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SPOĐECZEēSTWO OBYWATELSKIE
A SFERA PUBLICZNA

Znaczenie sfery publicznej zakorzenionej w spođeczeĔstwie obywatelskim
opiera siĊ na trzech zasadniczych postulatach: pierwszym, Īe istnieją kwestie
waĪne dla ogóđu obywateli i dla organizowania ich wspólnego Īycia; drugim, Īe
przez dialog, debatĊ i kulturową kreatywnoĞü obywatele mogą odkrywaü najbardziej optymalne sposoby podejĞcia do problemów o znaczeniu publicznym;
i trzecim, Īe istnieje moĪliwoĞü takiego tworzenia paĔstwa oraz innych silnych
organizacji, by sđuĪyđy raczej wspólnym interesom zwykđych ludzi – sferze publicznej – aniĪeli wđadzy paĔstwowej jako takiej, czysto tradycjonalistycznym
wartoĞciom czy osobistym interesom rządzących oraz interesom elit. PowyĪsze
postulaty stađy siĊ podstawą wspóđczesnego myĞlenia o demokracji, polityce,
kulturze i szerzej rozumianym spođeczeĔstwie.
Rozwój teorii sfery publicznej nastĊpowađ równolegle z rozwojem wspóđczesnego paĔstwa i jego silnego aparatu administracyjnego oraz z rozwojem
wspóđczesnej gospodarki kapitalistycznej z jej równie silnym potencjađem generowania dobrobytu, ale i nierównoĞci, tendencji kryzysowych, wzmoĪonej eksploatacji przyrody i ludzi. Sfera publiczna umoĪliwiđa podporządkowanie kaĪdej z tych nowo zaistniađych siđ szerszej decyzji zbiorowej oraz ich regulacjĊ.
WaĪną rolĊ w tym przedsiĊwziĊciu odegrađy nowe Ğrodki komunikacji, zainiProf. CRAIG CALHOUN – amerykaĔski socjolog, na co dzieĔ wykđadający w New York
University, jest dyrektorem i zađoĪycielem Institute for Public Knowledge, a takĪe dyrektorem
Social Science Research Council w Nowym Jorku; adres do korespondencji: e-mail:
craig.calhoun@nyu.edu
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cjowane wynalezieniem druku i upowszechnieniem piĞmiennictwa, wzbogacone
nastĊpnie o gazety i Ğrodki spođecznego przekazu đącznie z Internetem.
Tego typu podejĞcie do komunikacji spođecznej wyrastađo czĊĞciowo z aktywnej debaty publicznej na pđaszczyĨnie nauki1, religii2 i literatury3. Debaty
prowadzone w tak róĪnych obszarach wykazađy, Īe publiczne zastosowanie
rozsądku moĪe byü skuteczne, jeĞli prowadzi do uczestnictwa obywateli
w praktycznej komunikacji spođecznej. JednoczeĞnie w tej wyđaniającej siĊ koncepcji spođeczeĔstwa szczĊĞcie i pomyĞlnoĞü zwykđych ludzi traktowane byđy
jako przedmiot uzasadnionej troski spođecznej – w odróĪnieniu od myĞli greckiej, która takie rzeczy, jak szczĊĞcie i pomyĞlnoĞü, zaliczađa do potrzeb prywatnych. Istotny wpđyw miađa tu zwđaszcza klasyczna myĞl republikaĔska z jej
wyakcentowaniem moralnego obowiązku obywateli zagwarantowania spođecznego przywództwa i administracji oraz z jej wskazaniem na istotny charakter
kwestii publicznych – res publica – które đączą obywateli4.
Refleksja nad Īyciem publicznym zmieniđa siĊ wraz z pojawieniem siĊ nowego modelu spođeczeĔstwa, nazwanego w XVII w. spođeczeĔstwem obywatelskim. Chodziđo tu o spođeczeĔstwo bĊdące odrĊbną jednostką bytową w stosunku do paĔstwa, spođeczeĔstwo zorganizowane i oparte na zasadach wolnoĞciowych, cieszące siĊ swobodą wyznawania religii, wolnoĞcią zrzeszania
siĊ, wolnoĞcią w zakresie dziađalnoĞci gospodarczej, dyskusji i informacji prasowej. W spođeczeĔstwie obywatelskim istniađa perspektywa samoorganizowania Īycia spođecznego nawet w zđoĪonych i wielkich spođecznoĞciach,
a takĪe szanse, by Īycie to mogđo stawaü siĊ bardziej wolne niĪ wtedy, gdy
jego wolnoĞü zaleĪađa od decyzji urzĊdników rządowych czy ekspertów technicznych.
Koncepcja sfery publicznej byđa czynnikiem rozstrzygającym o przyszđoĞci
demokracji. Pođączyđa spođeczeĔstwo obywatelskie z paĔstwem zasadą mówiącą o tym, Īe spođeczne porozumienie jest w stanie informowaü prawodaw1

Y. E z r a h i, The Descent of Icarus: Science and the Transformation of Contemporary
Democracy, Cambridge, MA: Harvard University Press 1990.
2
D. Z a r e t, Origins of Democratic Culture: Printing, Petitions, and the Public Sphere in
Early Modern England, Princeton: Princeton University Press 2000.
3
J. H a b e r m a s, The Structural Transformation of the Bourgeois Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Cambridge: MIT Press 1991; P. U. H o h e n d a h l,
The Institution of Criticism, Ithaca: Cornell University Press 1982.
4
J.G.A. P o c o c k, The Machiavellian Moment, Princeton: Princeton University Press 1975;
Public and Private in Thought and Practice, red. J. Weintraub, K. Krishan, Chicago: University of Chicago Press 1997.
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ców i administracjĊ paĔstwową o tym, jak mają sđuĪyü interesom wszystkich
obywateli. Ideađy te realizowane są oczywiĞcie w sposób niedoskonađy, a niektóre z tych niedoskonađoĞci odzwierciedlają napiĊcia obecne juĪ u samych
początków refleksji nad spođeczeĔstwem obywatelskim. Jak wskazywađ Hegel,
spođeczeĔstwo obywatelskie odzwierciedla zmagania, w których próbuje siĊ
pogodziü indywidualne korzyĞci z budowaniem etycznej wspólnoty5. Podczas
gdy idealny projekt sfery publicznej zakđada, Īe wszyscy jej uczestnicy wypowiadają wđasne zdanie jako równi, rzeczywistoĞü pokazuje, Īe nierównoĞü
i dominacja wciąĪ wypaczają zbiorową komunikacjĊ.

1. PIĉû WIZJI SPOĐECZEēSTWA OBYWATELSKIEGO

Pierwsza i najbardziej podstawowa koncepcja spođeczeĔstwa obywatelskiego wywodzi siĊ z towarzyskoĞci miejskiej. Ludzie, nawiązując wzajemne kontakty, wymieniają róĪne dobra bądĨ pomysđy, tworzą relacje i – jak to zwykle
w miastach – są otwarci na obcych. ĩycie spođeczne nie ogranicza siĊ do rodziny i krewnych lub do sąsiadów czy wyznawców konkretnego koĞciođa, lecz
wykracza poza granice róĪnych obszarów Īycia prywatnego, by obejmowaü
tych, wobec których nie zaistniađy dotychczas Īadne formy wzajemnoĞci czy
zaleĪnoĞci. Kuzynka, której nigdy nie mieliĞmy okazji poznaü, jest ciągle naszą rodziną, tymczasem osoba, która w teatrze zajmuje miejsce obok nas najprawdopodobniej nią nie jest. W okresie wczesnej nowoĪytnoĞci istniađo wiele
takich publicznych przestrzeni, w których ludzie gromadzili siĊ wspólnie – nie
byđy to juĪ tylko teatry, lecz równieĪ rynki, kawiarnie, ulice i skwery. Miejskie Īycie miađo fundamentalne znaczenie dla renesansu – wraz z odrodzonym
zainteresowaniem kulturą klasyczną, która sama w sobie byđa celebracją Īycia
miejskiego, jak grecka polis, czy sam Rzym. Miasta okresu wczesnej nowoĪytnoĞci szybko wyprzedziđy swych klasycznych protoplastów, jeĪeli chodzi
o stopieĔ, w jakim pođączyđy ludzi postronnych, obcych sobie. Londyn w epoce Szekspira i ElĪbiety I byđ waĪnym punktem na mapie ówczesnej kultury, finansów i rynków towarowych oraz migracji ludnoĞciowej. ĝredniowieczne
miasta zdođađy wyksztađciü tradycje samorządowe, gđównie przez stowarzyszenia rzemieĞlników i kupców. Miasta organizowađy Īycie spođeczne, ciesząc siĊ
pewnym stopniem autonomii wobec hierarchii feudalnej. Podobnie uniwersytety Ğredniowieczne, choü miađy hierarchiczną strukturą i byđy związane z KoĞ5

G. F. W. H e g e l, The Philosophy of Right, New York: Oxford 1980.
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ciođem, stanowiđy przykđad miejskich obszarów samorządnoĞci, w których rozwijađy siĊ kontakty towarzyskie miĊdzy ludĨmi obcymi sobie. Uniwersytety
przyciągađy studentów i uczonych z róĪnych regionów. MoĪliwe, Īe idea komunikacyjnej samorządnoĞci miĊdzy osobami o porównywalnym statusie, w której
respektowano kompetencje, nie zaĞ pozycje dziedziczone, byđa szczególnie
istotna dla republikaĔskich ideađów myĞliciela takiego jak Machiavelli. Swobodna komunikacja, wczeĞniej zarezerwowana dla elit, stađa siĊ moĪliwa na
poziomie cađego spođeczeĔstwa. John Locke eskalowađ ideĊ spođeczeĔstwa
ksztađtowanego przez nieskrĊpowaną komunikacjĊ poza jego miejski rodowód6. Niemniej jednak miasta pozostawađy wciąĪ waĪnym dowodem na to, Īe
istnieje moĪliwoĞü samoorganizacji spođecznej. One to zachĊcađy ciągle liczniejsze spođecznoĞci obcych sobie ludzi róĪnego pochodzenia, róĪnych zawodów, do wzajemnego komunikowania siĊ, w którym to komunikowaniu rola
formalnej wđadzy redukowana zostađa do niezbĊdnego minimum.
Druga wizja: znaczenie rynków przesunĊđo siĊ z fizycznych przestrzeni
bezpoĞrednich relacji w kierunku systemów wymiany na wielką skalĊ. PrzesuniĊcie takie odpowiadađo przeĞwiadczeniu, Īe wolnoĞü zostaje maksymalizowana, a zbiorowe dobro osiągniĊte, gdy – jeĞli to moĪliwe – odwođuje siĊ do
indywidualnych wyborów, redukując jednoczeĞnie rolĊ wđadzy paĔstwowej,
wielkich organizacji i dziađania kolektywnego. Takiego poglądu zdecydowanie broniđ Adam Smith. Jego stanowisko jest tu czytelne mimo faktu, Īe czĊste
ostatnio machinalne powođywanie siĊ na tego myĞliciela oferuje przewaĪnie
karykaturalne mutacje jego teorii. Rynki, twierdziđ Smith, umoĪliwiają spođeczne samoorganizowanie siĊ nie tylko przez zwiĊkszanie wymiany, przez
szukanie równowagi popytu i podaĪy czy przez đączenie posiadaczy róĪnego
rodzaju aktywów z podmiotami róĪnych potrzeb. Rynki dziađają samoorganizująco przez fakt, Īe motywują jednostki do dziađania na rzecz dobra wspólnego – bogactwa narodów. Rynki kreują warunki dla moĪliwie najskuteczniejszego zaspokajania potrzeb, które polega na tym, Īe towary sprzedawane są po
cenach, które ksztađtują siĊ jako wypadkowa indywidualnych dąĪeĔ – by tanio
kupiü, a drogo sprzedaü. Rynki zatem generowađy moralne korzyĞci przez
tworzenie wspólnego dobra, nawet z tego, co byđo indywidualnym, wyrachowanym dziađaniem7. Stąd stwierdzenie Bernarda de Mandeville’a, Īe rynki
zmieniają prywatne wady w spođeczne cnoty. Wedđug Smitha, teoria taka
funkcjonowađa jednak na tyle, na ile aktorzy rynkowi w istocie dziađają jako
6
7

J. L o c k e, Second Discourse on Civil Government, Indianapolis: Hackett 1980.
A. S m i t h, On the Wealth of Nations, Harmondsworth: Penguin 1979.
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jednostki poddane siđom rynkowym. Zarówno spóđki akcyjne, jak i związki zawodowe powinny byü zabronione, gdyĪ ograniczają handel, osđabiają zarówno
moralnoĞü, jak i psychologiczne podstawy funkcjonowania samych rynków.
WolnoĞü od tego typu wypaczeĔ sprawiađa, Īe rynki oferowađy spođeczne
korzyĞci zarówno w postaci zamoĪnoĞci, jak i cyrkulacji dóbr. Co wiĊcej, wedđug Smitha rynki udowodniđy, Īe spođeczeĔstwo obywatelskie jest zdolne
samoorganizowaü i samodzielnie dziađaü raczej dziĊki wđasnym naturalnym
prawom, aniĪeli poddając siĊ poĞrednictwu wđadzy paĔstwowej lub interwencji (Smith uznawađ jednak strategiczną rolĊ paĔstwa tam, gdzie chodziđo
o te róĪnorodnoĞci celów, w których osiąganiu moĪliwoĞci rynków byđy ograniczone). Pomimo Īe rynki zmieniađy prywatne decyzje w spođeczne korzyĞci,
same z siebie nie byđy w stanie wygenerowaü mechanizmu samoĞwiadomych
decyzji spođecznych8.
Trzeci pogląd: spođeczeĔstwo obywatelskie istotnie jest kwestią zbiorowej
decyzji, ale nie wđadzy. Zbiorowe dobro osiąga siĊ najlepiej przez bezpoĞrednie
dziađanie zwyczajnych ludzi zorganizowanych w grupy i stowarzyszenia9.
W takiej perspektywie spođeczeĔstwo obywatelskie to sprawa koĞciođów, związków dobroczynnych, dobrowolnych stowarzyszeĔ i ruchów samopomocy. SpođeczeĔstwo obywatelskie jest areną, na której ludzie mogą zrobiü coĞ dla siebie
oraz dla zaspokojenia potrzeb swych wspóđobywateli. W tym wypadku wolnoĞü nie ogranicza siĊ do indywidualnych wyborów rynkowych, lecz realizuje
siĊ w podejmowaniu wolnych, kolektywnych wysiđków. Sąsiedzi mogą tworzyü stowarzyszenia celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeĔstwa (straĪ
sąsiedzka) lub zarządzaü zasobami spođecznymi, takimi jak park czy obiekty
rekreacyjne. MieszkaĔcy miasteczka lub wioski mogą gromadziü fundusze
i tworzyü wolontariat dla potrzeb spođecznych, które stają siĊ takimi, gdy mają
na celu budowanie dobra w szerszym rozumieniu aniĪeli suma ich wđasnych,
egoistycznych korzyĞci. Przykđadem moĪe tu byü organizowanie pomocy dla
ubogich przez uruchamianie programu recyklingu, lub wspieranie lokalnej stacji
radiowej. Mogą teĪ inicjowaü ruch spođeczny, uĞwiadamiając pozostađym, Īe
w publicznym interesie wszystkich byđoby wykazywanie wiĊkszej troski o Ğrodowisko naturalne lub dziađanie na rzecz zmniejszenia ubóstwa czy zakoĔczenia wojny. Inni obywatele mogą oczywiĞcie uwaĪaü, Īe spođeczne dobro
zaleĪy raczej od odwiertów naftowych niĪ od skali recyklingu produktów ubocznych przemysđu olejowego, Īe w jego osiąganiu waĪne są motywacje wyni8
9

TamĪe.
M. E d w a r d s, Civil Society, Cambridge, MA: Polity 2004.
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kające z nierównoĞci spođecznych oraz prowadzenia wojny. W tej perspektywie istota wolnoĞci zawiera siĊ w prawie ludzi do takiego zespalania wysiđków samoorganizujących, jak powyĪej wspomniane, z zastrzeĪeniem jednak, Īe tam, gdzie nie uda siĊ osiągnąü wzajemnej harmonii, kaĪdy z nich
ograniczony bĊdzie przynajmniej obowiązkiem respektowania pozostađych.
Tym, co odróĪnia w tym wypadku spođeczeĔstwo obywatelskie od paĔstwa,
jest pluralizm i brak kolektywnego, ujednoliconego planu postĊpu.
Czwarty pogląd na temat spođeczeĔstwa obywatelskiego wskazuje, Īe w najlepszym wypadku jest ono niepeđne, gdy zostaje pozbawione paĔstwa gwarantującego spójnoĞü zespolonych dziađaĔ spođecznych. PaĔstwo stworzyđo warunki, w których mogđo uformowaü siĊ spođeczeĔstwo obywatelskie, nawet
jeĪeli spođeczeĔstwo to samo wygenerowađo (wytworzyđo) wiĊkszą czĊĞü cađoĞci swych wewnĊtrznych relacji Pierwszym istotnym wkđadem paĔstwa byđo
prawo, które umoĪliwiđo spođeczeĔstwu obywatelskiemu rozwój, kreując legalne ramy zawierania umów tak waĪnych dla relacji rynkowych. Drugim
byđo orzecznictwo, które wprowadzađo równowagĊ miĊdzy programami dziađaĔ i korzyĞcią róĪnych aktorów spođeczeĔstwa obywatelskiego – pomiĊdzy
tymi, którzy na przykđad chĊtnie widzieliby wiĊcej parków, a tymi, którzy preferowaliby wiĊcej mieszkaĔ, czy zwiĊkszonego zaangaĪowania w tworzenie
nowych miejsc pracy. Niektórzy – zwđaszcza Hegel – podkreĞlali, Īe paĔstwo
ksztađtowađo spođeczeĔstwo jako zintegrowaną cađoĞü, wiĊkszą niĪ prosta suma jego skđadowych. Oznaczađo to przezwyciĊĪenie „rozwidlenia” pomiĊdzy
Īyciem rodzinnym, które Hegel traktowađ jako regulowaną zasadami etyki uniwersalnej przestrzeĔ, zorganizowaną na poziomie osobistych relacji, a rynkami, które mogđyby byü bardziej powszechne w swym zasiĊgu, gdyby ich
bazą nie byđa partykularna, wđasna korzyĞü. RozróĪnienie to stađo siĊ waĪne
dla róĪnych teorii spođecznej integracji, w których bezpoĞrednie interpersonalne relacje rodzinne, wspólnotowe oraz te, wystĊpujące w ramach wolnych
stowarzyszeĔ, przeciwstawiano bezosobowym, dziađającym na szeroką skalĊ
systemom transakcji rynkowych. Bez tak rozumianego paĔstwa rynkowa podstawa spođeczeĔstwa obywatelskiego byđaby destrukcyjna dla takich form spođecznej integracji, jak rodzina. Bez tak rozumianego paĔstwa rynkowa podstawa spođeczeĔstwa obywatelskiego byđaby zawsze izolowana od etyki wđaĞnie
przez automatyczny, systemowy charakter rynku, który Adam Smith opiewađ
jako jego niewidzialną rĊkĊ – skuteczną wprawdzie w tworzeniu zamoĪnoĞci,
lecz niewystarczającą do budowania spođecznej integracji czy sprawiedliwoĞci.
Piąty pogląd na temat spođeczeĔstwa obywatelskiego koncentruje siĊ na
kulturze. Kluczowym pionierem osiemnastowiecznym byđ tu Monteskiusz,
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który skupiađ siĊ nie tyle na samych prawach, ile podkreĞlađ „ducha” prawa.
„Duch” prawa regulowađ zasady wspóđĪycia w zróĪnicowanych warunkach
materialnych spođeczeĔstw i peđniđ funkcjĊ mediatora pomiĊdzy interesami
jednostek a powođanymi przez nie instytucjami10. Poszczególne idee Monteskiusza – co do tego, jak ma siĊ dokonywaü owa mediacja – mają dziĞ mniej
zwolenników niĪ jego bardziej ogólny argument, Īe prawa i inne zamierzone
Ğrodki organizowania relacji spođecznych zaleĪą od kultury, w której zostają
akomodowane11. Mniej wiĊcej w tym samym czasie David Hume12 przedstawiđ
waĪną argumentacjĊ, Īe dotrzymywanie obietnic nie zaleĪy od dobrych intencji – na przykđad w momencie, w którym zawierany jest kontrakt – i nie
moĪe byü wyjaĞniane w prosty sposób przez odwođanie do natury (poniewaĪ
naturze ludzkiej odpowiada uchylanie siĊ od obowiązków). Zobowiązania
i umowy są raczej dotrzymywane dlatego, Īe niedotrzymywanie ich podpada
pod powszechną dezaprobatĊ, wynikającą nie z instrumentalnych korzyĞci,
lecz z tradycji kulturowych i z norm. Co wiĊcej, spodziewana dezaprobata
(czy odwrotnie aprobata, gdy ktoĞ dotrzymuje swych zobowiązaĔ) nie jest
kwestią Ğwiadomej kalkulacji, lecz przeradza siĊ w nawyk. Wypowiedzenie
sđów ‘przyrzekam’ jest dziađaniem performatywnym, zrozumiađym tylko w odniesieniu do utrwalonego kontekstu kulturowego, czyli takiego, w którym kaĪdy rozumie, czym jest przyrzeczenie i który to kontekst dostarcza wđaĞciwego
potwierdzenia dla zasadnoĞci dotrzymywania obietnic. Sprawia to z jednej
strony, Īe dotrzymywanie obietnic najczĊĞciej staje siĊ czymĞ naturalnym,
z drugiej zaĞ wprowadza ostroĪnoĞü, gdy ludzie uĞwiadamiają sobie, jak doniosđą jest rzeczą obietnica, której zobowiązują siĊ dotrzymaü. Kultura odgrywa zatem kluczową rolĊ, gdy chodzi o zdolnoĞü zawierania umów miĊdzy
jednostkami, a umowy są istotne równieĪ w innych koncepcjach spođeczeĔstwa obywatelskiego. Kultura đączy teĪ czđonków spođeczeĔstwa. Pođączenie
nie musi oznaczaü wyđącznie jakiegoĞ minimalnego wspólnego mianownika
jednolitoĞci kulturowej, lecz moĪe oznaczaü zachodzące na siebie pđaszczyzny
partycypacji kulturowej. Wspólna religia jest w stanie đączyü osoby posđugujące siĊ róĪnymi jĊzykami (i vice versa). Wspólna kultura biznesu moĪe
đączyü ludzi pochodzących z róĪnych kultur politycznych lub ludzi o róĪnych
upodobaniach muzycznych itd. Co jest waĪne, kultura nie jest prostą kwestią
dziedziczenia, lecz jest sprawą trwađej kreatywnoĞci, a procesy reprodu10
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kowania wpisanej w kulturĊ innowacyjnoĞci pozwalają na zamieranie niektórych zwyczajów i na zmianĊ wzorców rozumienia – tak, jak jĊzyki, w których
dodaje siĊ sđowa, usuwa je; adaptuje nowe konteksty.
Smithowska koncepcja dziađania rynku dla Huma i dla Edmunda Burke’a
byđa komplementarna przez pogląd, Īe istnieje inny rodzaj niewidzialnej rĊki,
mianowicie, historyczna próba i bđąd, dziĊki którym zachowano przydatne
zwyczaje, pozwalając zamieraü innym. Bardziej radykalni myĞliciele, jak Rousseau, atakowali taki pomysđ selekcji kulturowej w ten sam sposób, w jaki
Marks zaatakowađ póĨniej Smithowską koncepcjĊ rynków. KaĪdy z nich uznawađ jednak, Īe relacje wđadzy i wđasnoĞci ustawiađy zwyczajowoĞü tak, by nie
sprzyjađa ona dobru wspólnemu, wyznaczając kierunek zmian kulturowych,
który sprzyjađ partykularnym interesom. Antonio Gramsci z analizy kultury
hegemonicznej uczyniđ podstawĊ teorii spođeczeĔstwa obywatelskiego. SpođeczeĔstwo konsolidowane jest nie tylko przez rynki, formalne umowy i wđadzĊ paĔstwową, lecz przez wspólną kulturĊ, która okreĞla granice dopuszczalnoĞci i gwarantuje zgodĊ. Gramsci uwaĪađ, Īe równieĪ hegemoniczna kultura moĪe siĊ spotkaü z kontestacją. MyĞlenie o naturze jako o Ĩródle niewyczerpalnych zasobów moĪe, wedđug niego, cechowaü spođeczeĔstwo kapitalistyczne, co nie oznacza jeszcze, Īe chrzeĞcijanie nie zaczną kontestowaü
tego typu poglądu, przedstawiając naturĊ jako BoĪy dar wymagający troskliwej opieki. W procesie organizacji spođeczeĔstwa obywatelskiego swój udziađ
ma równieĪ kultura13. Jak to ująđ Benedict Anderson, bylibyĞmy mniej skđonni
myĞleü o spođeczeĔstwie jako o „narodzie” bez tego, co skđada siĊ na jego
odzwierciedlenie w powieĞciach, w zbiorach muzealnych i w mapach14. Charles Taylor zwraca uwagĊ na wspóđczesne iluzje spođeczne, takie jak gđosowanie – które zaleĪy od kulturowego rozumienia sensu dziađaĔ i tego, czego
moĪna oczekiwaü od innych – a takĪe na rynek ukazywany przez media i traktowany jako rodzaj rzeczywistoĞci spođecznej. Analogicznie pozycja czy rzeczywista kondycja korporacji przedsiĊbiorczej nie zaleĪy wyđącznie od praw
czy od umów, lecz od tego, czy zostaje ona uznana kulturowo15.
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2. DONIOSĐOĝû SFERY PUBLICZNEJ
Inaczej niĪ Adam Smith i Edmund Burke uwaĪali niektórzy autorzy osiemnasto- i dziewiĊtnastowieczni, którzy twierdzili, Īe widzialna rĊka paĔstwa
lepiej nadawađa siĊ do tego, by zapewniaü korzyĞci publiczne, niĪ niewidzialna rĊka rynku i tradycja kulturowa, która siĊ tylko stopniowo zmieniađa,
i to najczĊĞciej bezwiednie. Jeremy Bentham zainicjowađ utylitaryzm oparty
na przeĞwiadczeniu, Īe najwiĊksze dobro najliczniejszej grupy ludzi zaleĪy od
skutecznie egzekwowanych mądrych praw, podczas gdy niektóre prawa powinny dbaü o witalnoĞü i wolnoĞü spođeczeĔstwa obywatelskiego – na przykđad przez zagwarantowanie wolnoĞci prasy – inne powinny przynaglaü administracjĊ paĔstwową, by dziađađa na rzecz poprawy spođeczeĔstwa16. Bentham
byđ pionierem reform zarówno w dziedzinie edukacji, jak i w dziedzinie wiĊziennictwa. W nastĊpnych stuleciach paĔstwa zostađy zmuszone do budowy
autostrad, do organizowania i kierowania szkolnictwem oraz systemami opieki
zdrowotnej i w ogóle do dziađaĔ mających na celu podnoszenie dobrobytu
obywateli. Ciągle jednak powraca debata publiczna nad tym, co powinno byü
przedmiotem kontroli paĔstwa, a co powinno podpadaü pod kontrolĊ rynków
i organizacji charytatywnych.
Kluczową rolĊ w odnajdywaniu nowych obszarów dobra wspólnego oraz
w ksztađtowaniu zarówno spođecznych, jak i prywatnych strategii w celu jego
osiągania odgrywa sfera publiczna. Nie chodzi tu tylko o krytyczną argumentacjĊ; jest to teĪ sprawa kultury publicznej, ksztađtowanej przez kreatywne i komunikatywne procesy oraz przez debatĊ. Dyskurs ekologiczny na przykđad odwođuje siĊ do rynkowych wyborów jednostek, do organizacji pozarządowych
pracujących nad uzyskaniem alternatywnych Ĩródeđ energii oraz do agencji rządowych. Dyskurs ekologiczny do kaĪdego z wyszczególnionych adresatów
przemawia za pomocą racjonalno-krytycznej debaty, usiđując ksztađtowaü kulturĊ za pomocą sztuki, za pomocą okazywanej solidarnoĞci i zaangaĪowania. By
nadawaü bieg tego typu dziađaniom, jednostki odwođują siĊ nie tylko do wđasnych prywatnych korzyĞci, ale równieĪ do idei dobra wspólnego.
Najmniejszy zakres moĪliwoĞci, jaki pozostawia siĊ sferze publicznej, wystĊpuje w tej koncepcji spođeczeĔstwa obywatelskiego, która skoncentrowana
jest wokóđ rynku. Wprawdzie jednostki podejmują decyzje, niemniej decyzje
te zespalane zostają w jedną cađoĞü za poĞrednictwem rynków, które dziađają
16
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wedđug wđasnej logiki popytu i podaĪy. Pomimo Īe zasadniczo są to decyzje
indywidualne, podejmowane pod wpđywem komunikacji spođecznej, takiej jak
reklama, jak gusta i obyczaje konkretnych spođecznoĞci i grup. Tego typu spođeczne stymulowanie decyzji moĪe jednak siĊgaü tak daleko, jak koncepcja
dobra wspólnego, jak kupowanie produktów przyjaznych dla Ğrodowiska czy
zapobieganie zanieczyszczeniu. Rynki dziađają jednak na zasadzie instytucji
publicznych i spođecznej wiedzy, gdy na przykđad publikują wyniki finansowe
w taki sposób, Īe inwestorzy mogą podejmowaü Ğwiadome decyzje. OczywiĞcie są róĪne sposoby, dziĊki którym rząd moĪe interweniowaü, zmuszając
rynki do dziađania na rzecz dobra wspólnego: powođując bank centralny dla
zabezpieczenia stabilnoĞci finansowej albo, na przykđad, wprowadzając ustawy traktujące przekupstwo jako nielegalny proceder.
Sfera publiczna jest waĪna tam, gdzie spođeczeĔstwo obywatelskie postrzegane jest w kategoriach bezpoĞrednich dziađaĔ obywateli nieformalnie zorganizowanych w spođecznoĞci, czy teĪ dziađających bardziej formalnie w ramach
wolnych stowarzyszeĔ. Komunikacja spođeczna ksztađtuje to, co tworzą organizacje spođeczeĔstwa obywatelskiego, od klinik zdrowotnych po druĪyny skautingowe dziewcząt. Komunikacja spođeczna artykuđuje problemy, jakimi zajmują siĊ te organizacje, od ubóstwa po Ğrodowisko naturalne. Nie tylko poszczególne problemy stają siĊ bardziej lub mniej modne. RównieĪ formy i strategie organizacji spođeczeĔstwa obywatelskiego stają siĊ przedmiotem wiedzy
publicznej, obecnej w mediach i w relacjach z pierwszej rĊki, która to wiedza
oferuje cađy repertuar rozwiązaĔ dla kaĪdej zorganizowanej inicjatywy, jaka
siĊ pojawia. Istotną rolĊ przy ocenie, na ile róĪne organizacje spođeczeĔstwa
obywatelskiego – lub ruchy spođeczne – rzeczywiĞcie sđuĪą dobru wspólnemu,
odgrywa dyskusja publiczna.
Miejska towarzyskoĞü i kultura publiczna odnoszą siĊ do Īycia spođecznego,
które niekoniecznie ma charakter polityczny. Publiczne czĊĞci miast są miejscami bezpoĞrednich interakcji i sprzyjają spontanicznym kontaktom – zwyczajnej otwartoĞci – ludzi pochodzących z róĪnych Ğrodowisk. Wiele miast
europejskich, zwđaszcza tych starszych, cechowađa odrĊbnoĞü charakteru, jeĪeli
chodzi o ich rozmiar i przestrzeĔ mobilnoĞci pieszej. Zarówno rozwój przedmieĞü, jak i projekty urbanistyczne na wiĊkszą skalĊ zmieniđy charakter interakcji spođecznych. R. Sennett dowodzi, Īe podczas gdy XVIII i XIX wiek
cechowađo pulsujące i bogate w róĪnorodnoĞü Īycie miejskie, rozwój w wieku
XX czĊsto ograniczađ sposobnoĞci nawiązywania relacji ponad liniami podziađów. Obywatele szukali schronienia zarówno w prywatnoĞci, jak i w oportu-
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nizmie kultury masowej17. Miađo to negatywne konsekwencje dla demokracji.
Jak pisađ L. Mumford, „Jednym z mankamentów, jeĪeli chodzi o stowarzyszenia polityczne, jest to, Īe nie powođaliĞmy do istnienia niezbĊdnych rzeczywistych organów: nie stworzyliĞmy niezbĊdnych obszarów, budynków, sal,
przestrzeni i innych miejsc spotkaĔ [...]”18. PoniewaĪ bezpoĞrednie relacje
interpersonalne proporcjonalnie w mniejszym zakresie organizują Īycie publiczne, wiĊc coraz bardziej kluczową rolĊ odgrywają róĪnego rodzaju mediacje19. XIX i wczesny wiek XX byđy okresem rozkwitu wielkich miejskich
dzienników prasowych; od tamtego czasu media, które transformowađy lokalnoĞü, zaczĊđy nieustannie przybieraü na znaczeniu. Najpierw radio, a za nim
telewizja, od podstaw zmieniđy sferĊ publiczną. Przyczyniđy siĊ zarówno do
zmiany tego, co byđo spođecznie zauwaĪalne, jak i do zmiany sposobu organizowania dyskusji publicznej20. Nowe media na szeroką skalĊ operowađy
informacją oraz emocjonalnie przemawiającymi obrazami. Krytycy zarzucali
transmisjom medialnym, Īe sugestywne obrazy zastĊpują ciągđą analizą, która
ze wzglĊdu na specjalistyczny charakter przemawia jedynie do wąskiego grona odbiorców, zacierając granicĊ miĊdzy rozrywką a krytycznym dyskursem.
Krytycy zarzucali teĪ, Īe kontrola nad treĞcią przekazu medialnego skupiona
jest w rĊkach kilku korporacji, choü w tym samym czasie formy kultury publicznej rozrosđy siĊ radykalnie, wychodząc poza granice paĔstw narodowych.
Przez film, muzykĊ i nowe media kultura publiczna staje siĊ ciągle bardziej
globalna, przy czym Īadna z jej wersji nie jest uniwersalna. WiĊkszoĞü z tego,
co skđada siĊ na kulturĊ publiczną, stanowi rozrywka, choü w niektórych przypadkach kultura publiczna wđącza do swej agendy równieĪ takie zagadnienia,
jak prawa czđowieka lub dziađania humanitarne.
Sfera publiczna zyskuje szczególne znaczenie polityczne wówczas, gdy
spođeczeĔstwo obywatelskie pozostaje w bliskiej relacji do paĔstwa. NiewaĪne, czy problem dotyczy prowadzenia wojny, finansowania opieki zdrowotnej
czy podniesienie poziomu edukacji; dyskusja publiczna jest przestrzenią,
w której przeciĊtni obywatele uzyskują wiedzĊ, ksztađtują i wyraĪają opinie
mające wpđyw na paĔstwo. OczywiĞcie niektórzy z nich dysponują wiĊkszą
wiedzą niĪ inni, niektórzy mają dostĊp do platform medialnych, dziĊki którym
mogą w wiĊkszym stopniu oddziađywaü na wspóđobywateli. Ale są teĪ i tacy,
17
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którzy szybko siĊ nudzą tematyką polityczną i zmieniają kanađ telewizyjny.
Dyskurs publiczny demaskuje nierównoĞci w spođeczeĔstwie obywatelskim,
choü teĪ – przynajmniej potencjalnie – rekompensuje je. Naturalna otwartoĞü
dyskursu publicznego jest zaproszeniem dla wszystkich obywateli oraz dowodem na to, Īe opinie (i emocje) obywateli nie są bez znaczenia. Jak podkreĞlađa Hannah Arendt, polityka nie jest polem mađostkowych batalii o wđadzĊ,
lecz obejmuje dziađania spođeczne, które tworzą trwađe instytucje, takie jak
Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Idąc za klasyczną tradycją republikaĔską, Arendt sugerowađa, Īe dziwną tendencją byđo traktowanie spođeczeĔstwa
obywatelskiego raczej jako przestrzeni wolnoĞci od polityki, aniĪeli jako wolnoĞci w polityce: „wolnoĞü polityczna nie jako fenomen polityczny, lecz odwrotnie, jako bardziej lub mniej wolna przestrzeĔ pozapolitycznych dziađaĔ,
na które zezwala okreĞlona instytucja polityczna, tym którzy ją stanowią”21.

3. IDEAĐ PUBLICZNOĝCI

Bez dynamicznej sfery publicznej spođeczeĔstwo obywatelskie nie jest wewnĊtrznie demokratyczne. Organizacje spođeczeĔstwa obywatelskiego oczywiĞcie nie zawsze są ukonstytuowane w sposób demokratyczny. Zazwyczaj
wykazują wiĊkszą lojalnoĞü wobec tych, którzy je finansują i którzy w nich
pracują, niĪ wobec ogóđu spođeczeĔstwa. Organizacje spođeczeĔstwa obywatelskiego nie zawsze dąĪą do dobra wszystkich, nawet przez oczywistoĞü wynikającą z ich rywalizującej natury. Podczas gdy niektóre z nich mają charakter filantropijny i istnieją, by zapewniaü korzyĞci tym, którzy nie są ani ich
czđonkami, ani sponsorami, inne koncentrują siĊ na popieraniu interesów konkretnych grup – na przykđad biznesowych czy spođecznoĞci sąsiedzkich, które
korzystają z prywatnych agencji monitoringu, by utrzymaü swą ekskluzywnoĞü. Wiele organizacji, takich jak prywatne kluby, najczĊĞciej sđuĪy zrzeszonym w nich czđonkom. Tylko niektóre organizacje spođeczeĔstwa obywatelskiego istnieją gđównie po to, by sđuĪyü celom publicznym. NaleĪą do nich
ruchy spođeczne prowadzące kampanie na rzecz szeroko zakrojonych programów, jak chociaĪby równe prawa dla kobiet. Są to organizacje niosące pomoc
osobom obcym, jak jadđodajnie czy schroniska dla bezdomnych; partie polityczne, fundacje charytatywne i punkty informacji publicznej. Zatem, tylko
niektóre organizacje obywatelskie dziađają w sposób wyraĨnie publiczny, w tym
21

On Revolution, New York: Penguin 1990, s. 30.

SPOĐECZEēSTWO OBYWATELSKIE A SFERA PUBLICZNA

21

sensie, Īe ich dziađania są i jawne, i przejrzyste, zachĊcające do wđączenia siĊ
osób obcych w ich dziađalnoĞü. Wiele organizacji w spođeczeĔstwie obywatelskim przyjmuje profil, który w ich opinii odpowiada celom publicznym, lecz
w praktyce pozostają zamkniĊtymi grupami osób wzajemnie związanych relacjami osobistymi. SpođecznoĞci tymczasem wyrastają z towarzyskoĞci i z komunikacji miĊdzy osobami obcymi wzglĊdem siebie22.
Sfera publiczna jest publiczna przede wszystkim dlatego, Īe jest otwarta
dla wszystkich. Nie tylko tak, Īe wszyscy mogą patrzeü i sđuchaü, lecz równieĪ tak, Īe wszyscy mogą w niej partycypowaü i mieü w niej coĞ do powiedzenia. W kaĪdym wielkim nowoczesnym spođeczeĔstwie sfera publiczna jest
sprawą komunikacji oraz innych relacji, jakie zachodzą miĊdzy ludĨmi obcymi sobie, choü nie tylko, bo i miĊdzy ludĨmi zđączonymi dawnymi wiĊziami
z czasów szkođy, przynaleĪnoĞcią do koĞciođa lub wspólnym Ğrodowiskiem.
OczywiĞcie, ktoĞ moĪe rozmawiaü o polityce czy o problemie zmiany klimatu
w gronie rodziny, lecz dyskusja taka staje siĊ dyskusją publiczną dopiero
wtedy, gdy zaczyna byü otwarta na innych i gdy dopuszcza gđosy innych. CoĞ
takiego moĪe siĊ dokonywaü w bezpoĞrednich spotkaniach, ale i przez czytanie dzienników czy stron internetowych, przez pisanie na blogu czy przez
wykonanie telefonu do studia emitującego radiowy talk-show. CzĊĞcią komunikacji spođecznej jest marsz na znak protestu; jest to dziađanie demonstrujące
okreĞlone stanowisko i pokazujące, jak wielu zwolenników podziela dany postulat. Zatem jest to petycja. PublicznoĞü to nie kwestia wielkich iloĞci, lecz
sprawa otwartoĞci. Artykuđ drukowany w mađym czasopiĞmie teĪ ma znaczenie, jest on dostĊpny obcym ludziom, poprzez których ma szansĊ staü siĊ przyczynkiem do dalszych dyskusji.
Choü dla ideologii i teorii sfery publicznej kluczowa jest otwartoĞü, dla istniejących obecnie spođecznoĞci kluczowe są róĪne formy wykluczenia. Wykluczenie ze wzglĊdu na pđeü jest powszechne, nawet w pozornie zđotym
wieku sfery publicznej23. Religia paĔstwowa moĪe wykluczaü niewierzących
z Īycia publicznego, tak samo jak sekularna sfera publiczna moĪe ograniczaü
publiczne wyraĪanie poglądów religijnych. Robotnicy byli wykluczani z klasycznej sfery publicznej – badađ to Habermas24. Obecnie w podobnej sytuacji
22
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mogą siĊ znajdowaü imigranci. Ci, którzy zostają wykluczani, lub którzy nie
zgadzają siĊ z dominującym modelem organizowania sfery publicznej, nierzadko tworzą wđasne media i sieci komunikacji, a wraz z nimi tworzą spođeczny kontrafront, podobnie jak robotnicy, gdy stworzyli proletariacką sferĊ
publiczną25. Wđasny kontrafront spođeczny stworzyđ ruch kobiet, co pozwoliđo
kontestowaü warunki hegemonicznej sfery publicznej26. Spođeczne kontrafronty stanowią wyzwanie dla pozornej neutralnoĞci, jaką deklaruje wiĊkszoĞü
spođecznoĞci gđównego nurtu sfery publicznej. Rzucenie wyzwania pozornej
neutralnoĞci ukazuje, Īe hegemoniczna kultura publiczna odzwierciedla stosunki wđadzy, lecz – jak uwaĪa Warner – zarzut bycia niesprawiedliwie traktowanym w sferze publicznej stanowi strategiĊ, którą posđugują siĊ nawet silne
ugrupowania27.
Nie w kaĪdej komunikacji spođecznej chodzi o doniosđe kwestie dotyczące
polityki czy instytucji. Ku rozczarowaniu niektórych, bardziej oĪywiona debata moĪe wyniknąü wokóđ Nagród Akademii Filmowej niĪ wokóđ polityki publicznej. Opinie takie mogą nie mieü znaczenia dla losów demokracji, niemniej otwarta przestrzeĔ, w której są one wyraĪane i kontestowane, takie znaczenie ma. Jakikolwiek monitoring granicy oddzielającej opinie o istotnym
znaczeniu dla demokracji od tych, które nie mają znaczenia, ogranicza sferĊ
publiczną oraz polityczną wolnoĞü. Jest to jeden z powodów, dlaczego konstytucja USA i inne konstytucje bronią wolnoĞci sđowa i wolnoĞci wyraĪania
oraz dlaczego ograniczenia tych wolnoĞci – powiedzmy w celu ochrony sfery
publicznej przed treĞcią obsceniczną – stanowią zagadnienia powaĪne i dalekosiĊĪne. Niektórzy na przykđad uwaĪają, Īe poniewaĪ problemy rodzinne to
zasadniczo kwestie prywatne, problemy takie, jak choüby przemoc mađĪeĔska,
nie powinny pojawiaü siĊ w agendzie publicznej. Takie stanowisko zmieniđo
siĊ juĪ w niektórych spođecznoĞciach, ale nie we wszystkich.
Ludzie nie tylko muszą mieü stađą moĪliwoĞü artykuđowania nowych problemów lub kwestionowania dominujących opinii, muszą mieü moĪliwoĞü zdobywania informacji niezbĊdnej, by móc prowadziü rzeczową dyskusjĊ. Taki
postulat uzasadnia argumentacjĊ domagającą siĊ przejrzystoĞci w relacjach
pomiĊdzy rządem a ekonomią. Postulat ten jest teĪ przyczyną konfliktów
25
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wokóđ kontroli internetu, jak ma to miejsce w przypadku rządu Chin. W odpowiedzi chiĔskie spođeczeĔstwo obywatelskie staje siĊ coraz bardziej aktywne, co z kolei generuje wzmoĪoną komunikacjĊ spođeczną oraz wysiđki paĔstwa do jej ograniczania28. Niektóre kwestie bezpieczeĔstwa narodowego czy
tajemnic handlowych w sposób uzasadniony mogą byü dyskutowane poza
sferą jawnoĞci, niemniej by sfera publiczna funkcjonowađa wđaĞciwie, w imiĊ
demokracji i prawa obywateli do ksztađtowania wđasnych spođecznoĞci, waĪny
jest dostĊp do informacji. Rząd, który nie uđatwia obywatelom dostĊpu do
danych, jakimi dysponuje, ogranicza demokracjĊ przez ograniczanie spođecznej komunikacji. Bez wątpienia, sferĊ publiczną ograniczają nie tylko obowiązujące tajemnice, lecz równieĪ opieszađoĞü obywateli.
W tym, co moĪe byü uznane za idealną formĊ publicznoĞci, podkreĞla siĊ
aktywną komunikacjĊ, co oznacza, Īe redukowanie opinii publicznej do odpowiedzi poszczególnych jednostek na pytania oĞrodków badaĔ opinii publicznej
jest nie do pogodzenia z tak rozumianą publicznoĞcią29. Charles Horton Cooley
twierdziđ, Īe sytuacja taka dewaluuje cađą ideĊ opinii publicznej, którą naleĪy
rozumieü nie jako „prostą sumĊ indywidualnych opinii, lecz jako oryginalny
wytwór spođeczeĔstwa, jako skutek komunikacji i wzajemnego przenikania”30.
Sfera publiczna jest najwaĪniejsza dla demokracji tam, gdzie wskazuje
i tworzy porozumienie odnoszące siĊ do dobra wspólnego, tam, gdzie potrafi
motywowaü ludzi, by go wspólnie poszukiwali. NaleĪy przyznaü racjĊ Habermasowi, Īe opinia publiczna ma znaczenie, poniewaĪ ksztađtuje siĊ w wyniku
racjonalnej, krytycznej debaty. Niejasne pozostaje tylko, w jaki sposób zagwarantowaü, by komunikacja byđa racjonalna i krytyczna. Hannah Arendt
rozwijađa teorie na temat przymiotnika „publiczny”, który wyraĪa siĊ w kreatywnym dziađaniu, w stworzeniu Ğwiata dzielonego miĊdzy jego obywateli.
Jej zdaniem powstanie Stanów Zjednoczonych byđo tego ewidentnym przykđadem31. Habermas idealizowađ osiemnastowieczny parlamentaryzm angielski, codzienne gazety i kawiarniane dysputy. Ukazywađ sferĊ publiczną jako
przestrzeĔ spođeczeĔstwa obywatelskiego, w którym prywatni obywatele mogli otwarcie wymieniaü opinie o sprawach publicznych, wychodząc przy tym
poza wđasne partykularne statusy, zwracając siĊ do paĔstwa bez stawania siĊ
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jego czĊĞcią. Tego typu idealizowanie zazwyczaj oznacza narracjĊ koĔca. Na
przykđad, w klasycznej Structural Transformation of the Public Sphere Habermasa, dziewiĊtnasto i dwudziestowieczny dyskurs publiczny analizowany
jest pod kątem utraty zdolnoĞci racjonalno-krytycznej. Nastąpiđo to po rozszerzeniu skali i zwiĊkszeniu poziomu zarządzania relacjami publicznymi, które
inkorporowađy ideĊ publicznoĞci w przestrzeĔ rządzonego spođeczeĔstwa.
W nawiązaniu do tego M. Schudson przestrzegađ przed podobnymi koncepcjami zđotych okresów wskazując, Īe ideađ dobrego obywatela jako aktywnego aktora sfery publicznej od zawsze kontrastowađ z wadami rzeczywistych
obywateli32.
Walter Lippman trafnie zauwaĪyđ, iĪ najczĊĞciej obywatele nie edukowali
siĊ w debacie publicznej, a spontanicznym opiniom wygđaszanym w czasach
uniesieĔ nie moĪna byđo ufaü33. John Dewey broniđ zdolnoĞci racjonalnego
komunikowania na szeroką skalĊ, tđumacząc to tym, Īe udziađ w sporze spođecznym juĪ sam w sobie byđ pouczający34. Jak argumentowađ Iris Marion Young, wđączenie róĪnych ludzi do dyskursu publicznego nie jest wyđącznie
uprawnieniem podmiotów funkcjonujących w systemie demokratycznym, lecz
jest teĪ narzĊdziem podnoszącym jakoĞü tego dyskursu. Young równieĪ zwracađ uwagĊ na stopieĔ zaleĪnoĞci, w jakim zrĊczna argumentacja w debatach
publicznych ustawia na uprzywilejowanej pozycji jej autora. Sama partycypacja demokratyczna w sferze publicznej jest nie tylko sprawą racjonalnokrytycznej argumentacji, lecz kwestią moĪliwoĞci uczestniczenia w nadawaniu
ksztađtu procesowi formowania kultury publicznej35.
Debaty i instytucje są na tyle publiczne w swej naturze, na ile wychodzą
poza sferĊ prywatnych interesów, na ile toczone są i funkcjonują na obszarze
wspólnych dąĪeĔ i wspóđzaleĪnych procesów. Pozwalają one obywatelom Īyü
razem i đączyü wysiđki w realizacji wspólnych przedsiĊwziĊü. Sam temat moĪe
byü banalny. Przykđadem mogą byü regulacje o ruchu ulicznym, które dotyczą
kaĪdego z nas, mając wpđyw na nasze prywatne dąĪenia, gdy chcemy samochodem przedostaü siĊ z domu do pracy, lub dojechaü na stadion, by uczestniczyü w wydarzeniu sportowym. Cel, do którego jedziemy samochodem, jest
naszą prywatną sprawą. Zarówno jednak budowy dróg, jak i ustanawianie reguđ – đącznie z tym, po której stronie drogi jeĨdzimy – naleĪą do spraw pu32
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blicznych. Nie jesteĞmy w stanie realizowaü naszych prywatnych dąĪeĔ bez
inwestycji publicznych i bez publicznych decyzji. Co wiĊcej, jeĪeli chodzi
o drogi, to one đączą ludzi ze sobą w sposób dosđowny. Dlatego teĪ w demokracji decyzje dotyczące ograniczenia prĊdkoĞci, zuĪycia paliwa i kontroli poziomu zanieczyszczeĔ nie są tylko czysto technicznymi decyzjami podejmowanymi przez ekspertów od transportu, są one przedmiotem debaty obywatelskiej. To samo odnosi siĊ do infrastruktury komunikacyjnej w mediach elektronicznych oraz do takich kwestii, czy dalej prowadziü wojnĊ, czy tworzyü
narodowy system zdrowia.
W XIX wieku wiele koncepcji politycznych wskazywađo na kruchoĞü i ograniczenia liberalnej demokratycznej koncepcji publicznoĞci. A. de Tocqueville
argumentowađ najbardziej spektakularnie, Īe demokratyzacja spođeczeĔstwa ma
tendencje do eliminacji „poĞrednich” instytucji publicznych, które tradycyjnie
urealniađy opiniĊ publiczną i kreowađy w jednostkach zbiorową toĪsamoĞü spođeczną, niezaleĪną od paĔstwa. ZaangaĪowane, upolitycznione grupy reprezentujące odmienne poglądy i interesy mogđy byü z czasem przeksztađcone w spođeczeĔstwo masowe – pasywne, konformistyczne i zatomizowane wobec paĔstwa. Sđowa obawy przed „bezpoĞrednim” paĔstwem wypowiedziane przez
Tocqueville’a bĊdą tworzyü unisono z pokoleniami krytyków spođeczeĔstwa
masowego36. Podobne sugestie równieĪ w odniesieniu do Ameryki wyraĪađa
Hannah Arendt, „poniewaĪ kraj ten jest zbyt duĪy, byĞmy wszyscy mogli zgromadziü siĊ razem i okreĞlaü nasz los, potrzebujemy, by byđo w nim wiele przestrzeni publicznych”37.
Kwestia ta wybrzmiewa bardziej wyraziĞcie wówczas, gdy i spođeczeĔstwo
obywatelskie, i sferĊ publiczną postrzega siĊ w wymiarze transnarodowym.
Globalizacja spođeczeĔstwa obywatelskiego wykreowađa zarówno sieci đączące ludzi Īyjących w oddaleniu od siebie, jak i problemy, których nie sposób
rozwiązaü w obrĊbie sfery publicznej o zasiĊgu narodowym. Wiele z tego, co
zasygnalizowane, odnosi siĊ do struktur rynkowych, które rzadko poddawane
są zbiorowym decyzjom. Przepđywy dóbr, informacji i ludzi czĊsto đączyđy
miasta globalne aĪ w takim stopniu, Īe granicą stawađa siĊ toĪsamoĞü narodowa. WiĊkszoĞü kultury publicznej jest ponadnarodowa i wiĊkszoĞü wolnych
organizacji realizuje programy miĊdzynarodowe. JednakĪe to paĔstwa narodowe wciąĪ zatrzymują najwiĊcej moĪliwoĞci dziađania w sprawach publicz-
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nych, przez co pozostają kluczowymi arenami, na których dyskurs publiczny
moĪe generowaü spođeczną siđĊ.

ZAKOēCZENIE

Pulsująca witalnoĞcią sfera publiczna jest tym wymiarem spođeczeĔstwa
obywatelskiego, który jest najwaĪniejszy dla demokracji. Pomaga bowiem budowaü demos w dosđownym sensie – „ludzi” – jako zbiorowoĞü zdolną kreowaü wđasną przyszđoĞü. Sfera publiczna funkcjonuje dziĊki komunikacji,
đączy kulturalną kreatywnoĞü, wybiórcze utrwalone tradycje i przemyĞlaną debatĊ, a wszystko po to, by informowaü uczestniczących w niej obywateli
i wpđywaü na paĔstwa oraz inne instytucje. Sfera publiczna jest Īywotna na
tyle, na ile Īywe jest to jej zaangaĪowanie, dobrze wiĊc, gdy jest wielorakie
i innowacyjne. WartoĞü sfery publicznej obniĪa siĊ, gdy staje siĊ ona pasywna,
gdy jest tylko reakcją na dziađania i bđĊdy rządu, bądĨ teĪ, gdy komunikacji
dostarczającej powszechnej wiedzy uĪywa siĊ jako narzĊdzia dającego wgląd
w prywatne preferencje i opinie.
Komunikacja spođeczna nie przebiega jednolicie. Czy to na poziomie narodowym, czy transnarodowym sfera publiczna skđada siĊ z wielu zachodzących
na siebie czĊĞci spođecznoĞci oraz ich kontrafrontów. Wnoszą one róĪne koncepcje dobra wspólnego, a niekiedy i róĪne koncepcje samej publicznoĞci jako
otwartej i inkluzywnej przestrzeni. Oceniając je, moĪna zwracaü uwagĊ na ich
otwartoĞü, kreatywnoĞü lub ich skutecznoĞü w angaĪowaniu racjonalnoĞci do
rozwiązywania kwestii publicznych. Istota zawiera siĊ w podwójnym pytaniu:
w jakim stopniu Īycie spođeczne moĪe byü samoorganizujące, oraz w jakim
stopniu moĪna osiągnąü spođeczne samoorganizowanie przez wolne dziađanie
ludzi. Sfera publiczna ma fundamentalne znaczenie dla tej potencjalnej wolnoĞci i dla jej wykorzystania w realizowaniu dobra wspólnego.

Przekđad z jĊzyka angielskiego ks. dr Maciej Huđas
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CIVIL SOCIETY AND PUBLIC SPHERE
Summary
The author tries to prove the thesis that the conception of public sphere is a factor that decides
the future of democracy. It has connected civil society and the state with the principle saying that
social communication is able to inform the legislators and state administration about how they
should serve the interests of all the citizens. While civil society reflects the struggle that tries to
reconcile individual profits with building an ethical community, public sphere plays the key role in
finding new areas of common good and in working out both social and individual strategies in order
to achieve it. An ideal project of public sphere assumes that all its participants express their opinions
as equals; however, reality shows that inequality and domination still distort social communication.
An open and dynamic public sphere is the dimension of civil society that is the most important
one for democracy, as it helps build the demos in the literal sense of the word – as a community that
is able to create its own future. Public sphere functions owing to communication; it connects cultural creativity, selective and consolidated traditions, and a well thought out debate; and all this in
order to give information to the citizens participating in it and to influence the state and other institutions.
Sđowa kluczowe: sfera publiczna, spođeczeĔstwo obywatelskie, komunikacja spođeczna, demokracja, debata publiczna.
Key Words: public sphere, civic society, social communication, democracy, public debate.

