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problemów. Jeżeli idea suwerenności ludu ma jeszcze znaleźć
realistyczne zastosowanie w społeczeństwach o wysokim stopniu złożoności, to trzeba wycofać sie˛ z konkretystycznej interpretacji tej idei, zakładaja˛cej ucieleśnienie suwerenności ludu
w fizycznie obecnych, uczestnicza˛cych i współdecyduja˛cych
członkach jakiegoś kolektywu.
W pewnych okolicznościach proste rozszerzenie formalnych
możliwości współdecydowania i uczestnictwa pote˛guje jedynie
„uogólniony partykularyzm”, tzn. owa˛ uprzywilejowana˛ realizacje˛ lokalnych i specyficznie grupowych, partykularnych
interesów, która – od Burke’a zaczynaja˛c, a na Weberze,
Schumpeterze i dzisiejszych neokonserwatystach kończa˛c – dostarczyła argumentów pozwalaja˛cych mówić o demokratycznym elityzmie. Może temu przeciwdziałać proceduralne uje˛cie
suwerenności ludu jako ogółu istotnych warunków umożliwiaja˛cych procesowi publicznej komunikacji przyje˛cie formy
dyskursu. Całkowicie rozproszona suwerenność ludu może sie˛
„wcielać” już tylko w owe bezpodmiotowe, choć stawiaja˛ce
wysokie wymagania formy komunikacji, reguluja˛ce nurt [Fluss]
kształtowania sie˛ opinii i woli politycznej tak, aby za potencjalnie omylnymi wynikami tych procesów przemawiało domniemanie rozumności 1. Suwerenność zamieniona w strumień
komunikacji [kommunikativ verflüssigte Souveränität]* wykazuje swoja˛ ważność w dyskursach publicznych, władnych
odkrywać tematy o znaczeniu ogólnospołecznym, interpretować

wartości, wnosić wkład w rozwia˛zywanie problemów, wytwarzać dobre racje, a odrzucać złe. Opinie te musza˛, rzecz
jasna, przyjmować postać postanowień demokratycznie ukonstytuowanych ciał, ponieważ odpowiedzialność za postanowienia, które pocia˛gaja˛ za soba˛ skutki praktyczne, wymaga
instytucjonalnego przypisania. Dyskursy nie sprawuja˛ rza˛dów.
Wytwarzaja˛ one władze˛ komunikacyjna˛, która nie może wyre˛czać władzy administracyjnej, może tylko na nia˛ wpływać.
Wpływ ten ogranicza sie˛ do nadawania i pozbawiania prawomocności. Władza komunikacyjna nie może zasta˛pić systematycznej wewne˛trznej logiki biurokracji publicznej, na
która˛ oddziałuje „w trybie oble˛żenia” [„im Modus der Belagerung”]. O ile tego rodzaju suwerenność ludu rozpuszcza
sie˛ w procedurach, o tyle również symboliczne miejsce władzy, opróżnione po roku 1789, czyli wraz ze zniesieniem
przez rewolucje˛ paternalistycznych form panowania, pozostaje
puste, nie obsadzone przez, jak powiada Ulrich Rödel, nawia˛zuja˛c do Claude’a Leforta, nowe symbolizacje tożsamości,
jak lud czy naród 1.

* Poje˛cie z zakresu teorii działania komunikacyjnego, tłumaczone jako:
suwerenność „komunikacyjnie upłynniona” (Z. Krasnode˛bski), „komunikacyjnie uelastyczniona” (A.M. Kaniowski) lub „suwerenność skroplona” (R. Marszałek) – przyp. red. nauk.
1
J. Habermas, Volkssouveränität als Verfahren. Ein normativer Begriff
der Öffentlichkeit?, w: Die Ideen von 1789..., wyd. cyt.; później opublikowane
jako Suwerenność ludu jako procedura, w: tenże, Faktyczność i obowia˛zywanie,
wyd. cyt., s. 521–547.
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IV. Społeczeństwo cywilne
albo polityczna sfera publiczna
Przy tak doprecyzowanych i zmienionych przesłankach możemy na zakończenie wrócić do opisu politycznej sfery publicznej, w której przecinaja˛ sie˛ przynajmniej dwa procesy:
komunikacyjne wytwarzanie prawowitej władzy, z jednej stro1

U. Rödel, G. Frankenberg, H. Dubiel, Die demokratische Frage, Frankfurt
am Main 1989, rozdz. 4. [Por. także Faktyczność i obowia˛zywanie, wyd. cyt.,
s. 465–466 – przyp. red. nauk.].

