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AKTYWNOĝû OBYWATELSKA JAKO RODZAJ AKTYWNOĝCI 
SPOàECZNEJ – PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA

Artykuá ma na celu przedstawienie modelu aktywnoĞci obywatelskiej rozumianej jako 
aktywnoĞü spoáeczna czáowieka w kontekĞcie bycia obywatelem demokratycznego paĔstwa. 
Czáowiek jako istota spoáeczna podejmuje dziaáania w grupie i na rzecz innych ludzi, nato-
miast kontekst istnienia systemu demokratycznego daje podstawy do wyróĪnienia odrĊbnego 
rodzaju spoáecznej aktywnoĞci jako aktywnoĞci obywatelskiej. Teoretyczna analiza prezen-
towanej aktywnoĞci daje moĪliwoĞü opisania jej czterech form: spoáecznikostwa, partycy-
pacji spoáecznej (obywatelskiej), indywidualnej aktywnoĞci politycznej oraz partycypacji 
w rządzeniu. Przedstawiony model moĪe stanowiü punkt odniesienia w interdyscyplinarnych 
analizach – teoretycznych oraz opartych na badaniach empirycznych, opisujących dziaáania 
czáowieka realizującego interes spoáeczny. 

Gáówne pojĊcia: aktywnoĞü obywatelska; relacje spoáeczne; demokracja; partycypacja 
spoáeczna.

Perspektywa spoáeczna ludzkiej aktywnoĞci

AktywnoĞü czáowieka jest wynikiem ciągáego oddziaáywania czynników moty-
wacyjnych. Z jednej strony do dziaáania popychają go niezaspokajane potrzeby – 
wewnĊtrzne motywy oparte na odczuwaniu stanu braku, z drugiej zaĞ jego aktyw-
noĞü pobudzają i ukierunkowują wartoĞci. Najmocniej motywują te potrzeby, które 
są w najmniejszym stopniu zaspokajane oraz te wartoĞci, które zajmują najwyĪsze 
miejsca w subiektywnej hierarchii konkretnego czáowieka (PrĊĪyna 1996a). ĝwiado-
ma aktywnoĞü związana jest z przyjĊciem okreĞlonych celów do realizacji i jest pro-
cesem dochodzenia do osiągniĊcia przyjĊtych zamierzeĔ (Nuttin 1980; OleĞ 2003; 
Zaleski 1991). 

JednakĪe aktywnoĞü czáowieka nie jest nakierowana jedynie na siebie. Czáowiek 
Īyje w dwóch perspektywach: jednostkowej i spoáecznej. Stawia sobie indywidu-
alne, osobiste cele dotyczące wáasnego rozwoju czy realizacji istotnych dla siebie 
wartoĞci, ale jednoczeĞnie, Īyjąc w rzeczywistoĞci spoáecznej, uwzglĊdnia równieĪ 
(chociaĪby tylko w maáym stopniu) wymagania i oczekiwania otoczenia w stosunku 
do wáasnej osoby. Znaczenie obu perspektyw (jednostkowej i spoáecznej) jest dla 
czáowieka tak istotne, Īe nawet wáasną toĪsamoĞü okreĞla on na dwóch poziomach – 
odrĊbnie budując oba jej aspekty: toĪsamoĞü osobistą (jednostkową) oraz toĪsamoĞü 
spoáeczną (Grzelak i Jarymowicz 2000; Sears i Levy 2003; Taifel i Turner 2004).
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JuĪ staroĪytni wskazywali, Īe czáowiek to istota, której jeden z podstawowych 
przymiotów stanowi Īycie w spoáecznoĞci (Arystoteles 2004). Jakkolwiek znacząco 
zmieniáy siĊ okolicznoĞci i uwarunkowania ludzkiego Īycia, wspóáczesny czáowiek 
nadal Īyje w grupie. PoĪywienie, obrona, moĪliwoĞü opieki, a takĪe, na co wskazują 
teorie socjobiologiczne, moĪliwoĞü przekazania wáasnych genów kolejnym pokole-
niom, są zdecydowanie bardziej dostĊpne dla osób naleĪących do grup w porówna-
niu z osobami Īyjącymi samotnie. Dodatkowo Īycie wĞród innych ludzi, korzystanie 
z ich pracy, przynajmniej w obszarze cywilizacji zachodniej, zwiĊksza komfort Īycia 
i podnosi jego jakoĞü. Taki stan rzeczy jest moĪliwy dziĊki aktywnoĞci czáonków 
spoáecznoĞci, którzy, w dobrze pojĊtym wáasnym interesie i dla wáasnego dobra, 
dbają równieĪ o dobro grup stanowiących o ich toĪsamoĞci spoáecznej – rodziny, 
najbliĪszych, spoáecznoĞci lokalnych, narodu (Hofstede 2000; Kenrick, Neuberg 
i Cialdini 2002; Matsumoto i Juang 2007; Taifel i Turner 2004). 

Czáowiek, istota spoáeczna, jest jednoczeĞnie istotą polityczną (SkarĪyĔska 
2005). Klasyczne rozumienie aktywnoĞci politycznej, charakterystyczne dla staro-
Īytnych Greków, wskazuje, Īe jest to kaĪde dziaáanie, które przynosi korzyĞü jedno-
czeĞnie jednostce i grupie, wedáug stwierdzenia: wznoszone mury miasta zapewniają 
bezpieczeĔstwo tak budującemu, jak i innym mieszkaĔcom (por. Klamut, Sommer 
i Michalski 2010). Stąd Arystoteles (2004) defi niowaá czáowieka jako zoon politikon 
„zwierzĊ polityczne”, istotĊ polityczną (w jĊzyku polskim upowszechniáo siĊ zaĞ 
jako Ĩródáo táumaczenia áaciĔskie okreĞlenie animal sociale – istota spoáeczna). Jak 
pisze Marcin Gajek (2010), dla Arystotelesa aktywnoĞü polityczna, którą utoĪsamiaá 
z aktywnoĞcią obywatelską, byáa istotą ludzkiego dziaáania i jej podejmowanie miaáo 
prowadziü do rozwoju czáowieka-obywatela, miaáo na celu osiągniĊcie peáni czáo-
wieczeĔstwa. W tym szerokim, klasycznym rozumieniu, kaĪdy czáowiek uczestniczy 
wiĊc w aktywnoĞci politycznej. 

WspóáczeĞnie aktywnoĞü polityczna jest rozumiana juĪ nie tak szeroko. Odnosi 
siĊ do tej samej podstawy co klasyczne znaczenie – bycia istotą spoáeczną, dotyczy 
jednak innej perspektywy: juĪ nie oddolnej pracy jednostek na rzecz grupy, ale kie-
rowania, przewodzenia grupą (Jakubowska 2002). Aktualnie upowszechniáo siĊ ro-
zumienie aktywnoĞci politycznej odnoszonej do perspektywy wáadzy. Ten sposób ro-
zumienia zadomowiá siĊ takĪe w analizach psychologicznych (por. McGuire 2004). 

Posiadanie lidera jest naturalną cechą istnienia zbiorowoĞci ludzkiej. Osoba, 
a czĊĞciej grupa osób, które stoją na szczycie grupowej hierarchii, mają wiĊkszy od 
innych czáonków spoáecznoĞci zakres moĪliwoĞci dziaáania i wywierania wpáywu 
(Oyster 2002; Wojciszke 2002). DziĊki niemu organizują funkcjonowanie spoáecz-
noĞci, dbają o áad i porządek, tworzą zasady porządkujące relacje spoáeczne i są 
reprezentantami wszystkich w podejmowaniu decyzji na rzecz caáej spoáecznoĞci. 
To osoby sprawujące wáadzĊ peánią istotną rolĊ w prawidáowym funkcjonowaniu 
spoáecznoĞci odpowiadając za jej poziom Īycia. KaĪda spoáecznoĞü, by mogáa funk-
cjonowaü efektywnie, musi byü odpowiednio zarządzana (Jakubowska 2002). 

Sposób sprawowania wáadzy, który stanowi istotny czynnik okreĞlający jakoĞü 
funkcjonowania spoáecznoĞci, odnosi siĊ do zachowaĔ dwóch grup osób peániących 
okreĞlone role spoáeczne w kontekĞcie wáadzy: rządzonych i rządzących. ChociaĪ 
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istnieją takĪe inne formy aktywnoĞci politycznej, aktywnoĞü jednostek sprowadza 
siĊ w gáównej mierze do realizacji czynnego bądĨ biernego prawa wyborczego – 
udziaáu w wyborach i wybierania wáasnych reprezentantów lub bycia wybranym 
i uczestniczenia w róĪny sposób we wspóárządzeniu regionem czy paĔstwem (Ko-
rzeniowski 2002; SkarĪyĔska 2005). W takich teĪ obszarach analizuje aktywnoĞü 
polityczną psychologia polityczna, badając zachowania rządzonych, rządzących, 
a takĪe dwustronnych oddziaáywaĔ pomiĊdzy nimi (por. Jost i Sidanius red. 2004; 
Lau i Redlawsk 2007; McDermott 2004; Sears, Huddy i Jervis red. 2003). 

JakoĞü Īycia spoáecznoĞci i efektywne funkcjonowanie jej czáonków są zaleĪne 
od aktywnoĞci jednostek, ale jednoczeĞnie od sposobu sprawowania wáadzy w grupie 
(Wojciszke 2002). Pomimo záoĪonoĞci spoáecznej perspektywy ludzkiej aktywnoĞci 
(bycie czáonkiem grupy, dziaáanie na rzecz spoáecznoĞci, peánienie okreĞlonych ról 
spoáecznych w kontekĞcie wáadzy) przynaleĪnoĞü jednostki do grupy jest opáacalna. 
àączy siĊ jednak z okreĞlonymi kosztami. Są nimi chociaĪby niezbĊdnoĞü uwzglĊd-
nienia innych osób przy podziale róĪnego rodzaju dóbr, rezygnacja z peánej realizacji 
wáasnych potrzeb, dziaáanie na rzecz spoáecznoĞci czy teĪ oddanie pewnego zakresu 
kontroli nad sobą w rĊce rządzących. Analizując relacje jednostka – grupa widoczna 
jest dwustronna zaleĪnoĞü i dwustronne zyski. Wskazana zaleĪnoĞü pomiĊdzy jed-
nostką a grupą (spoáecznoĞcią) jest istotą badaĔ w ramach psychologii spoáecznej 
(Aronson, Wilson i Akert 2007; Wojciszke 2002). 

Nie wszyscy jednak czáonkowie grupy spoáecznej widzą wartoĞü w byciu czáon-
kiem grupy i aktywnoĞci na rzecz spoáecznoĞci. Wáasna grupa moĪe byü spostrze-
gana jako zagraĪająca albo co najmniej przeszkadzająca w realizacji indywidual-
nych celów. Przyjmowana wówczas perspektywa indywidualistyczna wiąĪe siĊ 
z przekonaniami o sprzecznoĞci pomiĊdzy interesami wáasnymi a interesami grupy 
(prawa – tak, obowiązki – nie) i przewadze jednostki nad grupą. Takie negatywne 
spostrzeganie relacji ja – inni (jednostka – grupa) jest charakterystyczne dla osobo-
woĞci makiawelistycznej lub dla zespoáu przekonaĔ opisywanego jako darwinizm 
spoáeczny (np. Pilch 2008; SkarĪyĔska i Radkiewicz 2011). 

Niemniej jednak czáowiek Īyje i dziaáa wĞród innych ludzi. Szeroko rozumiana 
aktywnoĞü spoáeczna jest opisywana w ramach psychologii spoáecznej w dwóch ob-
szarach – zachowaĔ prospoáecznych (np. altruizm, pomocnoĞü, tworzenie bliskich 
relacji przyjaĨni, miáoĞci) oraz zachowaĔ antyspoáecznych (np. agresja, przemoc, 
wandalizm, terroryzm) (Aronson i in. 2007; Wojciszke 2002). Istnieje takĪe obszar 
biernoĞci spoáecznej, widoczny jako brak zaangaĪowania w Īycie spoáecznoĞci (np. 
Keplinger red. 2008). Brak aktywnoĞci spoáecznej opisywany jest zwáaszcza w ra-
mach psychologii politycznej jako brak zaangaĪowania w aktywnoĞü polityczną lub 
bardziej szczegóáowo jako brak udziaáu w wyborach parlamentarnych (SkarĪyĔska 
2002). BiernoĞü polityczna jest wiĊc elementem szerszej kategorii – biernoĞci spo-
áecznej. 

Pozytywna czy negatywna aktywnoĞü spoáeczna (a takĪe jej brak) wynika z od-
miennego rozumienia (lub braku rozumienia), czym jest interes spoáeczny. MoĪna 
go okreĞliü jako dbanie o moĪliwoĞci zaspokajania potrzeb i realizacji wartoĞci dla 
kaĪdego czáonka w grupie, a nie jedynie dla silniejszych jednostek. Z róĪnych przy-
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czyn jednak czĊĞü spoáecznoĞci albo nie podejmuje dziaáaĔ uwzglĊdniających interes 
spoáeczny (biernoĞü), albo teĪ podejmuje aktywnoĞü antyspoáeczną. Prezentowany 
artykuá ma na celu próbĊ teoretycznego ujĊcia zachowaĔ spoáecznie pozytywnych 
i przedstawienie ich zróĪnicowania w kontekĞcie istnienia systemu demokratycznego.

Demokracja jako kontekst spoáecznego funkcjonowania czáowieka

LudzkoĞü we wáasnym rozwoju ksztaátowaáa i udoskonalaáa sposoby wspóáist-
nienia czáonków spoáecznoĞci lub grup wykorzystując zjawiska wpáywu spoáecz-
nego. Ze wzglĊdu na róĪnorodnoĞü osób tworzących grupy i potrzebĊ porządkowa-
nia relacji miĊdzyludzkich Īycie spoáeczne regulowane jest przez okreĞlone normy. 
KaĪda grupa spoáeczna, kaĪda spoáecznoĞü lokalna czy narodowa okreĞla system 
przekonaĔ, wartoĞci oraz sposoby zachowaĔ, jakie jednostka powinna stosowaü, by 
funkcjonowaü jako czáonek danej spoáecznoĞci (Feldman 2003; Matsumoto i Juang 
2007). OkreĞla takĪe zakres wáadzy i wymagania dla tych, którzy wáadzĊ peánią 
(Jakubowska 2002; Oyster 2002).

Systemem spoáecznym pozwalającym na pozytywne wspóáistnienie czáonków 
spoáecznoĞci jest system demokratyczny. Demokracja zakáada wspóáuczestnictwo 
obywateli w funkcjonowaniu paĔstwa – tworzenie spoáeczeĔstwa obywatelskiego 
(Conover i Searing 2002; KrzemiĔski 2005; Leshchenko 2006). To zaáoĪenie stano-
wi z jednej strony wymóg wynikający z perspektywy efektywnoĞci funkcjonowania 
spoáeczeĔstwa (kaĪdy czáonek grupy dodaje coĞ od siebie do wspólnych zasobów – 
ma okreĞlone obowiązki), z drugiej natomiast daje ono moĪliwoĞü podejmowania 
przez jednostkĊ dziaáaĔ twórczych i rozwojowych (kaĪdy czáonek posiada prawa) 
[Dahl 2000; Soátys 2010]. 

Demokracja daje formalnoprawne podstawy funkcjonowania jednostek w ra-
mach spoáeczeĔstwa obywatelskiego. Te podstawy stanowią warunki zewnĊtrzne 
okreĞlające stopieĔ i jakoĞü spoáecznej aktywnoĞci obywateli. AktywnoĞü spoáecz-
na charakterystyczna dla spoáeczeĔstwa obywatelskiego moĪliwa jest równieĪ poza 
systemem demokratycznym, lecz wtedy ograniczenia prawne i sposób funkcjono-
wania wáadzy stanowią zewnĊtrzną przeszkodĊ do swobodnego wyraĪania wáasnych 
poglądów czy podejmowania oddolnych inicjatyw. Zatem to system demokratyczny 
jest naturalną bazą aktywnoĞci obywatelskiej. 

Niestety, demokracja jest rzeczywistoĞcią dynamiczną i charakteryzuje siĊ zmien-
nym poziomem respektowania istotnych zasad demokratycznych w okreĞlonym paĔ-
stwie. Tworzone przez wáadze przepisy prawne mogą zachĊcaü lub zniechĊcaü do 
podejmowania dziaáalnoĞci spoáecznej. Robert Dahl (2000) wskazuje na istotne ce-
chy, które są niezbĊdne do wáaĞciwego funkcjonowania demokracji. To wybieralny 
w wolnych, uczciwych i czĊstych wyborach parlament, wolnoĞü sáowa w gáoszeniu 
poglądów i krytyce wáadz, dostĊp do róĪnorodnych Ĩródeá informacji, wolnoĞü sto-
warzyszania siĊ oraz aktywne obywatelstwo – wáączenie obywateli w aktywnoĞü 
spoáeczno-polityczną. Nierespektowanie istotnych zasad demokracji powoduje obni-
Īenie poziomu aktywnoĞci charakterystycznej dla czáonków spoáeczeĔstwa obywa-
telskiego, nawet jeĞli paĔstwo byáoby okreĞlane jako demokratyczne.



AKTYWNOĝû OBYWATELSKA JAKO RODZAJ AKTYWNOĝCI SPOàECZNEJ... 191

Analogicznie do powyĪszych treĞci stwierdziü naleĪy, Īe takĪe aktywnoĞü jed-
nostek na rzecz spoáecznoĞci ma charakter dynamiczny. Jej istnienie zaleĪy od róĪ-
nych czynników, a jej poziom i jakoĞü stanowią istotne wáaĞciwoĞci spoáeczeĔstwa 
obywatelskiego. 

SpoáeczeĔstwo obywatelskie a aktywnoĞü obywatelska

SpoáeczeĔstwo obywatelskie defi niowane jest w róĪny sposób. Bazując na roz-
waĪaniach fi lozofi cznych i socjologicznych Maria Magoska wyróĪnia trzy rodzaje 
defi nicji: socjologiczne, proceduralne i aksjologiczne (za àucka 2006). Pierwszy 
rodzaj akcentuje istnienie zaleĪnoĞci pomiĊdzy grupami interesów w spoáecznoĞci 
i relacji pomiĊdzy nimi. UwzglĊdnia róĪne pola aktywnoĞci ludzi dotyczące sfery 
ekonomicznej, spoáecznej (ruchy i organizacje spoáeczne) czy politycznej (uczestnic-
two w wyborach, samorządnoĞü). Drugi rodzaj defi nicji zwraca uwagĊ na istnienie 
i poszanowanie istotnych procedur w debacie publicznej, podejmowanej aktywnoĞci 
czy rozwiązywaniu sporów. Konfl ikt jest zjawiskiem naturalnym w pluralistycznym 
spoáeczeĔstwie, a wáaĞnie respektowanie procedur dających moĪliwoĞü równego 
prezentowania róĪnych poglądów i walki o realizacjĊ wáasnych interesów przez róĪ-
ne grupy jest istotą defi nicji proceduralnych spoáeczeĔstwa obywatelskiego. Trzeci 
rodzaj defi nicji, aksjologiczny, podkreĞla istnienie okreĞlonych wspólnych wartoĞci, 
ról, przekonaĔ i symboli, równieĪ symbolicznych dziaáaĔ, charakterystycznych dla 
czáonków takiego spoáeczeĔstwa.

Ireneusz KrzemiĔski defi niuje spoáeczeĔstwo obywatelskie jako „taki stan rzeczy 
w paĔstwie i w Īyciu spoáecznym, w którym obywatele mają wpáyw na dziaáania 
wáadzy i mogą ją kontrolowaü, a zarazem mają prawo do podejmowania wáasnych 
inicjatyw i organizowania siĊ w róĪny sposób” (KrzemiĔski 2005: 95). Ta defi ni-
cja áączy w sobie wszystkie wyróĪnione wyĪej sposoby rozumienia spoáeczeĔstwa 
obywatelskiego. Przy tak szerokim zakresie znaczeniowym jest miejsce na podej-
mowanie aktywnoĞci w caáym obszarze spoáecznego funkcjonowania czáowieka: po-
dejmowanie dziaáaĔ pomocowych na rzecz innych, stowarzyszanie siĊ, rozwijanie 
wáasnych zainteresowaĔ w relacjach z innymi, a takĪe branie udziaáu w rządzeniu 
w formie uczestnictwa w demokratycznych wyborach – uczestnictwo w sprawowa-
niu wáadzy czy podejmowanie samodzielnej inicjatywy obywatelskiej i kontrolowa-
nie wáadzy. 

SpoáeczeĔstwo obywatelskie daje moĪliwoĞü podejmowania aktywnoĞci, reali-
zacji inicjatyw i zaspokajania potrzeb tak spoáecznych, jak i jednostkowych. Cha-
rakteryzuje siĊ wiĊc istnieniem wielu oddolnie utworzonych instytucji, organizacji, 
związków, stowarzyszeĔ, dobrowolnie zrzeszających obywateli, które, wolne od in-
gerencji paĔstwa, sáuĪą rozwojowi lub kierują rozwojem jednostek. SpoáeczeĔstwo 
obywatelskie jest zbiorowoĞcią aktywnych obywateli – podmiotów, którzy swobod-
nie podejmują aktywnoĞü w trzech sferach: prywatnej, publicznej i politycznej (por. 
Dobek-Ostrowska 2007). Podstawą ich aktywnoĞci jest racjonalne dostrzeĪenie zna-
czenia dziaáaĔ spoáecznych jako jednoczeĞnie zaspokajających interes wáasny i in-
teres spoáeczny, lub inaczej mówiąc: w dziaáaniu spoáecznym dostrzeĪenie takĪe 
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wáasnego interesu. Jej Ĩródáem jest zaĞ Ğwiadoma decyzja o podjĊciu okreĞlonych 
dziaáaĔ, a nie wewnĊtrzne, kulturowo uwarunkowane, psychiczne mechanizmy za-
chowania (GliĔski i Palska 1997). 

W prezentowanym artykule aktywnoĞü obywatelska defi niowana jest jako aktyw-
noĞü spoáeczna jednostek (obywateli), bĊdąca wynikiem indywidualnych motywów 
lub oddolnych inicjatyw spoáecznych, nastawiona na realizacjĊ interesu spoáeczne-
go (dobra wspólnego), podejmowana ze ĞwiadomoĞcią praw i zobowiązaĔ wyni-
kających z funkcjonowania systemu demokratycznego, w warunkach speánianych 
przez tenĪe system. MoĪna rzec, Īe to wspóáczesna defi nicja aktywnoĞci politycznej 
w szerokim, klasycznym sensie. Jest zaĞ pojĊciem szerszym od aktywnoĞci poli-
tycznej rozumianej wspóáczeĞnie i odnoszonej tylko do perspektywy wáadzy. Swoim 
zakresem obejmuje szeroki wachlarz moĪliwych dziaáaĔ. RóĪnie jest charakteryzo-
wana, chociaĪ zawsze jako kategoria záoĪona. Warto wskazaü na kilka klasyfi kacji. 
Socjologowie, Piotr GliĔski i Hanna Palska (1997) wyróĪniają spoáeczną aktywnoĞü 
obywatelską rozumianą jako wspólne i Ğwiadome dziaáanie skierowane na rzecz ja-
kiejĞ grupy spoáecznej w formie uczestniczenia w Īyciu publicznym lub realizacji 
oddolnych inicjatyw. Chodzi o zaangaĪowanie w dziaáanie organizacji, fundacji, 
stowarzyszeĔ, wolontariatu i ĞwiadomoĞü wspólnego dziaáania. Autorzy spoáeczną 
aktywnoĞü obywatelską odróĪniają od obywatelskiej aktywnoĞci indywidualnej oraz 
aktywnoĞci stricte politycznej i jedynie ją charakteryzują.

Maria Lewicka (2004) wyróĪnia aktywnoĞü obywatelską spontaniczną (podej-
mowanie inicjatyw na rzecz lokalnej spoáecznoĞci) i zorganizowaną (uczestnictwo 
w dziaáaniach organizacji pozarządowych, stowarzyszeĔ, takĪe przynaleĪnoĞü do 
partii politycznych lub organizacji koĞcielnych). Dodatkowo, na bazie analiz staty-
stycznych, dla kaĪdego z rodzajów aktywnoĞci ujawnione zostaáy po dwa czynni-
ki: dla aktywnoĞci spontanicznej – aktywnoĞü protestacyjna (opisywana przez takie 
dziaáania, jak udziaá w proteĞcie czy podpisywanie petycji) i aktywnoĞü konstruk-
tywna (polegająca na dziaáaniu na rzecz Ğrodowiska, w którym siĊ Īyje), natomiast 
dla aktywnoĞci zorganizowanej: aktywnoĞü ogólnoorganizacyjna (rozumiana jako 
dziaáanie w róĪnego rodzaju strukturach) oraz aktywnoĞü w organizacjach religij-
nych i parafi i. W charakterystyce aktywnoĞci obywatelskiej Lewicka uwzglĊdnia 
takĪe kategoriĊ biernoĞci – braku aktywnoĞci na rzecz wspóáobywateli.

Interesującą klasyfi kacjĊ zaprezentowaáy takĪe Anna Zalewska i Beata Krzy-
wosz-Rynkiewicz (2011). Wskazaáy one na szeĞü wymiarów zachowania obywa-
telskiego: formĊ bierną, semiaktywną i aktywną opisujące nasilenie zaangaĪowania 
spoáecznego. W ramach zaĞ formy aktywnej (peánego zaangaĪowania w dziaáania 
obywatelskie) autorki wyróĪniają aktywnoĞü spoáeczną, polityczną, ukierunkowaną 
na zmiany oraz na rozwój osobisty – kategorie opisujące róĪne obszary i cele dziaáaĔ.

AktywnoĞü obywatelska opisywana jest najczĊĞciej jako rodzaj dziaáaĔ spo-
áecznych podejmowanych na rzecz interesów osób potrzebujących i rozumiana jest 
w kategoriach sáuĪby. Zachowania spoáeczne ludzi polegają jednak nie tylko na sáu-
Īeniu, ale takĪe na organizowaniu, przewodzeniu, kierowaniu innymi. Dla prawidáo-
wego funkcjonowania spoáeczeĔstw niezbĊdna jest równieĪ perspektywa rządzenia 
polegająca na porządkowaniu rzeczywistoĞci spoáecznej w obszarze uregulowaĔ 
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legislacyjnych i realizacji zadaĔ nastawionych na poprawĊ funkcjonowania obywa-
teli. Zaprezentowane klasyfi kacje aktywnoĞci obywatelskiej uwzglĊdniają takĪe ten 
aspekt (aktywnoĞü polityczną), chociaĪby tylko jako kontekst (ramy odniesienia). 
Podobnie aktywnoĞü na rzecz interesu spoáecznego opisują Allen Omoto, Mark Sny-
der i Justin Hackett (2010). Wskazują oni, Īe partycypacja obywateli w spoáeczeĔ-
stwie demokratycznym przyjmuje wiele form dziaáaĔ nastawionych nie na wáasny 
interes, ale na rzecz pomocy innym, najbliĪszego otoczenia czy szeroko rozumia-
nego spoáeczeĔstwa. Te aktywnoĞci są obszarami obywatelskiego zaangaĪowania 
(civic engagement), partycypacji obywatelskiej (citizen participation) albo teĪ spo-
áecznego dziaáania (social action). Pewne dziaáania spoáeczne są zorientowane na 
obszar polityki, jak udziaá w wyborach, praca w sztabach partyjnych czy na rzecz 
zwyciĊstwa swojego kandydata podczas kampanii wyborczych. Inne dziaáania są zaĞ 
nastawione na sáuĪbĊ – jako wolontariat, udziaá w grupach sąsiedzkich lub organi-
zacjach spoáecznych. 

JednoczeĞnie, oprócz przedstawionych obszarów zaangaĪowania (sáuĪba lub 
wáadza), równieĪ istotne wydaje siĊ drugie kryterium róĪnicujące rodzaje aktywno-
Ğci obywatelskiej. Jest nim odniesienie jednostki do innych ludzi (wymiar indywidu-
alizm – wspólnotowoĞü), bowiem jakiekolwiek dziaáania, które czáowiek podejmuje, 
moĪe wykonywaü sam lub wspólnie z innymi (Aronson i in. 2007). Takie zróĪnico-
wanie dotyczy takĪe dziaáaĔ podejmowanych w interesie spoáecznym. W efekcie 
przyjĊtych zaáoĪeĔ aktywnoĞü obywatelską moĪna opisywaü charakteryzując cztery 
jej rodzaje, zaprezentowane poniĪej. 

Analityczny model aktywnoĞci obywatelskiej – mapa zaangaĪowaĔ

Czáowiek, dziaáając na rzecz wspóáobywateli, moĪe to robiü w róĪny sposób. TĊ 
záoĪonoĞü moĪna przedstawiaü uwzglĊdniając jednoczeĞnie poniĪsze kryteria:

Obszar zaangaĪowania – obywatel swoją aktywnoĞü moĪe ukierunkowaü na po-
prawĊ jakoĞci Īycia wspóáobywateli oraz/lub wspóátworzyü system wáadzy. W tym 
kryterium wyróĪniü moĪna wiĊc aktywnoĞü jako zaangaĪowanie spoáeczne (sáuĪbĊ) 
oraz aktywnoĞü jako zaangaĪowanie polityczne (wáadzĊ). SáuĪba traktowana jest 
jako oddolna aktywnoĞü na rzecz wspóáobywateli, wáadza zaĞ jako aktywnoĞü doty-
cząca rządzenia.

Stosunek jednostki do grupy (aktywnoĞü indywidualna bądĨ udziaá w aktywnoĞci 
w ramach organizacji spoáecznych) – czáowiek podejmuje aktywnoĞü indywidualnie 
lub jako czáonek okreĞlonej zbiorowoĞci, której jest lub czuje siĊ czĊĞcią. Punktem 
wyjĞcia jest subiektywne przekonanie o przynaleĪnoĞci do grupy, nie musi wiązaü 
siĊ z faktyczną, formalną przynaleĪnoĞcią do organizacji. Na podstawie tego kryte-
rium moĪna wyróĪniü aktywnoĞü w perspektywie jednostki (niezaleĪnie od grupy) 
oraz aktywnoĞü w perspektywie grupy (zaleĪnie od grupy).

Przedstawione kryteria są w pewnym stopniu uwzglĊdniane takĪe przez GliĔ-
skiego i Palską (1997), ale wykorzystywane do charakterystyki jedynie spoáecznej 
(podejmowanej wspólnie z innymi) aktywnoĞci obywatelskiej. JednakĪe kaĪda, na-
wet indywidualnie realizowana aktywnoĞü na rzecz innych, zawiera w sobie kon-
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tekst spoáeczny. Wówczas spoáeczny nie oznacza grupowy (podejmowany wspólnie 
z grupą), lecz podejmowany na rzecz spoáecznoĞci. Biorąc pod uwagĊ aktywnoĞü 
spoáeczną jako podstawĊ aktywnoĞci obywatelskiej, naleĪaáoby ten rodzaj aktyw-
noĞci czáowieka defi niowaü szeroko, uwzglĊdniając w jej ramach takĪe aktywnoĞü 
polityczną, bowiem w aktywnoĞci politycznej takĪe punktem wyjĞcia powinno byü 
dziaáanie na rzecz interesu spoáecznego (dobra wspólnego). 

Jednoczesne uwzglĊdnienie obu kryteriów (stosunku jednostki do grupy oraz ob-
szaru zaangaĪowania) stanowi punkt wyjĞcia do wyróĪnienia czterech odrĊbnych 
rodzajów aktywnoĞci czáowieka w kontekĞcie bycia obywatelem demokratycznego 
paĔstwa. To wyróĪnienie przedstawia schemat 1.

Schemat 1.  Rodzaje aktywnoĞci obywatelskiej i charakterystyczne dla nich obszary 
dziaáaĔ 
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ħródáo: opracowanie wáasne.

WyróĪnione rodzaje aktywnoĞci obywatelskiej opisują róĪne sposoby dziaáania 
czáowieka w perspektywie spoáecznej, stanowią swego rodzaju mapĊ zaangaĪowaĔ 
w kontekĞcie realizacji interesu spoáecznego. Jednostka moĪe podejmowaü jedno lub 
jednoczeĞnie wiele róĪnych dziaáaĔ charakterystycznych dla odrĊbnych rodzajów 
aktywnoĞci obywatelskiej. Poszczególne rodzaje aktywnoĞci obywatelskiej charak-
teryzowane są w sposób nastĊpujący:

1. ZaangaĪowanie spoáeczne (sáuĪba) nakierowane jest na poprawĊ jakoĞci Īycia 
obywateli w obszarze oddolnych dziaáaĔ spoáecznych. Mogą one byü podejmowane 
w róĪny sposób. Istnienie wielu osób poĞwiĊcających swój czas w ramach wolonta-
riatu na rzecz potrzebujących spoáecznego wsparcia, ale takĪe funkcjonowanie wielu 
organizacji spoáecznych, czĊsto niewidocznych dla szerokiego krĊgu spoáeczeĔstwa 
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czy teĪ tak medialne dziaáania, jak chociaĪby Wielka Orkiestra ĝwiątecznej Pomo-
cy, wskazują na aktywnoĞü obywateli w perspektywie sáuĪby. Dziaáania te mogą 
byü podejmowane indywidualnie (spoáecznikostwo) lub teĪ zespoáowo (partycypacja 
spoáeczna). 

Spoáecznikostwo. KaĪdy czáonek spoáeczeĔstwa, niezaleĪnie od innych, moĪe 
podejmowaü aktywnoĞü na rzecz dobra spoáecznego. Istotą spoáecznikostwa jest in-
dywidualne, niezaleĪne od innych dziaáanie nastawione na poprawĊ jakoĞci Īycia 
innych ludzi. Ten rodzaj aktywnoĞci, rozwijany w procesie wychowania, polega na 
posiadaniu zdolnoĞci dostrzegania potrzeb innych osób i w efekcie na dziaáaniu na 
rzecz potrzebujących. Jest áączony z wyposaĪeniem w okreĞlony kapitaá kulturowy 
(Lewicka 2004).

Spoáecznikostwo ujawnia siĊ jako odpowiedĨ na róĪne apele medialne podawane 
w sytuacjach kataklizmów pogodowych lub dotyczące potrzeby pomocy konkret-
nym osobom. Apele te są kierowane do ogóáu odbiorców (ogóáu spoáeczeĔstwa), ale 
odpowiedĨ jest moĪliwa dziĊki odczytaniu ich i zareagowaniu przez jednostki, które 
zdefi niują daną sytuacjĊ jako wymagającą ich pomocy oraz mają wystarczającą mo-
tywacjĊ, by takie dziaáania podjąü. DziĊki takim dziaáaniom moĪliwe jest fi nansowe 
wspieranie istotnych spoáecznie inicjatyw, ale takĪe organizowanie pomocy potrze-
bującym czy teĪ bezpoĞrednia praca na ich rzecz. Biorąc pod uwagĊ jedynie ostatnie 
lata wskazaü moĪna, Īe w Polsce, po powodzi w maju i czerwcu 2010 roku, wiele 
osób wpáacaáo pieniądze oraz przekazywaáo potrzebny sprzĊt, meble na rzecz po-
szkodowanych, a czĊsto wprost uczestniczyáo w porządkowaniu zalanych terenów. 

Istotnym aspektem indywidualnego zaangaĪowania na rzecz spoáecznoĞci jest 
takĪe dbanie o áad spoáeczny. Chodzi w nim o stosowanie zasad porządku publicz-
nego osobiĞcie oraz reagowanie w sytuacjach, gdy dochodzi do przekraczania zasad 
wspóáĪycia spoáecznego przez innych czáonków grupy (wspóáobywateli) – okreĞlo-
na, odpowiednia forma reagowania na wandalizm, agresjĊ, jazdĊ samochodem pod 
wpáywem alkoholu itp. 

Partycypacja spoáeczna. Jej istotą jest zaangaĪowanie spoáeczne osób posiada-
jących przekonanie o przynaleĪnoĞci do okreĞlonej wspólnoty (grupy, instytucji). 
WiąĪe siĊ z istnieniem organizacji poĪytku publicznego – fundacji, stowarzyszeĔ, 
które dziaáają akcyjnie (np. stowarzyszenia zajmujące siĊ pomocą powodzianom) 
lub nastawione są na staáą aktywnoĞü (np. Caritas, Polska Akcja Humanitarna). Gro-
madzą one pieniądze dla potrzebujących, prowadzą dziaáania nastawione na pomoc, 
opiekĊ, rozwój, ksztaácenie zainteresowaĔ itp. Organizacje poĪytku publicznego 
dziaáają wiĊc nie tylko na rzecz innych (potrzebujących), ale takĪe na rzecz wáasnych 
czáonków, jak np. stowarzyszenia sportowe, turystyczne. Te dziaáania są moĪliwe 
dziĊki aktywnoĞci spoáecznej obywateli, dla których organizacje spoáeczne są pod-
miotami uwiarygodniającymi wáaĞciwe wykorzystanie przekazywanych Ğrodków 
oraz ich indywidualnego dziaáania. Organizacje tworzą páaszczyznĊ wspóádziaáania 
dla jednostek. W tym grupowym rodzaju zaangaĪowania spoáecznego niezbĊdne jest 
oddolne organizowanie siĊ ludzi w okreĞlonym, spoáecznie waĪnym celu. Istotna jest 
w nim wiĊc aktywnoĞü samoorganizacyjna jednostek, które, czując przynaleĪnoĞü do 
grupy, chcą wraz z innymi partycypowaü we wspólnych dziaáaniach.
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Istnieje inny jeszcze rodzaj partycypacji spoáecznej. Dotyczy on funkcjonowa-
nia instytucji lub organizacji spoáecznych w procedurach demokratycznych, które 
uwzglĊdniają interes spoáeczny w demokratycznych procesach decyzyjnych. Stro-
na spoáeczna jest, przynajmniej na poziomie teoretycznym, istotnym elementem 
w ustalaniu wspólnych rozwiązaĔ dla tych, którzy sprawują wáadzĊ, jak i dla tych, 
którzy z efektów wáadzy powinni korzystaü (Klamut i in. 2010). 

Przedstawiany rodzaj aktywnoĞci obywatelskiej (partycypacja spoáeczna) jest 
okreĞlany przez GliĔskiego i Palską (1997) jako spoáeczna aktywnoĞü obywatelska. 

2. ZaangaĪowanie polityczne (wáadza) nakierowane jest na poprawĊ jakoĞci Īy-
cia obywateli w perspektywie sposobu rządzenia w paĔstwie. Podobnie jak w za-
angaĪowaniu spoáecznym, równieĪ w zaangaĪowaniu politycznym moĪna wskazaü 
aktywnoĞü indywidualną oraz grupową. Polityka stanowi przedmiot odniesieĔ dla 
obywateli jako osób wywierających wpáyw na rządzących (indywidualna aktywnoĞü 
polityczna), a takĪe stanowi obszar konkretnych dziaáaĔ dla osób sprawujących jaki-
kolwiek rodzaj wáadzy (partycypacja w rządzeniu). 

Indywidualna aktywnoĞü polityczna. Jej istotą jest aktywnoĞü jednostek lub 
obywateli w obszarze zaangaĪowania politycznego. Zwykli obywatele, którzy nie 
uczestniczą w rządzeniu bezpoĞrednio, są bardziej czy mniej aktywnymi uczestni-
kami Īycia politycznego kraju. MoĪna rzec, Īe we wspóáczesnym Ğwiecie bardzo 
trudno jest nie uczestniczyü w Īyciu politycznym wáasnego kraju, a nawet caáego 
Ğwiata (SkarĪyĔska 2005). Obywatele Ğledzą informacje dotyczące dziaáaĔ osób 
rządzących, czytają gazety, tworzą wáasny obraz rzeczywistoĞci politycznej. Oce-
niają takĪe warunki wáasnego Īycia odnosząc je do sposobu sprawowania rządów 
i efektem tejĪe oceny jest udziaá (lub brak udziaáu) w wyborach. Decyzja wybor-
cza jest znacząca spoáecznie, bowiem od niej zaleĪy, kto bĊdzie sprawowaá wáadzĊ 
w przyszáoĞci. Stąd w okresie przedwyborczym tak mocno zabiegają o wyborców 
kandydaci do peánienia funkcji politycznych. RóĪne czynniki (np. rodzaj wyborów, 
aktualna sytuacja polityczna, gospodarcza, poziom zadowolenia obywateli) decydu-
ją o tym, Īe frekwencja wyborcza w kolejnych wyborach w Polsce istotnie siĊ zmie-
nia (SkarĪyĔska 2002). Ten rodzaj indywidualnej aktywnoĞci politycznej (tworzenie 
oceny rządzących i udziaá w wyborach) bywa okreĞlany jako partycypacja politycz-
na konwencjonalna, w odróĪnieniu od partycypacji niekonwencjonalnej rozumianej 
jako bezpoĞrednie uczestnictwo w dziaáaniach mających wpáyw na zmianĊ decyzji 
rządzących (SkarĪyĔska 2002). 

Obywatel w ramach indywidualnej dziaáalnoĞci politycznej podejmuje bowiem 
takĪe inne formy oddziaáywania na wáadzĊ, jak np. demonstracje, marsze protesta-
cyjne, strajki. Nie muszą to byü zachowania negatywne spoáecznie, ale w kontekĞcie 
aktywnoĞci obywatelskiej stanowią sygnaá niezadowolenia spoáecznego, bĊdącego 
wynikiem niekorzystnego dla spoáeczeĔstwa sposobu rządzenia. Taka aktywnoĞü 
wymaga formalnego przygotowania (przez czáonków organizacji spoáecznych, 
związkowych czy opozycjĊ rządową), ale moĪe byü realizowana przy udziale nie-
zrzeszonych obywateli. MoĪe byü równieĪ spontanicznym zrywem jednostek pocią-
ganych do dziaáania w efekcie niemoĪnoĞci zaspokajania okreĞlonych potrzeb lub 
chĊci realizacji wspólnych i istotnych dla siebie wartoĞci, co moĪe przynosiü takĪe 
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zmiany spoáeczno-polityczne i mieü wpáyw na decyzje polityczne. W tym kontek-
Ğcie warto wspomnieü interesujący fenomen kolektywnego zachowania o olbrzymiej 
sile spoáecznej zdefi niowany jako zgromadzenie agoralne (agoral gathering) [Biela 
1996, 2009; PrĊĪyna 1996b]. Są to dobrowolne, o masowej skali zgromadzenia za-
inspirowane przez wyĪsze wartoĞci moralne lub spoáeczne, jak np. godnoĞü ludzka, 
prawda, wolnoĞü, sprawiedliwoĞü. Charakteryzują je nastĊpujące cechy: kierowanie 
siĊ przez uczestników uczuciami wyĪszymi, posiadanie intencji niestosowania prze-
mocy, dobrowolnoĞü uczestnictwa, otwartoĞü, masowa skala, ĞwiadomoĞü jednoĞci 
przy jednoczesnym uĞwiadamianiu sobie spoáecznej wagi zgromadzenia oraz pozy-
tywne nastĊpstwa w skali indywidualnej i spoáecznej. Jako przykáady zgromadzeĔ 
agoralnych wskazywane są zagraniczne wizyty Jana Pawáa II, pokojowe strajki Soli-
darnoĞci, marsze non-violent Gandhiego czy aksamitna rewolucja na Sáowacji (Biela 
2009). 

Partycypacja w rządzeniu. Jej istotą jest uczestnictwo w strukturach wáadzy 
i dziaáanie na rzecz poprawy warunków Īycia obywateli. Wáadza, zwáaszcza w syste-
mie demokratycznym, jest realizowana zespoáowo. NiezbĊdny jest lider polityczny, 
charakteryzujący siĊ okreĞlonymi cechami (por. Jakubowska 2002; Winter 2004), 
ale istotną rolĊ odgrywają takĪe wspóápracownicy. W demokracji istnieją róĪne in-
stytucje skupiające w sobie okreĞlone obszary wáadzy. To one odpowiadają za sta-
nowienie przepisów prawnych i zasad okreĞlających porządek spoáeczny, a takĪe za 
realizacjĊ tworzonych przepisów. W systemie demokratycznym osoby podejmujące 
ten rodzaj aktywnoĞci obywatelskiej są reprezentantami szerszych grup spoáecznych 
(np. posáowie, radni), naleĪą do partii politycznych lub innych organizacji związa-
nych z wáadzą. 

Partycypacja w rządzeniu jest aktywnoĞcią o duĪej odpowiedzialnoĞci spoáecz-
nej, chociaĪ nie zawsze kontekst odpowiedzialnoĞci jest traktowany przez jednostki 
jako istotny. WiĊksze znaczenie moĪe mieü moĪliwoĞü realizacji wáasnych ambicji 
lub, inaczej mówiąc, realizacji potrzeby (power motive) wáadzy (Winter 1991). Po-
trzeba wáadzy charakteryzująca przywódców jest czynnikiem korzystnym, lecz Īeby 
jej realizacja przynosiáa pozytywne efekty, musi áączyü siĊ z odpowiedzialnoĞcią 
(Winter 1991).

Z perspektywy grupy (spoáecznoĞci lub narodu) sprawowanie wáadzy jest nie-
zbĊdnym wymogiem istnienia jakiegokolwiek systemu spoáecznego, równieĪ syste-
mu demokratycznego, jednakĪe demokracja osiąga sukces, kiedy rządzący w szero-
kim sensie peánią rolĊ reprezentantów obywateli (Lau i Redlawsk 2007). Wáadza jest 
jednak obszarem ludzkiej aktywnoĞci, w którym áatwo moĪe dochodziü do szkodli-
wych spoáecznie dziaáaĔ, róĪnego rodzaju naduĪyü. 

Przedstawiony schemat aktywnoĞci spoáecznej w kontekĞcie istnienia systemu 
demokratycznego opisuje pozytywne odniesienia do interesu spoáecznego lub do-
bra wspólnego. Analogiczny schemat moĪna zbudowaü dla odniesieĔ negatywnych, 
w którym przedstawione powinny zostaü spoáeczne zachowania destrukcyjne (indy-
widualne, jak np. wandalizm, czy grupowe – jak dziaáania organizacji pseudoekolo-
gicznych, antyglobalistów, mafi i) oraz ekstremizm polityczny (jednostkowy – ataki 
„szaleĔców”, jak np. zabójstwo Olofa Palmego w Szwecji; asystenta europosáa PiS 
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w Polsce lub zamach dokonany przez Andersa Behringa Breivika w Norwegii czy 
grupowy – terroryzm). Ze wzglĊdu na temat artykuáu perspektywa negatywnych od-
niesieĔ nie jest w nim jednak dokáadniej analizowana, pojawia siĊ ona chociaĪby 
u SkarĪyĔskiej i Radkiewicza (2011).

Na koniec, Īeby dopeániü charakterystyki opisywanego zjawiska, warto wspo-
mnieü takĪe o jeszcze jednej grupie osób dziaáających spoáecznie: to ludzie, których 
gáównym celem jest realizacja wáasnego interesu. WciąĪ bowiem osoba dziaáająca 
na rzecz innych ludzi zyskuje w ocenie spoáecznej i w ten sposób moĪe zebraü duĪy 
kapitaá poparcia wykorzystywany póĨniej w dziaáaniach nastawionych na wáasny 
zysk. Nie jest to juĪ jednak przejaw aktywnoĞci obywatelskiej, a raczej dziaáaĔ pu-
blic relations.

Uwarunkowania i dynamika aktywnoĞci obywatelskiej 

Scharakteryzowana powyĪej aktywnoĞü obywatelska jest efektem realizacji spo-
áecznych inklinacji jednostek i związana jest z motywacją prospoáeczną osób, które 
ją podejmują. Dla nich dziaáanie na rzecz innych stanowi waĪne miejsce w hierarchii 
wartoĞci (SkarĪyĔska 2005). Obserwując polską rzeczywistoĞü spoáeczno-polityczną 
i dostrzegając wiele trudnoĞci związanych z podejmowaniem tego rodzaju aktywno-
Ğci, warto byáoby zbadaü, czy osoby te muszą takĪe charakteryzowaü siĊ odpornoĞcią 
na niepowodzenia i posiadaü umiejĊtnoĞci radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

To, w jakim stopniu obywatel bĊdzie realizowaá aktywnoĞü obywatelską, zaleĪy 
od wielu czynników, wĞród których wskazaü moĪna uwarunkowania historyczne, 
geografi czne, kulturowe, spoáeczne, Ğrodowiskowe czy psychologiczne (np. Grzelak 
i Zinserling 2003; Lewicka 2004, 2005, 2008; Matthews, Hempel i Howell 2010; 
Omoto, Snyder i Hackett 2010; Radkiewicz i SkarĪyĔska 2006; SkarĪyĔska 2005; 
Zalewska i Krzywosz-Rynkiewicz 2011). Wskazane uwarunkowania w istotny 
sposób są takĪe zaleĪne od kontekstu tworzonego przez mass media (por. Dobek-
-Ostrowska 2007). To media tworzą okreĞlone táo, w którym problematyka aktywno-
Ğci spoáecznej nastawionej na realizacjĊ dobra wspólnego pojawia siĊ bardzo rzadko 
i raczej nie jest pozytywnie wartoĞciowana. DuĪe znaczenie mają one zwáaszcza 
w okresie kampanii wyborczych, gdy relacjonują rywalizacjĊ partii politycznych 
o wyborców. Zadanie wyborców jest niezwykle trudne, jeĞli chcą oni racjonalnie 
podjąü decyzjĊ najkorzystniejszą dla siebie samego i dla spoáeczeĔstwa. Muszą „po-
radziü sobie” z olbrzymią iloĞcią informacji docierających do nich, a czĊsto takĪe 
forma przekazywanych treĞci nie sprzyja obiektywizacji odbieranych danych. Mimo 
trudnej poznawczo sytuacji, wyborcy wciąĪ uczestniczą w wyborach (Korzeniowski 
2002). Istotne jest jednak pytanie o jakoĞü decyzji wyborczych.

Znaczącym czynnikiem, mającym wpáyw na podejmowanie aktywnoĞci oby-
watelskiej jest takĪe dziaáanie rządzących. Rządzący, realizując jedną z form ak-
tywnoĞci obywatelskiej, tworzą okreĞlony kontekst dla zadbania o interes spoáecz-
ny. Zdarza siĊ jednak, Īe brakuje uwzglĊdnienia strony spoáecznej jako waĪnego 
ogniwa w systemie demokratycznym. JednakowoĪ to wáaĞnie dziaáania organizacji 
spoáecznych pomagaáy zmieniaü pierwotnie niekorzystne dla spoáecznoĞci decyzje 
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wáadz polskich w okresie transformacji, jak chociaĪby moĪliwoĞü pozostawienia 
maáych szkóá wiejskich po reformie szkolnictwa za rządów AWS (KrzemiĔski 2005). 
W inicjatywie organizacji spoáecznych w roku 2011 dotyczących zlikwidowania lub 
odáoĪenia w czasie reformy dotyczącej obniĪenia wieku szkolnego, postulaty spo-
áeczne juĪ nie zostaáy uwzglĊdnione. Dopiero w sytuacji poszukiwania oszczĊdno-
Ğci w budĪecie i braku Ğrodków fi nansowych na przystosowanie szkóá do nowych 
wymagaĔ termin wprowadzanych zmian w systemie oĞwiaty zostaá przesuniĊty na 
rok 2014. Sposób wspóápracy z organizacjami spoáecznymi – ten tak istotny aspekt 
rządzenia w systemie demokratycznym – ujawnia aktualnie w Polsce maáo powaĪne 
traktowanie strony spoáecznej (por. KoĞciaĔski 2010). Oddolne inicjatywy rzadko 
są uwzglĊdniane w decyzjach rządzących. Efektem jest frustracja, która staje siĊ 
takĪe przyczyną wycofywania siĊ z aktywnoĞci obywatelskiej osób taką aktywnoĞü 
prowadzących. 

PowaĪnym skutkiem negatywnych dziaáaĔ w obszarze obywatelskoĞci podejmo-
wanych przez wáadze paĔstwowe jeszcze w poprzednim, socjalistycznym systemie 
politycznym w Polsce, jest niski poziom kapitaáu spoáecznego i brak zaufania do in-
nych (wspóáobywateli) [KoĞciaĔski 2010; SkarĪyĔska i Henne 2011]. Wspomniane 
powyĪej róĪnego rodzaju uwarunkowania okreĞlają poziom zaangaĪowania w ak-
tywnoĞü obywatelską w Polsce. Aktualnie pozostawia on sporo do Īyczenia (GliĔski 
i Palska 1997; KoĞciaĔski 2010). 

Przedstawiona mapa zaangaĪowaĔ moĪe byü analizowana takĪe w perspektywie 
dynamicznej. Granice pomiĊdzy czterema wyróĪnionymi formami aktywnoĞci oby-
watelskiej nie są staáe i niezmienne. Poszczególne formy aktywnoĞci wpáywają na 
siebie i mogą podnosiü lub obniĪaü poziom aktywnoĞci w ramach innego rodzaju 
dziaáaĔ spoáecznych. Na przykáad spoáecznikostwo korzystające ze wsparcia insty-
tucjonalnego moĪe stawaü siĊ bardziej efektywne. Stąd dziaáania organizacji spo-
áecznych mogą wzmacniaü zainteresowanie jednostek aktywnoĞcią na rzecz innych 
i zmieniaü formĊ indywidualnych zaangaĪowaĔ zwiĊkszając liczbĊ wolontariuszy 
czy czáonków sektora non profi t. Dziaáania w organizacjach spoáecznych mogą cha-
rakteryzowaü siĊ wyĪszym poziomem aktywnoĞci w porównaniu z aktywnoĞcią jed-
nostkową, jednakĪe, by osoby stawaáy siĊ czáonkami, niezbĊdna jest motywacja do 
dziaáania wspólnego oraz zaufanie do organizacji.

Inny przykáad związków pomiĊdzy wyróĪnionymi formami aktywnoĞci obywa-
telskiej dotyczy zaangaĪowania politycznego: aktywnoĞü rządzących wpáywa na 
aktywnoĞü jednostek zarówno w zakresie popierania konkretnych dziaáaĔ i osób 
stojących za dziaáaniami korzystnymi dla obywateli, jak równieĪ w zakresie de-
monstrowania przeciwko podejmowanym negatywnym dla spoáecznoĞci decyzjom 
(i ich twórcom). ZaleĪnoĞü wystĊpuje równieĪ w drugą stronĊ: aktywnoĞü obywateli 
(demonstracje, wybory) moĪe skáoniü wáadzĊ do zmiany podjĊtych dziaáaĔ. Wzrost 
poziomu zaangaĪowania indywidualnego moĪe równieĪ skutkowaü wstąpieniem do 
organizacji politycznych oraz skorzystaniem z biernego prawa wyborczego i kandy-
dowania w wyborach. 

Istotne są takĪe zaleĪnoĞci pomiĊdzy zaangaĪowaniem spoáecznym i politycz-
nym. Bert Klandermans (2003) podkreĞla znaczenie ruchów spoáecznych w funk-
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cjonowaniu polityki. Ma to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistoĞci, wspomnieü 
naleĪy choüby ruch SolidarnoĞci w Polsce, ruchy obalające wáadze socjalistyczne 
w krajach postsowieckich czy ostatnio rewolucje spoáeczne w krajach Afryki Póá-
nocnej. Te przykáady pokazują jednak sytuacje skrajne, na co dzieĔ aktywnoĞü spo-
áeczna zwykáych obywateli nie jest tak spektakularna. Ale i wówczas zaleĪnoĞü po-
miĊdzy zaangaĪowaniem spoáecznym i politycznym jest widoczna. 

RóĪne rodzaje aktywnoĞci obywatelskiej tworzą dynamiczną caáoĞü. AktywnoĞü 
obywatelska bĊdzie widoczna i realizowana przez wielu, gdy wáadza oraz media 
w swoim dziaáaniu bĊdą stwarzaü pozytywny kontekst oraz bĊdą wspieraü organi-
zacje zrzeszające obywateli, a obywatele bĊdą przekonani poprzez dziaáania rządzą-
cych o prawdziwym reprezentowaniu spoáecznych interesów przez wáadzĊ. 

Podsumowanie

AktywnoĞü obywatelska przedstawiana jest jako podejmowanie aktywnoĞci spo-
áecznej na rzecz wspóáobywateli, a wiĊc jako dziaáanie na rzecz szeroko rozumiane-
go interesu spoáecznego czy teĪ dobra wspólnego. Jest naturalnym sposobem funk-
cjonowania czáowieka jako istoty spoáecznej w zorganizowanym spoáeczeĔstwie, 
szczególnie w systemie demokratycznym. MoĪe byü realizowana na róĪne sposoby: 
jako sáuĪba oraz jako wáadza, tak w aspekcie zaangaĪowania konkretnych osób dzia-
áających niezaleĪnie od innych, jak i wspólnie z innymi, w ramach organizacji czy 
stowarzyszeĔ. 

Zaprezentowany model aktywnoĞci obywatelskiej jest próbą uporządkowania 
záoĪonoĞci dziaáaĔ podejmowanych przez obywateli demokratycznego paĔstwa na 
rzecz wáasnej spoáecznoĞci. Charakteryzuje róĪne rodzaje aktywnoĞci obywatelskiej, 
daje moĪliwoĞü wskazania na zyski spoáeczne podejmowanych dziaáaĔ, ale takĪe 
na potencjalne i realne problemy powodujące niezbyt wysoki poziom aktywnoĞci 
obywatelskiej w Polsce. Przedstawione teoretyczne charakterystyki prezentowanego 
modelu mogą stanowiü podstawĊ badaĔ empirycznych1. 

Interesujące moĪe byü poznanie konkretnych zaleĪnoĞci pomiĊdzy róĪnego ro-
dzaju uwarunkowaniami a rodzajem i poziomem zaangaĪowania na rzecz spoáeczno-
Ğci. WciąĪ problemem wymagającym analiz, równieĪ psychologicznych, jest spada-
jący poziom aktywnoĞci obywatelskiej. Jakie są Ĩródáa tego zjawiska? Prezentowany 
model moĪe takĪe stanowiü punkt odniesienia w interdyscyplinarnych analizach opi-
sujących dziaáania czáowieka jako czáonka spoáeczeĔstwa obywatelskiego.
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Civic Activity as a Kind of Social Activity – Psychological Perspective

Summary

The article is aimed at showing the theoretical model of civic activity understood as a social 
activity in the context of being a citizen in a democratic state. Humans as social beings take 
actions as members of their own group and in the interest of other people. In the context of 
democratic system it is justifi ed to distinguish civic activity as a separate kind of social activity. 
Theoretical analysis of the presented activity allows to differentiate and describe four forms 
of it, such as social commitment, social (civic) participation, individual political activity and 
participation in governing. This model can be used as a benchmark in interdisciplinary research 
and theoretical as well as empirically-based analyses, which describe the activities of humans 
realizing social interests. 
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