
Občanská společnost a postkomunismus 


 Rámcové vymezení   

Občanská společnost:                                                          Postkomunismus: 

Prostor svobodného občanského jednání a sdružování                          Éra politických, ekonomických a sociálních 
mezi rodinou, trhem a státem. Umožňuje realizovat                               změn, nastalých po rozpadu Sovětského 
základní občanská a politická práva, svobodně usilovat                         svazu v roce 1989 a ukončení vlády komu- 
o cíle vlastní volby, hájit své zájmy a kontrolovat výkon                         nistického režimu. 
politické moci. (Skovajsa, 2010) 
 
  

Koncept občanské společnosti byl základním kamenem opozice proti komunistickému režimu ve 
střední a východní Evropě. 

Koncepty: 

Adam Michnik – Nový evolucionalismus                     Václav Havel – Život v pravdě 

 

Václav Benda – Paralelní polis 
 

Elemér Hankiss – Druhá společnost                     Jiřina Šiklová – Šedá zóna 
 
 

 Nový evolucionismus (Adam Michnik, 1976) předkládá nenásilnou a pozvolnou formu změny, při níž 
se vedení opozice vyhýbá krajním polohám – revizionismu vedoucímu ke spolupráci s režimem a 
revoluci mobilizující masy. 
 

 Život v pravdě (Václav Havel, 1978) do opozice s autoritářským režimem je zde postaven etický 
imperativ každodennosti, jež zažívá ve své nezávislosti každý člověk žijící ve společnosti. 
 

 Paralelní polis (Václav Benda, 1978) idea vytváření vlastní paralelní struktury občanské společnosti, 
nezávislé na státu. 
 

 Druhá společnost (Elemér Hankiss, 1988) vymezuje prostor mezi dvěma krajními póly: 
establishmentem a disentem. Meziprostor, jemuž chybí ideologická a jiná kritéria, nevytváří ucelené 
alternativní paradigma. 
 

 Šedá zóna (Jiřina Šiklová, 1989) rovněž reflektuje meziprostor a osoby v něm. Lidé uvnitř 
sympatizují s disentem, jsou však trochu ušpiněni – proto“ šedá“ zóna. 
 

 
Po roce 1989 byla podoba občanské společnosti formována demokratickými koncepty, představa o jejím rámci 

nebyla však jednotná. Jistými dozvuky minulého režimu bylo odmítání občanské společnosti s odkazem na 

dostatečnost instituce voleb. Názorovým protipólem bylo aktivní propojování občanské společnosti a politiky. 

 
  

Mnozí politikové zemí střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu nemají slovo postkomunismus 

rádi a proti jeho užívání se ohrazují. Chtěli by přesvědčit západní svět o tom, že solidní základy politické 

a hospodářské demokracie jsou zde již vytvořeny. V České republice tak učinil i prezident Václav Havel. (Pehe, 

2008) 

Konceptu demokratizace a občanské společnosti v souvislosti s procesem sociální transformace ve východní 

Evropě, se věnuje Chris Hann. Zahrnuje vliv pragmatismu Kadárova režimu, participaci členů komunity před a po 

pádu režimu. 


