interesy jednostki z interesami i prawami innych” w kategorii 
„dobra wspólnego” (Krzemiński 1985a: 15, 18;1985b: 106, 110–11). Neorepu-
blikański charakter manifestu Krzemińskiego bliski był ideałom pierwszej „So-
lidarności”, jednak daleki od neoliberalizmu drugiej8. Jednak to właśnie ten 
zabieg wydaje się istotny dla przejęcia, absorbcji i neutralizacji neorepublikani-
zmu pierwszej „Solidarności” przez neoliberalizm drugiej. Od tej pory bowiem 
„Solidarność” to nie samorządna Rzeczpospolita tylko społeczeństwo obywa-
telskie. 

Poprzez prace Krzemińskiego doszło do powiązania pierwszej „Solidarno-
ści” z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego. Odzwierciedla to proces za-
właszczenia dyskursu o związku zawodowym „Solidarność” przez intelektuali-
stów (rozpoczęty przez próbującą przejąć władzę w ruchu frakcję tzw. „korni-
ków”9), co miało decydującą rolę w przesłonięciu centralnej roli robotników  
w jego tworzeniu, jak stwierdził po latach Rafał Matyja10 (2005).  

                                                            
8 Była to koncepcja daleka od neoliberalnej retoryki, jaka zagościła kilka lat później w pro-

gramie drugiej „Solidarności”, gdy uznano, że istotą polityki jest walka interesów oraz zawsze 
tymczasowe alianse i kompromisy. Neorepublikańska koncepcja dobra wspólnego ma szereg 
elementów wspólnych z ideą mieszczącą się w ramach komunistycznego logosu, sformułowaną 
w postaci moralnej zasady kolektywizmu – jak sugeruje Andrzeja Walickiego krytyka pierwszej 
„Solidarności” jako projektu odbiegającego od zasad liberalnych, a także wizja roli tej koncepcji 
w systemach totalitarnych według Pawła Śpiewaka (zob. Walicki 1984; Śpiewak 1998: 5–6). Po 
drugiej stronie żelaznej kurtyny koncepcję społeczeństwa obywatelskiego konceptualizowano 
w bardziej pluralistyczny i neoliberalny sposób (np. Arato 1981; Markus 1985; Bielasiak 1985; 
Szajkowski 1985). W wersji neoliberalnej demokracja nie jest utożsamiana ze wspólnotą,  
a raczej jest to mechanizm regulowania różnic. Vincent Ostrom nazwał to systemem otwartym 
na konflikt i jego rozwiązywanie (Ostrom 1994). W 1987 roku w programie drugiej „Solidarno-
ści” zagościły propozycje prywatyzacji ekonomii – w tym samym czasie, co w retoryce rządzą-
cego reżimu, czyli po przystąpieniu Polski do układu z Bretton Woods (Ost 1990: 168). Pierw-
sza „Solidarność” z drugą były programowo nieporównywalne, jak idealizm z pragmatyzmem. 

9 Czyli akademików z Komitetu Obrony Robotników, którzy w większości do „Solidarno-
ści” formalnie nie należeli, pełniąc zwykle nieco asekuracyjną rolę doradców, a nie członków 
związku. Można ich zatem określać najwyżej jako sympatyków „Solidarności”, a nie jej uczest-
ników. 

10 Można w tym miejscu stwierdzić, że stan wojenny rozbijając solidarność robotników  
i niszcząc więzi społeczne stworzył podstawy do wprowadzenia nowych neoliberalnych polityk 
opartych na indywidualizacji. 
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Publikacje Krzemińskiego z 1985 roku ukazały się w pewnym sensie nieco 
przedwcześnie, stanowiąc jednak przyczynek do późniejszego rozwoju seman-
tyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dominująca od 1982 roku se-
mantyka społeczeństwa podziemnego wyczerpała się w obliczu wrześniowej 
amnestii z 1986 roku. Wtedy Kulerski napisał, że mimo zwolnienia więźniów 
„podziemne społeczeństwo powinno istnieć” – i mimo przywiązania Kuler-
skiego do koncepcji, był to symboliczny koniec tej semantyki (Kulerski 1986a: 
1, 3). W następnym roku Kulerski stwierdził: „Być może zbliżamy się do etapu, 
w którym istotnie określenie ‘społeczeństwo niezależne’ będzie bardziej odpo-
wiadało rzeczywistości niż określenie ‘społeczeństwo podziemne’” (Kulerski 
1987: 88). W nowej sytuacji politycznej dotychczasowy paradygmat zdezaktu-
alizował się i w tej sytuacji rozgorzała dyskusja o kształt i rolę „Solidarności”. 
Wtedy zamiast o społeczeństwie podziemnym zaczęto mówić o społeczeństwie 
obywatelskim. Tym samym z czysto akademickiego dyskursu społeczeństwo 
obywatelskie przeniknęło do dyskursu politycznego. Jednocześnie jednak 
oznaczało to odsunięcie w niepamięć idei samorządności i samorządnego spo-
łeczeństwa z okresu pierwszej „Solidarności” na rzecz liberalnie pojmowanego 
pluralistycznego „społeczeństwa obywatelskiego”. 

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego zaczęła być stosowana w polskim 
dyskursie politycznym w zastępstwie koncepcji społeczeństwa podziemnego  
i społeczeństwa niezależnego – w wyniku stworzenia nowej sytuacji politycznej 
po amnestii z września 1986 roku11. W styczniu 1987 roku ukazał się komuni-
kat świeżo utworzonej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” przedstawiają-
cy zarys dyskusji na temat kształtu i roli „Solidarności” w nowej sytuacji poli-
tycznej: „Dyskutowano na temat zakresu i trybu prac zmierzających do skupie-
nia członków Związku i całego społeczeństwa obywatelskiego wokół progra-
mu mającego przeciwdziałać stagnacji gospodarczej, degradacji naturalnego 
środowiska, dewastacji zasobów kraju i pogarszającym się warunkom życia” 
(Bujak i inni 1987: 1). Był to prawdopodobnie pierwszy raz, gdy w oficjalnym 
języku politycznej opozycji pojawiła się koncepcja społeczeństwa obywatel-
skiego.  

W komunikatach powstałej w Gdańsku Krajowej Komisji Wykonawczej  
z tego roku dostrzec można stopniowe odchodzenie od dotychczas ściśle poli-

                                                            
11 Będącej jednym z warunków negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, 

do którego Polska przystąpiła w tymże roku. Można w tym miejscu postawić tezę, że upadek 
systemu komunistycznego był już elementem neoliberalnego projektu ponowoczesności. 
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tycznego rozumienia terminu społeczeństwo obywatelskie. Pod koniec paź-
dziernika 1987 roku KKW jeszcze pisała: „Pozostaje nam uporczywa walka  
o to, by społeczeństwo polskie stało się w pełni społeczeństwem obywatel-
skim. Aby urzeczywistniony został pluralizm polityczny, gospodarczy i związ-
kowy” (Wałęsa i inni 1987a: 1). Na początku grudnia czytamy już o „legalizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w którym respektowane są i realizowane prawa 
podmiotowe człowieka, a zwłaszcza swoboda formowania i rejestracji stowa-
rzyszeń” (Wałęsa i inni 1987b: 1).  

W 1988 roku w obliczu nawiązanych rozmów między stroną rządową  
a opozycją i przygotowań do Okrągłego Stołu retoryka społeczeństwa obywa-
telskiego zniknęła z dyskursu „Solidarności”. Chociaż w roku 1989 koncepcja 
społeczeństwa obywatelskiego zagościła również w języku Wałęsy, który ocze-
kując zbliżających się wyborów stwierdził: „Siła „S”, społeczeństwa obywatel-
skiego, będzie oceniana po wynikach wyborów, czy chcemy tego, czy nie”, jak 
relacjonował „Tygodnik Mazowsze” z 12 kwietnia 1989 roku. Dyskurs poli-
tycznej opozycji zgrupowanej pod szyldem „Solidarności” stanowił tylko jeden 
z etapów rozwoju ponowoczesnej semantyki społeczeństwa obywatelskiego.  
W roku tym bowiem społeczeństwo obywatelskie weszło do oficjalnego dys-
kursu politycznego komunistycznego reżimu. Termin społeczeństwo obywatel-
skie był dobrze komunistom znany. Przed 1989 rokiem można go było spo-
tkać głównie w tłumaczeniach Marksa i Engelsa (zob. Załęski 2008a).   

 
 

Po drugiej stronie barykady 
 
Do upowszechnienia i wprowadzenia społeczeństwa obywatelskiego do 

publicznego dyskursu doszło dość późno, bo dopiero w 1989 roku, gdy soli-
darnościowi działacze zostali uznani przez aparat władzy jako formalni aktorzy 
polityczni. W roku tym o tzw. społeczeństwie obywatelskim zaczęto pisać dużo 
i chętnie w socjalistycznej nowomowie – zaczęły powstawać oficjalne prace, 
ukazywać artykuły w prasie popularnej np. „Trybunie Ludu”, „Rzeczpospoli-
tej”, „Życiu Warszawy” i innych. Termin społeczeństwo obywatelskie stał się 
jednym z głównych elementów kreowanej tożsamości osób wywodzących się  
z kierownictwa drugiej „Solidarności”, rozpoznawanych przez stronę rządową 
jako partnerzy negocjacji. Polityzacja solidarnościowej opozycji spowodowała, 
że również pierwszą „Solidarność” roku 1980 zaczęto retrospektywnie określać 
tym mianem. 
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Jak opisano wyżej, prawdopodobnie Krzemiński jako pierwszy intelektuali-
sta związany z polityczną opozycją zaczął używać w bardziej wypracowany 
sposób koncepcji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w 1985 roku, jednak 
w tym samym roku termin ten zagościł również w słowniku innego intelektu-
alisty – związanego z reżimem władzy Jerzego Wiatra12. Przypuszczalnie to 
właśnie dzięki publikacjom Krzemińskiego termin społeczeństwo obywatelskie 
został dostrzeżony i doceniony przez komunistyczną propagandę – za pośred-
nictwem Wiatra. Obaj naukowcy pracowali wówczas w tym samym Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jednak społeczeństwo obywatelskie 
rozumieli odmiennie. Wiatr na gruncie socjalistycznego etatyzmu sformułował 
właściwie identyczną z późniejszym zglobalizowanym neoliberalnym rozumie-
niem koncepcję społeczeństwa obywatelskiego jako „trzeciego sektora” (czyli 
społeczeństwa opiekuńczego). Publikacje Krzemińskiego stanowiły jako neo-
republikański manifest wyraz drugiego nurtu rozumienia tego terminu jako 
społeczeństwa politycznego. Dyskurs obu intelektualistów to spotkanie opozy-
cyjnego idealisty z reżimowym pragmatykiem. 

Wiatr w artykule Współczesne treści marksowskiej teorii państwa w pełni wyko-
rzystał wieloznaczność i niedookreśloność wynalazku bierutowskiej nowomo-
wy z 1949 roku, jakim był wprowadzony wówczas do języka polskiego termin 
społeczeństwo obywatelskie, odchodząc od w pełni przez siebie rozumianej co 
do przedmiotu i charakteru semantyki romantycznej i formułując podstawy 
semantyki postmodernistycznej. W pierwszym kroku wykazał zatem nieade-
kwatność romantycznej semantyki do opisu nowych warunków polityczno- 
-ekonomicznych: „Społeczeństwo socjalistyczne – w odróżnieniu od ‘społe-
czeństwa obywatelskiego’ czasów Hegla i Marksa13 – nie opiera się na struktu-
rze prywatnej własności i stosunków ekonomicznych niezależnych od państwa. 
Gdy nastąpiło upaństwowienie wielkiej części środków produkcji i gdy pań-
stwo samo jest organizatorem zbiorowej działalności w sferze gospodarki, 

                                                            
12 Prawdopodobnie wpływ na Wiatra miały prace nad mającą miejsce w 1985 roku konfe-

rencją Związku Socjalistycznej Młodzieży Słowenii w Ljubljanie. Efektem tego spotkania była 
publikacja zbioru o „socjalistycznym społeczeństwie obywatelskim”, w której znalazły się tek-
sty zachodnich marksistów, między innymi artykuły Johna Keane’a, obok prac polskich i wę-
gierskich dysydentów – Wiatr posiadał rozbudowane kontakty z innymi socjologami z uniwer-
sytetu w Ljubljanie (zob. Mastnak red. 1986).  

13 Co należałoby zgodnie z polską tradycją czytać jako społeczeństwo cywilne tudzież ryn-
kowe (zob. Załęski 2008a). 
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oświaty, kultury i wielu innych dziedzinach życia, istotą społeczeństwa nie mo-
że być tak rozumiana niezależność od państwa, jak to miało miejsce w prze-
szłości, w klasycznym okresie rozwoju kapitalizmu” (Wiatr 1985: 60). Następ-
nie zadał pytanie, gdzie w takiej sytuacji znajdują się źródła społeczeństwa 
obywatelskiego w warunkach powstałych w wyniku obalenia stosunków kapita-
listycznych, odpowiadając: „Najogólniej mówiąc, tkwią one we wszystkich sto-
sunkach społecznych nawiązanych i podtrzymywanych w wyniku samodzielnej 
działalności jednostek, które działają w ramach prawnych stworzonych przez 
państwo, ale nie z woli władz państwowych” (tamże). Wyróżnił zatem trzy 
postaci takich stosunków społecznych: rodzinę, stowarzyszenia i samorządy. 
Jego wizja autonomicznych stowarzyszeń, „w których zrzeszający się ludzie 
dążą do zaspokojenia jakichś swoich – materialnych czy duchowych – po-
trzeb”, stanowiła pierwszą w pełni wyartykułowaną po tej stronie żelaznej kur-
tyny ponowoczesną konceptualizację tzw. społeczeństwa obywatelskiego –  
w formie, którą w latach dziewięćdziesiątych w skali globalnej zawłaszczyły 
organizacje dobroczynne.  

Wiatr dokonał zatem na gruncie teorii marksistowskiej przesunięcia zna-
czeniowego, odchodząc od semantyki romantycznej. Wśród teoretyków opo-
zycyjnych ta zmiana nie została zauważona, zapewne ze względu na ich  
awersję do marksistowskiej teorii, jak również ogólną tendencję do totalizacji 
przeszłych semantyk przez uprawiany przez nich dyskurs stricte polityczny  
w swym charakterze. Wiatr był jednym z nielicznych, którzy w ogóle do- 
strzegli zmianę i semantyczne różnice. Teoretyczna waga tego artykułu zosta-
ła najwyraźniej szerzej doceniona, gdyż ukazał się on w krótkich odstępach 
czasu jeszcze dwukrotnie – w roku 1987 i 1988 (zob. Wiatr 1987: 34–36; 
1988: 26–27).  

Koncepcja Wiatra różniła się znacznie od sposobu użycia terminu społe-
czeństwo obywatelskie przez intelektualistów opozycyjnych. O ile opozycja 
rozumiała to pojęcie ściśle politycznie, tak jak romantyzm rozumiał społeczeń-
stwo polityczne, o tyle Wiatr dokonał depolityzacji tego terminu, przeprowa-
dził jego polityczną neutralizację – i takim przejęły go później organizacje zwa-
ne w Polsce „pozarządowymi”. Jednak ten akt depolityzacji miał polityczny 
charakter.  
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Na forum partyjnym 
 
W 1986 roku w „Colloquia Communia” ukazał się artykuł Ryszarda Pana-

siuka, który przeprowadził analizę relacji pomiędzy państwem a społeczeń-
stwem obywatelskim w filozofii Hegla (Panasiuk 1986). W następnym roku  
w 9 numerze „Studiów Filozoficznych” ukazał się pod redakcją Tadeusza Płu-
żańskiego zbiór artykułów poruszających problematykę społeczeństwa obywa-
telskiego z pozycji marksistowskich – wypracowany w ramach badań podjętych 
w Zakładzie Filozofii Współczesnej PAN. Ich przedmiotem była głównie ana-
liza nowoczesnej semantyki liberalnej obecnej w pracach Hegla i Marksa, którą 
Piotr Ogrodziński narzucił nawet na semantykę klasycystyczną, na co pozwoli-
ło mu zastosowanie zdezaktualizowanego przez współczesne badania histo-
ryczne sloganu „angielska rewolucja burżuazyjna” (zob. Ogrodziński 1987; 
Davies 2003: 521). Dzięki temu republikańska filozofia Hobbesa okazała się 
postrzegać społeczeństwo przez pryzmat mechanizmów rynkowych, a nie poli-
tycznych, a cała logika rozwoju myśli klasycystycznej prowadziła (nieuchron-
nie) do heglowskiej wizji rzeczywistości społecznej (Ogrodziński 1987). Płu-
żański wypracował na tym gruncie koncepcję „społeczeństwa obywatelskiego 
socjalizmu”, którą w przeciwieństwie do semantyki liberalnej, oparł jednak nie 
na własności prywatnej, ale na stosunku do pracy (Płużański 1987)14. 

Być może ta filozoficzna ofensywa stanowiła reakcyjną odpowiedź na pró-
by stosowania społeczeństwa obywatelskiego na łamach pism opozycyjnych – 
osadzając go we „właściwym” marksistowskim kontekście. Jednocześnie stała 
się ona ugruntowaniem dla mającej wkrótce nastąpić adaptacji i transformacji 
znaczeniowej przez oficjalny aparat propagandowy, który wyrwał koncepcję 
społeczeństwa obywatelskiego z akademickich pieleszy i uczynił publicznym 
elementem dyskursu politycznego.  

W 1987 i w 1988 roku ponownie opublikowany został artykuł Wiatra,  
w którym ukazał on przyczyny wyczerpania się semantyki romantycznej i pod-
stawy zaistnienia semantyki ponowoczesnej. Artykuł ten stanowił prawdopo-
dobnie teoretyczną podstawę działań Komitetu Centralnego PZPR w dziedzi-
nie politycznego dyskursu. W grudniu 1988 roku odbyła się pierwsza część X 
Plenum KC PZPR, gdzie zaprezentowano tezy Biura Politycznego KC „Re-

                                                            
14 Jedynie Zdzisław Kowalewski opisał w pierwszym artykule tego tomu klasyczną republi-

kańską koncepcję wspólnoty politycznej i państwowej odwołując się do antycznych koncepcji 
politeia i res publica (Kowalewski 1987). 
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forma partii – warunkiem powodzenia strategii odbudowy i reform”, które 
głosiły: „System polityczny nie wypełnia całej przestrzeni społecznej egzysten-
cji wspólnoty narodowej. Znaczna część tej aktywności wyraża się w tym, co 
Marks nazywał społeczeństwem obywatelskim”. Dalej informowano, że dobie-
ga końca konsultowanie projektu nowej ustawy o stowarzyszeniach, używając 
zwrotów „ruch stowarzyszeniowy”, „organizacje społeczne”, „samoorganizacja 
grup społecznych i środowisk lokalnych” (PZPR 1989: 51, 53)15. 

Tezy powyższe zostały przekazane do konsultacji, by po kilku tygodniach 
przerwy powrócić w styczniu 1989 roku pod obrady plenum, co przedstawił 
członek Biura Politycznego sekretarz KC PZPR prof. Marian Orzechowski  
w „Informacji o przebiegu konsultacji nad tezami Biura Politycznego”: „Kon-
sultacja dobitnie pokazała, jak żywa jest w partii potrzeba klarownego zdefi-
niowania – w zmieniających się realiach – współczesnego rozumienia istoty 
socjalizmu i procesu jego tworzenia w naszych polskich warunkach. Wymaga 
to określenia swoistego minimum ładu ideologicznego w postaci listy i hie- 
rarchii celów, wartości i zadań, które pozostają naszym partyjnym kanonem  
i z których urzeczywistnienia i obrony nigdy nie zrezygnujemy: Wykorzystując 
opinie, z jakimi spotkały się sformułowania zawarte w tezach, spróbujemy 
sprostać tym oczekiwaniom w początkowych fragmentach projektu uchwały. 
Wnikliwie i dogłębnie podejmie ten temat III Ogólnopolska Konferencja Teo-
retyczno-Ideologiczna” (PZPR 1989: 151). W wymienionej przez Orzechow-
skiego uchwale na zakończenie plenum można przeczytać w punkcie ósmym, 
w którym pisze się o „pluralizmie politycznym” i „rozwoju ruchu stowarzysze-
niowego”: „PZPR dąży – we współdziałaniu z sojusznikami – do ukształtowa-
nia w Polsce systemu społeczno-politycznego, którego podstawą jest państwo 
socjalistycznej demokracji parlamentarnej oraz społeczeństwo obywatelskie” 
(PZPR 1989: 163).  

                                                            
15 Już w 1984 roku wprowadzono ustawę zezwalającą na funkcjonowanie fundacji. Obok 

nieco ponad setki innych, w maju 1988 roku zarejestrowana została jedna z największych  
w Polsce kanalizujących fundusze zagraniczne Fundacja im. Stefana Batorego. Wskazuje to, że 
rozwój sektora pozarządowego w Polsce mógł być w początkowej fazie powiązany z procesa-
mi tzw. uwłaszczenia nomenklatury, zwłaszcza w przypadku największych podmiotów, jak 
podobnie miało to miejsce w sektorze ekonomicznym. Prawo o stowarzyszeniach ustanowiono 
w 1989 roku. Charakterystyczną cechą polskiego sektora pozarządowego jest jego zdominowa-
nie przez organizacje sportowe stanowiące około jego 40%. W połączeniu z faktem, że drugi, 
wywodzący się z PZPR prezydent Polski był uprzednio ministrem sportu, pozwala to przy-
puszczać, że większa część finansów trzeciego sektora w Polsce znajduje się w rękach byłych 
aparatczyków. 
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Jak pisał wybitny marksistowski politolog Artur Bodnar, właśnie podczas  
X Plenum kategoria „społeczeństwa obywatelskiego” została (po raz pierw-
szy) użyta „dla potrzeb myśli programowej partii” (Bodnar 1989: 4). Orze-
chowski zaś stwierdzał na łamach „Życia Warszawy” z 15 kwietnia 1989  
roku, że dorobek X Plenum KC PZPR i III Ogólnopolskiej Konferencji  
Teoretyczno-Ideologicznej PZPR stanowiły swoiste zręby „nowego ładu 
ideologicznego”. 

 
 

Okrągły Stół 
 
Okresem szczególnie intensywnej pracy propagandowej stała się pierwsza 

połowa 1989 roku, tuż przed i w trakcie obrad Okrągłego Stołu. To właśnie 
wtedy doszło do popularyzacji ponowoczesnego rozumienia koncepcji społe-
czeństwa obywatelskiego, co było najbardziej widoczne na łamach dziennika 
„Trybuna Ludu” jako organu PZPR (zwykle na trzeciej stronie). O ile bowiem 
opozycja odnosiła ten termin przede wszystkim do siebie, np. Geremek mówił 
w tym czasie, że mówiąc opozycja, ma na myśli społeczeństwo obywatelskie 
(Rupnik 1988b: 255), o tyle oficjalny dyskurs propagandowy przybrał odmien-
ny sposób rozumienia tego terminu, odnosząc go do wolności stowarzyszeń  
i organizacji, co zostało wypracowane po raz pierwszy w trakcie X Plenum  
KC PZPR, podczas którego zadecydowano o legalizacji „Solidarności”.  

Jak pisał Leszek Będkowski na łamach „Tygodnika Powszechnego” z 14 ma- 
ja 1989, podczas X Plenum „dokonano otwarcia na opozycję, demokrację par-
lamentarną i społeczeństwo obywatelskie”. W tym czasie termin społeczeń-
stwo obywatelskie zaczął się pojawiać najczęściej w towarzystwie zwrotu „so-
cjalistyczna demokracja parlamentarna”. Wtedy również, w obliczu prac nad 
nową ustawą o stowarzyszeniach, społeczeństwo obywatelskie zaczęto wiązać  
z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, odchodząc od stricte politycz-
nego znaczenia, jakie przypisywali temu terminowi opozycyjni intelektualiści – 
co w latach dziewięćdziesiątych adaptowały w skali globalnej organizacje na-
zwane „pozarządowymi”. Było to przesunięcie znaczeniowe, które na gruncie 
polskim porzuciło konceptualizacje wiążące znaczenie terminu „społeczeństwo 
obywatelskie” li tylko z polityczną opozycją. 

Prawdziwą karierę społeczeństwo obywatelskie zaczęło robić w obliczu za-
wiązania się rozmów i negocjacji podjętych w Polsce przez coraz wyraźniej 
rozpoznające się strony rządową i opozycyjną, co doprowadziło do historycz-
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nych obrad Okrągłego Stołu, będących hiperrealistycznym, używając termino-
logii Jeana Baudrillarda, spektaklem wcześniejszych ustaleń i pertraktacji (Sta-
niszkis 1994b: 10).  

To właśnie te negocjacje spopularyzowały społeczeństwo obywatelskie. Po-
trzebą politycznej praktyki stało się wtedy, by w oficjalnych publikacjach,  
deklaracjach i uchwałach na określenie przedstawicieli opozycji znaleźć mniej 
drażliwy termin. Jak odnotowała Alicja Zagrodnikowa, w prasie okresu prze-
mian termin „opozycja” był jednym z najrzadziej pojawiających się negatyw-
nych określników (Zagrodnikowa 1991: 89). Nie można było oficjalnie opozy-
cji nazywać li tylko opozycją. Jako związek zawodowy, „Solidarność” była zde-
legalizowana. O „ruchu społecznym” tym bardziej nie mogło być mowy. 
Sformułowanie społeczeństwo obywatelskie spełniało wymagania ówczesnej 
poprawności politycznej idealnie, tym bardziej że od czterdziestu lat było 
obecne w oficjalnym dyskursie komunistycznej propagandy reinterpretującej  
w ten sposób dzieła Hegla i Marksa. Oswajając się z sytuacją, strona rządowa 
nawet próbowała podrwiwać na widok przedstawicieli opozycji „jego eksces- 
lencja, społeczeństwo obywatelskie” (Ost 1990: 19). Ponowoczesny dyskurs  
o tzw. społeczeństwie obywatelskim rozpowszechniony został na globalną 
skalę w wyniku interakcji pomiędzy polską opozycją i stroną rządzącą w 1989 
roku, z oficjalnej retoryki politycznej okresu neoliberalnej transformacji syste-
mowej. Druga „Solidarność” uczestniczyła w tworzeniu społeczeństwa obywa-
telskiego przy aktywnym współudziale swych politycznych adwersarzy. Sche-
mat ten rozpowszechniono w innych krajach bloku wschodniego. 

Pierwszym tego zwiastunem na łamach prasy popularnej był tekst Henryka 
Gizińskiego pt. W tworzącym się społeczeństwie obywatelskim w „Trybunie Ludu”  
z 11 stycznia 1989 roku. Autor pisał tam: „Pozostaje domniemanie, że ustawa 
o stowarzyszeniach ma wystarczyć jako regulator aktywizacji, zrzeszenia i two-
rzenia zrębów społeczeństwa obywatelskiego – poza istniejącym systemem 
samorządowym”. 18 stycznia 1990 w „Życiu Warszawy” przedstawiono wycin-
ki z przemówień podczas X Plenum, gdzie członek KC kierownik Wydziału 
Polityki Kadrowej Jerzy Świderski mówił: „Nie stosujemy już drobiazgowego 
oceniania ludzi, znikają bariery blokujące awans młodych, poszerza się spo-
łeczna baza rządzenia, rodzi się nowy model społeczeństwa obywatelskiego”. 
Trzy dni później Artur Bodnar pisał na tych samych łamach w duchu trycho-
tomicznego dyskursu postmodernistycznego, że demokratyczny socjalizm „to 
planowa gospodarka rynkowa, to socjalistyczny pluralizm parlamentarny, to 
społeczeństwo obywatelskie” oraz że „wspomnianej syntezy poszukuje rów-
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nież polska partia marksistowska, bacznie śledząc głębokie procesy zachodzące 
na poziomie społeczeństwa obywatelskiego”. 

W „Rzeczpospolitej” z 30 stycznia 1989 działacz OPZZ Ryszard Kondrat 
pisał: „Jeśli za cel uznaje się społeczeństwo obywatelskie, to konsekwencja jego 
urzeczywistnienia wymaga możliwości samoorganizacji społeczeństwa”. Na-
tomiast 2 lutego 1989 w „Trybunie Ludu” ukazał się wywiad z kierownikiem 
Wydziału Ideologicznego Komitetu Centralnego PZPR Andrzejem Czyżem, 
który mówił w nim: „Chodzi więc o odejście od tego, co można nazwać mode-
lem monocentrycznym, w kierunku samoorganizującego się społeczeństwa 
obywatelskiego”. W tym samym dniu „Życie Warszawy” za „Trybuną Robot-
niczą” cytowało słowa Mariana Orzechowskiego: „Te wymiary pluralizmu 
uznajemy za naturalne prawo i element składowy społeczeństwa obywatelskie-
go, które obecnie kształtuje się w Polsce”. 

Wreszcie nadszedł dzień 6 lutego 1989, dzień rozpoczęcia długo plano- 
wanych i przygotowywanych obrad Okrągłego Stołu. Oprócz nadziei wobec 
tego wydarzenia, gazety z tego dnia szeroko relacjonowały zakończoną dzień 
wcześniej III Ogólnokrajową Konferencję Teoretyczno-Ideologiczną PZPR, 
na której Orzechowski przemawiał: „Powstaje fundamentalne pytanie: czy  
w planowej gospodarce rynkowej, w strukturach i warunkach socjalistycznego 
parlamentaryzmu oraz społeczeństwa obywatelskiego możliwe będzie nadal 
sprawowanie przez partię marksistowską przewodniej roli?” – co skrzętnie 
odnotowano w „Trybunie Ludu”. W „Życiu Warszawy” z tego dnia prezento-
wano tezy wystąpienia Orzechowskiego: „Dynamika i kierunek przemian nie 
pozostawiają raczej wątpliwości, że doprowadzą one do ukształtowania nowo-
czesnego i efektywnego modelu socjalizmu. Wyznaczają ten kierunek takie 
wartości, jak racjonalność i efektywność ekonomiczna, bogactwo form życia 
politycznego, uniwersalny dorobek demokracji parlamentarnej, podmiotowość 
obywatelska, społeczeństwo obywatelskie, praworządność jako regulator życia 
społeczno-gospodarczego”. A dalej: „Istocie socjalizmu nowoczesnego i racjo-
nalnego odpowiada system polityczny, który zespoli niezbędny poziom sku-
teczności z demokratyzmem, ze znacznie rozleglejszą niż obecnie identyfikacją 
obywateli z państwem i jego instytucjami. Taki jest sens koncepcji socjalistycz-
nej demokracji parlamentarnej i społeczeństwa obywatelskiego”. Tego dnia  
w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Orzechowskiego, gdzie powtarzał on 
swe tezy o nadchodzących przemianach: „Wyznaczają ten kierunek takie war-
tości, jak racjonalność i efektywność ekonomiczna, bogactwo form życia poli-
tycznego, uniwersalny dorobek demokracji parlamentarnej, podmiotowość 
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obywatelska, społeczeństwo obywatelskie, samorządność załogowa, pracowni-
cza i terytorialna”.  

6 lutego 1989 „Życie Warszawy” relacjonowało także wypowiedź kierowni-
ka Wydziału Ideologicznego KC PZPR Andrzeja Czyża: „Najpierw sprawie-
dliwość społeczna i bezpieczeństwo socjalne, a więc powiązanie tradycyjnych 
wartości socjalizmu z racjonalnością ekonomiczną, efektywnością gospoda- 
rowania, czyli zestaw wartości, składających się na pojęcie społeczeństwa oby-
watelskiego, z uszanowaniem pluralistycznego układu interesów i dążeń spo-
łecznych”. Orzechowski wypowiadał się w tym duchu również 28 lutego 1990 
na łamach „Rzeczpospolitej”: „Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, co 
oznacza podniesienie do rangi drogowskazów naszego narodowego rozwoju 
kilku szeroko używanych określeń: demokracja parlamentarna, społeczeństwo 
obywatelskie, nowoczesny model partii ludzi pracy, wykorzenienie wszystkich 
pozostałości stalinizmu”. A w „Trybunie Ludu” z 1 kwietnia 1989 inny sekre-
tarz KC PZPR, Zygmunt Czarzasty, mówił: „Odbyła się III Ogólnopolska 
Konferencja Teoretyczno-Ideologiczna, która w wielu obszarach rozwinęła 
koncepcje X Plenum zwłaszcza w kwestii pluralizmu, społeczeństwa obywa- 
telskiego, socjalistycznej demokracji parlamentarnej, roli i miejsca opozycji  
w polskim systemie politycznym, a także przemian w partii”.  

Dnia 10 lutego 1989 w ramach obrad Okrągłego Stołu zebrał się po raz 
pierwszy Zespół ds. Reform Politycznych, którego współprzewodniczącymi 
zostali członek Biura Politycznego profesor psychologii Janusz Reykowski ze 
strony koalicyjno-rządowej i historyk profesor Bronisław Geremek od strony 
solidarnościowo-opozycyjnej. Reykowski jako główny projektant obrad Okrą-
głego Stołu ze strony reżimowej przemawiał: „Chodzi o to, aby odejść od sys-
temu monocentrycznego, a stworzyć warunki rozwoju samoorganizującego się 
społeczeństwa obywatelskiego”, o czym donoszono następnego dnia między 
innymi w „Trybunie Ludu”, „Rzeczpospolitej” i „Życiu Warszawy”. Nie zdając 
sobie sprawy z całości politycznych procesów i działania propagandowej ma-
chiny, opozycyjny „Tygodnik Mazowsze” komentował to ze swadą: „J. Rey-
kowski zadeklarował przejście od systemu monocentrycznego do samoorgani-
zującego się społeczeństwa obywatelskiego (i w ten sposób program KOR-u 
trafił do Biura Politycznego16)” (Felicki 1989). 

                                                            
16 Oczywiście w skromnym czteropunktowym programie KOR termin społeczeństwo 

obywatelskie nie był w rzeczywistości obecny, przez co wypowiedź niniejsza ma paradoksalny 
charakter. 
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„Życie Warszawy” w artykule zatytułowanym po prostu Społeczeństwo obywa-
telskie relacjonowała też: „Bronisław Geremek mówił o dwóch horyzontach,  
w sensie czasowym dokonywania się zmian w sferze reform politycznych – 
natychmiastowym i docelowym. Do pierwszego zaliczył 4 kwestie: niezawi-
słość sądów jako gwarancji życia obywatelskiego i mechanizmu budowy spoko-
ju społecznego, łamanie monopolu w sferze komunikacji społecznej, wolność 
życia stowarzyszeniowego i klubowego oraz odbudowa samorządu terytorial-
nego. Byłby to horyzont aktywizacji obywatelskiej i odbudowy społeczeństwa 
obywatelskiego”. Wtedy właśnie Geremek odszedł ostatecznie od używania 
terminu „społeczeństwo cywilne” na rzecz „obywatelskiego”17. 

25 lutego 1989 w tygodniku „Polityka” na pierwszej stronie ukazał się wy-
wiad z Reykowskim, który mówił: „Otóż chodzi o budowanie w Polsce ładu 
demokratycznego – o ukształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym 
obywatele są podmiotami politycznych działań, nie marionetkami, sterowany- 
mi przez odgórne polecenia, przez centralistyczne instytucje”. W „Trybu- 
nie Ludu” z 2 marca 1989 w swej kolejnej wypowiedzi Geremek stwierdzał: 
„W obecnej kryzysowej sytuacji, głównymi celami pozostaje przebudowa go-
spodarki w kierunku efektywnego modelu rynkowego i funkcjonowanie społe-
czeństwa obywatelskiego”. 

21 marca 1989 Ryszard Kondrat analizował obrady Okrągłego Stołu: „Re-
forma gospodarcza i zespolona z nią budowa państwa socjalistycznej demokra-
cji parlamentarnej opartej na koncepcji społeczeństwa obywatelskiego to zada-
nia, które wysuwają się na czoło programu partii”. Słowa te znajdują wyraz  
w uchwale XI Plenum KC PZPR opublikowanej na łamach „Trybuny Ludu”  
i „Rzeczpospolitej” z 1 kwietnia: „Komitet Centralny PZPR aprobuje działania 
Biura Politycznego wynikające z uchwały stanowiska X Plenum. Wyznaczają 
one kierunki radykalnych reform polityczno-ustrojowych. Ich celem jest społe-
czeństwo obywatelskie i państwo socjalistycznej demokracji parlamentarnej”.  

Sekretarz Komisji ds. Młodzieży, Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych 
przy KC PZPR dr Sławomir Wiatr jako uczestnik Zespołu ds. Reform Poli-
tycznych mówił „Rzeczpospolitej” 4 kwietnia 1989: „Opowiedzieliśmy się 
wszyscy za pełnym urzeczywistnieniem zasady nieskrępowanego stowarzysza-
nia się młodzieży, uznając to za warunek demokratycznego ładu społecznego, 
sprzyjający kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego i mogący posłużyć 

                                                            
17 Wcześniej używał tych terminów zamiennie, wyraźnie pod wpływem języka francuskiego 

(zob. Geremek 1988a: 2; 1988b: 4). 
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pomyślności gospodarki Polski”. Dzień później w tym samym dzienniku poja-
wił się artykuł zatytułowany „W stronę społeczeństwa obywatelskiego”. 

6 kwietnia 1989 „Trybuna Ludu” drukowała słowa Aleksandra Gieysztora 
na zakończenie obrad Okrągłego Stołu: „Sądzę, że obywatele naszej Rzeczypo-
spolitej mają podstawę do podziękowania tym, którzy tę dysputę stanowiącą o 
losach kraju przeprowadzili dojrzale, odważnie, w kontakcie ze społeczeń-
stwem obywatelskim naszego kraju”. W podtytule relacji z wystąpień końco-
wych w „Rzeczpospolitej” z tego dnia czytamy: „Powstała wizja zreformowa-
nego systemu społeczno-politycznego, którego podstawą jest społeczeństwo 
obywatelskie i państwo socjalistycznej demokracji parlamentarnej”. 

Jak głosił tytuł w „Trybunie Ludu” z 8 kwietnia 1989 „Sejm uchwalił usta-
wy wprowadzające model państwa socjalistycznej demokracji parlamentarnej  
i społeczeństwa obywatelskiego”. W trakcie dwudniowych obrad Sejmu przed-
stawiono sprawozdania Komisji Nadzwyczajnych o projekcie ustawy prawo  
o stowarzyszeniach, o zmianie ustawy o związkach zawodowych i o związkach 
zawodowych rolników indywidualnych. Jak donosiła „Trybuna Ludu”, poseł 
Józef Borecki relacjonował: „Projekty ustaw, które rozpatrywała nasza Komisja 
Nadzwyczajna, łączą się najściślej z problematyką kształtowania się w Polsce 
społeczeństwa obywatelskiego”. Nowe prawo o stowarzyszeniach ogłoszono 
10 kwietnia 1989. 

13 kwietnia 1989 komunikat Biura Politycznego ogłaszał, że „wspólnym ce-
lem jest dobrze zorganizowana nowoczesna i efektywna gospodarka, umocnie-
nie praworządności i demokratyzmu w państwie, rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego”, o czym donosiły „Trybuna Ludu” i „Rzeczpospolita”. 17 kwietnia  
w „Życiu Warszawy” opublikowano uchwałę XII Plenum KC PZPR: „Z Sej-
mem i Senatem, które z woli narodu zostaną powołane w demokratycznych 
wyborach, już dzisiaj społeczeństwo wiąże wielkie nadzieje. Będą one kierować 
losami Polski w trudnym okresie naszej historii, przyspieszać i dynamizować 
przeobrażenia, wprowadzą na drogę socjalistycznej demokracji parlamentarnej  
i społeczeństwa obywatelskiego”. 

24 kwietnia 1989 w artykule Przed Krajową Konferencją Delegatów PZPR 
„Rzeczpospolita” opisywała zachodzące przemiany: „Proces ten – chociaż od 
X Plenum minęły zaledwie 3 miesiące – wywarł już olbrzymi wpływ na funk-
cjonowanie polskiego systemu politycznego, kreśląc zarys nowego modelu pań-
stwa demokracji parlamentarnej i społeczeństwa obywatelskiego”. 2 maja 1989 
we wkładce do „Trybuny Ludu” pojawił się „Referat programowy na II Kra-
jową Konferencję Delegatów PZPR”, pod którym podpisało się Biuro Poli-
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tyczne PZPR. Znalazł się tam rozdział „Socjalistyczne państwo demokracji 
parlamentarnej i społeczeństwo obywatelskie”, w którym na s. 13 można było 
przeczytać: „Działalność stowarzyszeniowa ma doniosłe znaczenie w procesie 
samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego” – co dzień później relacjono-
wano w „Rzeczpospolitej” i „Życiu Warszawy”. W przemówieniu końcowym 
konferencji I sekretarz KC Wojciech Jaruzelski stwierdzał: „Idziemy do wybo-
rów [...] jako partia socjalistycznej demokracji, rzecznik społeczeństwa obywa-
telskiego”, o czym donoszono w „Trybunie Ludu” z 6 maja 1989 i w „Rzecz-
pospolitej” z 6 i 8 maja 1989. Konferencja ta stanowiła podsumowanie procesu 
definiowania znaczenia terminu społeczeństwo obywatelskie w oficjalnym dys-
kursie aparatu władzy roku 1989.  

W połowie roku tematykę społeczeństwa obywatelskiego podjęto w „No-
wych Drogach”: „Należy jednak wziąć pod uwagę, że zarówno demokracja 
parlamentarna, jak i społeczeństwo obywatelskie mają własne miejsce w trady-
cji politycznej i intelektualnej ruchu robotniczego. Z jednej strony bowiem 
działalność partii robotniczych była ważnym czynnikiem ukształtowania się 
burżuazyjnych demokracji parlamentarnych, z drugiej zaś pojęciem społeczeń-
stwa obywatelskiego, jako przeciwwagą dla wszechmocy i wszechobecności 
państwa kapitalistycznego, posługiwał się jeden z najwybitniejszych marksistów 
– Antonio Gramsci. Tę właśnie tradycję naszego ruchu przypomniał Jerzy 
Wiatr. [...] Niezwykle ważny element społeczeństwa obywatelskiego to szeroka 
infrastruktura organizacji i stowarzyszeń społecznych pozwalających na wyra-
żanie różnorodności inicjatyw, działań, społecznikowskich dążeń. Tworzą one 
niezwykle istotne ogniwo pośrednie między organami państwa demokracji par-
lamentarnej a samoorganizującym się społeczeństwem, ważny czynnik więzi 
społecznej.” (Anonim 1989: 16, 20). Władysław Markiewicz pisał zaś na tychże 
łamach w duchu bliższym interpretacji opozycyjnej: „W ujęciu Marksa – przy-
najmniej ja to tak odczytuję – kategoria ‘społeczeństwo obywatelskie’ oznacza 
tyle, co całokształt materialnych warunków życia społecznego albo formacja 
społeczno-ekonomiczna i nie jest tożsama z konkretnohistorycznym określe-
niem ‘społeczeństwo cywilne’ lub ‘burżuazyjne’. To, co współcześnie przez 
‘społeczeństwo obywatelskie’ rozumiemy, bliższe jest temu, co określa się  
mianem demokracji uczestniczącej, o której marzyli już Jan Jakub Rousseau  
i utopijni socjaliści, a także to, co na przykładzie analizy porewolucyjnego spo-
łeczeństwa amerykańskiego za ideał uważał Alexis de Tocqueville. Toteż opo-
wiadałbym się za tym, aby termin ‘społeczeństwo obywatelskie’ traktować jako 
atrybut państwa demokracji parlamentarnej, tak jak to zresztą ujęto w referacie 
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programowym Biura Politycznego na II Krajową Konferencję Delegatów 
PZPR” (Markiewicz 1989: 9). Te dwa artykuły ukazują dwa nurty interpretacji 
koncepcji społeczeństwa obywatelskiego – pierwszy apolityczny, drugi zaś poli-
tyczny. W obu jednak wypadkach zaznaczono to, czego nie dostrzegali intelek-
tualiści opozycyjni – swoistość i odrębność semantyki romantycznej i postmo-
dernistycznej. 

Popularyzacja koncepcji społeczeństwa obywatelskiego znalazła swoje od-
zwierciedlenie w opozycyjnej „Gazecie Wyborczej”, gdzie 7 lipca pojawił się 
artykuł Tysiąc słów podpisany przez Timothy’ego Gartona Asha, Jànosa Kisa  
i Adama Michnika, którzy pisali, że liberalna demokracja to „rząd ludu spra-
wowany przez lud i dla ludu, oparty na praworządności, na wolnej gospodarce 
rynkowej i na pluralizmie rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego”. 5 maja 
1989 „Życie Warszawy” cytowało Jaruzelskiego w przemówieniu otwierającym 
konferencję: „Po 45 latach Polski Ludowej już prawie wszyscy obywatele na-
szego kraju są ‘dziećmi socjalizmu’ – produktem naszej epoki. [...] Jak słynny 
bohater Moliera, który nie wiedział, że mówi prozą, chyba też byliby zdziwieni 
dowiadując się, że jakże często mówią ‘socjalistycznym językiem’”. Udział ko-
munistów w procesie konstruowania ponowoczesnej koncepcji społeczeństwa 
obywatelskiego był nie mniejszy niż w neoliberalnych reformach ustrojowych. 
Podczas gdy na tzw. zachodzie tzw. „społeczeństwo obywatelskie” stanowiło 
domenę wąskiej grupy akademików, w Polsce stał się w 1989 roku odgórnie 
narzuconym składnikiem szerszego dyskursu publicznego. Jednocześnie nie ma 
dowodów na poparcie potocznej opinii, by polityczna opozycja w Polsce sto-
sowała tę ideę ani w okresie pierwszej „Solidarności”, ani w czasie stanu wo-
jennego.  

 
 

Neoliberalna definicja sytuacji 
 
Pierwsza połowa 1989 roku była świadkiem eksplozji popularności ter- 

minu społeczeństwa obywatelskiego w oficjalnych wypowiedziach działa- 
czy partyjnych oraz prasie stwarzającej semantyczne ugruntowanie obrad 
Okrągłego Stołu. Pojawiały się nawet dowcipy na ten temat, jak ten przedru-
kowany ze „Szpilek” w „Trybunie Ludu” z 13 kwietnia 1989, gdzie możemy 
przeczytać, jak wygląda proces decyzyjny dyrektora w społeczeństwie obywa-
telskim: „Szefie, przyszły dyrektywy z dołu”. To komunistycznej propagan-
dzie zawdzięczamy społeczną fetyszyzację tego terminu. Nigdy wcześniej, ani 
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nigdy później nie pisano w polskiej prasie o społeczeństwie obywatelskim 
tyle, co w 1989 roku.  

Zaskakujące, że w prasie opozycyjnej społeczeństwo obywatelskie w 1989 
roku występowało z dużo mniejszą intensywnością, wręcz bardzo rzadko niż  
w prasie reżimowej. Podsumowując ukazaną wyżej szczegółową kwerendę 
przeprowadzoną w czołowych pismach reżimowych i opozycyjnych, w pierw-
szej połowie 1989 roku społeczeństwo obywatelskie pojawiło się 14 razy  
w „Trybunie Ludu”, 12 razy w „Rzeczpospolitej”, 9 razy w „Życiu Warszawy” 
i tylko 2 razy w „Tygodniku Mazowsze” (w maju pojawiło się w „Tygodniku 
Powszechnym”, a w drugiej połowie roku raz w „Gazecie Wyborczej” i raz  
w „Tygodniku Solidarność”). Analiza materiałów zastanych przeczy zdrowo-
rozsądkowej opinii. Opozycja o społeczeństwie obywatelskim nie pisała niemal 
w ogóle. W okresie pierwszej „Solidarności” opozycjoniści oddani byli koncep-
cji samorządnej Rzeczpospolitej. Po wprowadzeniu stanu wojennego polityczna 
opozycja używała terminu społeczeństwo podziemne. Dopiero druga „Soli- 
darność” w ograniczonym stopniu zaczęła stosować koncepcję społeczeństwa 
obywatelskiego. Prawdziwy renesans tej koncepcji nastąpił po publikacjach  
w „Trybunie Ludu”18. To na jej łamach, a nie „Tygodnika Mazowsze”, zdefi-
niowano, czym jest ponowoczesne społeczeństwo obywatelskie. 

Proces popularyzacji społeczeństwa obywatelskiego zobrazował po latach 
Paweł Śpiewak: „Jeśli myślano, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego to 
udzielanie demokratycznych swobód instytucjom powstałym w komunizmie, 
czyli radom wydziałów, spółdzielniom mieszkaniowym, niektórym reprezenta-
cjom zawodowym, np. środowiska sędziowskiego czy adwokatury – oznaczało 
to w gruncie rzeczy, że stara nomenklatura uzyskała pod hasłem ‘autonomii 
społeczeństwa obywatelskiego’ dodatkowe uprawnienia do rządzenia. Hierar-
chiom i strukturom powstałym w PRL-u w wyniku ideologicznej przemocy  
i służącym utrwalaniu efektów tej przemocy udzielono dodatkowej legitymiza-
cji. To one były teraz ‘społeczeństwem obywatelskim’. Podobnie rzecz się mia-
ła z samorządem terytorialnym – w wielu przypadkach dano dodatkowe 
uprawnienia i legitymizację dawnym układom na poziomie gminy czy powiatu” 
(Śpiewak 2005).  

W gruncie rzeczy, pojawienie się koncepcji społeczeństwa obywatelskiego  
w dyskursie przedstawicieli komunistycznej władzy służyć miało zapobieżeniu 

                                                            
18 Renesans koncepcji społeczeństwa obywatelskiego wiązać można raczej z przemowami 

Jaruzelskiego niż z oracjami Wałęsy. 
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wprowadzeniu pełnego pluralizmu politycznego, czyli demokracji. „W okresie 
Okrągłego Stołu pluralizm polityczny i społeczny rozumiano jako poszerzenie 
sceny politycznej o ruch związkowy, stowarzyszenia, kluby polityczne” (Trem-
bicka 2005: 54). Zamiast pełni politycznych swobód i pluralistycznego systemu 
partyjnego propozycją rządzących była zatem li tylko swoboda stowarzyszania 
się. Taka neoliberalna konstrukcja społeczeństwa obywatelskiego posłużyła 
przywódcom PZPR na zachowanie rzeczywistej władzy. W przeciwieństwie do 
Polski w większości krajów bloku wynegocjowano od razu w pełni demokra-
tyczne wybory (tamże, s. 53–55). W Polsce jako liderowi przemian neoliberalną 
transformację traktowano eksperymentalnie. W ramach kompromisu Okrągłe-
go Stołu zaoferowano społeczeństwo obywatelskie zamiast suwerennego, peł-
noprawnego i demokratycznego społeczeństwa politycznego. Można zatem 
podsumować, że w 1949 roku komuniści stworzyli termin społeczeństwo oby-
watelskie, by zapomniano o społeczeństwie cywilnym, a w 1989 roku roz- 
propagowali społeczeństwo obywatelskie by zapomniano o społeczeństwie 
politycznym. 

Proces ten na prawie rok wcześniej zapowiadał jeden z głównych projek-
tantów rozmów Okrągłego Stołu, Geremek, który w maju 1988 roku znacząco 
w kontekście powyższego wywodu sposób uzasadniał, że „w chwili obecnej 
tendencją rozwojową fenomenu opozycji polskiej – który sam chętniej bym 
nazwał fenomenem polskiego społeczeństwa cywilnego, społeczeństwa obywa-
telskiego – jest rozwijanie pluralizmu społecznego i pluralizmu gospodarczego 
przy rezygnacji z pluralizmu politycznego”19 (Geremek 1988b: 4). Neoliberalny 
kompromis drugiej „Solidarności” zogniskowany w koncepcji społeczeństwa 
obywatelskiego doprowadził do zatracenia neorepublikańskiego projektu poli-
tyczności wypracowanego za czasów pierwszej „Solidarności” poprzez kon-
cepcję samorządnej Rzeczpospolitej. 

To w efekcie między innymi tego procesu Polacy stali się, jak zauważył 
Gliński, bierni w sferze publicznej i wolą rozwiązywać swoje problemy sami. 
Polityczna bierność, brak potrzeby wpływania na władzę, czy rozwiązywania  
z jej pomocą czy poprzez nią problemów społecznych, brak politycznego  
zaangażowania są cechami charakterystycznymi „bierności obywatelskiej” – 

                                                            
19 Paradoksalnie, o czym Geremek musiał wiedzieć, w Polsce w tym czasie istniał już plura-

lizm gospodarczy na mocy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, 
opracowanej według projektu ministra przemysłu Mieczysława Wilczka i premiera Mieczysła-
wa Rakowskiego. Ustawa ta od 1 stycznia 1989 roku do 31 grudnia 2000 regulowała liberalny 
sposób organizacji działalności gospodarczej w Polsce. 
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wskazywanej w badaniach Polaków (Gliński 2006: 279). Słabość polskiego spo-
łeczeństwa politycznego opisuje również Tadeusz Szawiel, myląc je jednak ze 
społeczeństwem obywatelskim (Szawiel 2000). Słabość społeczeństwa poli-
tycznego wynika z pozbawienia go własnej tożsamości – zawłaszczonej przez 
dyskurs o społeczeństwie obywatelskim20. 

Ukształtowanie się postmodernistycznej semantyki społeczeństwa obywa-
telskiego było jednym z elementów wczesnego etapu neoliberalnych reform 
ustrojowych. Został on rozpropagowany jako rodzaj „fałszywej świadomości”, 
prowadzącej do politycznego wyobcowania i zakrywającej istotę polityczności, 
która utożsamiona została z partyjnością – polityczności zredukowanej do 
międzypartyjnej rywalizacji, doraźnych koalicji, chronicznych konfliktów oraz 
kreowanych przez media skandali. Koncepcja społeczeństwa politycznego, 
obok koncepcji społeczeństwa cywilnego i samorządnej rzeczpospolitej, stała 
się główną ofiarą neoliberalnego dyskursu o społeczeństwie obywatelskim21.  

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego znacząco zmieniła naszą percep-
cję polityczności odbierając nam autentyczne obywatelskie zaangażowanie poli-
tyczne, które zostało wyręczone wspieraniem organizacji nazwanych na za- 
sadzie negacji „pozarządowymi”. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego 
pozbawiła nas zarówno poczucia polityczności, jak i politycznego wyczucia. 
Poprzez projekt społeczeństwa obywatelskiego zostaliśmy pozbawieni świa-
domości społeczeństwa politycznego. 

Neoliberalne przemiany rozpoczęły się w Polsce, zanim w ogóle doszło do 
jakichkolwiek negocjacji między reżimem a opozycją. Ustawę o fundacjach 
wprowadzono 6 kwietnia 1984 roku. W 1986 roku komunistyczny reżim 
wprowadził Polskę do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A w 1988 
roku zliberalizowano ekonomię dzięki ustawie o działalności gospodarczej, 
opracowanej według projektu ministra przemysłu Mieczysława Wilczka i pre-
miera Mieczysława Rakowskiego. Tzw. transformacja ustrojowa dotyczyła  
u swych początków głównie ekonomii i trzeciego sektora, nie obejmując w ogóle 
demokratycznych przemian o charakterze politycznym. Ustawę o stowarzysze-
niach z 4 kwietnia 1989 roku tak samo jak reformy gospodarcze wprowadzono 
odgórnie, bez społecznych konsultacji, głosami tzw. sejmu kontraktowego, 

                                                            
20 Współcześnie tego rodzaju proces możemy obserwować w Ludowej Republice Chin. 
21 Z tej właśnie przyczyny Tocqueville’a przyjęło się uważać za teoretyka społeczeństwa 

obywatelskiego, a nie społeczeństwa politycznego, jak wynika z rudymentarnej lektury jego 
dzieła (zob. Załęski 2008b). 
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który został wybrany w niepełnych demokratycznie wyborach 4 czerwca 1989 
roku. Dziesięć ustaw składających się na neoliberalny plan Balcerowicza zosta-
ło uchwalone przez ten sejm 28 grudnia 1989. Ustawy te podpisał prezydent, 
którego w ogóle nikt wybierał – Jaruzelski, który dopiero w grudniu 1990 roku 
został zastąpiony przez demokratycznie wybranego na prezydenta Wałęsę. 
Pierwsze prawdziwie demokratyczne wybory do parlamentu zostały przepro-
wadzone dopiero 27 października 1991 roku. Depolityzacja społeczeństwa 
polskiego była jednym z głównych efektów transformacji, w wyniku której 
sprawą priorytetową stało się ekonomiczne przeżycie a nie polityczne zaanga-
żowanie szerokich mas społecznych.  

Termin społeczeństwo obywatelskie jest wytworem postkomunizmu – tak 
jak interpretuje to zjawisko Jadwiga Staniszkis (zob. Staniszkis 2001). Kon-
cepcja ta stała się narzędziem legitymizującym przemiany, na które zdezorga-
nizowane społeczeństwo polityczne nie miało wpływu. Zwrot ten stanowił 
jedno z propagandowych narzędzi, jakimi posłużyli się komuniści w celu legi-
tymizacji neoliberalnego procesu transformacji ustrojowej, stając się jednym  
z ostatnich i najbardziej spektakularnych osiągnięć komunistycznej propa-
gandy. To właśnie propagandowej pracy reżimowej prasy zawdzięczamy po-
pularyzację, fetyszyzację oraz idealizację neoliberalnej koncepcji społeczeń-
stwa obywatelskiego.  

Retorykę przemiany ustrojowej w Polsce uważnie obserwowali przedsta- 
wiciele mediów zachodnich, korzystając z niej w swych relacjach, przez co  
koncepcja społeczeństwa obywatelskiego dzięki komunistycznej propagandzie 
dostała się do świadomości światowej publiczności serwisów informacyjnych. 
Od tej pory, wyrwany z akademickich pieleszy, spopularyzowany22 termin ten 
stał się przedmiotem walk symbolicznych o jego legitymizujące prerogatywy. 
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Pomiędzy liberalizmem a republikanizmem. 
W poszukiwaniu polskich idei  
społeczeństwa obywatelskiego 

 
 
 
W 2001 roku Joanna Kurczewska pisała o dwóch sposobach zastosowań, 

do warunków polskich, zastanych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. 
Pierwszy polegał na imitacji podejść zachodnich, podkreślających jego zrze- 
szeniowy charakter, z dominantą liberalno-ekonomiczną oraz akcentem na 
wielopoziomowe związki społeczeństwa obywatelskiego z państwem. Drugi, 
wywodzący się z polskiej tradycji politycznej odwoływał się do samoorganizacji 
społecznej poza sferą polityki, akcentował bardziej wspólnotę niż zrzeszenie 
oraz organiczne, trwałe więzi współpracy, uwzględniał obecne w polskiej kul-
turze tendencje wspólnotowe i narodowe, co czyniło go bliższym konserwaty-
stom i republikanom (Kurczewska 2001: 117).  

Kurczewska odwołuje się do dwóch wiodących tradycji teoretycznych w in-
terpretacji społeczeństwa obywatelskiego. Ich wyróżnienie jest zabiegiem me-
todologicznym, pozwalającym na uporządkowanie ukonstytuowanych w histo-
rii konceptualizacji pojęcia, a także na ewentualne umiejscowienie poza tym 
podziałem, perspektyw odmiennych. Dwa wiodące nurty interpretacji obywa-
telstwa wyróżnił między innymi Jürgen Habermas, po to, by pokazać ich nie-
wystarczalność i zaproponować syntezę. Nurt liberalny, wywodzący się od 
Johna Locke’a charakteryzuje się według Habermasa instrumentalnym i indy-
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widualistycznym rozumieniem roli obywatela, udziałem w niezależnych organi-
zacjach na podstawie pozycji prawnej, uznaniem obowiązków jednostek wobec 
państwa. Odwołujący się do tradycji republikańskich nurt drugi, genezą sięgają-
cy Arystotelesa, bazuje na komunitarnym i etycznym rozumieniu roli obywate-
la. Obywatel przynależy tu do wspólnoty etyczno-kulturalnej, kształtuje swoją 
tożsamość osobową i społeczną na bazie podzielanych z innymi tradycji i war-
tości, poprzez akceptowane instytucje polityczne i podejmowane wspólnie 
działania (Habermas 2005: 314–316).  

Na wyróżnieniu tych tradycji opiera się między innymi obszerne opracowa-
nie współczesnej debaty na temat społeczeństwa obywatelskiego autorstwa 
Doroty Pietrzyk-Reeves (2004). Autorka pokazuje, że liberalne społeczeństwo 
obywatelskie nie ma podstawy substancjalnej, lecz proceduralną; „jest niezależ-
ną od państwa sferą aktywności jednostek, o charakterze głównie prywatnym, 
w które państwo nie może wkraczać, a tym bardziej ustalać, co byłoby wspól-
nym dobrem tego społeczeństwa” (Pietrzyk-Reeves 2004: 161). Zadaniem pań-
stwa jest gwarancja praw poszczególnych jednostek, ochrona ich prywatności  
i umożliwienie im realizacji własnych celów, także celów etycznych. Natomiast 
w tradycji republikańskiej punktem wyjścia jest ujmowanie osoby jako istoty 
społecznej i kulturowej, jako członka społeczności zintegrowanej przez war- 
tości, szczególnie etyczne. To one stanowią podstawę tożsamości jednostek  
i wspólnoty, element trwale łączący i budujący więzi. Fundamentem społeczeń-
stwa obywatelskiego według koncepcji komunitarystów, rozwijających wątki 
republikańskie, są podzielane przez wszystkich wyobrażenia na temat dobra 
etycznego i wartości, których realizacja stanowi konieczną gwarancję dobrego 
życia. Dobro wspólne przewyższa dobra partykularne. W klasycznym rozumie-
niu, obywatele korzystali ze swoich praw wraz z państwem, wspólnotą poli-
tyczną jako jej członkowie, a ich obywatelstwo wzmacniało więź z państwem 
(tamże, s. 51–56).  

Zdaniem Edmunda Wnuka-Lipińskiego spór pomiędzy liberalizmem i re-
publikanizmem (i koncepcjami komunitarystycznymi) ma charakter ontolo-
giczny i epistemologiczny, co sprawia, iż pozostaje trudny do rozstrzygnięcia. 
Głównymi osiami sporu są kwestie natury społeczeństwa obywatelskiego  
i usytuowania w nim jednostki (Wnuk-Lipiński 2005: 132–134). 

Teoretyczna, epistemologiczna i ontologiczna nierozstrzygalność została 
jednakże osłabiona przez doświadczenia krajów wschodnioeuropejskich. 
Okazało się bowiem, że impulsem i fundamentem odrodzenia samoorganiza-
cji obywateli stały się podzielane przez nich wartości, o które należało zabie-
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gać i odniesienie do znaczenia wspólnoty, a brak podstaw proceduralnych nie 
przeszkodził w realizacji oddolnie ustanowionych, autonomicznych celów. 
Jednostka wchodząca w skład społeczeństwa obywatelskiego na Wschodzie, 
jak za Seligmanem zauważa Jerzy Szacki, była mocno osadzona w kontekście 
wspólnotowym, jej uwolnienie spod presji państwa oznaczało równoczesną 
afirmację solidarności z innymi członkami zbiorowości, a społeczeństwo 
obywatelskie miało być przede wszystkim związkiem „jednostek żyjących  
w prawdzie” niż konglomeratem stowarzyszeń broniących partykularnych 
interesów (Szacki 1997: 36). Z perspektywy zachodnich demokracji liberal-
nych doświadczenie to nabrało niebagatelnego znaczenia. Jak pisze Szacki, 
„idea samoorganizującego się społeczeństwa zrodzona z buntu przeciwko 
autokracji pomogła teoretykom zachodnim w uświadomieniu sobie, że istnie-
nie liberalno-demokratycznych instytucji politycznych nie zapobiega samo 
przez się dezaktywizacji społeczeństwa i bezmyślnemu zdawaniu się jego 
członków na opiekę i pomoc państwa” (tamże, s. 19). Teoretyczne tradycje 
zostały zatem uzupełnione doświadczeniami, wyrastającymi z konkretnych 
uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturowych. Pomiędzy rywali- 
zujące opcje wkroczyło doświadczenie opozycji demokratycznej krajów środ-
kowo- i wschodnioeuropejskich i jej skuteczność w inspirowaniu nowego 
porządku. Potwierdziło ono fakt, że wizje liberalna i republikańska nie są  
ze sobą przeciwstawne i znajduje to wyraz również w analizach socjologicz-
nych. Odwołuje się do nich Pietrzyk-Reeves, przywołując teorie myślicieli 
oświeceniowych, między innymi Adama Fergusona, który republikaskie ideały 
ducha obywatelskiego i troski o dobro wspólnoty politycznej uznał za war- 
tości mogące uchronić nowożytną wolność od zgubnych dla niej egoizmów 
jednostek i ich skupienia się na własnych interesach. W powiązaniu idei wol-
ności jednostki i jej własności prywatnej z orientacją na dobro wspólne i wy-
chowaniem ducha obywatelskiego Ferguson szukał pomostu pomiędzy kla-
syczną tradycją republikańską a nowożytną tradycją liberalną (Pietrzyk-Reeves 
2004: 301–302). 

Prowadzenie socjologicznych badań społeczeństwa obywatelskiego z per-
spektywy stowarzyszeniowej-liberalnej implikuje pytania o zakres udziału 
obywateli w dobrowolnych organizacjach, a projektowanie badań z perspek-
tywy komunitarystycznej kieruje uwagę bardziej w stronę wspólnot lokalnych 
i ich funkcjonowania, zakłada pytania o zbiorową świadomość, stosunek do 
podzielanych wartości. Biorąc pod uwagę kwestie metodologiczne, Kurczew-
ska zauważa, iż pierwsza koncepcja nastawiona jest bardziej na ujęcia gene- 
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ralizujące na poziomie makrospołecznym i zmierza do określania, czy dana 
społeczność spełnia warunki bycia społeczeństwem obywatelskim, zgodnie  
z ustalonym wzorcem abstrakcyjnym i uniwersalnym. Druga koncepcja bar-
dziej niż pierwsza „uwzględnia różnorodne przejawy rodzimości aniżeli  
zwraca uwagę na konkretne formy artykulacji atrybutów społeczeństwa oby-
watelskiego wymyślone i stosowane do rzeczywistości zachodniej” (Kurczew-
ska 2001: 118). Nadaje się zatem lepiej do rekonstrukcji socjologicznych  
i poszukiwania w rzeczywistości społecznej desygnatu pojęcia społeczeństwo 
obywatelskie.  

Powyższe perspektywy teoretyczne i podejścia metodologiczne uwidaczniają 
się w polskiej refleksji socjologicznej, szczególnie, że w ostatnich latach zain- 
teresowanie społeczeństwem obywatelskim bardzo wzrosło. Od strony me- 
rytorycznej zwraca jednakże uwagę fakt, że problematyka społeczeństwa  
obywatelskiego analizowana jest częściej aspektowo niż całościowo. Prace ba-
dawcze dotyczą niejednokrotnie zagadnień szczegółowych, takich jak np. fre-
kwencja w wyborach, funkcjonowanie trzeciego sektora, aktywność lokalna, po-
stawy społecznikowskie i ich motywy, wolontariat, kapitał społeczny i zaufanie 
społeczne. Refleksja nad obywatelskością wiąże się niejednokrotnie z aspektem 
normatywnym, który ma związek między innymi z odradzaniem się oddolnej 
partycypacji w opozycji do deprecjonującego aktywność obywateli reżimu ko-
munistycznego. 

W tak naszkicowanym kontekście powstają pytania o to, jakie elementy do-
minują obecnie w polskich studiach nad społeczeństwem obywatelskim? Czy 
można mówić o ugruntowaniu się wiodących perspektyw teoretycznych czy też 
o tworzeniu zarysów specyficznie polskich idei? W jakiej relacji do przestrzeni 
zakreślonej przez tradycję liberalną i republikańską-komunitarystyczną lokuje 
się polska debata oraz jak kształtują ją rodzime uwarunkowania? Sformułowa-
ne kwestie zakładają odnalezienie i porządkowanie wątków charakterystycz-
nych i wspólnych dla interesującego nas obszaru refleksji socjologicznej. Moż-
na ich poszukiwać w sposobach definiowania pojęcia, w tematyce podejmowa-
nych prac i widocznej w nich normatywności, wyrażającej się w diagnozach  
i postulatach. Uporządkowane według zaproponowanego schematu rozważa-
nia są próbą uchwycenia zagadnień przeważających w polskich opracowaniach 
na temat społeczeństwa obywatelskiego. Zmierzają także do udzielenia odpo-
wiedzi na sformułowane wcześniej pytania badawcze. 
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Definiowanie i stosowanie pojęcia 
 
Socjologowie na różne sposoby rozstrzygają kwestię niejasności i niejed- 

noznaczności kategorii społeczeństwa obywatelskiego i jego zastosowania do 
charakterystyki polskiej aktywności obywatelskiej. Da się wśród nich wyróżnić 
kilka najczęściej stosowanych strategii. 

(1) Pierwsza polega na anal izie i  dyskusji  poglądów kilku teorety-
ków i ich apl ikacj i  do rzeczywistości polskiej. Klasycznym przykładem jest 
tekst Szackiego. Podobne analizy przeprowadzili między innymi Tadeusz Sza-
wiel, Piotr Broda-Wysocki, Dariusz Niedźwiedzki, Wiesław Bokajło. Niejed-
nokrotnie autorzy odwołują się w ramach jednej pracy do różnych stanowisk 
teoretycznych, co pokazują przedstawione niżej przykłady.  

Szacki, w klasycznym już wstępie do książki Ani książę, ani kupiec: obywatel, 
dokonuje najpierw historycznej analizy rozwoju pojęcia oraz renesansu idei  
w okresie transformacji, a następnie prezentuje stanowiska różnych autorów 
(Cohen i Arato, Gellner, Gray, Hegel, Keane, Michnik, Shils, Taylor, Walzer  
i inni), w kontekście kwestii podstawowych, takich jak relacja społeczeństwa 
obywatelskiego do państwa, narodu, gospodarki, do autonomii jednostki, mo-
ralności. Według Szackiego idea obywatelskości zakorzeniona jest w tradycji 
liberalnej, jednakże jej powrotu w krajach wschodnioeuropejskich „nie należy 
koniecznie utożsamiać z idealizacją zachodniej demokracji liberalnej” (Szacki 
1997: 24). Szacki wyjaśnia polską rzeczywistość z wykorzystaniem ustaleń  
autorów bliższych liberalizmowi, jak i zwolenników komunitaryzmu (tamże,  
s. 5–62). Wskazuje też na wątki typowe dla republikanizmu-komunitaryzmu,  
a obecne w polskiej refleksji: znaczenie wspólnotowości i wartości etycznych. 
W ich interpretacjach odwołuje się między innymi do prac komunitarysty Char-
lesa Taylora. 

Tadeusz Szawiel analizuje i wykorzystuje do interpretacji polskich doświad-
czeń prace Alexisa de Tocqueville’a, Seymoura Martina Lipseta, Roberta D. 
Putnama, Francisa Fukuyamy, Jeana Cohena i Andrew Arato (Szawiel 2003: 
128–163). Szawiel dyskutuje zaproponowane konstrukcje teoretyczne, usto-
sunkowuje się do ich najważniejszych elementów. Podziela stowarzyszeniową 
wizję społeczeństwa obywatelskiego de Tocqueville’a, sygnalizując jednocze-
śnie wątpliwość dotyczącą potencjalnie destruktywnych funkcji oddolnych 
stowarzyszeń. Za Lipsetem wymienia skutki obecności struktur pośrednich  
w demokracji i konkluduje, iż „istnienie dobrowolnych stowarzyszeń konkuru-
jących ze sobą w różnych sferach i wymiarach życia społecznego jest warun-
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kiem trwania porządku demokratycznego, zmniejsza opór wobec nieoczekiwa-
nych zmian, uczy zachowań innowacyjnych i sprzyja takim zachowaniom” 
(tamże, s. 131). Sporo uwagi poświęca powiązaniu idei społeczeństwa obywa-
telskiego z koncepcją kapitału społecznego Putnama i Fukuyamy, przyznając, 
iż dobrowolne stowarzyszenia mają szanse wytwarzać kapitał społeczny, ten 
zaś stanowi podstawę równowagi społecznej i dobrze prosperującej gospodar-
ki. Szawiel rozważa wreszcie wątpliwości związane z posługiwaniem się katego-
rią społeczeństwa obywatelskiego (zakres dobrowolnych stowarzyszeń, który 
można doń wliczyć, granice społeczeństwa obywatelskiego i pytanie o rodzinę, 
kwestie partii politycznych). Poczynione analizy służą autorowi do rekonstruk-
cji i interpretacji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jako oddol-
nej, niezależnej od państwa samoorganizacji obywatelskiej, otwartej na konku-
rencję i nieuchronność konfliktu pomiędzy rozmaitymi poglądami, zdolnej 
wytwarzać kapitał społeczny, nacechowanej normatywnie (tamże, s. 145–154). 
Zdaniem Szawiela, takie społeczeństwo narodziło się w Polsce w latach 1976– 
–1980. W swoim opisie autor wykorzystuje przeanalizowane wcześniej i zaczerp-
nięte z ustaleń klasyków elementy definicyjne, co można zauważyć chociażby  
w następujących stwierdzeniach: „nowe instytucje nie powstały naturalnie  
w zupełnej próżni, opierały się na sieci już wcześniej istniejących kontaktów, 
przeważnie o charakterze środowiskowym, towarzyskim, i korzystały ze wspar-
cia takich instytucji jak kluby inteligencji katolickiej czy struktury Kościoła ka-
tolickiego. Przede wszystkim instytucje opozycji demokratycznej stworzyły 
autentyczne sieci wzajemnych kontaktów i współpracy między opozycyjnymi 
grupami działającymi lokalnie, regionalnie, a nawet w skali całego kraju […]. 
Struktury demokratycznej opozycji były […] generatorem zaufania społeczne-
go, bo opierały się przede wszystkim na zaufaniu do drugiego człowieka. Za-
ufaniu tym trudniejszym, że okazywanym w sytuacji świadomości zagrożenia 
przez aparat ścigania państwa, które wykluczało legalizację działań opozycji 
demokratycznej” (tamże, s. 149–150). Szawiel analizuje następnie, idąc za usta-
leniami Putnama, historyczne tradycje obywatelskiego zaangażowania w Polsce 
oraz umiejscowienie rodziny w polskiej kulturze i jego znaczenie dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 

W opinii Dariusza Niedźwiedzkiego, społeczeństwo obywatelskie można  
interpretować z perspektywy liberalnej doktryny indywidualizmu Locke’a  
i republikańskiego humanizmu obywatelskiego, zakorzenionego w greckim polis 
i rozważaniach Machiavelliego. Jednakże Niedźwiedzki pisze, iż „pierwsza per-
spektywa ogranicza pojęcie społeczeństwa obywatelskiego do ochrony praw 
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jednostek, w niej wspólnota jest anachronicznym i w jakimś sensie niebez-
piecznym ideałem społecznym, którego realizacja może naruszyć jednostkową 
wolność i własność. Większe możliwości badawcze funkcjonowania społeczeń-
stwa obywatelskiego oferuje nurt republikańskiego humanizmu, w myśl które-
go wiodącą rolę w życiu zbiorowym społeczeństwa odgrywają prospołecznie 
nastawieni obywatele. Wspólnota obywatelska posiada tu szereg empirycznie 
mierzalnych cech, wśród których najważniejsze to: zaangażowanie obywatelskie 
[…], równość polityczna […], wspólnotowość życia […] i społeczne struktury 
współpracy” (Niedźwiedzki 2005: 247–248). Wskazując na mierzalne cechy 
obywatelskiej wspólnoty Niedźwiedzki odwołuje się do prac Putnama, autora 
rozwijającego pojęcie kapitału społecznego i Michaela Walzera, reprezentanta 
teorii komunitarystycznej. 

Zdaniem Wiesława Bokajły, z twierdzeń wynikających z głównych klasycz-
nych ujęć społeczeństwa obywatelskiego da się wywieść standardowy jego mo-
del, stanowiący punkt odniesienia dla wymiaru rodzimego. Bokajło sięga do 
ujęć klasycznych (Arystotelesa, Locke’a i Arendt), szkockiego oświecenia (Fer-
guson, Smith, Millar, Hume), socjologicznej koncepcji de Tocqueville’a oraz jej 
dopełnienia w koncepcie sfery publicznej Habermasa (Bokajło 2007: 115–117). 

(2) Druga strategia posługiwania się pojęciem społeczeństwa obywatelskie-
go polega na przyjęciu definicj i  zastanej, zachodniej lub sformułowanej 
na gruncie polskim i wykorzystanie jej do analiz polskiej rzeczywistości. Czyni 
tak np. Inka Słodkowska, w monografii na temat funkcjonowania społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce w latach 1980–1989. Dla celów analitycznych 
pracy autorka przyjmuje definicję Victora M. Pérez-Diaza, zgodnie z którą spo-
łeczeństwo obywatelskie stanowi „zbiór społeczno-politycznych instytucji, do 
których należy także ograniczona w swych prerogatywach władza lub państwo 
respektujące rządy prawa; system instytucji społecznych takich jak rynki (czy 
spontanicznie konstytuujące się porządki) i stowarzyszenia tworzone za sprawą 
dobrowolnych porozumień autonomicznych podmiotów oraz sfera publiczna, 
w której podmioty te dyskutują ze sobą i z państwem o sprawach publicznych  
i angażują się w publiczne działania” (za: Słodkowska 2006: 48). Definicja ta 
służy autorce do analizy procesu formowania się społeczeństwa obywatelskie-
go w warunkach nierozwiniętego rynku i dominacji sektora państwowego. Au-
torka dowodzi tezy, iż odgrywało ono rolę podmiotową, a zogniskowane było 
w instytucjach opozycji demokratycznej i organizacjach Kościoła katolickiego. 
Ze względu na kontekst ustroju komunistycznego i brak wolnego rynku, autor-
ka przywołuje sformułowane przez Péreza-Diaza węższe rozumienie społe-
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czeństwa obywatelskiego, wyłączające instytucje państwa, przewidziane dla 
innych historycznych konfiguracji, gdy chodzi o systemy autorytarne i totalitar-
ne. Wyłonienie się społeczeństwa obywatelskiego w tych okolicznościach toru-
je drogę przejścia do demokracji liberalnej i rozwiniętej gospodarki rynkowej, 
czyli do utworzenia społeczeństwa obywatelskiego w sensie podstawowym. Te 
dwa rozróżnienia pozwalają Słodkowskiej na analizę specyfiki działań obywa-
telskich w okresie przełomowym w Polsce i dowodzenie faktu, iż mimo braku 
wolnego rynku oraz państwa prawa, można było mówić o podmiotowej roli 
społeczeństwa obywatelskiego (tamże, s. 55–60). Słodkowska czyni ponadto 
rozróżnienie na trzy formy organizacyjne społeczności ludzkich: funkcjonalne 
społeczeństwo obywatelskie, rewolucyjne społeczeństwo obywatelskie oraz 
etyczne społeczeństwo obywatelskie, przy czym te dwie ostatnie formy po- 
wstają w warunkach systemów niedemokratycznych (tamże, s. 49–54) i miały 
miejsce w Polsce w latach 1980–1989. Zwraca na to uwagę również Piotr 
Ogrodziński, który wprowadził pojęcie etycznego społeczeństwa obywatel- 
skiego (Ogrodziński 1991). Wykorzystując przyjętą definicję, a także analizując 
ustalenia innych teoretyków społeczeństwa obywatelskiego Słodkowska opisuje 
rzeczywistość przełomowych lat w okresie PRL i zauważa, iż „cechy obywa- 
telskości można przypisać pewnym formom organizacji społeczeństwa funk-
cjonującym w niedemokratycznym systemie władzy i otoczeniu politycznym  
w sytuacji niedorozwiniętej gospodarki rynkowej”, uznaje także, że „istnieją 
przesłanki pozwalające nazwać «obywatelskim» społeczeństwo, które w domi-
nującej części dokonało rozdziału swej normatywnej tożsamości od oficjalnych 
struktur ideologicznych, a organizacyjną aktywność swych członków przenio-
sło poza ramy istniejącego systemu państwowego” (Słodkowska 2006: 73). 

Na ustalenia socjologii działania Habermasa powołuje się Marek Nowak. 
Na podstawie analizy i dyskusji przesłanek i elementów teorii działania komu-
nikacyjnego Nowak formułuje operacyjną definicję społeczeństwa obywatel-
skiego, przyjmując, że jest ono „związane z pewnego typu aktywnością reali-
zowaną w ograniczonym społecznie kontekście. Jest zbiorem działań poza 
administracyjnymi procedurami podejmowania decyzji i poza mechanizmami 
rynkowymi, których motywy skierowane są na innych i na lokalnie podejmo-
wany kontekst wspólnoty-zbiorowości” (Nowak 2003: 242).  

Do najczęściej cytowanych definicji polskich autorów należy definicja za-
proponowana przez Radę Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz defini-
cja operacyjna Piotra Glińskiego. Zgodnie z pierwszą, społeczeństwo obywa-
telskie to „przestrzeń na zewnątrz rodziny, władzy państwowej czy obszaru 
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regulowanego mechanizmami rynkowymi, w której ludzie dobrowolnie zrze-
szają się, aby działać na rzecz wspólnego dobra” (Misztal 2005: 123). Struktu-
ralne i stowarzyszeniowe ujęcie bliższe jest liberalnej wizji społeczeństwa oby-
watelskiego, a badania konstruowane na jej podstawie polegają na konfronto-
waniu zastanej koncepcji z rzeczywistością społeczną. Ten sposób ujmowania 
społeczeństwa obywatelskiego zakłada implementację do warunków polskich 
koncepcji zastanych. Do tego nurtu zaliczyć też można badania socjologiczne 
trzeciego sektora prowadzone przez Stowarzyszenie Klon-Jawor, między in-
nymi w ramach projektu Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego.  

(3) Na podstawie analizy istniejących teorii i głównych osi dyskusji niektórzy 
autorzy konstruują własne modele społeczeństwa obywatelskiego i sto- 
sują je do wyjaśniania rzeczywistości polskiej. Taki zabieg stosuje Jan Herbst  
i proponuje cztery modele: obywatelski, stowarzyszeniowy, mobilizacyjny i wspól- 
notowy (Herbst 2005: 82–83). Dotyczą one przestrzeni i sposobów manifesta-
cji społeczeństwa obywatelskiego, wykraczają poza utożsamienie go tylko  
z trzecim sektorem, uwzględniając jego aktorów indywidualnych i zbiorowych, 
konteksty historyczne, kulturowe oraz różne konfiguracje tychże elementów. 
Zdaniem Herbsta „współczesny wizerunek dobrego obywatela czerpie z oby-
dwu tradycji i nie daje się dobrze opisać w ramach jednej z nich”, a „literatura 
naukowa oferuje wiele odpowiedzi na pytanie, jacy aktorzy społeczni tworzą 
społeczeństwo obywatelskie, gdzie przebiega jego granica, w których środowi-
skach funkcjonuje, a w których ulega degeneracji” (tamże, s. 47–48).  

Przyjęcie dwóch modelowych typów społeczeństwa obywatelskiego, od- 
powiednio do tradycji socjologicznej proponuje Jacek Raciborski. Typ A, okre-
ślony politycznym społeczeństwem obywatelskim tworzą obywatele stowa- 
rzyszeni po to, by skłaniać państwo do korzystnej dla nich alokacji zasobów, 
którymi dysponuje lub które wytwarza, bądź aby bronić swoich dóbr czy wol-
ności. Obywatele korzystają tu z pełni praw cywilnych, osobistych i socjalnych, 
w celu egzekwowania swoich roszczeń i wywierania nacisku na państwo. We 
współzawodnictwie z innymi podmiotami obywatele współtworzą prawo  
i wpływają na to, jak jest przestrzegane. Typ B, to autonomiczne, cywilne spo-
łeczeństwo obywatelskie, złożone z dobrowolnie zakładanych stowarzyszeń, 
bazujące na kooperacji jednostek w celu efektywnego zaspokajania we współ-
działaniu swoich potrzeb i interesów. Stowarzyszające się jednostki są jednakże 
ułomnymi obywatelami, gdyż realizują jedynie swoje prawa cywilne, sfera ich 
wolności definiowana jest przez państwo, a normy prawne stanowią zestaw 
ograniczeń zewnętrznych (Raciborski 2010: 8–11).  
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(4) W kolejnym typie opracowań autorzy wskazują elementy, co do któ-
rych panuje „powszechna zgoda”, elementy podstawowe powtarzal-
ne w wielu ujęciach lub świadomie wyodrębnione na podstawie wybranych 
konceptualizacji. Wśród składowych pojęcia niebudzących wątpliwości Herbst 
wylicza niewymuszoną aktywność ludzi, będącą narzędziem zmiany społecznej, 
orientację na wartości (wolność, tolerancja, zaufanie, poczucie przynależności), 
odwołanie się do pojęcia wspólnoty, stanie na straży dobra wspólnego, kontro-
la działań państwa (Herbst 2005: 11).  

Edmund Wnuk-Lipiński wylicza warunki brzegowe potrzebne w państwie 
do pojawienia się społeczeństwa obywatelskiego: istnienie przestrzeni publicz-
nej umożliwiającej swobodną instytucjonalizację sił społecznych, istnienie ko-
munikacji społecznej niepoddanej kontroli państwa oraz istnienie wolnego 
rynku wraz z ochroną własności prywatnej (Wnuk-Lipiński 2005: 122). 

Z kolei Piotr Weryński formułuje definicję społeczeństwa obywatelskiego 
na podstawie uzupełniających się koncepcji Ralfa Dahrendorfa i Edwarda Shil-
sa, uzasadnia ją i dopełnia ustaleniami na temat sfery publicznej, między innymi 
Habermasa. Weryński zakłada, iż społeczeństwa obywatelskie charakteryzuje 
współistnienie trzech koniecznych warunków: autonomicznych, niesterowa-
nych przez państwo organizacji i instytucji, zespołów uprawnionych roszczeń – 
praw obywatelskich cywilnych, politycznych i socjalnych, zbiorowej samoświa-
domości obywatelskiej, poznawczej i normatywnej, czyli sfery publicznej, bę-
dącej wytworem instytucji prywatnych i rządowych (Weryński 2009: 35–36). 
Skonstruowana definicja ma posłużyć do opracowania i zbadania wzorów 
uczestnictwa obywatelskiego, sytuujących się w różnych miejscach kontinuum 
pomiędzy liberalnym i republikańskim modelem obywatelskości (Weryński 
2010: 75–76; 78–82).  

W propozycji Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala zauważyć można 
alternatywne usytuowanie różnych perspektyw interpretacyjnych pojęcia. Przy-
bliżając swoje rozumienie pojęcia, we wprowadzeniu do zbioru z 2008 roku 
autorzy piszą, iż „można je widzieć między innymi jako strukturę instytucji 
politycznych, cywilizowaną i wyzbytą agresji formę redukcji napięć społecz-
nych, system wartości zapewniających trwałość wspólnoty postrzeganej w ka-
tegoriach dobra wspólnego lub jako zapośredniczenie potrzeb jednostki i ich 
zaspokojenie poprzez własną pracę jednostki oraz poprzez pracę i zaspokajanie 
potrzeb wszystkich innych – system potrzeb jak widział to Hegel” (Kościański, 
Misztal 2008: 28). 
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Zdaniem Aldony Wiktorskiej-Święckiej, pomimo generalnych trudności  
w rozstrzygnięciach terminologicznych, różnicy zdań nie wywołuje najbardziej 
podstawowe rozumienie, zgodnie z którym społeczeństwo obywatelskie to 
„sieć dobrowolnych powiązań, w które wchodzą obywatele dla realizacji swo-
ich interesów lub uzyskiwania poparcia dla wyznawanych przez siebie idei. Po-
wiązania te istnieją niezależnie od państwa”. Następnie za Janem Herbstem 
autorka pisze, iż „społeczeństwo obywatelskie oznacza sferę niewymuszonej 
aktywności ludzi, którą można traktować jako narzędzie społecznej zmiany. 
Jest to aktywność związana z określonymi cnotami publicznymi, takimi, jak 
indywidualna wolność, tolerancja, zaufanie, poczucie przynależności do wspól-
noty i odpowiedzialności za dobro wspólne” (Wiktorska-Święcka 2007: 18, 
Herbst 2004: 108). 

(5) Piąty sposób to autorska propozycja konceptual izacj i  pojęcia. 
Do najważniejszych w tej, mniej nielicznej, grupie zaliczyć trzeba klasyczną 
definicję Andrzeja Sicińskiego, najbardziej wyczerpującą na gruncie polskim, 
operacyjną definicję Piotra Glińskiego, a także mniej znany model legalnego 
przejrzystego społeczeństwa obywatelskiego Jana Kubika.  

W 1991 roku Siciński definiował społeczeństwo obywatelskie przez sformu-
łowanie trzech opozycji do panującego systemu komunistycznego. Społeczeń-
stwo obywatelskie jest poziome, uczestniczące i otwarte, w opozycji do społe-
czeństw o organizacji pionowej, wycofanych i zamkniętych. W przeciwieństwie 
do typowej dla ustroju komunistycznego organizacji pionowej w polityce,  
gospodarce i życiu społecznym dominują powiązania poziome. Wyrazem  
tego jest własność prywatna i wielość przedsiębiorstw, partii i grup interesu 
oraz licznych organizacji pozarządowych i niezależnych samorządów lokal-
nych. Społeczeństwo obywatelskie zakłada ekonomiczną, polityczną, społeczną  
i charytatywną aktywność obywateli. Są oni podmiotami, nie zaś przedmiotami, 
którymi dysponuje państwo. I wreszcie społeczeństwo obywatelskie – w rozu-
mieniu Sicińskiego, który odwołuje się między innymi do ustaleń Leszka Koła-
kowskiego czy Karla Poppera – charakteryzuje otwartość na dialog i dyskusję, 
gotowość do kompromisu, duch krytycyzmu i antydogmatyzmu, zaufanie do 
metod naukowych, duch braterstwa. Siciński sygnalizuje jednakże, że nie 
wszystkie cechy społeczeństwa otwartego należałoby przypisać obywatelskie-
mu (Siciński 1991: 42–43). 

Gliński w kolejnych opracowaniach od roku 1996, konstruuje i precyzuje 
definicję operacyjną społeczeństwa obywatelskiego. Uwzględnia i łączy pod-
stawowe nurty interpretacyjne i określa swój model jako „obywatelsko-libe- 
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ralno-wspólnotowy”. Autor rozróżnia wcześniej cztery nurty: obywatelski,  
w tym ujęciu odwołuje się do cnót i odpowiedzialności obywateli, Artystotelesa 
i doktryny prawnonaturalnej; nurt liberalny nawiązuje do kategorii interesu  
i rynku, nurt polityczny do opozycyjnej roli społeczeństwa obywatelskiego wo-
bec państwa, zaś wspólnotowy akcentuje dojrzałość tożsamości zbiorowych  
i solidarności grupowej (Gliński 1999: 113).  

Elementy konstytutywne definicji operacyjnej mają charakter cech struk- 
turalno-rezydualnych oraz normatywno-kulturowych. Najpełniejszą i uzupeł-
nioną wersję definicji prezentuje w tekście z roku 2004. Społeczeństwo obywa-
telskie charakteryzują następujące cechy: 1) ulokowanie w sferze pośredniej 
pomiędzy grupami pierwotnymi a wielkimi strukturami, takimi jak państwo czy 
społeczeństwo polityczne, 2) poziomy charakter więzi strukturalnych i równo-
prawność partnerów społecznych, 3) oddolność, spontaniczność i niezależność 
działania lub akcesu jednostek i grup, wyrażająca arystotelesowską koncepcję 
podmiotowości obywateli, 4) dojrzałe tożsamości społeczne grup i wspólnot 
oraz ich zdolność do obrony i zachowania swego systemu wartości w sytuacji 
zagrożenia, 5) otwartość społeczeństwa i budowanie tożsamości wokół szero-
kiego spektrum wartości, 6) posiadanie statusu akceptacji społecznej przez 
wartości będące podstawą tych tożsamości, wraz z twardymi i nieprzekraczal-
nymi w danej społeczności granicami aksjologicznymi, 7) akceptacja demokra-
tycznych «reguł gry», 8) szacunek dla prawa, 9) indywidualna i zbiorowa aktyw-
ność społeczna, zaangażowanie, chęć działania w sprawach obywatelskich  
i publicznych, powiązana w praktyce z poczuciem sprawstwa obywatelskiego 
czy poziomem kapitału społecznego, mającą różnorodne formy, od prostej 
artykulacji potrzeb i interesów, poprzez nacisk na władzę aż do samodziel- 
nej organizacji instytucji zaspokajających różnorakie potrzeby czy interesy,  
10) tolerancja dla odmienności, inności, alternatywnych form życia i ekspresji, 
11) funkcjonowanie instytucji negocjacyjnych i mediacyjnych, 12) stała i dyna-
miczna debata publiczna funkcjonująca w świadomości, której celem jest defi-
niowanie wartości i interesów społecznych, wyjaśnianie stanowisk, poszerzanie 
zakresu dobra wspólnego, 13) efektywnościowe postawy ekonomiczne, przed-
siębiorczość, dążenie do realizacji celów ekonomicznych, na podstawie których 
tworzą się naturalne aspiracje, potrzeby i wartości obywatelskie oraz kształtują 
warunki materialne, umożliwiające ich realizację, 14) ład etyczny, poczucie 
sprawiedliwości społecznej i godnego życia wszystkich obywateli, 15) prakty-
kowanie cnót obywatelskich, bezpośrednich (np. prospołeczna aktywność 
obywatelska lub też wszelkie przymioty budujące pozytywne relacje między-
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ludzkie, wzmacniające odpowiedzialność za wspólnoty) i pośrednich (przywo-
ływanych przez Glińskiego w sensie liberalnym, jako zdolność uzyskiwania 
publicznych korzyści poprzez realizację prywatnych interesów), 16) poczucie 
posiadania reprezentacji politycznej i «sprawstwa obywatelskiego», 17) wiedza  
i świadomość obywatelska wraz ze sprawnym systemem formalnych i niefor-
malnych instytucji edukacji obywatelskiej, 18) funkcjonowanie zasady pomoc-
niczości, 19) istnienie kapitału społecznego, w rozumieniu Putnama (Gliń- 
ski 2004: 59–65). Wielość i precyzacja poszczególnych elementów definicji  
w kolejnych opracowaniach autora stanowi istotny wkład w próbę uchwycenia 
polskiej specyfiki zagadnienia i jego empirycznego desygnatu. Odsłania jedno-
cześnie potrzebę adekwatnego opisu polskiej rzeczywistości w optyce łączącej 
kilka paradygmatów. Autor stwierdza, iż zaproponowana definicja uwzględnia 
całą tradycję interpretacji pojęcia, a także współczesne jego ujęcia i ma na celu 
ich zintegrowanie.  

Interesujący model społeczeństwa obywatelskiego konstruuje Jan Kubik, 
który w czterech krokach analitycznych pokazuje potencjalne warianty jego 
rozwoju, by wyłonić z nich model klasyczny, najpełniej ukształtowany, okre-
ślony mianem legalnego przejrzystego społeczeństwa obywatelskiego. Składa 
się ono z grup wtórnych, w których członkostwo jest dobrowolne i oparte na 
umowie społecznej. Grupy wtórne, horyzontalne, demokratyczne i tolerancyj-
ne mogą być jednakże grupami tajnymi i sekretnymi. Stąd pierwszy element 
konstytutywny definicji to grupy wtórne, charakteryzujące się dobrowolnością 
uczestnictwa (członkostwo nieoparte na zasługach i klientyzmie). Drugą cechą 
wyznaczającą ramy pojęcia jest przejrzystość, wyrażająca się w klarownych za-
sadach funkcjonowania, dostępnych dla zewnętrznej kontroli, ogłaszanych 
publicznie w sytuacji, gdy działania organizacji mogą oddziaływać na innych 
ludzi. Kolejnym kryterium wyznaczającym przynależność do przejrzystego 
społeczeństwa wtórnego są trzy cechy: nacisk na tolerancję wobec innych grup 
oraz gotowość do współpracy lub współzawodnictwa zgodnie z przyjętymi 
zasadami i szacunkiem, pozioma sieć powiązań interpersonalnych, demo- 
kratyczna, a nie autorytarna struktura władzy. Powstający podzbiór różnych 
grup wtórnych Kubik określa przejrzystym społeczeństwem obywatelskim.  
W czwartym etapie dołącza cechę legalności, określającą relacje pomiędzy spo-
łeczeństwem obywatelskim a państwem. Pełna legalność ma miejsce, gdy rząd 
tworzy i chroni przestrzeń publiczną, w której każda grupa spełniająca kryteria 
prawne może działać. Nielegalność ma miejsce wtedy, gdy państwo nie stwarza 
żadnych warunków na działanie organizacji niezależnych, a legalność wybiór-
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cza wtedy, gdy rząd autoryzuje selektywnie niektóre grupy, działając autorytar-
nie (Kubik 2008: 6–9). Legalne przejrzyste społeczeństwo obywatelskie to spo-
łeczeństwo obywatelskie w pełni ukształtowane, a określenie jego kondycji, 
zdaniem Kubika powinno obejmować nie tylko to, co dzieje się w jego wnę-
trzu, ale relacje z państwem, gospodarką, społeczeństwem politycznym, społe-
czeństwem domowym (rodziną i sieciami pokrewieństwa) oraz ze sferą mię-
dzynarodową (tamże, s. 10). Podstawowym elementem definicji Kubika jest 
stopniowe dookreślanie taksonomii grup społeczeństwa obywatelskiego, po-
przez wskazanie na kryteria tej przynależności.  

 
 

Tematyka prac 
 
Tematyka teoretycznych i empirycznych studiów socjologicznych nad spo-

łeczeństwem obywatelskim obejmuje kilka grup zagadnień (Gliński 2007, 
2007a). Ich zakres odsłania z jednej strony zainteresowania polskich socjolo-
gów, z drugiej zapośredniczone w ich badaniach i pracach zapotrzebowania 
społeczne.  

(1) Prace podejmujące zagadnienie społeczeństwa obywatelskiego 
dotyczą w znacznej mierze organizacji  pozarządowych, ujmowanych 
jako jego nośniki i organizacyjna infrastruktura. Zaangażowanie w organiza-
cjach trzeciego sektora uznaje się za najbardziej dostępny i mierzalny wymiar 
aktywności obywatelskiej, a jego aktualny stan za odzwierciedlający kondycję 
społeczeństwa obywatelskiego w danym kraju. Jako przykład warto wymienić 
artykuł Ewy Leś i Stanisława Nałęcza dotyczący potencjału ekonomicznego  
i społecznego sektora organizacji pozarządowych (Leś, Nałęcz 2002: 13–31), 
tekst Jerzego Bartkowskiego o społecznych determinantach geograficznego 
rozmieszczenia organizacji nonprofit w Polsce (Bartkowski 2002: 32–51), 
opracowania dotyczące relacji pomiędzy władzami publicznymi a sektorem 
pozarządowym Piotra Marciniaka, Zbigniewa Woźniaka i Barbary Iwankiewicz-
Rak z tego samego tomu z roku 2002, teksty Piotra Glińskiego, Barbary Le-
wenstein i Hanny Palskiej z drugiej części tomu Samoorganizacja społeczeństwa 
polskiego (2004), raporty z badań Stowarzyszenia Klon-Jawor, realizowanych  
w ramach międzynarodowego projektu badawczego zwanego Indeksem Społe-
czeństwa Obywatelskiego (Indeks 2005; 2007).  

(2) Ważny kontekst badań społeczeństwa obywatelskiego stanowią wspól-
noty lokalne. Jak zauważają Barbara Lewenstein i Maria Theiss, „poszukując 
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dróg efektywnego rozwoju i zmiany w społecznościach lokalnych, coraz czę-
ściej zachodni teoretycy kierują swoją uwagę w stronę roli struktur obywatel-
skich w tym procesie” (Lewenstein, Theiss 2008: 109). Akcent pada tutaj na 
udział trzeciego sektora w tworzeniu sieci partnerskiej współpracy i w świad-
czeniu usług społecznych (Frączak 2004; Frączak, Skrzypiec 2004), natomiast 
lokalność postrzegana jest jako najbliższy kontekst dla rewitalizacji i rozwoju 
oddolnej aktywności obywateli, w sytuacji utrwalonej bierności, wzrastającej 
indywidualizacji i obserwowanego we wszystkich krajach europejskich zmniej-
szania się zainteresowania sprawami publicznymi. Według Jacka Wodza, „to 
właśnie na szczeblu lokalnym, a więc tam, gdzie demokracja dzieje się na na-
szych oczach, a aktorzy życia lokalnego identyfikowalni są w kontekstach bez-
pośrednich, mamy do czynienia z wytwarzaniem się postawy aktywności poli-
tycznej, to tutaj najłatwiej jest przejść od konstatacji co do swego własnego 
miejsca w zbiorowości lokalnej, do identyfikacji swych własnych interesów, to 
wreszcie tutaj tworzą się wzory socjalizacji politycznej, bowiem w tej właśnie 
socjalizacji liczy się doznawana skuteczność poszczególnych działań” (Wódz 
2004: 222). 

Znaczenie lokalności, jako właściwego obszaru badania rzeczywistego, a nie 
wyobrażonego społeczeństwa obywatelskiego, podkreśla w swoich pracach 
Joanna Kurczewska (Kurczewska 2004; 2008) i inni badacze lokalności, np. 
Piotr Frączak i Ryszard Skrzypiec konstruujący mapy aktywności lokalnej (Frą-
czak, Skrzypiec 2004). Kurczewska wskazuje między innymi na tradycje jako 
zasoby kulturowe i społeczne nie tylko wzmacniające społeczność, ale wspiera-
jące ją w relacjach z otoczeniem, ogniskujące i generujące lokalne działania 
obywatelskie (Kurczewska 2004). W tej grupie studiów odnotować trzeba 
przygotowywane przez Kurczewską i zaproszonych badaczy uczestniczących  
w seminarium IFiS PAN trzy tomy zatytułowane Oblicza lokalności (2004, 2006, 
2008), poświęcone kolejno: Polsce lokalnej końca lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku z punktu widzenia tradycji i pamięci indywidualnej i zbiorowej, lokalnej 
Polsce przełomu wieków i jej doświadczeniu różnic i różnorodności oraz spo-
łeczności lokalnej interpretowanej „aktywistycznie”, podmiotowo, w kontek-
ście procesów integracji europejskiej i globalizacji społecznej i kulturowej 
(Kurczewska 2008a: XIII–XIX). 

Badania społeczności lokalnych, zwłaszcza terenowe i jakościowe, nieogra-
niczone do analiz trzeciego sektora, pozwalają na uchwycenie oddolnych uwa-
runkowań i kontekstów obywatelskości, wyprowadzają refleksję poza wąskie 
wskaźniki związane z przynależnością do organizacji pozarządowych i ich 
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funkcjonowaniem, ukazują różne obszary obywatelskiego zaangażowania i ba-
riery, na jakie natrafia. Piszą o tym również autorzy tekstów zbioru z roku 2005 
Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, między 
innymi Jacek Wódz, Dariusz Niedźwiedzki, Piotr Weryński. 

(3) Z zagadnieniem wspólnot lokalnych wiąże się kwestia kapitału spo-
łecznego i  zaufania społecznego. Struktury społeczeństwa obywatel- 
skiego uznaje się za środowiska potencjalnie wytwarzające kapitał społeczny  
i generujące zaufanie. Z perspektywy teorii zaufania, aktywność i innowa- 
cyjność stanowi jeden z przejawów kultury zaufania, a w braku tego ostatnie- 
go upatruje się jedną z głównych przyczyn słabej aktywności obywatelskiej. 
Wskazują na to zarówno prace na temat kapitału społecznego (Theiss 2007), 
jak i zaproponowana przez Piotra Sztompkę teoria zaufania społecznego 
(Sztompka 2007).  

Cezary Trutkowski i Sławomir Mandes uznali pojęcia kapitału społecznego 
za znacznie bardziej funkcjonalne do opisu aktywności społeczności lokalnych. 
Zdaniem autorów, „główny problem z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego 
polega na tym, iż jest niewrażliwe na kontekst historyczny, społeczny i kultu-
rowy” (Trutkowski, Mandes 2005: 31). „Badania nad społeczeństwem obywa-
telskim w zdecydowanej większości polegają na ustaleniu liczby organizacji 
pozarządowych oraz badaniu warunków ich powstawania, a dyskusje wokół 
tego pojęcia sprowadzają się najczęściej do problemu, jakie instytucje włączyć 
do normatywnie definiowanego społeczeństwa obywatelskiego, a jakie z niego 
wykluczyć” (tamże, s. 30). Na związek kapitału społecznego, a w nim więzi 
społecznych, zaufania społecznego oraz zgeneralizowanych norm wzajemności 
i aktywności obywatelskiej zwracają również uwagę Maciej Frykowski, Paweł 
Starosta, Ireneusz Sadowski, Artur Kościański, Piotr Gliński, Jerzy Bartkowski, 
Wioletta Szymczak (Szymczak 2008: 151–169). O kwestiach metodologicznych 
związanych z badaniem kapitału społecznego piszą natomiast Maria Theiss  
i Barbara Lewenstein (Theiss, Lewenstein 2009: 39–56). 

(4) Kwestię współpracy społeczeństwa obywatelskiego z państwem w za-
kresie efektywnego dostarczania usług społecznych i troski o dobro wspólne 
poruszają opracowania dotyczące miejsca organizacji pozarządowych w poli-
tyce społecznej (Gliński 2008: 13). Społeczeństwo obywatelskie utożsamia-
ne jest tu przede wszystkim z sektorem pozarządowym, który pełni funkcję 
tworzenia, agregacji i artykulacji interesów społecznych. Taką funkcję przypisu-
je społeczeństwu obywatelskiemu Jürgen Habermas, w nurcie pośrednim po-
między liberalizmem a republikanizmem. Spontanicznie powstające zrzeszenia, 
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organizacje i ruchy, podejmują, uogólniają i nagłaśniają w sferze publicznej 
społeczne problemy, mające często swe źródła w sferze życia prywatnego 
(Broda-Wysocki 2003: 38).  

Realizacja celów aktywnej polityki społecznej przypisywana jest również 
społecznościom lokalnym, a wrażliwość na potrzebujących i powstające pro-
blemy społeczne (pomoc ubogim, bezrobotnym, walka z patologiami) należy 
do wymogów kierowanych w stronę aktywnych obywateli. Oczekuje się, że 
przejmą oni różne zadania państwa w zakresie świadczenia usług społecznych, 
troski o podnoszenie standardu życia, realizacji zasady pomocniczości, zaś  
organizacje pozarządowe wzmocnią swoją rolę aktywizowania obywateli po-
przez animację, edukację, wsparcie finansowe (Grewiński 2007). Wśród auto-
rów zajmujących się problematyką aktywności obywatelskiej w kontekście poli-
tyki społecznej wymienić trzeba Krzysztofa Frysztackiego, Marka Rymszę, 
Ewę Leś, Andrzeja Jurosa, Tomasza Kaźmierczaka, Barbarę i Tomasza Sa- 
dowskich, Mirosława Grewińskiego, Józefinę Hrynkiewicz, Kazimierę Wódz,  
Jerzego Krzyszkowskiego, Piotra Saustowicza. Opracowania socjologiczne 
koncentrują się na promowaniu zwiększenia udziału organizacji pozarządo-
wych w realizacji celów polityki społecznej i polepszaniu warunków legislacyj-
nych i organizacyjnych sprzyjających temu celowi. 

(5) Nieco mniej liczną grupę stanowią prace skupiające się na działaniu po-
jedynczych aktorów społeczeństwa obywatelskiego, indywidualnych  
i zbiorowych. Uwagę socjologów zwracają między innymi motywacje społecz-
ników, wzory uczestnictwa obywatelskiego (Weryński 2009, 2010; Chimiak 
2004; Lewenstein, Palska 2004), kwestie świadomości i przekonań osób zaan-
gażowanych w organizacjach (Dudkiewicz 2006, 2009), style działań całych 
organizacji (Gliński 2006). Wiele z tych badań rzuca ważne światło na uwarun-
kowania, treść i specyfikę polskiej aktywności, zróżnicowaną samoświadomość 
osób zaangażowanych w małych organizacjach lokalnych i organizacjach po-
nadregionalnych pokazującą przywiązania do lokalności, genezę aktywności 
sięgającą rodzinnych tradycji i historii. Badania motywacji osób aktywnych po-
kazują, że „działalność społeczna jest ważnym elementem biografii rodzinnej  
w co najmniej 2/3 z opowiedzianych historii życia”, ponadto osoby te cechuje 
„orientacja na wartości społeczne, rozumiane jako wyczulenie na dobro kon-
kretnych grup lub całego społeczeństwa” (Lewenstein, Palska 2004). Meto- 
dologia tej grupy badań ukierunkowuje się na bezpośrednie identyfikowanie 
zjawisk społecznych, ich opis i wyjaśnienie, również w kategoriach związanych  
z pojęciem obywatelskości. 
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(6) Najsłabiej opracowanym kontekstem społeczeństwa obywatelskiego są 
organizacje rel igi jne. Powiązanie różnych form oddolnej, społecznej aktyw-
ności Polaków z wymiarem religijnym było często pomijane. O samoorganizacji 
obywatelskiej opartej na instytucjach Kościoła katolickiego w okresie transfor-
macji pisała Słodkowska. Jej zdaniem była to jedna z czterech cech społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce, obok zinternalizowanych i artykułowanych po-
staw demokratycznych, patriotycznego i narodowego zabarwienia języka ekspre-
sji obywatelskiej, odrzucenia przemocy w działaniu społecznym na rzecz praw 
obywatelskich (Słodkowska 2006: 75–76). Społeczną aktywność Polaków zrze-
szonych w grupach etosowych, np. religijnych końca lat osiemdziesiątych charak-
teryzowała również Ewa Krystyna Siellawa-Kolbowska (2002: 80–91). 

Obecnie, poza pytaniami o trzeciosektorowość organizacji religijnych, dys-
kutuje się o ich potencjale aktywizacyjnym i więziotwórczym, o pełnieniu funk-
cji społecznie użytecznych, o wpływie na przywiązanie do tradycji i wartości 
typowych w kulturze polskiej. Odsetek zaangażowania w organizacjach religij-
nych na tle przynależności do innych organizacji trzeciego sektora jest bowiem 
statystycznie istotny. Według danych KAI wśród członków wszystkich organi-
zacji pozarządowych w Polsce, około 75% to członkowie ruchów i wspólnot 
religijnych oraz stowarzyszeń katolickich, co znajduje przybliżone potwier- 
dzenie w badaniach trzeciego sektora, a także w sondażach dotyczących aktyw-
ności Polaków i wolontariatu. Według Herbsta, skala zaangażowania w organi-
zacjach religijnych skłania do opisywania ich jako differentia specifica polskiego 
społeczeństwa obywatelskiego (Herbst 2005: 73). Wśród innych opracowań 
tego zagadnienia wspomnieć należy artykuły Tadeusza Kamińskiego, Marii 
Rogaczewskiej, Mirosławy Grabowskiej, Stanisława Burdzieja.  

 
 

Normatywność, diagnozy i postulaty 
 
Zachowując swoje normatywne zabarwienie, pojęcie społeczeństwa obywa-

telskiego służy jako układ odniesienia do oceny działań realnie istniejącego 
społeczeństwa. Normatywność stanowi z jednej strony cechę immanentną wpi-
saną w ideę od czasów Arystotelesa, z drugiej – integralnie wiąże się z wymo-
gami demokracji liberalnej. Mirosława Marody wyjaśniając tę kwestię pisze, iż 
„społeczeństwo jest o tyle obywatelskie, o ile jego członkowie kierują się  
w swych działaniach cnotami obywatelskimi, zakładającymi rozumne i kie- 
rowane zasadami sprawiedliwości, wolności i solidarności zaangażowanie na 
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rzecz dobra całej obywatelskiej wspólnoty” (Marody 2005: 212). Marody pod-
kreśla jednakże, że w przypadku kategorii „społeczeństwo obywatelskie” na-
stąpił proces sygnalizowany przez Norberta Eliasa. Polega na tym, iż kształto-
wanie nowych pojęć generowane jest przez długotrwałe procesy społeczne  
i nowe doświadczenia, których poszczególne elementy ujmowane są i syntety-
zowane za pomocą nowych słów lub przez zmianę znaczeń słów używanych 
dotychczas. W stosunku do omawianego pojęcia „zmiana ta – zdaniem Marody 
– polegała przede wszystkim na przeniesieniu akcentów z aspektu opisowego 
na normatywny, z analiz empirycznych podkreślających jego znaczenie dla 
efektywnego funkcjonowania demokratycznego państwa do analiz pojęciowych 
wydobywających na plan pierwszy jego wspólnotowy charakter i ustanawiają-
cych coś w rodzaju typu idealnego integracji społecznej” (tamże, s. 217). 

Według Grażyny Skąpskiej teorie społeczeństwa obywatelskiego są przede 
wszystkim teoriami normatywnymi i praktycznymi, gdyż ich zadaniem jest 
formułowanie warunków realizacji historycznie zmiennego ideału suwerennej 
wspólnoty wolnych obywateli. „Opierają się na koncepcji społecznego pod-
miotu jako podmiotu moralnego, w konsekwencji podejmują również etyczne 
kwestie kooperacji w wolnym i suwerennym społeczeństwie […]. Jest to pro-
blematyka cnót obywatelskich, postaw obywatelskich oraz wartości etycznej 
samego społeczeństwa obywatelskiego” (Skąpska 2005: 286). 

W Polsce normatywność wzmocniona jest doświadczeniem konsekwentnej  
i nacechowanej etycznie, oddolnej aktywności społecznej w szczególnym okre-
sie historyczno-kulturowym, jakim była transformacja. Warto zwrócić najpierw 
uwagę na podkreślany w opracowaniach socjologów normatywny wymiar real-
nie rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego, kształtującego się w Polsce  
w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku. Powstało ono na określonym podło- 
żu historyczno-kulturowym, a charakteryzowały go mocno zinternalizowane  
i artykułowane wartości oraz postawy demokratyczne, wymiar patriotyczny  
i silne narodowe zabarwienie języka, w którym były wyrażane formy ekspresji 
obywatelskiej, odrzucenie przemocy w działaniu społecznym na rzecz praw 
obywatelskich, wymiar religijny łączący się z samoorganizacją społeczeństwa, 
której rozwój opierał się na instytucjach Kościoła katolickiego (Słodkowska 
2006: 75–76; Wnuk-Lipiński 2007: 9–10; Kwiatkowski 2003: 60–62). Również 
zdaniem Szawiela struktury demokratycznej opozycji do roku 1980 były „nor-
matywnie zintegrowane: normy solidarności, wolności, sprawiedliwości nie 
tylko spajały wewnętrznie różne grupy, ale stanowiły też podstawę międzygru-
powych solidarności i współpracy” (Szawiel 2003: 149–150).  
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Doświadczenia wschodnioeuropejskie stały się modelem najbardziej popu-
larnej idei społeczeństwa obywatelskiego, zwanej „etycznym społeczeństwem 
obywatelskim”, która odznaczała się, jak pisze Szacki, „niezwykle mocnym 
uwydatnieniem wspólnych wartości wyznawanych przez członków tego społe-
czeństwa w opozycji do wartości, jakie usiłowało narzucić państwo” (Szacki 
1997: 36). Ów etyczny aspekt został przez doświadczenia wschodnioeuropej-
skie uwydatniony i zyskał na nowo status jednego z ważnych elementów poję-
cia. Renesans idei wiązał się więc ściśle z przypomnieniem jego wymiaru mo-
ralnego, jakkolwiek również dla autorów zainteresowanych głównie światem 
zachodnim wymiar etyczny odgrywał rolę istotną, czego przykładem jest 
Edward Shils i jego często przywoływane przez polskich socjologów stwier-
dzenie o podzielanej zbiorowej świadomości poznawczej i normatywnej, której 
podstawowym elementem jest wyobrażenie wspólnego dobra (tamże, s. 38). 

Według Glińskiego obecność etycznego elementu w definicji społeczeństwa 
obywatelskiego i potrzebę jego uwzględniania w definicji operacyjnej uzasadnia 
pozytywna konotacja pojęcia w języku polskim, związana z godnościowo-
podmiotowym odbiorem pojęcia, grecka i rzymska tradycja, w której wymiar 
moralny był podstawowym wyznacznikiem obywatelskości, etyczny charakter 
współczesnych wymogów przypisywanych społeczeństwu obywatelskiemu 
(zorientowanie na realizację dobra ogólnego przez agregację działań partyku-
larnych, przyzwolenie na funkcjonowanie strzeżonych przez państwo reguł gry 
rynkowej, realizacja cnót obywatelskich, wolność i niezależność jednostek  
i grup wobec siebie i państwa, niepatologiczne więzi społeczne) oraz zadanie 
realizowania sprawiedliwości społecznej wynikające z kolei z tradycji socjali-
stycznej (Gliński 1999: 119). „Treść pojęcia społeczeństwo obywatelskie jest 
ściśle związana z wymiarem etycznym. Pewien porządek moralny zawsze stoi 
na straży relacji obywatelskich” (tamże, s. 118–119).  

Pietrzyk-Reeves przekonuje, iż normatywność może się stać uniwersalnym 
elementem jednoczącym odmienne tradycje interpretacyjne społeczeństwa 
obywatelskiego, który zachowuje ważność pomimo zmiany kontekstów histo-
rycznych i politycznych. Zdaniem autorki właśnie renesans omawianej idei  
w jej wymiarze normatywnym może sugerować, że tkwi w niej „nieprzemijający 
potencjał” (Pietrzyk-Reeves 2004: 301–302). 

Normatywność omawianego pojęcia znajduje odzwierciedlenie w licznych 
diagnozach różnych wymiarów obywatelskości Polaków oraz w postulatach ak-
tywizacji społecznej. Diagnozy, postulaty i prognozy są dominantą w studiach 
nad społeczeństwem obywatelskim w Polsce. Dotyczą najczęściej poziomu zbio-



Pomiędzy liberalizmem a republikanizmem. W poszukiwaniu polskich idei społeczeństwa obywatelskiego 67 

rowej aktywności obywatelskiej, przynależności do organizacji pozarządowych 
(np. badania CBOS), barier samoorganizacji obywatelskiej, jakości kapitału 
społecznego, poziomu zaufania społecznego, roli elit w tworzeniu społeczeń-
stwa obywatelskiego, funkcjonowania i problemów wewnętrznych trzeciego 
sektora, przejrzystości finansowej, współpracy z samorządami (Gliński 2006; 
2007, Kurczewska 2004; Wódz 2004; Frączak 2004; Trutkowski, Mandes 
2005). Nieco rzadziej ocenie poddaje się inne składowe pojęcia, wymieniane 
przez Glińskiego, takie jak np. wiedza, realizacja cnót obywatelskich.  

Polskie społeczeństwo obywatelskie określane jest mianem enklawowego 
(Gliński 1997; 2007a), wśród postaw Polaków akcentuje się przewagę nieufno-
ści, bierności, roszczeniowości nad postawami partycypacyjnymi, zorientowa-
nymi na idee pomocniczości i partnerstwa (Wiktorska-Święcka 2007: 25). Artur 
Kościański i Gliński, na podstawie badań porównawczych piszą z jednej strony 
o pulsacyjnym, zrywowym charakterze zachowań proobywatelskich Polaków 
oraz o niskim stopniu aktywności zinstytucjonalizowanej, ale też o jej wysokim 
potencjale, niezbędnym do podejmowania działań prospołecznych. Są one 
często ukryte, rutynowe i incydentalne oraz realizowane przez naprzemiennie 
rewitalizowane i popadające w bezruch sieci społeczne. Konkludując przepro-
wadzone analizy autorzy piszą, iż „polska jest krajem o dużym potencjale oby-
watelskim, ale potencjał ten nie rozwija się w sposób właściwy z uwagi na ba-
riery ekonomiczne i świadomościowe. Niski jest poziom zaufania do innych 
ludzi, słabe jest uczestnictwo w organizacjach, a jedynie poczucie alienacji jak-
by relatywnie, na tle innych społeczeństw europejskich, niższe” (Kościański, 
Gliński 2006: 235). 

 
 

Konkluzje 
 
Socjologiczny dorobek dotyczący społeczeństwa obywatelskiego jest te- 

matycznie szeroki i wieloaspektowy. Zawiera mniej opracowań całościowych  
i syntetyzujących, brakuje też badań empirycznych testujących istniejące teorie. 
Zgodzić się trzeba również ze spostrzeżeniem Kurczewskiej, iż socjologowie 
wykorzystują niejednokrotnie w ramach swoich opracowań ustalenia pocho-
dzące z różnych opcji teoretycznych i ideologicznych, oraz że stosują je do 
opisu zróżnicowanych i złożonych rzeczywistości społecznych. 

Od strony treściowej rodzime interpretacje zagadnienia zawierają zarówno 
wątki liberalne, jak i republikańskie. Przegląd wybranych strategii definiowania  
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i posługiwania się pojęciem społeczeństwa obywatelskiego ukazuje rozmaitość 
sposobów interpretacji i implementacji koncepcji teoretycznych. Skłania też do 
sformułowania wniosku, iż trudno byłoby wskazać wyraźnie zarysowujący się 
prymat opcji liberalnej lub republikańskiej czy też zarysy specyficznie polskich 
idei. W kontekście odradzania się oddolnej aktywności obywatelskiej aspekt 
stowarzyszeniowy wydaje się wysuwać na plan pierwszy, jako element najbar-
dziej pożądany i oczekiwany po latach społecznej bierności i deprecjonowania 
wszelkiego zaangażowania w sferze publicznej. Nie dziwi zatem fakt, że znaj-
duje on duże zainteresowanie wśród socjologów. Jest on jednocześnie niejako 
równoważony badaniami wspólnot lokalnych i lokalnych wymiarów działań 
obywatelskich. 

W większości analiz zasadniczą kwestią pozostaje problem samej aktywno-
ści, stanowiącej cechę konstytutywną wszystkich modeli społeczeństwa obywa-
telskiego i jego najnowszych konceptualizacji (Gliński 1999: 115). W polskiej 
rzeczywistości i jej socjologicznej ocenie to ona stanowi piętę achillesową  
i zagadnienie centralne.  

W diagnozach, interpretacjach i ofertach aktywizacyjnych istnieją obok siebie 
nie tylko dwie wizje obywatelskości: stowarzyszeniowej i wspólnotowej, lecz 
także dwie metodologie. Implikacje praktyczne obydwóch podejść wiodą w róż-
nych kierunkach: można bowiem czytać rzeczywistość, szukać jej kontekstów 
kulturowych i historycznych, potencjału oraz deficytów i na tej podstawie pro-
jektować oraz inicjować działania aktywizacyjne; można też testować i adaptować 
modele konstruowane w innych uwarunkowaniach społecznych i kulturowych, 
by następnie wdrażać proponowane na ich gruncie rozwiązania czy projekty. 
Otwarte pozostaje pytanie o adekwatność każdej z perspektyw, o możliwość 
wypracowania idei i miar pozwalających opisać i wyjaśnić stan obecny i zmianę 
realnie egzystującego, polskiego społeczeństwa obywatelskiego.  

Jedną z przyczyn, dla których wyodrębnienie wiodących idei nie wydaje się 
możliwe, jest rzeczywistość społeczna, złożona i niejednolita, która poniekąd 
narzuca sposoby operacjonalizowania pojęcia z uwzględnieniem elementów  
z dwóch paradygmatów, niejasność i nieostrość samego pojęcia społeczeństwo 
obywatelskie i jego obecnego znaczenia w ramach dwóch nurtów, wreszcie 
brak spójnej wizji tego, czym miałoby być polskie społeczeństwo obywatelskie.  

Refleksje powyższe, a także różnorodność podejść i sposobów analiz poka-
zują, iż poszukiwanie wątków charakterystycznych polskiej debaty na temat 
społeczeństwa obywatelskiego doprowadza do przestrzeni „pomiędzy” trady-
cjami liberalizmu i republikanizmu i sugeruje jej uzupełnienie wynikającymi  
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z rodzimych doświadczeń konfiguracjami poszczególnych elementów defini-
cyjnych. Wskazuje także na złożoność rzeczywistości kraju postkomunistycz-
nego, posiadającego swoje uwarunkowania, jak też tradycje, odsłania złożoność 
rzeczywistości społecznej, która domaga się adekwatnych, wielowątkowych 
analiz.  
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W europejskiej tradycji intelektualnej, ale i praktyce społecznej występują 
dwa fundamentalne sposoby pojmowania pojęcia i idei społeczeństwa obywa-
telskiego. Treści społeczne, które ich dotyczą nazywam wzorami uczestnictwa 
obywatelskiego, jako aksjologicznie nienacechowane, łatwiejsze do operacyjnej 
przekładalności. Z jeden strony ma miejsce liberalny antyetatyzm i indywidu-
alizm, pełna akceptacja działań oddolnych, horyzontalnych, autonomicznych, 
zgodnie z zasadą: co nie jest zabronione, to jest dozwolone, a z drugiej – repu-
blikańska wiara w działania wspólnotowe, ograniczone zaufanie do sponta-
nicznych zachowań społecznych, podkreślanie wagi regulacji prawnych w życiu 
społecznym, regulacyjnej i wzorotwórczej roli elit.  

Między dwiema analizowanymi megaideologiami istnieją różnice na po- 
ziomie akceptowanych, promowanych i dominujących typów więzi między 
uczestnikami wspólnoty. Jeżeli odwołamy się do klasycznych, durkheimow-
skich typów solidarności społecznej czy toennisowskiech typów woli i wynika-
jących z nich stosunków społecznych, to będzie można stwierdzić, że z liberal-
nym typem uczestnictwa w życiu społecznym powiązany jest typ solidarności 
organicznej i wola racjonalna, czyli typy uczestnictwa oparte na stosunkach 
rzeczowych, instrumentalnych, anonimowych, ponadlokalnych. Stosunki ce-
chujące się istotnym znaczeniem działań indywidualnych aktorów, w złożonym 
świecie. Natomiast w przypadku republikańskiego typu uczestnictwa adekwat-
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nym i pożądanym sposobem utrzymywania relacji międzyludzkich jest relacja 
oparta na typie solidarności mechanicznej i woli naturalnej, czyli wspólnotowej, 
gdzie istotna jest wspólnota wartości, zaufanie i więź osobista do partnerów 
interakcji, działania kolektywne, w silnych strukturach lokalnych czy środowi-
skowych. 

We współczesnych naukach społecznych przyjmuje się za kanon, że po 
putnamowsku rozumiany kapitał społeczny, szczególnie w swojej pomosto- 
wej postaci, jest niezbędny do funkcjonowania dojrzałej sfery publicznej. Bez  
zasobotwórczych więzi społecznych życie obywatelskie jest pozbawione swo- 
jej konstytutywnej treści. O sile i zakresie tych więzi decydują według Jamesa  
Colemana (1990): zaufanie między podstawowymi aktorami życia publicznego, 
wspólnota normatywna, powiązania instytucjonalne i osobowe, budujące zaso-
botwórcze kapitały społeczne. 

Dlatego uprawnionym wydaje się założenie, że za wyznacznik określonych 
form zaufania, norm i powiązań, odpowiednio korespondujących z liberal-
nym oraz republikańskim wzorem uczestnictwa w życiu publicznym przyjąć 
można określony typ kapitału społecznego. Odpowiednio, kapitał pomosto-
wy można powiązać z działaniami ponadlokalnymi, instrumentalnymi, opar-
tymi na działaniach autonomicznych jednostek, który charakteryzuje wzór 
liberalny. Kapitał wiążący, powiązany z typami więzi wspólnotowych, oparty 
na działaniach grup pierwotnych, zakorzenieniu jednostki we wspólnocie, 
sprzyjający elityzacji i społecznej ekskluzywności, jest powiązany ze wzorem 
republikańskim.  

W tym artykule autor ma zamiar wykazać związek między poziomem  
rozwoju kilku wymiarów kapitału społecznego (zaufania, norm i powiązań)  
a jakością funkcjonowania wybranych aspektów polskiej makrostukturalnej 
sfery publicznej oraz życia obywatelskiego. Wywód rozpocznie się od przy-
pomnienia podstawowych sposobów rozumienia kapitału społecznego we 
współczesnych naukach społecznych: funkcjonalistycznej i konfliktowej. Na-
stępnie zostanie przedstawione autorskie operacyjne ujęcie form kapitału 
społecznego, której inspirację teoretyczną stanowiła wspomniana wyżej kon-
ceptualizacja Colemana. Końcowa część będzie egzemplifikacją empirycz- 
ną przedstawionych wcześniej założeń teoretycznych o dwóch dominujących 
typach więzi i kapitałów społecznych oraz odpowiadających im wskaźnik- 
ków. Zaprezentowane wyniki pozwolą na diagnozę zasobów kapitałów  
społecznych w kilku zróżnicowaniach strukturalnych polskiego społeczeń-
stwa. 
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Funkcjonalne i konfliktowe ujęcie kapitału społecznego 
 
Zasoby kapitału społecznego, obok kapitału ludzkiego czy ekonomicznego, 

odgrywają decydującą rolę w zrównoważonym rozwoju społeczności lokal-
nych, regionów, a jako konsekwencja, całych społeczeństw (Bartkowski 2007; 
Herbst 2007). W miarę precyzyjne zdefiniowanie zakresu pojęciowego kapitału 
społecznego pozwoli na jego późniejsze zoperacjonalizowanie. Jest to jednak 
zadanie trudne, bo dotyczy złożonego i wieloaspektowego zjawiska. W literatu-
rze przedmiotu odnaleźć można kilkadziesiąt sposobów definiowania kapitału 
społecznego (Adler, Seok-Woo 2000: 93). Dla uporządkowania wywodu wy-
różnione zostaną dwie podstawowe koncepcje tego pojęcia, które przypisać 
można do dwóch głównych makrostrukturalnych paradygmatów teoretycz-
nych: funkcjonalizmu i teorii konfliktu. Nurt pierwszy podkreśla aspekt zbio-
rowych działań, społecznie zasobotwórczych, integrujących, budujących więzi  
i sieci więzi, tworzonych na gruncie wspólnoty aksjonormatywnej, drugi akcen-
tuje znaczenie zasobów indywidualnych czy grupowych (środowiskowych,  
towarzyskich, korporacyjnych), które częściej świadczą o istniejących nierów-
nościach i konfliktach społecznych niż o wspólnocie wartości czy interesów.  

Aktywność obywatelska manifestuje się, między innymi, poprzez realizowa-
nie praw wyborczych, przez wybory reprezentantów do poszczególnych struk-
tur władz samorządowych i ustawodawczych. Kapitał społeczny, rozumiany 
zgodnie z założeniami putnamowskiej teorii demokracji w działaniu, który 
konstytuuje trwałe postawy i zachowania obywatelskie, jest generowany nie na 
poziomie ogólnokrajowych, megastrukturalnych działań wyborczych, kampanii 
politycznych, ale na poziomie mezostruktur – regionów oraz społeczności  
lokalnych, w codziennych działaniach „rozumnych podmiotów świata życia”. 
Tu kształtowane są desygnaty pojęcia dobra wspólnego – wzajemne zaufanie 
między obywatelami, władzami lokalnymi, sferą organizacji pozarządowych czy 
uczestnikami życia gospodarczego. Tu powstają więzi i sieci społeczne oparte 
na wyuczonych oczekiwaniach wobec lokalnych czy regionalnych partnerów 
życia społecznego, a następnie tworzy się kontekst dla obywatelskiego porząd-
ku aksjonormatywnego.  

Współczesne koncepcje odwołujące się do kategorii kapitału społecznego, 
czerpiące najczęściej ze „stowarzyszeniowych” inspiracji Alexisa de Tocquevil-
le’a, skupiają się głównie na szukaniu odpowiedzi na pytanie o źródła efektyw-
ności instytucji społecznych oraz identyfikowania sposobów pozwalających 
danym społecznościom rozwiązywać stojące przed nimi problemy. Zwracają 
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uwagę na rolę sieci więzi społecznych, norm wzajemności, zaufania społeczne-
go, czyli tych cech, które są przyswajane poprzez uczestnictwo w życiu instytu-
cji należących do sfery publicznej.  

Coleman, jako jeden z pierwszych, podkreślał integracyjny aspekt kapitału 
społecznego. Już w latach osiemdziesiątych XX wieku, obok twórcy opozycyj-
nej konceptualizacji kapitału społecznego Pierre’a Bourdieu (1986), w sposób 
systematyczny wprowadził do zasobów teorii socjologicznych wspomniane 
pojęcie. W analogii do kapitału materialnego czy kapitału ludzkiego (np. know 
how) uznał on, że kapitał społeczny jest produktywny, ponieważ umożliwia 
realizację celów społecznych w stopniu wyższym niż wtedy, gdy się nim nie 
dysponuje. Twierdzi on, że oprócz wiedzy i umiejętności znaczną część poten-
cjału ludzkiego stanowi zdolność łączenia się w grupy do realizacji założonego 
celu.  

Z kolei zdolność łączenia się w grupy zależy od stopnia, w jakim dana spo-
łeczność uznaje i podziela zbiór norm i wartości, oraz od tego, jak dalece 
członkowie tej wspólnoty potrafią poświęcić część indywidualnego dobra dla 
dobra wspólnego. Podzielanie tych samych poglądów i wartości jest podstawą 
zaufania, kapitałem społecznym, który często przekłada się na kapitał o cha-
rakterze ekonomicznym (Coleman 1988: 95–120). 

W podobnie funkcjonalistyczny i integracyjny sposób kapitał społeczny 
pojmuje, też już klasyk, Robert Putnam. Odnosi go do cech społecznego zor-
ganizowania, takich jak sieci, normy i społeczne zaufanie, które ułatwiają  
w ramach sieci koordynację i współpracę. Pojęcie kapitał społeczny wyjaśnia  
w kontekście teorii racjonalnego wyboru, a właściwie przezwyciężania dylema-
tów zbiorowego działania. Wyróżnia dwie podstawowe strategie działania spo-
łecznego, które prowadzą do równowagi, samopodtrzymywania oraz trwa- 
nia systemów społecznych. Strategia pierwsza – „nigdy nie współpracować”,  
a druga przeciwna – „podejmować współpracę”. Strategia druga, gdy akcje 
społecznego kapitału, takie jak zaufanie, normy i sieci stowarzyszeń zwykle są 
samowzmacniające i kumulują się. Dodatnie sprzężenia zwrotne prowadzą do 
równowagi społecznej, dla której typowy jest wysoki poziom współpracy, za-
ufania społecznego, odwzajemnienia, obywatelskiego zaangażowania i wspól-
nego dobrobytu. Te cechy określają wspólnotę obywatelską (Putnam 1995: 
276). Strategia „nigdy nie współpracować” charakteryzuje działania społeczne  
i wspólnoty o cechach nieobywatelskich. Relacje zarówno dodatnie, jak i ujem-
ne spajają określone wspólnoty, jednak ich zasobotwórczość w pojęciu funk-
cjonalistycznym jest skrajnie odmienna.  
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Z integrystycznej perspektywy patrzy na społeczeństwo obywatelskie rów-
nież Francis Fukuyama. Autor pracy Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobroby-
tu (1997) twierdzi, że ponowne zainteresowanie nauk społecznych i ekono-
micznych ideą społeczeństwa obywatelskiego wiązać należy z rozczarowaniem, 
jakie zachodnie demokracje przeżyły, gdy nie udały się próby zastosowania 
inżynierii społecznej do kreowania pożądanych zmian społecznych. Podkreśla 
znaczenie procesów socjalizacji w rodzinie dla trwałości społeczeństwa obywa-
telskiego, w której jednostki nawiązują kontakt z daną kulturą, zdobywają wie-
dzę i poznają wartości konstytutywne dla danego społeczeństwa. Ponadto 
twierdzi, że pomyślność ekonomiczna narodów i zdolność do konkurowania 
na globalnym rynku uwarunkowane są jedną cechą kulturową – poziomem 
zaufania społecznego poszczególnych aktorów (indywidualnych czy zbioro-
wych) względem siebie w określonym społeczeństwie. Natomiast kapitał spo-
łeczny, czyli normy wzajemności, zobowiązania moralne oraz zaufanie opierają 
się na zwyczaju, a nie na racjonalnej kalkulacji. Kapitał społeczny jest odna-
wialny, ale tylko wtedy, gdy ma swoją kulturową i normatywną podstawę.  

Wszystkie zaprezentowane powyżej perspektywy ujmują kapitał społeczny 
jako czynnik sprzyjający integracji, funkcjonalny dla systemu. Wpisują się  
w funkcjonalistyczną wizję porządku makrostrukturalnego. Odmienną koncep-
cję pojęcia zaproponował Pierre Bourdieu (1985), która swoją wymową teore-
tyczną wpisuje się w socjologiczny paradygmat konfliktowy. Kapitał społeczny 
jest cechą poszczególnych jednostek, a nie społeczności. To zasoby, jakie jed-
nostka nabywa w toku uczestnictwa w mniej lub bardziej zinstytucjonalizowa-
nych grupach, które swoim członkom zapewniają wsparcie w postaci trwałej 
sieci związków opartych na wzajemnej znajomości i uznaniu. O pozycji po-
szczególnej jednostki w strukturze społecznej decydują ponadto, według Bo-
urdieu, dwa inne rodzaje kapitału: ekonomiczny i kulturowy. Jednak powyższa 
konceptualizacja nie traktuje kapitału społecznego jako czynnika pozytywnego 
oddziaływania na porządek społeczny. Ta perspektywa teoretyczna, bliższa 
teorii konfliktu i orientacji na podkreślanie nierówności niż szukanie sposobów 
na integrację społeczną, nie współgra z bardziej funkcjonalistyczną orientacją 
autora tego tekstu.  

W analizie form kapitału społecznego i ich operacjonalizacji należy też 
uwzględnić powstałe w ciągu kilku ostatnich lat koncepcje określające skutki 
zbyt silnie funkcjonujących więzi i zasobów społecznych określanych jako ne-
gatywny kapitał społeczny (Portes 1998) czy koncepcję dwóch typów kapitału 
społecznego wynikających z zakorzenienia i autonomii (Woolcock 1998), które 
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zrodziły się w kontekście krytyki podejścia putnamowskiego (Zarycki 2004). 
Pośrednio do nich nawiążę, gdy dokonam rozróżnienia zasobotwórczych oraz 
niezasobotwórczych form kapitału społecznego. Uwzględnianie dysfunkcjonal- 
nych elementów więzi czy norm społecznych pozwala unikać zarzutów doty-
czących jednowymiarowego obrazu rzeczywistości, jakie wysuwane są wobec 
przedstawicieli czysto integrystycznych koncepcji.  

Podsumujmy dotychczasowy wywód. Badacze tacy jak Coleman, Putnam 
czy Fukuyama twierdzą, że podstawą równowagi społecznej, która prowadzi 
do szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, jest generowany społecznie kapitał – 
normy wzajemności, zaufanie społeczne, sieci więzi społecznych, a więc cechy, 
których uczy i które podtrzymuje uczestnictwo w dobrowolnych stowarzysze-
niach, czyli głównie komponenty pomostowego kapitału społecznego. Kapitał 
społeczny jest kreowany oraz przekazywany przez lokalne tradycje współpracy 
gospodarczej, spontaniczne uczestnictwo obywateli we wspólnie organizowa-
nych imprezach kulturalnych, sportowych, akcjach charytatywnych, pracach 
wspólnoty parafialnej. Takie sieci więzi, relacje wzajemności powstają przez 
dziesięciolecia, a nawet jak twierdzi Putnam, stulecia nieprzerwanej kooperacji, 
dobrowolnych kontaktów i związków gospodarczych, wspólnych interesów czy 
przedsięwzięć.  

 
 

Formy operacjonalizacji pojęcia kapitał społeczny 
 
Najczęściej pojęcie kapitału społecznego operacjonalizuje się poprzez bada-

nie poziomu zaufania do innych oraz skalę uczestnictwa w organizacjach poza-
rządowych (Sarracino 2009). Według mnie bardziej inspirującym poznawczo 
sposobem pomiaru tej zmiennej jest odwołanie się do zespołu wskaźników 
syndromatycznych, które odnoszą się do colemanowskiej triady pojęciowej: 
zaufania, norm i powiązań. Operacjonalizowanie każdego pojęcia osobno po-
zwoli na ujęcie szerszego spektrum potencjalnych wymiarów zjawiska1. Poniżej 
zostanie zaprezentowana próba operacjonalizacji tych trzech form, w ich zaso-
botwórczym zakresie. Takie ujęcie koncepcji kapitału społecznego umożliwia 
oczywiście również analizy niezasobotwórczych form aktywności społecznych 
czy obywatelskich. 

                                                            
1 Przedstawione operacjonalizacje oczywiście nie wyczerpują zakresu tematycznego pojęcia, 

są bardziej egzemplifikacją niż klasyfikacją. 
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Prezentowane poniżej formy kapitału społecznego zostały tu określone jako 
zasobotwórcze, w opozycji do takich form, które w literaturze przedmiotu 
określa się niekiedy jako negatywne, ujemne czy brudne (Levi 1996; Wicenty 
2004). W nawiązaniu do języka ekonomii, czy analiz SWOT, zostanie podane 
kilka przykładów, które mają zobrazować ich zakresy pojęciowe. O ile akty-
wami wspólnoty lokalnej jest czynne i twórcze uczestnictwo mieszkańców  
w życiu wspólnoty parafialnej (religijnej), to pasywami innej społeczności jest 
bierność, brak udziału w życiu parafii. O zasobach wspólnoty lokalnej stanowią 
inicjatywy obywatelskie, czyli ma miejsce realizacja normy partycypacji obywa-
telskiej, a ich brak informuje o normatywnej próżni i funkcjonowaniu niezaso-
botwórczych form kapitału społecznego. Aktywami, czy zasobotwórczym ka-
pitałem gminy, jest zaufanie do instytucji publicznych, ciał przedstawicielskich, 
swoich radnych i władz samorządowych, pasywami może być syndrom braku 
zaufania wyrażający się niepodejmowaniem jakichkolwiek form kooperacji  
z władzą czy przekonaniem mieszkańców o interesowności, prywacie, skorum-
powaniu władz samorządowych. 

Jeżeli w badanym obszarze dominują: zaufanie do uogólnionych „innych”, 
spoza kręgu rodziny, sąsiadów i przyjaciół, do instytucji publicznych, ciał 
przedstawicielskich, do prawa i jego organów, przekonanie co do jego spra-
wiedliwych wyroków oraz zaufanie do niezależności mediów i ich względ- 
nej obiektywności czy w końcu zaufanie do stabilności systemu społeczno- 
-politycznego i gospodarczego, to można stwierdzić, że zasobotwórczość 
występujących relacji społecznych w wymiarze zaufania określa bardziej ka- 
pitał pomostowy niż wiążący, w rozumieniu putnamowskim. Inaczej mówiąc, 
jeżeli w jakimś środowisku czy kręgu społecznym wspomniane komponent- 
ty zaufania są wyraźnie silniejsze niż komponenty normatywne i siecio- 
we (powiązania), to można zakładać, że dominować w nich będzie kapitał 
pomostowy.  

Zasobotwórcza jest, utrwalona społecznie jako norma, potrzeba partycypa-
cji w życiu wspólnoty lokalnej, realizacja zasady wzajemności w życiu społecz-
nym czy zasady pomocniczości, poczucie identyfikacji z ojczyzną prywatną  
i ideologiczną, akceptacja, oparta na internalizacji i eksternalizacji, istniejącego 
porządku aksjonormatywnego czy prawnoustrojowego. Realizacja wyżej wspom- 
nianych elementów normatywnych w jednakowym stopniu określa sytuacje 
społeczne, w których występuje kapitał pomostowy, jak i wiążący. Inaczej mó-
wiąc, jeżeli w jakimś kontekście społecznym bardziej przywiązuje się wagę do 
wymiaru normatywnego niż zaufania i powiązań, to można przypuszczać, że 
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poziomy dwóch analizowanych kapitałów pozostawać będą na względnie po-
dobnym, zrównoważonym poziomie.  

Brak lub realizacja powyższych norm w stopniu ograniczonym związane 
bywa z występowaniem form niezasobotwórczych kapitału społecznego. 
Przejawia się on na poziomie norm poprzez wzory niepartycypacji społecz-
nej, poddanie się odgórnym działaniom centralistycznym, oligarchicznym, 
brakiem poczucia sprawstwa, zarówno na poziomie lokalnym, jak również 
krajowym.  

 Odpowiednio też można wskazać zarówno zasobotwórcze, jak i niezaso-
botwórcze formy kapitału społecznego w wymiarze powiązań. Przynależność 
lub brak przynależności do grup pierwotnych, posiadanie lub odpowiednio 
brak więzi ze wspólnotą lokalną, kręgiem sąsiadów, wspólnotą religijną czy 
środowiskiem zawodowym jest przejawem funkcjonowania sieci społecznych 
powiązań, które w pierwszym przypadku budują, a w drugim niszczą zasoby 
kapitału społecznego. Ponadto, silny poziom więzi i sieci więzi społecznych 
zdecydowanie częściej świadczy o dominacji w danym obszarze kapitału wią-
żącego (wspólnotowego) niż pomostowego (instrumentalnego, ponadlokal-
nego).  

Jeżeli dokonamy krótkiego podsumowania dotychczasowego wywodu, to 
można będzie stwierdzić, że każdorazowo istniejące w danym kontekście spo-
łecznym proporcje między poziomem kapitałów zasobotwórczych i nieza- 
sobotwórczych oraz dwóch typów kapitału zasobotwórczego (pomostowego  
i wiążącego) decydować będą o charakterze określonej sfery publicznej. 
Twierdzenia o związkach między poziomem występowania komponentu za-
ufania, norm i powiązań a charakterem dominującego typu kapitału społecz-
nego (wiążącego, powiązanego z republikańsko pojmowaną wspólnotą oraz 
pomostowego, który opiera się bardziej na zaufaniu zgeneralizowanym i dzia-
łaniach rzeczowo-instrumentalnych) będą przedmiotem weryfikacji w dalszej 
części artykułu.  

 
 

Dylematy doboru wskaźników obywatelskości w Europie 
 
W badaniach porównawczych czy ewaluacyjnych nad aktywnym obywa- 

telstwem, realizowanych w ponadnarodowej skali, parametry sfery publicznej 
coraz częściej podlegają standaryzacji. Aktywne obywatelstwo jest jed- 
nym ze standardów pożądanych przez przywódców Unii Europejskiej, które 
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zostały zawarte w strategii lizbońskiej. Komisja Europejska powołała Cen- 
tre for Research on Lifelong Learning, którego zadaniem jest wypracowa- 
nie zespołu wskaźników i miar rozwoju aktywności obywatelskiej. Takie syn-
tetyczne wskaźniki, zgodnie z założeniami programu, mają pozwolić na wy-
standaryzowane badania aktywnego obywatelstwa, diagnozę sytuacji oraz 
wreszcie aplikację programów uzdrawiających w poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej (Koseła 2007). Aktywne obywatelstwo zostało operacyjnie zde-
finiowane jako suma aktywności obywatelskiej w czterech dziedzinach. Po 
pierwsze, w życiu politycznym (Political life), po drugie, w sferze społeczeń-
stwa obywatelskiego (Civic society), po trzecie, w życiu wspólnoty lokal- 
nej (Communities) i wreszcie po czwarte, w wymiarze deklarowanych wartości 
(Values). Większość zaprezentowanych powyżej syndromatycznych wskaź- 
ników aktywności obywatelskiej jest mocniej powiązana z liberalnym wzo- 
rem uczestnictwa i pomostowym typem kapitału społecznego, ponieważ  
akcentuje więzi o charakterze instytucjonalnym i ponadlokalnym (pozarzą- 
dowym) kosztem więzi wspólnotowych, rodzinnych, sąsiedzkich i towarzy-
skich.  

Analizowane wskaźniki i miary obywatelskości w naturalny sposób mu- 
siały „faworyzować” kraje o wysokim poziomie rozwoju struktur pośredni- 
czących, tym samym form pomostowego kapitału społecznego. Stąd wąt- 
pliwości, czy aby został spełniony warunek ponadkulturowej obiektywności 
w doborze wskaźników i miar do badań. Dyskusyjnym wydawać się może 
bardzo wysoko oceniany w rankingu poziom udziału kobiet w życiu poli- 
tycznym, który w krajach skandynawskich jest zagwarantowany parytetem  
czy stosunek do imigrantów i zjawisk dyskryminacji rasowej, które z racji 
niewielkiego zakresu występowania przedmiotów tych zjawisk w krajach 
postkomunistycznych nie były do tej pory poddawane publicznym działa-
niom edukacyjnym. Podobnie poziom intercultural understanding w krajach za-
mkniętych dla świata, przez dziesięciolecia, „żelazną kurtyną” nie może być 
jeszcze mierzony za pomocą tych samych skal jak w krajach „starej” zachod-
niej Europy. 

Zaprezentowane wymiary i wskaźniki aktywności obywatelskiej wciąż są 
przedmiotem europejskiego dyskursu, odbywającego się wśród badaczy spo-
łecznych, przedstawicieli trzeciego sektora, administracji unijnej, polityków. 
Sposobem na obiektywne i minimalizujące wpływ kontekstów kulturowych 
pomiary zasobów kapitału społecznego i ich instytucji są dalsze zespołowe 
prace nad operacjonalizacją pojęcia. Wypracowanie wspólnego zespołu wskaź-
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ników wymagać będzie zgody co do wartości podstawowych, zaakceptowania 
wspólnego modelu społeczeństwa obywatelskiego przez wszystkie państwa 
unijne, co nie jest łatwe w tak zróżnicowanej etnicznie, kulturowo czy aksjolo-
gicznie Europie. Dopiero standaryzacja, uwzględniająca odmienne wzory uczest- 
nictwa, pozwoli w sposób uprawniony porównywać i monitorować dynamikę 
zmian aktywności obywatelskiej w krajach Unii Europejskiej. Istotnym wydaje 
się uwzględnianie w tego typu badaniach nie tylko powiązanego z liberalnym 
wzorem, komponentu społecznego kapitału pomostowego, ale również w jed-
nakowym stopniu republikańskiego wzoru uczestnictwa – wiążącego kapitału 
społecznego.  

Zespół wybranych przeze mnie wskaźników do badań dwóch wzorów 
uczestnictwa obywatelskiego został skonstruowany z uwzględnieniem polskie-
go kontekstu obyczajowego, społeczno-kulturowego czy politycznego. Dlatego 
można wskazać takie jego składowe, które istotnie korespondują z przedsta-
wionym modelem europejskim, jak i takie, które są odmienne (patrz: Weryński 
2010). Wskaźniki składające się na wymiar: wolność do uczestnictwa we 
wspólnocie czy wolność od zewnętrznego przymusu w pewnej mierze odpo-
wiadają wymiarom: uczestnictwo w życiu politycznym, społeczeństwie obywa-
telskim oraz wspólnocie lokalnej. Istotny wyjątek stanowi brak parametru 
„udział kobiet” w konceptualizacji autora. Obecne są wśród badanych przeze 
mnie wymiarów kwestie aksjologiczne, między innymi dotyczące funkcjonowa-
nia demokracji i praw człowieka, przestrzegania prawa, tolerancji światopoglą-
dowej, choć nie występuje w nich komponent intercultural understanding. Tak 
istotny dla polskiej sfery publicznej wymiar „zaufanie do instytucji życia pu-
blicznego” oraz „więzi między uczestnikami wspólnoty” częściowo odpowiada 
wymiarowi „uczestnictwo w życiu politycznym i społeczeństwie obywatel-
skim”. Autorski wymiar – zakres interwencji państwa – tak ważny dla badań 
postaw liberalnych lub republikańskich nie jest obecny w badaniach europej-
skich.  

 
 

Wybrane zakresy badań nad typami kapitałów społecznych 
 
Ilustracją do zaprezentowanych powyżej operacjonalizacji typów kapitału 

społecznego będą wyniki moich badań nad wybranymi dwoma wymiarami 
modelu uczestnictwa obywatelskiego, skonstruowanego na podstawie analizy 
głównych składowych, które zawierały zależności dotyczące kilkunastu para-
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metrów, pogrupowanych w sześć wymiarów2. Analiza była przeprowadzona na 
materiale empirycznym uzyskanym z badań Polskiego Generalnego Sondażu 
Społecznego (PGSS)3. Pytania z badań PGSS tylko w ograniczonym zakresie 
korespondowały z wymienionymi wyżej parametrami (zmiennymi), charaktery-
zującymi dwa badane wzorce uczestnictwa obywatelskiego. Dostępne w pełni 
reprezentatywne dane statystyczne, dla całej populacji Polski, nie pozwoliły na 
przyporządkowanie adekwatnych wskaźników do wszystkich scharakteryzowa-
nych wcześniej wymiarów uczestnictwa: republikanizm lub liberalizm. Należy 
w tym miejscu podkreślić, że były to źródła zastane, tymczasem pełne od-
zwierciedlenie parametrów charakteryzujących dwa wzory uczestnictwa wyma-
ga przeprowadzenia odrębnych badań wywołanych na próbie ogólnokrajowej. 
Szczególnie pożądane w przyszłości jest podjęcie badań nad wagą komponen-
tów wiążącego kapitału społecznego w działaniach publicznych Polaków. Jed-
nak mając świadomość operacyjnych ograniczeń baterii wskaźników ze wspo-
mnianych badań, podjęto mimo wszystko próbę zaprojektowania modelu par-
tycypacji obywatelskiej.  

Niewątpliwą zaletą analizy głównych składowych jest możliwość obliczenia 
na jej podstawie skal czynnikowych. Główne składowe zostały określone, stąd 
też dla każdego przypadku można było jednoznacznie wyliczyć wartość na 
głównej składowej. Sprawdzono, jak w przestrzeni stworzonej przez wyżej 
wspomniane wymiary lokują się respondenci ze względu na cechy społeczno- 
-demograficzne, takie jak: poziom wykształcenia, wiek, sytuacja społeczno- 
-zawodowa, zawód oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Kilka z nich 
tworzyły wymiar najistotniejszy dla przedstawianych analiz: więzi między 
uczestnikami wspólnoty, który pozwolił na umiejscowienie na skali postawy 
obywatelskie Polaków między innymi w zakresie nasilenia składowych kapitału 
pomostowego, pośrednio – jako opozycja – kapitału wiążącego. 

                                                            
2 Przeprowadzona analiza głównych składowych ujawniła istnienie sześciu wymiarów, któ-

re zgodnie z wartościami ładunków czynnikowych poszczególnych pytań nazwano:  
 I główna składowa: zaufanie do instytucji życia publicznego 
 II główna składowa: zakres interwencji państwa 
 III główna składowa: wolność do uczestnictwa we wspólnocie 
 IV główna składowa: wolność od zewnętrznego przymusu 
 V główna składowa: wymiar aksjologiczny 
 VI główna składowa: więzi między uczestnikami wspólnoty (Weryński 2010: 199–232). 

3 Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński, i Marcin Zieliński. Polskie 
Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2008. Instytut Studiów 
Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009. 
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Badany wymiar w prezentowanej analizie głównych składowych tworzą 
dwie zmienne, które odnoszą się do typów więzi między uczestnikami wspól-
noty. Składają się na niego zmienne: stopień zaufania do uogólnionych innych 
oraz postrzegany stopień uczciwości wzajemnej w interakcjach społecznych  
(w jakim stopniu ludzie chcą mnie wykorzystać). Przyjęto, że za pomocą pod-
skali odnoszącej się do typów więzi między uczestnikami wspólnoty mierzony 
będzie istotny komponent kapitału społecznego, głównie społecznie zasobo- 
-twórczego – kapitału pomostowego. Jednocześnie przyjęto założenie uzupeł-
niające, że niskie wartości na tej skali korespondują z silniejszym poziomem 
kapitału wiążącego.  

Kolejną składową analizowanego modelu uczestnictwa obywatelskiego, do 
której odwołam się też w tym tekście, obok składowej: więzi między uczestni-
kami wspólnoty współtworzą zmienne: stopień tolerancji dla antyreligijnych 
osób i treści, zaufanie do Kościoła katolickiego oraz stosunek do aborcji. Po-
nieważ bezpośrednio dotyczą sfery wartości podstawowych badanego społe-
czeństwa, określone zostały jako wymiar aksjologiczny. 

Poniżej przedstawione zostaną wyniki odnoszące się do dwóch wymienio-
nych wymiarów, wyróżnione pod względem wykonywanego zawodu, miejsca 
zamieszkania oraz wieku – zmiennych niezależnych mocno różnicujących wy-
bory badanych. Na skali mierzącej więzi między uczestnikami wspólnoty naj-
wyższy poziom zaufania do uogólnionych innych deklarują kategorie badanych 
legitymujące się wykształceniem nieukończonym wyższym oraz wyższym ma- 
gisterskim, następnie pomaturalnym lub policealnym. Na podstawie znanych  
z innych badań korelacji między zmienną „zaufanie do innych uczestników 
wspólnoty” (w tym obcych) z innymi zmiennymi mierzącymi składowe kapita-
łu społecznego, takimi jak kapitał stowarzyszeniowo-obywatelski [SOKS] 
(Theiss 2007; CBOS 2008; Żukowski, Theiss 2009), można stwierdzić, że wyżej 
wymienione kategorie wykształcenia dysponują relatywnie większymi zasobami 
pomostowego kapitału społecznego.  

W wymiarze dotyczącym zaufania do uogólnionych innych i wiary w uczci-
wość wzajemną największymi zasobami społecznymi dysponują respondenci 
najmłodsi (przedziały wiekowe: 26–35 lat i 18–25 lat). „Rówieśnicy Polski nie-
podległej” zdecydowanie wyróżniają się na tle pozostałych kategorii wieko-
wych. Są podstawy by sądzić, że oni jako depozytariusze pomostowego kapita-
łu społecznego stanowić będą o wyższej jakości polskiej sfery publicznej już  
w najbliższych latach. Również inne dane empiryczne z reprezentatywnych 
badań społecznych systematycznie realizowane w ostatnich latach, po wstąpie-
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niu Polski do Unii Europejskiej, mówią o rosnącym zaangażowaniu w życie 
publiczne przedstawicieli szerszej grupy czy warstwy społecznej niż tradycyjnie 
pojmowana warstwa inteligencji etosowej (pokolenie Internetu). 

 
Wykres 1. Typy więzi oraz wymiar aksjologiczny a wiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PGSS 2005. 

 
Wydaję się, że badani z trzech najstarszych kategorii wiekowych (66 i więcej 

lat, 56–65 lat oraz 46–55 lat) budują swoje więzi ze wspólnotą bardziej na fun-
damentach kapitału wiążącego, czyli opartych na nieformalnych więziach  
z bliskimi z kręgu rodzinnego czy sąsiedzkiego. Powyższe obserwacje potwier-
dzają też badania CBOS, które poddali interpretacji Tomasz Żukowski i Maria 
Theiss (2009: 87–91). Przy czym badacze ci wprowadzają obok klasycznego już 
pojęcia kapitału pomostowego (tu stowarzyszeniowo-obywatelskiego) kapitał 
rodzinny (ROKS) i sąsiedzko-towarzyski (TOKS). Natomiast analizy zawarte w 
tym tekście dotyczą głównie relacji społecznych w sferze publicznej. Bezpo-
średnie badanie zależności między aktywnością w sferze prywatnej (czyli siłą 
odpowiednich więzi rodzinnych oraz sąsiedzko-towarzyskich) a jakością życia 
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publicznego zostały świadomie ograniczone do zmiennej klasycznie putna-
mowskiej – kapitał wiążący, który autor nie zawsze uważa za zasobotwórczy w 
wymiarze ogólnospołecznym. Jego zasoby zwykle pozwalają na realizację inte-
resów indywidualnych czy grupowych (jak u Bourdieu), rzadziej generują ogól-
nospołeczną wartość dodaną, jak na przykład wzrost zaufania do uogólnionych 
innych czy udziału w pracach organizacji pozarządowych. 

 
Wykres 2. Typy więzi oraz wymiar aksjologiczny a zawód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PGSS 2005. 

 
Wykonywany zawód, jako zmienna niezależna, istotnie determinuje roz-

kład odpowiedzi badanych na skali więzi między uczestnikami wspólnoty,  
w dużo mniejszym stopniu na skali dotyczącej wymiaru aksjologicznego. 
Osoby, które wykonują zawody robotnicze, związane z rolnictwem czy proste 
prace fizyczne, niewymagające wieloletniego przygotowania profesjonalnego, 
w większym stopniu wykazują nieufność wobec uogólnionych innych, czy 
odczuwają w mniejszym stopniu wzajemne interakcje społeczne jako uczci-
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we. Na tej podstawie można domniemywać, że zasoby pomostowego kapitału 
społecznego w tych środowiskach zawodowych również mocno odbiegają od 
poziomu, który dotyczy środowisk wyżej wykwalifikowanych, na przykład  
z nowej klasy średniej. Taki tok wnioskowania potwierdzają też inne badania 
krajowe (Diagnoza Społeczna 2009), jak i zweryfikowane empirycznie, bar-
dziej uniwersalistyczne, założenia teoretyczne Putnama. Inteligencja etosowa 
reprezentuje w polskiej sferze publicznej częściej republikański niż liberalny 
wzór uczestnictwa. Interakcje, więzi i sieci społeczne, w których partycypuje, 
opierają częściej na wiążącym niż pomostowym kapitale społecznym. Po dru-
gie, polska nowa klasa średnia, głównie miejska i wielkomiejska, posiadająca 
większe niż inne grupy społeczne zasoby polityczne, społeczne i ekonomicz-
ne, buduje swoje więzi i sieci społecznych relacji częściej na pomostowym 
kapitale społecznym. Jest ideowo bliższa metaideologii liberalnej niż republi-
kańskiej. Wśród przedstawicieli środowisk inteligenckich, których postawy 
korespondują ze wzorem liberalnym, na skali mierzącej więzi między uczest-
nikami wspólnoty, najwyższy poziom zaufania do uogólnionych innych de-
klarują kategorie badanych z grupy wysoko kwalifikowanych specjalistów  
i kadry kierowniczej. Dysponują relatywnie większymi zasobami pomostowe-
go kapitału społecznego. 

Zasoby pomostowego kapitału społecznego w robotniczych środowiskach 
zawodowych mocno odbiegają od poziomu, który dotyczy środowisk wyżej 
wykwalifikowanych, na przykład z nowej klasy średniej. 

Mieszkańcy wsi istotnie różnią się w swoich wyborach na obu wyżej wymie-
nionych skalach w stosunku do pozostałych kategorii zamieszkania. Reprezen-
tują najbardziej konserwatywne poglądy oraz postawy w wymiarze aksjologii, 
deklarują największą nieufność wobec uogólnionych innych. W grupie bada-
nych zamieszkałych na wsi istniejące sieci więzi społecznych budowane są bar-
dziej na kapitale wiążącym (wspólnotowym), czyli tradycyjnie rodzinne oraz 
przyjacielsko-sąsiedzkie niż pomostowe. Jednak nie jest to dowód panującej  
w środowiskach wiejskich próżni socjologicznej i obywatelskiej, raczej polska 
społeczna differentia specifica. Wiele badań nad samoorganizacją obywatelską  
w społecznościach małomiasteczkowych oraz wiejskich dowodzi, że jakość  
i zakres takich działań lokalnych jest równie, a często bardziej zasobotwórczy 
w kapitały społeczne niż w wielu środowiskach wielkomiejskich. Opiera się 
jednak na odmiennej kulturze organizowania się publicznego, gdzie główne 
aktywizujące role pełnią autorytety i liderzy lokalni. Przykładem aktywności 
lokalnych, które synergicznie próbuje łączyć zasobotwórcze działania różnych 
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kapitałów, jest realizowany program LEADER (Theiss 2007; Podedworna, 
Ruszkowski red. 2008, Żukowski, Theiss 2009). Potrzebne są dalsze badania 
nad specyficznie polskim, tradycyjnym, można powiedzieć swojskim sposobem 
samoorganizacji społecznej w małych społecznościach wiejskich oraz mało-
miasteczkowych. Ciekawym wydaje się problem badawczy, jak dalece poszcze-
gólne typy kapitałów społecznych warunkują życie publiczne i konstytuują 
polskie habitusy obywatelskie w poszczególnych grupach społeczno-zawo- 
dowych, środowiskach zamieszkania. 

 
Wykres 3. Typy więzi oraz wymiar aksjologiczny a wielkość miejscowości zamieszkania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PGSS 2005. 

 
Najsilniejszą niechęć wobec działań interwencjonistycznych państwa wy-

kazują mieszkańcy największych miast. Ich dystans wobec instytucji życia 
publicznego wywodzić można z powszechnych antyetatystycznych, neolibe-
ralnych postaw i zachowań, szczególnie mocnych w sferze gospodarczej, ale 
obecnych również w sferze publicznej, w strukturach pośredniczących.  
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Wnioski 
 
Występują poważne dysfunkcje w dziedzinie skali partycypacji obywatel-

skiej, wzajemnego zaufania społecznego, poza kręgiem grup pierwotnych, oraz 
trwałe deficyty kapitału społecznego, szczególnie o charakterze pomostowym, 
które procesy powyższe opóźniają, ograniczają ich społeczny zasięg. Stąd teza, 
że trwałymi, bo zakorzenionymi w procesach długiego trwania i strukturze 
społecznej, determinantami dysfunkcjonalnymi polskich wzorów uczestnictwa 
w sferze publicznej są uogólnione (głównie o egzogennych społecznie-
historycznych i geopolitycznych przyczynach) i klasowo-warstwowe (częściej 
endogenne) resentymenty oraz mniej lub bardziej wysublimowane mechanizmy 
resentymentalne. Jednak siła mechanizmów resentymentalnych utrwalonych  
w procesach długiego trwania, w perspektywie życia jednego pokolenia w sys-
temowym dobrostanie może zostać poważnie osłabiona. Od czasu wejś- 
cia Polski do struktur Unii Europejskiej nie jest tak duża, aby strategicznie  
korzystne tendencje strukturalne, geopolityczne, modernizacyjne zatrzymać. 
Istnieje historycznie unikatowa szansa na przełamanie, dysfunkcjonalnego dla 
całości systemu społecznego, syndromu polskich postaw i zachowań resenty-
mentalnych, skutkujących kulturą nieufności, dominacją wiążących, a nie po-
mostowych kapitałów społecznych.  

W przyszłości rozwój sfery publicznej i instytucji społeczeństwa obywatel-
skiego zależeć będzie od wzajemnych proporcji komponentu liberalnego i re-
publikańskiego w polskim życiu publicznym. Ich zrównoważenie powodować 
będzie względnie stabilny rozwój w sferze życia politycznego, który przeja- 
wiać się powinien brakiem trwałego zdominowania przez jedną opcję sceny 
politycznej, pozytywnym i zinstytucjonalizowanym konfliktem dwóch głów-
nych ideologicznych obozów. W obszarze zróżnicowań społecznych, kształcie 
uwarstwienia i zakresu nierówności w strukturze społecznej równowaga po-
między treściami dwóch analizowanych meganarracji ułatwiać powinna roz- 
wiązywanie konfliktów społecznych, napięć w strukturze społecznej, między 
„wygranymi” w procesie transformacji członkami nowej klasy średniej, wiel-
komiejskiej, uczestniczącej w cywilizacji informatycznej i posiadającej zasoby 
materialne, społeczne i kulturowe, a „przegranymi”, wykluczonymi z partycy-
powania we wzroście PKB, awansie cywilizacyjnym kraju.  

Wypracowanie równowagi między skalą obecności pomostowego kompo-
nentu kapitału społecznego a wagą wiążącego jego odpowiednika w życiu 
społecznym będzie oznaczać, że znaleziono „złoty środek” między tym co 
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wspólnotowe a stowarzyszeniowe, między zakorzenieniem i autonomią (Za-
rycki 2010). W dziedzinie funkcjonowania systemu gospodarczego i wynika-
jącej z niego polityki społecznej, czyli skali i sposobu redystrybucji wypraco-
wanych zasobów ekonomicznych, trwały liberalno-republikański dyskurs 
powinien pozwolić na względne wypośrodkowanie między efektywnością 
ekonomiczną, ale i brakiem wrażliwości na konsekwencję nierówności spo-
łecznych, rozwiązań liberalnych, a z drugiej strony większym wyczuleniem na 
kwestie niesprawiedliwego podziału dóbr, ale też nonszalancją postaw pol-
skich republikanów w stosunku do gospodarki. Brak równowagi między 
komponentem liberalnym (zasobami kapitału pomostowego) i republikań-
skim (zasobami kapitału wiążącego) w polskim życiu publicznym, szczególnie 
w formach skrajnych, skutkować może dysfunkcjonalną dla całości systemu 
społeczno-politycznego homogenicznością. 

Na koniec drobny postulat teoretyczno-metodologiczny. Aby względnie ca-
łościowo badać funkcjonowanie polskiej sfery publicznej i jej najbardziej istot-
ne przejawy aktywności, które nazywane są społeczeństwem obywatelskim, 
należy brać pod uwagę (na etapie konceptualizacji badań oraz ich operacjonali-
zacji) komponenty zarówno pomostowego, jak wiążącego kapitału społeczne-
go. Być może określenie roli tego ostatniego jest kluczem do wyjaśnienia pol-
skiej specyfiki obywatelskiego uczestnictwa.  
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Wprowadzenie 
 
Tekst dotyczy negocjowania znaczenia oraz negocjowania istnienia global-

nego społeczeństwa obywatelskiego (GSO). Dokonuję w nim przeformułowa-
nia teoretycznego pytania o istnienie GSO na empiryczne pytanie o sposoby 
rozumienia GSO wśród osób, których – zgodnie z dominującymi koncepcjami 
GSO – pojęcie to powinno dotyczyć w największym stopniu. Artykuł stano- 
wi swego rodzaju zapis wczesnego momentu w historii kształtowania się  
w Polsce pojęcia „globalne społeczeństwo obywatelskie” na podstawie wywia-
dów z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących działalność 
międzynarodową. Pojęcie to pojawiło się już w słowniku osób zajmujących się 
w Polsce międzynarodową działalnością obywatelską, jednak nie zyskało jesz-
cze stabilnej i spójnej definicji.  

Podstawowym celem tekstu jest ukazanie różnych sposobów rozumienia 
pojęcia „globalnego społeczeństwa obywatelskiego” wśród osób, które w naj-
większym stopniu mogą doświadczać jego istnienia (zgodnie z teoriami GSO). 
Drugim celem jest zaproponowanie typologii globalnych zbiorowości obywa-
telskich opartych na przeprowadzonych badaniach z uwzględnieniem ujaw- 
nionych w ich toku (i wskazywanych przez respondentów) niespójności poję-
ciowych. 
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Cel i podstawowe założenia  
 
Globalne społeczeństwo obywatelskie (GSO1) jest jednym z najbardziej 

kontrowersyjnych konstruktów teoretycznych ostatnich dwóch dekad. Kwe-
stionowane jest nie tylko jego istnienie – istnienie wykraczające poza dyskurs 
naukowy; kwestionowana bywa również możliwość jego pojawienia się w przy-
szłości. Zarazem w literaturze naukowej rozbieżności pomiędzy różnymi defi-
nicjami globalnego społeczeństwa obywatelskiego są na tyle duże, iż jednym  
z nielicznych wniosków, jaki możemy z nich wyciągnąć, jest taki, że nie wiemy, 
czym jest ani nawet czy istnieje globalne społeczeństwo obywatelskie.  

Sądzę, że krokiem w kierunku uzgodnienia różnych sposobów rozumienia 
tego pojęcia może być oddanie głosu tym, których globalne społeczeństwo 
obywatelskie ma przede wszystkim dotyczyć (zgodnie z dominującymi w litera-
turze przedmiotu definicjami). W związku z powyższym proponuję przyjęcie 
następującego konstruktywistycznego założenia. 

Jeśli GSO istnieje, przekonani o tym powinni być przede wszystkim ci, któ-
rych pojęcie to opisuje, zwłaszcza: działacze, aktywiści, pracownicy organizacji 
pozarządowych, których działalność społeczna lub zawodowa ma charakter 
międzynarodowy. W ostatecznym rozrachunku to oni decydują o tym, czy i jak 
globalne społeczeństwo obywatelskie istnieje (lub nie istnieje). 

Czy moglibyśmy bowiem przyjąć istnienie grupy społecznej lub kategorii 
społecznej, której członkowie nie będą mieć świadomości bycia częścią owej 
całości? Czy może istnieć społeczeństwo, którego członkowie nie będą mieć 
świadomości jego istnienia?2 Czy możemy nazwać obywatelem kogoś, kto sam 
nie określiłby siebie w ten sposób i kto nie chciałby przyjąć na siebie praw  
i obowiązków, które z obywatelstwem się wiążą? Czy pojęcie globalnego spo-
łeczeństwa obywatelskiego nadal moglibyśmy uważać za użyteczne narzędzie 
poznawcze, jeśli pozbawilibyśmy je tego, co wydaje się stanowić istotę pojęć: 
„społeczeństwo” i „obywatelskość”?  

                                                            
1 W dalszej części tekstu będę stosował ten skrót na oznaczenie „globalnego społe- 

czeństwa obywatelskiego”. 
2 Ograniczę się do podania sensu stricte słownikowej definicji terminu „społeczeństwo”, aby 

pokazać problematyczność tego typu prób: społeczeństwo to „ogólnie rzecz biorąc, grupa 
osób, które mają wspólną kulturę, zajmują określony obszar terytorialny oraz mają poczucie 
przynależności do zjednoczonej i odrębnej całości; istnieje jednak wiele innych koncepcji 
socjologicznych” (Słownik socjologii… 2004: 345).  
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Moglibyśmy wprawdzie twierdzić, iż świadomość społeczna bywa opóź-
niona w stosunku do życia społecznego (ta intuicja jest obecna w konstruk-
tach teoretycznych, odległych od proponowanego tu podejścia, takich jak 
„wyuczona bezradność” czy „homo sovieticus”) i starać się odkrywać przy-
szłe trendy oraz proponować rekonceptualizacje. Zanim jednak zdecydowali-
byśmy się wejść na tak grząski grunt, powinniśmy dokładnie przypatrzeć się 
stanowi obecnemu. 

 
 

Opis badań3 
 
W niniejszym tekście przedstawię tylko część kwestii, których dotyczyły mo-

je badania. Skoncentruję się na sposobach rozumienia globalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego przez respondentów oraz na ich percepcji własnego 
udziału jako przedstawicieli organizacji trzeciego i czwartego sektora w globali-
zacji społecznej.  

Kryterium doboru przypadków stanowiła maksymalna różnorodność wśród 
największych lub najważniejszych (w mojej subiektywnej ocenie) grup i organi-
zacji społecznych prowadzących działalność międzynarodową4 w Polsce. Prze-
prowadziłem 11 wywiadów z 14 przedstawicielami5 8 organizacji (tabela 1). 
Respondentami były osoby odpowiedzialne za działalność międzynarodową 
organizacji, ich prezesi, członkowie zarządów, koordynatorzy projektów mię-
dzynarodowych i grup, a w przypadku organizacji o niskim stopniu formalizacji 
– członkowie organizacji szczególnie zaangażowani w jej działalność6. Wypo-
wiedzi respondentów w żadnym razie nie należy interpretować jako oficjalnego 
stanowiska ich organizacji.  

                                                            
3 Badania zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Studentów i Absol- 

wentów UJ „Bratniak”. Pragnę również podziękować moim respondentom za czas, który 
zdecydowali się poświęcić na rozmowę ze mną oraz za ich niezwykle interesujące refleksje. 

4 Działalność międzynarodową definiuję jako z jednej strony działania podejmowane we 
współpracy z grupami lub organizacjami obywatelskimi z innych krajów; z drugiej strony jako 
działania ukierunkowane na kwestie międzynarodowe lub globalne, które niekoniecznie są 
realizowane we współpracy z grupami lub organizacjami obywatelskimi z innych krajów. 

5 Choć wśród respondentów nie zabrakło kobiet, będę używał męskich rodzajów („przed- 
stawiciel”, „respondent”), aby zapewnić anonimowość moich respondentów i respondentek. 

6 Wywiady trwały przeciętnie półtorej godziny. Przeprowadziłem 9 indywidualnych wy- 
wiadów pogłębionych i 2 wywiady o charakterze mini-focus group (Federacja Anarchistyczna 
Kraków, Lewicowa Alternatywa). Wywiady zostały zrealizowane we wrześniu 2010 roku. 
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Tabela 1. Dobór przypadków 

Nazwa  
organizacji,  

skrót oraz liczba  
respondentów 

Typ działalności 
lub profil  

ideologiczny* 
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Federacja  
Anarchistyczna  
Kraków  

(FA Kraków) – 3 

Anarchistyczne 
nowe ruchy  
społeczne 

Niska Stały i kam-
panijny 

Nie 

Lewicowa Alternatywa  

(LA) – 2 

Lewicowe nowe 
ruchy społeczne 

Niska Stały i kam-
panijny 

Nie 

Polska Akcja  
Humanitarna (PAH) – 1 

Działalność  
humanitarna 

Wysoka Stały Nie 

Polski Czerwony Krzyż 
(PCK) – 2 

Działalność  
humanitarna 

Wysoka Stały Tak 

Amnesty International  
Polska (AI) – 1** 

Działalność na 
rzecz praw  
człowieka 

Wysoka Kampanijny Tak 

Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka (HFPC) – 2 

Działalność na 
rzecz praw  
człowieka 

Wysoka Stały Nie 

Greenpeace – 2 Działalność  
ekologiczna 

Wysoka Kampanijny Tak 

Fundacja Równości  
(FR) – 1 

Działalność na 
rzecz praw osób 
należących do 
mniejszości  
seksualnych 

Wysoka Kampanijny Tak 

* W próbie zabrakło organizacji o charakterze religijnym, chociaż jednej respondent przyznał, że  
w pierwszej mierze odczuwa przynależność do chrześcijańskiego Ruchu Światło-Życie, a dopiero na 
drugim miejscu – do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 

** Dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadażdin życzyła sobie, aby – zgodnie z poli-
tyką AI – nie anonimizować jej wypowiedzi. 
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Szczególne trudności związane z badaniem polskiego globalnego 
społeczeństwa obywatelskiego 

 
Badanie GSO wiąże się ze szczególnym wyzwaniem, ale i ze szczególnymi 

szansami poznawczymi. Prawdopodobnie, jeśli ono istnieje, znajduje się wciąż 
na granicy bycia i niebycia; znajduje się we wczesnej fazie formowania. 

Do takich wniosków skłaniają analizy ilościowe wykonane przez Katz Hagai  
i Helmuta Anheiera. Korzystając z bazy Union of International Associations 
gromadzącej informacje o 45 tysiącach międzynarodowych organizacji i stowa-
rzyszeń (INGOs), wybrali oni 10 001 organizacji, których obszar zainteresowań 
dotyczył globalnego governance (Hagai, Anheier 2006: 249–251). Następnie doko-
nali oni analizy sieciowej. Wyciągnęli następujące wnioski ze swojej analizy: 
1. Gęstość sieci GSO jest bardzo niska. Na każde 10 000 możliwych powią-

zań pomiędzy organizacjami7, istnieją w rzeczywistości jedynie 3 (tamże,  
s. 255). Nieco lepszy obraz wyłania się z powiązań, jakie INGOs tworzą 
między krajami. Niemniej i w tym przypadku sieć powiązań INGOs jest 
znacznie mniej gęsta niż – przykładowo – powiązania ekonomiczne (ta- 
bela 2). Dlatego też – według autorów – nie można uważać GSO w obec-
nym kształcie za przeciwwagę dla globalizacji ekonomicznej (tamże). 

 
Tabela 2. Gęstość różnych sieci powiązań międzynarodowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie: Hagai, Anheier 2006: 248. 

                                                            
7 W badaniach brane pod uwagę były tylko sformalizowane międzyorganizacyjne powiąza-

nia (Hagai, Anheier 2006: 255). 
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2. Sieć reprodukuje podział na centrum–peryferie (tamże, tabela 3). 
3. Sieć jest spójna; dominujący klaster (zbiór powiązań) obejmuje ponad 90% 

powiązań obecnych w sieci (tamże, s. 257–258).  
 
Tabela 3. Organizacje i powiązania w podziale państw na grupy dochodowe według 
Banku Światowego 

Grupy dochodowe państw  
w podziale Banku Światowego 

Organizacje 
%) 

Powiązania 
wysyłane (%) 

Powiązania przyj-
mowane (%) 

Wysoki dochów 81 81 80 

Średni dochód 11 11 11 

Niski dochód 6 6 6 

Na podstawie: Hagai, Anheier 2006: 249. 

 
Tym bardziej badanie GSO w Polsce stawia szczególne wyzwania. Podsta-

wową trudność związaną z jego badaniem opisali przedstawiciele krakowskiej 
sekcji Federacji Anarchistycznej8: 

Respondent 3 
Naczy urodziłem się w kraju i ciągle w nim mieszkam, gdzie nie ma czegoś takiego, jak społeczeństwo 
obywatelskie. Uważam, że 

Respondent 2 
Tym bardziej globalne.  

Respondent 3 
...że / Więc ciężko mi sobie wyobrazić globalne. Może w kraju, gdzie te postawy obywatelskie, jakieś pro-
społeczne, wynikające z chęci dobra wspólnego, ale nie podważające struktur państwa, może pewnie istnie-
ją; tymczasem u nas nie ma takich inicjatyw. 

Również badacze społeczeństwa obywatelskiego w Polsce wygłaszają po-
dobne oceny. Janusz Czapiński stwierdził: „Nie dostrzegam najmniejszych 
oznak rozpoczęcia budowy społeczeństwa obywatelskiego. Nie mamy społe-
czeństwa, a o obywatelstwie będziemy mówić dopiero wówczas, gdy zaczniemy 
budować zręby społeczeństwa” (za: Kusznieruk 2006). Za podstawowe wskaź-
niki społeczeństwa obywatelskiego uznaje się zazwyczaj działalność w dobro-
wolnych organizacjach oraz zaufanie społeczne. W badaniach wykonanych 
przez Centrum Badań Opinii Społecznej w 2010 roku na reprezentatywnej 
próbie dorosłych Polaków i Polek 72% respondentów i respondentek przy- 

                                                            
8 Wypowiedzi respondentów, jak i moje zebrane podczas wywiadów będę cytował do- 

słownie, nie dokonując żadnych korekt językowych. 
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znało, że nie działało w żadnej organizacji obywatelskiej (niezależnie od człon-
kostwa w takich organizacjach; CBOS 2010a). Również 72% respondentów  
i respondentek wykazuje uogólnioną nieufność, zgadzając się ze stwierdzeniem, 
iż „w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym” (CBOS 2010b). 

Obie opisane wyżej trudności związane z badaniem GSO w Polsce powin-
niśmy jednak traktować jako szczególną zachętę do jego podjęcia. Jeśli, jak 
twierdzi Piotr Sztompka, „badanie ruchów społecznych pozwala nam uchwycić 
szersze struktury społeczne w procesie ich powstawania lub przekształcania” 
(Sztompka 2005: 278), tym bardziej powinno to być prawdą w odniesieniu do 
tego, co przedstawiciel Lewicowej Alternatywy nazwał „zalążkiem” GSO  
w Polsce i na świecie. 

 
 

Negocjowanie znaczenia oraz istnienia globalnego  
społeczeństwa obywatelskiego 

 
Istnienie globalnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce9 

 
Z jednej strony można twierdzić, iż skoro w Polsce nie istnieje społeczeń-

stwo obywatelskie (lub jego stan pozostawia wiele do życzenia), tym bardziej 
nie może tutaj istnieć GSO. Paradoksalnie, mizerny stan polskiego społeczeń-
stwa obywatelskiego może być jednak również jednym z motywów poczucia 
przynależności do szerszej, międzynarodowej wspólnoty czy struktury (którą 
niekoniecznie stanowić będzie jednak GSO). 

Pierwszą linię argumentacji odnajdujemy w wypowiedzi przedstawiciela 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (por. też: przypis IX w Aneksie): 

Ja na własny użytek definiuję sobie społeczeństwo obywatelskie jako sumę z jednej strony świadomych swo-
ich praw, ale równocześnie zobowiązań wobec społeczności obywateli, plus aktywności, profesjonalizm dzia-
łań organizacji trzeciego sektora (…) do globalnego społeczeństwa obywatelskiego to nam w związku  
z powyższym jeszcze uuuhu jak daleko, ale jak daleko by nie było to (…) trzeba się starać. 

                                                            
9 Ze względu na jakościowy charakter badań, jego rezultatów nie należy interpretować jako 

dowodu na nieistnienie bądź istnienie GSO. Badania służyły raczej wydobyciu różnych 
sposobów rozumienia pojęcia „globalnego społeczeństwa obywatelskiego” w percepcji osób, 
które w największym stopniu mogą doświadczać ich istnienia (zgodnie z teoriami GSO). Zanim 
respondentom zadano pytanie, czy globalne społeczeństwo obywatelskie istnieje, zapytano ich, 
czy spotkali się kiedykolwiek z tym pojęciem. Wszyscy respondenci odpowiedzieli twierdząco 
na to filtrujące pytanie; niektórzy wręcz je wyśmiali. Jeden respondent stwierdził, że „gdzieś mu 
się tam obiło o uszy”. 
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W Polsce mamy daleko, czy wszędzie jest daleko? 10 
Wie Pan globalne jak sama nazwa wskazuje obejmuje całą kulę ziemską, jak coś jest globalne, jak już 
używamy dużego kwantyfikatora to już trudno, to mamy baaardzo daleko (HFPC, Respondent 1). 

Dwie wymienione wyżej linie argumentacyjne nie wykluczają się jednak. 
Powyżej przytoczyłem wypowiedź przedstawicieli Federacji Anarchistycznej 
Kraków, w której mogliśmy odnaleźć pierwszy argument. Aktywiści FA Kra-
ków posługują się jednak również drugą linią argumentacyjną: 

Respondent 3 
(…) Ale w żaden sposób nie wspomagam na przykład Zapatystów w Meksyku. Ani fizycznie, ani finan-
sowo, ani w jakiś sposób, ale y jakby... 

Respondent 1 
Nie no, wspomagasz. Kupujesz kawę zapatystowską i w jakimś tam sensie ich wspomagasz. 

Respondent 3 
Tak, tak ale nie ukrywajmy, że gdybym nie kupił tej kawy, oni by sobie istnieli tam dalej. I fajne właśnie 
to jest, może to jest głupie, taka postawa kibica, ale uważam, że / bardzo radosne jest to, że w różnych 
punktach świata ludzie próbują jeszcze inaczej. Nawet fajne jest się o nich dowiedzieć, mimo że w żaden 
sposób nie mamy kontaktu, ale odczuwam z nimi jakąś duchową wspólnotę, jakąś jakąś więź. Dużo 
większą, niż powiedzmy z moim sąsiadem jednym, czy drugim. Dlatego nie uważam się za część tego spo-
łeczeństwa. 

Nie uważasz się za część jakiego społeczeństwa? 
Respondent 3 

Tego społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju, którego uważam, że i tak nie ma. 

Widzimy więc, że nawet słabość ruchu międzynarodowego i efemerycz-
ność powiązań w jego obrębie (sądzę, że tak należy interpretować to, co re-
spondent określa „postawą kibica”) nie uniemożliwia przynależności do nich. 
Co ciekawe jednak, słabość (czy też nieistnienie) polskiego społeczeństwa 
obywatelskiego może być czynnikiem uniemożliwiającym odczuwanie przyna-
leżności do niego. 

Obie linie argumentacyjne odnajdujemy również w narracji przedstawicieli 
Lewicowej Alternatywy.  

(…) Mi imponują zawsze i chciałbym ich może poznać, może w ten sposób, ludzie którzy walczą z ja-
kimś uporem i konsekwentnie o jakąś swoją sprawę, no i jest to naprawdę godne pochwalenia i naśladow-
nictwa. Od iluś tam lat obserwujemy zmagania, chyba najbardziej bojowych na świecie, związkowców  
z Korei Południowej (…) ja mam więcej z nimi wspólnego, niż z Polakami, z większością pewnie, która 
nie jest zdolna do jednej dziesiątej takich poświęceń. (…) szczerze mówiąc tacy ludzie, którzy nie walczą 
mnie osobiście drażnią, ja rozumiem, że są starsze osoby, ludzie kompletnie nieświadomi społecznie, jacyś 
zagubieni kompletnie, w tym tym… ale są ludzie w sile wieku… (LA, Respondent 2.). 

                                                            
10 Tekst wyboldowany w cytatach z wywiadów stanowi wypowiedzi indagatora. 
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Ślad drugiej linii argumentacji można odnaleźć w wypowiedzi przedstawicie-
la Polskiej Akcji Humanitarnej. Jest ona w Polsce jednym z pionierów między-
narodowej działalności humanitarnej. W związku z tym, „my pracując gdzieś 
tam w terenie jesteśmy szkoleni, czyli, natomiast przyjeżdżamy później tu i nie 
jesteśmy z nikim partnerem do dyskusji, bo inni nie mają tej wiedzy”. Skutkuje 
to również pewnym wyobcowaniem, swoistą mimowolną „elitarnością” śro-
dowiska pracowników i wolontariuszy PAH. 

Ja w każdym razie mogę powiedzieć, że ja się czuję [częścią GSO], natomiast patrzę na moich sąsiadów  
i myślę sobie, że oni, jednego czy drugiego i myślę, że to no nijak się ma, prawda. I to jest smutne, dlatego, 
że powiem tak, ja też tutaj w moim tym miejscu, w którym jestem [w PAH] no czuję się, że przynależę do 
elity, i to jest ten element może nie za dobry, prawda, fajnie jest być elitą, a akurat to są, to są takie spra-
wy, które powinny być maksymalnie powszechne, i trzeba wszystko robić, żeby takie były (PAH). 

W działalności PAH bardzo wyraźnie uwidacznia się dążenie do uczynienia 
GSO „maksymalnie powszechnym”. 

(…) my nawet programowo działamy w tym kierunku [na rzecz GSO], bo część naszych działań, to 
są działania takie stricte pomocowe, (…) ale mamy też drugi filar naszych działań – to jest właśnie 
edukacja, to jest edukacja naszego społeczeństwa, różnych ważnych grup w tym społeczeństwie właśnie 
w tym kierunku społeczeństwa, globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie dokładnie w tym 
kierunku. 

To swoiste wyobcowanie środowiska PAH relatywnie wzrasta na tle wypo-
wiedzi przedstawicieli innych organizacji. Większość respondentów bowiem 
kwestionuje istnienie GSO. Jedynie 3 respondentów twierdzi, że GSO istnieje, 
natomiast aż 11 respondentów zaprzeczyło jego istnieniu (tabela 4 oraz Aneks). 

 
 

Bariery dla zaistnienia GSO 
 
Zanim zastanowię się, dlaczego niektórzy respondenci uznali, iż GSO istnie-

je i w nim uczestniczą, a inni nie wierzą w jego istnienie, podejmę tę kwestię od 
drugiej strony. Dlaczego większość respondentów uznała, że GSO nie istnieje? 
Jakie dostrzegają bariery, które uniemożliwiają zaistnienie GSO? 

W narracjach respondentów powtarzały się następujące bariery: 
1) świadomościowa (najczęściej wskazywana), 
2) globalnych różnic i nierówności, 
3) infrastrukturalna (najrzadziej wymieniana). 
4) Ponadto, jeden respondent wymienił bariery polityczne i społeczne, wyni-

kające z niemożności przezwyciężenia istniejących podziałów politycznych. 
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Pierwsza bariera wiąże się z brakiem dostatecznej świadomości istnienia 
globalnych problemów i sposobów przeciwdziałania im w społeczeństwie pol-
skim lub w większości społeczeństw świata. Została ona scharakteryzowana  
w przytoczonych wypowiedziach przedstawicieli LA i PAH znajdujących się 
powyżej. 

Druga przeszkoda, nazwana przeze mnie barierą globalnych różnic i nie-
równości, wynika z ogromnych różnic kulturowych, politycznych, ekonomicz-
nych i społecznych pomiędzy różnymi regionami oraz z odmiennego stopnia 
uczestnictwa w globalnej działalności obywatelskiej jednostek i organizacji  
z różnych państw. 

(…) ja mam wie Pan pierwszą wątpliwość, jaką mam, czy coś takiego [GSO] w ogóle istnieje, tak. (…) 
mnie zawsze zastanawia, na ile to globalne społeczeństwo obywatelskie jest globalne na zasadzie, na jakim 
odnosi się do działalności kilku tam wiodących organizacji międzynarodowych, pozarządowych, które wio-
dą prym, tak, a których niekoniecznie działania mają zaraz przełożenie na jakąś na urzeczywistnienie 
komunikacji pomiędzy uczestnikami tego społeczeństwa obywatelskiego i jednoczesne przełożenie na bycie 
tym właściwym komunikatorem między społeczeństwami państw a politykami, tak. No bo, no jeżeli na 
przykład weźmiemy prawa człowieka, to globalne społeczeństwo obywatelskie pewnie by tak można było 
powiedzieć było by kształtowane i przez Amnesty i przez Human Rights Watch i przez tam kilka  
innych organizacji, ale, to znaczy myślę, że choć na pewno jakaś istnieje nić porozumienia i zrozumienia  
i podobne podejście do określonych problemów pomiędzy, nie wiem, powiedzmy organizacjami ze Stanów, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej to wcale nie jestem taki przekonany, czy zaraz możemy 
mówić, że na przykład polskie społeczeństwo obywatelskie jest częścią tego globalnego tak, może w jakichś 
pewnych inicjatywach tak, ale tak na co dzień, to myślę, że nie do końca (HFPC, Respondent 2). 

Obydwie wyżej wymienione przeszkody są ze sobą w pewnym stopniu po-
wiązane. Jak zauważył Respondent 1 z Greenpeace, niektórzy mogą być zbyt 
biedni, aby mieć możliwość przynależenia do GSO: 

(…) to społeczeństwo globalne istnieje w pewnych rejonach, powiedzmy pewne rejony są pominięte, wyklu-
czone z tego społeczeństwa globalnego przez, no w ten sposób też przez nas, tak, że w jakiś sposób o nich 
zapominamy, oni mają taką sytuację życiową, jaką mają, no w ten sposób, takie mam wrażenie, tzn. że 
no to jest dla mnie takie jasne, że jak się nie ma pewnych standardów do życia, to nie można realizować 
społeczeństwa, tzn. nie wiem, to takie jest moje wrażenie, że... 

Przeszkodą w zaistnieniu GSO jest również brak odpowiedniej infrastruktu-
ry. Komunikacja na skalę globalną, globalne powiązania i możliwość podejmo-
wania działań międzynarodowych o charakterze obywatelskim są wciąż nader 
ograniczone, aby mogło powstać społeczeństwo o zasięgu globalnym. W dow-
cipny sposób ten problem opisała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty 
International Polska11:  

                                                            
11 Draginja Nadażdin życzyła sobie, aby – zgodnie z polityką AI – nie anonimizować jej 

wypowiedzi. 
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To znaczy, ja bym była dosyć, domyślam się, że globalne społeczeństwo jest trochę, jest jesz-
cze przed nami, po prostu. I jeśli zaistnieje, musi jeszcze się troszeczkę dorobić, bo jak na 
razie co się stanie, kiedy właśnie jak kilka dni temu, gdy przestanie działać Facebook na 
kilka godzin. 
 
 

Rozbieżności definicyjne12 
 
Powróćmy do pytania rozstrzygającego: Dlaczego niektórzy respondenci 

uznali, iż GSO istnieje i w nim uczestniczą, a inni nie wierzą w jego istnienie? 
Na odpowiedź respondentów nie miały wpływu ani czynniki demograficzne 
(płeć, wykształcenie itp.) ani stopień zaangażowania w działalność międzyna-
rodową13.  

 
Hipoteza 1. 

Początkowa hipoteza, jaką wysunąłem: Występuje zależność pomiędzy oceną 
skuteczności działań międzynarodowych, w których respondent uczestniczył lub 
charakterem tych działań (ich znaczeniem, wagą, „stopniem umiędzynarodowie-
nia” czy liczbą takich działań), a jego stosunkiem do GSO? Co zaskakujące, żad-
na taka zależność nie wystąpiła14. Odpowiedź na powyższe pytanie była nato-
miast powiązana ze sposobem definiowania GSO. Definicje osób, które uznały, 
że GSO istnieje, były tak skonstruowane, iż wymienione wyżej bariery nie wpły-
wały na ocenę jego istnienia. 

 
Hipoteza 2. 

Kolejna hipoteza, zgodnie z którą głównym czynnikiem różnicującym ocenę 
istnienia GSO będą wyróżnione przez respondentów podstawowe elementy 
składowe tego społeczeństwa, okazała się jednak również fałszywa. Przypusz-
czałem, że respondenci, którzy wierzą w istnienie GSO, będą je definiować 

                                                            
12 W celu przejrzenia sposobów rozumienia GSO wśród respondentów odsyłam do Anek-

su. W tekście głównym skoncentruję się natomiast wyłącznie na głównych aspektach definicji 
GSO, które wyłaniają się z zebranych danych. Choć poniżej testuję hipotezy korelacyjne, nie 
szukam korelacji statystycznej. Dążę natomiast do opisania sposobów konstrukcji dyskursów  
o GSO. 

13 Nie oznacza to jednak, że w badaniach ilościowych przeprowadzonych na reprezenta-
tywnej próbie tego typu zależności by nie wystąpiły. 

14 Ze względu na charakter informacji o ocenie skuteczności działań poszczególnych orga-
nizacji dokonanej przez respondentów zdecydowałem się ich nie ujawniać. 
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zgodnie z dominującym wśród badaczy nurtem jako sferę działalności przede 
wszystkim organizacji (istnieniu międzynarodowych organizacji nie sposób 
bowiem zaprzeczyć), natomiast ci respondenci, którzy nie wierzą w jego istnie-
nie, będą uznawali, że składa się ono z obywateli (nie sposób również zaprze-
czyć stosunkowo niskiej aktywności globalnej obywateli). Jeżeli wystąpiła jaka-
kolwiek faktyczna zależność, miała ona jednak odwrotny kierunek (tabela 4 
oraz Aneks). 

 
Tabela 4. Globalne społeczeństwo obywatelskie15 

 
Podstawowe  

elementy składowe 
GSO 

Rozległość  
GSO* 

Kryterium  
przynależności** 

GSO nie istnieje 
11 respondentów, 
8 wywiadów 

organizacje – 2 (lub 1) 
obywatele – 2 
organizacje i obywate-
le – 3 (lub 4) 

należą wszyscy – 3 
należą niektórzy – 4

kryterium świadomości – 3 
(lub 4) 
kryterium ekonomiczne – 2 
kryterium działania – 3 

GSO istnieje 
3 respondentów, 
3 wywiady 

organizacje – 0 
obywatele – 2 (lub 1) 
organizacje i obywate-
le – 0 (lub 1) 
organizacje, obywatele, 
świat biznesu  
i polityki – 1 

należą wszyscy – 2 
(lub 1) 
należą niektórzy – 1 
(lub 2) 

kryterium świadomości – 3  
kryterium instytucjonalne 
– 1  
kryterium przedmiotowe 
– 1 

*  Czy do GSO muszą na mocy jego definicji należeć wszyscy ludzie, czy też wystarczy, że należą do 
niego niektórzy? 

**  Co decyduje o przynależności do GSO? 

 
Hipoteza 3. 
W związku z powyższym wysunąłem trzecią hipotezę, zgodnie z którą 

uznanie istnienia GSO miałoby się wiązać z przyjęciem, że uczestniczą w nim 
tylko niektórzy ludzie, natomiast zakwestionowanie jego istnienia powiązane 
byłoby z przyjęciem, że w GSO muszą partycypować wszyscy. Również i ona 
okazała się wysoce niepewna (tabela 4 oraz Aneks). 

 
                                                            

15 Tabele 4 i 5 w skrócony sposób podsumowują informacje zebrane w rozbudowanej ma-
trycy przypadków w Aneksie. Zliczenia odnoszą się do liczby wywiadów, a nie respondentów, 
w których udzielone zostały poszczególne odpowiedzi. Opinie poszczególnych respondentów 
przedstawione bowiem w trakcie minifocus group (dotyczy LA i FA Kraków) nie różniły się 
od siebie w zliczanych kwestiach, co jest związane z dynamiką wywiadu grupowego. 
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Niemniej, zakładana przez respondentów rozległość GSO była w rzeczywi-
stości czynnikiem do pewnego stopnia różnicującym dyskursy o GSO. Tabela 4 
ukrywa bowiem istotną informację. Dwóch respondentów odpowiedziało, że 
GSO istnieje oraz że należą do niego wszyscy ludzie. Nie jest to jednak równo-
znaczne z kwestionowaniem przez te osoby faktu, iż nie wszyscy mieszkańcy 
Ziemi angażują się w działalność obywatelską na skalę globalną. Przyjrzyjmy się 
definicjom GSO osób, które przyjmowały jego istnienie. 

Przedstawiciel PAH twierdził, iż w GSO uczestniczą tylko te osoby, które 
mają świadomość istnienia globalnych powiązań. 

Ja to rozumiem tak, że po pierwsze [uczestnicząc w GSO] muszę mieć wiedzę o innych spo-
łeczeństwach czuję tę więź z innymi społeczeństwami, prawda, czuję jak gdyby wspólnotę 
pewnych problemów, ale też i radości, itd. bardzo wielką, no i oczywiście odpowiedzialność 
przede wszystkim, bo to jest jak gdyby, odpowiedzialność, uczestnictwo, nie odgradzanie się 
od tego wszystkiego, ale też takie właśnie poczucie odpowiedzialności, że, po pierwsze, a mo-
że ja tu coś mogę zrobić, a może ja tu coś, jeśli nie zawiniłem, to może czegoś zaniechałem, 
nie dopełniłem, prawda, czyli no właśnie taka taka jakaś otwartość, uczestnictwo i branie 
odpowiedzialności i uważamy, że to wszystko no, jestem jakimś tam elementem, prawda, tej 
całej wielkiej całości. 

Swoiste odwrócenie powyższej definicji GSO znalazło się natomiast w wy-
powiedzi przedstawiciela Greenpeace. Również on za podstawowe kryterium 
przynależności do GSO uznał świadomość. Dodał jednak zarazem, iż w GSO 
niejako potencjalnie uczestniczą wszyscy ludzie, niektórzy mogą się jednak  
z niego wyłączyć (choć nie całkiem był pewny tego poglądu):  

Czyli poszczególne osoby mogą się podłączyć do globalnego społeczeństwa 
obywatelskiego, ale… 
To znaczy nie tyle podłączyć, mogą się jakby wyłączyć, może tak. 

Standardowo są, ale mogą się wyłączyć? 
No, to znaczy może nie do końca. Jakby rzeczywiście, mogą się przyłączyć, jeżeli coś zaczną 
robić, jeżeli zaczną myśleć, to już jakby należą do niego. 

Ponadto, każda jednostka jest członkiem GSO „w sensie, że społeczeństwo, 
globalne społeczeństwo obywatelskie (…) działa w jakiś sposób na rzecz tej 
[każdej] jednostki”. Rozumienie GSO przez Respondenta 2 z Greenpeace na-
zwałbym holistycznym, ponieważ: po pierwsze, włącza w jego obręb wszyst-
kich ludzi; po drugie, neguje podział na społeczeństwo obywatelskie na po-
ziomie krajowym oraz globalnym: 

Tak, nie może się zamykać w granicach [krajowych]. No, nie mógłbym powiedzieć o kimś, 
że jest dobrym obywatelem, to znaczy w moim rozumieniu tego słowa, kiedy mówimy o spo-
łeczeństwie obywatelskim, że ktoś mówi: dobra, róbmy żeby jak najlepiej było tutaj, ale co 
mnie interesuje, niech inni sobie mogą cierpieć, nie, żebyśmy cierpieli kosztem innych, to 
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znaczy żebyśmy się rozwijali kosztem innych. No to jest, no to wtedy nie możemy mówić  
w ogóle o społeczeństwie obywatelskim, jeżeli byłoby takie myślenie, jakby ciężko mi jest 
zupełnie… 

Czyli generalnie społeczeństwo obywatelskie jest globalnym… 
Tak. 

W jeszcze bardziej holistyczny sposób GSO pojmuje Respondent 1 z Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Z uwagi na stopień globalnych współzależności do 
definicji GSO włącza on bowiem nie tylko każdego człowieka, ale i świat poli-
tyki oraz biznesu: 

(…) wszyscy powinniśmy funkcjonować w tym obszarze, tylko właśnie na zasadzie takiego 
konkretnego podziału ról, zadań, funkcji, tak, że tak, zdecydowanie, to nie jest, tak, że oni 
stoją gdzieś poza marginesem, nie da się tego zrobić bez nich, szczerze mówiąc. 

Nie powinno nas dziwić, że trzej respondenci, którzy stwierdzili, że GSO 
istnieje, podali bardziej „miękkie” kryteria przynależności do niego, niż ci, któ-
rzy zaprzeczyli jego istnieniu. Według tych pierwszych wystarczy mieć świa-
domość istnienia globalnych powiązań oraz globalnych problemów bez ko-
nieczności aktywnego działania na rzecz ich rozwiązywania (tabela 4).  

Wyżej przytoczone definicje są o tyle istotne, iż wskazują na potrzebę prze-
formułowania powyższej hipotezy, jak również – być może – definicji GSO, 
którą posługują się badacze. Sądzę, iż z wypowiedzi Respondenta 2 z Green- 
peace można wyinterpretować podział na dwa typy uczestnictwa w GSO: po-
tencjalne i aktywne. Uważam, że to rozróżnienie mogłoby pomóc rozwiązać 
niektóre problemy teoretyczne związane z GSO. W związku z powyższym 
proponuję następującą definicję GSO: 

Globalne społeczeństwo obywatelskie jest wspólnotą wyobrażoną, która określa się mia-
nem „globalnego społeczeństwa obywatelskiego” i w której potencjalnie uczestniczą 
wszyscy ludzie, natomiast aktywnie uczestniczą w niej przynajmniej niektórzy. Poten- 
cjalne uczestnictwo w GSO wynika z oczywistości dla niemal wszystkich ludzi istnienia 
globalnych zależności. Przez aktywne uczestnictwo w GSO rozumiem świadomość przy-
należności do niego oraz skłonność do (chęć) wpłynięcia na kształt globalnych zależno-
ści. Skłonność ta – w obliczu niemożności czy niezdolności do podjęcia jakichkolwiek 
działań – nie musi być jednak realizowana, co nie wyklucza aktywnego uczestnictwa  
w GSO. 

Kwestią empiryczną jest oczywistość istnienia globalnych zależności dla 
niemal wszystkich ludzi. Jeśli taka oczywistość występuje, wówczas mogliby-
śmy przyjąć istnienie GSO bez ograniczania jego zakresu do organizacji o za-
sięgu międzynarodowym. Niewprowadzanie tego typu ograniczenia jest według 
mnie istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, zawężenie zakresu pojęcia „glo-
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balnego społeczeństwa obywatelskiego” do organizacji oddala je zanadto od 
znaczenia terminów „obywatelstwo” i „społeczeństwo”. Po drugie, istnieją 
dowody, iż coraz większa część aktywności obywatelskiej odbywa się bez 
udziału formalnych organizacji lub przy niewielkim ich współudziale. Jest to 
możliwe przede wszystkim za sprawą rozwoju Internetu i telefonii komórkowej 
(por. Castells, Fernandez-Ardevol, Linchuan Qiu, Sey 2006). 

Okazuje się jednak, że kwestia istnienia GSO w powyższym kształcie nie 
byłaby przesądzona nawet wówczas, gdyby okazało się, iż istnienie globalnych 
zależności jest oczywiste dla niemal wszystkich ludzi. Świadomość istnienia 
globalnych zależności i skłonność do wzięcia odpowiedzialności za ich kształt 
nie musi bowiem pociągać za sobą akcesu do GSO. Globalni obywatele mogą 
wybrać węższe wspólnoty wyobrażone, bliższe ich wyobrażeniom na temat 
pożądanego kształtu globalnych zależności.  

I jeśli mówisz o globalnym społeczeństwie obywatelskim. No nie wiem, społeczeństwo obywa-
telskie to jest takie określenie, trochę często liberalne partie ucierają to i owo [śmiech] (…) 
Mówienie właśnie ooo / społeczeństwie obywatelskimi trochę to jest rozmywaniem tego obrazu 
(FA Kraków, Respondent 1). 

Zarazem, należy zwrócić uwagę, że wśród respondentów, którzy nie wierzyli 
w istnienie GSO, większość osób nie twierdziła, że warunkiem jego istnienia 
byłoby partycypowanie w nim wszystkich ludzi. Wydawałoby się więc, że rów-
nież ich definicje powinny dopuszczać istnienie GSO. Dlaczego jednak tak się 
nie dzieje? 

 
 

Kosmopolityzm 
 

Hipoteza 4. 
Nasze pierwotne pytanie moglibyśmy obecnie przeformułować. Dlaczego 

niektórzy respondenci konstruują definicje GSO, które umożliwiają wniosek  
o jego istnieniu oraz co decyduje o poczuciu przynależności do GSO? Sądzę, 
że częściową odpowiedź na to pytanie możemy odnaleźć w wypowiedzi przed-
stawiciela Fundacji Równości:  

Ja myślę, że jeżeli generalnie mówimy o globalnym społeczeństwie obywatelskim, to ono ma szanse powstać, 
coś się może z tego urodzić, tylko jeżeli ten kosmopolityzm będzie silniejszy.  

W tabeli 5 widzimy, że respondentów kwestionujących istnienie GSO  
i uznających jego istnienie różnicuje do pewnego stopniu stosunek do kosmo-
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polityzmu. Wyłącznie jeden respondent dostrzega sprzeczność pomiędzy by-
ciem kosmopolitą, a węższymi lojalnościami terytorialnymi16, niemniej mniej-
szość respondentów, którzy nie wierzą w istnienie GSO, nazwałaby siebie „ko-
smopolitą”, podczas gdy wszyscy ci respondenci, którzy twierdzili, że GSO 
istnieje, byliby skłonni określić siebie tym mianem17. Dodatkowo, jeśli ktoś 
twierdził, że kosmopolityzm wyznacza jego dominującą lojalność terytorialną, 
uznawał zarazem, że GSO istnieje18. 

 
Tabela 5. Kosmopolityzm* 

 
Dominująca  

lojalność terytorialna 
respondenta 

Kosmopolityzm 

Sprzeczności  
pomiędzy węższymi  

więziami  
terytorialnymi,  

a kosmopolityzmem** 

GSO  
nie istnieje 
11 respondentów, 
8 wywiadów 

brak hierarchii*** – 3  
internacjonalizm – 1  
lokalny patriotyzm – 2 
miasto – 1  
patriotyzm – 2 

jestem kosmopolitą 
– 3 
nie jestem kosmo-
politą – 3 
jestem internacjona-
listą – 2  

występuje sprzeczność – 1  
brak sprzeczności – 7  

GSO istnieje 
3 respondentów, 
3 wywiady 

kosmopolityzm – 2  
patriotyzm – 1  

jestem kosmopolitą 
– 3 
nie jestem kosmo-
politą – 0 

występuje sprzeczność – 0 
brak sprzeczności – 3 

*  Patrz przypis 15. 
**  Czy respondenci uważają, że bycie kosmopolitą wyklucza odczuwanie węższych więzi terytorialnych  

i na odwrót. 
***  Respondent nie wskazuje jednej dominującej więzi terytorialnej, twierdząc, że różne więzi są dla niego 

równie istotne. 

 
Osoby uznające istnienie GSO, twierdziły również, że czują się jego częścią. 

Przypuszczam, że to właśnie stosunek do kosmopolityzmu wpływa na po- 
czucie partycypowania w GSO. W paradoksalny sposób powyższą hipotezę  
potwierdza postawa przedstawicieli Federacji Anarchistycznej Kraków oraz Le-

                                                            
16 Uznawanie istnienia takiej sprzeczności wiąże się z rozbieżnościami definicyjnymi (patrz 

Aneks). 
17 Zarazem przedstawiciel PAH podkreślał jednak swoje przywiązanie do Polski.  
18 Trzeba pamiętać jednak, że takie osoby były tylko dwie. Przypominam, że zaobserwowa-

ne zależności nie wiążą się z jakąkolwiek istotnością statystyczną. 
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wicowej Alternatywy. Stwierdzili oni, że czują się nie kosmopolitami, ale interna-
cjonalistami. „Internacjonalizm to taka solidarność ze wszystkimi ludźmi” (FA Kraków, 
Respondent 2.), podczas gdy „kosmopolityzm to jest oderwanie się od wszystkich…” 
(FA Kraków, Respondent 3.). Internacjonalizm w wypowiedziach członków tych 
organizacji jest opisywany podobnie jak kosmopolityzm czy bycie obywatelem 
świata w wypowiedziach respondentów, którzy czują się uczestnikami GSO. 
Różnica jednak nie sprowadza się wyłącznie do etykietek. To, co obecnie można 
by nazwać globalnym społeczeństwem obywatelskim, jest w opinii przedstawi-
cieli FA Kraków oraz LA przeniknięte „NGOsowością”, logiką III sektora. Jak 
twierdzi natomiast przedstawiciel Lewicowej Alternatywy: 

(…) trzeci sektor nie jest rozwiązaniem, zastanawialiśmy się jaki model działania by nam 
odpowiadał. Jest taka koncepcja czwartego sektora. To są organizacje przejmujące wiele tak-
tyk pozarządowych, ale jednocześnie nie zapominających o tym, że walczą o jakiś szerszy 
program, szerszy program zmiany, czyli łączenie tej właśnie sfery politycznej zmiany systemu 
ze sfera NGOsową (Respondent 1.). 

Dlaczego III sektor nie jest rozwiązaniem? 

Dla mnie organizacje typu NGOsy są kolejną pułapką tego systemu. Ponieważ ludzie dostają pieniądze, 
granty za coś, co chcą robić. W pewnym momencie ta pomoc – nazwijmy to pomocą – ich tak uzależnia, że 
stają się firmą (…) Dla mnie kluczem do tego wszystkiego jest to, że wmawia się ludziom, że zawsze ist-
nieje relacja kupno-sprzedaż: kupno usługi, sprzedaż usługi. Nawet jeżeli coś myślisz, musisz to sprzedać 
jako usługę, / a kiedy spotkasz osobę, która myśli tak samo, musisz to od niej kupić jako usługę w dro-
dze wymiany. Nie ma y idei współpracy, pomocy wzajemnej, co jest chyba najprostsze (FA Kraków, Re-
spondent 3.). 
 

Co zamiast globalnego społeczeństwa obywatelskiego? 
 
Na istotny problem definicyjny zwrócił uwagę przedstawiciel Polskiego 

Czerwonego Krzyża (Respondent 2). Uznał on, że nierealny byłby projekt 
stworzenia GSO, jeśli mielibyśmy je rozumieć jako odwzorowanie na pozio-
mie globalnym takiego społeczeństwa, jakie znamy z poziomu poszczegól-
nych krajów. Nie oznacza to jednak, że GSO nie może istnieć w żaden inny 
sposób. 

Myślę, że po części być może będzie zrealizowany w ten sposób, że ludzie mogą mieć podobne sposoby po-
strzegania praw człowieka czy poszanowania człowieka. Natomiast myślę, że bardzo trudno jest narzucić 
cokolwiek ogromnej liczbie ludzi, można powiedzieć masie ludzi. Natomiast można ewentualnie szukać 
ludzi o podobnych preferencjach. Czy jakoś ich grupować (PCK, Respondent 2). 

Zarówno przedstawiciel PCK (w przytoczonej wypowiedzi), jak i Draginja 
Nadażdin wskazywali, iż poprawniej jest obecnie posługiwać się pojęciem 
„globalnych ruchów” niż „globalnego społeczeństwa obywatelskiego”.  
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A czy chętniej posługiwałaby się Pani pojęciem „globalne społeczeństwo obywatel-
skie” czy „globalny ruch”? 
Raczej globalny ruch. (…). ruch ma w sobie pewnego rodzaju, pewnego rodzaju nietrwałość i takie 
czasami chwilowe zaangażowanie, żeby nie powiedzieć pewien zryw i wydaje mi się, że to bardziej 
pasuje jako określenie, które opisuje współczesną kondycję świata. Właśnie dzięki tym sposobom 
komunikacji, które zawładnęły nami w ciągu tych ostatnich np. dwóch-trzech lat, czyli tak naprawdę 
na Facebooku, na Twitterze, za pomocą filmów nagranych komórką dowiadujemy się, co się dzieje 
na świecie i się decydujemy, czy się angażować, czy się nie angażować. I to jest dosyć takie, po pierw-
sze to się bardzo przeplata z naszymi prywatnymi informacjami, które pokazujemy światu i które 
wymieniamy ze światem, a po drugie to jest właśnie coś, co nam umożliwia na chwilę zaistnieć, na 
chwilę się dołączyć do czegoś, a potem już nie, a potem już nie. I on staje przed takim dylematem, bo 
żeby działać skutecznie nie da się ukryć, że potrzebujemy pewnej struktury, która będzie miała  
cały czas taką gotowość i możliwość szybkiego reagowania, nagłaśniania, mobilizowania i tak dalej, 
a z drugiej strony nie mamy już, coraz mniej mamy do czynienia, z tak zwanym stabilnym człon-
kowstwem w sensie takim, że nie ma już takiego odruchu, który kiedyś był na Zachodzie, że po pro-
stu ludzie się zapisują do konkretnej organizacji i zostają z nią przez długie lata, nawet często do 
końca życia, więc raczej jest jakby taka skłonność ku temu, żeby zadziałać na chwilę. 

Istotnie, okazuje się, że niemal wszyscy respondenci odczuwają przynależ-
ność do pewnego międzynarodowego ruchu19 (por. tabela 6). Również prawie 
wszyscy respondenci, którzy twierdzili, że czują się częścią GSO, wskazywali 
zarazem na pewien węższy, międzynarodowy ruch, w którym partycypują. 

 
Tabela 6. Identyfikacja z ruchami międzynarodowymi 

GSO nie istnieje 
11 respondentów, 
8 wywiadów 

Czy czuje się Pan/i częścią czegoś szerszego,  
niż organizacja, w której Pan/i działa, czy też polskie 
społeczeństwo obywatelskie? 

Federacja Anarchistyczna Kraków 
(3 respondentów) 

międzynarodowy ruch anarchistyczny, raczej nie  
alterglobaliści 

Lewicowa Alternatywa  
(2 respondentów) 

ruch alterglobalistyczny 

Polski Czerwony Krzyż,  
Respondent 2. 

przede wszystkim Ruch Światło Życie,  
również Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża  
i Czerwonego Półksiężyca 

Amnesty International* globalny ruch na rzecz praw człowieka 

Helsińska Fundacja Praw  
Człowieka, Respondent 1. 

ruch na rzecz praw człowieka 

Helsińska Fundacja Praw  
Człowieka, Respondent 2. 

raczej nie 

                                                            
19 Pytanie było formułowane tak, aby respondenci mogli odwołać się do jakiejkolwiek wspól-

noty czy struktury międzynarodowej, niemniej wszyscy odwołali się do ruchu społecznego. 
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GSO nie istnieje 
11 respondentów, 
8 wywiadów 

Czy czuje się Pan/i częścią czegoś szerszego,  
niż organizacja, w której Pan/i działa, czy też polskie 
społeczeństwo obywatelskie? 

Greenpeace,  
Respondent 1.** 

ruch ekologiczny 

Fundacja Równości ruch organizatorów parad, raczej nie ruch  
gejowsko-lesbijski 

GSO istnieje 
3 respondentów, 
3 wywiady 

Greenpeace,  
Respondent 2. 

ekolodzy, wolnościowcy, „globalni znajomi”,  
„ale ja nie lubię jakoś bardzo etykietek” 

Polska Akcja Humanitarna „wolałbym tego nie zawężać” 

Polski Czerwony Krzyż,  
Respondent 1. 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża  
i Czerwonego Półksiężyca 

*  Dyrektorka AI Polska, Draginja Nadażdin życzyła sobie, aby – zgodnie z polityką jej organizacji – nie 
anonimizować jej wypowiedzi. 

**  „W niektórych aspektach mogę powiedzieć, że istnieje”, „w niektórych rejonach”, ale tak naprawdę 
jeszcze nie istnieje. 

 
 
Globalni znajomi. Więzi międzynarodowe i wspólnoty wyobrażone 

 
Aby zrozumieć, co oznacza poczucie przynależności do wymienionych wy-

żej ruchów społecznych, powinniśmy się zastanowić, jaki jest charakter więzi, 
które odczuwają respondenci oraz czy więzi te prowadzą do powstania wspól-
not wyobrażonych. 

Interesującej odpowiedzi na powyższe pytania udzielił aktywista Greenpeace. 
Podobnie jak niemal wszyscy inni respondenci, przyznał on, że odczuwa więź 
przede wszystkim z osobami, którym przyświecają podobne, co i jemu cele, któ-
re partycypują w ruchu, którego i on czuje się częścią. Do grona swoich „global-
nych znajomych” włączył jednak również adresatów swojej działalności.  

(…) są też jeszcze takie grupy, które działają wspólnie, tak? I to tak globalnie, jakby te osoby, które my-
ślą tak samo, jak ja, robią podobne rzeczy – oni stanowią tą moją grupę, to są moi tacy globalni znajomi, 
czyli z nimi ta więź jest silniejsza zdecydowanie (Greenpeace, Respondent 2). 

A ci, którym możesz pomóc – to też są Twoi [globalni] znajomi? 
Tak, no, tak, zdecydowanie (Greenpeace, Respondent 2). 

Pojęcie więzi wydaje się całkowicie tracić na ostrości, gdy odnosimy je do 
całej ludzkości. W rzeczywistości jednak istnieją różne rodzaje więzi i nawet 
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więź z każdym człowiekiem nie musi być pozbawiona treści (choć większość 
respondentów nie zgadza się z takim sposobem użycia tego pojęcia). Draginja 
Nadażdin tworzy niezwykle pouczającą typologię doświadczanych przez nią 
więzi międzynarodowych. 

(…) są trzy rodzaje takiej więzi, jedna jest taka najbardziej podstawowa, że odczuwam tą więź z każdym 
innym człowiekiem. (…) 

Niezależnie jakie ma poglądy? 
Tak. Nie ma może czegoś takiego, że to jest więź emocjonalna, ale jest to po prostu taka więź zupełnie 
świadoma, że to jest człowiek, ma takie same prawa jak ja i jeśli jest zbrodniarzem, to powinien mieć 
prawo do sprawiedliwego procesu i tak dalej. Jest taka warstwa już emocjonalna, kiedy to są, kiedy sprawa 
dotyczy ludzi, z którymi łatwiej mi się zidentyfikować już na takim emocjonalnej postawie. To są ludzie, 
którzy doświadczają wojny, są niewinnie skazani, doświadczają różnego rodzaju właśnie form łamania 
własnych praw dlatego, że się angażują (…) I tu jest taka o wiele bardziej solidarnościowa, taka właśnie, 
taka więź, że ja po prostu nie tylko w sposób taki biologiczny i prawny widzę, że to jest taka sama istota, 
jak ja, ale że widzę pewną wspólnotę doświadczeń, albo właśnie widzę, że po prostu jest to osoba, z którą 
bym mogła też porozmawiać, bo miałabym temat do rozmowy i tak dalej. I oczywiście kolejna warstwa, to 
jest więź z tymi ludźmi, którzy działają razem ze mną. 

Którzy działają w globalnym ruchu, w Amnesty, czy w Amnesty Polska? 
Którzy w ogóle działają w globalnym ruchu, czyli którzy się angażują w ten, albo inny sposób, albo mają 
podobne poglądy na to i nie chcą być obojętni. (…) 

Jakie to są rodzaje emocji? Powiedziała Pani „innych emocji”? 
No w przypadku, tak mówiąc, uogólniając mocno, w przypadku tych ludzi, którzy działają ze mną to jest 
takie poczucie wspólnoty, to jest takie poczucie bezpieczeństwa, bardzo częstej wspólnej radości że coś się 
udało, albo że w ogóle, że nie jestem w tym, co myślę i w tym, co robię sama. Natomiast ta więź dotycząca, 
dotycząca ludzi, którzy doświadczają bezpośrednio przemocy i łamania własnych praw, to jest o wiele bar-
dziej, to są o wiele bardziej takie burzliwe emocje, że z jednej strony po prostu ogromny sprzeciw, żeby ta-
kie coś się działo, z drugiej strony to jest właśnie obawa o tych ludzi i takie właśnie... a czasami smutek, 
że się coś nie udało. Natomiast w przypadku takiego każdego człowieka, o którym właśnie mówiliśmy, że 
każdemu człowiekowi się należy, to jest bardziej taki właśnie, powiedziałabym bardziej taki stosunek, no 
powiedziałabym też takiego sprzeciwu, że z jakim prawem ktoś może na jakiejkolwiek podstawie kogoś 
wyrzucać poza nawias (…). 

Arjun Appadurai czyni rozróżnienie pomiędzy fantazją a wyobraźnią. O ile 
fantazja ma charakter indywidualistyczny, eskapistyczny i demobilizujący (Appa-
durai 2005: 16), jest swoistym „opium dla mas” (tamże, s. 49), o tyle wyobraźnia 
ma charakter „procesu społecznego”, stała się „formą aktywności (…) i formą 
negocjacji pomiędzy miejscami usytuowania sprawczej podmiotowej aktywności 
(jednostek ludzkich) a globalnie określonymi polami możliwości” (tamże). Wy-
obraźnia społeczna prowadzi do powstania „wspólnot afektu” (tamże, s. 16).  

Z pewnością za takie wspólnoty można uznać ruchy międzynarodowe wy-
mienione przez respondentów. Zarazem, należy jednak przyznać, że wspólnoty 
te w narracji większości respondentów nie tworzą jednej metawspólnoty, którą 
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moglibyśmy określić mianem GSO. Nawet ci respondenci, którzy twierdzili, że 
GSO istnieje, przyznawali, że ma ono wciąż nader ograniczony zasięg (por. 
wypowiedź Respondenta PAH). 

 
 

Strategie definicyjne wobec  
„globalnego społeczeństwa obywatelskiego” 

 
Z narracji respondentów nie wyłania się jedna spójna definicja globalnego 

społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli chcemy posługiwać się tym pojęciem, sami 
musimy nadać mu znaczenie (lub wybrać którąś z opisanych wyżej oraz  
w Aneksie definicji). Sądzę, że istnieją cztery podstawowe strategie definiowa-
nia „globalnego społeczeństwa obywatelskiego” przyznające mu różne „stop-
nie istnienia”: 

1. Globalne społeczeństwo obywatelskie w Polsce nie istnieje i posługiwanie 
się tym pojęciem do opisu działalności międzynarodowej polskich organiza-
cji jest błędem. 

2. GSO „w nieco mniejszym stopniu” nie istnieje – może się okazać użyteczną 
fikcją heurystyczną służącą do opisu pewnej klasy zjawisk, które – w odróż-
nieniu od niego – posiadają byt społeczny. 

3. Wszechobejmująca definicja GSO jest zbyt szeroka i należałoby jej zakres 
ograniczyć do jednego z ruchów ponadnarodowych. 

4. GSO ma szerszy zakres, niż dopuszcza strategia trzecia, niemniej węższy, 
niż postulują ci respondenci, którzy zaprzeczają jego istnieniu. Pojęcie to, 
podobnie jak jego desygnat, dopiero się krystalizuje; negocjowane są jego 
znaczenie oraz istnienie. 
 
 

Strategia pierwsza – globalne społeczeństwo obywatelskie nie istnieje  
 
Jeśli za kryterium (globalnego) społeczeństwa obywatelskiego przyjmiemy 

proobywatelską świadomość (lub działalność obywatelską), którą posiadać 
powinni niemal wszyscy członkowie społeczeństwa pretendującego do tytu- 
łu „obywatelskiego”, nie sposób zaprzeczyć – w Polsce nie ma (globalnego) spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Jak pisze Piotr Gliński: „Nie wchodząc w szczegóły, 
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jest to [w Polsce] świadomość raczej anty- niż proobywatelska. Charakteryzu- 
je się wyuczoną bezradnością, indywidualizmem, brakiem rozpowszechnionych 
wzorów społecznikowskich, konsumpcjonizmem, amoralnością itp. Jest to  
w znacznej mierze dziedzictwo okresu komunistycznego […], choć i obecny 
okres zmian transformacyjnych sprzyja również kształtowaniu się postaw anty-
obywatelskich” (Gliński 2005: 237). Taka definicja społeczeństwa obywatelskie-
go i GSO wydaje się najbardziej rozpowszechniona wśród moich respondentów. 
Istnieją jednak istotne powody, aby odrzucić konkluzję pierwszą. 

1. Skoro niemożliwe jest, aby wszyscy członkowie społeczeństwa dysponowali 
podobną świadomością, powinniśmy podać kryterium, jaki poziom rozpo-
wszechnienia świadomości proobywatelskiej jest wystarczający, aby dane 
społeczeństwo uznać za obywatelskie. Prawdopodobnie nigdy jednak nie 
będziemy potrafili podać satysfakcjonującego uzasadnienia naszego wyboru. 
Problem ten zyskuje na ostrości w przypadku GSO, co zauważył przedsta-
wiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Mówiąc o globalnym społeczeństwie obywatelskim, no naprawdę mówienie o społeczeństwie obywatelskim w 
RPA, czy Burundi, w Chinach, czy w Chile, czy w Australii, czy we Francji, czy w państwach Europy 
Środkowej to mówimy o różnych społeczeństwach w różnym stopniu zorganizowanych, w różnym stopniu 
świadomych i gotowych do działań wspólnych, w tym znaczeniu mówiłam o członach. 
Czyli te człony są głownie w poszczególnych krajach, poszczególnych społeczeń-
stwach? 
Tak, ponieważ w dalszym ciągu my się dosyć mocno wszyscy identyfikujemy ze swoimi krajami – prawda? 
(HFPC, Respondent 1). 

2. Istnieją subiektywne i obiektywne więzi pomiędzy organizacjami i ich 
członkami z różnych krajów. 
A. Respondenci odczuwają emocjonalne więzi przekraczające granice Polski 

oraz przynależność do różnych międzynarodowych ruchów; posiadają 
świadomość tworzenia pewnej społecznej całości. Co więcej, istnienie 
takich więzi jest w pewnym sensie warunkiem ich działalności. 

(…) absolutnie czuję bardzo wiele więzi [z ludźmi żyjącymi poza granicami Polski], bardzo wiele i to jest 
właśnie, to jest w naszej pracy element, którego my używamy (PAH). 

B. Ponadto występują powiązania – zarówno sformalizowane, jak i nie-
sformalizowane – pomiędzy organizacjami z różnych krajów. Wiele dzia-
łań jest realizowanych we współpracy organizacji z różnych państw. 
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Niektóre organizacje trwale partycypują w sformalizowanych międzynaro-
dowych strukturach (AI, Greenpeace, PCK, FR). Międzynarodowa współpraca 
organizacji bywa wielowymiarowa, jak w przypadku PAH. 

Po pierwsze, to musi być na  tym najniższym poziomie, czyli na rozpoznawaniu potrzeb, prawda, jest cały 
czas się z innymi organizacjami, które akurat gdzieś są w terenie, albo z większymi, które wiemy, że oni ma-
ją pieniądze na to, że u nich cały czas sztab ludzi siedzi i cały czas monitoruje (…) po pierwsze jeśli chodzi  
o wiedzę i takie wsparcie, doświadczenie itd. (…) też korzystamy z wiedzy i doświadczenia jeśli chodzi o np. 
zarządzanie personelem, prawda, bo to też jest wiedza, która nam jest obca, oczywiście też korzystamy z or-
ganizacji, które są donatorami, prawda, pozyskując od nich pieniądze (…) które mobilizują nas do rozwoju 
instytucjonalnego (…) z bardzo wieloma organizacjami jest tak, że: chcesz od nas brać pieniądze, musisz 
spełnić pewne wymagania (…) są partnerzy w drugą stronę już, są tacy, którym z kolei my zlecamy różne za-
dania, dlatego, że np. powiedziałabym tak, no na tym to dzisiaj polega, że nie możemy być obecni we wszyst-
kich miejscach świata, które nasi ofiarodawcy tu w Polsce, na które oni nam dali pieniądze (…) także my 
bardzo mocno jesteśmy umocowani właśnie w tym środowisku takim międzynarodowym (PAH). 

W przypadku mniejszych organizacji dominuje forma współpracy polegają-
ca na wymianie wiedzy i doświadczeń. Jest to bardzo ważne, gdyż z jednej 
strony stymuluje polskie organizacje do ciągłych zmian, jak również sprzyja 
międzynarodowemu negocjowaniu definicji, co może prowadzić do rozwoju 
międzynarodowych wspólnot znaczeń. Przykładowo, 3 i 4 listopada 2007 roku 
odbyło się w Warszawie międzynarodowe spotkanie anarchosyndykalistyczne, 
które współorganizowała Lewicowa Alternatywa. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele związków zawodowych z Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji  
i Hiszpanii (Warecki 2007; wywiad LA). 

Powiązania o charakterze międzynarodowym nie są jednak wartościowe sa-
me przez się. Nieraz mogą stanowić wręcz obciążenie i utrudniać realizację 
podstawowych celów organizacji. 

(…) te struktury międzynarodowe, które obecnie działają są raczej parodią tego, co istniało kiedyś. Mia-
łoby sens [uczestnictwo w międzynarodowej federacji], gdyby tutaj działał jakiś prężny ruch społeczny,  
natomiast na obecnym etapie tworzenie jakiejś czapy międzynarodowej, czy przyłączanie się do jakiejś  
Międzynarodówki jest po prostu stratą czasu i przerostem formy nad treścią (LA, Respondent 1). 
 
 

Strategia druga – globalne quasi-społeczeństwo obywatelskie 
 
Moglibyśmy uznać, że (globalne) społeczeństwo obywatelskie nie stanowi 

pewnego typu społeczeństwa, ale jest całkowicie odrębnym od społeczeństwa 
fenomenem społecznym. Takie założenie leży u podstaw popularnej wśród 
badaczy definicji społeczeństwa obywatelskiego, które ograniczają je do kilku 
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wskaźników, za pomocą których najwygodniej jest je mierzyć (np. liczba orga-
nizacji pozarządowych, członkostwo w tych organizacjach, poziom kapitału 
społecznego mierzonego jako uogólnione zaufanie). Konkluzję tę odrzucam 
jednak na mocy argumentów przedstawionych we Wprowadzeniu. Być może na 
potrzeby pewnej teorii okazałoby się użyteczne rozróżnienie pomiędzy global-
nym społeczeństwem obywatelskim oraz globalnym quasi-społeczeństwem 
obywatelskim (GqSO) na wzór rozróżnienia na quasi-grupy i grupy interesu 
dokonanego przez Ralfa Dahrendorfa (Dahrendorf 2006). Być może ścisłość 
naukowa nakazywałaby nam obecnie posługiwać się właśnie takim quasi- 
-terminem, który odnosiłby się nie do samego globalnego społeczeństwa oby-
watelskiego, ale do jego „zalążka” (posługujący się określeniem przedstawiciela 
Lewicowej Alternatywy.) GqSO z pewnością jednak nie powinniśmy utożsa-
miać wyłącznie z globalnym III (bądź IV) sektorem. 

 
 

Strategia trzecia – alterglobalistyczne społeczeństwo protestu 
 
Część badaczy zdaje się utożsamiać GSO z globalnym ruchem altergloba- 

listycznym, za którego przejawy uznają oni Światowe oraz Regionalne Fora 
Społeczne. U podstaw takiego utożsamienia najprawdopodobniej leży intuicja, 
którą najwyraziściej na gruncie filozofii polityki wyłożyli Carl Schmitt oraz jego 
współczesna kontynuatorka i krytyczka, Chantal Mouffe w swojej koncepcji 
agonistycznego konfliktu politycznego. Jak pisze Mouffe: „Z pewnością naj-
bardziej znaną tezą Schmitta jest uznanie za kryterium polityczności podziału 
na przyjaciela-wroga” (Mouffe 2000: 49). Bez podziału typu my–oni nie ma 
wspólnoty politycznej ani polityczności. 

Również taka definicja GSO nie wydaje się jednak trafna (przynajmniej w od-
niesieniu do Polski) w kontekście przeprowadzonych przeze mnie wywiadów. 
Po pierwsze, definicja taka jest zbyt wąska. Nie mieszczą się w niej ci respon-
denci, którzy odczuwali przynależność do GSO. Wprawdzie przedstawiciele 
PAH, PCK i Greenpeace również wspierają alternatywną wizję globalizacji, 
niemniej sądzę, że ze względów ideologicznych moglibyśmy te organizacje 
umieścić co najwyżej na obrzeżach ruchu alterglobalistycznego. 

Po drugie, definicja ta jest zbyt szeroka. Przedstawiciele organizacji, które 
sytuują się najbliżej ruchu alterglobalistycznego (FA Kraków, Lewicowa Alter-
natywa), nie odczuwają przynależności do GSO, czy też twierdzą, że GSO nie 
istnieje. 
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Po trzecie, spójność i definiowalność ruchu alterglobalistycznego może 
wzbudzać wątpliwości. Wprawdzie przedstawiciel FA Kraków deklaruje: „Wła-
śnie za taką inną, za alterglobalizacją jesteśmy”, niemniej na pytanie o ruch 
alterglobalistyczny nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. 

Respondent 3 
Z niektórymi ten dystans jakby następuje automatycznie. To znaczy / nigdy nie podejmiemy współpra-
cy, przynajmniej ja tak uważam, bo częścią ruchu alterglobalistycznego są ruchy nacjonalistyczne, silne 
ruchy nacjonalistyczne, często faszystowskie (…) I oni też są alterglobalistami, czy nawet antyglobali-
stami tylko tylko że y ich wizja tego, co ma być zamiast jest mi na tyle odległa, że ja nie chcę mieć z tym 
nic wspólnego.  

Czyli nie moglibyście powiedzieć: „Jestem częścią ruchu alter antyglobalistycznego”? 

Respondent 1 
To znaczy ja myślę, że yy jeśli myślimy o tym ruchu, który powstał gdzieś tam odd w latach dziewięćdzie-
siątych, myślimy o Seattle, o Genui, o Pradze, o tych Forach Społecznych, które się odbywały 

Respondent 3 
To tak. 

Respondent 1 
to myślę, że gdzieś tam tak, tylko że że y ta kontestacja globalizacji ma różne oblicza. Od włanieee / Na-
czy aż po grupy skrajnie jakoś tam jakoś tam faszystowskie 

Respondent 3 
albo ultrareligijne 

Respondent 1 
które chcą się zamykać w swoich yy nie wiem yy w swoich krajach, czy tam w swoich wspólnotach jakiś 
tam, nie wiem na zasadzie jakiś swoich antagonizmów. Boo / bo oni sprzeciwiają się unifikacji, tak? Tak 
samo jak my. Ale jednak wiemy, że to troszkę o coś innego chodzi. 

Po czwarte, za swoiste centra ruchu bez centrum (jak bywa określany ruch  
alterglobalistyczny) są często uważane Regionalne i Światowe Fora Społeczne.  
O takiej definicji tego ruchu wspomina również Respondent 1 w powyższym 
fragmencie. Niemniej również Fora Społeczne mogą wzbudzać wątpliwości.  

(…) To globalne społeczeństwo obywatelskie widziałbym jako docelowo sposób koordynacji i przezwycięże-
nia tych problemów poprzez kontakty międzynarodowe, tylko jestem świadom, że w większości przypad-
ków taki model niestety nie występuje i te kontakty międzynarodowe idą w złym kierunku, albo w ogóle są 
źle prowadzone. 

To znaczy? 
Ja uczestniczyłem w Europejskich Forach Społecznych od samego początku i jakby doświadczy-
łem tego jak ta idea właśnie kontaktu między różnymi organizacjami zdegenerowała się w taką 
typową właśnie NGO-sowość, a z drugiej strony prowadzenie politycznych rozgrywek, rozgrywanie 
interesów partii politycznych, polityków, parlamentarzystów, ministrów. W pewnym momencie 
niemieccy czy francuscy socjaldemokraci stwierdzili, że po drodze im z alterglobalistami, nie jeste-
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śmy jakimiś ortodoksami, czy sekciarzami, ale też współpraca, ten ekumenizm polityczny ma 
pewne granice. Ludzie, którzy współtworzyli system globalny, system neoliberalny, a teraz twier-
dzą, że są przyjaciółmi globalnego społeczeństwa obywatelskiego muszą być fałszywi. 

Co sądzisz o Forach Społecznych Europejskich; mówisz, że w nich uczestniczyłeś… 
Z każdym kolejnym powiedziałbym, że sytuacja była gorsza. Ja uczestniczyłem w pierwszym we Florencji,  
w drugim w Paryżu, w późniejszych, już zdecydowałem się nie uczestniczyć. (…) Ta idea była dobra tylko po-
szła w złą stronę, nie szły za nią konkrety, też tak można powiedzieć. (…) Tutaj w dużej mierze postawiono 
na wielkość tego forum, zakres tematów, a jak cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Okazało się, że 
wszystkie z tych tematów były załatwione bardzo pobieżnie (Lewicowa Alternatywa, Respondent 1). 

 
 

Strategia czwarta – konkluzja  
 
W związku z powyższym proponuję konkluzję, zgodnie z którą globar- 

ne społeczeństwo obywatelskie najprawdopodobniej istnieje w Polsce (skoro 
istnieje w świadomości trzech moich respondentów), niemniej posiada ono 
zarazem węższy, jak i szerszy zakres, niż zakłada to większość jego teoretyków. 
Z pewnością nie obejmuje ono wszystkich osób profesjonalnie zaangażowa-
nych w globalną działalność obywatelską. Nie ogranicza się jednak wyłącznie 
do osób aktywnie w nim uczestniczących. 

 
 

Typy globalnych zbiorowości obywatelskich 
 
Niezgoda na uczestnictwo w GSO nie wyklucza uczestnictwa w globalnej 

wspólnocie obywatelskiej (tabela 6). Zakwestionowanie istnienia GSO wynikać 
może z percepcji istniejących ograniczeń (uniemożliwiających zaistnienie GSO), 
może się wiązać z przedkładaniem lojalności lokalnych ponad globalne. Może 
ona być jednak również skutkiem odrzucenia dominującej wizji GSO, wynika-
jącego nie tyle ze sprzeciwu wobec idei wspólnego dążenia do realizacji glo- 
balnego dobra publicznego, ile raczej z faktycznej niemożności uzgodnienia 
pomiędzy różnymi członami owego potencjalnego GSO, czym owo global- 
ne dobro publiczne miałoby być oraz z kontestacji dominującej wizji takiego 
dobra. (Z taką postawą mieliśmy do czynienia w przypadku przedstawicieli 
Lewicowej Alternatywy oraz Federacji Anarchistycznej Kraków. Kontestacja ta 
byłaby wyrazem sprzeciwu nie tylko i nie tyle wobec tego, co w dominującej 
definicji globalnego dobra wspólnego by się znajdowało, ale raczej wobec tego, 
co taka definicja by pomijała. Samo pojęcie globalnego dobra wspólnego kono-
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tuje trudności, które mogą się okazać nieprzezwyciężalne. W jaki sposób moż-
liwe miałoby się bowiem stać odnalezienie konsensu pomiędzy cywilizacjami, 
które w optyce Samuela Huntingtona stoją wręcz na skraju wojny (Huntington 
2005)? Być może osiągalny konsens byłby na tyle miałki, iż GSO nie posiada-
łoby jakiejkolwiek siły przyciągania globalnych obywateli. 

W związku z powyższym proponuję wyróżnienie czterech typów globalnych 
zbiorowości obywatelskich.  
1. Globalne obywatelskie wspólnoty wyobrażone (GOWW) są wspólnotami 

wyobrażonymi o zasięgu międzynarodowym, których spoiwem jest wspólny 
dyskurs lub zestaw podobnych dyskursów dotyczących pożądanego kształtu 
globalnych zależności. Dyskursy te nie muszą zawierać spójnej i wyraźnie 
wyartykułowanej wizji pożądanego kształtu globalnych zależności. Są one 
jednak zdolne kształtować podobne style myślenia o globalnych zależno-
ściach osób, które czują się częścią takich wspólnot.  

2. Globalne ruchy społeczne (GRS) są globalnymi wspólnotami wyobrażony-
mi tworzącymi ruchy społeczne, co oznacza, że ich uczestnicy – prócz po-
sługiwania się podobnymi dyskursami – podejmują wspólne działania na 
rzecz urzeczywistnienia pożądanego kształtu globalnych zależności. Przez 
wspólne działania rozumiem działania, które charakteryzują się pewną cią-
głością oraz są definiowane i redefiniowane w drodze komunikacji pomię-
dzy uczestnikami ruchu. 

3. Globalne społeczeństwo obywatelskie (GSO) ujmowane zgodnie z definicją 
podaną wcześniej. 

4. Globalne tłumy obywatelskie (GTO) są zbiorem osób, które podejmują 
działanie na rzecz urzeczywistnienia pożądanego kształtu globalnych zależ-
ności. Z powodu swej nietrwałości lub braku komunikacji umożliwiającej 
wspólne definiowanie i redefiniowanie podejmowanych działań nie tworzą 
one jednak globalnego ruchu społecznego. 
 
Uważam taką typologię za użyteczną, gdyż pozwala przenieść na poziom 

globalny pojęcia „społeczeństwa obywatelskiego” oraz „ruchu społecznego” 
nie zatracając ich sensu. Jest to możliwe dzięki wyróżnieniu pojęć „globalnej 
obywatelskiej wspólnoty wyobrażonej” oraz „globalnego tłumu obywatel-
skiego”. Terminy te mogą być użyte do opisu tych zjawisk, które często by-
wają – niezgodnie z „przedglobalizacyjnymi” konwencjami językowymi – 
określane mianem „globalnego społeczeństwa obywatelskiego” i „globalnych 
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ruchów społecznych”. Może się to przyczynić do zwiększenia użyteczności  
i precyzji naszej aparatury pojęciowej, a zarazem nieco obniżyć poziom spo-
rów wokół GSO. Zależności pomiędzy wyróżnionymi typami ilustruje mapa 
pojęciowa 1. 

 
Mapa 1. Relacje pomiędzy typami globalnych zbiorowości obywatelskich* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

* Na mapie pojęciowej zaznaczone zostały relacje między poszczególnymi pojęciami. Wielkość poszcze-
gólnych elips nie ma znaczenia; istotna jest wyłącznie relacja zawierania się, która opisuje, w jaki sposób 
jednostka może łączyć uczestnictwo w poszczególnych typach zbiorowości. Zarówno globalne ruchy spo-
łeczne, jak i globalne obywatelskie wspólnoty wyobrażone mogą (ale nie muszą) stanowić człony GSO.  
W GSO mogą partycypować również uczestnicy globalnych obywatelskich tłumów. Pojęcia te w żaden 
sposób się nie wykluczają. Co więcej, poszczególni globalni obywatele mogą być uczestnikami różnych 
globalnych obywatelskich wspólnot wyobrażonych, w tym najszerszej z nich – globalnego społeczeństwa 
obywatelskiego. Można jednak również odczuwać przynależność do globalnych ruchów społecznych lub 
uczestniczyć w globalnych obywatelskich tłumach nie zgłaszając swego akcesu do GSO. Wreszcie, uznanie 
GSO za najszerszą globalną obywatelską wspólnotę wyobrażoną nie oznacza, że wszystkie takie wspólnoty 
muszą się w GSO zawierać. Istotne jest również, że globalne tłumy obywatelskie nie muszą być związane  
z jakimikolwiek globalnymi obywatelskimi wspólnotami wyobrażonymi. 

 
Wprawdzie przedstawiciel Federacji Anarchistycznej Kraków z pewnością 

jest uczestnikiem globalnego ruchu, niemniej sądzę, że opisana przez niego 
„postawa kibica” jest charakterystyczna dla typu zbiorowości, który określiłem 
mianem „globalnej obywatelskiej wspólnoty wyobrażonej”. 

W odróżnieniu od globalnych obywatelskich wspólnot wyobrażonych i glo-
balnych ruchów społecznych globalne tłumy obywatelskie nie są wspólnotami 
(co nie oznacza, że nie mogą być z nimi w jakiś sposób powiązane), mają efe-
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meryczny charakter „zrywu”. W odróżnieniu od globalnych ruchów społecz-
nych są one nie tyle działaniami ukierunkowanymi na negocjowanie znaczeń, 
ile raczej rozbłyśnięciem pewnych znaczeń w przestrzeni publicznej; znaczeń 
podchwyconych przez tłum i tylko w niewielkim stopniu w jego obrębie zmo-
dyfikowanych. Modyfikacje znaczeń ograniczone są zazwyczaj do przetworze-
nia sposobu ich wyrażenia bez zmiany ich samych. Sądzę, że z powodzeniem 
można by zastąpić pojęcie „ruch społeczny” (który przecież powinien ce- 
chować się pewną trwałością20) określeniem „globalne tłumy obywatelskie”  
w wypowiedzi Draginji Nadażdin, dyrektorki Amnesty International. Opisane 
przez nią „zrywy” – jak zauważa respondentka – coraz częściej zastępują 
„dawne” formy ruchów społecznych. Prawdopodobnie tym prawdziwsze jest 
to w odniesieniu do przejawów globalnego obywatelstwa. Dlatego też ważne 
jest wyodrębnienie ich spośród innych jego form. 

W zaproponowanej definicji GSO jest ono zarazem czymś więcej, jak  
i czymś mniej, niż globalny ruch społeczny. Jest czymś więcej niż ruch, gdyż 
zawierają się w nim różne globalne obywatelskie wspólnoty wyobrażone (jednak  
i w ruchu mogą się zawierać różne ruchy, jak i różne wspólnoty wyobrażone); 
czymś mniej, gdyż uczestnicy GSO niekoniecznie podejmują wspólne działania. 

Pozostaje pytaniem otwartym, czy mogą istnieć różne globalne społeczeń-
stwa obywatelskie. Powyższa definicja celowo tego nie wyklucza. Nie znajduję 
bowiem zadowalających kryteriów, które pozwoliłyby uzasadnić, dlaczego pew- 
nym wspólnotom wyobrażonym pretendującym do tytułu „globalnego społe-
czeństwa obywatelskiego” należałoby odmówić prawa do niego. 

 
 

Podsumowanie 
 
Pojęcie globalnego społeczeństwa obywatelskiego pojawiło się już w słow-

niku osób, zajmujących się w Polsce międzynarodową działalnością obywatel-
ską, jednak nie zyskało jeszcze stabilnej i spójnej definicji. Ponadto, większość 
respondentów kwestionuje istnienie GSO. Stosunek do istnienia GSO nie wią-

                                                            
20 Jak pisze Gliński: „Według bardzo popularnego w literaturze ujęcia, ruch społeczny zaj-

muje na modelowym continuum działań społecznych miejsce pośrednie pomiędzy prostymi 
formami zachowań zbiorowych a grupami interesu” (Gliński 1996: 26). Opisane w przytoczo-
nym fragmencie wywiadu zrywy należałoby raczej uznać za proste formy zachowań zbioro-
wych, a nie za ruch. W literaturze przedmiotu tego typu zrywy bywają jednak traktowane jako 
przejawy ruchów globalnych. 
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zał się ani z ilością, charakterem czy zakresem podejmowanych przez respon-
dentów działań międzynarodowych, ani z oceną skuteczności tych działań. 
Wiązał się on natomiast w pewnym stopniu ze sposobem definiowania GSO, 
jak również ze stosunkiem do kosmopolityzmu. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań zaproponowałem typologię globalnych zbiorowości obywatelskich 
oraz definicję GSO. 

Ogólnym wnioskiem z zaprezentowanych badań jest odrzucenie wizji GSO, 
w której jest ono wszechobejmującą globalną strukturą, do której prowadzić 
musi globalizacja aktywności obywatelskiej. W dalszym ciągu istnienie global-
nego społeczeństwa obywatelskiego pozostaje jednak kwestią empiryczną, wy-
magającą badania świadomości społecznej. 

 
 

Przyszłość 
 
Rozbieżności pomiędzy sposobami rozumienia „globalnego społeczeństwa 

obywatelskiego” wśród osób, które w największym stopniu – zgodnie z domi-
nującymi teoriami – powinno to pojęcie opisywać, świadczy najprawdopodob-
niej o tym, że znajduje się ono wciąż we wczesnej „fazie rozwojowej”. Parafra-
zując słowa przedstawiciela Lewicowej Alternatywy moglibyśmy powiedzieć, że 
obecnie nie tylko GSO znajduje się co najwyżej „w zalążku”. Również pojęcie 
„globalne społeczeństwo obywatelskie” znajduje się „w zalążku”. Rozbieżności 
(jak również pewne niespójności) w prywatnych teoriach GSO osób, które są 
przekonane o jego istnieniu, jak i tych, które kwestionują jego istnienie, rów-
nież potwierdza ten wniosek. Czy z tego zalążka wyrośnie hasło zdolne mobili-
zować globalnych obywateli? Nie chcąc uciekać się do intuicji, nie jestem  
w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ograniczę się w związku z tym wyłącznie 
do podania krótkiej listy najważniejszych w mojej ocenie argumentów oraz 
kontrargumentów wobec takiego scenariusza.  

Argumenty i kontrargument, które poniżej przytoczę, opierają się na zało-
żeniu, iż powiązania międzynarodowe pomiędzy społeczeństwami, poszcze-
gólnymi ludźmi oraz organizacjami pozarządowymi będą nadal wzrastać, jak 
również wzrastać będzie świadomość ich współzależności. 

Argumenty: 
1. W wyniku wzrostu powiązań i współzależności globalny III i IV sektor bę-

dzie w coraz większym stopniu nabierał charakteru systemu w sensie Nikla-
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sa Luhmanna. W związku z tym będzie musiał wypracować swoją teorię, 
swoją semantykę, za pomocą których będzie siebie poznawał, będzie się do 
siebie odnosił (autoreferencja) oraz komunikował się z zewnętrznymi sys-
temami (Luhmann 1994, 2007; Skąpska 2005). Elementem zwornikowym 
takiej wewnętrznej konstytucji systemu mogłoby się stać pojęcie globalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Po pierwsze, pojęcie globalnego społeczeństwa obywatelskiego może stać się 
użytecznym narzędziem, którym posługiwać się będą organizacje międzyna-
rodowe, ponadnarodowe, państwa, jak i pozarządowe organizacje donacyjne 
we współpracy z globalnym trzecim sektorem. Po drugie, pojęcie to może zo-
stać przejęte przez mniejsze organizacje wzorujące swoją działalność na klu-
czowych aktorach globalnego trzeciego sektora (por. wypowiedź przedstawi-
ciela PAH). Po trzecie, może stać się elementem procesu profesjonalizacji  
w obrębie pola organizacji prowadzących działalność międzynarodową. 
Krótko mówiąc, rozpowszechnieniu pewnych znaczeń pojęcia globalnego 
społeczeństwa obywatelskiego mogą sprzyjać wyróżnione przez Paula J. Di-
Maggio i Waltera W. Powella mechanizmy izomorficznej zmiany instytucjo-
nalnej o charakterze izomorfizmu: po pierwsze – przymusu, po drugie – mi-
metycznego, po trzecie – normatywnego (DiMaggio i Powell 2006).  

3. Jak pisze Manuel Castells „podmioty [w sensie Alaina Touraine’a], jeśli i o 
ile są konstruowane, nie są już tworzone na podstawie społeczeństw obywa-
telskich, które podlegają procesowi dezintegracji, lecz jako przedłużenie 
wspólnotowego oporu” (Castells 2009). Państwo i krajowe społeczeństwo 
obywatelskie – w koncepcji tego badacza – straciły zdolność produkowania 
sensów. Na naszą indywidualną potrzebę sensu możemy jednak znaleźć od-
powiedź we wspólnotach ponadnarodowych. Ponadto, globalne społeczeń-
stwo obywatelskie może stać się refleksyjnym budulcem ontologicznego 
bezpieczeństwa w sensie Anthony’ego Giddensa21 w sytuacji niepewności 
wynikającej ze wzrastającej złożoności globalizującej się rzeczywistości. 

4. W wyniku niezgody na obecny kształt globalizacji może się narodzić nowy 
cykl protestu (por. Tarrow 2008). 

Kontrargumenty: 

                                                            
21 Bezpieczeństwo ontologiczne to „zaufanie, wiara, że świat materialny i społeczny, łącznie 

z podstawowymi parametrami jaźni i tożsamości społecznej są takie, jakie się jawią” (Giddens 
2003: 424). 
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1. Globalne społeczeństwo obywatelskie może się okazać zbyt globalne, zbyt 
wszechobejmujące oraz zbyt niedookreślone, aby stać się obszarem budo-
wania tożsamości projektu w sensie Castellsa22 oraz obszarem negocjowania 
globalnego dobra wspólnego. 

2. „Globalne społeczeństwo obywatelskie” może się okazać zbyt globalne, 
zbyt wszechobejmujące, aby umożliwić skonstruowanie podziału typu 
„my–oni”, który zgodnie z filozofią Carla Schmitta jest warunkiem koniecz-
nym polityczności. 

3. Co więcej, wraz ze wzrostem obecności w przestrzeni globalnej różnych 
globalnych wspólnot obywatelskich wzrastać może antagonizm pomiędzy 
nimi. 

4. Przyszłość globalizacji pozostaje niedookreślona. W średnim okresie świat 
może ulec nie tyle globalizacji, ale regionalizacji, co skutkować mogłoby 
powstaniem różnych regionalnych społeczeństw obywatelskich bez spajają-
cego je jednego globalnego społeczeństwa obywatelskiego (por. Cziomer, 
Zyblikiewicz 2005: 289–301). 
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W cieniu dyskusji o NGOizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce 

 
W 2010 roku przez polską prasę opiniotwórczą przetoczyła się dość żywa 

dyskusja na temat zjawiska NGOizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Jej zaczynem był artykuł Agnieszki Graff Urzędasy, bez serc, bez ducha, w którym 
autorka postawiła tezę o negatywnym wpływie instytucjonalizacji działań  
w obszarze społeczeństwa obywatelskiego (w postaci organizacji pozarządo-
wych, tzw. NGOsów) na jego kondycję i perspektywy rozwoju1. Pisząc  
o NGOizacji, Graff dostrzega symptomy złego stanu społeczeństwa obywatel-
skiego w Polsce w takich – powiązanych jej zdaniem z instytucjonalizacją – 
zjawiskach, jak: zanik oddolnej, spontanicznej aktywności społecznej, odpoli-
tycznienie działań (nie w sensie konkurowania o władzę w państwie, ale artyku-
łowania konkretnych postulatów politycznych), uzależnienie od dotacji, gran-
tów i sponsorów, deficyt reprezentacji, technokratyczny dyskurs (wiążący dzia-
                                                            

1 Tytuł, jak twierdzi autorka, nadała jej wypowiedzi redakcja gazety. W dyskusji, poniekąd 
wyrażając opinie różnych środowisk, udział wzięli między innymi: Wanda Nowicka, Janina 
Ochojska, Adam Bodnar i Jacek Kucharczyk, Jan Grzymski i Maciej Kassner, Rafał Szymczyk, 
Przemysław Sadura oraz Jakub Wygnański. 
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łania organizacji z ich skutecznością, a nie wartościami, którym mają służyć), 
biurokratyzacja, służebność wobec państwa (wyręczanie go w jego zadaniach), 
zanik misji czy „dostarczycielstwo” usług (Graff 2010).  

Ani termin użyty przez Graff, ani postawiona przez nią teza nie są nowe – 
choć, jak zauważył Przemysław Sadura, w Polsce w debacie publicznej pojawi-
ły się one po raz pierwszy (Sadura 2010). Od co najmniej kilku lat termin 
NGO-isation jest używany w dyskusji o globalizacji i roli organizacji pozarządo-
wych w tym procesie, między innymi przez Mary Kaldor (2003) i Arundhati 
Roy (2004). Także większość wskazanych przez Graff problemów polskiego 
społeczeństwa obywatelskiego jest od dawna dyskutowana zarówno w kręgach 
trzeciosektorowych, jak i akademickich. Do tego, z punktu widzenia socjologa, 
przedstawiony przez nią wywód rodzi pewne wątpliwości merytoryczne, cho-
ciażby wtedy, gdy autorka ekstrapoluje doświadczenia amerykańskie na warunki 
polskie, zapominając o różnicach historycznych i kulturowych, lub gdy tworzy 
fałszywą alternatywę – albo trzeci sektor (rozumiany jako działania zinstytu-
cjonalizowane i apolityczne), albo społeczeństwo obywatelskie (rozumiane jako 
działania spontaniczne i politycznie zaangażowane). Graff podnosi jednak  
w swoim tekście pewną bardzo istotną kwestię, a mianowicie – związku między 
typem podejmowanej aktywności społecznej a jej potencjałem partycypacyj-
nym i mobilizacyjnym. 

Stanowi polskiego społeczeństwa zwykliśmy przypisywać słabości polskich ruchów społecznych – 
pisze. A gdyby tak odwrócić tę zależność? A może to typ aktywności, jaką proponujemy, alienu-
je tych, którzy mogliby chcieć się do nas przyłączyć? (…) Da się działać inaczej. Coroczne mar-
cowe manify są właśnie próbą budowania ruchu kobiecego poza NGO-sową niszą – bez struk-
tur i etatów, za to z radosnym zaangażowaniem. 

Obok tezy o zgubnej NGO-izacji, Graff stawia więc inną, w moim przeko-
naniu – ważniejszą, o potrzebie wzmocnienia niezinstytucjonalizowanych – 
niezależnych, oddolnych, spontanicznych – inicjatyw, które pomimo swojego 
partycypacyjnego i mobilizacyjnego potencjału, spychane są na margines spo-
łecznej aktywności obywatelskiej w Polsce, wyłączane z przestrzeni dyskursu 
obywatelskiego przez instytucje publiczne i grantodawców. Niewiele uwagi 
poświęca się im także w badaniach społecznych, ponieważ w porównaniu do 
organizacji pozarządowych są trudniejsze do „uchwycenia”2. Składają się na nie 
bardzo różne formy zbiorowej aktywności: od działania grup nieformalnych 

                                                            
2 Na przykład w Civicpedii portalu www.ngo.pl (dostęp 31.10.2010) zakładka zatytułowana 

„Aktywność niesformalizowana” jest praktycznie pusta. 
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(często kontrkulturowych), poprzez samopomoc sąsiedzką, wspólne inicjatywy 
na rzecz własnej dzielnicy czy osiedla oraz lokalne grupy protestu, po znane  
z teorii nowych ruchów społecznych affinity groups i direct actions, a współcześnie 
także fora i inne quasi-grupy funkcjonujące w przestrzeni wirtualnej. 

Spójrzmy na dane statystyczne. W 2009 roku prawie 30% Polaków zade- 
klarowało aktywność w organizacjach społecznych różnego rodzaju (włącza- 
jąc związki zawodowe, partie polityczne, komitety rodzicielskie, kluby sporto-
we, Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje religijne, lokalne samorządy  
itp.). Przyjmowana przez badaczy definicja społeczeństwa obywatelskiego jest 
w tym przypadku bardzo szeroka. Obejmuje jednak przede wszystkim podmio-
ty o charakterze zinstytucjonalizowanym3 (Aktywność… 2010). Jednocześnie 
54% Polaków deklaruje dobrowolne i nieodpłatne zaangażowanie w pracę  
na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta lub osób potrzebu-
jących, a co piąty badany podjął tego rodzaju aktywność w ostatnim roku 
(Działalność… 2010). Zaangażowanie to nie musi mieć oczywiście charakteru 
zinstytucjonalizowanego. Uczestnictwo w strajku lub demonstracji deklaruje 
już jednak zaledwie 2% respondentów (Bilans… 2010). 

Zasygnalizowane przez Graff problemy polskiego trzeciego sektora, nawet 
jeśli faktycznie dotyczą tylko niewielkiej jego części4, wskazują jednak na kilka 
istotnych dla dyskusji o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce za-
gadnień, takich jak: 
1. Style działania organizacji pozarządowych. Pytanie badawcze postawio-

ne przez Piotra Glińskiego jeszcze w 2006 roku – grupy interesu czy pożyt-
ku publicznego? – nadal pozostaje aktualne (Gliński 2006). 

2.  Sposób, w jaki definiowany jest profesjonalizm organizacji pozarzą-
dowych. Co jest miarą profesjonalizmu tego typu podmiotów? Jeśli poję- 
cie profesjonalizacji wiąże się z rozwojem kompetencji i podnoszeniem 
efektywności działania, jakie kompetencje i jakiego rodzaju efektywność są 
właściwe organizacjom pozarządowym? 

                                                            
3 Spośród podmiotów niezinstytucjonalizowanych uwzględnione zostały tylko „komitety 

starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy (np. parkingu), grupy protestu” – udział  
w nich deklaruje 1,3% badanych oraz „ruchy religijne, kościelne” (te ostatnie w jednej kategorii 
z organizacjami religijnymi lub kościelnymi i wspólnotami parafialnymi – 4,5%). 

4 Jeden z głównych kontrargumentów w dyskusji z autorką odsyła do danych empirycznych 
informujących o wewnętrznym zróżnicowaniu polskiego sektora pozarządowego, jego polary-
zacji i zdominowaniu przez organizacje małe i nieprofesjonalne (Wygnański 2010; por. też: 
Podstawowe fakty… 2006, Najważniejsze pytania… 2008). 
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3.  Potencjał partycypacyjny i mobilizacyjny odpowiadający różnym 
formom społecznej aktywności obywatelskiej – tym zinstytucjonalizo-
wanym (takim jak organizacje pozarządowe) i tym pozainstytucjonalnym 
(takim jak akcje bezpośrednie)5. 
Doświadczenia „zachodnie”, związane z genezą nowych ruchów społecz-

nych, które przywołuje Graff, dowodzą, że te ostatnie niosą ogromne możli-
wości oddolnej zmiany społecznej, szczególnie w wymiarze kulturowym. Ba-
dania rodzimego społeczeństwa obywatelskiego zdają się pokazywać jednak,  
że w polskich warunkach jest to zjawisko jeszcze rzadsze niż aktywność  
w sformalizowanych organizacjach społecznych. Problem w tym, że badania  
te uwzględniają tylko nieliczne pozainstytucjonalne formy aktywności społecz-
no-obywatelskiej – głównie te związane z aktywnością protestacyjną, pomijając 
szereg innych, wśród nich także badane przeze mnie różne formy aktywności  
o charakterze społeczno-artystycznym, które określam mianem sztuki społecz-
nej (zob. Niziołek 2008). 

 
 

Kilka słów o profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce  
i pochodnych zjawiskach 

 
Instytucjonalizacja, formalizacja (biurokratyzacja) i profesjonalizacja działa-

nia jest „naturalnym” etapem czy konsekwencją rozwoju organizacji społecznej 
w ogólnym rozumieniu. Bardziej spontaniczne („elementarne”, jak można by 
powiedzieć za Herbertem Blumerem) formy aktywności zbiorowej ewoluują  
w stronę bardziej zorganizowanych, zorganizowane nieformalnie – formalizują 
swoje działania (wyłaniają kadrę, spisują kartę itp.), amatorskie i oparte na en-
tuzjazmie członków czy wolontariuszy – profesjonalizują się (w tym także za-
czynają opierać swe działania na płatnym personelu). Kolejny krok może się 
jednak okazać zgubny dla organizacji – jeśli weźmiemy pod uwagę jej cele. Za-
grożeniem wpisanym w dynamikę zorganizowanego, zbiorowego działania jest 
bowiem analizowana przez Roberta Michelsa oligarchizacja – skostnienie struk-
tury organizacji i jej nieefektywność w realizacji założonych celów (Michels 
2001). 

                                                            
5 Warto w tym miejscu przypomnieć, że rozróżnienie to wprowadził już w latach osiem-

dziesiątych Claus Offe (1995). 
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W tym miejscu należy podkreślić, że efektywność organizacji pozarządowej 
(społecznej) nie jest tą samą efektywnością, o jakiej mówimy w odniesieniu do 
przedsięwzięć stricte gospodarczych, a to dlatego, że efekt działania takiej orga-
nizacji nie zawsze daje się zmierzyć i zważyć przy użyciu tych samych wskaźni-
ków. Miarą tej efektywności nie jest ani dochód, ani wielkość zatrudnienia, ani 
nawet liczba tzw. beneficjentów (odbiorców usług świadczonych przez organi-
zację). Jest nią natomiast pewne wspólne „dobro”, pożytek, jaki działanie orga-
nizacji, w sposób bezpośredni lub pośredni, przynosi społeczności i społeczeń-
stwu. Całkowita wielkość czy wartość tego pożytku jest najczęściej w ogóle 
niemożliwa do rzetelnego oszacowania. 

A jednak wiele organizacji, starając się sprostać wymogom „wymiernych re-
zultatów” (warto się przy tym zastanowić, kto lub co takie oczekiwania wobec 
organizacji generuje), internalizuje wzory działania, logiczne wprawdzie, ale dla 
zupełnie innego typu podmiotów. W ten sposób z organizacji społecznych za-
mieniają się one w przedsiębiorstwa świadczące określone usługi, przy czym 
nazywanie ich „przedsiębiorstwami społecznymi” nie zawsze jest już uzasadnio-
ne. Styl działania takich organizacji możemy nazwać biznesowym. Cechuje go, 
najkrócej mówiąc, zorientowanie na aktywność o charakterze rynkowym, gospo-
darczym (por. Gliński 2006). W praktyce oznacza to: świadczenie określonych 
usług (np. szkoleniowych), zatrudnienie płatnego personelu, sprawne wykorzy-
stanie zewnętrznych funduszy (np. unijnych), rozwinięty marketing, aktywne 
poszukiwanie beneficjentów, a w zasadzie klientów, prowadzonej działalności. 
Profil tej działalności ma znaczenie drugorzędne. Jeśli trzymać się przywołanego 
przykładu szkoleń, mogą to być równie dobre szkolenia dla przedsiębiorców, jak 
i urzędników czy bezrobotnych. Logika pozyskiwania środków zostaje odwró-
cona – najpierw sprawdza się, na co można dostać pieniądze, a później przygo-
towuje odpowiedni wniosek, obsadzając pracowników organizacji w roli kierow-
ników projektu czy trenerów. W ten sposób funkcja organizacji sprowadzo- 
na zostaje do pozyskiwania środków finansowych na prowadzoną działalność. 
Nawet jeśli organizacja jako taka nie zarabia, to zatrudnieni w niej ludzie – tak.  
„I w zasadzie nie byłoby w tym nic nagannego, gdyby działanie organizacji od-
powiadało na rzeczywiste, rzetelnie zdiagnozowane potrzeby określonych grup 
społecznych, gdyby wiązało się z dobrym rozpoznaniem lokalnej społeczności  
i zakorzenieniem w jej wspólnotowych strukturach, gdyby pracownicy organiza-
cji czuli się odpowiedzialni za odbiorców swoich działań i traktowali ich podmio-
towo, gdyby prowadzone działania nie były powielaniem tego samego schematu 
w różnych grupach odbiorców, a zamiast tego proponowały coś nowatorskiego, 



Katarzyna Niziołek 138

innowacyjnego. W świetle popularnych ostatnio koncepcji wiążących rozwój 
społeczny z różnorodnością i kreatywnością (np. Richarda Floridy) ostatni punkt 
można uznać za newralgiczny. 

Działanie organizacji jako dostarczanie konkretnych usług (i jej specjalizacja 
w tym zakresie) nie jest jednak cechą tylko organizacji biznesowych i związa-
nych z nimi grup interesu. Ofiarą tej patologii padają także organizacje repre-
zentujące bliższy biegunowi pożytku publicznego styl trzeciosektorowy, które 
często, jak pisze Gliński, „cechuje wysoki stopień instrumentalnego profesjona-
lizmu”, przeważającego nad „poczuciem trzeciosektorowej wspólnoty” (Gliń-
ski 2006: 90). 

W dyskusjach i artykułach na temat rozwoju trzeciego sektora w Polsce pro-
fesjonalizacja jest zwykle wartościowana pozytywnie, postulowana wręcz jako 
pożądany kierunek rozwoju organizacji6. Jeśli mamy coś robić dla społeczności 
i społeczeństwa, często za publiczne pieniądze, róbmy to profesjonalnie: profe-
sjonalnie zarządzajmy organizacją i projektami, profesjonalnie piszmy wnioski, 
profesjonalnie ewaluujmy nasze działania. Profesjonalnie znaczyć ma: dobrze, 
porządnie, rzetelnie... Tymczasem, jak pisze Magdalena Dudkiewicz (2002: 
280), „niejednokrotnie postulat profesjonalizacji oznacza zwykłą biurokratyza-
cję, albo, w najlepszym razie, blichtr związany z tym, że sprawnie obsługujemy 
komputery, dobrze piszemy wnioski, umiemy sprzedać się w mediach”. Pod-
czas gdy w przypadku organizacji pozarządowych miary profesjonalizmu po-
winny być zgoła inne: rzetelność, odpowiedzialność, otwartość na ludzi i ich 
podmiotowe traktowanie, nowatorstwo i nieszablonowość działania (Dudkie-
wicz 2002). W rzeczywistości profesjonalizm organizacji często sprowadza się 
do jej quasi-gospodarczego lub fasadowego funkcjonowania. 

Z faktu tak rozumianej i tak realizowanej profesjonalizacji wynika dla ro-
dzimego trzeciego sektora kilka poważnych, praktycznych konsekwencji: 
1.  Utrata wiarygodności przez organizacje pozarządowe. Jeśli organizacje 

działają jak substytuty komercyjnych firm, świadczących konkretne usługi, 
tracą swoją wiarygodność nieodłącznie związaną z takimi kategoriami, jak: 
publiczna misja, bezinteresowne zaangażowanie, praca społeczna itp. Wize-
runek organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej w Polsce jest  
i tak, ze względów historycznych i kulturowych, „skażony” podejrzeniem  
o ukryty interes ekonomiczny (dotyczy to szczególnie fundacji) (por. Iwan-

                                                            
6 Dlatego przywołany na początku artykuł Graff wywołał tak szeroką reakcję środowiska 

pozarządowego. 
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kiewicz-Rak 2006). Upodabnianie się części organizacji do sprawnie działa-
jących przedsiębiorstw utrwala ten negatywny stereotyp. 

2.  Zniechęcenie członków, wolontariuszy, potencjalnych pracowników, 
dla których motywacja do działania w i na rzecz organizacji ma pod-
stawy pozaekonomiczne. Badania trzeciego sektora w Polsce dowodzą, że 
większość osób zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych nie 
czyni tego z pobudek ekonomicznych (wynagrodzenie za pracę, dochód czy 
inna materialna gratyfikacja), lecz przede wszystkim związanych z: dążeniem 
do gratyfikacji psychologicznej (satysfakcji) lub społecznej (kontakty, więzi), 
przywiązaniem do idei dobra wspólnego i etosu pracy społecznej, chęcią 
zdobycia doświadczenia, wiedzy itp. (ta ostatnia jest najbardziej pragmatycz-
na) (por. Chimiak 2004). Z drugiej strony, dążąca do profesjonalizmu orga-
nizacja może nie chcieć korzystać z zaangażowania nieprzygotowanych pro-
fesjonalnie entuzjastów czy amatorów, występujących w roli wolontariuszy. 

3.  Standaryzacja działania i zanik kreatywności w organizacji. Profesjo-
nalizm jest w praktyce utożsamiany ze stosowaniem sprawdzonych modeli, 
metod, rozwiązań – ich powielaniem w zmiennych warunkach sytuacyjnych. 
W tym względzie profesjonalnie działająca organizacja przypomina pań-
stwowy urząd. Oddala się od swoich beneficjentów i zaniedbuje specyficzne 
aspekty ich sytuacji. Tym samym traci jedną ze swoich największych przewag 
nad zbiurokratyzowaną administracją publiczną, jaką jest elastyczność, prze-
jawiająca się nie tylko w zdolności do szybkiego reagowania na zmienio- 
ne warunki czy nowe społeczne potrzeby, ale też umiejętności generowania 
innowacyjnych rozwiązań. 

4.  Pozbawienie organizacji pozarządowych ich spontanicznego poten-
cjału. Profesjonalizacja organizacji często oznacza przyrost biurokracji i for- 
malności w obrębie jej wewnętrznych procedur. Zamiast zapewnienia sobie 
możliwie szerokiej swobody działania, w imię fałszywie pojętego profesjo-
nalizmu, organizacje mnożą wewnętrzne regulacje i wydłużają procedury 
decyzyjne, paraliżujące je od środka. Podobny skutek ma drobiazgowe pla-
nowanie i budżetowanie działań organizacji, unikanie działania ad hoc, zamy-
kanie się na nowe (nieprzewidziane) możliwości działania lub współpracy. 
W ten sposób organizacja sama blokuje część swojego potencjału. 

5.  Instrumentalizacja relacji wewnątrz sektora i z jego otoczeniem. Pro-
fesjonalizm skojarzony jest także z racjonalnym działaniem, co powoduje 
mniejszą atencję organizacji dla takich wartości, jak: poczucie misji i wspól-
noty, bezinteresowność w relacjach międzyludzkich i międzyorganizacyjnych 
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czy po prostu wzajemna życzliwość. Ich miejsce zajmują: zadaniowość, in-
strumentalne traktowanie partnerów i konkurencja. Organizacja przestaje 
generować kapitał społeczny. Według klasyka tego pojęcia, Roberta Putna-
ma, profesjonalne organizacje trzeciosektorowe nie generują kapitału spo-
łecznego, a jedynie korzystają z zasobów wytworzonych przez inne formy 
społecznej organizacji (Putnam 1995). 

6.  Deficyt partnerstwa i wymiany (czyli działanie dla ludzi, a nie  
z ludźmi). Organizacje zorientowane na świadczenie profesjonalnych usług 
działają na zasadzie „dostawców”. Cokolwiek robią, robią to dla ludzi: bene-
ficjentów, odbiorców, grup docelowych. Zaangażowanie tych ostatnich, ich 
aktywność czy twórczy wkład nie są niezbędne. Regułą jest bierność adresa-
tów działania, konsekwencją – ich bezradność, niesamodzielność, uzależ-
nienie od świadczeń organizacji. Taki model działania organizacji jest 
sprzeczny z zasadą pomocniczości. Jest to rodzaj pomocy, która szkodzi 
(por. Wyka 2005). 

7.  Ograniczone oddziaływanie na otoczenie (tzw. promieniowanie) orga-
nizacji. Organizacje pozarządowe mogą oddziaływać na swoje zewnętrzne 
otoczenie (społeczne i instytucjonalne) na dwa sposoby: bezpośrednio – 
poprzez swoją aktywność w jakimś środowisku, a także pośrednio – po-
przez własnych członków i zewnętrznych uczestników realizowanych dzia-
łań (np. wolontariuszy) jako nosicieli i propagatorów obywatelskich war- 
tości. Organizacje profesjonalne, świadczące wyspecjalizowane usługi i ko-
rzystające głównie z płatnego, odpowiednio wyszkolonego personelu,  
w mniejszym stopniu „promieniują” na zewnątrz, ponieważ w mniejszym 
stopniu realizują obywatelskie wartości i wzory oddolnego, obywatelskiego 
zaangażowania. 
Wobec powyższych niepożądanych konsekwencji profesjonalizacji sektora 

pojawia się pytanie o alternatywne możliwości jego rozwoju i alternatywne mo-
dele zbiorowego czy grupowego działania w sferze społeczno-obywatelskiej. 
Nie chodzi przy tym o zdeprecjonowanie znaczenia profesjonalnych organiza-
cji pozarządowych (czy to świadczących pomoc społeczną czy usługi szkole-
niowe), lecz o przedefiniowanie pojęcia profesjonalizacji w odniesieniu do tego 
typu podmiotów poprzez silniejsze odniesienie do idei szerokiej obywatelskiej 
partycypacji. Chodzi o przeniesienie punktu ciężkości z efektu działania na 
samo działanie, wzmocnienie tych form aktywności społecznej, które przywra-
cają wartość entuzjazmu, spontaniczności czy kreatywności, jako „kół zama-
chowych” obywatelskiego (oddolnego) zaangażowania. 
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Sztuka społeczna jako alternatywny model działania  
w sferze społeczno-obywatelskiej 

 
Sądzę, że wśród wielu alternatywnych praktyk obywatelskich realizowanych 

w obrębie polskiego trzeciego sektora (i poza nim) na szczególną uwagę zasłu-
guje sztuka społeczna. Terminem „sztuka społeczna” określam te działania, 
które nie stwarzają barier uczestnictwa i odbioru, z jakimi mamy do czynienia 
w sztuce wysokiej, awangardowej czy profesjonalnej, i które służą celom zdefi-
niowanym w kategoriach pożytku publicznego7, różnym od samego dzieła 
sztuki. 

Sztukę społeczną definiuję jako konfigurację pięciu elementów:  
 celu działania – wyrażonego w kategoriach dobra wspólnego, pożytku pu-

blicznego lub zmiany społecznej (np. edukacja obywatelska, aktywizacja 
społeczna, resocjalizacja, zapobieganie marginalizacji, rewitalizacja prze-
strzeni miejskiej itp.); 

 adresatów działania – określonych w sposób ogólny, w kategoriach grupo-
wych lub zbiorowych (np. wiejska społeczność lokalna, mieszkańcy dzielni-
cy miasta, imigranci, młodzież, kobiety itp.); 

 sposobu włączenia adresatów w działanie – jako twórców lub odbiorców 
sztuki – bez względu na ich formalne przygotowanie do działalności tego 
rodzaju, minimalizującego bariery uczestnictwa i odbioru; 

 społecznej przestrzeni działania – jego lokalizacji w sferze publicznej, poza-
instytucjonalnej8, na poziomie struktur społecznych średniego szczebla; 

                                                            
7 Pod pojęciem „pożytku publicznego” rozumiem – za Glińskim (2007) – każde działanie 

społecznie użyteczne, które albo dostarcza społeczności pewnych potrzebnych dóbr lub 
świadczeń (usług), albo pośrednio wpływa na wykształcenie pożądanych cech społeczeństwa. 
Pożytek publiczny może dotyczyć szerszych grup społecznych (mówimy wtedy o pożyt- 
ku zewnętrznym) lub członków własnej organizacji (pożytek wewnętrzny) – jeśli organizacja 
grupuje i reprezentuje osoby społecznie zagrożone, słabe lub poszkodowane (mniejszości 
społeczne) lub osoby szczególnie cenne, ważne dla społeczeństwa (np. utalentowane). W tej 
definicji kryterium pożytku publicznego jest grupa docelowa działania (jego adresaci, benefi-
cjenci). W Polsce, na gruncie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stosu-
je się kryterium przedmiotowe – wymienia się określone (uznane za ważne dla społeczeństwa) 
obszary działań społecznie pożytecznych, nie definiując kategorii adresatów tych działań. 

8 W przypadku sztuki ulokowanie w sferze pozainstytucjonalnej oznacza dodatkowo dzia-
łanie poza instytucjami sztuki (muzeami, galeriami, teatrami itd.), gdyż dla obywatela-uczest- 
nika procesu artystycznego (twórczego) są one tym, czym instytucje polityczne dla obywatela- 
-uczestnika procesu politycznego. 
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 oddolnego (prywatnego) charakteru inicjatywy – przejawiającego się w sa-
moorganizacji, spontaniczności działania i jego responsywności9. 
Tak rozumiana sztuka nie jest więc celem działania, a narzędziem prowa-

dzącym do realizacji innych społecznych wartości. Zwykle bezpośrednio doty-
ka ważnych dla społeczności lub grupy problemów, albo w inny sposób służy 
jej wspólnym interesom. Jest środkiem aktywizowania jej członków, wyrażania 
ich sytuacji lub poprawy ich społeczno-ekonomicznego położenia. 

Twórcami sztuki społecznej mogą być jednostki, grupy lub wspólnoty  
(o różnym stopniu „ścisłości” i różnej podstawie więzi), które działają w sferze 
pośredniej (między rodzinno-prywatną a państwowo-publiczną), poza „trady-
cyjnymi” instytucjami, zarówno politycznymi, jak i artystycznymi. Kontekst 
sztuki społecznej tworzą najczęściej: otwarta przestrzeń publiczna, społeczność 
lokalna lub grupa mniejszościowa (tzn. grupa o niższym statusie społecznym  
i ograniczonych możliwościach obywatelskiego i politycznego działania).  
W kontekstach tych sztuka społeczna może przybierać zróżnicowane i często 
zaskakujące (innowacyjne) formy: artystycznej instalacji, ulicznego graffiti, mu-
ralu, plakatu, billboardu, teatru, happeningu, fotografii uczestniczącej, mapy 
mentalnej10 czy warsztatu szczudlarskiego. W zależności od kontekstu i formy 
może z kolei spełniać wiele różnych obywatelskich funkcji, takich jak: artykula-
cja problemów i potrzeb społecznych, demaskacja przekazów symbolicznych, 
rewaloryzacja przestrzeni, komunikacja z uczestnikami lub adresatami działa-
nia, mobilizacja uczestników, tworzenie więzi społecznych, konstruowanie 
tożsamości zbiorowych, protest społeczny, mobilizacja zasobów i kształtowa-
nie postaw (por. Niziołek 2008). 

Na tle innych form aktywności obywatelskiej sztukę społeczną wyróżnia:  
(1) większy zakres kreatywności uczestników, (2) pełniejsze uznanie ich pod-
miotowości sprawczej (empowerment) i (3) wyższy poziom spontaniczności dzia-
łania. Obok trzech wymienionych cech, sztuka społeczna wciela w życie dwie 
podstawowe zasady społeczeństwa obywatelskiego – uczestnictwa i pomocni-
czości. Jako praktyka społeczna zakłada bowiem działanie z ludźmi (a nie dla 
nich): komunikację, interakcję, wymianę. Tym samym czyni z nich pełnopraw-
nych uczestników działania, przygotowując ich jednocześnie do samodzielne-

                                                            
9 Terminu tego używam za Amitaiem Etzionim (2004). 
10 Mapa mentalna – praca plastyczna subiektywnie odwzorowująca przestrzeń życiową jej 

autora lub autorów, którzy wykonując mapę, koncentrują się bardziej na własnym doświadcze-
niu i pamięci niż wiedzy o topografii przedstawianego miejsca. 
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go, twórczego (krytycznego) myślenia i świadomego kształtowania własnego 
otoczenia (fizycznego, społecznego, politycznego itd.). Nie daje do rąk goto-
wych rozwiązań, nie dostarcza dóbr, ani usług, lecz wyposaża uczestników 
działania, występujących w roli twórców lub odbiorców sztuki, w narzędzia 
intelektualne i ideowe, które zmieniając ich sposób myślenia i stosunek do oto-
czenia, mogą im pomóc samodzielnie osiągać pożądane wartości. 

Przedstawiony model sztuki społecznej znajduje swoją empiryczną egzem-
plifikację w następujących rodzajach działań (wyróżnione klasy nie są w pełni 
rozłączne; zaproponowany podział ma znaczenie heurystyczne): 
1.  Powrocie do idei sztuki ludowej (nie folklorystycznej!). Powrót ten mo-
żemy obserwować, przyglądając się licznym inicjatywom reaktywacji domów 
ludowych, teatrów ludowych itp., rozszerzającym jednak ideę sztuki ludowej 
o wyraźny, aktywny udział lokalnych społeczności jako twórców własnej 
kultury. Za przykład takiego powrotu niech posłuży rewitalizacja domu lu-
dowego w Sokolu koło Białegostoku (inicjatywa Stowarzyszenia Edukacji 
Kulturalnej WIDOK)11. 

2.  Partycypacyjnych strategiach artystycznych. W Polsce na tle innych 
wyróżnia się grupa artystów, takich jak: Paweł Althamer, Rafał Betlejewski, 
Karolina Breguła, Hubert Czerepok czy Iwona Zając, dla których udział 
różnych innych grup społecznych w inicjowanych i współtworzonych przez 
nich, jako artystów, przedsięwzięciach określa sens przynajmniej pewnej 
części ich działalności artystycznej (a właściwie społeczno-artystycznej)12.  
W działaniach takich nie chodzi o strategię włączania widza do gotowego 
już przedstawienia lub instalacji (interactive art), lecz faktyczny, choć zróżni-
cowany pod względem formy i zakresu, udział nieartystów we wspólnym 
procesie twórczym. 

3.  Interwencyjnych strategiach w obrębie sztuki publicznej. Interwencyj-
ność artystycznego działania w przestrzeni lub sferze publicznej może za-
chodzić na trzech różnych poziomach:  
 bezpośredniej, fizycznej ingerencji w przestrzeń publiczną; 

                                                            
11 Oryginalnie idea sztuki ludowej wiązała się z zadaniem popularyzacji sztuki i kultury wy-

sokiej wśród niewyedukowanych społeczności wiejskich. Był to więc de facto postulat sztuki dla 
ludu, a nie twórczości ludu (np. Rolland 2008). 

12 Oczywiście nie wszystkie działania wymienionych artystów mają społeczny czy partycy-
pacyjny charakter. Oprócz tego typu projektów realizują oni także, a może przede wszystkim, 
prace indywidualne, galeryjne itp. Sztuka społeczna stanowi tylko jeden z obszarów ich arty-
stycznej aktywności. 
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 pośredniej, semantycznej ingerencji w świadomość użytkowników tej 
przestrzeni; 

 ingerencji społecznej, dokonującej sie w sferze relacji międzyludzkich, 
będącej konsekwencją dwóch poprzednich. 
Artystką realizującą ten model sztuki społecznej w Polsce jest Joanna 
Rajkowska (zob. Rajkowska… 2010; Dotleniacz 2010). Niekiedy interwen-
cja artystyczna w obszarze sztuki publicznej przyjmuje postać celowo 
dodanego przez artystę wymiaru działania (pozaartystycznego, najczę-
ściej informacyjnego), jak w przypadku sztuki publicznej nowego gatunku 
(new genre public art), skonceptualizowanej w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku przez performerkę Suzanne Lacy (Fryd 2007). 

4.  Stowarzyszeniach artystów-amatorów. Choć podział na twórczość pro-
fesjonalną i amatorską w obrębie sztuki, związany z formalnym artystycz-
nym wykształceniem lub jego brakiem, utracił rację bytu, wciąż istnieją 
twórcy i grupy, które w taki sposób się samookreślają. Dla socjologa szcze-
gólnie interesujące są znaczenia zawarte w pojęciu „amatorski”, tak jak jest 
ono używane przez samych twórców. Nurt ten reprezentują: amatorskie ze-
społy teatralne i muzyczne, towarzystwa fotograficzne, plastyczne itp., sto-
warzyszenia twórców niepełnosprawnych (np. Stowarzyszenie na rzecz 
Twórców Niepełnosprawnych NIKE). Mówiąc o amatorskich grupach arty-
stycznych w kontekście aktywności obywatelskiej, trzeba jednak odróżnić te 
pracujące pod opieką i egidą lokalnych domów kultury, w ramach prowa-
dzonej przez nie działalności animacyjnej, od tych funkcjonujących samo-
dzielnie i niezależnie. Trzeba także pamiętać, że wytwarzany przez te drugie 
pożytek publiczny ma przede wszystkim charakter wewnętrzny, „dośrodko-
wy”, dotyczy głównie członków własnej grupy. 

5.  Nurcie community art, czyli sztuki społecznościowej (wspólnotowej). 
Centralnym momentem tego rodzaju działań jest wspólne, grupowe lub 
zbiorowe, uczestnictwo. Według Marka Webstera w obrębie sztuki społecz-
nościowej mieszczą się wszystkie te działania, które angażują grupy ludzi 
tworzących coś wspólnie. Tym, co odróżnia ten rodzaj sztuki od sztuki ama-
torskiej i zawodowej, jest: (1) możliwość uczestnictwa bez względu na po-
ziom umiejętności czy talentu, (2) praca w grupie podzielającej wspólną toż- 
samość lub posiadającej wspólny cel wykraczający poza samą sztukę oraz  
(3) zaproszenie do udziału ludzi, którzy z przyczyn społeczno-ekonomicz- 
nych (strukturalnych) nie mają dostępu do sztuki (Webster red. 1997). 
Uczestnicy w grupie sami kierują procesem artystycznym: biorą bezpośredni 
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udział w planowaniu, właściwej pracy twórczej i jej rezultacie – muralu, 
przedstawieniu, filmie, koncercie, wystawie itp. Często korzystają z pomocy 
zawodowych artystów, występujących w roli animatorów kulturalnych lub 
społecznych, ale nie jest to reguła. Założeniem jest bowiem traktowanie 
samego procesu twórczego na równi z jego efektem. Amatorstwo wykona-
nia i spontaniczność prezentacji nie są w tym przypadku wadą. Bardziej po-
żądana od technicznej wiedzy i umiejętności jest gotowość do osobistego 
zaangażowania. Wspólne działanie i przeżycie, spotkanie z innymi i współ-
odpowiedzialność – za innych uczestników i za wspólne dzieło, autentycz-
ność doświadczenia i uruchomiona przez działanie kreatywność są ważniej-
sze niż artystyczna jakość finalnego produktu. 

6.  Indywidualnej artystycznej twórczości nieprofesjonalistów (prymity-
wizm, sztuka naiwna, art brut, sztuka marginesu itd.). Niekiedy twórczość  
taka przyjmuje postać estetyzacji własnego otoczenia (zob. dalej punkt 7).  
W wymiarze społecznym ma ona znaczenie terapeutyczne i reintegracyjne. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że rzadko nosi ona znamiona bezpośredniego 
społecznego zaangażowania. Działania takie często mają miejsce w sferze 
prywatnej i służą celom czy potrzebom indywidualnym – nie są przezna-
czone dla innych, nie przewidują ich udziału i nie aspirują do zmiany w spo-
łeczeństwie. Bywają jednak instytucjonalnie wykorzystywane w celu mobili-
zacji zasobów (np. aukcje prac tworzonych przez osoby niepełnosprawne). 

7.  Estetyzacji własnego, bezpośredniego otoczenia. Działanie takie może 
być interpretowane socjologicznie zarówno jako przejaw procesów oddol- 
nej rewitalizacji przestrzeni, jak też „odzyskiwania przestrzeni” (reclaiming  
the streets, RTS) dla jej zmarginalizowanych wskutek procesów komercjali- 
zacji obywatelskich funkcji – między innymi manifestacji własnych przeko-
nań politycznych, religijnych i innych (np. dekoracje okienne wykonywane  
w związku ze świętami państwowymi, pielgrzymkami papieskimi czy bieżą-
cymi wydarzeniami – jak niedawno, po katastrofie smoleńskiej). Ciekawą 
inicjatywą mieszczącą się w tej kategorii są ogrody zakładane na pustych, 
niezagospodarowanych parcelach w amerykańskich miastach przez oddolnie 
zorganizowane grupy mieszkańców. 

8.  Nurcie kultury i sztuki ulicy (street culture, street art). Do kategorii tej zali-
czymy: murale, graffiti, wlepki, szablony, plakaty, przerabiane reklamy (adbu-
sting, subvertising, culture jamming), a poza obszarem sztuk wizualnych – street 
party (RTS), happeningi, parady, flash moby, grę w „zośkę”, capoeirę, rap, 
hip-hop, b-boying i inne. Zakresy znaczeniowe kultury i sztuki ulicy nie są 
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oczywiście identyczne. Wspólna jest jednak tożsamość „ulicy” związana  
z pojęciami kultury oddolnej, pozainstytucjonalnej (często są to działania 
nielegalne), alternatywnej. 

9.  Wirtualnych projektach interaktywnych, takie jak multipoezja Michała 
Zabłockiego. W 2008 roku na polskim rynku ukazała się płyta nagrana 
przez Czesława Mozila, znanego jako Czesław Śpiewa, zatytułowana „De-
biut”, do której teksty pisali – na czacie poety Michała Zabłockiego – inter-
nauci. Zabłocki od kilku lat spotyka się w sieci z internautami i wspólnie pi-
szą multipoezję13. Dotąd powstało w ten sposób prawie osiemdziesiąt wierszy. 
Każdy uczestnik wspólnego pisania on-line wyraża zgodę na nieograniczone 
wykorzystywanie wierszy stworzonych przy jego udziale. Przy kolejnych 
wersach umieszczane są nicki ich autorów. Projekt łączy w sobie poszuki-
wanie niekonwencjonalnych sposobów istnienia poezji we współczesnych 
mediach14 i bezpośredniego kontaktu z publicznością. Według własnych 
słów Zabłockiego: „Dziełem sztuki jest nie sam wiersz, ale SYTUACJA,  
w której się realizuje”15. 

10. Utopijnych wspólnotach artystycznych (samoorganizujące się wokół al-
ternatywnych wobec dominujących w kulturze wartości), takich jak Komuna 
Otwock (Berlińska, Plata red. 2009), a także innych, próbach wcielania spo-
łeczno-artystycznych utopii w życie, niekoniecznie poprzez budowanie wspól-
noty, ale np. poprzez działalność polityczną i społeczną (klasycznym przykła-
dem jest koncepcja rzeźby społecznej Josepha Beuysa; zob. Kaczmarek 2001). 

11. Niekonwencjonalnych praktykach teatralnych i parateatralnych, takie 
jak: teatr dokumentalny (aktorami są zwykli ludzie w codziennych sytuacjach), teatr 
jednego dnia (przez jeden dzień ludzie – w sposób bardziej świadomy – odgry-
wają siebie samych i typowe dla siebie role zawodowe, rodzinne itp.), teatr na te-
lefon (take-away theater; teatr dostarczany na zamówienie do domu lub firmy), 
mieszkania X (sceny reżyserowane i wystawiane w przestrzeni prywatnej) itp.16 

                                                            
13 http://multipoezja.onet.pl/czat.html (dostęp 31.10.2010). 
14 Oprócz Internetu, Zabłocki wykorzystuje w tym celu także telewizję – w TVP Kraków 

prowadzi program „Telepoemat”. 
15 http://multipoezja.onet.pl/projekt.html (dostęp 31.10.2010). 
16 Zob.: „Wycieczki do mieszkańców Broku” jako przykład teatru dokumentalnego 

(http://www.laura-palmer.pl/pl/projekty/4/wycieczki-do-mieszkancow-broku---brok-drzwi-otwarte/ 
(dostęp 31.10.2010); „Teatr Jednego Dnia” (http://www.youtube.com/watch?v=ye0r0MzziuM 
(dostęp 31.10.2010); „Mleko. Teatr na telefon” (http://www.laura-palmer.pl/pl/projekty/10/ 
actions-tr/15/milk---take-away-theater/ (dostęp 31.10.2010)); „Mieszkania X” (http://www.nowy 
teatr.org/#/pl/events/soon/x-apartments (dostęp 31.10.2010)).  
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Podchodząc do zagadnienia sztuki społecznej od strony empirycznej, sku-
piam się więc na niezależnych, oddolnych działaniach społeczno-arty- 
stycznych (często inicjowanych przez tzw. praktyków kultury lub sztuki albo 
artystów), które mają miejsce w sferze obywatelskiej, zarówno poza instytu-
cjami „świata sztuki”, jak i publicznymi instytucjami kultury17. Aktywności te 
nie zawsze mają formalnie zorganizowany charakter, część z nich dokonuje 
się jednak w obszarze trzeciego sektora i mieści się w obrębie praktycznych 
zainteresowań organizacji działających na polu kultury i sztuki. Według da-
nych z Krajowego Rejestru Sądowego z 2009 roku w Polsce działa łącznie 
około dziewięciu tysięcy organizacji kulturalnych (Gumkowska 2009). Z ba-
dań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w latach 2006– 
–2008 wynika, że „kultura i sztuka” są głównym obszarem działania dla około 
13% organizacji pozarządowych w Polsce i jednym z kilku obszarów działalno-
ści dla kolejnych 11% podmiotów. A zatem prawie jedną czwartą polskiego 
trzeciego sektora stanowią organizacje w jakimś przynajmniej zakresie zajmu-
jące się kulturą i sztuką, co sytuuje je wśród innych wyróżnionych obszarów 
aktywności na wysokiej trzeciej pozycji (Podstawowe fakty… 2006; Najważniejsze 
pytania… 2008)18. 

Oczywiście nie wszystkie organizacje wskazujące na kulturę i sztukę jako 
obszar swojej aktywności uprawiają sztukę społeczną. Nie wszystkie na przy-
kład w tym samym stopniu realizują ideę oddolnej, twórczej partycypacji. Nie-
które koncentrują się na profesjonalnej twórczości artystycznej. Inne tylko 
promują kulturę i sztukę, udostępniając je szerokiej publiczności, organizują 
festiwale, prowadzą galerie (w szczególności tzw. galerie non-profit) itp. Jeszcze 
inne zajmują się edukacją artystyczną i animacją kulturalną. Są wśród nich także 
stowarzyszenia amatorów czy hobbystów, takie jak: chóry, orkiestry, zespoły 

                                                            
17 W niektórych przypadkach możemy jednak mówić o dość daleko posuniętej współpracy 

między indywidualnymi artystami lub organizacjami pozarządowymi a publicznymi instytucjami 
kultury. 

18 Według danych z 2008 roku najwięcej organizacji działa w Polsce w obszarze „sport, tu-
rystyka, rekreacja, hobby” (38,3%). Inne wyróżnione w badaniu znaczące obszary aktywności 
to: „edukacja i wychowanie” (12,8%), „kultura i sztuka” (12,7%), „usługi socjalne i pomoc 
społeczna” (11,2%), „ochrona zdrowia” (7,7%). Dwa lata wcześniej organizacje działające 
głównie w obszarze kultury i sztuki (12,8%) wyprzedzały te zajmujące się edukacją i wychowa-
niem (10,3%), plasując się na drugiej pozycji (Podstawowe fakty… 2006; Najważniejsze pytania… 
2008). 
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taneczne czy teatralne19. I w końcu, są także organizacje, które wykorzystują 
sztukę w specyficzny sposób, jako środek służący realizacji celów społecznych, 
pozaartystycznych, takich jak: edukacja obywatelska, aktywizacja społeczna, 
resocjalizacja, zapobieganie marginalizacji, rewitalizacja miasta itp. Ilościowy 
udział tego rodzaju inicjatyw w sektorze pozarządowym jest trudny do okre- 
ślenia (w oparciu o istniejące dane niemożliwy). Jednak tylko w tym ostatnim 
przypadku możemy mówić o sztuce jako formie aktywności obywatelskiej,  
o sztuce społecznej. 

 
 

„Tęsknię za Tobą, Żydzie!” Rafała Betlejewskiego  
jako instruktywny przykład sztuki społecznej 

 
Przykładem sztuki społecznej, któremu chciałabym poświęcić w tym miej-

scu nieco więcej uwagi, jest projekt-akcja Rafała Betlejewskiego (Betleja) „Tę-
sknię za Tobą, Żydzie!”20. Choć artysta łączy swoje działanie w pierwszej  
kolejności z własną osobą – własnym doświadczeniem i przeżyciem, jako „pol-
skiego ignoranta”, i osobistym procesem wychodzenia z tej ignorancji – po-
średnio orientuje je na zmianę społeczną. Nie definiuje z góry rodzaju i zasięgu 
tej zmiany, ale jest świadomy, że takie oddziaływanie („promieniowanie” jego 
własnej aktywności) ma miejsce. Co więcej, świadomie poszerza możliwości 
swojego wpływu poprzez odpowiedni dobór środków i repertuarów działania. 

Projekt „Tęsknię...” pomyślany jest jako proces, w trakcie którego Polacy, tacy jak ja, będą mieli 
szansę zmierzyć się ze swoimi żydowskimi fobiami. Stąd też dość mocne środki wyrazu: anar- 
chistyczny mural, wyrazisty dobór słów, radykalnie intymna strategia, ale także uwspólnienie  
doświadczenia w zbiorowych manifestacjach21. 

                                                            
19 W świetle badań zrealizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2008 roku, 

wśród aktywnych społecznie Polaków, około 1% stanowią osoby poświęcające swój wolny 
czas na działalność właśnie w tego typu organizacjach, przy czym – dla porównania – w naj-
częściej wskazywanych organizacjach działających na rzecz szkolnictwa i oświaty pracuje spo-
łecznie około 5% pytanych (Polacy… 2008). 

20 28 maja 2010 roku uczestniczyłam w spotkaniu z artystą w Centrum im. Ludwika Za-
menhofa w Białymstoku, którego częścią był wykład pt. „Tęsknię za Tobą, Żydzie! Wycho-
dzenie z ignorancji – refleksja nad kolektywną świadomością Polaków”. 

21 Za: www.tesknie.com (dostęp 31.10.2010). Wypowiedź pochodzi z wywiadu, jaki prze-
prowadził z Betlejem Piotr Pacewicz (2010). Jego skrócona wersja została opublikowana  
w „Dużym Formacie”, pełna – na stronie internetowej projektu. 
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Projekt składa się z trzech elementów: (1) zbierania wspomnień o polskich 
Żydach; (2) wykonywania wspólnych fotografii z pustym krzesłem, symbolizują-
cym powojenną społeczną pustkę po tej zbiorowości oraz (3) malowania na 
ścianach pustostanów napisu „Tęsknię za Tobą, Żydzie!”. Wszystkie te działania 
podejmuje albo artysta, albo uczestnicy akcji. Ich efekty w postaci tekstów i foto-
grafii publikowane są na stronie internetowej projektu (www.tesknie.com)22. 
Akcja realizowana jest od 2004 roku. Całkowita liczba jej uczestników nie jest 
znana, ale biorąc pod uwagę liczbę sympatyków „Tęsknię…” na portalu spo-
łecznościowym Facebook, która zbliża się do siedmiu tysięcy, można domnie-
mywać, że jest to duża, choć rozproszona, zbiorowość. Charakterystyczne, że 
artysta stopniowo usuwa się z pozycji lidera i animatora działania (staje się 
„niewidocznym”), cedując odpowiedzialność w jak największym stopniu na 
jego uczestników, współtwórców akcji. 

Moim celem jest doprowadzenie projektu do samodzielności, kiedy i murale, i zdjęcia powstawać 
będą już bez mojego udziału. Zrezygnowałem z wszelkiej stylizacji właśnie po to, by napis  
i zdjęcie mógł wykonać każdy. To się już dzieje23. 

Dobór środków i repertuarów działania jest więc skrajnie inkluzywny (włą-
czający). Udział w projekcie może wziąć każdy: bez względu na intelektualne 
czy artystyczne zaplecze, jakim dysponuje; bez względu na swoją sytuację eko-
nomiczną (żaden z elementów działania zaproponowanych przez Betleja nie 
należy do kosztownych); bez względu na miejsce zamieszkania (znika kulturo-
wy podział na wieś i miasto). 

Nietypowość działania Betlejewskiego na tle innych aktywności społeczno- 
-obywatelskich o charakterze projektowym polega na tym, że jako jego inicjator 
i artysta, ani nie uważa się on za społecznika, ani nie planuje zmiany, jaka ma 
się pojawić w efekcie jego interwencji (nie stawia sobie skonkretyzowanych 
celów w rodzaju uczenia tolerancji czy wielokulturowości). Odwołując się do 
socjologicznej teorii systemów, można by powiedzieć, że wprowadza twórczy 
impuls, który powoduje ruch w systemie, ale to też od innych uczestników  
i pozostałych elementów systemu zależy, jaki będzie finał tego ruchu, w jakim 
stopniu przywracanie równowagi systemu będzie się wiązało z jego zmianą. 
Nie oznacza to, że jego działanie nie zmienia społeczeństwa, ludzi, ich świato-
poglądu czy sposobu bycia w świecie. Artysta po prostu akceptuje fakt, że efekt 

                                                            
22 Aktualnie można na niej znaleźć ponad trzysta wspomnień i kilkadziesiąt fotografii  

z różnych miast. 
23 Za: www.tesknie.com (dostęp 31.10.2010). 



Katarzyna Niziołek 150

jego interwencji jest nieprzewidywalny. Za przykład nieoczekiwanego wpływu 
niech posłuży następująca rozmowa między dziećmi, które nie brały bezpo-
średnio udziału w akcji: 

- Proszę Pani ten napis był o Żydach, co ich nie ma już... 
- ...bo była wojna! 
- ...i o tym mówił, żeby tęsknić, bo tu stała „synagoja”. 
- Wiemy, że jest taka akcja ze szkoły, ale trochę dziwnie było biegać po tym napisie. 
- Teraz umyjemy, żeby nikt po nich nie deptał24. 

Niewątpliwie mocną stroną akcji Betleja jest wysoki stopień jej „upublicz-
nienia”, co ma ogromne znaczenie dla możliwości jej społecznego oddziały- 
wania. Już sam udział w projekcie „Tęsknię za Tobą, Żydzie!” jest formą pu-
blicznej wypowiedzi, deklaracji, manifestacji pewnej postawy (anty-antysemi- 
ckiej lub filosemickiej). Dzięki wysiłkom ze strony artysty, działanie jest też 
mocno uwidaczniane medialnie. Tym samym wystawiane jest na nieustanną 
krytykę, która generuje „wartość dodaną” projektu w postaci szerokiej dysku- 
sji w różnych gremiach, na różnych forach, a przede wszystkim w Internecie.  
W tym względzie metoda Betlejewskiego bardzo przypomina publiczne kampanie 
informacyjne Suzanne Lacy25. Oddziaływanie projektu dokonuje się więc na 
dwóch poziomach: (1) uczestnika, który robi sobie zdjęcie z krzesłem, pisze  
w Internecie o Żydzie, którego znał, maluje na murze napis „Tęsknię za Tobą, 
Żydzie!”, a więc aktywizuje się obywatelsko (intelektualnie, emocjonalnie i be-
hawioralnie) oraz (2) widza lub gapia, niekoniecznie sympatyka, w którym  
uruchamia się reakcja trudna do przewidzenia, ale podobnie jak na pierwszym 
poziomie oddziaływania, nosząca znamiona obywatelskiej. W tym tkwi, jak 
sądzę, potencjał partycypacyjny i mobilizacyjny takich działań, jak „Tęsknie za 
Tobą, Żydzie!”. 

 
                                                            

24 Za: www.tesknie.com (dostęp 31.10.2010). Na boisku przed gimnazjum w Cieszynie po-
jawił się napis „Tęsknię za Tobą, Żydzie!”, który z założenia miał być po pewnym czasie usu-
nięty. Zacytowana rozmowa miała miejsce podczas jego zmywania. 

25 Lacy określała w ten sposób organizowane przez siebie wydarzenia, na które obok jej in-
stalacji czy akcji artystycznych, składały się różne inne działania, mające na celu zwrócenie 
uwagi mediów i społeczeństwa na ważne, lecz przemilczane problemy społeczne. Zapraszała 
do współpracy organizacje społeczne, angażowała osoby publiczne, przedstawicieli władzy itp. 
Takie podejście miało generować szeroką dyskusję na dany temat i w konsekwencji prowadzić 
do zmiany percepcji, postaw, stosunków społecznych. Przykładem może być cykl wydarzeń 
„Trzy tygodnie w maju”, wymierzonych w problem przemocy seksualnej wobec kobiet (Fryd 
2007).  
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W stronę bardziej spontanicznego uczestnictwa obywatelskiego 
 
Próbując porównać działanie Betleja do opisanego na początku trzeciosek-

torowego profesjonalizmu, trzeba wyraźnie podkreślić pewną istotną różnicę 
między nimi. Betlej nie określa z góry, do jakich miast pojedzie, ilu uczestników 
w każdym z nich zmobilizuje, ile napisów wykona na ścianach w ciągu jednego 
roku, ile zużyje na nie litrów farby i ilu przechodniów je obejrzy. Nie wyznacza 
sobie ram czasowych. Nie wynajduje też sztucznych miar do określenia wpły-
wu swojego działania na poziom tolerancji czy otwartości w odwiedzanych 
społecznościach i nawet nie próbuje go mierzyć czy opisywać. Co bynajmniej 
nie znaczy, że taki wpływ nie zachodzi. Taka „luka” w planowaniu działania 
jest możliwa z kilku powodów, między innymi takiego, że Betlej sam swoje 
działanie finansuje. Organizacje pozarządowe, starając się o środki (zwykle 
publiczne) na realizację swoich celów, muszą po pierwsze te cele skonkrety- 
zować w odniesieniu do szerszych grup społecznych (swoich beneficjentów), 
po drugie – w dalszej perspektywie – udowodnić, że zrealizowały je w zamie-
rzonym rozmiarze czy zakresie. Czy jednak „profesjonalizując” w ten sposób 
swoje działania, osiągają lepsze rezultaty niż Betlej nieskrępowany instytucjo-
nalnymi więzami w postaci wymagań programów dotacyjnych lub grantowych? 

Do opisu strategii Betleja znacznie lepiej nadają się takie przymiotniki, jak: 
autentyczne, spontaniczne, kreatywne, entuzjastyczne, a nawet charyzmatyczne 
niż profesjonalne. Niezależność finansowa daje artyście swobodę, o której wie-
le organizacji i wielu społeczników może tylko pomarzyć. Sądzę jednak, że 
kluczem do sukcesu projektu „Tęsknię za Tobą, Żydzie!” są nie tyle pieniądze, 
ile przyjęta formuła działania: oddolnego, publicznego, inkluzywnego. 

Jestem zdania, że w tzw. sferze pośredniej, społeczno-obywatelskiej w Pol-
sce mamy obecnie do czynienia z dwiema, w pewnym sensie konkurencyjnymi, 
tendencjami. Pierwsza z nich wiąże się z opisanym na wstępie dążeniem do 
profesjonalizacji działalności, co de facto oznacza albo jej biurokratyzację (orga-
nizacja jako quasi-urząd), albo komercjalizację (organizacja jako quasi-firma). 
Tendencja ta zakorzeniona jest w samej logice organizacyjnej, innymi słowy, 
jest związana z rozwojem organizacji jako takiej. Oczywiście nie zawsze dzieje 
się to z woli zrzeszonych w organizacji ludzi; często jest wymuszone przez jej 
otoczenie, np. wspomniane instytucje grantowe. Drugą z tendencji można by 
określić w terminach naturalizacji, gdzie naturalizacja oznacza rozwój sponta-
nicznych (elementarnych) działań zbiorowych – celowych, lecz słabiej ustruk-
turyzowanych, niesformalizowanych (co nie znaczy, że niezorganizowanych), 
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sprzecznych z dominującymi wzorcami racjonalności, z jednej strony biurokra-
tycznej, z drugiej – rynkowej, bliskich ideom wspólnotowości i demokracji,  
a przede wszystkim ucieleśniających podstawowe (można by rzec „naturalne”) 
obywatelskie wartości, takie jak: spontaniczność, kreatywność, entuzjazm. Wy-
daje się, że wobec szeroko obecnie dyskutowanej NGOizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce i jej negatywnych konsekwencji dla dynamiki oddol-
nego, zbiorowego uczestnictwa, to właśnie ta druga tendencja, ucieleśniona 
między innymi w inicjatywach z zakresu sztuki społecznej, może okazać się 
„kołem ratunkowym” utrzymującym na powierzchni raz po raz, mniej lub bar-
dziej intencjonalnie zatapiany potencjał społecznej aktywności obywatelskiej – 
entuzjastycznego, spontanicznego i twórczego zaangażowania. 
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Wiejskie społeczeństwo obywatelskie  
na przykładzie działalności sołtysów i sołtysek 

 
 
 

Społeczeństwo obywatelskie na terenach wiejskich w Polsce 
 
W obliczu niezwykłej obfitości rozmaitych, niekiedy bardzo rozbieżnych 

definicji społeczeństwa obywatelskiego (por. Szacki red. 1997), ograniczę się do 
stwierdzenia, iż w niniejszym tekście jest ono rozumiane w szerokim sensie, tj. 
jako daleko wykraczające poza aktywność w ramach organizacji pozarządo-
wych. W tym kontekście trafna wydaje się robocza, operacyjna definicja zapro-
ponowana przez badaczy Stowarzyszenia Klon/Jawor: „Społeczeństwo obywa-
telskie […] pojawia się za każdym razem, gdy jednostki wykraczają poza pry-
watność swojego domu i swoich własnych spraw i dążą do osiągnięcia celów 
wspólnych dla jakiejś zbiorowości. Zbiorowość ta może być niewielka (sąsiedzi 
z osiedla, którzy wspólnie sadzą kwiaty) albo potężna (członkowie związków 
zawodowych broniący praw pracowniczych). Zorganizowana (wszelkie stowa-
rzyszenia czy fundacje) lub nieformalna (społeczność słuchaczy Radia Maryja). 
Nastawiona na długotrwałą działalność (Ochotnicze Straże Pożarne) lub na 
rozwiązanie jednego problemu (ruch obrony Doliny Rospudy)”1. Ogromne 

                                                            
1 Definicja opublikowana na stronie internetowej serwisu CIVICPEDIA redagowanego przez 

Zespół Badań III Sektora Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz redakcję portalu www.ngo.pl: 
http://civicpedia.ngo.pl/x/327344;jsessionid=271A7FE3500190B054DEC55C6AB0E7F5 
(dostęp 1.12.2010). 
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znaczenie ma tutaj kwestia kapitału społecznego rozumianego w kategoriach 
lokalnych sieci współpracy, które w razie potrzeby mogą zostać uruchomione 
przez podejmujące inicjatywę jednostki (por. Lin 2001).  

W dyskusjach dotyczących kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 
w odniesieniu do społeczności wiejskich zazwyczaj wskazuje się na kilka cha-
rakterystycznych elementów, obejmujących: specyfikę organizacji społecznych 
na wsi, większą skłonność do dobrowolnej aktywności na rzecz własnego śro-
dowiska oraz koncentrację na sprawach lokalnych.  

Po pierwsze, aktywność obywatelska na wsi częściej koncentruje się w struk-
turach odmiennych od „klasycznych” stowarzyszeń czy fundacji, takich jak np. 
Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje samorządu zawodowego i gospodar- 
czego (np. kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich) czy rady parafialne. Przy 
uwzględnieniu szerokiej definicji podmiotów trzeciego sektora, organizacje 
wiejskie w roku 2007 stanowiły jedną trzecią ogólnej ich liczby, podczas gdy 
stowarzyszenia i fundacje działające na wsi stanowiły wówczas jedną piątą 
wszystkich tego typu organizacji (Herbst 2008a: 36–37). Poza tym „wiejskie” 
społeczeństwo obywatelskie obejmuje również byty oscylujące niejako na gra-
nicy struktur formalnych i nieformalnej aktywności towarzysko-sąsiedzkiej 
(por. Herbst 2008a; Kamiński 2009): stowarzyszenia zwykłe, organizacje i ini-
cjatywy związane z Kościołem, niezarejestrowane w KRS komitety społeczne 
oraz organizacje komunalne (np. wspólnoty leśne czy gruntowe). W tego  
rodzaju sytuacji bardzo często znajdują się koła gospodyń wiejskich (KGW) 
faktycznie pozbawione osobowości prawnej w momencie upadku kółek rol- 
niczych stanowiących dla nich „macierzystą” strukturę instytucjonalną (Maty-
siak 2009).  

Po drugie, w przypadku mieszkańców wsi, a szczególnie rolników, często 
wskazuje się większą niż w miastach gotowość do podejmowania dobro- 
wolnych działań na rzecz swojego środowiska. Według danych CBOS,  
w roku 2010 społeczną pracę na rzecz swojego środowiska lub osób potrze-
bujących najczęściej deklarowali mieszkańcy wsi oraz rolnicy – odpowiednio 
23% i 40% wobec 20% dla ogółu społeczeństwa (Fedyszak-Radziejowska 
2010: 88–89). 

Po trzecie, w porównaniu z miastem, mieszkańcy wsi wydają się bardziej 
skoncentrowani na dotyczących ich bezpośrednio „sprawach lokalnych”. Rza-
dziej niż mieszkańcy miast interesują się „wielką polityką” (por. Herbst 2008b: 
160–165), ale z drugiej strony nieco częściej uczestniczą w zebraniach publicz-
nych poza miejscem pracy (przede wszystkim zebraniach wiejskich, będących 
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organem uchwałodawczym sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy). We-
dług danych „Diagnozy społecznej” z roku 2007, odsetek uczestnictwa w ta-
kich zebraniach wśród mieszkańców wsi wyniósł 25,3%, podczas gdy dla 
mieszkańców miast do 100 tys. i powyżej 100 tys. te odsetki wynosiły wówczas 
odpowiednio 16,6% i 17,6% (Herbst 2008b: 165). Podobnie w roku 2009, od-
setek deklaracji uczestnictwa w zebraniach publicznych na wsi wyniósł 21,3%, 
podczas gdy w miastach do 100 tys. mieszkańców – 17,2%, a w miastach po-
wyżej 100 tys. mieszkańców – 18,2% (Czapiński, Panek 2009, Zał. nr 2: 65). 
Dodatkowo, w wyborach samorządowych w 2010 roku, najwyższą frekwencję 
odnotowano w przypadku wyborów do rad gmin poniżej 20 tys. mieszkańców 
– 52,2% w stosunku do frekwencji ogólnej, która osiągnęła 47,3%2.  

W tym kontekście część badaczy koncentruje się przede wszystkim na specy-
fice środowisk wiejskich. Niektórzy z nich, między innymi Jan Herbst, formułują 
tezę o współistnieniu w polskich warunkach kilku modeli społeczeństwa obywa-
telskiego, w tym modelu wiejskiego właśnie o charakterze nieformalnym i opar-
tego na tradycyjnych więziach sąsiedzko-lokalnych (za: Bartkowski 2007: 90). 
Barbara Lewenstein w odniesieniu do działań obywatelskich na wsi wskazywała 
na wspólnotowy model aktywności, obejmujący „niezinstytucjonalizowane 
działania na rzecz całej społeczności, przebiegające w ramach jednego sołec-
twa” (Lewenstein 1999: 147). 

Z drugiej strony, inni badacze wskazują na ostatnie wyniki badań ogólnopol-
skich, które mogą świadczyć o procesach w kierunku stopniowego zacierania 
się różnic między środowiskami wiejskimi i miejskimi, przynajmniej na pozio-
mie ilościowych wskaźników dotyczących deklaracji pracy społecznej w orga-
nizacjach obywatelskich oraz dobrowolnej pracy społecznej na rzecz własnego 
środowiska. Analizując dane CBOS z lat 2008–2010, Barbara Fedyszak-
Radziejowska wskazuje na wzrost wskazań na aktywność w organizacjach 
wśród mieszkańców wsi, a szczególnie rolników – z 21 do 40% w przypadku 
tych ostatnich. Z kolei różnica deklaracji pracy na rzecz środowiska lokalnego 
wśród respondentów miejskich i wiejskich zmalała na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat (Fedyszak-Radziejowska 2010: 87–93).  

Niezależnie od możliwych przemian społecznych zachowań obywatelskich, 
różnice jakościowe pomiędzy środowiskami wiejskimi i małomiasteczkowymi  

                                                            
2 Dane Państwowej Komisji Wyborczej dostępne na stronie: http://wybory2010.pkw. 

gov.pl/att/1/pl/000000.html#tabs-1 (dostęp 30.11.2010) oraz za pośrednictwem Serwisu Samo-
rządowego PAP: http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_ 
PageID=2&s=depesza&dep=80849 (dostęp 2.12.2010). 
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a miejskimi niewątpliwie pozostają. Różnice te są widoczne między innymi  
w charakterystycznym dla mniejszych społeczności częstym „nakładaniu się” 
więzi sąsiedzkich, rodzinnych, krewniaczych i przyjacielskich. Nawiązując do 
tytułu publikacji Jacka Kurczewskiego można zatem mówić o „wiejskich” spo-
łecznościach obywatelskich w kontekście zorganizowanej i dobrowolnej 
współpracy mieszkańców wsi „na rzecz interesu własnego, cudzego lub ogól-
nego” (Kurczewski 2003: 9).  

Wracając do przytoczonej wyżej konstatacji Lewenstein, można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że instytucjonalne ramy sołectwa jako jednostki pomocniczej 
stanowią naturalny kontekst funkcjonowania „wiejskich” społeczności obywa-
telskich. Dodatkowo, wyniki badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 
wskazują na samorząd lokalny, w tym sołecki, tj. funkcję sołtysa oraz radę so-
łecką jako jedną z najważniejszych przestrzeni działania liderów i liderek lokal-
nych na wsi (Fedyszak-Radziejowska 2006: 123–146).  

 
 

Funkcja sołtysa – instytucja drugiego planu? 
 
Funkcja sołtysa jest instytucją silnie zakorzenioną w polskich środowiskach 

wiejskich, w zasadzie nieprzerwanie obecną od czasów średniowiecznych, po-
przez okres zaborów, II Rzeczpospolitą, 45 lat PRL aż do dnia dzisiejszego 
(por. Bukraba-Rylska 2008: 110–111). Ogólnie rzecz biorąc, niezależnie od 
kontekstu historycznego czy zakresu zadań sołtysów w poszczególnych ustro-
jach i okresach, funkcja ta zawsze stanowiła „instytucję pośrednictwa” między 
mieszkańcami wsi lub gromady a władzą zwierzchnią, tj. panem feudalnym, 
wójtem lub naczelnikiem i radą gminy.  

W warunkach funkcjonujących w Polsce od roku 1990 struktur samorządu 
terytorialnego, zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym sołtys jest 
organem wykonawczym sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy, wspo-
maganym w działaniach przez radę sołecką (art. 35). Osoby sprawujące funk-
cję sołtysa są wybierane w głosowaniu tajnym i bezpośrednim przez wszyst-
kich mieszkańców sołectwa (Ustawa…), zazwyczaj na zebraniu wiejskim,  
a okres kadencji najczęściej wynosi 4 lata. Ustawa pozostawia władzom po-
szczególnych gmin dużą swobodę w ustalaniu konkretnego zakresu obo- 
wiązków organów jednostek pomocniczych. Zadania sołtysów oraz rad so-
łeckich, a także zakres zadań własnych gminy przekazywanych jednostkom 
pomocniczym powinny precyzyjnie określać akty prawa miejscowego niższe-
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go rzędu, tj. zindywidualizowane statuty sołectw. W tym miejscu należy pod-
kreślić, że dokumenty zbyt ogólnikowe, wadliwie sporządzone lub de facto 
nieprecyzujące przekazywanych przez gminy zadań nie należą do rzadkości 
(por. Iwanicka 2009a).  

W rezultacie, działania realizowane przez osoby pełniące funkcję soł- 
tysa stanowią wypadkową perspektywy poszczególnych władz, oczekiwań 
mieszkańców sołectwa oraz przede wszystkim postaw i osobowości samych soł- 
tysów i sołtysek. W rezultacie funkcja ta obejmuje szerokie spektrum rozma-
itych ról: od sołtysów ograniczających się do inkasowania lokalnych podat-
ków do liderów i liderek mobilizujących mieszkańców do wspólnych działań. 
Takie „instytucjonalne rozmycie” tej funkcji może powodować dezorientację 
mieszkańców, szczególnie „napływowych”, mających słaby kontakt z trady-
cjami środowisk wiejskich. Przykładu takiej sytuacji dostarczają między inny-
mi wyniki badań przeprowadzonych w podpoznańskim sołectwie Komorniki, 
którego mieszkańcy doskonale znali nazwisko swojego sołtysa/sołtyski, ale 
mieli duże trudności z wyliczeniem jego/jej faktycznych obowiązków (Figiel 
2006).  

Co więcej, w kontekście struktur samorządu lokalnego, funkcja sołtysa ja-
wi się jako „instytucjonalnie słaba”, tj. pozbawiona konkretnych narzędzi 
władzy czy wywierania wpływu na lokalnym poziomie decyzyjnym. Sołectwa 
nie posiadają bowiem pełnej i niezależnej od struktur gminnych osobowości 
prawnej, a sołtysi mogą uczestniczyć w sesjach rad szczebla gminnego czy 
komisji, ale są pozbawieni prawa głosu. Opinie mogą przedstawić dopiero  
w czasie pytań i wolnych wniosków, co stawia ich w sytuacji „szeregowego” 
obywatela gminy.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że pod względem liczebności 
osoby pełniące funkcję sołtysa stanowią znaczącą i godną uwagi grupę. 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec roku 2008 
sołectw w kraju było 40 459, co przekłada się na liczbę sołtysów i sołtysek  
w tych jednostkach w przybliżeniu (Rocznik… GUS 2009: 93). Na podstawie 
list nazwisk osób pełniących funkcję sołtysa, udostępnionych na oficjalnych 
stronach internetowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w Biulety-
nach Informacji Publicznej (w sumie 76% ogółu gmin wiejskich i miejsko- 
-wiejskich), odsetek kobiet wśród ogółu sołtysów można było w roku 2009 
szacować na około 30%, przy czym najwyższy był w województwie zachod-
nio-pomorskim (42,7%), a najniższy w przypadku województwa podkarpac-
kiego (15,6%).  
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Tabela 1. Liczba kobiet wśród sołtysów w roku 2009 

Województwo 
Odsetek gmin 

objętych  
przeglądem* 

Liczba  
sołectw  
objętych  

przeglądem 

Liczba  
sołtysek 

Odsetek  
sołtysek 

Zachodniopomorskie 81,5 1390 593 42,7 

Opolskie 85,3 894 347 38,8 

Dolnośląskie 81,2 1973 761 38,6 

Lubuskie 69,1 923 345 37,4 

Pomorskie 90,8 1419 496 34,9 

Warmińsko-mazurskie 67,7 1448 492 34,0 

Śląskie 69,0 848 274 32,3 

Mazowieckie 71,7 5283 1696 32,1 

Świętokrzyskie 74,5 1643 520 31,6 

Łódzkie 69,8 2482 755 30,4 

Kujawsko-pomorskie 78,7 1950 581 29,8 

Małopolskie 62,6 1214 341 28,1 

Lubelskie 73,1 2785 768 27,6 

Wielkopolskie 87,9 3420 790 23,1 

Podlaskie 72,4 2297 466 20,3 

Podkarpackie 71,3 1140 178 15,6 

OGÓŁEM 75,6 31109 9403 30,2 

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeglądu stron www oraz BIP urzędów wszystkich gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich w roku 2009. *Odsetek gmin, które udostępniły aktualne listy nazwisk sołty- 
sów. 

 
Stosunkowo duży udział kobiet wśród osób sprawujących funkcję sołtysa 

jest przez niektórych badaczy interpretowany jako czynnik potwierdzający jej 
„instytucjonalną słabość” oraz niski prestiż społeczny, które sprawiają, że staje 
się „funkcją-wydmuszką” z konieczności wypełnianą przez kobiety (zob. Fu-
szara 2006; Siemieńska 1996).  

W tym kontekście warto zatem postawić pytanie, czy w tych słabościach 
kryje się również jakaś siła oraz jakie działania realizowane przez sołtysów  
i sołtyski mogą być rozważane jako interesujące z punktu widzenia aktywności 
„wiejskich” społeczności obywatelskich.  
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Problem badawczy i metodologia 
 
Nawiązując do postawionego wyżej pytania, zasygnalizowana już „instytu-

cjonalna słabość” funkcji sołtysa w aktualnych warunkach w żadnym wypadku 
nie pociąga za sobą rzeczywistej „niemocy”. W moim przekonaniu, osoby peł-
niące funkcję sołtysa można określić mianem „bohaterów lub bohaterek dru-
giego planu”, ponieważ najczęściej ich aktywność ma charakter organizacyjny, 
mobilizujący mieszkańców do konkretnych działań czy wspierający inicjatywy 
społeczne zapoczątkowane przez inne osoby czy podmioty. Innymi słowy, 
raczej działają oni/one „za kulisami” niż „w świetle jupiterów”. Nie ma wąt-
pliwości, że wśród sołtysów mamy do czynienia także z liderami czy liderkami 
lokalnymi w pełnym tego słowa znaczeniu, tj. osobami posiadającymi wizję czy 
strategię rozwoju danej społeczności, pomysłodawcami i/lub „motorami na-
pędowymi” podejmowanej w sołectwie działalności społecznej3. Z drugiej 
strony, w obliczu wspomnianej już instytucjonalnej słabości tej funkcji, nawet 
sołtysi-liderzy lub sołtyski-liderki w wielu przypadkach, a w szczególności  
w kontaktach z władzami lokalnymi, odwołują się do nieformalnych mechani-
zmów wywierania wpływu czy negocjowania interesów, które reprezentują. 
Jednocześnie, nie wszystkie osoby pełniące tę funkcję muszą, chcą lub potrafią 
być lokalnymi liderami, co nie oznacza, że nie organizują czy aktywnie nie 
wspierają podejmowanych w sołectwie działań obywatelskich. W takich przy-
padkach działalność sołtysów i sołtysek niemal w całości rozgrywa się „na dru-
gim planie” lokalnej sceny publicznej, a w rezultacie nie zawsze jest dostrzega-
na czy odpowiednio doceniana.  

Moim zdaniem, znaczenie pozornie drugoplanowych działań sołtysów i soł-
tysek w kontekście wiejskich społeczności obywatelskich jest widoczne przede 
wszystkim w następujących trzech obszarach działań: 
 organizowaniu mieszkańców do wspólnego działania na rzecz poprawy 

stanu infrastruktury i/lub estetyki przestrzeni publicznych w sołectwach; 

                                                            
3 Potwierdzają to chociażby sylwetki laureatów organizowanego przez redakcję miesięczni-

ka „Gazeta Sołecka” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów konkursu „Sołtys Roku”, na który 
napływają setki kandydatur z całej Polski zgłaszanych przez przedstawicieli władz lokalnych, 
organizacje społeczne, rady sołeckie czy grupy mieszkańców. Autorka przeprowadzała analizy 
zgłoszeń na konkurs z roku 2003 i 2007, a także indywidualne wywiady pogłębione z laureata-
mi i laureatkami edycji 2008. 
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 dbałości o wspólną przestrzeń służącą życiu społecznemu mieszkańców, 
między innymi spotkaniom i lokalnym przedsięwzięciom; 

 „praktykowaniu” elementów demokracji uczestniczącej w środowiskach 
wiejskich (między innymi zebrania wiejskie, działania o charakterze konsul-
tacji społecznych, fundusz sołecki). 
Zarysowana wyżej hipoteza zostanie poparta danymi empirycznymi zarów-

no o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Pierwsze pochodzą z badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród wybranych grup sołtysów i sołtysek  
z różnych regionów Polski (patrz tabela 2). Dane te posłużą przede wszystkim 
do nakreślenia skrótowej, niereprezentatywnej charakterystyki społeczno-
demograficznej środowiska sołeckiego oraz uchwycenia definicji obowiązków 
sołeckich z punktu widzenia samych sołtysów i sołtysek.  
Źródło danych jakościowych stanowi 31 indywidualnych wywiadów pogłę-

bionych przeprowadzonych z osobami pełniącymi funkcję sołtysa w sołec-
twach w sześciu różnych gminach w województwach: zachodniopomorskim 
(dwie gminy wiejskie), mazowieckim (dwie gminy miejsko-wiejskie) oraz pod-
karpackim (dwie gminy: wiejska i wiejsko-miejska) (patrz tabela 3). Dane  
te zostaną wykorzystane do zasygnalizowania pewnych interesujących zjawisk 
i mechanizmów towarzyszących aktywności sołtysów i sołtysek w wymienio-
nych trzech obszarach działań. Również w tym przypadku prezentowany mate-
riał empiryczny nie powinien być traktowany jako reprezentatywny dla całej 
populacji osób pełniących funkcję sołtysa.  

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że ze względu na ograniczoną objętość 
niniejszego opracowania oraz jego tematykę, wymienione kategorie danych 
będą analizowane raczej w kontekście elementów wspólnych niż różnic regio-
nalnych, którym należałoby poświęcić osobny tekst. Prezentowane w dalszej 
kolejności analizy bezpośrednio nawiązujące do postawionej hipotezy badaw-
czej zostaną poprzedzone krótką charakterystyką społeczno-demograficzną 
respondentów i respondentek.  
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Tabela 3. Charakterystyka gmin, w których przeprowadzono badania jakościowe 

Województwo  
zachodniopomorskie 

(N = 9) 

Województwo  
mazowieckie 

(N = 12) 

Województwo  
podkarpackie 

(N = 10) 

Gmina D. Gmina M. Gmina K. Gmina W. Gmina L. Gmina Ł. 

Ludność: 
15 581 

Ludność: 
5 077 

Ludność: 
6 095 

Ludność: 
5 911 

Ludność: 
2 166 

Ludność: 
20 586 

Dochody 
własne  

gminy/1 os. 
2 084,47 zł 

Dochody 
własne  

gminy/1 os. 
4 210,34 zł 

Dochody 
własne  

gminy/1 os.
827,47 zł 

Dochody 
własne  

gminy/1 os.
762,66 zł 

Dochody 
własne  

gminy/1 os.
2 415,41 zł 

Dochody 
własne  

gminy/1 os. 
739,52 zł 

Liczba  
NGO: 33 

Liczba  
NGO: 33 

Liczba 
 NGO: 18 

Liczba  
NGO: 15 

Liczba  
NGO: 16 

Liczba  
NGO: 38 

Liczba  
samozatrud-

nionych: 
2 146 

Liczba  
samozatrud-

nionych: 
1 382 

Liczba  
samozatrud-

nionych: 
370 

Liczba  
samozatrud-

nionych: 
191 

Liczba  
samozatrud-

nionych: 
313 

Liczba  
samozatrud-

nionych: 
956 

Udział 
 gruntów 
rolnych  

w pow. gminy 
(w ha): 
56,9%* 

Udział  
gruntów 
rolnych  

w pow. gminy 
(w ha): 
28,2%* 

Udział  
gruntów 
rolnych  

w pow. gminy 
(w ha): 
68,0%* 

Udział  
gruntów 
rolnych  

w pow. gminy 
(w ha): 
79,1%* 

Udział  
gruntów 
rolnych  

w pow. gminy 
(w ha): 
10,8%* 

Udział  
gruntów 
rolnych  

w pow. gminy 
(w ha): 
83,2%* 

Liczba kobiet 
– radnych 
8 na 15** 

Liczba kobiet 
– radnych 
5 na 15** 

Liczba kobiet 
– radnych 
8 na 15** 

Liczba kobiet 
– radnych 
1 na 15** 

Liczba kobiet 
– radnych 
2 na 15** 

Liczba kobiet 
– radnych 
2 na 21** 

Liczba  
sołtysek 

8 na 12*** 

Liczba  
sołtysek 
1 na 8*** 

Liczba  
sołtysek 

21 na 28*** 

Liczba  
sołtysek 

2 na 17*** 

Liczba  
sołtysek 
4 na 6*** 

Liczba  
sołtysek 
1 na 9*** 

Gmina  
wiejska 

Gmina  
wiejska 

Gmina miej-
sko-wiejska 

Gmina miej-
sko-wiejska 

Gmina  
wiejska 

wiejska 

Blisko dużego 
miasta, 
tereny  

po PGR 

Turystyczna 
(morze), 
tereny  

po PGR 

Peryferie, 
stagnacja, 

depopulacja 

Peryferie, 
stagnacja, 

depopulacja 

Turystyczna 
(góry), tereny 

po PGR 

Silne tradycje 
samoorgani-

zacji 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, rok 2009, poza:   *obliczenia własne na podstawie danych BDL 
GUS,   **dane Państwowej Komisji Wyborczej, kadencja 2006-2010,   ***dane udostępnione przez gminy 
na oficjalnych stronach www lub w BIP.  
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Sołtysi i sołtyski:  
charakterystyka społeczno-demograficzna 

 
Kolejna część opracowania stanowi z konieczności skrótową i ograniczoną 

do grupy objętej badaniem próbę odpowiedzi na pytanie o podstawowe cechy 
„profilu społecznego” osób sprawujących funkcję sołtysa. Należy przy tym 
zaznaczyć, że mimo stosowania różnych technik i narzędzi badawczych oraz 
oczywistych różnic regionalnych, profil ten okazuje się w miarę spójny i sto-
sunkowo ujednolicony.  

W kontekście proporcji płci kulturowej w badaniach ilościowych męż-
czyźni stanowili 64%, a kobiety 36% ogółu badanych sołtysów, co mniej wię-
cej odpowiada procentowemu rozkładowi cechy „płeć” na poziomie kra- 
ju. Jednocześnie, przy uwzględnieniu podziału na grupy wystąpiły znaczące 
różnice w udziale mężczyzn i kobiet wśród badanych sołtysów. Z kolei indy-
widualne wywiady jakościowe przeprowadzono z 17 kobietami i 14 mężczy-
znami. 

 
Tabela 4. Rozkład zmiennej „płeć” w badanych grupach sołtysów i sołtysek 

Kobiety Mężczyźni 
Grupa 

N % N % 

Ogółem 
(N) 

Grupa 1. (woj. świętokrzyskie) 31 44,3 39 55,7 70 

Grupa 2. (woj. wielkopolskie) 19 25,7 55 74,3 74 

Grupa 3. (ogólnopolska) 11 22,4 38 77,6 49 

Grupa 4. (woj. małopolskie) 17 34,0 33 66,0 50 

Grupa 5. (woj. świętokrzyskie) 40 47,1 45 52,9 85 

Źródło: badanie własne. 

 
Na podstawie zebranych danych ilościowych można stwierdzić, iż funkcję 

sołtysa najczęściej pełnią osoby w wieku średnim i starszym, tj. obejmującym 
przedział pomiędzy 40 a 70 lat, znaczenie rzadziej są to ludzie młodzi.  

Osoby te najczęściej mają średnie wykształcenie, przy czym w przypad- 
ku badanych sołtysek nieco częściej jest to wykształcenie średnie ogólne, a w 
przypadku mężczyzn średnie zawodowe.  
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Wykres 1. Wiek sołtysów i sołtysek w badanych grupach ogółem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badanie własne. W analizie wzięto pod uwagę odsetki istotnych odpowiedzi. N = 303, w tym  
N Sołtysek = 109 oraz N sołtysów = 194. 

 
 
 

Wykres 2. Wykształcenie sołtysów i sołtysek w badanych grupach ogółem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badanie własne. Odsetki istotnych odpowiedzi przy N = 314, w tym N Sołtysek = 113 oraz  
N sołtysów = 201.) 
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Wykres 3. Zawód wykonywany przez sołtysów i sołtyski w badanych grupach ogółem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: badanie własne. W analizie uwzględniono jedynie odsetki istotnych odpowiedzi, przy N sołty- 
sek = 99 i N sołtysów = 174.  

 
W świetle omawianych badań ilościowych, sołtysi i sołtyski to stosunkowo 

często ludzie, którzy zakończyli aktywność zawodową, tj. są na emeryturze lub 
rencie lub deklarujący się jako rolnicy i rolniczki. Część z nich wskazała na ak-
tywność zawodową poza rolnictwem w charakterze pracowników najemnych, 
ale jednocześnie rzadko były to zajęcia wymagające np. okresowych migracji do 
większego miasta czy częstych wyjazdów4. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że sylwetki społeczno-demograficzne soł-
tysów i sołtysek objętych badaniami jakościowymi nie odbiegały znacząco od 
nakreślonego wyżej obrazu.  

Co ciekawe, w świetle wyników tychże wywiadów jakościowych, funkcja 
sołtysa może być postrzegana jako umożliwiająca aktywność w lokalnym życiu 
społecznym po zakończeniu aktywności zawodowej lub w sytuacji zmniejsze-
nia ilości obowiązków rodzinnych i opiekuńczych (np. dorosłe i usamodziel-
nione dzieci, śmierć współmałżonka). Co charakterystyczne, kwestia zapełnie-
nia „luki” po pracy zawodowej była wymieniana zarówno przez mężczyzn, jak  
i kobiety: odszedłem na rentę ze względu na stan zdrowia i wtedy zająłem się pracą spo-
łeczną. Miałem dużo czasu, nie miałem co robić, a potrzebowali takich ludzi, którzy się 

                                                            
4 W kwestionariuszu ankiety pytanie o zawód wykonywany miało charakter otwarty.  
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zaangażują, więc wciągnęli mnie w to. [GŁ,10,M]5; na sołtysa wystartowałam z tego 
względu, że nie miałam pracy, a ja nie mogę siedzieć bezczynnie. [GŁ,1,K]. Z kolei,  
sytuacje zapełnienia pustki emocjonalnej lub „wyjścia” do ludzi dzięki objęciu 
funkcji sołtysa wskazywały wyłącznie kobiety: Ale ja jestem w tej chwili samotna, bo 
już od 14 lat jestem wdową, i czasu mam przeogromnie dużo. I ten czas poświęcam (…) na 
pracę właśnie dla swojej miejscowości, dla swoich mieszkańców, i sama nie popadam w jakiś 
marazm, pustkę. (…) ja czuję, że się nie tak szybko starzeję (…) bo żyję nie tylko swoim 
życiem, ale życiem mieszkańców też. [GD,1,K]; Z ludźmi więcej przebywam (…) nie pra-
cowałam też nigdzie zawodowo, w domu się siedziało, wiadomo, dzieciaki, no wszystko 
monotonia, no wiadomo, dom, (…) a teraz bardziej z tymi ludźmi są spotkania różne,  
z sołtysami, są no w ogóle jakieś takie imprezy, (…). Tak że dużo ludzi się poznało róż-
nych, jakieś nowe znajomości się zawarło. [GL,3,K] 

Można zatem stwierdzić, że w pewnych wypadkach funkcję sołtysa pełnią 
osoby, które zmniejszyły swoją aktywność lub są mniej aktywne w innych sfe-
rach lokalnego życia społecznego. Z tej perspektywy stanowią one cenny zasób 
danej społeczności lokalnej, ponieważ dysponują odpowiednią ilością czasu 
wolnego, przebywają na miejscu, a także posiadają przynajmniej minimum mo-
tywacji do prowadzenia aktywnych działań w sołectwie, w tym aktywności 
obywatelskich.  

 
 

Działalność sołtysów i sołtysek:  
organizowanie mieszkańców do wspólnego działania 

 
Jak wskazuje cytowana już wcześniej Barbara Lewenstein, postawę cha- 

rakterystycznego dla wsi wspólnotowego modelu aktywności obywatelskiej  
w dużej mierze stworzyły „różnego rodzaju działania mieszkańców na rzecz 
poprawy infrastruktury materialnej, technicznej i instytucjonalnej wsi, np. 
budowy szkoły, drogi, świetlicy, straży pożarnej, domu kultury. Partycypacja 
mieszkańców przybierała tu różne formy: od udostępniania przez poszcze-
gólne rodziny części swego majątku, pracy i czasu w realizacji wspólnego ce-
lu, do form bardziej zinstytucjonalizowanych” (Lewenstein 1999: 147).  
W tym kontekście warto przyjrzeć się ewentualnej roli sołtysów i sołtysek  

                                                            
5 Cytaty z wywiadów zostały w niniejszym tekście oznaczone w sposób następujący: „G” + 

pierwsza litera nazwy objętej badaniem gminy, numer wywiadu oraz płeć respondenta: „K” dla 
sołtysek oraz „M” dla sołtysów.  
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w tego typu przedsięwzięciach. Współcześnie takie inicjatywy dotyczą raczej 
uzupełniania czy poprawy lokalnej infrastruktury niż budowy od podstaw 
poszczególnych jej elementów.  

Odwołując się w pierwszej kolejności do wyników badań ilościowych, należy 
w tym miejscu poddać analizie opinie badanych sołtysów i sołtysek dotyczące 
zakresu obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji6. Jak się okazuje, re-
spondenci i respondentki przede wszystkim postrzegają siebie jako łączników 
pomiędzy mieszkańcami a samorządem lokalnym, gminnym i powiatowym, tj. 
dbających o bieżące rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców 
i odpowiedni poziom infrastruktury w sołectwie, zabiegających o kolejne inwe-
stycje w miejscowości oraz reprezentujących interesy sołectwa wobec władz 
samorządowych. W sumie tego rodzaju odpowiedzi, skategoryzowane jako rola 
„sołtysa-reprezentanta”, stanowiły 45,6% ogółu istotnych deklaracji.  

Jednocześnie druga co do wielkości liczba wskazań (34,2%) dotyczyła obo-
wiązków, które można przypisać roli „sołtysa-organizatora”. Odpowiedzi 
obejmowały tutaj organizację inicjatyw o charakterze integracyjnym (festyny, 
dożynki i inne lokalne uroczystości), prac mieszkańców na rzecz sołectwa (pra-
ce remontowe, porządkowe), a także ogólnie rozumianą współpracę z miesz-
kańcami. W ramach roli „sołtysa-organizatora” zostały skategoryzowane rów-
nież elementy, które można określić jako liderskie, tj. odpowiedzi odnoszące 
się do aktywizowania i mobilizowania mieszkańców do działania jako celu sa-
mego w sobie (8,6% wskazań).  

 
Tabela 5. Role badanych sołtysów i sołtysek na podstawie definicji ich obowiązków  

Kobiety 
N = 155 

Mężczyźni 
N = 205 

Ogółem 
N = 360 Kategorie Ról 

N % N % N % 

1. Sołtys-organizator 39 25,2 84 40,9 123 34,2 

    - w tym elementy liderskie 10 6,5 21 10,2 31 8,6 

2. Sołtys-reprezentant 70 45,2 94 45,9 164 45,6 

3. Sołtys-opiekun 24 15,5 19 9,3 43 11,9 

4. Sołtys-inkasent 22 14,2 8 3,9 30 8,3 

Źródło: badanie własne. Respondenci zazwyczaj wymieniali kilka obowiązków, które często można było 
przypisać do różnych ról.  

                                                            
6 Pytanie miało charakter otwarty: „Co Pana/Pani zdaniem należy obecnie do najważniej-

szych obowiązków sołtysa?”. 
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W dalszej kolejności badani wymieniali obowiązki związane z rolą „sołtysa-
opiekuna”, tj. indywidualną pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej, 
wsparcie osób starszych i samotnych czy osób niepełnosprawnych (11,9%). 
Stosunkowo najrzadziej odpowiedzi dotyczyły roli „sołtysa-inkasenta” zbiera-
jącego lokalne podatki czy roznoszącego nakazy podatkowe (8,3%). Wobec 
powszechnej praktyki przekazywania przez władze gminne realizacji tego zada-
nia osobom pełniącym funkcję sołtysa, niewielką liczbę tego rodzaju wskazań 
można interpretować jako świadczącą o podzielanej przez badanych znacznie 
szerszej definicji tej funkcji. Co interesujące, obowiązki w ramach roli „organi-
zatora” z elementami liderskimi nieco częściej wymieniali badani mężczyźni, 
podczas gdy obowiązki „sołtysa-opiekuna” oraz „inkasenta” były nieco częściej 
wskazywane przez kobiety, co może mieć swoje źródło między innymi w ste-
reotypach dotyczących płci kulturowej.  

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na różnice regionalne widocz- 
ne w badanych grupach sołtysów i sołtysek: wskazania dotyczące obowiązków 
„organizatora” z elementami liderskimi istotnie częściej pojawiały się w przypad-
ku respondentów i respondentek z województwa wielkopolskiego (Grupa 2)  
i małopolskiego (Grupa 4), tj. regionów o silnych tradycjach samoorganizacji 
społeczności lokalnych (np. Bartkowski 2003) niż w odniesieniu do badanych 
sołtysów i sołtysek z województwa świętokrzyskiego (Grupa 1 i Grupa 5).  

 
Tabela 5. Role badanych sołtysów i sołtysek w podziale na grupy 

Grupa 1 
N=73 

Grupa 2 
N=80 

Grupa 4 
N=57 

Grupa 5 
N=89 

 
K M 

O
gó
łe

m
 

K M 

O
gó
łe

m
 

K M 

O
gó
łe

m
 

K M 

O
gó
łe

m
 

1. Organizator 14,3 44,7 30,1 38,7 51,0 46,3 36,9 42,1 40,3 17,3 18,9 18,0 

    - el. liderskie 5,7 18,4 12,3 16,1 10,2 12,5 5,3 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0 

2. Reprezentant 40,0 39,5 39,7 38,7 42,9 41,3 52,6 47,4 49,1 50,0 56,8 52,8 

3. Opiekun 34,3 15,8 24,7 6,5 6,1 6,3 5,3 5,3 5,3 11,5 8,1 10,1 

4. Inkasent 11,4 0,0 5,5 16,1 0,0 6,3 5,3 5,3 5,3 21,2 16,2 19,1 

Źródło: badanie własne. 

 
Z kolei wyniki badań jakościowych pozwalają przyjrzeć się konkretnym 

przykładom realizacji roli „sołtysa-organizatora”.  
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W ich świetle organizowanie działań obywatelskich przez sołtysów i sołtyski 
najczęściej ma miejsce w dwóch rodzajach sytuacji. Po pierwsze, w kontekście 
angażowania pracy mieszkańców w przygotowanie konkretnej lokalnej impre-
zy: Ostatnio organizowałyśmy w czerwcu Dzień Dziecka. Zrobiłyśmy to na placu, też 
sponsora tam troszkę znalazłam, i po prostu zaangażowały się młode mamy, (…) boisko 
do siatkówki otoczyłyśmy balonikami, i przywiozłyśmy sprzęt grający, i grała muzyka, były 
konkursy (…). [GD,9,K]. Po drugie, sołtysi i sołtyski organizują wspólną pracę 
mieszkańców na rzecz poprawy stanu lokalnej infrastruktury lub estetyki oto-
czenia: organizowaliśmy parę lat temu to boisko przy ulicy. Były tam nasadzenia, nawet 
ogrodzenia żeśmy robili (…). [GD,1,K]; w tym roku żeśmy 40 kloników sadzili. (…)  
W zeszłym roku żeśmy posadzili 30 sztuk, w tym roku jest już posadzone 20, (…) jeszcze 
10 będzie dosadzonych. [GM,6,M]; musiałam tam dopilnować. Mieszkańcy musieli po 
prostu jak przywieźli na podbudowę to wszyscy musieli wyjść, trzeba było ich wszystkich tam 
pozgarniać, wyjść bo trzeba było te worki cementu rozsypać (…). [GK,6,K].  

Jednocześnie organizacja działań obywatelskich przez osoby pełniące funk-
cję sołtysa przybiera również charakter bardziej okazjonalny, np. w obliczu 
konkretnego problemu czy wydarzenia losowego: zostało zniszczone mieszkanie 
[przez pożar] (…) trzeba było zorganizować gdzieś noclegi dla tych ludzi, bo to w nocy się 
stało; trzeba było zabezpieczyć na parę dni ten dach, (…); trzeba było obdzwonić jeszcze 
innych sołtysów, żeby pomogli zorganizować jakieś meble – jakieś pralki, lodówki, telewizo-
ry, jakieś rzeczy do ubrania, jakieś koce i kołdry, (…) obdzwoniłam swoje koleżanki, 
sołtysowe z innych sołectw – wszyscy pomogli naprawdę bardzo dużo (…). [GD,8,K].  

W świetle omówionych wyników badań, sołtysi i sołtyski stosunkowo czę-
sto podejmują działania obywatelskie o charakterze organizacyjnym lub w nich 
uczestniczą. Aktywności te jawią się jako bardzo konkretne, wręcz przyziemne, 
polegają na realizacji określonej pracy, niekoniecznie spektakularnej czy orygi-
nalnej, ale w mniejszym lub większym stopniu służącej, przynajmniej w pojęciu 
zaangażowanych osób, dobru społeczności.  

 
 

Działania sołtysów i sołtysek: wspólna przestrzeń 
 
Analizując „przestrzenie dospołeczne” i „przestrzenie odspołeczne”, Edward 

T. Hall wskazał na istotny wpływ „fizycznych” czynników środowiskowych na 
życie społeczne (Hall 2009). W kontekście społeczności lokalnych podkreśla 
się znaczenie publicznych przestrzeni zachęcających do spotkań mieszkańców 
(np. parki lub „centra społeczne”), które zwiększają częstotliwość społecznych 
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interakcji, a także ogólne „poczucie wspólnoty” (np. Talen 1999). Warto zatem 
zapytać, czy i jak dalece kwestia „wspólnej przestrzeni” stanowi przedmiot 
zainteresowania osób pełniących funkcję sołtysa. W tym celu należy przyjrzeć 
się danym empirycznym dotyczącym postrzegania przez badanych problemów 
lokalnych oraz określania najważniejszych przedsięwzięć sołeckich zrealizowa-
nych w ostatnim czasie7.  

Objęci badaniem ilościowym sołtysi i sołtyski z województw: świętokrzy-
skiego (grupa 1 i 5), wielkopolskiego (grupa 2), małopolskiego (grupa 4) oraz 
członkowie i członkinie Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
(grupa 3), za najważniejsze problemy w swoich sołectwach uważali przede 
wszystkim niedostatki w miejscowej infrastrukturze, tj. zły stan dróg lokalnych, 
brak chodników, niezadowalający stan oświetlenia ulicznego w miejscowości, 
braki w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej.  

Co istotne, prawie jedna czwarta ogółu odpowiedzi dotyczyła złego stanu 
lub wręcz braku obiektów czy przestrzeni użyteczności publicznej umożliwia-
jących organizowanie różnego rodzaju spotkań dla mieszkańców sołectwa, 
między innymi imprez, festynów oraz zebrań wiejskich. Do tego typu prze-
strzeni najczęściej zaliczano świetlice wiejskie, remizy strażackie lub domy  
ludowe, boiska wielofunkcyjne, place zabaw, a także tzw. place festynowe.  
Z kolei w przypadku pytania o realizację w sołectwie najbardziej udanych 
przedsięwzięć w ciągu ostatnich kilku lat, 35% ogółu wskazań dotyczył prac 
czy inicjatyw związanych z wymienionymi „miejscami spotkań”: remontów 
budynków remiz i świetlic, przygotowywania boisk i placów zabaw czy pozy-
skiwania terenów na potrzeby przyszłego „wspólnego miejsca”. Znowu warto 
zwrócić uwagę, że stosunkowo częściej tego rodzaju odpowiedzi padały wśród 
respondentów z województw wielkopolskiego (grupa 2) i małopolskiego (grupa 
4), tj. regionów charakteryzowanych przez bardziej zintegrowane i zasiedziałe 
społeczności lokalne. 

  
 
 
 

                                                            
7 Pytania miały charakter otwarty: „Prosimy wskazać trzy najważniejsze problemy, które 

chciał(a)by Pan/Pani w pierwszej kolejności rozwiązać teraz w swoim sołectwie” oraz „Prosi-
my wskazać trzy najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się Panu/Pani zrealizować jako 
sołtysowi w ciągu ostatniej kadencji”.  



Wiejskie społeczeństwo obywatelskie na przykładzie działalności sołtysów i sołtysek 173

Tabela 7. „Wspólne miejsce” jako problem lub przedsięwzięcie w podziale na grupy  

Kategoria  
odpowiedzi 

Grupa 1 
N = 65 

Grupa 2 
N = 69 

Grupa 3 
N = 48 

Grupa 4 
N = 50 

Grupa 5 
N =7 8 

Ogółem 
N = 310 

Odsetek wskazań na  
niedostatki infrastruktury 
„miejsc spotkań”  
w sołectwie jako problem 

21,5 21,7 22,9 28,0 29,5 24,8 

Odsetek wskazań na  
poprawę infrastruktury 
„miejsc spotkań”  
w sołectwie jako udane 
przedsięwzięcie 

30,8 44,9 39,6 42,0 24,4 35,5 

Źródło: badanie własne.  

 
Konkretnych przykładów tego typu działań oraz ich rozumienia dostarczają 

wyniki badań jakościowych.  
Po pierwsze, brak „miejsca spotkań” jest przez badanych sołtysów i sołtyski 

postrzegany wręcz jako jedna z podstawowych barier rozwoju aktywności 
obywatelskiej w sołectwie: raczej nie ma takich pomysłów. Nie ma po prostu, bo tak 
jak sąsiednia wieś, ta główna właściwie gminy, że oni tam mają i świetlice i szkołę i po-
dwórko, oni z pomysłami muszą wychodzić, (…) U nas to po prostu głównie sprawa dróg  
i tylko to jest najważniejsze. [GW,4,M]. Co więcej, rozproszenie dostępnej prze-
strzeni publicznej również jest postrzegane jako zjawisko negatywne: nie mamy 
jednego miejsca, (..) gdzie by było boisko, gdzie by był klub, gdzie by był plac zabaw. To 
wszystko jest rozrzucone, (…) ławeczki, i tam jest boisko do siatkówki w jakimś jednym 
kąciku, w drugim kąciku jest plac zabaw, przy tak mocno ruchliwej ulicy jest klub (…). 
[GD,9,K].  

Co za tym idzie, istnienie w sołectwie „miejsca spotkań” w postaci prze-
strzeni lub budynku użyteczności publicznej w ogóle umożliwia kontakty więk-
szej liczby mieszkańców w tym samym czasie: Na naszym terenie przede wszystkim 
jest ten „Orlik” – jest boisko sportowe, tam, gdzie się odbywają dożynki, i cały czas  
są jakieś imprezy. [GD,5,M]. Co niezwykle istotne, w opinii jednej z badanych 
sołtysek „wspólna przestrzeń” stanowi również dobry punkt wyjścia dla kolej-
nych wspólnych przedsięwzięć: zaczęło się od tego, że zaczęto nam budować ten pierw-
szy teren rekreacyjno-sportowy, więc jakiś był punkt zaczepienia, (…).(…) W momencie, 
kiedy mamy już te miejsca, (…) ta integracja jest coraz większa. [GD,10,K]. W jej prze-
konaniu, osobiste zaangażowanie mieszkańców w przygotowywanie „wspól- 
nego miejsca” wzmacnia nie tylko integrację, ale także identyfikację z własnym 
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środowiskiem lokalnym: na ten plac zabaw, który mamy, przychodzi mnóstwo dorosłych 
ludzi z małymi dziećmi, i oni sami też widzą na przykład potrzebę tej piaskownicy. (…) 
A chcemy ich zachęcić nie dlatego, że nie mamy pieniędzy na zakup, tylko po to, żeby sami 
mieli swój własny wkład, i wtedy, kiedy przyjdą ze swoimi sąsiadami, czy  
z rodziną, jest: „Słuchaj, ja ten płot sam robiłem.” – Na takiej zasadzie staramy się robić 
pewne rzeczy. [GD,10,K].  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kwestię historycznych uwarunko-
wań stosunków własnościowych w sołectwach, wskazujących na istnienie grun-
tów czy budynków de facto stanowiących własność sołeckiej społeczności: Teraz 
to nie wiem co tam będzie z tą szkołą. Jest podzielona do sprzedaży. Ja zaproponowałam 
żeby jedną działkę, chyba nie odpuszczę, (…) jedną działkę pozostawić. (…) bo tam to 
kiedyś było pięć hektarów bo to nadane przez dziedzica było. [GK,5,K]. Na skutek ba-
łaganu prawnego, zwykłej niewiedzy czy braku odpowiednich dokumentów, 
sołectwa często tracą wszelkie prawa do tego rodzaju mienia (Iwanicka 2009b).  

Oczywiście, wygospodarowanie infrastruktury czy przestrzeni mającej słu-
żyć miejscom spotkań mieszkańców nie gwarantuje, że staną się one „wspól-
nymi miejscami”, uważanymi za takie przez społeczność sołectwa. Klasycznym 
przykładem są wyremontowane, ale zamknięte na klucz wiejskie świetlice czy 
piękne, nowe boiska, z których nikt nie korzysta. Z drugiej strony, umiejętnie 
wykorzystana „wspólna przestrzeń” może stanowić podstawę procesów zwięk-
szających integrację społeczności. W świetle omówionych wyników badań, 
osoby sprawujące funkcję sołtysa w dużej mierze czują się odpowiedzialne za 
podejmowanie czy organizowanie działań związanych z zagospodarowywaniem 
tego rodzaju przestrzeni w sołectwach.  

 
 

Działalność sołtysów i sołtysek:  
sołecka demokracja uczestnicząca 

 
W ostatnim czasie, głównie w strukturach polskiego trzeciego sektora, śro-

dowiskach samorządowych, eksperckich i akademickich, pojawił się szereg 
dyskusji, badań, programów i projektów nawiązujących do koncepcji demokra-
cji uczestniczącej, między innymi mechanizmu konsultacji społecznych. We-
dług najprostszych definicji, demokracja uczestnicząca to proces „kolektywne-
go podejmowania decyzji, z wykorzystaniem kombinacji elementów demokracji 
bezpośredniej i przedstawicielskiej” (Górski 2005: 6; Uziębło 2009). W ramach 
tego procesu mieszkańcy biorą aktywny udział w tworzeniu planów, strategii 
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oraz podejmowaniu decyzji dotyczących tego, co dzieje się w ich środowisku 
lokalnym. Demokracja uczestnicząca zakłada upodmiotowienie obywateli (So-
wa 2009), postrzeganych i zarazem działających jako pełnoprawni aktorzy 
współzarządzania (governance) swoją gminą, miastem czy dzielnicą. 

Jak to już zostało wcześniej zasygnalizowane, na poziomie sołectw funkcjo-
nuje interesująca instytucja demokracji uczestniczącej, tj. zebranie wiejskie jako 
organ władzy uchwałodawczej na poziomie jednostek pomocniczych gmin 
(por. Ustawa o samorządzie gminnym). Prawo udziału i głosu na zebraniu 
wiejskim mają wszyscy „stali mieszkańcy” sołectwa, tj. zameldowani i przeby-
wający z zamiarem stałego pobytu (Iwanicka 2009c: 66–67). W większości 
przypadków za organizację i logistykę zebrań wiejskich (przygotowanie po-
mieszczenia, poinformowanie mieszkańców, prowadzenie samego zebrania) 
jest odpowiedzialny sołtys. Zebranie wiejskie może zostać zwołane przez soł-
tysa na wniosek mieszkańców, rady sołeckiej, rady gminy, z polecenia burmi-
strza lub wójta, w sytuacji wyborów nowego sołtysa i członków rady sołeckiej, 
a także w obliczu kwestii istotnych z punktu widzenia samego sołtysa, np.  
w obliczu konieczności podjęcia kolektywnej decyzji dotyczącej przeznacze- 
nia środków pochodzących z funduszu sołeckiego (por. Ustawa o funduszu 
sołeckim).  

W tym kontekście rola sołtysa lub sołtyski wydaje się podstawowa, jeśli 
chodzi o funkcjonowanie zebrania wiejskiego jako rzeczywistej, a nie fasadowej 
instytucji demokracji uczestniczącej, tj. mechanizmu umożliwiającego dyskuto-
wanie i współdecydowanie mieszkańców o sprawach sołectwa. Warto zatem 
przyjrzeć się opiniom i doświadczeniom badanych w tym zakresie.  

W przypadku wyników badań ilościowych organizowanie zebrań wiejskich 
było po prostu wymieniane jako jeden z obowiązków związanych z pełnieniem 
funkcji sołtysa. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat dostarczają 
dane pochodzące z wywiadów jakościowych. Wskazują one, iż funkcja sołtysa 
może być istotnym katalizatorem procesów demokracji uczestniczącej na po-
ziomie sołectwa. 

W opinii części badanych podstawową funkcją zebrania wiejskiego jest po-
znanie i poddanie dyskusji potrzeb mieszkańców, a następnie przekazanie 
wspólnych postulatów lokalnym władzom samorządowym: Zebranie jest po to 
żeby mieszkańcy się wypowiedzieli co chcą. (…) zebranie zwołuje sołtys. (…) to się proto-
kółuje, zapisuje, później trzeba to jakoś sformułować i do wójta się przedstawia. No i za 
tym idą kroki takie wykonawcze (…). [GL,11,M]; Są zebrania wiejskie, na których 
mieszkańcy zgłaszają swoje problemy i my to przekazujemy dalej. [GL,8,K]. Zebrania 
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wiejskie mogą służyć również dyskusji dotyczącej realizacji konkretnych przed-
sięwzięć w sołectwie: „Chata pod Florianem” to było na zebraniu wiejskim, (…) 
Wcześniej też właśnie budowa tego stadionu – to też była inicjatywa społeczna. Na zebra-
niu wiejskim to wychodzą te inicjatywy. [GL,9,K].  

Z drugiej strony, sołtysi i sołtyski nie do końca rozumiejący w gruncie rze-
czy niełatwą we wdrażaniu koncepcję demokracji uczestniczącej lub obawiający 
się stosowania jej w praktyce, mogą w rezultacie blokować partycypację obywa-
telską w sołectwach: No nie sposób jest każdą decyzję ustalać z ludźmi, bo to by było 
bez sensu. Przyszłoby nie wiem, 50 osób na zebranie i okazałoby sie, że każdy ma inne 
zdanie. (…) Dlatego właśnie główne takie jakieś problemy są rozwiązywane w towarzystwie 
czy tam rady sołeckiej czy radnych i my decydujemy o pewnych rzeczach, a nie cała wieś.  
Bo tak to byśmy do konsensusu nigdy nie doszli, (…). [GM,2,M].  

Ważną instytucją w kontekście procesów demokracji uczestniczącej na po-
ziomie wiejskich jednostek pomocniczych jest również rada sołecka jako organ 
doradczy i wspomagający osobę pełniącą funkcję sołtysa w jego czy jej działa-
niach. Ponadto, rada sołecka może również działać na zasadzie organu przed-
stawicielskiego mieszkańców z różnych części wsi: W każdej miejscowości jest  
powołana rada sołecka i radą współpracuję. Są z pewnych rejonów wsi przedstawiciele i na 
nich polegam. [GŁ,9,M]. Jedna z respondentek podkreślała z kolei znaczenie 
przejrzystości działań rady sołeckiej i sołtysa oraz ich dostępności dla miesz-
kańców: raz w miesiącu spotykamy się z radą sołecką, i (…) zapraszamy mieszkańców 
też. Mieszkańcy wiedzą, że na przykład u nas w pierwszy wtorek miesiąca jest rada sołec-
ka, i jeżeli ktoś ma jakiś problem to przychodzi do nas. [GD,1,K].  

W kontekście demokracji uczestniczącej, najważniejsze znaczenie funkcji 
sołtysów i sołtysek jest szczególnie istotne w związku z wdrażaniem mecha- 
nizmu funduszu sołeckiego. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w budże-
tach gmin mogą zostać wydzielone środki na realizację konkretnych działań  
w sołectwach. Wysokość tych środków jest obliczana na zasadzie określonego  
w ustawie algorytmu, a główną kwestię stanowi wniosek o przyznanie danemu 
sołectwu środków z funduszu sołeckiego, który musi zostać uchwalony przez 
zebranie wiejskie (por. Ustawa o funduszu…, art. 4, pkt. 2). W praktyce ozna-
cza to, że mieszkańcy mają prawo zdecydować, na co konkretnie chcą te środki 
w danym roku budżetowym przeznaczyć: Mamy sołeckie pieniądze i na zebraniu 
mieli my 17 800 zł. – 5 tys. poprosiłem mieszkańców, żeby przeznaczyć na te boisko 
szkolne dodatkowo. Mieszkańcy wszyscy na zebraniu się zgodzili. Resztę – 12 800 – 
przeznaczyli my na drogę do osady. [GL,12,M] Bez wątpienia, rola sołtysów i człon-
ków rady sołeckiej w tych procesach jest ogromna: to w dużej mierze od ich 
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nastawienia zależy, czy tego rodzaju decyzje będą podejmowane w rzeczywiście 
szerokim gronie mieszkańców czy tylko w wąskiej grupie zainteresowanych8. 
Ponadto, np. w opinii cytowanego wyżej respondenta, tego rodzaju możliwości 
decydowania o sobie wpływają na społeczne postrzeganie pozycji jednostek 
pomocniczych w systemie samorządu lokalnego: Ale ten fundusz sołecki to jest 
dobra rzecz, no bo tak mamy już, prawdę mówiąc, swoje pieniądze. Musimy je wydać, wójt 
nam nie zabierze je, ino jeszcze najwyżej, jak poproszę, to dołoży nam do tych pieniędzy coś 
tam. [GL,12,M].  

W świetle omówionych wyżej wyników badań jakościowych, instytucja soł-
tysa jawi się jako podstawowa w kontekście praktykowania demokracji uczest-
niczącej na poziomie sołectw. W rzeczywistości, nie każdy sołtys czy sołtyska 
jest w stanie podjąć trudne i odpowiedzialne zadanie organizowania procesów 
partycypacji obywatelskiej w swoim sołectwie. Jak się wydaje, ani sołtysi ani 
mieszkańcy nie powinni być w tym kontekście pozostawiani sami sobie.  

 
 

Zakończenie 
 
Działalność polskich sołtysów i sołtysek bardzo rzadko jest przedmiotem 

zainteresowania ogólnopolskich mediów, ich aktywność i sylwetki raczej nie 
pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Osoby sprawujące funkcję sołtysa 
są znacznie częściej skoncentrowane na bieżącej, codziennej i mało spektaku-
larnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa niż realizowaniu oryginalnych  
i innowacyjnych „projektów” gotowych do zamieszczenia w wykazie „dobrych 
praktyk”. Jako bohaterowie i bohaterki drugiego planu często podejmują dzia-
łania mniej widoczne czy uchwytne, ale za to istotne w kontekście aktywności 
„wiejskich” społeczności obywatelskich.  

Z tej perspektywy znaczenie funkcji sołtysa jest widoczne szczególnie  
w trzech kategoriach działań: organizowaniu mieszkańców do wspólnego dzia-
łania, dbałości o zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań oraz praktykowa-
niu mechanizmów demokracji partycypacyjnej na poziomie sołectwa.  

                                                            
8 Więcej interesujących informacji na temat funduszu sołeckiego można znaleźć między in-

nymi na stronie internetowej www.funduszesoleckie.pl prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, a także w wydanym przez Wielkopolskie Stowarzy-
szenie Sołtysów „Poradniku Radnego i Sołtysa na 2010 rok”.  
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Omawiane wyniki badań wskazują na znaczący udział sołtysów i sołtysek 
we wszystkich trzech wyżej wymienionych typach aktywności. Nawet jeśli  
w rzeczywistości nie wszystkie osoby sprawujące funkcję sołtysa podejmują 
tego rodzaju działania, to potencjał tej instytucji w kontekście rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego jest ogromny i powinien być w jak największym stop-
niu wykorzystywany.  

 
 

Literatura 
 

Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny, lata 2005 i 2009.  
Bartkowski, Jerzy. 2003. Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na 

współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Żak. 
Bartkowski, Jerzy. 2007. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicz-

nym. W: M. Herbst (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. War-
szawa: Scholar. 

Bukraba-Rylska, Izabella. 2008. Socjologia wsi polskiej. Warszawa: WN PWN. 
Czapiński, Janusz, Tomasz Panek. 2009. Diagnoza społeczna 2009: warunki i jakość życia 

Polsków. Załącznik nr 2. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.  
Fedyszak-Radziejowska, Barbara. 2006. Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest 

możliwy?. W: K. Szafraniec (red.). Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Warszawa: IRWiR 
PAN.  

Fedyszak-Radziejowska, Barbara. 2010. Społeczności wiejskie pięć lat po akcesji do UE – 
sukces spóźnionej transformacji. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). Polska wieś 2010: ra-
port o stanie wsi. Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.  

Figiel, Agnieszka. 2006. Sołectwo w strukturze samorządu terytorialnego gminy Komorniki. W: 
J. Styk, P. Węgierkiewicz (red.). Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją  
a ponowoczesnością. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Fundamenty 
Silnego Państwa.  

Fuszara, Małgorzata. 2006. Sołtyski w Polsce. W: Raporty eksperckie: Krajowy System Monito-
rowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Warszawa: Scholar. 

Górski, Rafał. 2005. Przewodnik po demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej). Poznań– 
–Kraków: Trójka.  

Hall, Edward T. 2009. Ukryty wymiar. Warszawa: Muza.  
Herbst, Jan. 2008a. Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich. W:  

M. Halamska (red.). Wiejskie organizacje pozarządowe. Warszawa: IRWiR PAN. 
Herbst, Jan. 2008b. Wieś obywatelska. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). Polska wieś 2008: 

raport o stanie wsi. Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.  
Iwanicka, Joanna. 2009a. Kiedy statut nieważny?, Jaka forma statutu sołectwa?, Statutowe 

minimum. W: Z. Iwanicki, H. Iwanicki (red.). Poradnik Radnego i Sołtysa na 2009 rok. 
Konin: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.  



Wiejskie społeczeństwo obywatelskie na przykładzie działalności sołtysów i sołtysek 179

Iwanicka, Joanna. 2009b. Prawa sołectwa do mienia. W: Z. Iwanicki, H. Iwanicki (red.). 
Poradnik Radnego i Sołtysa na 2009 rok. Konin: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołty-
sów. 

Iwanicka, Joanna. 2009c. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej. W: Z. Iwanicki,  
H. Iwanicki (red.). Poradnik Radnego i Sołtysa na 2009 rok. Konin: Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Sołtysów.  

Kamiński, Ryszard. 2008. Aktywność społeczności wiejskich. Warszawa: IRWiR PAN. 
Kurczewski, Jacek. 2003. Lokalne społeczeństwa obywatelskie. W: J. Kurczewski (red.). 

Lokalne społeczności obywatelskie. Warszawa: ISNS UW.  
Lewenstein, Barbara. 1999. Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne. Warszawa: ISNS UW.  
Lin, Nan. 2001. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge Univer-

sity Press. 
Matysiak, Ilona. 2009. Koła gospodyń wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego 

sektora w wybranych społecznościach wiejskich. W: B. Budrowska (red.). Kobiety–Feminizm-
Demokracja. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.  

Rocznik Statystyczny Województw. 2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.  
Siemieńska, Renata. 1996. Kobiety: nowe wyzwania. Starcie przeszłości z teraźniejszością. War-

szawa: IS UW. 
Sowa, Jan. 2009. Bez państwa, czyli jak zdemokratyzować demokrację. W: R. Górski. Bez 

państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu. Kraków: Ha!art.  
Szacki, Jerzy (red.). 1997. Ani książę, ani kupiec: Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego 

w myśli współczesnej. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Znak. 
Talen, Emily. 1999. Sense of Community and Neighborhood Form: An Assessment of the Social 

Doctrine of New Urbanism. „Urban Studies”, vol. 36, nr 8: 1361–1379.  
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.  
Uziębło, Piotr. 2009. Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie. Gdańsk: Centrum Badań 

Społecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ilona Matysiak 180

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktywność obywatelska w organizacjach non profit 
jako wyznacznik lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 

181

 
 
 
 
 
Grzegorz Kopiec 
Uniwersytet Śląski 

 
 
 

Aktywność obywatelska w organizacjach  
non profit jako wyznacznik  

lokalnego społeczeństwa obywatelskiego  
(przykład Rybnika) 

 
 
 
Od Arystotelesa pochodzi racjonalistyczna konstatacja, że nie ma idealnego 

społeczeństwa, w którym wszyscy obywatele posiadają obywatelskość: cnotę 
obywatelską wymagającą aktywnego działania, pozwalającą obywatelowi na 
wpływanie i kształtowanie organizacji politycznej społeczeństwa. Prawdziwym 
podmiotem społeczeństwa obywatelskiego jest aktywny obywatel, który jest 
silnie zaangażowany. Warto w tym miejscu podkreślić różnicę wyeksponowaną 
przez Thomasa Paine’a pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a społeczeń-
stwem obywateli, czyli zbiorem mieszkańców państw posiadających formalne 
prawa i obowiązki obywatelskie. 

Warto zwrócić uwagę na dwie koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, 
które wyrosły z tradycji filozofii społecznej. W tym wypadku chodzi o teorię 
zaproponowaną przez Johna Locke’a i odmienną wizję autorstwa  Georga W.F. 
Hegla. Myśliciel Locke w ramach teorii dobrowolnej umowy społecznej przed-
stawił dwie formy społeczeństwa obywatelskiego: cywilne, gdy w środowisku 
lokalnym zakładają jakieś trwałe lub nietrwałe stowarzyszenia, żeby móc osią-
gnąć ważne dla siebie partykularne cele w związku z pragnieniem zrealizowania 
praw natury. Należy podkreślić, że ta forma obywatelskości jest niezależna od 
państwa, ale pod warunkiem, że ludzie będą przestrzegać prawa stanowionego. 
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Polityczne społeczeństwo obywatelskie jest drugą formą realizacji obywatel- 
skości, kiedy jednostki wybierają władzę zwierzchnią. Nieco inaczej na temat 
społeczeństwa obywatelskiego patrzył Hegel, ponieważ skupiał się jedynie na 
cywilnym społeczeństwie obywatelskim i podkreślał, że to właśnie ono jest 
gwarantem wolności ludzi i kształtuje opinię publiczną. 

Społeczeństwo obywatelskie to podstawowe pojęcie socjologii i politologii, 
ale wielość definicji nie pozwala dokładnie określić, co kryje się za tym termi-
nem. W 1916 roku Lynda J. Hanifan wprowadziła pojęcie społeczeństwo oby-
watelskie1 do obiegu teoretycznego wychodząc z założenia, że brak aktywno- 
ści obywateli zagraża lokalnym wspólnotom, które tradycyjnie same rozwiązy-
wały swoje problemy ekonomiczne, polityczne i społeczne. Autorka nawiązy-
wała do amerykańskiej koncepcji demokracji partycypacyjnej, która ma swoje 
źródło w filozofii Paine’a: „większa część porządku, któremu podlega ludz-
kość, nie jest dziełem Rządu. Ma ona początek w zasadach społeczeństwa  
i naturalnej konstytucji człowieka. Istniała, zanim powstał rząd i istniałaby 
nadal, gdyby rządowa podpora została usunięta. […] Właściciel ziemski, far-
mer, fabrykant, kupiec i ludzie wszelkich innych zatrudnień zażywają pomyśl-
ności dzięki pomocy, jakiej każdy z nich doznaje od drugiego człowieka i od 
wszystkich ludzi pospołu. Wspólny interes określa ich zainteresowania, kształ-
tuje ich prawa, a prawa podyktowane przez wspólny pożytek mają wpływ więk-
szy, aniżeli te, które ustanawia Rząd. Słowem, społeczeństwo samo robi dla 
siebie wszystko to, co przypisuje się Rządowi” (Paine 1947, za Bokajło 2009: 
50). Alexis de Tocqueville podkreślał, że siła amerykańskiej demokracji tkwi  
w jej samorządnym charakterze, który kształtuje nowy typ obywatela patrioty. 
Siła społeczeństwa obywatelskiego zależy zatem od obywatela, zainteresowa-
nego swoim krajem i mającego świadomość udziału w rządzeniu.  

Społeczeństwo obywatelskie jest zasobem możliwości działania, współde-
cydowania, metodą organizowania życia z innymi, przez innych i dla innych, 
techniką budowania ładu społecznego i dobra wspólnego. Bywa postrzegane 
jako środek do osiągnięcia licznych celów w powiązaniu z celem nadrzędnym, 
jakim jest dobro wspólne, ponieważ zależy ono od aktywnych obywateli działa-
jących lokalnie. 

Hanifan stwierdziła, że przejawy kryzysu demokracji amerykańskiej mają 
swoje źródło w pasywności obywateli wobec spraw lokalnych. Konieczne staje 
się wzmocnienie wspólnot lokalnych poprzez działanie budujące osobiste re- 

                                                            
1 Wcześniej użył tego pojęcia Henry James w literaturze.  
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lacje między obywatelami, „jeśli ktoś nawiąże kontakt ze swoim sąsiadem,  
i razem porozumieją się z innymi sąsiadami, to nastąpi akumulacja kapitału 
społecznego, który niezwłocznie może zaspokoić jego własne potrzeby spo-
łeczne oraz może przynieść ze sobą potencjał społeczny wystarczający do zna-
czącej poprawy warunków życia całej społeczności” (Bokajło 2009: 50).  

Społeczeństwo obywatelskie to coś, co wypełnia przestrzeń instytucjonalną 
między jednostką a społeczeństwem, obywatelem a państwem, która składa się 
z dobrowolnych zrzeszeń, stowarzyszeń, organizacji, wolnych od ingerencji 
państwa i jest przejawem aktywności ludzi. Głównym elementem społeczeń-
stwa obywatelskiego jest człowiek, autonomiczny człowiek. Społeczeństwo 
obywatelskie jest otwarte na argumenty i na dyskurs, który przynosi korzyści 
całemu społeczeństwu.  

Robert Putnam traktuje społeczeństwo obywatelskie jako problem zaufania, 
równości i współpracy. Jego istnienie jest uwarunkowane wystąpieniem trzech 
czynników: aktywnych obywateli, stosunków politycznych i stosunków spo-
łecznych. Cechy te mogą zostać spełnione nie tylko w odniesieniu do narodu, 
ale też do społeczności regionalnej czy też lokalnej. 

Aby społeczeństwo obywatelskie mogło istnieć, potrzebne jest minimum 
wzajemnego zaufania pomiędzy obywatelami. Jego brak powoduje, że stosunki 
społeczne kształtują głównie interes i egoizm ludzi, chcących narzucić swoją 
wolę innym. Podstawą zaufania społecznego jest cnota zaufania osobistego, 
czyli chodzi o zaufanie do siebie. Należy jednak zauważyć, że dla społeczeń-
stwa obywatelskiego optymalna jest taka postawa, która łączy zaufanie z wiel-
kodusznością, a obie razem implikują zasadę wspomagania innych bez liczenia 
na korzyści indywidualne. W ten sposób zasygnalizowany związek przekłada 
się na relację między interesem jednostkowym a dobrem wspólnym. Gdy brak 
zaufania, relacja ta nie ma cech charakterystycznych dla obywatelskości, która 
wymaga od jednostki aktywności skierowanej na interes własny przy jednocze-
snym powiązaniu go z dobrem wspólnym. 

Ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego jest odpowiedzialność za 
siebie i wspólnotę, co wiąże się z filozofią wolności. Wolność jest postrzegana 
jako podstawowa wartość i przejaw wszelkiej aktywności obywatela. Nie chodzi 
tu o poszczególne podziały dotyczące pojmowania wolności, chodzi niejako  
o nią samą, co zachęca obywateli do działania i aktywności, jednocześnie czyni 
ich odpowiedzialnymi za dobro wspólne. Jakość społeczeństwa obywatelskiego 
zależy od umiejętności organizowania się ludzi do wspólnych działań. Normy, 
zasady i zaufanie społeczne pomagają stworzyć żywą wspólnotę.  
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Marta Klekotko stawia zasadnicze pytania: jak badać społeczeństwo oby- 
watelskie w społeczności lokalnej? Co badać i czy można mówić o lokalnym 
społeczeństwie obywatelskim czy tylko o pewnych wzorach obywatelskości? 

(Gorlach, Foryś 2005: 13). Autorka uważa, że zawsze zakłada się jeden model 
idealny społeczeństwa obywatelskiego, próbując przez jego pryzmat opisywać 
lokalne społeczeństwo obywatelskie. Klekotko (2005) twierdzi, że w rzeczywi-
stości nie można mówić o jednym uniwersalnym wzorcu społeczeństwa oby-
watelskiego, ale o różnych wzorach obywatelskości.  

Dosłowne traktowanie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego jest nie-
możliwe, przyjęty model należy postrzegać jako typ idealny, który poddaje się 
testowaniu. Nie można przyjąć jednego uniwersalnego modelu i zamiast niego 
używa się różnych wzorów obywatelskości. Badane społeczności lokalne nie 
muszą posiadać wszystkich wymienionych cech, a dodatkowo cechy te mogą 
występować w różnych kombinacjach. Taki trop rozważań na temat lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego doprowadza do konkluzji, że miejsce zamiesz-
kania będzie warunkować obywatelskość różnych terenów. Należy mieć na 
uwadze, że społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny są zjawiskami, któ-
re rozgrywają się w określonej wspólnocie społecznej i dlatego trudno badać je 
w oderwaniu od historycznego kontekstu i położenia. Według Klekotko nie 
można mówić o lokalnym społeczeństwie obywatelskim, ale zamiast tego po-
winno się zwracać uwagę na wzory obywatelskości występujące w społeczności 
lokalnej. 

Problemem pozostaje rozumienie koncepcji obywatelskości. Najczęściej 
przez obywatelskość rozumie się gotowość i zdolność jednostki do świadome-
go, pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie, warunkujące-
go jego rozwój i trwanie. Owa koncepcja opiera się na czterech założeniach: 
1. Prodemokratycznej postawie. 
2. Produktywnej, podmiotowej i systemowej orientacji. 
3. Aktywności obywatelskiej, którą można podzielić na indywidualną i grupową. 

W zakres aktywności indywidualnej wchodzą zainteresowania sprawami kraju 
i własnej społeczności, posiadanie skrystalizowanych poglądów politycznych, 
uczestnictwo w wyborach i religijność. Natomiast aktywność grupowa opiera 
się na wspólnym działaniu osób o zbliżonych poglądach i interesach. Grupy 
takie powstają najczęściej oddolnie, spontanicznie i na zasadzie dobrowolne-
go udziału. Marek S. Szczepański zauważa, że „bardzo ważnym wskaźnikiem 
postawy nastawionej na współtworzenie świata wokół siebie jest działalność 
na rzecz społeczności lokalnej, w której żyjemy” (2001: 138). 
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4. Cnotach obywatelskich, można wyróżnić trzy grupy cnót: 
a) cnoty odpowiedzialności – odpowiedzialność za życie zbiorowe, świa-

domość dobra wspólnego; 
b) cnoty społecznego współżycia – zaufanie, lojalność, solidarność, uczci-

wość, praworządność, współpraca; 
c) cnoty umysłowe – otwartość umysłu, krytycyzm, dyscyplina wewnętrzna.  
Zaproponowane powyżej założenia stanowią szerokie ujęcie społeczeństwa 

obywatelskiego na poziomie jednostki. Zakłada ponadto wielość wzorów oby-
watelskości występujących we wspólnotach, przejawiających się w różnego 
rodzaju aktywności obywatelskiej.  

Należy zwrócić uwagę na kilka wzorów obywatelskości, które wyróżniła 
Klekotko (2005: 112):  

a) Wzór obywatela minimalnego – obywatel wypełniający obowiązki wobec 
państwa, uczestniczący w wyborach, przejawia duże zainteresowanie 
sprawami kraju, jest jednak nieaktywny społecznie. 

b) Wzór obywatela nieformalnego i zorientowanego lokalnie – obywatel ten 
jest zaangażowany w sprawy swojej wspólnoty lokalnej, angażuje się ra-
zem z sąsiadami na rzecz dobra wspólnego, uczestniczy w wyborach sa-
morządowych; duże znaczenie odgrywają nieformalne normy zaufania, 
lojalności i współpracy z członkami swojej społeczności. 

c) Wzór obywatela instytucjonalnego – raczej występuje w miastach, ze 
względu na łatwiejszy dostęp do infrastruktury obywatelskiej; sieć relacji, 
w które się angażuje, ma sformalizowany charakter; przynależy do orga-
nizacji reprezentujących jego interesy. 

d) Obywatel idealny – nieformalnie i formalnie uczestniczący w życiu swojej 
wspólnoty; jest zaangażowany w działanie i bierze aktywny udział w ży-
ciu szeroko pojmowanym. 

e) Apolityczny społecznik – zaangażowany w grupową działalność sektora 
publicznego i jednocześnie brak aktywności indywidualnej. 

Są to jednak przykładowe typy, wzory obywatelskości, które mogą się na 
siebie nakładać i mieszać. Zawsze jednak posiadają logikę dającą się wyjaśnić 
różnymi historycznymi czy też społeczno-kulturowymi czynnikami.  

Jacek Kurczewski stwierdza, że społeczeństwo jest konstrukcją wielowymia-
rową, postrzeganą bardziej jako procesy niż jako zamknięty system. Zauważa 
ponadto, że społeczeństwo obywatelskie powinno być badane w konkretnych 
społecznościach lokalnych. Dzieje się tak dlatego, że w lokalizacji więzi upatru-
je się podstawowych warunków przeżycia obywatelskiego. Konkludując, przez 



Grzegorz Kopiec 186

lokalną społeczność obywatelską rozumiemy dobrowolną i zorganizowaną 
współpracę obcych sobie członków społeczności lokalnej na rzecz dobra 
wspólnego (Kurczewski 2003: 252). 

Badacz, podejmując się analizy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 
powinien posługiwać się i korzystać z kategorii odwołujących się do prze-
strzennych ujęć otoczenia społecznego i kulturowego, czyli do kategorii regio-
nu, narodu i dziedzictwa. Kategorie te są bardzo ważne, ponieważ pozwalają na 
zogniskowanie uwagi na konkretnych granicach przestrzennych społeczeństwa 
obywatelskiego, na jego relacjach z szerszym otoczeniem społecznym i kultu-
rowym, które stanowi dalece bardziej złożoną całość społeczną ulokowaną 
pomiędzy aspiracjami a działaniami jednostek i grup pierwotnych a strukturami 
charakterystycznymi dla takich makrozjawisk (tamże). 

Joanna Kurczewska uważa, że w trakcie analizy lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego trzeba wziąć pod uwagę dwie ramy teoretyczne: temporalną  
i przestrzenną, bo one konstytuują dwie odmienne strategie interpretacyjne. 
Jedna strategia oparta jest na problemie tradycji w konkretnej przestrzeni spo-
łecznej, z kolei druga opiera się na podziale przestrzeni materialnej i społecz-
nej. Tego typu strategie pozwalają uporządkować wiedzę na temat wytwarzania 
się lokalnych społeczeństw obywatelskich i budowanych przez nie relacji  
z otoczeniem społecznym i kulturowym. Jeżeli w ramach tych analiz większy 
nacisk zostanie położony na podłoże historyczne, na dawność jako podstawę 
współczesnej wspólnoty i gdy aktualne wyobrażenia integracji społecznej wy-
wodzą się z przeszłości, to mamy do czynienia ze strategią interpretacyjną zo-
rientowaną na tradycję. Z drugą strategią mamy do czynienia w momencie, gdy 
zogniskuje się uwagę na odrębności instytucjonalne i aksjologiczne tego społe-
czeństwa wyrażone przestrzennie. Wtedy badacz nie może marginalizować 
odmienności i sprzeczności zachodzących wewnątrz tego lokalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego, bo one rzutują na dalsze i bliższe otoczenie społeczne  
i kulturowe (Kurczewska 2006: 12). 

Tradycja według Kurczewskiej odgrywa istotną rolę bez względu na stosu-
nek badacza społeczności lokalnej do przeszłości badanego miejsca, do tego, 
czy uważa się to za funkcjonalne współcześnie czy wręcz przeciwnie, owa 
przeszłość jest postrzegana jako balast w wyznaczaniu przestrzeni społecznej  
i kulturowej lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Autorka zauważa, że 
przeszłość może ustalać dystans społeczny i kulturowy pomiędzy tym konkret-
nym społeczeństwem a jego bliższym i dalszym otoczeniem. Tradycje według 
Kurczewskiej uobecniane zostają w nazewnictwie placów, ulic, pomników itp., 
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bo jest to niezwykle ważny element wytaczania terytorium dla konkretnego 
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, a w tym przypadku dla jego społecz-
ników (tamże, s. 13–14). 

Lokalne tradycje wytwarzane przez jednostki, których aktywność w sferze 
publicznej jest znaczna oraz zakładane przez nich instytucje, niezależnie od 
tego czy podtrzymują dialog z państwem, czy też wyrażają sprzeciw obywatel-
ski, legitymizują wiele działań publicznych tych zaangażowanych aktorów. Ta-
kie zachowanie może prowadzić do wykształcenia się autonomicznych elit lo-
kalnych, ich instytucji i wykształcenie podmiotowości, która będzie broniła 
interesów lokalnych w relacjach z państwem. Reasumując można stwierdzić, że 
tradycja staje się decorum walki aktorów społeczności lokalnej niezadowolo-
nych z decyzji państwowych. Najogólniej mówiąc takie zachowanie sprzyja 
określeniu charakteru konkretnego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez znalezienie jakiejkolwiek determinanty integracyjnej. Przy projektowa-
niu orientacji skierowanej na tradycję w badaniu społeczności lokalnych nie 
można zapomnieć o uwzględnieniu negatywnych skutków oddziaływania oto-
czenia narodowego na lokalne społeczeństwo obywatelskie (tamże). 

Kurczewska stwierdza, że gdy chce się zwracać głównie uwagę na cechujące 
konkretną społeczność lokalną motywacje do współdziałania, umiejętności 
skutecznej samoorganizacji zawarte w strukturach organizacyjnych i nie tracić  
z pola widzenia ich terytorialności, należy skupić się na teraźniejszości, czyli na 
powiązaniach społeczeństwa obywatelskiego z przestrzenią. Konkludując cho-
dzi o to, aby badając społeczności lokalne nie zakładać z góry, że istnieje jedna 
koncepcja przestrzeni i jedna orientacja badawcza na przestrzeń, ale że tego 
typu koncepcji może być wiele (Kurczewska 2006: 26). Jeżeli wprowadzi- 
my jakieś rozumienie miejsca, które z automatu odgrywa istotne znaczenie  
w orientacji na przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, to można 
skorzystać z sugestii Michaela Walzera, jak proponuje Kurczewska i spojrzeć 
na interesujący twór jak na siedlisko siedlisk „wszystkie się w nim mieszczą  
i żadne nie jest lepsze od innych” (Walzer 1997: 86). 

Nie należy zapominać, że używając strategii przestrzennej przy określaniu 
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego trzeba mieć na uwadze różne rodzaje 
uspołecznionej terytorialności; diagnozować i wyjaśniać zależności między da-
nym lokalnym społeczeństwem obywatelskim a układami społecznymi wyższe-
go rzędu (pod względem organizacyjnym mogą być pozbawione wymiaru te- 
rytorialnego). Na koniec warto podkreślić, że lokalność pozbawiona aspektu  
fizycznego w zdecydowanie większym stopniu interweniuje w codzienne do-
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świadczenia społeczne ludzi i instytucji, dlatego aterytorialna lokalność coraz 
bardziej łączy ludzi i instytucje, a także zmusza do działania – powstaje wtedy 
lokalne społeczeństwo obywatelskie (Kurczewska 2006: 29).  

Kurczewski, za Kurczewską, uważa, że badania społeczności żyjących w róż- 
nych regionach kraju o różnych historiach i odmiennych tradycjach odsłaniają 
dwa modele lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, które plasują się na 
przeciwstawnych biegunach. Jeden to model republikańsko-demokratyczny, 
drugi to model związany z elitarystycznym wzorem aktywności. Pierwszy jest 
słaby, funkcjonuje jako postulat równości wszystkich obywateli pod względem 
możliwości decydowania o swoim losie. Drugi z kolei wiąże się z ideą elity, 
która dzięki swojej kompetencji i umiejętnościom zachowuje uprzywilejowaną 
pozycję. Elita przewodzi strukturom społeczeństwa obywatelskiego i narzuca 
pewne pozytywnie postrzegane przez nią rozwiązania. Społeczności lokalne 
zorganizowane według tego modelu głównie skupiają się na wyższych warto-
ściach kultury lokalnej, regionalnej. Kurczewska konstatuje, że model republi-
kańsko-demokratyczny jest dużo słabszy, bo wiąże się z uprzednimi tradycjami 
lokalnymi, które zdecydowanie wskazują na model elitystyczny (Kurczewska 
2003: 280–281).  

Niestety społeczeństwo polskie jest dzisiaj w większości niezorganizowaną 
szarą masą, horyzont zainteresowania nie przekracza kręgu najbliższej rodziny. 
Ludzie w większości nie interesują się sprawami ogólnymi, a sprawy osobiste 
wolą załatwiać szukając odpowiednich dojść i układów. Współpraca zbiorowa 
jest wykorzystywana przez skromny fragment społecznej inteligencji, a tylko  
w niektórych rejonach kraju można zaobserwować ożywienie tradycyjnych 
więzi lokalnych. Społeczeństwo polskie na początku XXI wieku jest ciągle spo-
łeczeństwem zacofanym nie tylko pod względem dochodów, gospodarki, 
uczestnictwa w kulturze, ale także pod względem organizacji społecznej. W Pol-
sce brakuje równowagi społecznej, która może zostać osiągnięta, jeżeli wykształ-
ci się zrąb społeczeństwa obywatelskiego. Nie można mieć nadziei, że od razu 
powstanie społeczeństwo obywatelskie, ale jego zrębów trzeba upatrywać  
w społecznościach lokalnych i wierzyć, że w społeczności lokalnej wytworzy 
się lokalne społeczeństwo obywatelskie (tamże, s. 283–284). 

Jednakże lokalne społeczeństwo obywatelskie powinno być postrzegane jako 
fundament kapitału społecznego. Józef Czapiński podkreśla, że „przestrzenią,  
w której i poprzez którą głównie tworzony jest kapitał społeczny, jest trzeci sek-
tor (dobrowolne organizacje pozarządowe i pozarodzinne – stowarzyszenia  
i fundacje) – sieć formalnych związków. Sieć nieformalnych związków (rodzin-



Aktywność obywatelska w organizacjach non profit 
jako wyznacznik lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 

189

nych i towarzyskich) także może tworzyć kapitał społeczny, ale efektywność 
kapitału społecznego bywa mniejsza w przypadku związków nieformalnych, 
jako że w tym przypadku większe jest ryzyko maksymalizowania korzyści par-
tykularnych kosztem dobra wspólnego” (Czapiński, Panek 2007: 64). Najpro-
ściej rzecz ujmując, kapitał społeczny to zasoby zaufania, wspólnych norm, 
sieci relacji i działań społecznych. Wszystkie te zasoby są pochodną umiejętno-
ści współdziałania jednostek, co w efekcie umożliwia podejmowanie działań  
i osiąganie zamierzonych celów.  

Do aktywności kreującej kapitał społeczny należy w szczególności zaliczyć 
działalność w trzecim sektorze oraz aktywność na rzecz własnej społeczności 
lokalnej bez pośrednictwa instytucjonalnego. Ze względu na rolę podmiotów 
trzeciego sektora jako struktur kreujących kapitał społeczny aktywność jedno-
stek w organizacjach pozarządowych jest istotną formą działalności. Dla Put-
nama sektor non profit, a w szczególności stowarzyszenia, tworzą struktury 
współpracy. To właśnie sektor pozarządowy pozwala na łączenie tego, co pry-
watne, z tym co państwowe.  

Jakość społeczeństwa obywatelskiego zależy od umiejętności organizowania 
się ludzi do działań wspólnych. Zachowania takie służą do wytwarzania norm, 
zasad, więzi ukierunkowujących na budowanie zaufania społecznego, które 
pomaga w stworzeniu wspólnoty. Istnieje wiele definicji dotyczących zaufania, 
ale warto przytoczyć teorię Putnama, zgodnie z którą zaufanie nie jest cechą 
konkretnej jednostki, ale właściwością relacji międzyludzkich. W taki sposób 
dzięki rozwojowi powinności obywatelskich dochodzi do kształtowania kapita-
łu społecznego. Im bardziej dojrzałe społeczeństwo obywatelskie, tym wyższy 
poziom zaufania społecznego. Owo zaufanie społeczne z kolei przekłada się 
na podejmowanie współpracy w celu osiągnięcia wspólnego celu, dochodzi do 
rozwoju trzeciego sektora. Sektor pozarządowy stanowi duszę społeczeństwa 
obywatelskiego. Organizacje społeczne, stowarzyszenia skupiają aktywność 
obywatelską i angażują działanie ludzkie. 

Trzeci sektor wykształcił swoistą filozofię trzeciosektorową przestrzeni spo-
łecznej, czyli jest to mowa o najważniejszych wartościach. Nie chodzi tu jednak 
o potoczne rozumienie wartości, ale powinny one mieć przełożenie w świecie 
realnym. Wartość jako coś wyimaginowanego realnie nie istnieje, wartość nie 
może być pustką, musi istnieć realnie i namacalnie, aby miała znaczenie. 

O sile trzeciego sektora decydują zasoby finansowe i infrastruktura, ale 
głównym motorem działań podmiotów sektora non profit są aktywni obywate-
le. To właśnie obywatele przesądzają o sukcesach podejmowanych działań. 
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Członkami są osoby formalnie przynależące do organizacji trzeciego sekto- 
ra. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że przynależność nie przesądza 
jeszcze o aktywności czy pracy społecznej dla organizacji (Moroń 2009: 123). 
Wolontariusze to osoby, które dobrowolnie podejmują się działań na rzecz 
trzeciego sektora i robią to nieodpłatnie. Zauważyć w tym miejscu wypada, że 
aktywność jest wpisana w pojęcie wolontariusz. Owa idea wolontariatu i do-
broczynności oraz zaangażowania to główna filozofia organizacji non profit. 
Wypadałoby raczej mówić o praktykach, faktycznych działaniach, a nie tylko  
o ideach, które mogą okazać się górnolotne. Trzeci sektor to przestrzeń po-
nadpaństwowa, ponadreligijna, ponadinstytucjonlana, w której dochodzi do 
współpracy różnych grup społecznych, mających na celu osiągnięcie dobra 
wspólnego. Jest to troska nie tylko o własne podwórko, ale coś szerszego, tro-
ska o dobro wszystkich ludzi. 

Ważne jest ukazanie w nowym świetle działania organizacji non profit. Na 
samym początku musi zostać wykształcona świadomość obywatelska znacze- 
nia trzeciego sektora i tego, co dzięki niemu można osiągnąć. Trzeci sektor to  
w Polsce sprawa pierwszorzędna, zarówno w kraju jak i na poziomie regional-
nym, czyli w województwie śląskim, i w Rybniku priorytet. Przykładowo brak 
zaufania Śląska i Ślązaków do państwa można wykorzystać do wzmocnienia 
energii zaangażowania w funkcjonowanie trzeciego sektora, sektora niepań-
stwowego, który będzie dążył do realizacji zadań istotnych dla tego miejsca. 
Takie założenie można przekuć na teren miasta Rybnik, gdzie można mówić  
o pewnego rodzaju etosie odpowiedzialności za drugiego człowieka. To na 
pewno jest atutem, ale czy zostanie on należycie wykorzystany? 

Celem społeczeństwa obywatelskiego jest zachęcanie obywateli do podej-
mowania działań na rzecz ogółu. Po transformacji ustrojowej wróciła możli-
wość tworzenia fundacji bez prawnych ograniczeń, a także różnego rodzaju 
stowarzyszeń. Patrząc na stopień formalizacji aktywności społecznej wypada 
zaznaczyć, że jest on uzależniony od poziomu i zakresu zadań przez nią po-
dejmowanych. Im bardziej lokalne przedsięwzięcie, w tym jego forma powinna 
być prostsza.  

Aby analizować aktywność jednostek w organizacjach non profit, trzeba 
koniecznie nakreślić ich funkcjonowanie we współczesnej Polsce. Pojęć takich 
jak trzeci sektor, sektor pozarządowy, non profit, organizacje społeczne, wo-
lontariat, obywatel używamy na określenie tej samej kategorii podmiotów,  
które normuje ustawa z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (określa ona jako „organizacje pozarządowe a więc niebędące 
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jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 
jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie prze- 
pisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia”) (Ustawa). Zaprezentowana 
definicja organizacji pozarządowej zwraca uwagę na cztery elementy konsty- 
tutywne: status jednostki organizacyjnej, utworzenie na podstawie przepisów 
ustaw, działanie nie dla zysku, pozostawanie poza sektorem finansów publicz-
nych (Kopyra 2005: 34–35).  

Gdy chodzi o organizacje non profit działające na terenie Rybnika, warto 
zaprezentować informacje zasięgnięte u specjalistów pracujących w Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika, według których w obrębie ich mia-
sta jest zarejestrowanych około 150 organizacji non profit2. Przy jedno- 
czesnym założeniu, że w Rybniku mieszka około 140 tysięcy ludzi, to można 
powiedzieć, że na jedną organizację przypada około 940 mieszkańców3. 

Odwołując się do rybnickiego przykładu widać, że daleko rybniczanom 
jeszcze do lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, którego głównym zada-
niem jest podejmowanie wspólnych dążeń i osiąganie podobnych celów. Skoro 
większość rybniczan nie angażuje się w działanie organizacji pozarządowych, to 
czy można mówić chociażby o zalążku lokalnego społeczeństwa obywatelskie-
go? Warto jednak podkreślić, że organizacje pozarządowe w Rybniku działają  
i ich aktywność można określić jako dobrą. Mieszkańcy w niektórych polach 
społecznych wykazują przyzwoitą aktywność. 

Społeczeństwo obywatelskie jest to specyficzny twór, który pozwala prezen-
tować interesy grupowe oraz zapewnia sprawną komunikację pomiędzy po-
szczególnymi grupami interesu i między grupami a władzą. Można stwierdzić, 
że społeczeństwo obywatelskie jako takie zmusza do działania i widać, że  
w Rybniku aktywność społeczna mieszkańców jest pozytywnie oceniana.  

Szczególnie dobrze oceniane są warunki działania dla ludzi, którzy chcą robić 
coś dla innych. Najbardziej popularną wśród rybniczan formą aktywności jest 
udzielanie się w związkach zawodowych i zaraz po niej działalność w stowarzy-
szeniach. Łatwo można wytłumaczyć zaangażowanie rybniczan w związkach 
zawodowych, gdyż na terenie miasta znajdują się duże zakłady przemysłowe 
oraz usługowe, np. kopalnia Jankowice, kopalnia Chwałowice, Ryfama. Prawie 

                                                            
2 Także organizacje pozarządowe; woluntarystyczne; obywatelskie; trzeci sektor; pożytku 

publicznego; NGO (Tkaczuk 2005: 71). 
3 Obliczenia mają charakter szacunkowy; podlegają zaokrągleniu. 
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65% mężczyzn mieszkających w Rybniku nie przynależy do żadnego stowarzy-
szenia, ale jeszcze gorzej w tej analizie wypadają jego mieszkanki, ponieważ 
odsetek niezaangażowanych kobiet wynosi aż 85%. Tylko 7% mieszkańców 
deklaruje się jako aktywni członkowie stowarzyszeń, partii politycznych, klu-
bów sportowych, związków zawodowych i innych. Jest to prawie o połowę 
gorszy wynik w porównaniu ze średnią ogólnopolską, która wynosi 15,2% 
(Czapiński, Panek 2007: 257).  

Warto zwrócić jeszcze uwagę na aktywność społeczną mieszkańców w po-
staci pracy społecznej. Spośród mieszkańców miasta 33% nie poświęca czasu 
na pracę społeczną, co w porównaniu z danymi ogólnopolskimi zaprezen- 
towanymi przez CBOS jest wynikiem bardzo dobrym, gdyż według CBOS  
w 2007 roku 80% Polaków nie angażowało się w pracę społeczną (CBOS 
2008: 2). Można wysunąć wniosek, że rybniczanie pracują społecznie i praca 
społeczna jest prowadzona w różnej formie oraz skierowana do różnych grup 
społecznych. Najczęściej preferowane są praca z dziećmi czy też osobami nie-
pełnosprawnymi. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że ponad jedna trzecia 
rybniczan wyraziła zainteresowanie pracą wolontariusza, ale można także przy-
puszczać, że gotowość ta nie przekłada się na bezpośrednie działanie (Rybni-
czanie 2008: 18–21).  

Warto prześledzić determinanty obywatelskości panujące w Rybniku, które 
wpływają na wytworzenie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Zadać 
należy pytanie, czy w odniesieniu do tej zbiorowości można mówić o współdzia- 
łaniu między społecznością lokalną a instytucjami państwa, czy też o sprzecz-
nościach i konfliktach pomiędzy wspólnotą lokalną a funkcjonującymi w prze-
strzeni miasta instytucjami państwowymi czy kościelnymi.  

Bez odpowiednich umiejętności w zakresie współpracy międzyludzkiej, do 
której dochodzi w różnego rodzaju grupach i organizacjach, niemożliwe staje 
się realizowanie wspólnych interesów i celów. Bez nich zaś utrudnione staje się 
osiągnięcie partykularnych, jednostkowych korzyści. Współpraca staje się moż-
liwa jedynie wtedy, gdy w zbiorowości istnieje odpowiedni poziom zaufania 
społecznego, a przypadki przekraczania norm określających lojalność, uczci-
wość i rzetelność zdarzają się rzadko. 

Aby skutecznie dążyć do ideału obywatelskości, społeczność lokalna musi 
stanowić zintegrowaną wspólnotę o silnie wykształconych instytucjach. Wspól- 
nota lokalna zawsze funkcjonuje w pewnych ramach organizacyjnych określa-
nych przez reguły, prawa i instytucje państwa. Tym samym nie można prze- 
kroczyć pewnych granic funkcjonowania. Walzer pisze, że „duch obywatelski 
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rozwija się tylko w stowarzyszeniach, ale umiejętności, dzięki którym stowarzy-
szenia istnieją, zawdzięcza demokratycznemu państwu” (Walzer 1997: 102). 
Stowarzyszenia potrzebują procedur, podłoża do działania, muszą mieć wyty-
czone granice i zarazem potrzebują ochrony przed państwem. Otrzymują to 
wszystko z litery prawa pochodzącej od państwa. 

Aktywność obywatelska w stowarzyszeniach opiera się na silnie wykształ- 
conym kapitale społecznym oznaczającym możliwości i efekty ludzkiego 
współdziałania w ramach organizacji społecznych – przy jednoczesnym 
uwzględnieniu społeczeństwa obywatelskiego i więzi, które aktywizują dzia- 
łania.  

Analizując problematykę związaną z zaangażowaniem obywatelskim w po-
dejmowanie działania na terytorium Rybnika nie sposób pominąć istotnego 
faktu, jak ważne we współczesnych realiach staje się zaufanie do instytucji, 
gdyż jeżeli ono istnieje, pojawia się współdziałanie i wzajemne wsparcie. Po-
tencjał współdziałania jest współcześnie dobrem coraz rzadszym i coraz czę-
ściej mówi się o jego deficycie, który może utrudnić zmiany prowadzące do 
powstania zrębów społeczeństwa obywatelskiego. W życiu społeczności ryb-
nickiej można wyróżnić kilka znaczących obszarów, w których funkcjonują 
instytucje odpowiedzialne za poszczególne fragmenty życia społecznego. Do 
najistotniejszych należą: sfera informacyjna, edukacyjna, ochrony zdrowia, bez-
pieczeństwa oraz życia religijnego, pieczę zaś nad całokształtem sprawują rady 
dzielnic.  

Okazuje się, że wśród rybniczan potencjał zaufania istnieje, ale jego poziom 
mógłby być zdecydowanie wyższy. Największym zaufaniem rybniczan cieszy 
się Kościół, ponieważ ponad 80% respondentów deklaruje zaufanie do parafii 
funkcjonującej na terenie dzielnicy. Wysoko oceniane jest zaufanie do lokalnej 
prasy, bo gazety informują mieszkańców miasta o istotnych sprawach dla całej 
społeczności (prawie 70% mieszkańców darzy je zaufaniem). Podstawą do-
brych relacji w środowisku lokalnym jest nieograniczony dostęp do informacji 
o ważnych dla społeczności lokalnej sprawach. Mieszkańcy, gdy posiadają od-
powiednią wiedzę na temat istotnych aspektów funkcjonowania wspólnoty, 
mogą aktywnie włączać się w działania na rzecz dobra wspólnego. Wypada 
zaznaczyć, że dostęp do informacji skutkuje wytworzeniem przyjaznej atmosfe-
ry oraz przeświadczenia o transparencji działań podejmowanych w imieniu i na 
rzecz lokalnej społeczności. Niestety nie może się obyć bez negatywnych stron, 
które nie zwiększają aktywności mieszkańców na arenie organizacji non profit 
Rybnika.  
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W Rybniku istnieją realne możliwości wykształcenia lokalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz szanse do jego funkcjonowania i działalności orga- 
nizacji non profit, ale bez wątpienia działalność organizacji pozarządowych 
napotyka liczne bariery ograniczające ich działanie. Trudno jednoznacznie od-
powiedzieć na pytanie: czy mieszkańcy Rybnika tworzą społeczność obywatelską  
i aktywnie angażują się w działanie trzeciego sektora.  

W mieście panuje bardzo dobry klimat, w którym może powstawać fun-
dament lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Rybniczanie pozytywnie 
oceniają organizacje non profit działające dla dobra ogółu, gorzej jednak, jeśli 
idzie o zaangażowanie w działanie tych tworów. Mieszkańcy miasta rzadko 
podejmują wysiłek związany z pracą dla dobra innych. Tym, co w znacznej 
mierze przeszkadza w jej podjęciu, jest ich zdaniem brak informacji o możli-
wościach aktywnego włączenia się w nurt aktywności społecznej (Rybnicza-
nie 2008: 49). 

Niewielu mieszkańców Rybnika zna organizacje pozarządowe, ale jednocze-
śnie prawie wszyscy uważają, że działalność organizacji pozarządowych jest 
bardzo potrzebna i niewystarczająca. Wiele jest do zrobienia, aby rybniczanie 
identyfikowali się bardziej z organizacjami non profit, bo mogą wiele osiągnąć 
dzięki takim działaniom i tym samym może się wykształcić prawdziwe społe-
czeństwo obywatelskie na terenie Rybnika (Rybniczanie 2008: 49–50). 

Rybniczanie nie tworzą społeczności lokalnej o dużym poziomie aktywno-
ści, ale porównując to z ogólnopolskimi wynikami badań niektóre wskaźniki 
wyglądają o wiele lepiej niż średnia krajowa. Mieszkańcy coraz częściej podej-
mują działania mające na celu realizację ważnych dla społeczności lokalnych 
zadań, tym samym mamy do czynienia z powolnym tworzeniem się zrębów 
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego (Rybniczanie 2008: 50).  

Słowem podsumowania warto stwierdzić, że społeczność rybnicka znajduje 
się wciąż w drodze do ideału lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Z pew-
nością do jego osiągnięcia potrzeba wysiłku wszystkich mieszkańców, ale kie-
runek przemian jest właściwy. 

Warto na koniec podkreślić, że niektóre instytucje społeczeństwa obywatel-
skiego globalizują się ze względu na zasięg działania, jak i przez to, że mają 
swoich przedstawicieli w różnych państwach (Wnuk-Lipiński 2006: 157). Poja-
wia się trudna kwestia do rozwiązania: czy nie obserwuje się powstania global-
nego społeczeństwa obywatelskiego zamiast lokalnego społeczeństwa obywa-
telskiego?  



Aktywność obywatelska w organizacjach non profit 
jako wyznacznik lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 

195

Literatura 
 

Bokajło, Wiesław. 2009. Kapitał ludzki i społeczny w kształtowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego. W: Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. D. Moroń. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.  

CBOS. 2008. Polacy o swojej aktywności społecznej. Komunikat z badań (www.cbos.pl). 
Czapiński, Janusz, Tomasz Panek. 2007. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia 

Polaków. Raport. Warszawa. 
Dziewięcka-Bokun, Ludmiła. 2009. Społeczeństwo obywatelskie jako fundament kapitału 

społecznego. W: Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red.  
D. Moroń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Gorlach, Krzysztof, Grzegorz Foryś. 2005. W obliczu zmiany: wybrane strategie działania 
mieszkańców polskiej wsi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Górny, A. 2008. Od miasta przemysłowego do ośrodka akademickiego? Campus w przestrzeni 
społecznej Rybnika w opinii młodzieży. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność re-
gionów. Red. M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki. Katowice: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.  

Karczocha, Włodzimierz. 2006. Lokalne społeczeństwo obywatelskie jako siła przeciwważna 
wobec globalizacji gospodarczej oraz medialnej. W: Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec 
trendów globalnych. Red. R. Piekarski, M. Graban. Kraków: Univeristas.  

Klekotko, Marta. 2005. Wiejskie społeczeństwo obywatelskie czy wiejskie społeczności obywatel-
skie? O problemach badania obywatelskości ludności wiejskiej. W: W obliczu zmiany: wybrane 
strategie działania mieszkańców polskiej wsi. Red. K. Gorlach, G. Foryś. Kraków: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Kopyra, Jerzy. 2005. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. 
Warszawa: Wyd. Beck.  

Kurczewska, Joanna. 2006. Lokalne społeczeństwo obywatelskie. W: Społeczności lokalne. 
Teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Warszawa: Scholar.  

Kurczewski, Jacek. 2003. Lokalne społeczeństwa obywatelskie. W: Lokalne społeczności obywa-
telskie: praca zbiorowa. Red. J. Kurczewski. Warszawa: Wyd. Uniwersytet Warszawski.  

Moroń, Dorota. 2009. Aktywność w trzecim sektorze jako jeden z wymiarów kapitału społecz-
nego. W: Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. D. Moroń. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Paine, Thomas. 1947. The Rights of Man. London. Za: Bokajło, Wiesław. 2009. Kapitał 
ludzki i społeczny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W: Kapitał ludzki i społecz-
ny. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. D. Moroń. Wrocław: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

Putnam, Robert. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Wło-
szech. Kraków: Znak. 

Rybniczanie na drodze do społeczeństwa obywatelskiego. 2008. Raport z badań diagnoza 
społeczna: Rybnik 2008. 



Grzegorz Kopiec 196

Szczepański, Marek S. 2001. Między społeczną wiarygodnością a wiarołomnością. W: Cnoty  
i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej. Red. M. S. Szczepański, P. Rojek. Tychy. 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Walzer, Michael. 1997. Spór o społeczeństwo obywatelskie. W: Ani książę ani kupiec: obywatel. 

Red. J. Szacki. Kraków: Znak. 
Witkowska, Marta, Andrzej Wierzbicki. 2005. Społeczeństwo obywatelskie. Warszawa: 

ASPRA-JR.  
Wnuk-Lipiński, Edmund. 2006. Socjologia życia publicznego. Warszawa: Scholar.  
 
 
 



Lojalność grupowa czy własny interes – podstawy decyzji wyborczych w Polsce 197

 
 
 
 
 
 
Marta Żerkowska-Balas 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
 
 
 

Lojalność grupowa czy własny interes  
– podstawy decyzji wyborczych w Polsce 

 
 
 

Społeczeństwo obywatelskie a państwo 
 
Społeczeństwo obywatelskie jest nieodłącznym elementem demokracji.  

W systemie tym państwo i społeczeństwo są głównymi aktorami, którzy po-
przez swoje działanie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach. Relacje te 
odbywają się w wymiarze wertykalnym, gdzie mamy do czynienia z hie- 
rarchiczną strukturą zależności i horyzontalnym, w którym państwo i społe-
czeństwo są partnerami (Sartori 1996: 131). W wymiarze wertykalnym państwo 
pełni funkcje „realne”: stanowi aparat przymusu i jest dostarczycielem usług 
(Perez-Diaz 1996: 75). Państwo pilnuje więc porządku wewnętrznego i spokoju  
w stosunkach z innymi państwami, a także „pomaga społeczeństwu osiągnąć 
ekonomiczny dobrobyt, integrację społeczną i poczucie zbiorowej tożsamości” 
(tamże). Podstawą wymiaru horyzontalnego, w którym państwo i społeczeń-
stwo są równorzędnymi partnerami, jest opinia publiczna, wybory i uczestnic-
two (Sartori 1996: 131).  

Aby pełnić funkcje realne, państwo potrzebuje poparcia i akceptacji swoich 
działań. Poparcie polityczne rozumiane jest w literaturze jako pozytywna lub 
negatywna postawa względem obiektu (władzy, panującego systemu lub spo-
łeczności politycznej, do której jednostka przynależy – por. Szawiel 2004: 150; 
Easton 1975: 436). Poparcie polityczne dzieli się na poparcie rozproszone 
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(uogólnione – diffuse support) i specyficzne (specific support). Poparcie rozproszone 
odnosi się do obiektu w ogóle. Chodzi tu o stosunek do władz i systemu jako 
takich, a nie o ocenę ich funkcjonowania. Poparcie specyficzne natomiast od-
nosi się do oceny działania aktualnych władz i instytucji.  

Poparcie rozproszone jest bardziej trwałe i stabilne niż poparcie specyficz-
ne, oznacza bowiem, że obywatele uznają demokrację nie tylko za jedyną, ale  
i za najlepszą grę w mieście. Poparcie specyficzne wyraża się poprzez zadowo-
lenie (bądź niezadowolenie) z tego, jak funkcjonują konkretne władze.  

Poparcie specyficzne dla władz i systemu może być analizowane w dwóch 
wymiarach: pierwszym jest stopień zaufania do władz, czyli poczucie, że rzą-
dzący dbają o interesy obywateli nawet przy słabym nadzorze, drugim jest 
przekonanie o legitymizacji władzy i systemu (Easton 1975: 447).  

Poparcie rozproszone i specyficzne mogą funkcjonować niezależnie od sie-
bie (co pozwala wyjaśnić na przykład fakt, iż niezadowolenie z działania kolej-
nych rządów nie prowadzi do obalenia demokracji) i niezależnie od siebie ewo-
luować. Ważne jest jednak, aby reprezentanci państwa przekonali obywateli do 
uznania swoich działań za prawomocne. Jednym z dostępnych obywatelom 
sposobów wyrażania poparcia dla władz jest partycypacja konwencjonalna, 
czyli uczestnictwo w wyborach.  

Ze względu na stosunkowo niskie koszty dla wielu ludzi głosowanie jest je-
dyną formą uczestnictwa obywatelskiego. Wciąż jednak prawie połowa Pola-
ków nie bierze udziału w wyborach. Co prawda wysoki poziom uczestnictwa 
nie jest warunkiem koniecznym legitymizacji systemu, zgodnie z elitarystyczną 
teorią demokracji ludzie mogą nie głosować, bowiem są zadowoleni z funkcjo-
nowania demokracji, często jednak wiąże się on z nierównościami i brakiem 
reprezentacji pewnych grup (Lijphart 1997), a to jest poważnym zagrożeniem 
dla demokracji.  

 
 

Afirmacja czy wybór? 
 
Zmniejszająca się na całym świecie frekwencja wyborcza, skorelowana  

z nierówną reprezentacją, przyczyniła się do powstania licznych teorii, mają-
cych wyjaśnić, dlaczego jedni ludzie głosują, a inni nie. Badanie Angusa Cam-
pbella i współpracowników (1960) pokazało, że decyzja wyborcza jest wypad-
kową stosunku wyborcy do trzech aspektów polityki: kandydatów, polityk (poli-
cies) i związku pomiędzy partiami i grupami społecznymi. Podobny model za-
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proponował Jacques Thomassen (2005). Według tego modelu (rysunek 1), 
decyzja wyborcza jest wypadkową czterech rodzajów czynników: socjodemo-
graficznych, długoterminowych, krótkoterminowych i instytucjonalnych.  

 
Rysunek 1  

Czynniki  
socjodemograficzne 

→ Czynniki  
długoterminowe 

→ Czynniki  
krótkoterminowe 

→ Decyzja  
wyborcza 

 ↑  ↑  ↑  

Czynniki instytucjonalne 

 

Czynniki socjodemograficzne to przede wszystkim czynniki związane z miej-
scem, jakie jednostka zajmuje w społeczeństwie. Jeśli chodzi o decyzję wybor-
czą, główne są tu religia i klasa, chociaż duże znaczenie mają też wiek, wy-
kształcenie, wielkość miejsca zamieszkania itp. Czynniki długoterminowe, czyli 
te, które wykształcają się w toku życia i pozostają względnie trwałe, to identyfi-
kacja partyjna, orientacja na wartości i ideologię. Czynniki krótkoterminowe to 
te, które wpływają na decyzję wyborczą doraźnie, zależą od kontekstu wybo-
rów. Należą do nich między innymi kwestie uznane za ważne w danym miejscu 
i czasie, retrospektywna ocena działalności rządu, ocena politycznych liderów. 
Jak pokazuje rysunek 1, czynniki socjodemograficzne wpływają na czynniki 
długoterminowe, a te na krótkoterminowe. Jako że wybory odbywają się zaw-
sze w określonym kontekście instytucjonalnym, na każdym etapie decyzji 
wpływ na decyzję wyborczą mają czynniki instytucjonalne.  

Czynniki socjodemograficzne mogą być podzielone na kilka grup, tworząc 
tak zwany lejek przyczynowości (por. Campbell i in. 1960; Miller i Shanks 1996; 
Bartle 1998). Pierwsza grupa to czynniki, które wpływają na jednostkę, zanim 
osiągnie ona wiek uprawniający do głosowania. Należą do nich grupa etnicz- 
na, płeć, wiek i wykształcenie ojca. Druga grupa to czynniki wykształcane lub 
nabywane przez jednostkę w toku życia pod wpływem poprzedniej grupy 
czynników. Do tej grupy można zaliczyć wykształcenie, wielkość miejsca za-
mieszkania (wieś, małe miasto, duże miasto itd.), a także istotny dla partycy- 
pacji wyborczej w Polsce historyczny region zamieszkania (ziemie byłych za- 
borów). Trzecia grupa czynników to te determinujące styl życia: wysokość  
zarobków, posiadanie domu czy innych udogodnień, sektor zatrudnienia czy 
bycie bezrobotnym. Kolejna grupa to zmienne związane z tożsamością czło-
wieka, związane z przynależnością do danej klasy bądź grupy. Ten rodzaj czyn-
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ników determinuje bezpośrednio cechy długoterminowe, takie jak identyfikacja 
partyjna i autoidentyfikacja na osi lewica–prawica.  

Wymienione powyżej grupy czynników socjodemograficznych, pośrednio 
bądź bezpośrednio wpływają na kształtowanie się długoterminowych predyk-
torów decyzji wyborczej – identyfikacji partyjnej i ideologicznej, czyli autoiden-
tyfikacji na osi prawica–lewica.  

Jeśli chodzi o identyfikację partyjną, stanowi ona część wizerunku człowie-
ka. Wielu badaczy uważa, że jest ona dziedziczona i wzmacnia się z czasem 
(Harrop, Miller 1987: 131–134). Dziedziczenie identyfikacji partyjnej dotyczy 
jednak przede wszystkim stabilnych systemów, w których określony „zestaw” 
partii funkcjonuje na rynku wyborczym od dłuższego czasu. Philip Converse 
(1969) uważa, że do wykształcenia stabilnej identyfikacji partyjnej wśród więk-
szości społeczeństwa potrzeba trzech pokoleń. Pierwsze pokolenie w nowym 
systemie partyjnym dopiero wykształca identyfikację, w związku z czym nie 
przekazuje jej w pełni drugiemu pokoleniu. Dopiero trzecie pokolenie może 
dziedziczyć w pełni wykształconą identyfikację partyjną od drugiego pokolenia. 
Odmiennego zdania jest Paul Beck (1974), który twierdzi, że ci, którzy identy-
fikację odziedziczyli, a nie wytworzyli, są mniej lojalni wobec partii i nie będą  
w stanie przekazać swojej identyfikacji kolejnemu pokoleniu, które otworzy się 
na nowe identyfikacje.  

Badania pokazują, że silna identyfikacja partyjna jest charakterystyczna dla 
Stanów Zjednoczonych. W Europie Zachodniej większą rolę odgrywa przywią-
zanie do klasy, grupy etnicznej czy religijnej – identyfikacja partyjna jest mniej 
stała i często podąża za decyzją wyborczą (Harrop, Miller 1987). Badacze iden-
tyfikacji partyjnej w krajach postautorytarnych nie są zgodni w swoich po- 
glądach. Część z nich uważa, że w młodych demokracjach mamy do czynienia  
z podobnym modelem identyfikacji partyjnej jak w stabilnych demokracjach 
(Miller, Klobucar 2000; Colton 2000; Tucker 2001; Vlachová 2001; Tworzecki 
2003); inni uważają, że w młodych demokracjach nie można mówić o identyfi-
kacji partyjnej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Badania krajów postko-
munistycznych pokazały, że po pierwsze jest tam słabo rozwinięte społeczeń-
stwo obywatelskie, po drugie system partyjny jest niestabilny – kombinacja 
partii zmienia się praktycznie z wyborów na wybory, a decyzje wyborców do-
stosowują się do okoliczności (Rose, Tikhomirov, Mishler 1997: 801; Ander-
son, Lewis-Beck, Stegmaier 2003: 471). Również studia na temat innych krajów 
postautorytarnych stawiają pod znakiem zapytania słuszność badania tradycyj-
nie pojmowanej identyfikacji partyjnej w tych krajach. Praca Samuela Barnesa  
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i współpracowników (1985) na temat identyfikacji partyjnej w Hiszpanii pod-
kreśla fakt, iż po transformacji system partyjny w tym kraju musiał powstać od 
nowa i, co za tym idzie, także identyfikacja partyjna musiała zostać wytworzona 
od podstaw, a to wymaga czasu. Ze względu na zmieniające się okoliczności 
(postępujący od lat siedemdziesiątych XX wieku proces dealignment, czyli spad-
ku znaczenia identyfikacji z daną klasą czy religią i co za tym idzie, spadek zna-
czenia identyfikacji partyjnej; powstawanie partii typu catch-all; wzrost popu-
larności mediów masowego przekazu) powstające w owym czasie partie nie 
skupiały się na realizacji interesów grup religijnych czy zawodowych (Barnes  
i in. 1985: 695–700). W związku z powyższym powstająca w krajach postauto-
rytarnych identyfikacja powinna różnić się od tej tradycyjnie pojmowanej. Nie-
zależnie jednak od rodzaju, identyfikacja partyjna jest czynnikiem, który wpły-
wa zarówno na skłonność do głosowania, jak i na decyzję o tym, na kogo gło-
sować.  

Kolejnym długoterminowym predyktorem decyzji wyborczej jest autoiden-
tyfikacja na osi lewica–prawica. Dychotomia ta ułatwia orientację w skompli-
kowanym i zmiennym świecie polityki, zwłaszcza wśród wyborców, u których 
tradycyjnie rozumiana identyfikacja nie zdążyła się wykształcić (Barnes i in. 
1985: 701).  

Dychotomia lewica–prawica jest pewnym typem idealnym, determinowanym 
przez historię danego państwa. Pod hasłem tym kryją się ideologiczne symbole, 
wartości, hasła, kojarzone z prawicowym bądź lewicowym kontekstem. Lewica  
i prawica akumulują określone przekonania, postawy i opinie, pozostające do 
siebie w opozycji i wzajemnie się wykluczające. Dychotomia ta przystępnie agre-
guje wyrażane w różny sposób wartości ideologiczne, odwzorowując podział 
obecny zarówno w społeczeństwie, jak i wśród elit politycznych.  

Tradycyjnie autoidentyfikacja na osi lewica–prawica, ze względu na swoją 
wartość heurystyczną, jest uznawana za istotny czynnik wpływający na decyzję 
o oddaniu głosu na konkretną partię. Podkreśla się zwłaszcza znaczenie tej 
dychotomii w krajach postautorytarnych, w których wymiar lewica–prawica 
stanowił wskazówkę pozwalającą orientować się w zmieniającym się systemie 
partyjnym (Barnes i in. 1985). Badania pokazują, że zajmowanie określonej 
pozycji na osi lewica–prawica w Polsce jest skorelowane z głosowaniem, przy-
najmniej na niektóre partie (por. Szawiel 1999, 2001). Wpływ ideologii na  
decyzję o partycypacji w wyborach zwykle nie jest brany pod uwagę, jednak 
dane z 2005 roku (PGSW, obliczenia własne) pokazują, iż odnajdowanie się na 
osi lewica–prawica jest w znacznym stopniu skorelowane z deklarowanym 
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uczestnictwem w wyborach (korelacja wynosi – 0,544, na poziomie istotności 
p<0,001). Osoby, które nie potrafią odnaleźć się w tym wymiarze, okazują się 
mniej skłonne do udziału w wyborach.  

Długoterminowe czynniki determinują decyzję wyborczą w sposób bardzo 
silny, pozostawiając niewiele miejsca na wpływ czynników krótkoterminowych. 
Zwłaszcza identyfikacja partyjna praktycznie uodparnia wyborcę na działanie 
czynników kontekstualnych (kwestie, sylwetki kandydatów). Chociaż badacze 
dopuszczają wyjątki od tej reguły, w rzeczywistości rzadko zdarza się, że prefe-
rencje dotyczące ważnych kwestii czy ocena kandydatów są sprzeczne z identy-
fikacją partyjną. Także ideologia jest zwykle skorelowana z podejściem do kwe-
stii uznanych za ważne (Aardal i in. 1996).  

Badacze uważają, że od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Euro- 
pie mamy do czynienia z postępującym spadkiem znaczenia długotermino- 
wych determinant decyzji wyborczej (proces ten nazywany jest w literaturze 
dealignment). Przyczyniła się do tego przede wszystkim modernizacja, której 
efektem stał się wzrost wykształcenia i zwiększenie posiadanych przez elekto-
rat zasobów oraz indywidualizacja (Thomassen 1976). Skutkiem jest spadek 
znaczenia tła społecznego jednostki na rzecz jej indywidualnych preferencji 
(Aardal i in. 1996).  

Uważa się, że nastąpiła zmiana podejścia do polityki: obywatele traktują poli-
tykę instrumentalnie, bądź to wybierając formy aktywności, które pozwolą im 
bezpośrednio uczestniczyć w procesie decyzyjnym (bez pośrednictwa partii poli-
tycznych), bądź, gdy decydują się na udział w wyborach, wybierając partię, której 
poglądy najbardziej im odpowiadają (Thomassen 1976). Jednocześnie stwierdza 
się spadek znaczenia lojalności wobec konkretnej partii. Wynika to ze zmiany 
relacji pomiędzy pozycją w społeczeństwie a identyfikacją partyjną. Tradycyjne 
rozłamy socjopolityczne przestają odgrywać znaczącą rolę i, co za tym idzie, 
przestają stanowić bazę dla wielu partii, a także podstawę do identyfikacji ideolo-
gicznej (tamże). Ponadto obywatele stają się lepiej wykształceni, dzięki czemu są 
w stanie analizować politykę samodzielnie, bez pryzmatu identyfikacji partyjnej. 
Także powszechny dostęp do informacji, na który wpłynął rozwój mediów, 
uwalnia obywateli od partii jako kanału informacji politycznej (Harrop, Miller 
1987: 140). Media masowego przekazu umożliwiły także dotarcie partii do sze-
rokich mas społeczeństwa, likwidując konieczność istnienia rozbudowanych 
struktur partyjnych. Partie przestały skupiać się na agregowaniu interesów kon-
kretnych grup społecznych, zamiast tego starają się przyciągnąć jak największą 
liczbę wyborców (Barnes i in. 1985: 697).  
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W badaniach nad głosowaniem w rozwiniętych demokracjach odnotowano 
spadek znaczenia identyfikacji partyjnej przy jednoczesnym wzroście znaczenia 
głosowania opartego na krótkotrwałych determinantach głosowania, takich jak 
kwestie uznane za ważne i wymagające rozwiązania, sylwetki liderów czy ocena 
działalności partii. Proces ten jest zauważalny zwłaszcza wśród ludzi młodych, 
którzy wchodzili w dorosłość w okresie, kiedy klasowe pochodzenie jednostki 
przestało odgrywać znaczącą rolę. Oznacza to, że zamiast identyfikacją partyj-
ną, młodzi ludzie kierują się polityką dotyczącą kwestii, które uznają za istotne 
(Dalton 2000: 337).  

Jednym z podejść do głosowania na podstawie czynników krótkotermino-
wych jest tzw. proximity voting, głosowanie oparte na dystansie, dzielącym poglą-
dy partii i wyborów na temat poszczególnych kwestii. Wyborca, zanim podej-
mie decyzję wyborczą, analizuje potencjalne korzyści, jakich może dostarczyć 
mu realizacja programu danej partii. Głosując na daną partię wyborca oczekuje 
zysku w postaci zmiany polityki rządu, zmiany władz itd. Stojąc wobec możli-
wości oddania głosu na kilka partii, racjonalny wyborca potrafi podjąć decyzję, 
która jest dla niego najbardziej korzystna. Jest on w stanie stworzyć ranking 
przechodnich preferencji1 i wybrać najlepszą opcję. Decyzja ta opiera się na 
porównaniu własnej pozycji wyborcy i pozycji partii w n-wymiarowej prze-
strzeni rywalizacji politycznej. Wymiarami tymi są poszczególne problemy 
uznawane przez wyborców i partie za ważne i wymagające rozwiązania (Rober-
tson 1976: 55–69; Laver, Hunt 1992: 11–22). Partie rywalizujące o głosy wy-
borców proponują różne rozwiązania tych kwestii – zestaw możliwych rozwią-
zań tworzy kontinuum, nazywane wymiarem politycznego konfliktu. Propo-
nowane przez daną partię rozwiązanie i rozwiązanie preferowane przez wybor-
cę decydują o zajmowanych przez nich miejscach w przestrzeni2, będącej sumą 
poszczególnych wymiarów. Odległość pomiędzy punktem zajmowanym przez 
wyborcę (vn) i punktem zajmowanym przez partię (cn) w n-wymiarowej prze-
strzeni jest liczona za pomocą wzoru na odległość euklidesową:  

√(v1-c1)
2+(v2-c2)

2 + ...+ (vn-cn)
2 

                                                            
1 Wyborca porządkuje swoje preferencje tak, że każda z nich jest lepsza, gorsza lub tak sa-

mo dobra jak inne. Przechodniość preferencji oznacza, że jeśli partia A jest lepsza od partii B,  
a partia B jest lepsza od partii C, to partia A jest lepsza od C. 

2 Michael Laver i Ben Hunt wskazują na cztery możliwe sposoby określania pozycji partii  
w przestrzeni międzypartyjnego współzawodnictwa (1992: 31–34): analizowanie treści partyj-
nych dokumentów, przeprowadzenie „wywiadu eksperckiego” (expert judgments), badanie struk-
tury krajowych budżetów oraz badanie opinii publicznej. 
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Użyteczność, jaką zapewnia zwycięstwo danej partii, jest pierwiastkiem su-
my kwadratów różnic pomiędzy pozycją wyborcy a pozycją zajmowaną przez 
partię na każdym z analizowanych wymiarów (Merrill, Groffman 1999; Haman 
2003).  

Wyborca porównuje użyteczności, jakich mogą dostarczyć mu poszczególne 
partie i wybiera najbardziej korzystną dla siebie opcję, to znaczy decyduje się 
oddać głos na partię, która zapewni mu największą użyteczność. Jeśli dwie par-
tie nie różnią się między sobą użytecznością, wyborca jest wobec nich indyfe-
rentny. W systemie dwupartyjnym oznacza to, iż z dużym prawdopodobień-
stwem nie zagłosuje. W systemie wielopartyjnym podobna sytuacja może mieć 
miejsce, jeśli dwie partie, wobec których wyborca jest indyferentny, są najbliż-
sze wyborcy. W przeciwnym razie racjonalny wyborca z dużym prawdopodo-
bieństwem zagłosuje na preferowaną partię3.  

Pojawia się pytanie, czy także w Polsce mamy do czynienia z podobnym pro-
cesem? Czy wskutek procesów zachodzących w świecie: modernizacji i indywi-
dualizacji zmienił się wzór zachowań wyborczych? Czy identyfikacja partyjna 
traci znaczenie na rzecz innych determinant decyzji wyborczej? Czy decyzja wy-
borcza jest aktem afirmacji czy wyboru?  

 
 

Hipotezy 
 
Tradycyjnie decyzja wyborcza była aktem afirmacji. Przynależność do okre-

ślonej grupy bądź klasy wpływała na wytworzenie związku z pewną partią, a to 
uwalniało od konieczności decydowania, na kogo zagłosować. Identyfikacja  
z określoną partią ułatwia także podjęcie decyzji dotyczącej partycypacji. Udział 
w wyborach był wyrazem lojalności wobec partii, która reprezentowała interesy 
wyborcy. W podobny sposób funkcjonowała ideologia. Dychotomia lewica 
–prawica, dzieląc wyborców i elity, pozwala na łatwą orientację w zagmatwa-
nym świecie rywalizacji politycznej. Opowiedzenie się po prawej bądź po lewej 
stronie osi ograniczało decyzję wyborczą do jednej bądź kilku partii, pocho-
dzących z jednej rodziny ideologicznej (Tworzecki 2003; Colton 2000). Jest to 
substytut identyfikacji partyjnej, której rozwinięcie w młodych demokracjach  
o niestabilnym systemie partyjnym może być utrudnione. Umiejętność odnale-

                                                            
3 Użyteczność nie jest jednak jedynym kryterium podejmowania decyzji wyborczej, w związ- 

ku z czym nie można zakładać, iż dzieje się tak zawsze. 
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zienia się w dychotomii lewica–prawica ułatwiała znacznie podjęcie decyzji  
o uczestnictwie w wyborach, zmniejszając znacznie koszty głosowania. 

Wiele wskazuje jednak, że głosowanie nie jest już wyrazem lojalności. Biorąc 
pod uwagę procesy, zachodzące współcześnie w społeczeństwach demokra-
tycznych, głosowanie zdaje się być aktem wyboru. Oddając głos w wyborach, 
obywatel nie wyraża lojalności wobec konkretnej partii, bowiem, na podstawie 
posiadanych informacji i w ramach wyznaczonych przez zasoby, którymi dys-
ponuje, decyduje on nie tylko, która partia najlepiej zadba o jego interesy, ale  
i czy udział w wyborach jest tym rodzajem aktywności obywatelskiej, w który  
w danej chwili chce się angażować.  

Dotychczasowe badania, potwierdzające wspomniany proces, dotyczą przede 
wszystkim stabilnych demokracji. Pojawia się pytanie, jak kwestia ta wygląda  
w nowych demokracjach? Co wpływa na to, że jedni ludzie głosują, a inni nie? 
Czy jest to lojalność wobec własnej grupy, a może świadomy wybór?  

Na podstawie przedstawionej powyżej teorii, można założyć, że także  
w Polsce o decyzji o partycypacji kiedyś decydowały długoterminowe determi-
nanty decyzji wyborczej, teraz dominujące są czynniki krótkotrwałe. Należy 
jednak pamiętać, że identyfikacja partyjna i ideologia powstają w toku życia i są 
względnie trwałe. Wydaje się więc mało prawdopodobne, że osoba o silnej 
identyfikacji partyjnej bądź silnie związana z daną ideologią nagle rezygnuje  
z części swojej tożsamości. Można więc zakładać, że krótkoterminowe deter-
minanty uczestnictwa wyborczego będą decydujące podczas podejmowania de- 
cyzji o głosowaniu przez osoby, które nie zdążyły wykształcić długotermino-
wych determinant decyzji wyborczej.  

Czynnikiem, który może różnicować wyborców ze względu na istotność 
długo- i krótkoterminowych predyktorów frekwencji wyborczej z dużym 
prawdopodobieństwem jest wiek. Można oczekiwać, że osoby starsze, które 
wykształciły identyfikację partyjną lub/i związek z ideologią podejmowały  
i będą podejmowały decyzję o udziale w wyborach opierając się na czynnikach 
długoterminowych. Dla nich partycypacja jest aktem afirmacji. Osoby młodsze, 
których socjalizacja przypadała w czasie, gdy czynniki długoterminowe traciły 
znaczenie, będą podejmowały decyzje z wyborów na wybory, na podstawie 
krótkoterminowych czynników.  

Zgodnie z przedstawioną powyżej teorią można przyjąć, że identyfikacja 
partyjna jest charakterystyczna dla starszych wiekowo kohort, socjalizowanych 
w okresie, gdy pochodzenie społeczne w dużej mierze determinowało wybory 
polityczne. Stąd pierwsza hipoteza brzmi:  
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Hipoteza 1: W starszych kohortach długoterminowe determinanty głosowania: identyfi-
kacja partyjna lub/i autoidentyfikacja na osi lewica–prawica będą miały wpływ na skłon-
ność do głosowania.  

Jeśli proces spadku znaczenia długoterminowych determinant decyzji wy-
borczej (identyfikacji partyjnej i autoidentyfikacji na osi lewica–prawica) ma 
miejsce także w Polsce, oznacza to, że: 

 
 
Hipoteza 2: W młodszych kohortach decyzja o głosowaniu będzie podejmowana na 

podstawie dystansu pomiędzy partią a wyborcą.  

Należy pamiętać, że zanim nastąpił spadek znaczenia długoterminowych 
determinant frekwencji wyborczej, a więc przed okresem dealignment, czynniki 
socjodemograficzne, przede wszystkim te związane z rozłamami socjopolitycz-
nymi, w dużym stopniu kształtowały polityczną tożsamość jednostki, w tym 
identyfikację partyjną i podłoże ideologiczne. Jeśli mamy do czynienia ze 
wspomnianą zmianą, czynniki socjodemograficzne nie powinny odgrywać klu-
czowej roli w formowaniu politycznych preferencji jednostki. Możemy więc 
założyć, że:  

 
 
Hipoteza 3: Czynniki socjodemograficzne nie będą miały wpływu na istotność długo-

terminowych czynników w przypadku młodszych kohort.  

Wśród starszych wiekiem kohort, których socjalizacja przebiegała przed 
okresem dealignment, czynniki socjodemograficzne powinny wpływać na długo-
terminowe determinanty głosowania. Można przyjąć, że dodanie do modelu 
kolejnych bloków zmiennych socjodemograficznych powinno osłabić wpływ 
identyfikacji partyjnej i autoidentyfikacji na osi lewica–prawica na decyzję  
o głosowaniu wśród starszych wiekowo kohort.  

Potwierdzenie powyższych hipotez będzie oznaczało, że także w Polsce 
mamy do czynienia ze zjawiskiem dealignment. W praktyce będzie oznaczało to, 
że ludzie podchodzą do polityki instrumentalnie, w swoich decyzjach kierując 
się własnym interesem, a nie lojalnością wobec danej grupy. Decyzja wyborcza 
staje się aktem wyboru, a nie afirmacji.  

 
 



Lojalność grupowa czy własny interes – podstawy decyzji wyborczych w Polsce 207

Analiza empiryczna 
 
Celem niniejszej analizy jest sprawdzenie, czy decyzja o udziale w wybo- 

rach, dla niektórych będąca jedynym przejawem aktywności obywatelskiej, de-
terminowana jest przez przynależność do grupy (klasy, partii) czy przez racjo-
nalno-indywidualne przesłanki. W tym celu przeprowadzona została analiza 
empiryczna wpływu trzech zmiennych, będących przybliżeniem grupowych  
i indywidualnych determinant frekwencji na decyzję o udziale w wyborach.  

Do analizy wykorzystane zostały dane pochodzące z powyborczego Pol-
skiego Generalnego Studium Wyborczego z 2005 roku, realizowanego przez 
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.  

Inaczej niż w większości prac dotyczących badań nad identyfikacją partyjną 
czy autoidentyfikacją na osi lewica–prawica, zmienną zależną jest deklarowany 
udział w wyborach parlamentarnych w 2005 roku (0-nie głosował, 1-głosował). 
Główne zmienne niezależne to indyferencja, będąca racjonalną kalkulacją dy-
stansu pomiędzy partią a wyborcą opartą na proponowanych rozwiązaniach 
kwestii uznanych za ważne, identyfikacja partyjna i autoidentyfikacja na osi 
lewica–prawica. 

Zwykle bada się wpływ tych trzech zmiennych na to, na kogo głosuje wy-
borca, bowiem identyfikacja partyjna, autoidentyfikacja na osi lewica–prawica  
i kwestie uznane w danym miejscu i czasie za ważne ułatwiają przede wszyst-
kim decyzję na kogo oddać głos. Niniejsza praca skupia się na analizie wpływu 
identyfikacji partyjnej, autoidentyfikacji na osi lewica–prawica i indyferencji na 
decyzję o udziale w wyborach. Powyższe zmienne nie tylko determinują wybór 
partii bądź kandydata, ale wpływają także na skłonność do głosowania, uła-
twiają bowiem orientację w przestrzeni rywalizacji politycznej, zmniejszając  
w ten sposób koszt udziału w wyborach.  

W badaniu PGSW 2005 respondentów proszono o umieszczenie poglądów 
swoich i pięciu analizowanych partii (PO, PIS, SLD, LPR i Samoobrona RP) na 
11-stopniowych skalach. Poglądy dotyczyły czterech istotnych kwestii (prywa-
tyzacja, podatki, kwestia nomenklatury i polityka wobec Unii Europejskiej). 
Wykorzystując te dane wyliczone zostały odległości euklidesowe pomiędzy 
pozycją zajmowaną przez respondenta a pozycjami poszczególnych partii. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie kwestie są jednakowo ważne dla wszyst-
kich wyborców, każda została zważona przez subiektywną wagę przykładaną 
przez respondenta do poszczególnych kwestii (wyrażaną również na 11-stop- 
niowej skali). Obliczone w ten sposób odległości, zgodnie z teorią, są przybli- 
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żeniem użyteczności, jaką wyborca przypisuje poszczególnym partiom. Zmien- 
na indyferencja w poniższej analizie, będąca porównaniem korzyści, jakie może 
przynieść zwycięstwo poszczególnych partii, to różnica pomiędzy użyteczno-
ścią przypisywaną partii preferowanej przez respondenta a średnią użyteczno-
ści, jakie przypisuje on pozostałym partiom4. 

Zmienna identyfikacja partyjna utworzona została na podstawie czterech 
pytań: czy istnieje bliska respondentowi partia, czy istnieje partia bliższa niż 
inne, jaka to partia (zmienna dychotomiczna: 1-podał partię, 0-nie podał) i siła 
związku z partią (bardzo silny, silny).  

Respondentów pytano również o zaznaczenie swojej pozycji na 11-stop- 
niowej skali lewica–prawica. Na podstawie tego pytania utworzona została 
zmienna autoidentyfikacja na osi lewica–prawica – osoby, które zaznaczyły 
wartości po prawej bądź po lewej stronie osi (wartości 0–4 i 6–10) zostały uzna-
ne za odnajdujące się w tej dychotomii, pozostałe osoby uznane zostały za te, 
które nie kierują się ideologią lewicowo-prawicową. Problematyczne okazały się 
osoby, które wybrały wartość 5. Na środku skali umieszczają się ludzie, którzy 
deklarują poglądy centrowe, jak i ci, którzy nie chcą bądź nie potrafią zadeklaro-
wać poglądów prawicowych czy lewicowych. Jako że większość (87%) tych osób 
nie interesuje się polityką, osoby, które wybrały wartość 5, zostały uznane za te, 
które nie posługują się dychotomią lewica–prawica.  

Oprócz tego analiza zawiera zmienne kontrolne zgrupowane w czterech 
blokach. Bloki zostały oparte na metodologii „lejka przyczynowości” (Cam-
pbell i inni 1960; Miller, Shanks 1996; Bartle 1998), uwzględnione zostały jed-
nak także zmienne charakterystyczne dla polskiej rzeczywistości. Zgodnie  
z teorią każdy blok zmiennych podlega wpływowi poprzedzających go zmien-
nych (Bartle 1998). 

Pierwszy blok to zmienne, które wpływają na jednostkę, zanim osiągnie ona 
wiek uprawniający do głosowania: wiek (zmienna ciągła), płeć i wykształcenie 
ojca (podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe). Drugi blok to nabyte cechy so-
cjodemograficzne: wielkość miejsca zamieszkania (wieś, miasto poniżej 20 tys., 

                                                            
4 Jako że dane umożliwiły stworzenie zmiennej użyteczności dla pięciu partii (PO, PIS, 

SLD, LPR, Samoobrona RP), respondenci, którzy preferują inne partie, zostali potraktowani 
jako osoby indyferentne (wartość użyteczności wynosi dla nich 0). Respondenci, którzy nie 
potrafili wskazać preferowanej partii, są także potraktowani jako indyferentni, jako że z punktu 
widzenia analizy nie jest istotne, czy respondent nie potrafi wskazać preferowanej partii, bo 
dostarczana przez nie użyteczność jest jednakowa, czy dlatego, że nie potrafi dokonać takiego 
wyboru z innego powodu i np. wybiera opcję „nie wiem” (Shepsle, Bonchek 1997: 29). 
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miasto 20–50 tys., miasto 50–100 tys., miasto 100–500 tys. i miasto powyżej 500 
tys.), historyczny region zamieszkania (cztery zmienne zero-jedynkowe, 1-odpo- 
wiednio były zabór pruski, Galicja, Królestwo Kongresowe i Ziemie Odzyskane, 
0-pozostali) i wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe). Trzeci 
blok to zmienne związane ze statusem zawodowym: dochód (cztery kwartyle), 
bycie bezrobotnym (1-bezrobotny, 0-pozostali), przynależność do związku za-
wodowego (1-przynależy, 0-pozostali) oraz sektor zatrudnienia (zmienne zero-
jedynkowe: manager, urzędnik i pracownik biurowy, pracownik handlu i usług, 
przedsiębiorca, robotnik, rolnik). Czwarty blok to zmienne związane z tożsa- 
mością i klasą społeczną: częstotliwość uczestnictwa w nabożeństwach (1-przy- 
najmniej raz w tygodniu, 0-pozostali), przynależność do PZPR (1-przynależał,  
0-pozostali) i Solidarności (1-przynależał, 0-pozostali).  

Wykonana analiza empiryczna opiera się na modelu regresji logistycznej, te-
go rodzaju regresji wymaga bowiem dychotomiczna zmienna zależna, jaką jest 
deklarowany udział w wyborach.  

Aby przetestować postawione w pracy hipotezy, badany elektorat został po-
dzielony na sześć kohort, wchodzących w dorosłe życie w różnych okresach 
przed i po transformacji ustrojowej. Najstarsza kohorta (urodzeni przed 1939) to 
osoby, które wchodziły w życie przed okresem PRL-u bądź w pierwszych latach 
jego istnienia. Kolejne trzy kohorty to osoby wchodzące w dorosłość w okresie 
PRL-u: osoby urodzone pomiędzy 1940 a 1949 rokiem, pomiędzy 1950 a 1959 
rokiem i pomiędzy 1960 a 1969 rokiem. Ostatnia z tych kohort osiągnęła pełno-
letniość w okresie kryzysu, strajków robotniczych i w pierwszych latach działania 
Solidarności. Następna kohorta (1970–79) to osoby socjalizowane w schyłko-
wym okresie PRL-u, lub już w nowym systemie. Najmłodsza kohorta (1980 
–1997) to osoby, które wchodziły w dorosłość w systemie demokratycznym. 

Celem analizy jest zbadanie wpływu długo- i krótkoterminowych czynników 
wpływających na decyzję wyborczą różnych kohort, w miarę dodawania kolejnych 
bloków zmiennych socjodemograficznych. Pierwsza kolumna poniższych tabel 
przedstawia wpływ trzech zmiennych: identyfikacji partyjnej, indyferencji i autoi-
dentyfikacji na osi lewica–prawica na deklarowany udział w wyborach parlamen-
tarnych w 2005 roku. Kolejne kolumny (Blok 1 do Blok 4) przedstawiają wpływ 
tych trzech zmiennych po dodaniu kolejnych bloków zmiennych kontrolnych.  

Tabela 1 zawiera wyniki regresji logistycznej dla całej próby. Możemy zaob-
serwować, że wszystkie interesujące nas zmienne: identyfikacja partyjna, indyfe-
rencja i autoidentyfikacja na osi lewica–prawica istotnie statystycznie wpływają 
na decyzję o udziale w wyborach w 2005 roku. Dodanie do modelu kolejnych 
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bloków zmiennych pochodzących z lejka przyczynowości (Blok 1 do Blok 4) 
nie zmienia istotności tych zmiennych.  

 
Tabela 1. Regresja logistyczna bez podziały na kohorty 

  BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 N 

Identyfikacja partyjna 0,661*** 0,621*** 0,621*** 0,631*** 0,651***  

Indyferencja 0,057*** 0,059*** 0,059*** 0,054*** 0,056***  

Lewica-prawica 0,603*** 0,602*** 0,602*** 0,497*** 0,491***  

Pseudo R2 0,093 0,107 0,157 0,162 0,180 1609 

Źródło: PGSW 2005. ***<0,001.  
W tabeli 2 te same wyniki przedstawione są w podziale na kohorty. 

 
Analiza pierwszej kolumny dla poszczególnych kohort (tabela 2) pozwoli 

potwierdzić bądź obalić dwie pierwsze hipotezy. Zakładamy, że dla starszych 
największe znaczenie powinny mieć czynniki długoterminowe, czyli identyfika-
cja partyjna lub autoidentyfikacja na osi lewica–prawica, dla młodszych kohort 
najważniejsza będzie indyferencja.  

Otrzymane dane nie układają się w ładny wzór, który pozwoliłby na wycią-
gnięcie jednoznacznych wniosków. Możemy potwierdzić pierwszą hipotezę, 
mówiącą, że wśród najstarszych kohort na decyzję o udziale w wyborach 
wpływają czynniki długoterminowe: identyfikacja partyjna i autoidentyfikacja 
na osi lewica–prawica. Dla osób urodzonych przed 1949 rokiem indyferencja  
(a więc kwestie uznane za ważne) nie jest istotna statystycznie, a więc osoby te, 
decydując się czy wziąć udział w wyborach, nie kierują się racjonalno-indywi- 
dualistycznymi przesłankami.  

Częściowo można potwierdzić też hipotezę drugą – w młodszych kohor-
tach indyferencja jest istotna statystycznie (oprócz osób urodzonych pomiędzy 
1970 a 79 rokiem), nie jest ona jednak jedyną istotną zmienną. Oprócz indyfe-
rencji na decyzję o udziale w wyborach wpływ ma także identyfikacja partyj- 
na (kohorta 1960–69) oraz autoidentyfikacja na osi lewica–prawica (kohorty 
1950–59 i 1980–97). Jedynie dla osób urodzonych pomiędzy 1950 a 59 rokiem 
indyferencja ma podobny wpływ na zmienną zależną co czynniki długotermi-
nowe. W pozostałych przypadkach wpływ identyfikacji partyjnej lub autoiden-
tyfikacji na osi lewica–prawica jest bardziej istotny statystycznie. Warto zauwa-
żyć, że poza najstarszą kohortą identyfikacja partyjna i autoidentyfikacja na osi 
lewica–prawica nie występują łącznie. Identyfikacja partyjna nie ma istotnego 
statystycznie wpływu na decyzję o głosowaniu w najmłodszych kohortach.  
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Tabela 2. Regresja logistyczna w poszczególnych kohortach 

Kohorta   BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 N 

Przed 1939 Identyfikacja partyjna 0,779* 0,73 0,61 0,67 0,681  

 Indyferencja 0,07 0,053 0,049 0,05 0,056  

 Lewica-prawica 0,819*** 0,772** 0,562* 0,564* 0,530  

 Pseudo R2 0,146 0,211 0,279 0,298 0,309 298 

1940–49 Identyfikacja partyjna 1,142** 1,156* 1,171* 1,194* 1,048*  

 Indyferencja 0,012 0,010 -0,002 -0,003 -0,011  

 Lewica-prawica 0,476 0,443 0,364 0,353 0,356  

 Pseudo R2 0,074 0,097 0,166 0,180 0,247 260 

1950–59 Identyfikacja partyjna 0,281 0,276 0,271 0,316 0,364  

 Indyferencja 0,089** 0,088** 0,082* ,082* 0,082*  

 Lewica-prawica 0,626** 0,595* 0,484* 0,454 0,511*  

 Pseudo R2 0,097 0,114 0,161 0,171 0,219 359 

1960–69 Identyfikacja partyjna 1,399** 1,414** 1,601** 1,559** 1,690***  

 Indyferencja 0,054* 0,055* 0,045 0,046 0,065*  

 Lewica-prawica 0,298 0,317 0,166 0,197 -0,087  

 Pseudo R2 0,106 0,111 0,210 0,212 0,286 262 

1970–79 Identyfikacja partyjna 0,011 -0,033 -0,294 -0,282 -0,422  

 Indyferencja 0,052 0,061~ 0,067 0,059 0,054  

 Lewica-prawica 0,492* 0,535* 0,365 0,378 0,476  

 Pseudo R2 0,040 0,065 0,159 0,183 0,284 240 

1980–97 Identyfikacja partyjna 0,038 -0,044 0,079 0,100 0,088  

 Indyferencja 0,091* 0,104* 0,089* 0,087 0,100*  

 Lewica-prawica 0,855** 0,780* 0,907** 0,866** 0,913**  

 Pseudo R2 0,114 0,185 0,23 0,235 0,291 190 

Źródło: PGSW 2005.   *<0,05;   **<0,01;   ***<0,001. 



Marta Żerkowska-Balas 212

Na szczególną uwagę zasługuje silny wpływ dychotomii lewica–prawica na 
decyzję o głosowaniu wśród najmłodszej kohorty (1980–97). Wydawać by się 
mogło, że dla osób, które nie doświadczyły osobiście komunizmu, dychotomia 
ta nie powinna mieć aż tak dużego znaczenia. Jednakże trwałość tego rozłamu 
także wśród ludzi młodych, potwierdziły badania Mirosławy Grabowskiej 
(2004).  

Jeśli chodzi o trzecią hipotezę, otrzymane dane potwierdzają, że dodanie ko-
lejnych bloków zmiennych wpływa na istotność identyfikacji partyjnej i autoi-
dentyfikacji na osi lewica–prawica u starszych kohort. Rozszerzenie modelu  
o kolejne zmienne zmniejsza istotność tych zmiennych u osób urodzonych  
w przed rokiem 1939 i w latach 1940–49 i 1950–59. W młodszych kohortach 
(1960–69 i 1980–97) dodawanie kolejnych bloków zmiennych praktycznie nie 
zmniejsza wpływu identyfikacji partyjnej i autoidentyfikacji na osi lewica 
–prawica na zmienną zależną. W kohorcie 1960–69 dodanie czwartego bloku 
zmiennych, najsilniej związanego z identyfikacją partyjną, wręcz zwiększa jej 
wpływ.  

Nietypowo zachowuje się kohorta 1970–79, dla której niewielkie znaczenie 
ma tylko autoidentyfikacja na osi lewica–prawica, ale i ta zmienna traci istot-
ność statystyczną po dodaniu drugiego bloku zmiennych. Należy więc szukać 
innych przyczyn głosowania w tej grupie wiekowej. 

 
 

Wnioski 
 
Podsumowując, wykonana analiza z dużym prawdopodobieństwem pozwala 

powiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia ze spadkiem znaczenia długoter-
minowych determinant decyzji wyborczej. Całkowite potwierdzenie hipotez 
wymaga jednak rozszerzenia analizy na inne wybory. 

Przez długi czas przynależność do danej klasy, grupy religijnej czy etnicznej 
pozwalały z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć decyzję wyborcy, bo-
wiem ułatwiając orientację w świecie polityki, ułatwiały decyzję wyborczą, 
wpływając tym samym na skłonność do głosowania. Dziś klasa czy religia 
przestały określać przynależność partyjną. W świecie zachodzi proces moder-
nizacji, obserwowana jest indywidualizacja głosowania. Zjawiska te zachodzą 
także w Polsce.  

Analiza pokazuje, że w starszych wiekiem kohortach długoterminowe czyn-
niki, takie jak identyfikacja partyjna czy autoidentyfikacja na osi lewica–prawica, 
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wpływają pozytywnie na skłonność do głosowania. Zgodnie z przewidywania-
mi, w kohortach tych nieistotna jest indyferencja, będąca przybliżeniem głoso-
wania opartego na czynnikach krótkoterminowych.  

Młodsze grupy wiekowe podejmują decyzję zarówno na podstawie czyn-
ników długoterminowych, jak i krótkoterminowych, przy czym oba rodzaje 
czynników wpływają na decyzję o udziale w wyborach symultanicznie. Młodsi 
wyborcy podejmują decyzję o tym, czy i na kogo zagłosować zwracając uwagę 
na istotne w danym okresie kwestie. Nie rezygnują oni przy tym zupełnie  
z długoterminowych predyktorów decyzji wyborczej, takich jak autoidentyfi-
kacja na osi lewica–prawica. Jednakże wśród najmłodszych kohort wpływ 
identyfikacji partyjnej na decyzję o udziale w wyborach jest nieistotny staty-
stycznie. Ponadto wśród młodszych wyborców obserwuje się spadek wpływu 
zmiennych socjodemograficznych na długoterminowe determinanty decyzji 
wyborczej, co oznacza, że zmienne, które do tej pory określały przynależność 
jednostki do pewnej grupy, przestają wpływać na kształtowanie tożsamości 
politycznej.  

Rosnący wpływ krótkoterminowych czynników na decyzję o udziale w wy-
borach może oznaczać, że podobnie jak w Europie Zachodniej uczestnictwo  
w wyborach staje się działaniem instrumentalnym, nakierowanym na odniesie-
nie konkretnych korzyści. Spadek znaczenia zwłaszcza identyfikacji partyjnej 
(w najmłodszych kohortach nie jest ona w ogóle istotna) potwierdza założenie, 
że udział w wyborach przestaje być aktem afirmacji, przynależności do okre-
ślonej grupy.  

Być może także inne aktywności obywatelskie ulegają indywidualizacji i są 
nakierowane przede wszystkim na osiągnięcie określonego celu. Oznaczałoby 
to, że ludzie angażują się w określone działania z pobudek indywidualistyczno- 
-racjonalnych, chcąc osiągnąć konkretny cel, a nie na przykład z poczucia 
obowiązku czy z powodu przynależności do określonej grupy. 
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Wstęp. Społeczny kontekst debaty 
 
W Polsce istnieje około 64,5 tys. stowarzyszeń i 10,1 tys. fundacji1, z czego 

76% organizacji ma siedzibę poza dużymi miastami (mającymi ponad 500 tys. 
mieszkańców), 20% działa na obszarach wiejskich, 12% organizacji ma siedzi-
bę w Warszawie (Gumkowska, Herbst, Radecki 2008). W Warszawie działa 
65% organizacji z Mazowsza, ale w innych regionach koncentracja organizacji 
pozarządowych w głównych centrach administracyjnych jest mniejsza – od 
12% na Śląsku, do około 45% w województwach łódzkim i pomorskim. 

Działalność organizacji pozarządowych jest bardzo różnorodna. Spośród 
nich 38,3% działa głównie w obszarze sportu, turystyki, rekreacji i hobby, 
12,8% w edukacji, 12,7% w obszarze kultury i sztuki, 11,2% w sferze usług 
socjalnych i pomocy społecznej, 7,7% w obszarze ochrony zdrowia. Prawa 
człowieka stanowią główny obszar działań dla zaledwie 2% organizacji, a ba-
dania naukowe dla 0,7% organizacji (tamże). Jedna na cztery organizacje twier-
dzi, że prowadzi działania w najbliższym sąsiedztwie.  

 

                                                            
1 Liczba podmiotów z rejestru REGON na dzień 1 września 2009 (bez Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych). Za: Gumkowska, Herbst, Radecki 2008. 
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W grupie tej 37% organizacji nie działa w systemie projektowym, a w co 
drugiej organizacji realizującej projekty budżet nie przekracza 5000 zł. Z badań 
Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że w 2007 roku co dziesiąta organizacja 
nie miała żadnych przychodów (tamże). Przychody połowy organizacji wynio-
sły poniżej 18 tys. zł; 5% organizacji dysponuje budżetami powyżej 1 mln zł, 
kumulując tym samym 70–80% zasobów finansowych całego trzeciego sektora.  
Źródła przychodów, z których w 2007 roku korzystało najwięcej organiza-

cji, to składki członkowskie (65%), fundusze samorządowe (57%), darowizny 
od osób fizycznych (41%), darowizny od instytucji i firm (43%). W latach 
2004–2008 dofinansowanie ze środków unijnych otrzymało około 9% organi-
zacji.  

W 2008 roku 29% organizacji podało, że w ostatnim roku zatrudniało płat-
ny personel. Jednak tylko połowa pracowników pracowała na etat bądź część 
etatu, pozostali na podstawie umów cywilnoprawnych. Dodatkowo 14% orga-
nizacji skorzystało z płatnej pracy na zasadzie jednorazowych umów o dzieło 
lub zleceń. Zatrudnienie w trzecim sektorze stanowi 0,7% zatrudnienia w go-
spodarce narodowej poza rolnictwem. Ponad połowa badanych organizacji 
(57%) w ogóle nie miała płatnych pracowników. W większości bazowały one 
na społecznej pracy zarządów, członków i wolontariuszy (tamże). 

Trudno zatem analizować tak zróżnicowany sektor łącznie, prowadzi to do 
nierzadko krzywdzących uproszczeń. Warto ich zaś unikać między innymi dla-
tego, że zaufanie Polaków do organizacji pozarządowych jest niskie2. Ze 
stwierdzeniem, że „w organizacjach pozarządowych często dochodzi do nad-
użyć i prywaty” zgodziło się w 2007 roku 45,2% Polaków (Baczko, Ogrocka 
2008). Niewielka jest także wiedza ich na temat. Zaledwie co trzeci Polak de-
klaruje, że zna termin „organizacja pozarządowa” i wie, co on oznacza, a tylko 
5% zna pojęcie „trzeci sektor” (Gumkowska, Herbst, Radecki 2008).  

 
 

                                                            
2 Z badań nad zaufaniem do organizacji pozarządowych, przeprowadzonych przez firmę 

GlobeScan (przy współpracy z CBOS) w dwudziestu krajach świata wynika, że w Polsce wy-
stępuje niski poziom zaufania do NGO. Wskaźnik ten wynosi dla Polski +7, co oznacza, że 
osób darzących zaufaniem organizacje pozarządowe jest o 7% więcej niż osób, które im nie 
ufają. Dla porównania: w Kanadzie wskaźnik ten wyniósł 49, w Wielkiej Brytanii 39, w Stanach 
Zjednoczonych 38, zaś w Niemczech 16 (2006). Centrum Badania Opinii Społecznej (2006). 
Zaufanie do rządu, przedsiębiorstw, ONZ i organizacji pozarządowych w 20 krajach świata 
(http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_004_06.PDF). 
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Podstawy teoretyczne 
 
Przy tak skomplikowanym zagadnieniu, jakim są organizacje pozarządowe,  

i niskim poziomie wiedzy na ich temat, szczególna odpowiedzialność ciąży  
na mediach. To one są głównym źródłem informacji, „pośredniczą między 
zwykłymi ludźmi a światem poza ich obserwacją” (Goban-Klas 2004: 114). 
Wpływają na percepcję rzeczywistości społecznej, kształtują nasze postrzega- 
nie grup, do których nie należymy i zjawisk, których nie doświadczyliśmy 
(McQuail 2007).  

Jedną z teorii wyjaśniających wpływ mediów na opinię publiczną jest teoria 
ustanawiania agendy (agenda-setting) Maxwella McCombsa (2008). Według tej 
teorii media masowe wpływają na nasz obraz spraw społecznych skupiając 
naszą uwagę i wyznaczając kwestie, które postrzegamy jako istotne. „Począt-
kowo, poprzez ekspozycję w mediach masowych, ludzie uświadamiają sobie 
istnienie ważnych elementów świata wykraczających poza ich osobiste do-
świadczenie, a następnie przypisują im określoną ważność” (tamże, s. 159). 

Ustanawianie agendy przez media to ich zdolność do zmiany hierarchii 
ważności tematów ważnych dla społeczeństwa (agendy publicznej). Agenda 
medialna (czyli tematy znajdujące się w centrum zainteresowania mediów) 
może przekazywać także atrybuty emocjonalne i poznawcze, które wpływają 
na opinie.  Ludzie formułując opinię na jakiś temat czy podejmując decyzję 
nie dokonują raczej skomplikowanych analiz całości posiadanych informa- 
cji, lecz przywołują informacje aktualne, najłatwiej dostępne, opierając się  
w dużym stopniu na agendzie ustalanej przez media. Przy czym należy pa- 
miętać, że inne czynniki także wpływają na kształtowanie opinii. Znaczenie 
mają tu zarówno cechy nadawcy (między innymi jego kompetencje, autory-
tet), właściwości przekazu (np. sposób argumentacji, złożoność) (Wojciszke 
2005), jak i właściwości odbiorcy (między innymi potrzeba orientacji w spra-
wach publicznych, osobiste doświadczenia, intensywność kontaktu z media-
mi) (McCombs 2008). 

Teoria ustanawiania agendy została potwierdzona w szeregu badań empi-
rycznych (por. McCombs 2008). W analizowaniu wpływu środków masowego 
przekazu na opinie przydatna jest także koncepcja spirali milczenia, autorstwa 
Elisabeth Noelle-Neumann (1991, za: McQuail 2007: 507). Teoria ta mówi  
o tym, że wiele osób ulega opiniom, które ich zdaniem dominują w społeczeń-
stwie, ponieważ boją się izolacji, na którą narażone są jednostki nonkonformi-
styczne. Na skutek tego zjawiska dominujące poglądy pogłębiają swoją prze-



Agnieszka Kaim 220

wagę, a alternatywne opinie są marginalizowane. Media wpływają zatem na to, 
jaki pogląd będzie się umacniał w społeczeństwie. 

Ponieważ media istotnie oddziałują na sposób postrzegania rzeczywistości, 
ważnym aspektem medialnej debaty jest jej otwartość. Jak zauważa Barbara 
Jabłońska (2009: 7–8): „Kształtowanie się oraz funkcjonowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w znacznej mierze uzależnione jest od istnienia otwartej, wol-
nej od przemocy językowej debaty publicznej, stanowiącej konstytutywną ce-
chę demokracji deliberacyjnej. […] Szczególnie istotna rola w tak rozumianym 
procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze komunikacyj-
nym przypadać powinna mediom masowym”. Jednak dostęp do mediów nie 
jest równy, a ponieważ ich oddziaływanie jest duże, warto odkrywać te nierów-
ności. Podstaw do krytycznej analizy ukrytych w dyskursie stosunków władzy 
dostarcza teoria przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu. 

Władza o przemocy symbolicznej to władza narzucająca znaczenia (Bour-
dieu, Passeron 2006). Język jest narzędziem przemocy symbolicznej, wiąże się 
on z dominacją przedstawicieli grupy uprzywilejowanej, wyposażonej w kapitał 
symboliczny (np. wykształcenie, autorytet). Dominacja ta może polegać na 
„dyskursywnym zniekształcaniu obrazu rzeczywistości społecznej, wykluczaniu 
pewnych wątków”; decydowaniu o tym, co i jak się mówi; określaniu tego, co 
znaczące (Jabłońska 2009: 42).  

Selekcja znaczeń może odbywać się pomocą środków masowego przekazu. 
„Władzy symbolicznej można używać poprzez „informowanie, zachęcanie do 
działania, selektywne ukierunkowywanie uwagi, perswazję, definiowanie sytu-
acji i nadawanie ram rzeczywistości” (McQuail 2007: 455). 

 
 

Perspektywa badawcza 
 
Przyjęta perspektywa badawcza zakłada zastosowanie krytycznej analizy 

dyskursu medialnego. W centrum uwagi KAD pozostają relacje między dyskur-
sem a istotnymi problemami życia społecznego (Fairclough, Duszak 2008). 
KAD wychodzi z założenia, że dyskurs ma siłę sprawczą (tamże), że przyczy-
nia się do przekształcania kontekstu (Wodak 2008; Dijk 2001, za: Grzymała-
Kazłowska 2004). Krytyczna analiza dyskursu demaskuje nierówności utrwala-
ne przez język (Habermas 1999, za: tamże). 

Zdaniem Teuna van Dijka, Krytyczna Analiza Dyskursu ma sens o tyle, o ile 
jest w stanie wyjaśniać rolę użycia języka w (re)produkowaniu dominacji i nie-
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równości (1993). Dominacja ta objawia się w dwóch podstawowych obszarach: 
w uprzywilejowanym dostępie do udziału w dyskursie i limitowaniu dostępu 
innych do niego oraz w narzucaniu poprzez dyskurs wybranych opinii, ideolo-
gii, norm i wartości (tamże).  

Badaczowi posługującemu się podejściem KAD chodzi nie tylko o opis, 
lecz także o zmianę rzeczywistości społecznej (Lisowska-Magdziarz 2006). 

 
 

Cele i pytania badawcze 
 
Badanie ma na celu analizę debaty prasowej3 na temat tzw. trzeciego sekto-

ra, która odbywała się na łamach „Gazety Wyborczej”. Szczegółowe pytania 
badawcze są następujące: 
 Czy w debacie wystąpił równy dostęp do możliwości artykulacji własnych 

interesów? Czyje interesy są reprezentowane? Kto zabiera głos? 
 Jakie wątki są podkreślane, a jakie wykluczane? Czy badany dyskurs pokazu-

je jeden obraz świata, jeden zespół wartości czy wiele? 
 Jak wygląda sposób argumentacji? Czy opiera się na racjonalnych przesłan-

kach czy na chwytach perswazyjnych (takich jak np. wątpliwe lub fałszywe 
presupozycje, odwoływanie się do stereotypów i uprzedzeń)?  

  Jaka jest obecna w debacie wizja trzeciego sektora? Jaki typ organizacji 
uważa się za powszechny? Czy jest to obraz pełny czy wyrywkowy? O czym 
się nie wspomina? Na doświadczenia jakich organizacji się powołuje? 

 Czy w tekstach nie brakuje istotnych informacji, które zmieniałyby sens 
wypowiedzi? 

 Co uważa się za kluczowe problemy trzeciego sektora? 
 Jakie wysuwa się postulaty działania i do kogo (do NGO, rządu, społeczeń-

stwa)? 
 Jakie może być oddziaływanie dyskursu?  

 
 

                                                            
3 Za definicję debaty prasowej przyjmuję dyskusję toczoną w określonym przedziale czaso-

wym na łamach prasy, w której dyskutanci przedstawiają swoje stanowiska w zakresie główne-
go wątku tematycznego (Jabłońska 2009: 55–56). Pojęcia „debata publiczna” używam zaś 
mając na myśli debatę prasową wraz z innymi głosami dotyczącymi poruszanych w niej pro-
blemów – wypowiedziami internautów, komentarzami na blogach, opiniami organizacji, opi-
niami uczestników dyskusji panelowych itp. 
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Opis materiału badawczego 
 
Przedmiotem analizy jest debata na temat organizacji pozarządowych, która 

odbywała się na łamach „Gazety Wyborczej” od 6 stycznia do 31 marca 2010. 
Przeanalizowano wszystkie (dziesięć) artykuły na ten temat, autorstwa Agnieszki 
Graff, Wandy Nowickiej, Adama Bodnara i Jacka Kucharczyka, Janiny Ochoj-
skiej, Przemysława Sadury, Elżbiety Korolczuk, Anny Radwan-Röhrenschef, 
Jakuba Wygnańskiego, Jana Grzymskiego i Macieja Kassnera oraz Rafała Szym-
czaka. Stanowią one spójną debatę, odrębną od debaty prasowej prowadzonej na 
łamach innych dzienników. Autorzy nawiązują nawzajem do swoich tekstów, 
brak jednak połączeń zewnętrznych – nawiązań do artykułów w innych gazetach.  

Dziesięć analizowanych artykułów ukazało się zarówno na łamach „Gazety 
Wyborczej”, jak i w portalu internetowym wyborcza.pl. Na portalu były one 
reklamowane wspólnie jako debata o organizacjach pozarządowych (danemu 
tekstowi towarzyszyły linki do pozostałych tekstów), co potwierdza wybranie 
właśnie tych, a nie innych tekstów do analizy.  

Analiza tej debaty jest istotna, mimo iż zawiera ona zaledwie dziesięć tek-
stów, „Gazeta Wyborcza” zajmuje bowiem wśród dzienników drugie miej- 
sce w Polsce zarówno pod względem poczytności4, jak i opiniotwórczości5 
mierzonej ilością cytowań. Sytuuje się tym samym między „Faktem” (bardziej 
poczytnym, lecz mniej opiniotwórczym) i „Rzeczpospolitą” (bardziej opinio-
twórczą, lecz mniej poczytną).  

Ponadto przedmiotem analizy były komentarze internautów zamieszczone 
pod omawianymi artykułami na portalu wyborcza.pl, a także na ngo.pl – porta-
lu organizacji pozarządowych, gdzie opublikowano przedruki. 

 
 

Wyniki analizy dyskursu 
 
Analizowana debata prasowa zapoczątkowana została tekstem Agnieszki 

Graff pt. Urzędasy, bez serc, bez ducha. Autorka wskazała na istnienie w Polsce 
tzw. NGOizacji – działania społeczne, które powinny być oddolne i sponta-
niczne, instytucjonalizują się. Artykuł ten stanowił zwornik dyskusji (por. Ja-

                                                            
4 Wyniki Polskich Badań Czytelnictwa za okres grudzień 2009 – maj 2010, czytelnictwo 

GW wyniosło 14,60% (http://www.pbczyt.pl/page.php?d=2&p=6&m=4&c=1&w=1). 
5 Raporty Instytutu Monitorowania Mediów: styczeń 2010 (III miejsce), luty 2010 (II miej-

sce), marzec (II miejsce) (www.instytut.com.pl). 
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błońska 2009) – zogniskował wokół siebie sieć wewnętrznych połączeń, spo-
tkał się z reakcją w postaci dziewięciu artykułów polemicznych. 

W debacie zabrało głos 7 mężczyzn i 5 kobiet6. Wszyscy związani byli  
z warszawskimi organizacjami lub instytucjami: 6 osób związanych było z du-
żymi organizacjami pozarządowymi o ogólnopolskim zasięgu działania, 2 oso-
by z Uniwersytetem Warszawskim, 3 osoby zarówno z UW, jak i z dużą  
organizacją, 1 osoba z warszawską grupą nieformalną. Nikt nie reprezentował 
organizacji pozarządowej, mającej siedzibę poza Warszawą. Łącznie w debacie 
powołano się na doświadczenia dwunastu dużych warszawskich organizacji  
i jednej inicjatywy skupiającej także małe organizacje (chodzi o tzw. „ruch ali-
menciar” – kobiet dążących do przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego). 

Tekst otwierający debatę zawiera szereg perswazyjnych zabiegów, takich jak 
wątpliwe presupozycje7 („Fakt, że nie potrafimy sobie tego [masowych ruchów społecz-
nych] wyobrazić, to jeden z efektów NGOizacji”) czy prezentowanie jako fakt nie-
sprawdzonych do końca twierdzeń („Im więcej robią NGOsy, tym mniej robi pań-
stwo”, „W Polsce nie ma ani jednej organizacji feministycznej, do której można by się  
zwyczajnie zapisać i uczestniczyć w jej działaniu według jakichś klarownych reguł, nie będąc 
jej etatową pracowniczką”).  

Za chwyt perswazyjny mający przekonać o słabości trzeciego sektora można 
też uznać stwierdzenie autorki, że „Najpotężniejszym przejawem społeczeństwa obywa-
telskiego jest Rodzina Radia Maryja, zdolna do mobilizowania zastępów wolontariuszy czy 
manifestantów (w 2007 roku Rodzina miała 135 tys. 200 członków). Tworzone przez Ro-
dzinę »podwórkowe kółka różańcowe dzieci«” to masowy oddolny ruch społeczny, 
który daje ludziom poczucie sensu i celu”. Autorka pomija istotną informację  
o roli instytucji Kościoła we wspieraniu tego ruchu, trudno zatem nazwać go 
prawdziwie oddolnym. Co zaś do przypisywania cech społeczeństwa obywatel-
skiego Rodzinie Radia Maryja, ciekawej perspektywy dostarcza tu Ewa Bobrow-
ska (2007), która analizowała radiomaryjny dyskurs. Podkreśla ona, że „pojęcie 
społeczeństwa obywatelskiego nie jest obojętne aksjologicznie – jest ono ściśle 
związane z ideami demokracji i do nich nawiązuje” (s. 166). Z analiz Bobrow-
skiej wynika, że dyskurs radiomaryjny, chociaż aktywizuje do zaangażowania się  
w życie publiczne, czyni to często w sprzeczności z wartościami społeczeństwa 
obywatelskiego, jest bowiem hierarchiczny, zamknięty, pozbawiony tolerancji na 
inne poglądy i członków innych wspólnot. 

                                                            
6 Łącznie jest 12 nadawców, gdyż dwa teksty napisane były wspólnie przez dwóch autorów. 
7 Por. Lisowska-Magdziarz 2006, s. 86–87. 
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Warto dodać, że podczas debaty w Fundacji im. Stefana Batorego Agniesz-
ka Graff zaznaczyła, że redakcja usunęła z jej tekstu fragmenty analityczne  
i zmieniła tytuł na bardziej prowokujący, „Gazeta” ma więc także udział  
w działaniach perswazyjnych. 

Perswazyjne chwyty występują również w trzech innych tekstach, obecne 
jest prezentowanie jako fakt niesprawdzonych twierdzeń („W ten właśnie sposób 
Polska powoli dogania świat zachodni, gdzie profesjonalizacja jest czymś normalnym i oczy-
wistym”; „Sławoj Żiżek zauważył kiedyś, że „śmiech z puszki” w serialach komediowych 
nie zachęca nas do śmiechu, tylko śmieje się za nas. Tak działają także organizacje poza-
rządowe”). Czy faktycznie istnienie organizacji pozarządowych zmniejsza spo-
łeczną samoorganizację? 

W analizowanej debacie prasowej za główne problemy trzeciego sektora 
uznaje się nadmierną profesjonalizację i instytucjonalizację działań (5 osób), 
uzależnienie od systemu grantowego (5 osób), niską samoorganizację obywa-
teli (4 osoby), rywalizację między organizacjami (4 osoby). Padają między 
innymi postulaty tworzenia masowych ruchów społecznych zamiast organi- 
zacji pozarządowych, wspierania oddolnego aktywizmu społecznego, a nie 
jedynie profesjonalnych organizacji pozarządowych. Jednak głos aktywistów 
działających poza trzecim sektorem jest w debacie reprezentowany tylko 
przez jedną osobę. 

Postulaty wysuwane są również do administracji publicznej – o większe 
wsparcie dla organizacji, budowanie atmosfery zaufania, ułatwienie im zdobywa-
nia pieniędzy, ale i skuteczne kontrolowanie wymuszające transparentność. 

Do trzeciego sektora kierowane są z kolei postulaty otwartego deklarowania 
politycznych preferencji, wzmacniania skuteczności działań i dobrego zdefi-
niowania nowych problemów społecznych.  

Na tle głosów mówiących o zagrożeniu płynącym z profesjonalizacji i tych 
podkreślających, że konieczna jest równowaga, a zjawisko to ma zalety i wady, 
wyróżnia się artykuł Adama Bodnara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  
i Jacka Kucharczyka z Instytutu Spraw Publicznych. Odcinają się oni od postu-
latów o szczególnym wspieraniu oddolnych działań, najbardziej zdecydowanie 
popierają profesjonalizację, tworzenie tzw. okrętów flagowych trzeciego sekto-
ra. Ich zdaniem „oddolne ruchy czy spontaniczna inicjatywa są dobre na zor-
ganizowanie manifestacji, pikiety, akcji zbierania podpisów. Zresztą i to lepiej 
robić profesjonalnie, by nie marnować entuzjazmu zaproszonych na akcję ludzi 
(a jest czego się uczyć)”. Swoją wizję sektora opierają na specyfice think- 
-tanków i organizacji strażniczych, do jakich zaliczają się ich instytucje, tymcza-
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sem organizacje zajmujące się głównie badaniami naukowymi stanowią jedynie 
0,7% polskich organizacji pozarządowych, a prawa człowieka stanowią główny 
obszar działań dla zaledwie 2% organizacji. 

Debata na łamach „Gazety Wyborczej” pokazuje wyrywkowy obraz trze-
ciego sektora. Przykład typowej organizacji pozarządowej, jaki się z niej wy-
łania (ze szczególnym uwzględnieniem głównego tekstu debaty), to opierająca 
się przede wszystkim na publicznych, w tym unijnych funduszach organizacja 
zatrudniająca etatowych pracowników, uzależniona od systemu grantowego. 
Tymczasem badania pokazują, że największym procentowo źródłem przy-
chodów organizacji są fundusze publiczne, ale najpopularniejszym – skład- 
ki członkowskie. Co dziesiąta organizacja w ogóle nie osiąga przychodów,  
a połowa osiąga przychody poniżej 18 tys. zł, 57% nie ma płatnych pracow-
ników, zaś z funduszy unijnych skorzystało 9% organizacji (Gumkowska, 
Herbst, Radecki 2008). 

Debata miała charakter zamknięty, udział w niej nie był równy. Nadrepre-
zentowana była perspektywa dużych warszawskich organizacji pozarządowych, 
a perspektywa organizacji małych, tudzież działających w mniejszych miastach 
czy na terenach wiejskich, była nieobecna. Generalizowania starało się unikać 
dwoje autorów – Janina Ochojska i Jakub Wygnański, który podkreślał różno-
rodność sektora. Pozostałe osoby przemilczały ten aspekt. 

Można przyjąć, że konstruowana w tym dyskursie wizja trzeciego sektora 
reprezentuje doświadczenia i przekonania wąskiej grupy uprzywilejowanych 
osób (członkowie zarządów dużych stołecznych NGOsów, badacze z Uniwer-
sytetu Warszawskiego), co może świadczyć o obecnej w dyskursie dominacji 
mającej charakter przemocy symbolicznej. 

Co ciekawe, podczas trwania debaty zgłaszano postulat jej demokratyzacji 
i zwracano uwagę na to, że pomija się w niej znaczną część organizacji. Widać 
to między innymi w wypowiedziach czytelników pod omawianymi artykułami 
na portalu wyborcza.pl, a także na portalu ngo.pl, gdzie umieszczono przedruki 
tych tekstów i relacjonowano prowadzoną debatę: 

„Sądzę, że dziennikarze i socjologowie znają trzeci sektor tylko przez pryzmat organizacji dzia-
łających w dużych miastach, a zupełnie nikt nie interesuje się rolą i sytuacją małych stowarzy-
szeń. One są w innej sytuacji, ale i mają inny charakter. Z tego względu mają stale „pod górkę”. 
Zainteresujcie się wreszcie nami!”. 

„Myślę, że patrząc z perspektywy Warszawy, gdzie faktycznie dzieli się duże pieniądze wśród 
kilku organizacji czy fundacji, autorka nie dostrzega wielkiej ilości inicjatyw i grup, które dzia-
łają w całej Polsce nie mając najmniejszej szansy na „grant” czy instytucjonalną dotację”. 
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„Poza tym nie wiem, czy taki sam problem występuje w stowarzyszeniach biznesmenów, wędka-
rzy, kibiców Legii Warszawa, kołach gospodyń wiejskich, Ochotniczych Strażach Pożarnych, 
stowarzyszeniach sportowych itp. Przecież to również są organizacje i pozarządowe, i obywatel-
skie. Gdyby zawęziła Pani swoje wnioski do pewnej grupy NGO-sów artykuł byłby i obiektyw-
ny i ciekawy i pożyteczny”. 

„Cała dyskusja na łamach gazety pokazuje jedno. Nikt właściwie nie wie, co to jest sektor po-
zarządowy. Wszyscy próbują głosić ogólne tezy na temat całego sektora, a jest to zbiorowość, któ-
ra nie da się wrzucić do jednego worka”. 

Krytycznych w ten sposób reakcji czytelników na obraz świata przedstawio-
ny w dyskursie było 7 (z 81 komentarzy). 

Postulat włączenia do debaty szerszego środowiska został postawiony także 
w sposób oficjalny 8 lutego, czyli prawie na dwa miesiące przed pojawieniem 
się ostatniego z omawianych tekstów na łamach „Gazety Wyborczej”. Ogól-
nopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wydała oświadczenie:  

„Cieszymy się z zainteresowania stanem rozwoju polskich organizacji pozarządowych i społe-
czeństwa obywatelskiego, jednocześnie zauważamy, że aby tocząca się debata spełniła rolę kata-
lizatora pożądanych zmian, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim trzeba 
dobrze zdefiniować problem, którego dotyczy ta dyskusja i zadbać o jakość samej debaty, 
m.in. poprzez włączenie szerszego, bardziej zróżnicowanego grona jej uczestni-
ków. Ważne też, by nie tylko ujawniać niepożądane zjawiska, ale i precyzować sposoby 
szukania pozytywnych rozwiązań. […] Prowadząc debatę, dobrze jest mieć świadomość 
skali zjawisk i szerszego obszaru, w obrębie którego one występują. […] Naszym zdaniem, aby 
przedstawiany czytelnikom obraz działań tych organizacji i ich problemów był pełny, konieczne 
jest włączenie do dyskusji różnorodnych przedstawicieli tych środowisk. […] Widząc publiczne 
zainteresowanie działalnością organizacji pozarządowych, zachęcamy organizacje do włączenia 
się do merytorycznej debaty, tak aby jej efekty stały się podstawą wzmocnienia i ulepszenia sekto-
ra organizacji pozarządowych”.  

Nie doprowadziło ono jednak do demokratyzacji dyskusji na łamach „Ga-
zety Wyborczej”. Aby możliwe było przedyskutowanie problemów tak zróżni-
cowanego trzeciego sektora, konieczne jest włączenie przedstawicieli także 
innych podmiotów do otwartej debaty. Obecna debata może utrwalać jedno-
stronny obraz problemów tych organizacji, skupiając się na kwestiach dotykają-
cych nieznaczny procent organizacji. Ponieważ debata „Gazety Wyborczej” 
skupiona była na nieprawidłowościach związanych ze zdobywaniem i wykorzy-
stywaniem grantów, w oczach opinii publicznej związek „organizacja = finan-
sowe nadużycia” może się utrwalić. Analiza wszystkich 74 komentarzy umiesz-
czonych na forum internetowym portalu wyborcza.pl pokazała, że część ko-
mentujących wyraża brak zaufania do organizacji. Pojawiło się 10 komentarzy 
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wyrażających zaufanie do sektora pozarządowego i 16 komentarzy mówiących  
o jego braku, zwłaszcza w kontekście finansów, np.: 

„Wszystkie organizacje pozarządowe i fundacje służą jednemu celowi: nabiciu kiesy prezesa i je-
go pociotkom publicznym groszem”. 

„Organizacje te stały się „przykrywkami” do prywatnych przedsięwzięć ich członków. Nie 
rozliczają się z otrzymanych pieniędzy, ich celem jest tylko i wyłącznie rozparcelowanie kasy 
w korytku”. 

„Po 20 latach demokracji sektor NGO stał się w przeważającej większości młynem do mielenia 
publicznych pieniędzy, budżetowych lub europejskich”. 

„Wtedy skończy się ta fikcja działania NGO niby nie dla zysku, a więc sztucznego nadmuchi-
wania wydatków po to by coś z nich uszczknąć dla siebie, zakupu sprzętu niby dla „projektu”,  
a tak naprawdę po to by wyposażyć swoje biuro itp.”. 

Trudno jednoznacznie orzekać o związku przyczynowym, ale jest możliwe, 
iż badana debata wpłynęła na brak zaufania czytelników do organizacji trzecie-
go sektora. Warto tu rozważyć efekt spirali milczenia – być może czytając arty-
kuły koncentrujące się na tych problemach i komentarze wyrażające brak za-
ufania, ludzie zaczęli mieć tendencję do formułowania opinii o braku zaufania 
do organizacji pozarządowych. 

A nawet jeśli ludzie nie przejęli opinii autorów biorących udział w debacie, 
to, w myśl teorii ustanawiania agendy McCombsa, mogli przejąć hierarchię 
ważności prezentowanych w medialnej debacie tematów. Ta zaś jako główne 
problematyczne kwestie związane z trzecim sektorem przedstawiła profesjo-
nalizację, instytucjonalizację działań, uzależnienie od grantów. Tymczasem są 
to istotne problemy, dotyczące jednak stosunkowo wąskiej grupy organizacji. 
Być może pominięto bardziej powszechne problemy, które ujawniłyby się, 
gdyby głos w debacie zabrali także przedstawiciele mniejszych organizacji  
z mniejszych miejscowości. Przykładowo w badaniach realizowanych na zlecenie 
Stowarzyszenia Klon/Jawor (Gumkowska, Herbst, Radecki 2008: 120), jako 
odczuwalne problemy organizacje uznały najczęściej (ponad 20% wskazań): 
 Trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadze-

nia działań organizacji – 61,4%. 
 Nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej – 52,8%. 
 Nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze środ-

ków grantodawców, sponsorów lub funduszy Unii Europejskiej – 51,7%. 
 Brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji 

– 50,7%. 
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 Niejasne reguły współpracy organizacji z administracją publiczną – 31,9%. 
 Trudności w utrzymaniu dobrego personelu, wolontariuszy – 30,5%. 
 Brak dostępu do wiarygodnych informacji, ważnych dla organizacji – 27,4%. 
 Znużenie liderów organizacji, „wypalenie” osób zaangażowanych jej prace – 

26,8%. 
 Niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działania organizacji – 

26,2%. 
 Zbyt wysokie obciążenia podatkowe organizacji – 21,8%. 

 
Hipotezę o efekcie agenda-setting może tu potwierdzać recepcja omawianej 

debaty w organizacjach pozarządowych. Trzy środowiska zorganizowały de- 
baty na temat trzeciego sektora: Fundacja im. Stefana Batorego, kobieco-
queerowa centra kulturalno-społeczna UFA oraz Wielkopolska Rada Koor- 
dynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Fakt zorganizowania takich 
spotkań pokazuje, że organizacje przyjęły pewną optykę, uznały tę kwestię za 
najważniejszą w tym momencie i wartą namysłu.  

 
 

Wnioski 
 
Debata na łamach opiniotwórczej prasy utrwala pewien obraz problemów  

i potrzeb trzeciego sektora. Wiele z nich, takich jak profesjonalizacja czy nad-
mierne opieranie budżetu na konkursach grantowych, jest niezwykle istotnych, 
trzeba jednak pamiętać, że jest to niepełny obraz problemów i specyfiki działa-
nia organizacji. Wśród możliwych efektów analizowanego dyskursu wymienić 
można oddziaływanie na kształtowanie systemowych rozwiązań określających 
ramy działania całego trzeciego sektora – między innymi obowiązków spra-
wozdawczych. Na przykład aktualnie toczy się dyskusja o uproszczeniu zasad 
księgowości dla małych organizacji pozarządowych. Odpowiednie postulaty 
trafiły do ministra finansów. Poziom społecznego poparcia dla wprowadzenia 
takiego rozwiązania zależy między innymi od postrzegania trzeciego sektora. 
Dlatego analiza debaty publicznej na temat organizacji jest szczególnie istotna. 
Chodzi o to, aby rozwiązania wprowadzane w tym przypadku i w innych 
uwzględniały nie tylko dominującą w debacie perspektywę dużych miejskich 
organizacji. 
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W 2010 roku przypadła piętnasta rocznica zakończenia krwawego konfliktu 
w byłej Jugosławii. Społeczeństwo obywatelskie w Bośni i Hercegowinie (BiH) 
to zwierciadło specyfiki tego wieloetnicznego państwa, wciąż najczęściej koja-
rzonego z wojną z lat 1992–1995. Analogie między społeczeństwem obywatel-
skim w tym rozwijającym się kraju a jego odpowiednikami w bliżej znanej nam 
Europie Śródkowo-Wschodniej pozostają nominalne. Jak zauważył politolog 
Ivan Vojevoda, różnica pomiędzy zmianami ustrojowymi w krajach Europy 
Śródkowo-Wschodniej, a w byłej Jugosławii polega na tym, że w tych pierw-
szych przezwyciężano skutki realnego socjalizmu, a na tym drugim obszarze 
także zniszczeń wojennych z lat dziewięćdziesiątych XX wieku oraz nacjonali-
zmu. Społeczność międzynarodowa zaangażowała się w zakończenie konfliktu 
na terenie byłej Jugosławii. Od 1995 roku pomoc rozwojowa1 zaczęła napły-
wać do BiH, między innymi na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Stopniowe wycofywanie się dotychczasowych dawców tej pomocy jest czę-
ściowo rekompensowane przez finanse z Komisji Europejskiej. W 2008 roku 
                                                            

1 Dla ułatwienia, międzynarodowe instytucje finansowe (takie jak EBRD czy EIB), które 
wspierają odbudowę infrastruktury BiH przeważnie za pomocą kredytów, nie będą wymieniane 
każdorazowo, gdy mowa jest o darczyńcach.  
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BiH podpisała z Unią Europejską umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA), 
tym samym zostając potencjalnym kandydatem do członkostwa w Unii.  

Jak zauważają obserwatorzy, pomoc rozwojowa oraz okazywany za jej po-
średnictwem nacisk na elity polityczne, doprowadziły do „uzależnienia się in-
stytucji BiH od pomocy zewnętrznej i wykształcenie się swego rodzaju kultury 
zależności” (Sokołowska 2011: 325). Społeczeństwo obywatelskie w BiH po-
zostaje jednym z beneficjentów bezzwrotnej pomocy rozwojowej. Społeczność 
międzynarodowa, czasami traktująca instrumentalnie organizacje pozarządowe, 
w pewnym sensie wykreowała popyt na te środki oraz kulturę zależności. Tym-
czasem społeczeństwo obywatelskie ma wyrastać z oddolnego zaangażowania 
obywateli w sprawy dotyczące ich społeczności oraz ogólnego kierunku rozwo-
ju ich kraju. W rzeczywistości to pomoc wciąż stanowi główne źródło zasobów 
społeczeństwa obywatelskiego w BiH, zwłaszcza dla powstałych w ostatniej 
dekadzie organizacji pozarządowych. Sytuacja ta przypomina losy organizacji 
pozarządowych w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Niemniej 
jednak, w odróżnieniu od tych, których społeczeństwa obywatelskie były bene-
ficjentami tzw. pomocy oficjalnej (tzw. Official Assistance), BiH dostaje po-
moc rozwojową (tzw. Official Development Assistance).  

Zakres pomocy rozwojowej jest znacznie szerszy niż pomocy oficjalnej. Ta 
druga miała wspierać transormację ustrojową w byłych krajach komunistycz-
nych w Europie Śródkowo-Wschodniej. Natomiast wsparcie społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach pomocy rozwojowej mieści się w szerszej koncepcji 
odbudowy państwa i zagwarantowania sprawnych rządów, gdy jednocześnie 
równolegle prowadzona jest transformacja ustrojowa oraz przezwyciężane są 
skutki konfliktu na podłożu etnicznym. Ponadto, w kontekście BiH wsparcie 
budowy społeczeństwa obywatelskiego daje także oferentom pomocy rozwo-
jowej możliwość wpływania, choć pośrednio oraz w sposób ograniczony, na 
decydentów. Prawo do samostanowienia odbiorcy pomocy rozwojowej nie 
pozwala darczyńcom bezpośrednio kształtować życia politycznego, choć trwa-
jący impas polityczny stanowi najpoważniejszą przeszkodę do realizowania 
reform w BiH. W tej sytuacji dostawcy pomocy rozwojowej niejako zmuszeni 
są okrężną drogą próbować kształtować życie publiczne w BiH, między innymi 
poprzez budowanie i wspieranie sektora pozarządowego.  

Niezależnie od wymienionych warunków, sprzyjających powstaniu fasado-
wych organizacji pozarządowych, w BiH istnieją także oddolne inicjatywy oby-
watelskie oraz tradycyjne formy samoorganizacji społecznej. Celem tej analizy 
jest zarysowanie kilku tez, pozwalających lepiej zrozumieć dynamikę zamierzo-



Pomoc rozwojowa a powstanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bośni i Hercegowinie 233

nych oraz niespodziewanych efektów wynikających z interakcji zewnętrznych 
oraz lokalnych czynników kierunku, w którym zamierza społeczeństwo obywa-
telskie. W odróżnienia od rozwiniętych demokracji, gdzie sektor pozarządowy to 
tylko jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego, we współczesnej Bośni  
i Hercegowinie to organizacje pozarządowe stanowią dominujący składnik spo-
łeczeństwa obywatelskiego (Sejfija 2006: 125). Analiza dotyczyć będzie właśnie 
tego rodzaju zinstytucjonalizowanych inicjatyw obywatelskich.  

Niniejsze studium przedstawia także analizę wpływu kapitału społecznego na 
kształt społeczeństwa obywatelskiego w BiH. Będę odnosić się również do wa-
runków stwarzanych przez państwo do rozwoju społeczeństwa obywatelskie- 
go w tym kraju. Obecnie uwarunkowania te sprzyjają klientelistycznym organiza-
cjom pozarządowym lub tym działającym w dziedzinie polityki społecznej. 
Wsparcie rozwoju autentycznego społeczeństwa obywatelskiego w BiH nie  
należy do priorytetów władz. W tym opracowaniu skupię się przede wszystkim 
nad podmiotami aktywnie zaangażowanymi we wspieranie społeczeństwa obywa-
telskiego. Korzystałam z opracowań naukowych, wydawnictw i raportów przy-
gotowanych przez darczyńców, a także wywiadów z darczyńcami2, przedsta- 
wicielami bośniackich organizacji pozarządowych oraz obserwatorami życia  
publicznego w byłej Jugosławii i BiH. 

 
 

Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  
po wojnie 1992–1995 

 
W rezultacie wojny w byłej Jugosławii najbardziej ucierpiała Bośnia i Herce-

gowina. W czasie konfliktu zostało zabitych ponad 100 tys. jej mieszkańców, 
ponad million emigrowało, z czego połowa nie wróciła po zakończeniu woj-
ny3. Zawarte pod koniec 1995 roku w Dayton Porozumienie Pokojowe usank-
cjonowało podział kraju na dwa podmioty parapaństwowe o szerokich kompe-
tencjach, zwane entitetami (Republika Srpska i Federacja BiH – FBIH) oraz 

                                                            
2 Będąc głównym autorem raportów z roku 2007 oraz lat 2008–2009 omawiających dzia-

łalności dwudziestu największych darczyńców w BiH brałam udział w dziesiątkach wywiadów 
oraz w analizie materiału badawczego dotyczącego między innymi społeczeństwa obywatel-
skiego w BiH.  

3 Ostatni spis ludności został przeprowadzony w 1991 roku, tzn. przed wojną. Z przyczyń 
politycznych od tamtego czasu nie zrobiono aktualnego spisu powszechnego, wszelkie próby 
oceny aktualnego stanu rzeczy to szacunki.  
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distrykt Brčko, a także utworzenie Biura Wysokiego Przedstawiciela (Office of 
the High Representative – OHR4), który to urząd w imieniu wspólnoty mię-
dzynarodowej wciąż sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem państwa. Każdy  
z entitetów posiada odrębny rząd, budżet, system edukacyjny, media, obieg 
gospodarczy, kontakty z zagranicą, armię, policję, a także odrębny system opie-
ki społecznej i zdrowotnej. Dodatkowo zamieszkana przez Bośniaków i Chor-
watów FBiH podzielona jest na dziesięć kantonów. Rola państwa zazwyczaj 
zredukowana jest do „koordynatora” działań entitetów. Budowa oraz utrzyma-
nie instytucji państwowych od początku stanowiło główny cel wspólnoty mię-
dzynarodowej oraz darczyńców. Ponieważ społeczeństwo obywatelskie uzna-
wane jest za budulec demokracji oraz warunek wstępny dobrego rządzenia, 
społeczność międzynarodowa zaczęła także wspierać powstawanie organizacji 
pozarządowych.  

Podział BiH na entitety miał zakończyć krwawy konflikt i trwać tylko rok. 
Tymczasem Porozumienie Pokojowe z Dayton z grudnia 1995 roku wciąż sta-
nowi konstytucję BiH, dlatego system administracyjny odzwierciedla etniczną 
fragmentację kraju. Gdy porówna się BiH z innymi krajami byłego bloku socja-
listycznego w Europie oraz byłymi republikami radzieckimi, jawi się jako pań-
stwo z największą mniejszością etniczną (Blomberg 2009: 11). Według spisu 
ludności z 1991 roku, BiH była zamieszkana przez prawie 4,4 mln osób. Trzy 
narody konstytucyjne w BiH stanowili Bośniacy (Muzułmanie) (44%), Serbo-
wie (32%) oraz Chorwaci (17%). Zasada reprezentatywności tych narodów leży 
u podstaw obecnego kształtu administracji publicznej oraz reprezentacji poli-
tycznej. Jest również wymieniona w ustawie o służbie cywilnej wraz z innymi – 
merytorycznymi – wymaganiami, które musi spełniać urzędnik służby cywilnej. 
Tylko przedstawiciele tych trzech konstytucyjnych narodów mają prawo pełnić 
funkcje w administracji państwowej. 

Po wojnie w latach dziewięćdziesiątych zmienił się nie tylko system admini-
stracyjny państwa. Skutki czystek etnicznych okazały się długotrwałe i trudne 
do przezwyciężenia. Choć duże miasta są bardziej heterogeniczne z punktu 
widzenia współzamieszkiwania przedstawicieli etnosów, w praktyce istnieje 
samoistna, często nieprzymuszona ghettoizacja powyższych grup etnicznych. 
Fakt ten oddziałuje na wszystkie sfery życia publicznego oraz prywatnego, np. 
na miejsce pracy czy samoorganizacji społecznej. Pod tym względem powojen-

                                                            
4 Obecnie także specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej (Office of the High Representa-

tive and EU Special Representative). 
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ny kraj i jego społeczeństwo znacznie różnią się od Federalnej Republiki BiH  
w ramach byłej Jugosławii. 

Należy uznać, że w czasach byłej Jugosławii obszar samoorganizacji oddol-
nej, który odpowiada współczesnemu rozumieniu społeczeństwa obywatelskie-
go, choć kontrolowany przez władzę, cieszył się pewną autonomią. Tak jak  
i w pozostałych krajach byłego obozu socjalistycznego praktyka wymuszonej 
pracy społecznej (tzw. radne akcije) zostawiła piętno na obecnym rozumowaniu 
i aprobowaniu wolontariatu. Niemniej jednak system totalitarny w byłej Jugo-
sławii był mniej restrykcyjny i pozwalał obywatelom cieszyć się wyższym po-
ziomem życia oraz wolnością niż obywatelom byłego bloku socjalistycznego. 
System ten nie pozwalał na artykułowanie różnic na podłożu etnicznym czy 
religijnym. Można przypuszczać, że negowanie czy tłumienie różnic między 
narodami w byłej Jugosławii w celu zbudowania „jugosłowiańskiej” tożsamości 
oraz brak możliwości ekspresji i komunikacji między etnosami i religiami w byłej 
Jugosławii w istocie przyczyniły się do krwawego rozpadu tego kraju.  

Zwraca uwagę fakt, że rola, jaką społeczeństwo obywatelskie odegrało 
przed oraz podczas konfliktu w latach 1992–1995, jest niejednoznaczna. Mia-
nowicie, pacyfistycznie nastawione organizacje obywatelskie, ówczesna elita 
intelektualna oraz uznane autorytety nie zdążyły zapobiec bratobójczej wojnie. 
Co więcej, część osób oraz zgrupowań podsycających ksenofobiczną atmosferę 
w byłej Jugosławii na początku lat dziewięćdziesiątych wywodziła się właśnie  
z ówczesnych ruchów obywatelskich (Bilić 2009). Nie oznacza to, że na przy-
kład paramilitarne zgrupowania bośniackich Serbów reprezentowały organiza-
cje społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi o rodowód i publiczną rozpozna-
walność części osób i ugrupowań, które odegrały niechlubną rolę podczas 
wojny na terenie byłej Jugosławii. Świadczy to o tym, jak w państwie totalitar-
nym, wbrew kontroli sprawowanej przez władzę, organizacje społeczne mogą 
wyrastać z gorszej strony kapitału społecznego oraz zostać wykorzystane prze-
ciw współobywatelom.  

Ale pozytywna rola, którą odegrały zarówno niektóre miejscowe oraz za-
graniczne organizacje pozarządowe podczas oraz po zakończeniu wojny, jest 
niepodważalna. Za pośrednictwem tych organizacji pomoc humanitarna docie-
rała do beneficjentów, a po zakończeniu wojny miały one korzystny wpływ na 
wiele procesów, między innymi na powrót uchodźców, na stabilizację politycz-
ną oraz ochronę praw człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
(Žeravčić, Biščević 2009: 69). Niemniej jednak, priorytety państwa i społeczeń-
stwa zmieniły się przez ostatnie piętnaście lat. W związku z tym wyzwania, 
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które obecnie stoją przed społeczeństwem obywatelskim, wymagają całkowicie 
odmiennego sposobu organizowania i funkcjonowania trzeciego sektora w BiH 
niż ten, który był najbardziej odpowiedni po zakończeniu wojny. Społeczeń-
stwo obywatelskie musi odejść od świadczenia doraźnych usług czy bycia plat-
formą wyrażania partykularnych interesów (np. partii politycznych czy inwali-
dów wojennych) w kierunku docierania do tkanki społecznej oraz wyjścia  
z uzależnienia od pomocy rozwojowej. 

 
 

Rola pomocy rozwojowej  
w odbudowie społeczeństwa obywatelskiego 

 
Wspólnota międzynarodowa niejednokrotnie była krytykowana za swoją nie 

dość zdecydowaną postawę w sprawie zapobieżenia i przerwania konfliktu na 
Bałkanach w latach 1992–1995. Jednak po zakończeniu wojny BiH została bene-
ficjentem znacznego wsparcia finansowego zarówno z bilateralnych, jak i z mul-
tilateralnych, rządowych oraz pozarządowych, źródeł. Według szacunków, od 
1996 do 2007 roku BiH dostała ponad 14 mld USD na rekonstrukcję 
(Newsweek 2009) i odbudowę zarówno materialną, jak i instytucjonalnej infra-
struktury5. Według najbardziej aktualnych danych, od początku 2008 roku dwu-
dziestu największych darczyńców oraz międzynarodowych instytucji finanso-
wych zrzeszonych w Forum Koordynacji Darczyńców (Donor Coordination Fo- 
rum – DCF) wsparło BiH z kolejnymi 2 mld euro (zob. http://db.donormapping. 
ba/ProjectsSumaries.aspx). Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest także 
wspierana w ramach pomocy dla demokratyzacji oraz tzw. dobrego rządzenia. 
Środki na ten cel zaczęły systematycznie maleć w ostatnich latach. Niemniej jed-
nak, po 2006 roku członkowie DCF sfinansowali działania społeczeństwa oby-
watelskiego6 w BiH co najmniej na kwotę 22 mln euro (tamże)7.  

                                                            
5 Dla porównania, w latach 1990–2003 całościowy budżet Phare dla Polski, która wśród 

krajów beneficjentów programu otrzymała najwięcej środków z Phare, wyniósł około 3,9 mld 
euro (http://www.dsc.kprm.gov.pl/strona.php?id=48&id2=23). Ludność Polski przewyższa 
prawie dziewięciokrotnie liczbę mieszkańców BiH. 

6 Należy wziąć pod uwagę, że rzeczywiste środki przeznaczone na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w BiH są większe, gdyż społeczeństwo obywatelskie jest pojęciem „przekrojo-
wym”. Wprowadzając dane do bazy DCF darczyńcy mogli zaznaczyć tylko jeden sektor, co skut-
kuje zaniżeniem oszacowania środków, które dostały organizacje pozarządowe w tym kraju. 
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Wsparcie krajów wysoko rozwiniętych oraz organizacji międzynarodowych 
dla demokratyzacji i społeczeństwa obywatelskiego w krajach postkomuni-
stycznych spotyka się z uznaniem beneficjentów. Mimo tego, darczyńcy za-
równo w przeszłości oraz obecnie są krytykowani za wybiórcze wsparcie po-
szczególnych sektorów, za narzucanie swoich priorytetów rozwojowych (zob. 
np. Regulska 1998: 74) oraz za uboczne skutki pomocy rozwojowej. Ewaluacje 
projektów agend rozwojowych dla społeczeństwa obywatelskiego w BiH także 
potwierdzają brak strategii pomocowych darczyńców lub ich niewystarczającą 
konsultację z organizacjami pozarządowymi. Na przykład ewaluacja sześciu 
projektów wspierających społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza organizacje 
kobiece, w BiH wykazała, że miejscowe organizacje pozarządowe, które je re-
alizują, powinny być – lecz nie były – włączone w podejmowanie decyzji przez 
darczyńców jeszcze na etapie planowania (ProMente 2008). Tylko 22,7% orga-
nizacji pozarządowych w BiH stwierdza, że wybór obszaru ich działalności jest 
niezależny od darczyńców, podczas gdy pole działań około 47% organizacji 
jest całkowicie lub częściowo ukierunkowane przez instytucje finansujące or-
ganizacje pozarządowe (Žeravčić, Biščević 2009: 94). 

Nie należy jednak przeceniać oddziaływania darczyńców na stan finansowy 
oraz działaniowy całego obszaru społeczeństwa obywatelskiego w BiH. Co 
prawda aż 35,5% wszystkich organizacji jest bezpośrednio wspierana przez 
zagranicznych darczyńców, lecz 49% jest także finansowane przez samorządy 
oraz 31% – przez ministerstwa (Žeravčić, Biščević 2009: 119). Ze struktury 
sektora pozarządowego wynika, że w BiH najwięcej jest organizacji sporto-
wych, pracujących z młodzieżą oraz zrzeszających weteranów z ostatnej wojny 
(tamże, s. 91). Co ciekawie, jeśli weźmie się pod uwagę rozkład dotacji samo-
rządowych dla organizacji pozarządowych, w 2008 roku prawie 50% dofinan-
sowania z tego źródła dostały organizacje sportowe, około 10% – organizacje 
zrzeszające weteranów, reszta przypada pozostałymi organizacjami (IBHI 
2009: 104). Wyłania się mocno podzielony obraz sektora pozarządowego  
w Bośni i Hercegowiny, gdzie instytucje publiczne wciąż wspierają „tradycyjne” 
oraz politycznie wygodne organizacje społeczne, podczas gdy z pomocy roz-
wojowej sfinansowano powstanie nowoczesnych organizacji pozarządowych. 

                                                                                                                                                       

7 Dla porównania, w latach 1991–2001 na programy związane z rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce przeznaczono ponad 40 mln euro (http://www.niepelnosprawni. 
pl/ledge/x/2568). 
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Można więc przypuszczać, że spora część tych nowopowstałych organizacji 
pozarządowych była na początku ich istnienia ciałami fasadowymi. Niemniej 
jednak, podkreślmy, promują one nowoczesne oraz szczególnie istotne dla 
funkcjonowania powojennego kraju wartości i działania, takie jak prawa czło-
wieka, edukacja obywatelska, powrót i reintegracja, przeciwdziałanie handlu 
ludźmi, równouprawnienie kobiety oraz grupy marginalizowanych, takich jak 
Romowie, zdrowy tryb życia, samopomoc, grup wsparcia itp. Rzeczywiście, 
powstałe przy pomocy darczyńców organizacje pozarządowe, choć posiadają 
środki, kompetencje oraz narzędzia do realizacji swych zadań statutowych, na 
etapie ich zakładania mogą być pozbawione legitymizacji społecznej. Część 
tych podmiotów ma promować oraz rozpowszechniać nowe zasady organizo-
wania życia społecznego i ich zadaniem jest zostać częścią tkanki społecznej  
w trakcie realizowania swoich zadań statutowych. 

Wyżej wymieniona struktura finansowania organizacji pozarządowych na 
początku transformacji ustrojowej oraz skutki uboczne pomocy rozwojowej 
cechują wszystkie kraje beneficjentów. W przypadku BiH obserwatorzy pomo-
cy rozwojowej dla społeczeństwa obywatelskiego posunęli się o krok dalej  
w swej krytyce dla darczyńców. Mianowicie, uważa się, że działalność organiza-
cji międzynarodowych8, a przede wszystkim Biura Wysokiego Przedstawiciela, 
które to organizacje de facto spełniają rolę monitorującą (watchdog) w BiH, wypar-
ły powstanie miejscowych organizacji pozarządowych typu think-tanks, które 
zajmowałyby się między innymi rzecznictwem oraz lobbowaniem (Donor 
Mapping Report 2007: 78). Z kolei wsparcie darczyńców dla organizacji poza-
rządowych zajmujących się problematyką kobiet, młodych ludzi, prawami 
człowieka czy handlem ludźmi miało znieść odpowiedzialność państwa w tym 
zakresie. Innymi słowy, niezamierzonym efektem pomocy rozwojowej jest – 
paradoksalnie – niedorozwój instytucji państwowych w obszarach „przejętych” 
przez organizacje pozarządowe przy jednoczesnym niewykształceniu się think- 
-tank’ów oraz ośrodków badawczych w skutek działania organizacji międzyna-
rodowych. 

Inni komentatorzy upatrują gdzie indziej efektu ubocznego hojnego 
wsparcia organizacji pozarządowych w BiH. Uważają oni, że dotacje dla nich 
osłabiły także istniejące instytucje publiczne, i to w dwojaki sposób (Karajkov 
                                                            

8 W BiH wciąż działa kilka agend ONZ, a także przedstawicielstwo OBWE, misja policyjna 
UE (EUPM), Międzynarodowa Komisja Osób Zaginionych – ICMP, Rada Europy – CoE, 
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji – IOM, misja wojskowa EUFOR, Światowa 
Organizacja Zdrowia itp. 
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2007). Mianowicie, gwarantując zatrudnionym w organizacjach pozarządo-
wych stosunkowo wysokie zarobki oraz możliwości zawodowej realizacji, 
darczyńcy wstrzymali napływ wykwalifikowanego personelu do administracji 
państwowej. Z drugiej strony argumentuje się, że lepiej byłoby wspierać tylko 
instytucje państwowe niż obywatelskie. W BiH została zachwiana zdrowa 
równowaga między tymi dwoma sektorami, gdyż organizacje pozarządowe 
wyparły państwo z wielu zadań, ale także z możliwości działania. W tym 
miejscu ciekawie jest wspomnieć o wyniku analizy pomocy oficjalnej dla Pol-
ski. Mianowicie, choć reformy edukacyjne oraz gospodarcze w Polsce dostały 
bardziej hojne wsparcie niż samoorganizacje społeczne, to pomoc dla organi-
zacji pozarządowych oraz samorządowych przyniosła najwięcej efektu (Qu-
igley 1997). 

Pamiętajmy jednak, że pomoc rozwojowa na terenie byłej Jugosławii odby-
wa się w warunkach nowopowstałego, postkonfliktowego kraju, co stwarza 
dodatkowe trudności dla strategii agend rozwojowych. Na przykład uważa się, 
że poprzez ignorowanie działających lokalnie, tradycyjnych form społeczeń-
stwa obywatelskiego na rzecz wsparcia dla nowopowstających, zazwyczaj dzia-
łających w dużych miastach profesjonalnych organizacji pozarządowych,  
w BiH miałby powstać nowy porządek, który to krytycy nazwali „nowym feu-
dalizmem” (Deacon, Stubbs 1998). Termin ten zakłada, że nowy system  
pomocy społecznej w BiH nie wykształcił się nie tylko ze względu na braku 
jednej, państwowej polityki społecznej, ale także w wyniku zastępujących je kon-
kurujących ze sobą, propagujących niespójne wizje lokalne, międzynarodo-
wych, a także zorganizowanych na podłożu etnicznym miejscowych organizacji 
pozarządowych. Nowopowstałe organizacje pozarządowe zamiast oferować 
obywatelom możliwość aktywnego członkostwa, skupiły się na proponowaniu 
usługi oraz wsparcia materialnego (Solioz 2003).  

Reima Ana Maglajlić Holiček i Ešref Kenan Rašidagić także opisują, jak 
darczyńcom mającym środki na pomoc społeczną było bardziej na rękę  
wesprzeć powstanie parabiznesowych organizacji zarejestrowanych jako po-
zarządowe niż pracować z istniejącą publiczną strukturą pomocy społecznej 
(Holiček, Rašidagić 2007: 155). Darczyńcom łatwiej było zatrudnić władające 
językiem angielskim osoby bez kwalifikacji niż nawiązać kontakt z doświad-
czonymi pracownikami społecznymi. Do tego agendy pomocowe wspierały  
i wdrażały swój model pomocy społecznej, nie konsultując ani nie wykorzy-
stując miejscowych zasobów. Tematyka projektów realizowanych przez no-
wopowstałe organizacje pozarządowe odzwierciedlała chwilowe priorytety 
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darczyńców. Do tego agendy rozwojowe bardziej dbały o zaistnienie własnej 
„marki” niż o współpracę oraz – co za tym idzie – o koordynację swoich 
działań z innymi darczyńcami. Obie analizy sugerują, iż dostawcom pomo- 
cy rozwojowej łatwiej było stworzyć od podstaw kolejny system pomocy  
społecznej niż skorzystać z istniejących zasobów lub przynajmniej ustalić 
wspólne zasady działania z pozostałymi darczyńcami zaangażowanymi w tym 
sektorze. Podejście to skutkowało powstaniem równoległych, odmiennych 
systemów pomocy społecznej, bazujących na rozwiązaniach powstałych  
w innym kontekście historycznym, z niewielką szansą na zagwarantowanie 
trwałości wprowadzonych rozwiązań w BiH.  

Kolejny poważny problem wzmożonego wsparcia organizacji pozarządo-
wych w BiH to brak dostatecznej koordynacji działań darczyńców, a co za tym 
idzie, efektywność pomocy rozwojowej. Prawdą jest, że kwestia ta dotyczy 
wszystkich wspieranych sektorów. Dopiero w 2006 roku szesnastu9 najwięk-
szych darczyńców i międzynarodowe instytucje finansowe w BiH zorganizowa-
li się w forum koordynacyjne (Donor Coordination Forum), aby wzmocnić 
efektywność oraz uniknąć dublowania swej działalności. 

Choć trudno odmówić trafności dotychczas wymienionym krytycznym spo-
strzeżeniom, należy pamiętać, że w przypadku BiH społeczność międzynarodo-
wa musiała zaangażować się nie tylko we wspomaganie inicjatyw obywatelskich, 
ale także – lub przede wszystkim – w zbudowanie instytucji państwowych od 
podstaw. Sytuacja była odmienna niż w przypadku środków pomocowych dla 
organizacji pozarządowych dla byłych krajów socjalistycznych w Europie. Nie-
które z tych państw stały się członkami Unii Europejskiej i już same przeznacza-
ją pomoc rozwojową na rzecz innych państw, np. na BiH. Jak wspomniamo 
wcześniej, szanowane przez społeczność międzynarodową prawo do samosta-
nowienia w BiH ogranicza możliwość ingerencji darczyńców w tak istotną spra-
wę jak podporządkowanie architektury instytucji publicznych oraz obsadzenie 
najważniejszych stanowisk zasady reprezentacji konstytutywnych etnosów.  

W tym miejscu należy także nadmienić, iż nacisk na odbudowę państwa  
z jednoczesnym pominięciem odbudowy narodu podważa długofalowy efekt 
pomocy rozwojowej (Blomberg 2009). Niektórzy darczyńcy są także krytyko-
wani za swoje niezbyt zdecydowane poparcie dla (powstania) miejscowego 
społeczeństwa obywatelskiego monitorującego działania władz, mimo przyję-

                                                            
9 W 2009 roku już było ich dwudziestu (więcej informacji na http://www.donormap 

ping.ba/). 



Pomoc rozwojowa a powstanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bośni i Hercegowinie 241

tego przez nich założenia, iż procesy demokratyzacji i rozwoju muszą być mo-
nitorowane przez obywateli BiH. 

Niemniej jednak, z uznaniem przyjmowane jest wykształcenie się rzeszy 
profesjonalistów, którzy nie tylko realizują współczesne metody walki z ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym, lecz także posiadają kompetencje lobbo-
wania na rzecz wprowadzenia potrzebnych zmian w systemie opieki społecz-
nej. Choć trudno określić kierunek wpływu darczyńców i powstałych za ich 
pomocą organizacji na właściwą, długotrwałą zmianę społeczną, nie można 
negować pozytywnego wpływu praktyk przez nich narzuconych. Nawet, jeśli 
darczyńcy mogliby lepiej zrealizować swój cel, nie można zarzucić im złej woli. 
Błędne byłoby wrażenie, iż to dawcy pomocy rozwojowej winni są wszystkie-
mu, czego nie udało się zrealizować tak jak planowano. Jak przyznają Holiček  
i Rašidagić, to niektórzy z zajmujących wysokie funkcje politycy i urzędnicy  
w BiH mieli negatywny wpływ na efektywność polityki społecznej, gdyż za- 
biegali oni o interesy sąsiadujących państw lub tylko o interesy własnej grupy  
etnicznej (Holik, Rašidagić 2007: 164). 

 
 

Wpływ kapitału społecznego  
na kształt społeczeństwa obywatelskiego 

 
Według szacunków, 90% obecnie działających organizacji pozarządowych 

w BiH powstało po 1991 roku (Žeravčić, Biščević 2009: 83). Niemniej jednak 
błędem byłoby uważać, że społeczeństwo obywatelskie w BiH równa się tym 
90% nowopowstałym organizacjom pozarządowym. Przed ostatnią wojną na 
Bałkanach Zachodnich działało sporo organizacji promujących kulturę oraz 
zrzeszających obywateli. Jeśli chodzi o formalnie zorganizowane przykłady 
inicjatyw obywatelskich, badacze zwracają uwagę na rolę lokalnych ugrupowań, 
takich jak samorządy lokalne mieszkańców (tzw. mjesne zajednice – MZ) czy „rad 
pokojowych” (tzw. mirovna vijeca). Spora część MZ oraz niektóre z rad pokojo-
wych przekształciło się w organizacje pozarządowe (World Bank 2002). Rola 
pozostałych MZ sukcesywnie maleje od zakończenia wojny. Poza zinstytucjo-
nalizowanymi przykładami inicjatyw obywatelskich, w BiH dużą rolę odgrywają 
sieci i powiązania nieformalne. 

Według badania przeprowadzonego pod koniec 2008 roku w BiH, prawie 
18% respondentów deklarowało członkostwo w organizacji obywatelskiej, 
10% – aktywne uczestnictwo w działania tych organizacji, a 4,5% pracowało 
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jako woluntariusze (UNDP 2009: 61, 62 i 67)10. Inne reprezentatywne badanie 
z 2007 roku potwierdza udział 14% badanych w organizacjach obywatelskich 
oraz 16% – w partiach politycznych (UNDP 2007: 26). Spośród badanych 25% 
deklarowało, że przyłączyłoby się do organizacji obywatelskiej. Wynik ten 
świadczy o istnieniu dużego, niewykorzystanego potencjału aktywności obywa-
telskiej w tym kraju.  

Przy innym ważnym wskaźniku dojrzałości samoorganizacji społecznej, jaką 
jest wolontariat, ponad jedna trzecia badanych przyznała się do systematycznej, 
choć nieformalnej pracy woluntarystycznej na rzecz osób spoza najbliższej rodzi-
ny (UNDP 2009: 67). To zjawisko najprawdopodobniej można wytłumaczyć 
wysokim poziomem zaufania do osób z najbliższego otoczenia, nawet jeśli nie 
jest to etnicznie homogeniczna społeczność (tamże, s. 38). Ten ostatni wynik 
wydaje się szczególnie istotny w przypadku BiH, gdzie przynależność etniczna 
jest jedną z głównych zasad, jeśli nie jedyną, funkcjonowania życia społeczne-
go. Okazuje się, bowiem, że – wbrew intuicji – zaufanie w BiH jest zlokalizowa-
ne terytorialnie. Innymi słowy, ludzie ufają osobiście znanym im ludziom oraz 
są nieufni wobec wszystkich spoza ich najbliższego otoczenia, łącznie z nie-
osobiście znanymi im członkami własnej grupy etnicznej (UNDP 2009: 41). 
Struktura społeczna w BiH charakteryzuje się zatem bardziej lokalizacją i frag-
mentacją aniżeli spójnością i solidarnością (tamże, s. 39) z własną grupą et-
niczną. Jednak, mając na uwadzę samoistną ghettoizację grup etnicznych po 
zakończeniu wojny w 1995 roku, najbliższe otoczenie pokrywa się z obszarem 
zamieszkania własnej grupy etnicznej. 

Choć poziom ogólnego zaufania w BiH jest stosunkowo niski w porówna-
niu z innymi krajami Europy Wschodniej11, to według autorów przywoływane-
go tu badania członkostwo w organizacji obywatelskiej sprzyja powstaniu tzw. 
łączącego (inclusive) kapitału społecznego oraz zwiększa różnorodność powią-
zań, w które angażuje się jednostka. Stąd wniosek, iż uczestnictwo  
w działalności inicjatyw obywatelskich byłoby w stanie przezwyciężyć niektóre 
z bardziej istotnych podziałów społecznych (UNDP 2009: 64). Choć wniosek 
ten brzmi optymistycznie, należy pamiętać, że powstałej po wojnie w lat dzie-

                                                            
10 Należy zwrócić uwagę na fakt, że w definicji organizacji obywatelskich przyjętej przez 

UNDP w tym badaniu wchodzą między innymi partie polityczne, związki zawowowe oraz 
organizacje religijne. 

11 Według The Silent Majority Speaks (UNDP 2007), ledwie 7% badanych ufa innych ludzi (s. 
22). Według The Ties that Bind 2009 (UNDP 2009), poziom ogólnego zaufania w BiH wynosił 
9,9% (s. 43). 
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więćdziesiątych homogenizacji etnicznej społeczności lokalnych wraz z tendencją 
do zaufania tylko ludziom z najbliższego otoczenia, nie stwarza warunków 
sprzyjających bezpośredniej interakcji z członkami grup innych niż własna gru-
pa etniczna. 

Badanie Banku Światowego z 2002 roku także wykazało, iż zaufanie, którym 
darzą siebie nawzajem ludzie zamieszkali na danym terytorium, przeważa nad 
zaufaniem do ludzi spoza tego terytorium, co z kolej negatywnie wpływa na 
wykształcenie się wartości obywatelskich oraz zaufanie do instytucji (World 
Bank 2002). Ujmując to w terminologii kapitału społecznego, kapitał integra-
cyjny (bonding social capital) ma przewagę nad kapitałem pomostowym (bridging 
social capital), co znacznie utrudnia powstanie wiążącego kapitału społecznego 
(linking social capital). Wynik ten nie tylko potwierdza rezultaty badania UNDP  
z 2008 roku, ale także sygnalizuje, że mimo upływu lat w BiH wciąż dominuje 
model zlokalizowanego zaufania, które ogranicza samoistne wykształcenie się 
lub przyjęcie „importowanego” modelu wzajemnego zaufania, także do nie-
znanych osobiście osób lub instytucji. 

Etnologiczne badanie terenowe dotyczące budowania kapitału społeczne-
go, który sprzyja przezwyciężeniu podziałów etnicznych wykazało, iż sąsiedz-
twa oraz nowopowstałe organizacje pozarządowe zakładające współpracę 
tylko między wąską grupą aktywistów działających na rzecz raczej niż razem ze 
społecznościami nie stwarzają warunków do łagodzenia podziałów etnicz-
nych (Pickering 2006). Miejsca pracy, w których istnieją warunki do spotyka-
nia się osób różnej narodowości oraz organizacje pozarządowe ułatwiające 
niehierarchiczne interakcje między członkami, stwarzały najbardziej sprzyja-
jące warunki do powstania luźnych interakcji społecznych (tzw. weak ties), 
które kreują możliwości współpracy i budowania zaufania między przed- 
stawicielami różnych grup etnicznych. Takie etnicznie wymieszane, niehie- 
rarchiczne środowiska sprzyjają raczej postawom indywidualistycznym niż  
kolektywistycznym, co skutecznie przeciwdziała uprzedzeniom na podłożu 
etnicznym. Wyniki tego badania empirycznie potwierdzają argument, iż orga-
nizacje pozarządowe – zarówno te powstałe na skutek pomocy rozwojowej, 
jak i bardziej tradycyjne, wspierane przez samorządy – mogłyby stanowić 
środowisko poszerzenia obszaru zaufania społecznego, a co za tym idzie, 
odbudowy kapitału społecznego. Niemniej jednak społeczeństwo obywatelskie 
musi zacząć bazować na kapitale społecznym mieszkańców BiH, do czego  
– paradoksalnie – zmuszą ich zmniejszające się zasoby środków finansowych 
z zagranicy.  
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Sektor pozarządowy w liczbach 
 
Od początku wojny na zachodnich Bałkanach do 2001 roku w BiH zostało 

zarejestrowanych 8000 lokalnych i zagranicznych organizacji humanitarnych, 
które zrealizowały ponad 30 tysięcy projektów (Sejfija 2006: 125). Najbardziej 
aktualne dane informują o 12.189 organizacjach pozarządowych zarejestrowa-
nych w 2009 roku w BiH (Žeravčić, Biščević 2009: 74). Ze względu jednak na 
brak centralnego rejestru oraz istnienia (na poziomie państwa oraz na poziomie 
entitetów) czterech ustaw o stowarzyszeniach i fundacjach w BiH, niewy- 
kluczone, że niektóre organizacje są dwukrotnie rejestrowane. Jeśli chodzi  
o aktywne organizacje, szacuje się, że zaledwie połowa z zarejestrowanych orga-
nizacji pozarządowych prowadzi działalność. 

Lepsze zrozumienie różnorodności sektora organizacji pozarządowych  
w BiH jest możliwe dzięki typologii opracowanej przez autorów jedynego jak 
na razie reprezentatywnego badania trzeciego sektora w BiH (Žeravčić, Biščev-
ić 2009: 140–144). Podzielili oni organizacje pozarządowe na sześć kategorii. 
Pierwszy to organizacje typu spin-off, powstały jako „efekt uboczny” działań 
darczyńców lub partii politycznych. Organizacje te posiadają wysokie kompe-
tencje wdrażania projektów, lecz ich legitymizacja społeczna jest nikła. Drugi 
typ to stowarzyszenia tradycyjne. Te towarzystwa hobbistyczne oraz sporto- 
we są najlepiej zakorzenione w swoich społecznościach lokalnych oraz są bar- 
dzo aktywne sieciowo. Trzeci rodzaj, tzw. GONGO, to najczęściej organizacje 
powstałe po zakończeniu wojny, często związane z partiami politycznymi. 
Czwarty rodzaj to organizacje oddolne, które cieszą się dużą legitymizacją spo-
łeczną w swoich społecznościach. Organizacje te najczęściej reprezentują gru-
py marginalizowane oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Niestety, 
brakuje im wiedzy, jak rozszerzyć i uskutecznić swoją działalność. Piąty rodzaj 
to organizacje członkowskie, które reprezentują interesy określonych grup za-
wodowych. Mają one niewykorzystany potencjał oddziaływania na procesy 
decyzyjne. Ostatni rodzaj to organizacje zorientowane na dostarczanie usług. 
Jest to nieduża grupa organizacji, która wydaje się najlepiej spełniać funkcje 
społeczeństwa obywatelskiego, gdyż posiada kompetencje, a zarazem legitymi-
zację społeczną w dostarczaniu usług, przeważnie osobom w trudnej sytuacji 
życiowej: kobietom, dzieciom, ofiarom przemocy domowej itp.  

Z powyższej typologii wynika, że sektor pozarządowy w BiH ma pewne 
wspólne cechy z odpowiednikami w innych krajach byłego bloku socjalistycz-
nego. Z jednej strony mamy do czynienia z organizacjami najczęściej wspiera-
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nymi przez dawców pomocy rozwojowej. Posiadają one kompetencje, lecz 
mają braki w zakresie legitymacji społecznej. Z drugiej strony mamy tradycyjne, 
zakorzenione w społecznościach lokalnych organizacje, których zasięg i wpływ 
pozostaje ograniczony. Pozytywny jest fakt pojawienia się organizacji wywo-
dzących się z tej pierwszej grupy, którym udało się także osiągnąć legitymizację 
społeczną. Mimo relatywnego (według NGO Sustainability Index 2008) okrzep-
nięcia organizacji mających wpływ na podejmowanie decyzji (tzw. advocacy), 
specyfika życia politycznego w BiH oraz podporządkowanie niektórych organi-
zacji partiom politycznym utrudnia ich efektywne działanie. Poza tym, niezwy-
kle skomplikowany ustrój polityczny oraz administracyjny w BiH, a co za tym 
idzie słabość państwa, tworzą bariery nawet dla funkcjonowania istniejących 
think-tank’ów. 

Diagnoza stanu sektora pozarządowego w BiH w 2008 roku wskazuje, że 
najsłabszą stroną organizacji jest ich zdolność finansowa. Co ciekawie, w latach 
1998–2008, gdy kapitał zagraniczny przeznaczony dla organizacji pozarządo-
wych wciąż był na relatywnie wysokim poziomie, kondycja finansowa sektora 
pozarządowego w BiH była oceniana znacznie gorzej niż obecnie (USAID 2008: 
76). Może to tylko oznaczać, że oczekiwania lub też wymagania finansowe  
organizacji pozarządowych rosły z czasem odwrotnie proporcjonalnie do male-
jących zasobów spoza BiH. Rozwój i profesjonalizacja sektora pozarządowego 
wymagają zwiększenia oraz urozmaicenia źródeł finansowania, podczas gdy  
w BiH mamy do czynienia z systematyczną redukcją pomocy rozwojowej, 
zwłaszcza tej bezzwrotnej. 

Niemniej jednak, obecnie połowa z badanych organizacji pozarządowych 
jest zadowolona ze swojej kondycji finansowej (Žeravčić, Biščević 2009: 117). 
Choć 45% badanych organizacji wciąż chciałoby liczyć na wsparcie ze strony 
zagranicznych darczyńców, to zdecydowana większość (65% i 50% odpowied-
nio) deklaruje, że to państwo oraz miejscowe władze powinny być odpowie-
dzialne za finansowanie trzeciego sektora (Žeravčić, Biščević 2009: 123). 

Według wskaźnika NGO Sustainability Index z 2008 roku organizacje poza-
rządowe w BiH najbardziej rozwinęły swoje kompetencje w zakresie szkoleń, 
przeprowadzania badań i opracowania raportów monitorujących władze. Trze-
ci sektor jest za to gorzej reprezentowany w zakresie świadczenia usług bezpo-
średnich, gdyż uważa się, że wypierają go instytucje państwowe, które służą 
interesom elektoratu partii politycznych (USAID 2008: 77). Interesujące jest 
natomiast to, że uważana za jedną ze słabych stron zdolność sektora do wywie-
rania wpływu na podejmowanie decyzji (Žeravčić, Biščević 2009: 145), w innej 
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analizie została oceniona jako najmocniejsza strona organizacji pozarządowych 
(USAID 2008). To pierwsze z przywoływanych badań dowodzi natomiast, że 
tylko 24% organizacji brało udział w inicjatywach związanych z promowaniem 
lub zmianą istniejącego ustawodawstwa (Žeravčić, Biščević 2009: 136). Mając 
na uwadze metodologiczne różnice cytowanych badań, można stwierdzić, iż 
choć obserwatorzy działalności sektora pozarządowego uważają, że dobrze 
radzi sobie on z monitorowaniem władz, organizacje pozarządowe znacznie 
mniej optymistyczne oceniają rzeczywistą skuteczność wpływu na podejmowa-
nie decyzji na różnych poziomach władzy w BiH.  

Jednak obecnie najbardziej poważne zagrożenie dla żywotności sektora po-
zarządowego stanowi postępujące zmniejszanie się pomocy rozwojowej dla 
BiH. Sytuacja jest tym bardziej poważna, że bośniackie władze, zarówno na 
poziomie państwa jak i entitetów, selektywnie finansują przeważnie organizacje 
sportowe oraz weteranów wojennych, a także organizacje-satelity głównych 
partii politycznych. Niemniej jednak, kurczące się wsparcie z zewnątrz zmusiło 
niektóre z organizacji do zmiany źródła finansowania: darczyńców zastępują 
członkowie oraz potencjalni beneficjenci (USAID 2008: 75). W ten sposób 
niektóre organizacje pozarządowe zaczęły reagować na autentyczne zapotrze-
bowania swojego otoczenia. Nie ulega przy tym wątpliwości, że wycofanie się 
darczyńców może negatywnie wpłynąć na rozpowszechnianie zasad i wartości 
wspieranych przez agendy pomocowe, gdyż organizacje pozarządowe będą 
zmuszone dostosować się do innych oczekiwań. Niebezpieczeństwo to może 
szczególnie dotyczyć organizacji działających na rzecz dobra wspólnego. Bada-
nie reprezentatywne trzeciego sektora w BiH wykazało, że 28% zarejestrowa-
nych organizacji działa na rzecz pożytku publicznego, podczas gdy pozostałe 
to organizacje reprezentujące poszczególne grupy interesu (Žeravčić, Biščević 
2009: 82).  

Niski poziom federalizacji trzeciego sektora w BiH często jest wymieniany 
jako jego słaba strona. Wśród międzynarodowych darczyńców, a także wśród 
badaczy panuje rozpowszechniony pogląd, że w czasach światowego kryzysu 
gospodarczego i stale zmniejszających się zasobów finansowych organizacje 
pozarządowe w BiH powinny dążyć do samowystarczalności oraz federaliza-
cji. Tymczasem samowystarczalność organizacji pozarządowych jest para- 
doksalnie jedną z barier uniemożliwiających im współpracę oraz łączenie  
się w tzw. organizacje parasolowe. Poza tym, darczyńcy wspierający spo- 
łeczeństwo obywatelskie są przekonani, że to podziały etniczne stano- 
wią największe zagrożenie dla pokoju i demokracji w BiH. Nie zgadzam się  
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z oboma poglądami. Zamiast bezpośrednio kłaść nacisk na pojednanie daw-
nych adwersarzy, należałoby raczej tworzyć warunki, w których pośrednio,  
lecz naturalnie powstaje współpraca ponad podziałami etnicznymi. Inaczej  
to ujmując, dla organizacji pozarządowych pogodzenie dawnych adwersarzy  
nie powinno być celem, lecz środkiem do rozwiązywania wspólnych spraw, 
takich jak handel ludźmi, prawa kobiet, propagowanie prozdrowotnego trybu 
życia itd. 

Rzeczywiście, tylko 52% badanych organizacji uczestniczy w lokalnej oraz 
27% w międzynarodowej grupie „parasolowej” (Žeravčić, Biščević 2009: 124). 
Aż 76% ze zrzeszonych organizacji uważa, że członkostwo to ma mały wpływ 
na ich pracę (tamże, s. 125). Co ciekawie, praktyka działania organizacji poza-
rządowych w BiH zakwestionowała jeden z kanonów zarówno teoretyków, jak 
i działaczy pozarządowych. Chodzi mianowicie o postulat osiągnięcia samowy-
starczalności (sustainability) organizacji pozarządowych. Niechęć do współpracy 
oraz do federalizacji trzeciego sektora można wytłumaczyć nie tylko oczywistą 
konkurencją między podmiotami walczącymi o zmniejszające się zasoby. Para-
doks polega na zbytniej samowystarczalności mocniejszych i zasobniejszych  
z organizacji pozarządowych (wywiad 2010). Organizacje te są w stanie prowa-
dzić niezależną działalność, gdyż dysponują wszystkimi niezbędnymi material-
nymi dobrami. Oznacza to, że nie zależy im na współpracy z innymi, a także 
nie muszą dzielić się swoimi zasobami z nimi. Inaczej to ujmując, teoretycznie 
pożądana mocna strona, jaką jest samowystarczalność, staje się słabą stroną 
sektora pozarządowego w BiH, gdyż posiadające duże zasoby organizacje po-
zarządowe mogą używać tego faktu do zmonopolizowania obszaru oraz elimi-
nacji innych, mniej zasobnych, organizacji z rynku instytucji poszukujących 
wsparcia. 

Wzrost liczebności organizacji pozarządowych w BiH w ostatnich 15 latach 
w dużej mierze można przypisać łatwemu dostępowi do źródeł finansowania 
połączonemu z brakiem zatrudnienia w zniszczonym wojną kraju. Możliwe 
odejście posiadających wysokie kwalifikacje działaczy trzeciego sektora w sytu-
acji zmniejszających się zasobów finansowych to samoistna selekcja pozytywna. 
Wiele wskazuje na to, że proces ten już się rozpoczął. Z jednej strony zaczynają 
znikać praktyki „turystki NGOs’owskiej” (wywiad 2010) lub przykłady naduży-
cia darczyńców przez niektóre organizacje pozarządowe w celu potrzymania 
status quo organizacji czy wręcz osobistego zysku. Pozostałe organizacje poza-
rządowe mają szansę wzmocnić swoją legitymizacją społeczną i zostać auten-
tycznymi przedstawicielami społeczeństwa w BiH.  



Galia Chimiak 248

Organizacje kobiece stanowią wyjątek tendencji „zbytniej samowystarczal-
ności”, gdyż reprezentują przykład dobrej współpracy z innymi organizacjami 
kobiecymi, a także zatrudniają odpowiednio wykształconych pracowników 
(Žeravčić, Biščević 2009: 146). Dobre relacje z innymi organizacjami kobiecymi 
wpływają pozytywnie na skuteczność ich działań. Ewaluacja sześciu projektów 
szwedzkiej agendy rozwojowej (SIDA) wspierających społeczeństwo obywatel-
skie w BiH wykazała, że w porównaniu z końcowymi beneficjentami projek-
tów, działacze organizacji pozarządowych są bardziej optymistycznie nastawie-
ni do możliwości wprowadzenia zmian w obszarze12, w którym one pracują 
(ProMente 2008: 5). Wynik ten nie tyle kwestionuje zasadność optymizmu pra-
cowników tych organizacji, ile sygnalizuje potrzebę działań właśnie w kierunku 
zaktywizowania grup w trudnej sytuacji takie jak kobiety oraz ludzie młodzi. 

 
 

Podsumowanie 
 
W odpowiedzi na otwarte pytanie w badaniu reprezentatywnym, dotyczą-

cym najsłabszych stron BiH, jego mieszkańcy wskazali na: bezrobocie, ko-
rupcję, niski poziom kultury politycznej oraz polityków, a także gospodarkę 
jako najbardziej istotne wyzwania dla ich kraju (UNDP 2007: 38). Natomiast 
pytanie dotyczące pożądanego kierunku zmian wykazało, iż walka z korupcją 
oraz decydowanie o własnym losie są najważniejszymi priorytetami dla BiH. 
Tzw. kwestia etniczna budzi oczekiwania zadośćuczynienia za niesprawiedli-
wości i krzywdy z przeszłości. Niemniej jednak badani zdecydowanie opo-
wiedzieli się za zaprzestaniem prowadzenia polityki na podłożu etnicznym 
(UNDP 2007: 38). Nasuwa się więc pytanie, czy obecnie przeważające w par-
tyjnej retoryce oraz w mediach kwestie interesów tzw. „narodów konstytucyj-
nych” oraz raison d’être istnienia partii etnicznych odzwierciedlają rzeczywiste 
problemy obywateli BiH. W tym kontekście można się zastanawiać, czy uza-
sadnione jest wsparcie organizacji pozarządowych koncentrujących się na 
zwalczaniu spięć na podłożu etnicznym. Poza tym, zaledwie co piąta organi-
zacja pozarządowa stoi na stanowisku, że obecny polityczny oraz socjalny 
kontekst w BiH sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego (Žeravčić, 
Biščević 2009: 138).  

                                                            
12 Są to: prawa kobiet, szkolenie młodych liderów oraz podniesienie prawnej świadomości.  
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Zdaniem Nerzuka Ćuraka, nie da się przeciwdziałać grze etnicznymi emo-
cjami, jeśli obywatele nie będą przekonani o destruktywnym wpływie emocji 
politycznych na społeczeństwo obywatelskie (Ćurak 2007: 97). Opinia ta po-
twierdza, że w przypadku BiH społeczeństwo obywatelskie musi być celem,  
a zarazem środkiem potrzebnych zmian. Niektórzy obserwatorzy uważają, że 
rola, jaką odgrywają organizacje pozarządowe w tworzeniu sfery publicznej 
wolnej od etnopolityki, jest najważniejsza do przezwyciężenia podziałów et-
nicznych (Sejfija 2006: 137). Wybitny serbski intelektualista Ivan Čolović także 
zwraca uwagę na siłę rozpowszechnionego wśród polityków stereotypu polityki 
działającej w imię kultury, który występuje wśród intelektualistów na terenie 
byłej Jugosławii. Apeluje on o pielęgnowanie kultury polityki, gdzie różnice 
uznaje się za równoprawne, gdyż demokratyczne społeczeństwo obywatelskie 
może istnieć tylko oparte na takiej kulturze (Čolović 2007: 15–16).  

Tymczasem powstałe po wojnie w byłej Jugosławii organizacje pozarządo-
we utożsamiające się z podziałami etnicznymi to wciąż jeden z lepiej radzących 
sobie segmentów trzeciego sektora. Organizacje te to parapolityczne twory, 
których celem jest legitymizowanie etnicznych partii politycznych. Problem  
w tym, że pozostałe organizacje pozarządowe także nie stanowią obywatelskej 
alternatywy dla rządzących partii politycznych. Zamiast spełniać funkcje kon-
trolne wobec partii rządzących oraz administracji publicznej, organizacje te 
czują się na tyle silne i wpływowe, aby same zająć się polityką (wywiad 2010). 
Opinia ta jest sprzeczna z proponowaną przez niektórych darczyńców wizją 
niezaprzepaszczenia „wyhodowanego” przez nie kapitału ludzkiego w sektorze 
pozarządowym poprzez zaangażowanie działaczy trzeciego sektora w działal-
ność polityczną.  

W BiH potrzeba wzmacniać działające w swoim otoczeniu organizacje poza-
rządowe, gdyż to one stwarzają lepsze warunki do przezwyciężenia uprzedzeń 
między narodami oraz możliwości do realnej współpracy, z której skorzysta cała 
społeczność lokalna. Darczyńcy oraz władze państwowe powinny angażować się 
w powstanie nowego typu organizacji lokalnych, zwłaszcza na wsi, sprzyjającego 
autentycznym, niewymuszonym interakcjom między przedstawicielami różnych 
narodów. Badania opinii publicznej wykazują, że obecny system polityczny 
oraz większość mediów nie spełniają zapotrzebowania oraz oczekiwań spo-
łecznych w zakresie tworzenia warunków dobrobytu dla mieszkańców BiH 
oraz zadośćuczynienia krzywd powstałych w czasie wojny z lat dziewięćdzie- 
siątych. 
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W tej sytuacji społeczeństwo obywatelskie wydaje się sposobem oddolnej, 
trwałej i długofalowej zmiany, a także miejscem, gdzie obywatele BiH różnej 
narodowości uczą się współpracy i zaufania. Niemniej jednak, w BiH działanie 
pod szyldem organizacji pozarządowej stało się sposobem na życie „po woj-
nie”. Różne organizacje upamiętniające (czy wręcz rozpamiętujące) na różne 
sposoby tę wojnę przestały spełniać funkcję terapeutyczną, tym samym stając 
się fasadowymi, a jednocześnie „nietykalnymi”, stowarzyszeniami osób, dla 
których przeszłość stała się sposobem na życie. Podstawy działania tych orga-
nizacji mają coraz mniej wspólnego z początkowymi założeniami oferowania 
pomocy w zakresie przezwyciężenia dziedzictwa wojny. Ten segment sektora 
pozarządowego stał się zakładnikiem przeszłości oraz orędownikiem specy-
ficznej dla BiH poprawności politycznej, która być może hamuje postęp dialo-
gu między grupami etnicznymi. 

Powracając do tytułu opracowania oraz do teorii powstania społeczeństwa 
obywatelskiego, pomoc zagraniczna, choć stanowi główny czynnik powsta- 
nia sektora pozarządowego w wielu krajach postkomunistycznych, odegrała 
dwuznaczną rolę w przypadku BiH. Należy tu przypomnieć, że w odróżnie-
niu od krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymywały oficjalną 
pomoc, BiH jest beneficjentem pomocy rozwojowej, co tłumaczy zaangażowa-
nie darczyńców w znacznie szerszym obszarze działalności. Pomoc rozwo- 
jowa, dążąc do reform przy pominięciu polityków i struktur państwowych, 
przyczyniła się do powstania rodzaju równoległego państwa w BiH, przy 
jednoczesnym niedorozwoju organizacji pozarządowych monitorujących dzia- 
łania decydentów.  

W BiH społeczeństwo obywatelskie stało się instrumentem przezwyciężenia 
skutków konfliktu z lat dziewięćdziesiątych, a nie jednym z nurtów reformy 
ustrojowej, tak jak miało to miejsce w krajach Europy Śródkowo-Wschodniej. 
Tym samym organizacje pozarządowe – zwłaszcza te, które „żyją” z wojny –  
z czasem będą tracić rację bytu, gdyż w odczuciu obywateli BiH transformacja 
ustrojowa oraz stabilizacja gospodarki stanowią najbardziej istotne wyzwania 
dla tego kraju. Zadośćuczynienie krzywd doznanych w czasie wojny nie jest 
zadaniem, z którym organizacje pozarządowe są w stanie się zmierzyć. Brak 
woli politycznej skazuje na niepowodzenia próby wyrównania rachunków mię-
dzy etnosami. Społeczeństwo obywatelskie w BiH musi dopiero „odrobić lek-
cję” z transformacji ustrojowej. Prawowitym partnerem społeczeństwa obywa-
telskiego w BiH są władze tego kraju, zarówno jeśli chodzi o współdziałanie 
lub pozostawanie w opozycji.  
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 Obliczeniami oraz analizami statystycznymi wyników badań w programie SPSS  
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W ciągu przeszło 25 lat pracy Zakład Badań Naukowych PTS wypracował sobie opinię 
ośrodka badawczego, który jest przyjazny dla klientów, a rzetelność i akademicki poziom 
łączy z przystępnymi cenami swoich usług.  
 
Ponadto ZBN PTS jest dobrym miejscem do odbywania praktyk studenckich.  
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