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Tekst pokrótce omawia wybrane ujĊcia sfery publicznej w socjologii, w szczególnoĞci 
koncepcje J. Habermasa, N. Lu hmanna i H. Arendt, oraz pokazuje związki tego zagadnienia 
z problematyką norm formalnych i nieformalnych. Autorzy podkreĞlają potrzebĊ ukierunko-
wania refl eksji socjologicznej nad normami w sferze publicznej na kwestiĊ ich rzeczywistego 
spoáecznego dziaáania. Pozwoli to na unikniĊcie w teoriach socjologicznych nieweryfi kowal-
nych empirycznie zaáoĪeĔ i kontrfaktycznych przeĞwiadczeĔ na temat funkcjonowania sfery 
publicznej. Postawiwszy taką tezĊ, w drugiej czĊĞci tekstu autorzy przedstawiają artykuáy 
zebrane w tomie.

Gáówne pojĊcia: sfera publiczna; normy; Arendt Hannah; Habermas Juergen; Luhmann 
Niklas.

Sfera publiczna naleĪy do tych licznych pojĊü nauk spoáecznych i fi lozofi i spo-
áecznej, które, choü pozostają w powszechnym uĪyciu i są intuicyjnie zrozumiaáe, 
nie poddają siĊ precyzyjnemu defi niowaniu. Jest jasne, Īe chodzi tu o przestrzeĔ 
pozwalającą jednostkom na komunikowanie swoich roszczeĔ i przekonaĔ w taki 
sposób, by wpáywaáy na decyzje podejmowane w imieniu zbiorowoĞci, do której 
przynaleĪą (por. defi nicje w Wnuk-LipiĔski 2008: 103–104 oraz omówienie w Ger-
hards i Neidhardt 1990). Jak zauwaĪa John Rodger, przywoáując sáynne powiedzenie 
Millsa, poprzez sferĊ publiczną prywatne káopoty stają siĊ kwestiami publicznymi 
(Rodger 1985: 203). Szeroki zakres i uniwersalnoĞü pojĊcia sfery publicznej spra-
wia teĪ, Īe blisko sąsiaduje ono z terminami, powszechnie uĪywanymi w empirycz-
nej socjologii, jak opinia publiczna i spoáeczeĔstwo obywatelskie (równie zresztą 
trudnymi do zdefi niowania). Z tego samego powodu sfera publiczna stanowi obiekt 
zainteresowania zarówno socjologów podejmujących refl eksjĊ nad mediami czy ru-
chami spoáecznymi, jak i badających Īycie polityczne i publiczną administracjĊ. Jest 
to wreszcie obszar, w którym niektórzy socjologowie lokowaliby swoją zawodową 
dziaáalnoĞü (Wallerstein 2007).

Gdy jednak przychodzi do wskazywania konkretnych desygnatów tego termi-
nu czy jego operacjonalizacji w badaniach empirycznych, pojawiają siĊ trudnoĞci. 
Badania takie oczywiĞcie siĊ podejmuje (zob. na przykáad próby operacjonaliza-
cji, kwantyfi kacji i testowania w Gerhards 1997; Koopmans 2004; Davis 2009; Yoo 
2009), jednak sfera publiczna traktowana jest w nich w najlepszym razie jako zmien-
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na ukryta, dostĊpna jedynie za pomocą wskaĨników, a nie jako model, który moĪna 
poddawaü testowaniu (Trenz 2008). Jak zauwaĪa Charles Taylor (1992: 220–228), 
moĪe to wynikaü z niezgodnoĞci zaáoĪeĔ ontologicznych stojących, z jednej stro-
ny, za pojĊciem sfery publicznej i z drugiej, za wiĊkszoĞcią wspóáczesnych nauk 
spoáecznych. Nawet jeĞli nie chce siĊ pójĞü tak daleko, trudno oczekiwaü, Īeby po-
jĊcie wprost zapoĪyczone z normatywnych rozwaĪaĔ fi lozofów dawaáo siĊ áatwo 
operacjonalizowaü. Nawet epokowe dzieáo Jürgena Habermasa (2007), opierające 
siĊ przecieĪ na spoáeczno-historycznej rekonstrukcji przemian sfery publicznej, kry-
tykowano za nietrafnoĞü empirycznego ujĊcia tej problematyki (Turner 2009: 231; 
Gestrich 2006).

Przy caáej swej nieokreĞlonoĞci sfera publiczna jest teĪ przedmiotem nieustannej 
troski fi lozofów spoáecznych i socjologów. Co najmniej od czasów Hanny Arendt 
przyjĊáo siĊ sądziü, Īe istnieje jakiĞ ideaá sfery publicznej, który zestawiony ze sta-
nem rzeczywistym niechybnie prowadzi do wniosku o niedoskonaáoĞci, jeĞli nie za-
paĞci, tego ostatniego. W latach szeĞüdziesiątych XX wieku Habermas twierdziá, Īe 
„[choü jej] podáoĪe spoáeczne od jakichĞ stu lat jest niewątpliwie znowu w sferze 
rozkáadu […] sfera publiczna pozostaje nadal organizacyjną zasadą naszego áadu 
politycznego” (2007: 59–60) i wyraĪaá pogląd o potrzebie wzmocnienia refl eksyjno-
Ğci Īycia publicznego i przez to odbudowania sfery publicznej w nowym ksztaácie.

ZagroĪenia dla sfery publicznej dostrzegane w literaturze moĪna, ogólnie rzecz 
biorąc, podzieliü na dwa rodzaje. Po pierwsze, jest to niebezpieczeĔstwo oderwania 
siĊ zbiorowego podejmowania decyzji od preferencji spoáecznych, co jest związa-
ne z biurokratyzacją, technokratyzacją i profesjonalizacją polityki i administracji. 
Habermas sądziá, Īe we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie sferze publicznej zagraĪa 
podporządkowanie decyzji wáadzy technologii rządzenia w paĔstwach dobrobytu 
i kolonizacja przestrzeni prywatnej. Zadaniem polityki moĪe staü siĊ wówczas utrzy-
mywanie wáadzy, a nie realizacja dobra wspólnego, defi niowanego w debacie (zob. 
np. Wesoáowski 2004; Jarosz 2004; Bartkowski 2006), zagroĪeniem staje siĊ teĪ 
klientelizm (zob. np. Lemarchand 1981; Zuckerman 1984).

Mirosáawa Marody i Anna Giza-Poleszczuk opisują to zjawisko w podobnym 
duchu, jako jedną z trzech wspóáczesnych tendencji w przemianach sfery publicznej, 
pochodną uogólnienia pojĊcia dobra wspólnego. „Partie i organizacje, które miaáy 
reprezentowaü obywateli, faktycznie znajdują siĊ poza ich kontrolą i prowadzą wáa-
sną grĊ z administracją publiczną. Wyniki wyborów nie są pochodną rozkáadu opinii, 
jakie istnieją w spoáeczeĔstwie, lecz w duĪej mierze efektem zabiegów polityków 
[zainteresowanych jedynie uzyskaniem poparcia w wyborach – przyp. KG i JW]” 
(Marody i Giza-Poleszczuk 2004: 300–301).

Z drugiej strony zauwaĪa siĊ teĪ, Īe sfera publiczna ulega dziĞ prywatyzacji. Jest 
przedmiotem zarządzania i komercjalizacji wynikającej z ukierunkowania mass me-
diów na maksymalizacjĊ sprzedaĪy, mediatyzacji debaty, a przez to jej trywializacji, 
a takĪe nadmiernego forsowania wáasnych interesów przez jednostki i tendencji do 
ideologizacji prywatnych roszczeĔ. Jeszcze przed Habermasem Edward C. Banfi eld 
(1958) zwracaá uwagĊ na zjawisko „amoralnego familizmu” i związanego z tym za-
wáaszczania sfery publicznej dla realizacji prywatnych interesów, sprawiające, Īe 
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podlega ona reguáom funkcjonowania sfery prywatnej, a nie jest podporządkowa-
na reguáom wspólnie ustalonym, prawu. Zygmunt Bauman podkreĞlaá, prawie póá 
wieku po Banfi eldzie i w zupeánie innym kontekĞcie (Bauman 2006), Īe inaczej niĪ 
sądzono kiedyĞ, sfera publiczna nie jest dziĞ zagroĪona przez paĔstwo i jego biu-
rokratyczne struktury, a ulega prywatyzacji i indywidualizacji. Jak twierdziá, „jest 
akurat na odwrót, to sprawy prywatne kolonizują przestrzeĔ publiczną, wypierają 
i wymiatają z niej wszystko, czego nie daje siĊ w peáni i bez reszty wyraziü w jĊzyku 
prywatnych obaw, trosk i dąĪeĔ” (tamĪe, s. 62), w związku z czym, „kaĪde praw-
dziwe wyzwolenie wymaga dziĞ poszerzenia, a nie ograniczenia sfery publicznej 
i wáadzy publicznej” (tamĪe, s. 80).

W Polsce, oprócz tego rodzaju fundamentalnych problemów, zwykáo siĊ wska-
zywaü na rozmaite trudnoĞci natury kulturowo-historycznej. Oprócz wiĊc struktural-
nej kruchoĞci sferze publicznej zagraĪa niska partycypacja obywatelska, niedostatek 
spoáecznego zaufania, skáonnoĞü do anarchicznego indywidualizmu, maáe zasoby 
kapitaáu spoáecznego czy sáaboĞü „spoáeczeĔstwa obywatelskiego”. Podobnie, w per-
spektywie europejskiej od lat poszukuje siĊ podstaw ponadnarodowej sfery publicz-
nej, podkreĞlając takie niedostatki stanu istniejącego jak „defi cyt demokratyczny” 
w instytucjach Unii Europejskiej (Gerhards 1993; Koopmans 2004; Eriksen 2005; 
CzyĪewski 2008; Trenz 2008). Polska socjologia jest równieĪ zasáuĪona w opisy-
waniu rozmaitych patologicznych struktur i ukáadów w sferze publicznej, miĊdzy 
innymi takich jak kliki i brudne wspólnoty (Podgórecki 1995; Wedel 2003, 2007), 
korupcja (por. np. KamiĔski i KamiĔski 2004; Kojder i Sadowski red. 2002; Kur-
czewski i àaciak red. 2000; Jarosz 2004), klientelizm (Tarkowski 1981, 1994; Mą-
czak 2000), patologie decyzji gospodarczych (Jarosz 2001, 2003) i szerzej patologie 
administracji (KamiĔski 2004) czy nierównowaga w dostĊpie do informacji (Sta-
niszkis 1995, 1996). MoĪna zatem sądziü, Īe w obliczu tych wielorakich wyzwaĔ, 
teoretyczna i empiryczna refl eksja nad stanem sfery publicznej, niezaleĪnie nawet od 
stosunkowo znacznego zainteresowania tą problematyką we wspóáczesnych naukach 
spoáecznych, moĪe byü wciąĪ zajmująca.

Ten sam powód sprawia jednak, Īe zanim zaprosimy czytelników „Studiów So-
cjologicznych” do lektury tekstów na temat funkcjonowania sfery publicznej w Pol-
sce AD 2013 i roli, jaką peánią w niej ofi cjalne i nieofi cjalne normy, warto jakoĞ 
ustrukturyzowaü podejmowaną problematykĊ. Punktem wyjĞcia moĪe byü artykuá 
Seyli Benhabib (1992), w którym rozróĪnia ona – i krytykuje – trzy sposoby rozu-
mienia sfery publicznej w fi lozofi i moralnej i teorii polityki. Pierwszy, związany 
z klasycznymi pracami Hanny Arendt, Benhabib nazywa agonistycznym. Sfera pu-
bliczna jest tu przestrzenią wyodrĊbnioną z tego co prywatne i przez to pozwalającą 
na podejmowanie nieskrĊpowanego dziaáania politycznego, uwolnionego od wymo-
gów materialnej reprodukcji i konwencji Ğwiata spoáecznego. NierównoprawnoĞü 
pozycji jednostek, związana z ich spoáeczną przynaleĪnoĞcią, nie jest tu postrzegana 
jako zagroĪenie. Przeciwnie, Arendt zakáada, Īe sfera publiczna jest przestrzenią 
aspoáeczną w tym sensie, Īe nie powinna podlegaü zewnĊtrznie zaprojektowanym 
interwencjom i Īe dopiero po speánieniu tego warunku natura ludzka moĪe siĊ w niej 
w peáni ujawniü.
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Drugi sposób rozumienia sfery publicznej, nazywany przez Benhabib liberalnym, 
opiera siĊ na przekonaniu o potrzebie wyodrĊbnienia takiej przestrzeni dla publicz-
nej debaty, w której nie bĊdą podejmowane zagadnienia niemoĪliwe do rozstrzy-
gniĊcia bez odwoáania siĊ do substancjalnych przekonaĔ na temat „dobrego Īycia” 
(1992: 81–82). Warunek ten jest uznawany za niezbĊdny na mocy przekonania, iĪ 
tylko w takim przypadku debata publiczna i publiczne decyzje, które siĊ na niej opie-
rają, nie bĊdą odwoáywaáy siĊ do przemocy. Inaczej wiĊc niĪ w rozumieniu Arendt, 
sfera publiczna zakáada tu ograniczenie zakresu publicznego dyskursu i wyrównanie 
pozycji jednostek w zakresie praw politycznych. Mogą one podejmowaü dowolne 
dziaáania z wyjątkiem takich, które bĊdą godziáy w samą moĪnoĞü prowadzenia de-
baty. Obywatelstwo jest wiĊc tu rozumiane nie tyle jako rudymentarna moĪnoĞü 
uczestnictwa w debacie publicznej, ile jako moĪnoĞü uczestnictwa w niej w sposób 
niezagraĪający innym i niezagroĪony przez innych. Liberalna wizja sfery publicznej 
jawi siĊ teĪ jako spoáeczna w tym sensie, Īe nie uznaje caákowitej odrĊbnoĞci sfery 
spoáecznej i politycznej, ale zakáada wytworzenie racjonalnych, konwencjonalnych 
barier dla decyzji, które mogą byü podejmowane w jej ramach.

Trzecia tradycja defi niowania sfery publicznej związana jest zdaniem Benhabib 
z nurtem socjaldemokratycznym, a za jej paradygmatyczny przykáad autorka uznaje 
prace Habermasa. Przeciwstawia siĊ tu biurokratyczno-technokratyczne podejmo-
wanie decyzji oraz komunikacjĊ w ramach Ğwiata przeĪywanego. Kryterium, wedáug 
którego oddziela siĊ te dwie sfery, jest racjonalnoĞü komunikacji, charakteryzująca 
tĊ drugą dziedzinĊ, ale nie pierwszą. Tylko wówczas, gdy komunikacja swobodnie 
wytwarzana w Ğwiecie przeĪywanym jest odpowiednio sprzĊĪona z podejmowaniem 
decyzji, moĪna uznaü sferĊ publiczną za funkcjonującą. Benhabib opowiada siĊ osta-
tecznie za zbliĪoną, deliberatywną wizją sfery publicznej. Zastrzega jednak, Īe w od-
róĪnieniu od Habermasa nie czyni Īadnych apriorycznych zaáoĪeĔ w sprawie natury 
komunikacji, tylko uznaje kryteria debaty publicznej za wytwór samej tej debaty, 
a wiĊc coĞ, co moĪe podlegaü zmianie i co powinno byü obiektem krytyki. W kaĪ-
dym jednak wypadku warunkiem istnienia sfery publicznej jest tu akceptowanie 
pewnych substancjalnych, a nie tylko czysto proceduralnych lub instytucjonalnych 
warunków jej funkcjonowania. Z tego punktu widzenia, inaczej niĪ w przypadku 
wizji Arendt czy koncepcji liberalnych, nie moĪna ignorowaü instrumentalnego 
uczestnictwa w dyskursie lub efektywnego wykluczania z niego niektórych grup, 
nawet jeĞli formalne gwarancje ich partycypacji są dochowywane. Obywatelstwo 
nie jest tylko moĪnoĞcią przekroczenia granicy miĊdzy sferą prywatną i publiczną, 
ani nieskrĊpowanym korzystaniem z wyznaczonej sfery wolnoĞci, ale materialną 
moĪliwoĞcią partycypacji w debacie publicznej.

Przytoczenie tych powszechnie znanych sposobów rozumienia sfery publicz-
nej moĪe jawiü siĊ jako znaczące dla problematyki norm i prawnej regulacji sfery 
publicznej, podejmowanej w tym numerze „Studiów Socjologicznych”. Prowadzi 
mianowicie do wniosku, Īe w zaleĪnoĞci od przyjĊtego modelu sfery publicznej róĪ-
nie bĊdzie siĊ postrzegaü prawną regulacjĊ tego obszaru, jak i Īycia zbiorowego 
w ogóle. RóĪne bĊdą teĪ postulowane rozwiązania normatywne i relacje miĊdzy 
nieformalnymi normami a publiczną debatą.
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I tak Arendt (2000: 70) káadzie nacisk na gwarancyjną funkcjĊ prawa, sądząc, Īe 
„prawo byáo pierwotnie utoĪsamiane z ową linią graniczną, która w czasach staroĪyt-
nych rzeczywiĞcie byáa jeszcze przestrzenią, swego rodzaju ziemią niczyją pomiĊ-
dzy tym, co prywatne i tym, co publiczne; chroniáa ona i osáaniaáa obie sfery, zara-
zem je od siebie oddzielając. [...] Prawo miasta-paĔstwa nie byáo ani treĞcią dziaáania 
politycznego [...], ani rejestrem zakazów [...]. Byáo ono caákiem dosáownie murem, 
bez którego mogáo istnieü miasto w znaczeniu zbiorowiska domów (asty), lecz nie 
miasto jako wspólnota polityczna. Owo przypominające mur prawo byáo ĝwiĊte, ale 
charakter polityczny miaáo tylko to, co nim otoczone. Bez niego obszar publiczny 
mógá istnieü jedynie tak, jak posiadáoĞü bez otaczającego ją páotu; okalający Īycie 
polityczne mur prawa chroniá je, jak ogrodzenie chroniáo biologiczny proces Īycia 
rodziny, stanowiąc jego osáonĊ”. Prawo stanowi tu po prostu instytucjonalne narzĊ-
dzie zapewniania wolnoĞci w polityce, nie zaĞ mechanizm okreĞlania spoáecznych 
konwencji, które mają bezpoĞrednio organizowaü Īycie ludzi. Z tej minimalistycznej 
perspektywy jako nieuzasadnione jawią siĊ na przykáad prawne roszczenia o uznanie 
równoĞci rasowej w szkoáach w USA w sáynnej sprawie Brown v Board of Education 
(Arendt 1959; Benhabib 1992: 79; Morey 2007).

Model liberalny bĊdzie natomiast káadá nacisk na procedury i formalne gwarancje 
praw jednostki. Jak to ujmuje Benhabib (1992: 83), krytykując Bruce’a Ackermana, 
przyjmuje siĊ tu wizjĊ polityki, która opiera siĊ na bliskiej analogii do dyskursu 
sądowego. Warunki debaty są tu uregulowane, ale jeĞli pozostaje siĊ w ich ramach, 
korzysta siĊ z wolnoĞci nieograniczonej w inny sposób. Wykroczenie poza proce-
duralne zasady gry jest natomiast prawnie sankcjonowane. WolnoĞü jednostek jest 
ponadto chroniona przez przyznanie im praw podmiotowych, wymierzonych prze-
ciwko arbitralnoĞci wáadzy i respektowanych niezaleĪnie od materialnych róĪnic po-
miĊdzy jednostkami. Choü wiĊc prawa stanowią karty atutowe w rĊkach jednostek 
i zabezpieczają je przed arbitralnymi dziaáaniami rządzących (Dworkin 1984), to 
korzystanie z nich jest Ğlepe na kontekst uĪycia i rzeczywiste moĪliwoĞci ich „roz-
grywania” przez jednostki.

Z tego punktu widzenia socjaldemokratyczny model teorii dyskursu jawi siĊ jako 
dopuszczający najdalej idącą normatywną korektĊ debaty w sferze publicznej. Pod-
kreĞla siĊ w nim znaczenie prawa jako narzĊdzia strukturyzowania dyskursu poli-
tycznego i publicznego. Habermas wskazuje jego rolĊ jako pomostu miĊdzy Ğwiatem 
Īycia a instytucjonalną polityką i jednoczeĞnie jako gwarancji nieingerencji w ten 
pierwszy przez tĊ drugą. Uznaje, Īe tylko w przypadku, gdy roszczenia do prawomoc-
noĞci, obecne w Ğwiecie przeĪywanym, są chronione przed kolonizacją ze strony po-
lityki, moĪliwe jest zachowanie jej legitymizacji. O ile wiĊc wedáug Arendt rolą pra-
wa jest jedynie zapewnianie, by sfera prywatna pozostaáa oddzielona od publicznej, 
a w myĞl doktryn liberalnych – zrealizowane zostaáy minimalne standardy bezpie-
czeĔstwa, o tyle w przypadku deliberatywnej koncepcji sfery publicznej normatywnej 
regulacji ma podlegaü treĞü tego, co jest w niej komunikowane. Regulacja ta nie ma 
przy tym charakteru negatywnego, ale ową treĞü wspóáksztaátuje i wspóáartykuuje. 
Nie moĪe wiĊc dziwiü, Īe sferĊ publiczną w Europie chciaá Habermas budowaü za 
pomocą europejskiej konstytucji: „(d)emocratic legitimation requires mutual contact 



KAJA GADOWSKA I JAN WINCZOREK 10

between, on the one hand, institutionalized deliberation and decision-making within 
parliaments, courts and administrative bodies and, on the other, an inclusive process 
of informal mass communication” (2001: 17). Podobnie, prawa czáowieka nie są tu 
tylko widziane jako narzĊdzie ochrony pozycji obywateli vis à vis wáadzy publicznej, 
ale mają sáuĪyü inkluzji w materialnym sensie i mieü zastosowanie takĪe w „hory-
zontalnych” relacjach pomiĊdzy samymi jednostkami. (W sprawie róĪnych sposobów 
wykorzystania praw czáowieka i ich ograniczeĔ patrz OsiatyĔski 2009).

O ile wiĊc w efekcie wszystkich przedstawionych rozwaĪaĔ sfera publiczna jawi 
siĊ jako zagroĪona, to Ĩródáa tego zagroĪenia są róĪne. U Arendt jest to inwazja czyn-
ników spoáecznych w sferĊ polityki i upadek cnót moralnych. W wizji liberalnej – 
paternalizm wáadzy. W koncepcji socjaldemokratycznej – spoáeczne wykluczenie. 
RóĪny jest teĪ ratunek, jakiego moĪna upatrywaü w stosownym uregulowaniu sfery 
publicznej. Modernistyczne, racjonalistyczne rozwiązania liberalne i socjaldemo-
kratyczne moĪna przeciwstawiü antymodernistycznej, republikaĔskiej wizji Arendt. 
MoĪna jednak pokazaü takĪe, Īe podobne paralele istnieją takĪe w przypadku in-
nych, niewymienionych przez Benhabib wizji sfery publicznej. Postmodernistyczna 
wizja páynnej nowoczesnoĞci, przedstawiona przez Baumana, pozwala na przykáad 
na wielostronną krytykĊ roli prawa w kwestiach publicznych (PĜibáĖ red. 2007).

JuĪ jednak to bardzo schematyczne ujĊcie zagadnienia norm w sferze publicznej 
moĪe byü Ĩródáem pewnych wątpliwoĞci. Mają one wiele wspólnego ze wspomnia-
nymi wyĪej trudnoĞciami defi nicyjnymi. NiezaleĪnie mianowicie od tego, który spo-
sób rozumienia sfery publicznej siĊ wybierze, a wraz z nim – jaką wizjĊ normatyw-
noĞci, trudno uchyliü siĊ przed zarzutem tworzenia nadmiernie wyidealizowanych, 
jeĞli nie kontrfaktycznych konstrukcji teoretycznych, schematów pojĊciowych, które 
nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistoĞcią. Co wiĊcej, taką socjologiczną kry-
tykĊ dyskursu o sferze publicznej moĪna uprawiaü, wychodząc od róĪnych zaáoĪeĔ. 
Stosunkowo najdalej idzie tu Gary Wickham (2010), który twierdzi, Īe normaty-
wistyczne ujĊcia sfery publicznej opierają siĊ na metafi zycznych i idealistycznych 
przesáankach i przez to skazują socjologiĊ na ideologicznoĞü. TrudnoĞü z operacjo-
nalizacją pojĊcia sfery publicznej jawi siĊ z tej perspektywy nie tylko jako problem 
ontologiczny, ale przede wszystkim jako kwestia wolnoĞci od wartoĞciowaĔ i niedo-
statecznego empirycznego ugruntowania wiedzy socjologicznej.

MoĪna takĪe dowodziü empirycznej nietrafnoĞci rekonstrukcji sfery publicz-
nej, juĪ to w wymiarze historycznym, juĪ miĊdzykulturowym. Eiko Ikegami (2000) 
twierdzi na przykáad, Īe pojĊcie to nie jest dopasowane do rzeczywistoĞci demokra-
tycznych spoáeczeĔstw azjatyckich. Shmuel Eisenstadt (2006) zauwaĪa natomiast, 
Īe inaczej niĪ by sądziá Habermas, sfera publiczna nie jest osiągniĊciem wyáącznie 
zachodnioeuropejskiej nowoczesnoĞci i Īe sfery publiczne istniaáy takĪe w spoáe-
czeĔstwach Bliskiego Wschodu, opierających siĊ na powszechnie podzielanych 
przekonaniach religijnych. Autorzy badający przejawy funkcjonowania sfery pu-
blicznej w krajach europejskich twierdzą natomiast, Īe moĪna w nich dostrzec nie 
jeden, a aĪ cztery róĪne jej modele (Ferree, Gamson, Gerhards i Rucht 2002).

Pytanie o trafnoĞü teorii sfery publicznej moĪna teĪ zadawaü wychodząc z za-
áoĪeĔ post-Durkheimowskiej teorii dyferencjacji. Choü w oryginalnym ujĊciu Ha-
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bermasa mieszczaĔska sfera publiczna jest zróĪnicowana na trzy obszary – poli-
tyczną, literacką i „miasto” – (Habermas 2007: 100), to przyjĊáo siĊ mówiü o niej 
jako o niezróĪnicowanej caáoĞci, wzglĊdnie usuwaü z rozwaĪaĔ niepolityczne prze-
strzenie debaty (tak Benhabib 1992: 73–74). Idea, Īe sfer publicznych moĪe byü 
wiĊcej niĪ jedna, pojawia siĊ natomiast jedynie okazjonalnie (por. Nieminen 2009), 
a juĪ zupeánie wyjątkowo moĪna odnaleĨü twierdzenie, Īe wieloĞü ta jest związana 
ze zróĪnicowaniem funkcjonalnym. Tak rzecz ujmuje Adam Arvidsson, studiując 
zagadnienie sfery publicznej z perspektywy teorii systemów (1997: 665). Zgodnie 
z tym sposobem myĞlenia, sfery publiczne moĪna odnaleĨü w ramach róĪnych pod-
systemów funkcjonalnych, przy czym nie skáadają siĊ one na jakąĞ ogólnospoáecz-
ną, caáoĞciową sferĊ publiczną, bo podlegają wáaĞciwym tylko sobie mechanizmom 
reprodukcji, wyznaczanym przez przynaleĪnoĞü do podsystemów (ale por. odmien-
ne ujĊcie w ramach tego samego paradygmatu w Gerhards i Neidhardt 1990: 12 
i n.). Nie oznacza to koniecznie „kolonizacji Ğwiata przeĪywanego” i nie Ğwiadczy 
o upadku racjonalnej debaty, a jedynie wskazuje na zasadniczą odmiennoĞü argu-
mentów wysuwanych w ramach kaĪdej ze sfer – tak pod wzglĊdem treĞci i formy, 
jak pragmatyki czy adresatów.

O tego rodzaju marginalnych pomysáach warto pamiĊtaü, zwáaszcza gdy podej-
muje siĊ problematykĊ roli normatywnoĞci w sferze publicznej. Istnieją mianowicie 
takie przestrzenie deliberacji, których nie da siĊ uznaü za polityczne w wĊĪszym sen-
sie tego sáowa, a które wciąĪ moĪna zakwalifi kowaü jako publiczne. Jako przykáady 
moĪna wskazaü ruchy i organizacje konsumenckie, dziaáające w zbiorowym intere-
sie na rzecz zachowywania przez producentów wáaĞciwej jakoĞci oferowanych dóbr 
i wykorzystujące do tego celu moĪliwoĞü wspomagania pojedynczych konsumentów 
w ich sporach ze sprzedawcami (por. Krajewska 2009). Inną ilustracjĊ moĪe stanowiü 
tzw. litygacja strategiczna, w której wykorzystuje siĊ konkretne sprawy dla publicz-
nego przedstawienia pewnej agendy przy wykorzystaniu istniejących juĪ regulacji 
prawnych, jednoczeĞnie pomagając konkretnym jednostkom w wyartykuáowaniu ich 
potrzeb czy roszczeĔ i przyczyniając siĊ do instytucjonalizacji okreĞlonej praktyki 
prawnej. W obydwu przypadkach doprowadza siĊ do tego, Īe „prywatne problemy” 
są rozstrzygane jako „kwestie publicznie”, ale umyĞlnie unika siĊ ich formuáowania 
i forsowania w kategoriach politycznych i za pomocą politycznych metod.

Inny jeszcze problem z pojĊciem sfery publicznej dostrzegaá Niklas Luhmann 
(1990). Powątpiewaá on w moĪnoĞü takiej organizacji polityki, która pozwalaáaby 
na odzwierciedlanie poglądów publicznoĞci w sprofesjonalizowanym systemie poli-
tycznym, bo sądziá, Īe nie pozwala na to niedoskonaáoĞü mediów komunikacji. Za-
sadniczą cechą nowoczesnoĞci jest mianowicie to, Īe komunikacja jest zapoĞredni-
czana i przeksztaácana: wybory i instytucje w polityce systematycznie znieksztaácają 
preferencje obywateli, media masowe wypaczają komunikowane poglądy i narzu-
cają opinii publicznej uproszczoną wizjĊ Ğwiata itd. Z tej perspektywy, forsowanie 
normatywnego pojĊcia sfery publicznej jawi siĊ juĪ jako przejaw niewczesnego ro-
mantyzmu, juĪ jako próba wyparcia rzeczywistoĞci.

NiezaleĪnie od tego, czy chce siĊ pójĞü w krytyce sfery publicznej tak daleko, 
jak Luhmann czy nie (na przykáad zauwaĪając, Īe socjologiczne koncepcje sfery 
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publicznej mają takĪe sens performatywny i przeksztaácają opisywany przez siebie 
obiekt poprzez fakt opisywania go), to jest to stanowisko, które powinno inspirowaü 
badaczy zajmujących siĊ socjologią prawa. Prowadzi bowiem do pytania, zaniedba-
nego w dyskursie o regulacji i instytucjach sfery publicznej, o rzeczywistą rolĊ pra-
wa i nieformalnej normatywnoĞci. Czy prawo jako zjawisko spoáeczne nie cechuje 
siĊ wáasną záoĪonoĞcią i dynamiką, czy nie przeksztaáca regulowanej przez siebie 
materii, tak samo jak czyni to polityka z preferencjami wyborców, a mass media 
z opinią publiczną? Czy nie moĪe tego czyniü zarówno w sposób oczekiwany, jak 
i nieoczekiwany, funkcjonalny i dysfunkcjonalny? Luhmann odnosi siĊ tu do proce-
dur, konstytucji i praw czáowieka jako narzĊdzia selekcji komunikacji politycznej, 
przeciwstawiając siĊ normatywnej fi lozofi i prawa i fi lozofi i politycznej, postrzegają-
cych prawo w kategoriach czysto funkcjonalnych jako gwarant niezakáóconej deba-
ty, ksztaátowania i „transmisji” poglądów i wartoĞci (por. Winczorek 2009: 293 i n., 
340 i n.). Ten sposób myĞlenia káóci siĊ zarówno z wizją Habermasowską (co jest 
zapewne najlepiej rozpoznane), ale takĪe z koncepcją liberalną i agonistyczną. Pra-
wo – podobnie jak inne normy – byü moĪe gwarantuje, hamuje i wiąĪe deliberacjĊ 
w sferze publicznej, ale jednoczeĞnie zmienia ją w swoisty sposób, który wcale nie 
musi odpowiadaü nawet wyrafi nowanym modelom.

To spostrzeĪenie prowadzi do kolejnego, byü moĪe nawet bardziej istotnego. 
Kieruje mianowicie uwagĊ na ponadstuletnią tradycjĊ badawczą socjologii prawa. 
Powszechne w niej przekonanie o zróĪnicowanej naturze i róĪnorakim spoáecznym 
znaczeniu norm prawnych, a takĪe o istnieniu ofi cjalnych i nieofi cjalnych wymiarów 
prawa, prowadzi mianowicie do pytania o prawdziwą rolĊ, jaką prawo, rozumiane 
jako zbiór realnie funkcjonujących norm, a nie zestaw jurydycznych czy ideolo-
gicznych postulatów pod adresem rzeczywistoĞci, odgrywa we wspóáczesnej sferze 
publicznej. Czy jest ono wyáącznie funkcjonalnym narzĊdziem organizacji Īycia 
publicznego, czy moĪe przyczynia siĊ, w naszym kraju i gdzie indziej, do znanych 
jego dysfunkcji? Czy Habermasowskie „podáoĪe spoáeczne” – w Polsce i na Ğwie-
cie – sprzyja odgrywaniu przez prawo takiej pozytywnej roli, czy moĪe temu prze-
ciwdziaáa?

Dopiero rozpatrzenie takich i zbliĪonych pytaĔ moĪe daü odpowiedĨ na pytanie 
o realną rolĊ norm w sferze publicznej. Odwoáanie siĊ do przekonaĔ o roli prawa, po 
prostu zaáoĪonych w teoriach sfery publicznej czy teĪ z nich wyprowadzanych, takiej 
wiedzy nie dostarczy. Co wiĊcej, odpowiadanie na takie pytania moĪe przyczyniü 
siĊ do falsyfi kacji zaáoĪeĔ czynionych w normatywnych teoriach sfery publicznej. 
Poprzez to moĪe wreszcie przyczyniü siĊ do zmiany istniejącej praktyki legislacyjnej 
czy dziaáaĔ w obszarze stosowania prawa. Ma wiĊc istotną rolĊ krytyczną.

Teksty prezentowane w niniejszym tomie podejmują opisaną problematykĊ z róĪ-
nych perspektyw: normatywno-makroteoretycznych, instytucjonalnych i psychospo-
áecznych. Z natury rzeczy nie dostarczają one teĪ kompletnego jej opisu w polskim 
kontekĞcie. àączy je jednak zainteresowanie tym, jak przebiegają w rzeczywistoĞci 
procesy normowania dziaáaĔ w sferze publicznej, jakie są rzeczywiste funkcje i dys-
funkcje niektórych instytucji i jak moĪna zmodyfi kowaü abstrakcyjne modele sfery 
publicznej, sprawiając, by byáy bardziej realistyczne. 
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W otwierającym numer tekĞcie, Michaá Kaczmarczyk podejmuje zagadnienie 
obywatelskiego nieposáuszeĔstwa w perspektywie teoretycznej. Zgodnie z konwen-
cjonalnym znaczeniem tego okreĞlenia, rozumie je jako coĞ innego niĪ prawo do 
oporu zagwarantowanego wprost przez prawo – jako moĪliwoĞü sprzeciwu wobec 
legalnych decyzji wáadz publicznych. Tekst dotyka wiĊc pytania o granice unikania 
przez jednostki procesów sterowania ich poglądami przez zdepersonalizowane me-
chanizmy wáadzy i prawa, procedury i formalne uprawnienia. Kaczmarczyk podkre-
Ğla tu pozytywną, paradoksalną rolĊ obywatelskiego nieposáuszeĔstwa jako czynnika 
tworzącego sferĊ publiczną i demokracjĊ, a nie je niszczącego, twierdząc, Īe zwią-
zek ten ma charakter pojĊciowy. Obywatelskie nieposáuszeĔstwo stanowi wiĊc jego 
zdaniem podwaĪenie legalnoĞci w imiĊ legitymizacji. Nie polega ono przy tym na 
naruszeniu obowiązku respektowania zwierzchnoĞci paĔstwa, a jedynie na jego za-
wieszeniu w imiĊ norm wyĪszego rzĊdu. Obywatelskie nieposáuszeĔstwo jest wiĊc, 
jego zdaniem, dopuszczalne w imiĊ interesu publicznego, a nie tylko koniecznoĞci 
artykulacji interesów wykluczanych mniejszoĞci (partykularyzmu). 

Drugi z artykuáów zamieszczonych w tomie dotyczy legislacji. Jego autor, Wie-
sáaw StaĞkiewicz, opisuje w perspektywie szerszych przemian cywilizacyjnych 
polskie zjawisko „niejednostajnoĞci systemu prawnego”. Pod tym okreĞleniem ro-
zumie przeciwieĔstwo „jednostajnoĞci prawa”, jak w przeszáoĞci okreĞlano to, co 
dziĞ postuluje siĊ za pomocą takich okreĞleĔ jak „niesprzecznoĞü”, „spójnoĞü” czy 
„koherencja”. Wedáug StaĞkiewicza mamy wspóáczeĞnie do czynienia z rozpadem – 
z wielu identyfi kowanych w tekĞcie przyczyn – aksjologicznej, funkcjonalnej, jĊzy-
kowej i instytucjonalnej spójnoĞci systemu prawnego. JednoczeĞnie autor ten wyraĪa 
sceptycyzm w sprawie moĪliwoĞci jego ponownego scalenia, sądząc, Īe mamy do 
czynienia z bardziej zasadniczym trendem cywilizacyjnym. Z diagnozy tej páynie 
wniosek, iĪ prawo, które w klasycznej teorii polityki jest postrzegane jako warunek 
moĪliwoĞci istnienia sfery publicznej, staje siĊ wspóáczeĞnie jednym z czynników 
sprzyjających jej fragmentaryzacji i prywatyzacji. Co wiĊcej, podobnie jak Kacz-
marczyk, takĪe StaĞkiewicz zwraca uwagĊ na dysfunkcjonalnoĞü pewnego sposobu 
myĞlenia o prawie. Tekst tego autora pozwala teĪ dostrzec istotne przemiany roli po-
szczególnych aktorów w sferze publicznej, związane ze zmianą paradygmatu prawa. 
W sytuacji „niejednostajnoĞci prawa”  znacznemu przeksztaáceniu ulegają oczekiwa-
nia wobec wáadz publicznych i obywateli, postulowane w teoriach sfery publicznej 
i – szerzej – demokracji, przyjmujących „jednostajną” jego wizjĊ.

Trzeci tekst, autorstwa GraĪyny Skąpskiej i Grzegorza Brydy, poĞwiĊcony zagad-
nieniu zaufania do sądów w Polsce w Ğwietle badaĔ empirycznych, dotyka kwestii 
normatywnoĞci w sferze publicznej w aspekcie istotnym dla wszystkich wspomina-
nych orientacji teoretycznych. Teoria sfery publicznej w ujĊciu fi lozofi cznym zasad-
niczo postrzega sądy jako istotny element, odpowiednio Arendtowskiego „muru”, 
liberalnego „zabezpieczenia” czy Habermasowskiej „deliberacji”. Skąpska i Bryda, 
odnosząc siĊ do przemian zaufania do instytucji sądowniczych w ostatnim dwudzie-
stoleciu, wskazują, Īe przeĞwiadczenie takie naleĪy uzupeániü o wiedzĊ o rzeczy-
wistej wadze, jaką instytucja ta odgrywa w percepcji i dziaáaniach obywateli. Rola 
sądów w sferze publicznej nie jest wiĊc zaleĪna od realizowanej przez nie bezpoĞred-
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nio funkcji, ale takĪe od zewnĊtrznych okolicznoĞci spoáecznych, które wpáywają 
na korzystanie z tych funkcji i ich rozumienie. Zaawansowana analiza statystyczna 
pozwala tu autorom na dokonanie interesujących obserwacji.

PróbĊ diagnozy roli, jaką ofi cjalne i nieofi cjalne normy odgrywają w funkcjo-
nowaniu sfery publicznej w Polsce, podejmują takĪe kolejne teksty. Autorzy dwóch 
z nich przedmiotem swoich rozwaĪaĔ uczynili instytucje. Temat analiz i obiekt ba-
daĔ empirycznych Mariusza Kwiatkowskiego stanowią mianowicie konkursy na 
stanowiska kierownicze w sektorze publicznym. Z kolei Bartosz Pilitowski podjąá 
w swym artykule próbĊ oceny funkcjonalnoĞci polskiego system upadáoĞciowego 
jako instytucji spoáecznej.

Tekst Kwiatkowskiego moĪna uznaü za empirycznie podbudowaną krytykĊ re-
alnego funkcjonowania sfery publicznej w Polsce. Wychodząc z zaáoĪenia, iĪ wa-
runkiem skutecznego peánienia przez daną instytucjĊ ustalonych funkcji jest to, Īe 
posiada ona odpowiedni spoáeczny wizerunek, Autor analizuje sposób postrzegania 
konkursów przez ich organizatorów, uczestników i bezpoĞrednich obserwatorów. 
Wyniki przeprowadzonych przez Kwiatkowskiego badaĔ wskazują, iĪ konkursy ta-
kie są uznawane za instytucjĊ fasadową, a ich przebieg jest zwykle niezgodny z przy-
jĊtymi formalnymi normami i ofi cjalnymi deklaracjami.

Dokonując oceny opisywanej sytuacji z punktu widzenia zasad merytokracji oraz 
sprawnoĞci sektora publicznego, Kwiatkowski stara siĊ jednoczeĞnie odpowiedzieü 
na pytanie, czy konkurs moĪe sáuĪyü jako wiarygodny i efektywny mechanizm dobo-
ru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce. Istotne znaczenie ma tu spe-
cyfi czny kontekst spoáeczno-kulturowo-polityczny, stawiający aktorów spoáecznych 
w sytuacji konfl iktu norm obowiązujących w Īyciu prywatnym i sferze publicznej. 
Z jednej bowiem strony idea konkursu jest powszechnie akceptowana jako zgodna 
z nowoczesnymi i sprawiedliwymi zasadami doboru kadr, z drugiej jednak dotych-
czasowe doĞwiadczenia z implementacją tej instytucji przekonują o jej fasadowym 
charakterze. Autor postuluje w związku z tym podjĊcie dziaáaĔ reformatorskich. Nie 
chodzi mu jednak o zmiany o charakterze legislacyjnym, ale caáoĞciowe kroki po-
lityczne, organizacyjne i edukacyjne, mające wzmocniü ideĊ konkursów. Mają one 
zmierzaü do zwiĊkszenia zainteresowania opinii publicznej tym problemem, a w kon-
sekwencji do wzrostu poczucia odpowiedzialnoĞci i zakresu kontroli spoáecznej.

RównieĪ obraz, jaki kreĞli Pilitowski, nie jest szczególnie budujący. Poszukując 
odpowiedzi na pytanie o poziom realizacji ustawowych celów upadáoĞci na tle syste-
mów dziaáających w innych krajach europejskich, Autor analizuje wyniki zastanych, 
polskich i zagranicznych, badaĔ na ten temat, informacje publicznych instytucji kon-
trolnych oraz przedstawia ustalenia páynące z wáasnych prac badawczych. Prowadzi 
go to do pesymistycznego wniosku, iĪ instytucja upadáoĞci, istotna z punktu widze-
nia rozwoju gospodarki wolnorynkowej, bo mająca chroniü ją przed negatywnymi 
skutkami niewypáacalnoĞci, jest w Polsce wysoce nieefektywna. ĝwiadczą o tym, 
jego zdaniem, rozmaite dane, miĊdzy innymi liczba wszczynanych postĊpowaĔ upa-
dáoĞciowych, która w Polsce jest okoáo 25 razy niĪsza niĪ Ğrednio w krajach Unii 
Europejskiej. Autor dowodzi, iĪ choü instytucja upadáoĞci formalnie istnieje i jej 
procedury są realizowane, przewlekáoĞü postĊpowaĔ upadáoĞciowych, niski udziaá 
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postĊpowaĔ ukáadowych i naprawczych oraz stosunek wysokoĞci kwot wypáacanych 
wierzycielom do kosztów postĊpowania podwaĪają racjonalnoĞü jej dziaáania.

Obok tekstów Kwiatkowskiego i Pilitowskiego, do analiz na poziomie mezo 
moĪna zaliczyü takĪe artykuá BáaĪeja Kmieciaka na temat Amnesty International. 
MoĪna go rozumieü jako przyczynek do wiedzy o funkcjonowaniu sfery publicznej 
w Polsce w tym jej aspekcie, w którym prywatne zapatrywania i postulaty są artyku-
áowame i instytucjonalizowane. Poza przywoáaniem wielu informacji na temat histo-
rii i funkcjonowania ruchu AI w Polsce, Kmieciak wskazuje na dwoistoĞü – jeĞli nie 
dylemat – profesjonalizacji dziaáania i masowoĞci tego ruchu, co pokazuje trudnoĞci 
w funkcjonowaniu sfery publicznej jako przestrzeni „transmisji” oczekiwaĔ i prze-
konaĔ publicznoĞci do bardziej profesjonalnych sfer polityki. Obraz, jaki wyáania 
siĊ z tych rozwaĪaĔ, wydaje siĊ jednakowoĪ bardziej pozytywny niĪ w przypadku 
dwóch wczeĞniej wymienionych tekstów.

Dwa ostatnie artykuáy dotykają problematyki obywatelskoĞci – na poziomie teo-
retycznym i empirycznym. Artykuá Lecha Szczegóáy stanowi próbĊ analizy dyskursu 
wokóá apatii politycznej w Polsce. Szczegóáa dokonuje krytycznego przeglądu to-
czącej siĊ od dwóch dekad dyskusji na temat związków pomiĊdzy aktywnoĞcią oby-
watelską a kondycją sfery publicznej. Dyskurs ów, zdaniem Autora, ogniskuje siĊ 
na iloĞciowych i jakoĞciowych defi cytach aktywnoĞci, zjawiskach biernoĞci i apatii 
Polaków w roli obywateli, a jego istotnym ograniczeniem są trudnoĞci z formuáowa-
niem rekomendacji praktycznych. Ryszard Klamut podejmuje natomiast próbĊ na-
kreĞlenia modelu aktywnoĞci obywatelskiej rozumianej jako szczególny rodzaj ak-
tywnoĞci spoáecznej z perspektywy psychologicznej. W ramach owego modelu autor 
dokonuje rozróĪnienia na cztery formy aktywnoĞci obywatelskiej: spoáecznikostwo, 
partycypacjĊ obywatelską, indywidualną aktywnoĞü polityczną oraz partycypacjĊ 
w rządzeniu. Model ten moĪe byü wykorzystywany jako rama analiz o charakterze 
teoretycznym i empirycznym. 

Tom zamykają recenzje dwóch publikacji dotykających problematyki funkcjono-
wania sfery publicznej. Szerokiego polemicznego omówienia ksiąĪki Jacka Racibor-
skiego Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, która ukazaáa siĊ w 2011 roku 
nakáadem  Wydawnictwa Naukowego PWN, dokonują Krzysztof Gorlach, Marta 
Klekotko oraz Piotr Páucienniczak. Z kolei Mariusz Kwiatkowski przedstawia recen-
zjĊ ksiąĪki Piotra Chmielewskiego Homo agens. Instytucjonalizm w naukach spo-
áecznych, wydanej w tym samym roku nakáadem Wydawnictwo Poltext.

Przedstawione w niniejszym tomie teksty na temat funkcjonowania sfery pu-
blicznej i roli, jaką peánią w niej normy, nie dają peánego obrazu zagadnienia i nie 
mogą tego czyniü z uwagi na obszernoĞü problematyki. Mogą jednak peániü rolĊ ilu-
stracji, która poprzez naĞwietlenie konkretnego aspektu problemu wskazuje na jego 
szersze cechy. Teksty dokumentują mianowicie wystĊpowanie rozbieĪnoĞci miĊdzy 
oczekiwanymi – zarówno na poziomie normatywnych teorii, zaáoĪeĔ systemu praw-
nego czy ideologii instytucji – cechami sfery publicznej, a rzeczywiĞcie obserwowal-
nych zjawisk. W ten sposób sygnalizują potrzebĊ dalszego badania tej problematyki 
i peánią funkcjĊ krytyczną.



KAJA GADOWSKA I JAN WINCZOREK 16

Literatura

Arendt, Hanna. 1959. Refl ections on Little Rock. „Dissent” 6: 45–56.
Arendt, Hanna. 2000. Kondycja ludzka. Warszawa: Aletheia.
Arvidsson, Adam. 1997. Reconstructing the Public Sphere: AST and the Observation of Post-

modernity. „Kybernetes” 6/7: 661–673.
Banfi eld, Edward C. 1958. The Moral Basis of a Backward Society. Chicago: The Free Press.
Bartkowski, Jerzy. 2006. Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca. 

W: J. Raciborski (red.). Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny. Warszawa: 
Wydawnictwo Trio.

Bauman, Zygmunt. 2006. Páynna nowoczesnoĞü. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Benhabib, Seyla. 1992. Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and 

Jürgen Habermas. W: C. Calhoun (red.). Habermas and the Public Sphere. Cambridge, 
MA: MIT Press, s. 65–99.

Davis, Aeron. 2009. Evaluating Communication in the British Parliamentary Public Sphere. 
„British Journal of Politics & International Relations” 2: 280–297.

CzyĪewski, Marek. 2008. Demokracja deliberacyjna w Unii Europejskiej i europejska sfera 
publiczna. „Przeglad Socjologiczny” 2: 179–185.

Dworkin, Ronald. 1984. Rights as Trumps. W: J. Waldron (red.). Theories of Rights. Oxford: 
Oxford University Press, s. 153–167.

Eisenstadt, Shmuel N. 2006. Public Spheres and Civil Society in Selected Pre-Modern Societies: 
Some Comparative Observations. „Comparative Sociology” 1: 1–31.

Eriksen, Erik O. 2005. An Emerging European Public Sphere. „European Journal of Social 
Theory” 3: 341–363.

Ferree, Myra Marx, William A. Gamson, Jürgen Gerhards i Dieter Rucht. 2002. Four Models of 
the Public Sphere in Modern Democracies. „Theory and Society” 3: 289–324.

Gerhards, Jürgen. 1993. Westeuropäische Integration und die Schwierigkeiten der Entstehung 
einer europäischen Öffentlichkeit. „Zeitschrift für Soziologie” 22 (2): 96–110.

Gerhards, Jürgen. 1997. Diskursive versus liberale Öffentlichkeit. Eine empirische Auseinander-
setzung mit Jürgen Habermas. „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie” 
49: 1–34.

Gerhards, Jürgen i Friedhelm Neidhardt. 1990. Strukturen moderner Öffentlichkeit, Fragestel-
lungen und Ansätze. Berlin: Institutionen und Vermittlungsprozesse des Wissenschaftszen-
trums Berlin für Sozialforschung 3.

Gestrich, Andreas. 2006. The Public Sphere and the Habermas Debate. „German History” 3: 
79–116.

Habermas, Jürgen. 2001. Why Europe Needs a Constitution ? „New Left Review” 11: 5–26.
Habermas, Jürgen. 2007. Strukturalne przeobraĪenia sfery publicznej. Warszawa: WN PWN.
Ikegami, Eiko. 2000. A Sociological Theory of Publics: Identity and Culture as Emergent Prop-

erties in Networks. „Social Research” 4: 989–1029.
Jarosz, Maria (red.). 2001. Manowce polskiej prywatyzacji. Warszawa: WN PWN i ISP PAN.
Jarosz, Maria (red.). 2003. Puáapki prywatyzacji. Warszawa: ISP PAN.
Jarosz, Maria. 2004. Wáadza, przywileje, korupcja. Warszawa: WN PWN.
KamiĔski, Antoni Z. 2004. Administracja publiczna we wspóáczesnym paĔstwie. „SáuĪba Cy-

wilna” 7, jesieĔ-zima 2003/2004. 
KamiĔski, Antoni Z. i Bartáomiej KamiĔski. 2004. Korupcja rządów. PaĔstwa pokomunistyczne 

wobec globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, ISP PAN.
Kojder, Andrzej i Andrzej Sadowski (red). 2002. Klimaty korupcji. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Semper.



SFERA PUBLICZNA – FUNKCJE, DYSFUNKCJE, NORMY OFICJALNE I NIEOFICJALNE 17

Koopmans, Ruud. 2004. Movements and Media: Selection Processes and Evolutionary Dynam-
ics in the Public Sphere. „Theory and Society” 3: 367–391.

Krajewska, Anna. 2009. Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie. Warszawa: Wydawnictwo 
Trio.

Kurczewski, Jacek i Beata àaciak (red.). 2000. Korupcja w Īyciu spoáecznym. Warszawa: Insty-
tut Spraw Publicznych.

Lemarchand, Rene. 1981. Comperative Political Clientelism: Structure, Process and Optic. W: 
S. N. Eisenstadt i R. Lemarchand (red.). Political Clientelism, Patronage and Development. 
Beverly Hills, London: Sage Publications.

Luhmann, Niklas. 1990. Gesellschaftliche Komplexität und öffentliche Meinung. W: tenĪe, So-
ziologische Aufklärung. Opladen: Westdeutscher Verlag, s. 170–182.

Marody, Mirosáawa i Anna Giza-Poleszczuk. 2004. Przemiany wiĊzi spoáecznych. Zarys teorii 
zmiany spoáecznej. Warszawa: Scholar.

Mączak, Antoni. 2000. Klientela. Nieformalne systemy wáadzy w Polsce i Europie XVI–XVIII 
wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. 

Morey, Maribel. 2007. Hannah Arendt’s Refl ections on Little Rock, 1957–59: Echoing Academic 
Critiques of Brown, and (Somewhat Unwillingly) Legitimizing Segregationist Claims for Sta-
te Sovereignty. „Princeton Law and Public Affairs Working Paper Series” No 08–002, 1–18.

Nieminen, Hannu. 2009. Social Networks and the European Public Sphere. W: I. Bondebjerg 
i P. Madsen (red.). Media, Democracy and European Culture. Bristol: Intellect, s. 65–82.

OsiatyĔski, Wiktor 2009. Human Rights and their Limits. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Podgórecki, Adam. 1995. SpoáeczeĔstwo polskie. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
Priban, Jiri (red). 2007. Liquid Society and Its Law. Aldershot: Ashgate.
Raciborski, Jacek (red.). 2006. Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny. Warsza-

wa: Wydawnictwo Trio.
Rodger, John J. 1985. On the Degeneration of the Public Sphere. „Political Studies” XXXIII: 

203–217.
Staniszkis, Jadwiga. 1995. Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie hi-

storycznej. CzĊĞü 1. „Studia Polityczne” 4: 36–90.
Staniszkis, Jadwiga. 1996. Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie hi-

storycznej. CzĊĞü 2. „Studia Polityczne” 5: 99–115.
Tarkowski, Jacek. 1994. Patroni i klienci. Socjologia Ğwiata polityki. Tom 2. Warszawa: ISP PAN. 
Tarkowski, Jacek. 1981. Poland: Patrons and Clients in a Planned Economy. W: S. N. Eisen-

stadt i R. Lemarchand (red.). Political Clientelism, Patronage and Development. Beverly 
Hills, London: Sage Publications.

Taylor, Charles. 1992. Modernity and the Rise of the Public Sphere. Tanner Lectures, Stanford: 
Stanford University.

Trenz, Hans-Jorg. 2008. Measuring the Europeanisation of Public Communication: The Qu-
estion of Standards. „European Political Science” 3: 273–284.

Turner, Charles. 2009. Habermas’ Offentlichkeit: A Reception History. „Critical Review of In-
ternational Social & Political Philosophy” 2: 225–241.

Wallerstein, Immanuel. 2007. The Sociologist and the Public Sphere. W: D. Clawson (red.). 
Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the 
Twenty-fi rst Century. University of California Press, s. 169–176.

Wedel, Janine. 2003. Dirty Togetherness: Institutional Nomads, Networks, and the State-Private 
Interface in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. „Polish Sociological 
Review” 2(142): 87–113.



KAJA GADOWSKA I JAN WINCZOREK 18

Wedel, Janine. 2007. Klany, kliki i zawáaszczanie paĔstwa. W: R. Sojak (red.). Szara strefa 
przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu. ToruĔ: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Mikoáaja Kopernika.

Wesoáowski, Wáodzimierz. 2004. Warstwa polityków: ewolucja bez postĊpu. „Studia Socjolog-
iczne” 3: 19–61.

Wickham, Gary. 2010. Sociology, the Public Sphere, and Modern Government: A Challenge to 
the Dominance of Habermas. „The British Journal of Sociology” 1: 155–175.

Winczorek, Jan. 2009. ZaginiĊcie dwunastego wielbáąda. O socjologicznej teorii prawa Niklasa 
Luhmanna. Warszawa: Liber.

Wnuk-LipiĔski, Edmund. 2008. Socjologia Īycia publicznego. Warszawa: Scholar.
Zuckerman, Alan. 1984. Clientelist Politics in Italy. W: E. Gellner i J. Waterbury (red.). Patrons 

and Clients in Mediterranean Societies. London: Duckworth.
Yoo, Eunhye. 2009. Individual and Structural Bases of Public Sphere Participation: A Multi-

level Analysis of Signing a Petition across 55 Countries. „ASA Conference Papers”, s. 1–32.

Public Sphere – Functions, Dysfunctions, Formal and Informal Norms

Summary

The article briefl y discusses selected sociological approaches to public sphere, in particular 
those of J. Habermas, N. Luhmann and H. Arendt, showing the relationships between this subject 
and the problematic of formal and informal norms. Authors stress the necessity of directing 
sociological refl ection on norms in the public sphere towards the issue of their actual social 
effect. This should allow sociological theories to avoid empirically unverifi able assumptions 
and counterfactual convictions regarding the functioning of public sphere. Having said that, the 
authors introduce papers collected in the volume.
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