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Rozszerzony, czwarty i pi¹ty numer Societas/Communitas obejmuje
g³ównie problematykê ruchów spo³ecznych i innych form aktywnoci zbiorowej w Polsce. Problematykê tê uwa¿amy za szczególnie wa¿n¹ dla rozpoznania i wspierania procesów budowy demokratycznego i samostanowi¹cego spo³eczeñstwa. Naszym celem by³o zarówno przejrzenie stanu teorii i badañ
empirycznych w tej dziedzinie, jak i wywo³anie dyskusji na temat mo¿liwoci i form udzia³u ró¿nych podmiotów spo³ecznych w ¿yciu publicznym i kreowaniu nowych wartoci kulturowych. Czytelnicy nie znajd¹ tu
jednak ca³ociowego przedstawienia pojawiajacych siê w ostatnich latach protestów ekonomicznych i politycznych, ruchów kulturowych i innych dzia³añ
zbiorowych. Nie podejmujemy równie¿ próby dokonania pe³nego przegl¹du
prowadzonych aktualnie badañ nad owymi dzia³aniami. Nie sposób tego dokonaæ w podwójnym nawet numerze pisma.
Wprowadzaj¹ca dyskusja ukazuje ró¿norodnoæ pogl¹dów i ocen stanu
aktywnoci spo³ecznej w Polsce dokonywanych z perspektywy badaczy, obserwatorów i uczestników. G³ówne teksty, zebrane w dziale Artyku³y i studia,
nie wyczerpuj¹ z pewnoci¹ ca³ej tematyki ruchów i innych rodzajów zbiorowej akytwnoci (np. zabrak³o tu opracowania dotyczacego ruchów i organizacji ekologicznych), wskazuj¹ jednak na te obszary, które uwa¿amy za wa¿ne.
Takim obszarem jest refleksja teoretyczna dotycz¹ca interesuj¹cych nas zjawisk. Obszerny artyku³ Jana Kubika analizuje ewolucjê i stan aktualny teorii ruchów spo³ecznych. Aldona Jaw³owska przypomina o roli, jak¹ odegra³y w Polsce badania, teoria i metoda Alaina Touraine´a, a zarazem o tym
i¿ orientacja teoretyczna i metoda badañ wybitnego socjologa w konfrontacji ze zmienion¹ rzeczywistoci¹ ponios³a klêskê.
Pozosta³e, wybrane przez nas tematy to: ruchy prawicowo-nacjonlistyczne, bêd¹ce  nie tylko w Polsce  zagro¿eniem dla demokracji, pisze o tym
Rafa³ Pankowski, a tak¿e tworzenie siê nowych to¿samoci kulturowych oraz
ruchy inspirowane dowiadczeniem religijnym lub artystycznym.
Ruchy feministyczne oraz mobilizacja tzw. mniejszoci seksualnych, zmierzaj¹ce do samookrelenia siê i znalezienia miejsca w przestrzeni spo³ecznej, s¹
obecnie przedmiotem o¿ywionych dyskusji wykraczajacych poza ramy rodowiska socjologów czy antropologów. Problematyce tej powiêcone s¹ teksty
Ma³gorzty Fuszary i Jacka Kochanowskiego. Zupe³nie nowym rodowiskiem,
poszukuj¹cym w³asnej to¿samoci, s¹ single odrzucaj¹cy akceptowany powszechnie model ¿ycia w parze na rzecz uwalniaj¹cej od wielu zobowiazañ
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samotnoci. Pisz¹ o nich Magdalena Garncarek i Marcin Jewdokimow. Koñcz¹cy tê czêæ artyku³ Viktora Tarnawskiego nie dotyczny Polski, lecz Rosji.
Opisywany przez autora ruch Rolewików, przenoszacych poszukiwanie
w³asnej to¿samoci w wiat fikcji literackich, ma jednak swoje odpowiedniki
w Polsce. Wyda³o nam siê to fenomenem tak ciekawym, ¿e zdecydowalimy
siê go zamieciæ.
Perspektywa religijna pojawia siê w zamieszczonych tu artyku³ach w ró¿nych kontekstach: Tomasz Wrzosek pisze o zwiazkach polityki z religi¹ w ideologicznych wypowiedziach liderów M³odzie¿y Wszechpolskiej. Ariel Zieliñski na przyk³adzie badanej wspólnoty katechetycznej pokazuje sytuacjê
nowych ruchów religijnych dzia³aj¹cych wewn¹trz kocio³a katolickiego.
Pawe³ Mo¿d¿yñski bada rodowisko artystów reprezentuj¹cych nurt sztuki
krytycznej, odnajduj¹c w nim swoiste manifestacje sacrum.
Niniejszy tom powstawa³ d³ugo z powodów zarówno finansowych, jak
i nieprzewidzianych przypadków losowych. Wiekszoæ tekstów dostarczona
zosta³a Redakcji ponad rok temu. S¹dzimy jednak, ¿e zawarte w nich treci
nie straci³y swej aktualnoci. Ale publikujemy równie¿ teksty powsta³e niedawno, powiêcone ró¿nym ujêciom teoretycznym dzia³añ zbiorowych (Jan
Kubik) jak i zdaj¹ce sprawê z niezakoñczonych jeszcze badañ, czego przyk³adem jest artyku³ Kubika i Micha³a Wenzela: Logika spo³eczeñswa obywatelskiego: Polska, Wêgry, Korea Po³udniowa i Tajwan. O powstaj¹cych teraz inicjatywach i wydarzeniach informuj¹ teksty Niny Krako: Ruch na
rzecz demokracji  notatki organizatora Grupy Mazowieckiej oraz Ewy
Korulskiej: Szko³a Liderów.
Warto zwróciæ uwagê na bardzo rozbudowany dzia³ recenzji. Wiêkszoæ z nich analizuje pozycje zwiazane bezporednio z g³ówn¹ tematyk¹ tego tomu. Przedstawiamy tu omówienia wa¿nych ksi¹¿ek anglojêzycznych, które, niestety, nie doczeka³y siê polskiego przek³adu. Mamy
nadziejê, ¿e zawartoæ tego numeru, mimo fragmentarycznego ujêcia
problematyki ruchów spo³ecznych, zainteresuje czytelników i pobudzi
do dyskusji. Zapraszamy na stronê internetow¹ naszego czasopisma.
Liczymy na to, ¿e pojawi¹ siê na niej wypowiedzi i pomys³y, które wykorzystamy w nastêpnych numerach.
Aldona Jaw³owska
Jan Kubik
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