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Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na spotkanie
z ks. dr. Maciejem Hułasem (KUL), autorem książki Decydować samemu.
Sfera publiczna jako „locus” autonomii według Jürgena Habermasa,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2019. Seminarium odbędzie się 12 czerwca 2019r.
(środa) o godz. 11.00 w sali C-318 KUL, III piętro.
Abstrakt:
Autonomiczność należy do podstawowych wartości ludzkich, chronionych wrodzonym i
niezbywalnym prawem do samostanowienia. Odkąd zbiorową wolę uznaje się za jedyne i
ostateczne źródło legitymizacji porządku instytucjonalnego w zachodniej demokracji,
triada „autonomia – sfera publiczna – opinia publiczna” staje się celem zabiegów różnych
ośrodków władzy, usiłujących kształtować świadomość i aranżować życie społeczne w
sposób podporządkowujący je logice własnych celów. „Decydować samemu…” jest głosem
wpierającym samoświadome uczestnictwo szeregowych obywateli w życiu publicznym,
chodzi o uczestnictwo którego miarą są ludzkie ambicje realizowania indywidualnych
wyobrażeń o sobie. Bazą materialną książki jest klasyczna koncepcja sfery publicznej
Habermasa. Unikalność koncepcji sfery publicznej Habermasa uwidacznia się zwłaszcza w
konfrontacji jej kluczowych założeń ze stanowiskami polemicznymi.
W trakcie spotkania autor odniesie się do następujących zagadnień: 1.
nowoczesnej autonomii indywidualnej, osadzonej w szerszym kontekście genealogii
racjonalności okcydentalnej od przełomów osiowych do Kanta; 2. okoliczności
konceptualizacji sfery publicznej przez Habermasa w warunkach Adenauerowskiej RFN
oraz okoliczności przezwyciężenia pesymizmu ideowego narosłego wokół sfery i opinii
publicznej od oświecenia; 3. sfery publicznej jako fenomenu historycznego i konceptu
normatywnego; 4. warunków uczestnictwa w proponowanym przez Habermasa modelu
sfery publicznej wobec zarzutów o jej elitarność; 5. instrumentarium generowania opinii
publicznej od nowożytnej „Republic of Letters” do współczesnych systemów medialnych;
6. obszarów realizacji autonomii wyłaniających się na szerokim i złożonym horyzoncie
sfery publicznej Habermasa w jej współczesnych odsłonach.
Marszrutę badawczą po aporiach sfery publicznej Habermasa wyznaczają racje
związku sfery publicznej z autonomią. Ich właściwe zrozumienie wymagało każdorazowo
odnajdywania sensu normatywnego pierwotnej (liberalnej) koncepcji sfery publicznej
Habermasa w jej późniejszych korygowanych
postaciach, oraz takiego
pts.lublin@gmail.com
przekonwertowania
jego predykatów, by w zmienionych warunkach obywatelskich
zachować rezerwuary tej zdroworozsądkowości, którą Habermas zmienił panujące
wyobrażenia o sferze publicznej.
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