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Wzrastaja˛ce znaczenie badań nad przestrzenia˛ społeczna˛
W ramach studiów podejmuja˛cych pytania o czynniki rozwoju gospodarczego, uwarunkowania efektywności instytucji publicznych, źródła zachowań
politycznych i wiele innych zjawisk społecznych i gospodarczych obserwujemy
w ostatnich latach coraz wyraźniejszy wzrost popularności szeroko rozumianych studiów regionalnych. Uważa sie˛, że tendencja ta ma kilka źródeł i można
w niej wyróżnić szereg aspektów. Jednym z najszerszych uje˛ć zwrotu w kierunku analiz regionalnych jest paradygmat postmodernizmu jako nowego sposobu
organizacji społeczeństwa i jego opisu. Z postmodernizmem w wymiarze
filozoficznym wia˛że sie˛ m.in. przeniesienie uwagi z kategorii czasu na kategorie˛
przestrzeni (por. np. Harvey, 1989 lub Soja, 1989). Jedna˛ z przyczyn tej
tendencji jest postmodernistyczne przekonanie o niemożności systemowego
wyjaśnienia działania całych społeczeństw, racjonalnego opisu ich ewolucji.
Postmodernizm wia˛że sie˛ z teza˛ o unikatowości poszczególnych ludzi i grup
społecznych w czasie, a przede wszystkim w przestrzeni. Przeciwstawiaja˛c sie˛
„totalizuja˛cym”, uogólniaja˛cym teoriom opisuja˛cym społeczeństwa jako jednorodne całości, charakteryzuja˛ce sie˛ co najwyżej pewna˛ systematyczna˛ struktura˛ wewne˛trznych zróżnicowań, postmoderniści proponuja˛, by patrzeć oddzielnie na poszczególne miejsca, miejscowości czy regiony i opisywać ich
niepowtarzalne, niemożliwe do uogólnienia cechy, doświadczenia i sposób
organizacji.
Inna˛ perspektywa˛ spojrzenia na zwrot ku analizom regionalnym w naukach
społecznych jest perspektywa ekonomiczno-polityczna. Ostatnie dekady to
wzrost znaczenia transnarodowych korporacji, znaczny poste˛p globalizacji,
a co za tym idzie zmniejszenie sie˛ znaczenia państw narodowych w wymiarze
ekonomicznym i politycznym. W ich miejsce pojawiaja˛ sie˛ nowi aktorzy, po
pierwsze regiony, ale i duże ponadnarodowe instytucje, osłabiaja˛ce homogenizuja˛ce działania dotychczasowych centrów. Powszechnie uważa sie˛ na
*
W okresie pracy nad niniejszym opracowaniem autor był stypendysta˛ Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej (FNP).
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przykład, że globalizacja jest jednym z głównych czynników wymuszaja˛cych
takie procesy integracyjne i ujednolicaja˛ce jak konsolidacja i rozszerzanie
Unii Europejskiej. Efekty tych zjawisk możemy obserwować głównie w sferze
ekonomicznej. Przedsie˛biorstwa, coraz mniej uzależnione od decyzji państwa,
w wie˛kszym stopniu same dyktuja˛ warunki lokalizacji swoich inwestycji
i cze˛sto skupiaja˛ sie˛ wyła˛cznie w określonych regionach krajów, które uznaja˛
za interesuja˛ce z punktu widzenia ekonomicznego. Z drugiej strony uzyskuja˛ce
wie˛ksza˛ samodzielność regiony prowadza˛ własna˛ gre˛ ekonomiczna˛, walcza˛c
jako samodzielni aktorzy na arenie mie˛dzynarodowej. Analogiczne zjawiska
sa˛ bardzo wyraźne w sferze kulturowej. Tożsamość regionalna odradza sie˛
w wielu cze˛ściach Europy i poza nia˛. Przyczyn tego zjawiska upatrywać
można przede wszystkim we wspomnianym osłabieniu „nowoczesnych” państw
narodowych lub – innymi słowy – modernistycznych państw kapitalistyczno-przemysłowych. Państwa te za swój cel stawiały nie tylko mniejsza˛ czy
wie˛ksza˛ kontrole˛ nad gospodarka˛, ale również kontrole˛ sfery symbolicznej,
narzucenie społeczeństwu jednorodnego modelu kultury. Wia˛zało sie˛ to m.in.
ze standaryzacja˛ je˛zyka, ustaleniem kanonu literatury narodowej, ujednolicona˛
wersja˛ oficjalnej historii kraju oraz centralizacja˛ organizacji politycznych (nie
musiała ona wcale oznaczać braku pluralizmu). Współczesne osłabienie państwa narodowego pozwoliło na swoisty renesans regionalnych odmienności
kulturowych. W szczególności w Europie w wielu krajach zacze˛to „odkrywać”
regionalne tradycje, dialekty i je˛zyki. Niektórzy uważaja˛, że wzmocnienie
tożsamości regionalnej jest też przeciwwaga˛ dla lansowanej w Unii Europejskiej „tożsamości europejskiej”, która dla wielu mieszkańców kontynentu
stanowi kategorie˛ zbyt abstrakcyjna˛, nie pozwalaja˛ca˛ na odnalezienie sie˛
w sieci współczesnego społeczeństwa (np. Simsons, 1999). W bardziej ogólnych kategoriach można nawet powiedzieć, że renesans tak rozumianego
regionalizmu jest reakcja˛ na ujednolicaja˛ca˛ kulturowo globalizacje˛. Innym
sposobem opisu zachodza˛cych w ostatnich latach zmian jest ewolucja dotychczasowej hierarchicznej struktury organizacji przestrzeni społecznej w kierunku
paradygmatu sieciowego (np. Castells, 1999).
Choć dla niektórych poje˛cie przejścia od modernizmu do postmodernizmu
zarezerwowane winno być dla sfery kultury, sztuki i epistemologii, cze˛sto
spotkać można sie˛ z uje˛ciami, w których odnoszone jest ono do znacznie
szerszego spektrum zjawisk społecznych. Jak sie˛ wydaje, ogólniejsze jego
użycie pozwala na wskazanie na interesuja˛ce współzależności mie˛dzy ewolucja˛
tak różnych sfer jak gospodarka, ideologia, kultura, państwo, przestrzeń i wiele
innych1. W takim też rozumieniu posługuje˛ sie˛ tym poje˛ciem w niniejszym
artykule. Z tego punku widzenia można np. zauważyć, że upadek komunizmu
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wpisał sie˛ doskonale w postmodernistyczna˛ ewolucje˛. Niektórzy uważaja˛, że rozpad bloku sowieckiego i samego
1
Ciekawe zestawienia różnych wymiarów ewolucji postmodernistycznej zawiera np. artykuł
Chojnickiego (1993).
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ZSRR da sie˛ interpretować właśnie jako poddanie sie˛ ostatniego wielkiego
bastionu modernizmu2. W istocie nie sposób nie zauważyć, że państwa komunistyczne były w dużej mierze wzorowane na modelu „nowoczesnego państwa
narodowego”. PRL, wdrażaja˛ca od momentu swojego powstania radykalny
program modernizacji, a w szczególności industrializacji oraz homogenizacji
kulturowej i regionalnej, była doskonałym przykładem tej tendencji. Przypomnijmy, że fundament polityki PRL stanowiło założenie jednorodności narodowej (np. wysiedlenia Niemców i Ukraińców oraz ograniczenie praw pozostałych w kraju mniejszości) oraz regionalnej kraju (ustrój unitarny z bardzo
silna˛ władza˛ centralna˛). Zróżnicowanie kulturowe manifestować sie˛ mogło co
najwyżej w sferze folkloru i to w bardzo ograniczonej formie. Rok 1989 był
wie˛c dla Polski nie tylko przełomem politycznym i gospodarczym, ale również
momentem odrodzenia regionalizmu. W ten sposób Polska w szczególny
sposób wpisała sie˛ ogólnoeuropejska˛, a nawet ogólnoświatowa˛ tendencje˛.
Jednym z najwyraźniejszych momentów uwidaczniaja˛cych upadek „modernistycznego mitu”, PRL-owskiej wizji Polski zunifikowanej, były pierwsze demokratyczne wybory 1989 r. Oto mapy wyborcze przedstawiaja˛ce rozkład poparcia
„Solidarności”, frekwencje˛ itp. ukazały zaskakuja˛ca˛ różnorodność polskiej
przestrzeni społecznej, zwia˛zana˛ w znacznym stopniu z tradycjami historycznymi poszczególnych regionów, okresem zaborów itp. Na Górnym Śla˛sku,
głównie na Opolszczyźnie, wcześniej praktycznie nie istnieja˛ca oficjalnie
mniejszość niemiecka pojawiła sie˛ jako poważna siła polityczna. W 1991 r.
do wyborów stane˛ła duża liczba ugrupowań regionalnych3. Wszystkie te
wydarzenia świadczyły dobitnie, że 45 lat unifikuja˛cej polityki PRL nie
zdołało zatrzeć regionalnych tradycji i tożsamości, doprowadziło jedynie do
ich wyciszenia, usunie˛cia ze sfery publicznej, do której błyskawicznie wróciły
w momencie liberalizacji życia społeczno-politycznego.
Uznaja˛c znaczenie decentralizacji w latach 1990 i 1998, wprowadzono dwie
zasadnicze reformy ustroju samorza˛dowego i terytorialnej organizacji kraju.
Reformy, które przenosiły szeroki zakres odpowiedzialności za rozwój kraju
na szczeble lokalny i regionalny, spowodowały również zwrócenie wie˛kszej
uwagi na kulturowe uwarunkowania rozwoju regionalnego.
Mówia˛c o powodach popularności studiów nad przestrzenia˛ społeczna˛,
warto podkreślić, że prócz renesansu studiów regionalnych możemy mówić
w ostatnich latach także o niezależnym zwrocie ku badaniom kultury jako
2
Bauman (1995) pisze w tym kontekście o „socjalizmie jako ostatnim szańcu nowoczesności”,
a o kryzysie socjalizmu jako „kryzysie nowoczesności jako takiej” (s. 302 i 306).
3
Wspomnieć tu można np. o Unii Wielkopolan, Komitecie Wyborczym „Wielkopolsce
i Polsce”, Mazowieckiej Unii Wyborczej, Ruchu „Ratunek dla Zagłe˛bia”, Komitecie Wyborczym
Wyborców Gmin Kurpiowskich czy Zwia˛zku Podhalan. Niezwykle ciekawym zjawiskiem było
powołanie Polskiego Zwia˛zku Zachodniego, startuja˛cego pod hasłem ochrony polskości Ziem
Zachodnich. Na Górnym Śla˛sku uaktywniły sie˛ szczególnie Zwia˛zek Górnośla˛ski i Ruch Autonomii Śla˛ska. Porażka wie˛kszości z wymienionych tu list oraz wprowadzenie progu 5%, nie
obowia˛zuja˛cego jedynie mniejszości narodowych, było jednym z powodów zmniejszenia sie˛ ich
aktywności politycznej w późniejszym okresie.
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czynnika warunkuja˛cego przebieg procesów ekonomicznych. Tendencja ta
wydaje sie˛ efektem narastaja˛cego rozczarowania wobec formalnych metod
badania czynników rozwoju gospodarczego. Jak sie˛ okazuje, oparte na szeregu
arbitralnych pozytywistycznych założeń, wśród których na pierwszym miejscu
należałoby wymienić założenie racjonalności wyborów ekonomicznych, analizy
ilościowe wyjaśniaja˛ tylko w ograniczonym stopniu badane zjawiska4. Nowsze
studia w tym zakresie przyjmuja˛ coraz cze˛ściej, że czynniki kulturowe czy
szerszy kontekst społeczny musza˛ uzupełniać badania procesów gospodarczych
opartych wyła˛cznie o analizy finansowe. Przykładem opisywanej tu tendencji
jest np. popularność poje˛cia „zaufania społecznego”5 jako ważnego czynnika
sukcesu gospodarczego czy poje˛cia „kapitału społecznego”, do którego odniose˛
sie˛ jeszcze w dalszej cze˛ści artykułu. Można również zauważyć, że szeroko
rozumiane czynniki kulturowe nabierać be˛da˛ coraz wie˛kszego znaczenia w gospodarce opartej w coraz wie˛kszym stopniu na wiedzy (tzw. knowledge based
economy – por. Kukliński, 2000). W zwia˛zku z przeniesieniem sie˛ cie˛żaru
życia społeczno-gospodarczego w sfere˛ przetwarzania informacji, a wie˛c sfere˛
symboliczna˛, obserwować be˛dziemy stały spadek znaczenia materialnych
czynników rozwoju gospodarczego, takich jak np. zasoby naturalne. Obecnie
szczególna˛ role˛ odgrywać be˛da˛ m.in. wykształcenie, atrakcyjność kulturowa
regionów czy też sprawność funkcjonowania systemów politycznych zarówno
na poziomie ogólnokrajowym, jak i regionalnym. Warunkuje ona skuteczne
działanie struktur nowoczesnego społeczeństwa i jest wskaźnikiem poziomu
organizacji i stabilizacji społecznej.
Opisywany tu zwrot ku badaniom zorientowanym regionalnie i kulturowo
wia˛że sie˛ z pojawieniem sie˛ lub też wzrostem znaczenia dylematów dotycza˛cych sposobów opisu świata społecznego. Cze˛ść z tych dylematów już od
dawna znana jest w naukach społecznych. W kontekście studiów nad przestrzenia˛ społeczna˛, która staje sie˛ podstawowa˛ kategoria˛ operacyjna˛, nabieraja˛
one nowego znaczenia. Celem tego artykułu jest właśnie krótkie omówienie
kilku wybranych kontrowersji.
Dylemat pierwszy: racjonalność czy kultura?
Pierwsza z kontrowersji, która˛ chciałbym tutaj wyróżnić, została wspomniana
już we wste˛pnej cze˛ści artykułu. Jest to kontrowersja mie˛dzy „racjonalnym”
a „kulturowym” modelem wyjaśnień zachowań społecznych, w tym wyjaśnień
rozwoju gospodarczego i sprawności instytucji. Omawiany spór zarysował sie˛
bardzo wyraźnie w ekonomii oraz naukach politycznych. Przypomne˛, że
4
Szerzej o kryzysie pozytywistycznej metodologii w naukach społecznych pisze np. I. Sagan
(2000).
5
Przykładem zwrotu ku czynnikom kulturowym w analizach czynników rozwoju gospodarczego moga˛ być popularne w Polsce prace Francisa Fukuyamy. W swojej znanej ksia˛żce
Zaufanie Fukuyama (1995) arbitralnie ocenił znaczenie czynników kulturowych na 20% w stosunku do pozostałych determinantów sukcesu ekonomicznego.
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w ramach politologii rozwine˛ły sie˛ dwie konkurencyjne szkoły tłumaczenia
zachowań wyborczych. Pierwsza to szkoła „teorii racjonalnego wyboru” (np.
Downs, 1957), popularna również w ekonomii i zwia˛zana ze znana˛ teoria˛ gier.
Druga, przeciwna szkoła wyjaśniania zachowań politycznych to „teoria identyfikacji partyjnej”. Zakłada ona, że wbrew przekonaniu przedstawicieli teorii
racjonalnego wyboru zachowania polityczne nie dadza˛ wyjaśnić sie˛ jako efekt
racjonalnej kalkulacji porównania zysków i strat, zwia˛zanych z wygrana˛ danej
opcji politycznej dla danego wyborcy. W uje˛ciu teorii identyfikacji zachowanie
polityczne jest jednym ze sposobów wyrażania głe˛bszych tożsamości, uwarunkowanych m.in. przez proces socjalizacji politycznej, wia˛ża˛cy wyborce˛ z jego
środowiskiem rodzinnym, zawodowym i lokalnym. Podstawowa˛ – opisywana˛
przede wszystkim w literaturze amerykańskiej – kategoria˛ tego paradygmatu
jest „identyfikacja partyjna”, wskazuja˛ca na wielopokoleniowy cze˛sto zwia˛zek
danej rodziny z określona˛ partia˛ (np. Campbell i in., 1960). W szerszych
kategoriach możemy mówić o identyfikacji z określona˛ ideologia˛ czy opcja˛
polityczna˛. W każdym jednak przypadku mamy do czynienia z kulturowo-historycznym modelem wyjaśniania zachowań wyborczych, które cechuja˛ sie˛
zwykle znaczna˛ stabilnościa˛. Przenosza˛c ten sam sposób myślenia na płaszczyzne˛ gospodarcza˛, mówimy o racjonalnych i kulturowych uwarunkowaniach
rozwoju gospodarczego.
Dwa wyróżnione tu sposoby tłumaczenia zachowań politycznych (jak również szerzej zachowań społecznych i ekonomicznych) można oczywiście przeciwstawiać i traktować jako wzajemnie wykluczaja˛ce sie˛. Z drugiej jednak
strony można także próbować traktować je jako wzajemnie uzupełniaja˛ce sie˛.
Warto zwrócić uwage˛, że w różnych wymiarach zachowań politycznych czynniki racjonalne i kulturowe odgrywaja˛ odmienna˛ role˛. Moga˛ także warunkować
w różnych proporcjach te same procesy. Możliwe jest poza tym teoretyczne
integrowanie, przynajmniej w pewnym zakresie, obydwu omawianych płaszczyzn. I tak na przykład przyja˛ć można, że „racjonalizm” nie jest przeciwieństwem „kultury” (tj. racjonalistyczne wyjaśnianie zachowań społecznych nie
jest przeciwieństwem wyjaśnień opartych na czynnikach kulturowych), bo
racjonalizm może być definiowany jako produkt określonej kultury. Takie
podejście wia˛zać można na przykład z teoria˛ Maxa Webera (np. Weber,
1964), ujmuja˛cego racjonalność jako produkt procesów modernizacji, rozwinie˛tych w szczególności na bazie protestantyzmu.
W tym miejscu chciałbym zatrzymać sie˛ jeszcze w kre˛gu teorii kulturalistycznych, których znaczenie, jak wspominałem na wste˛pie, rośnie wyraźnie
w ostatnich latach. Wspomnieć tu trzeba przede wszystkim o dość starej, ale
niezwykle popularnej do dnia dzisiejszego „teorii kultury politycznej” Almonda
i Verby (1963). Wyróżnili oni trzy podstawowe typy kultur: „kulture˛ zaściankowa˛” (parochial), „poddańcza˛” (subject) i „uczestnicza˛ca˛” (participant).
Pierwsza z nich charakteryzuje sie˛ całkowitym brakiem zainteresowania systemem politycznym i nieświadomościa˛ roli polityki w indywidualnym działaniu. W kulturze poddańczej jednostki świadome sa˛ struktur politycznych
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swojego kraju, ale niezależnie od tego, czy sa˛ z nich dumne, czy też podważaja˛
ich legalność, ustosunkowuja˛ sie˛ do nich pasywnie. Kultura uczestnicza˛ca
zakłada oczywiście pełna˛ świadomość i aktywne uczestnictwo w systemie
politycznym. Odpowiadałaby ona w dużym stopniu popularnej dziś kategorii
„społeczeństwa obywatelskiego”. Almond i Verba zdefiniowali również kilka
typów kultur przejściowych: zaściankowo-poddańcza˛, poddańczo-uczestnicza˛ca˛
i zaściankowo-uczestnicza˛ca˛. Swój model autorzy weryfikowali w badaniach
w pie˛ciu krajach: Meksyku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i Włoszech, gdzie bardzo szczegółowo badali różne aspekty kultury
politycznej, np. stosunek do rza˛du i polityki, struktury partii politycznych,
poczucie obowia˛zku obywatelskiego, stopień obywatelskich kompetencji, wzorce współpracy społecznej czy też modele socjalizacji. Łatwo zauważyć, że
wiele z używanych przez Almonda i Verbe˛ kategorii da sie˛ odnieść do badań
różnic regionalnych w obre˛bie jednego kraju. Podobnie stosunek do systemu
politycznego odnieść można do stosunku do systemu ekonomicznego, a kategorie˛ aktywności politycznej porównać do aktywności gospodarczej.
W zakres teorii kulturowych wpisuje sie˛ wiele innych podejść, które trudno
tu wymieniać. Po pierwsze, zwrócić można uwage˛ na wszystkie modele
„tożsamości regionalnej”, zakładaja˛ce kulturowe zwia˛zki danej społeczności
z zamieszkiwanym przez nia˛ regionem (por. Szczepański, 1999). Naste˛pnie
przypomnieć można modne ostatnio rozważania na temat cywilizacyjnych
uwarunkowań rozwoju gospodarczego i politycznego (por. Huntington, 1997).
Innym przykładem jest znana praca Portera (1990), w której podkreśla on
znaczenie czynników kulturowych w tworzeniu „przewagi konkurencyjnej”
poszczególnych krajów – znaczenie nadrze˛dne w stosunku do posiadania
zasobów naturalnych.
Dylemat drugi: historia czy teraźniejszość?
Pewnym wariantem dylematu wyjaśnień zróżnicowania ekonomicznego
i politycznego jest kontrowersja dotycza˛ca znaczenia doświadczeń historycznych we współczesnym życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
Kontrowersja ta nabiera przejrzystości w przypadku debaty nad czynnikami
rozwoju regionalnego. Tu szczególnie wyraźnie obserwować możemy zderzenie
wyjaśnień wskazuja˛cych z jednej strony na historie˛ (a wie˛c w szerokim
rozumieniu tego poje˛cia na kulture˛), z drugiej zaś na współcześnie podejmowane inicjatywy (a wie˛c działania racjonalne). Jednym z popularniejszych
ostatnio autorów lansuja˛cych podejście „historyczne” jest R. Putnam. W swojej
znanej rozprawie analizuja˛cej źródła zróżnicowania sprawności instytucji
publicznych w północnych i południowych regionach Włoch (Putnam, 1995)
odwołał sie˛ on do wprowadzonego przez J.S. Colemana (1990) poje˛cia „kapitału społecznego”. To trudne do jednoznacznego zdefiniowania, a szczególnie
do jednoznacznej operacjonalizacji poje˛cie jest w dużym stopniu sposobem
opisu historycznie nagromadzonego w danej społeczności doświadczenia oby-
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watelskiej współpracy i zaangażowania, poczucia wspólnego interesu itp.
Praca Putnama spotkała sie˛ z szerokim oddźwie˛kiem na świecie, w tym
również w Polsce. Pocia˛gne˛ła za soba˛ z jednej strony szereg studiów, próbuja˛cych badać poziom kapitału społecznego różnych społeczności, z drugiej zaś
strony wywołała wiele polemik. W tym miejscu chce˛ zwrócić jedynie uwage˛
na krytyke˛ programu „determinizmu historycznego”, który może być uważany
za jedna˛ z konkluzji Demokracji w działaniu. Putnam stwierdza bowiem, że
do rozejścia sie˛ dróg rozwoju Włoch północnych i południowych doszło w XI
w. z trudnych zreszta˛ dziś do określenia przyczyn. Uznanie decyduja˛cej roli
tak głe˛bokich czynników historycznych dla współczesnych różnic społeczno-politycznych może być niełatwe do zaakceptowania zarówno dla wielu badaczy, jak i działaczy politycznych czy gospodarczych. Oznaczałoby bowiem,
że nie maja˛ oni wie˛kszych szans na zmiane˛ zaprogramowanego z góry losu
regionu. Tym niemniej Putnam stawia swoja˛ praca˛ ważne pytanie; jego aktualność jest szczególnie duża w Polsce, której struktura przestrzeni kulturowo-politycznej została silnie ukształtowana przez czynniki historyczne.
W tym kontekście warto wspomnieć jeszcze o innej krytyce pod adresem
Putnama, odnosza˛cej sie˛ do jego koncentracji na wpływie cech społeczności
regionalnych na działanie administracji oraz do zaniedbania problemu możliwego (pozytywnego ba˛dź negatywnego) wpływu administracji na owe
społeczności (Levi, 1996). Z tego punktu widzenia przypadek rozbiorów
Polski może być właśnie rozpatrywany jako przykład trwaja˛cych do dziś
efektów oddziaływania na społeczności lokalne odre˛bnych systemów administracyjnych (również na poziomie lokalnym i regionalnym). Innymi słowy,
można by tu mówić o uwarunkowaniach historycznych, ale be˛da˛cych efektem
znanych decyzji administracyjnych, a nie czystego „historycznego przypadku”.
Poza badaczami zorientowanymi politologicznie, jak Putnam, wskazać można także na wielu ekonomistów podkreślaja˛cych znaczenie historii, a cze˛sto
nawet owego „historycznego przypadku” dla trwałego uprzywilejowania pewnych obszarów w rozwoju ekonomicznym. I tak na przykład Mydral (1957),
mówia˛c o „kumulatywnej przyczynowości” w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, wskazywał na znaczenie dodatnich i ujemnych sprze˛żeń zwrotnych,
zapocza˛tkowanych cze˛sto przez przypadkowe, trudne do odwrócenia wydarzenia historyczne. W tym kontekście mówi sie˛ o zjawisku zależności od drogi
(path dependence) i „zablokowaniu” historycznym (lock-in). Współcześnie
wiele pogla˛dów na temat znaczenia „przypadków historycznych” podziela
m.in. wpływowy ekonomista Krugman (1995).
Wydaje sie˛, że jednym ze sposobów poła˛czenia podejścia racjonalistycznego
i historycznego jest odniesienie ich do znanego zjawiska cykliczności rozwoju
społeczno-gospodarczego. Jak wiadomo, historie˛ społeczeństw podzielić można
na okresy wzgle˛dnej stabilności oraz okresy zmian systemowych podstaw ich
organizacji. Wydaje sie˛, że szczególna˛ role˛ „determinizmowi historycznemu”
przypisać można w okresach stabilności obowia˛zuja˛cych reguł funkcjonowania
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społeczeństwa. W okresach przełomowych, gdy ulega zmianie dotychczasowa
logika organizacji i zmniejsza sie˛ znaczenie starych struktur, szczególna˛ role˛
można zaś przyznać działaniu czynników racjonalnych. Jako współczesne
przykłady okresów przejściowych podać można m.in. transformacje˛ postkomunistyczna˛ czy też ze zjawisk o szerszym zasie˛gu rewolucje˛ informatyczna˛
(internetowa˛). To właśnie w tych okresach powstaja˛ mechanizmy nowych
sprze˛żeń zwrotnych, które najprawdopodobniej spowoduja˛ „historyczne zablokowania”, trwaja˛ce do czasu naste˛pnych przełomów.
Dylemat trzeci: elity czy powszechne zaangażowanie obywatelskie?
Inna˛ z kontrowersji, która zarysowuje sie˛ silnie w debatach nad źródłami
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz w badaniach nad determinantami zachowań politycznych, jest pytanie o role˛ szeroko rozumianych elit, zarówno
politycznych, jak i gospodarczych w życiu polityczno-gospodarczym regionu.
W obre˛bie teorii rozwoju regionalnego ścieraja˛ sie˛ pogla˛dy o powszechnym
obywatelskim zaangażowaniu i indywidualnej aktywności gospodarczej jako
koniecznych warunkach rozwoju (np. Arnstein, 1969) oraz pogla˛dy utrzymuja˛ce, że kluczowym czynnikiem rozwoju może być mała, ale aktywna elita,
a nawet jeden obdarzony silna˛ osobowościa˛ lider, który umie stworzyć odpowiednia˛ atmosfere˛ i zainicjować mobilizuja˛ce cała˛ społeczność działania6. Podobne
kontrowersje obserwujemy w zakresie badań nad zachowaniami politycznymi.
Z jednej strony lokuja˛ sie˛ tu zwolennicy pogla˛du, iż zachowania polityczne
analizować należy na poziomie indywidualnym, zwracaja˛c np. uwage˛ na
położenie materialne czy też cechy osobowościowe, charakteryzuja˛ce poszczególnych wyborców. Z drugiej strony znajdujemy zwolenników opinii, że
o kierunku zachowań politycznych w danym regionie przesa˛dzaja˛ elity polityczne – mobilizuja˛ mieszkańców do określonych działań, narzucaja˛ istotne kwestie
polityczne, kierunek debat publicznych i w ten sposób determinuja˛ zachowania
tych, którzy automatycznie niejako reaguja˛ tylko na bodźce przekazywane za
pośrednictwem mediów (kontrolowanych oczywiście przez elity) oraz kluczowych instytucji. Zachowania polityczne w tej perspektywie sa˛ wie˛c w dużym
stopniu widziane jako nieświadoma reakcja wyborców na zaprogramowana˛
z góry gre˛ elit.
Podejście podkreślaja˛ce role˛ elit można również określić jako teorie˛ „manipulacji kontekstem społecznym”. Kontekst społeczny byłby tu rozumiany
jako dominuja˛ce w dyskursie publicznym danego regionu interpretacje zachowań społeczno-politycznych. To, w jaki sposób zachowania społeczne
(w tym również głosowanie czy podejmowanie działalności gospodarczej) sa˛
interpretowane, można ujmować jako czynnik wyjaśniaja˛cy ich zróżnicowanie.
6
Na decyduja˛ca˛ role˛ liderów w gminach uznawanych za „gminy sukcesu” w Polsce zwracaja˛
w swoich licznych publikacjach Gorzelak i Jałowiecki, np. Gorzelak, Jałowiecki, Herbst, Roszkowski (1999) lub Gorzelak, Jałowiecki, Woodward, Dziemianowicz, Herbst, Roszkowski,
Zarycki (1999).
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Regionalne różnice dominuja˛cych interpretacji zachowań społecznych moga˛
być też przyczyna˛ odmienności regionalnych tych ostatnich. Grupy posiadaja˛ce
wpływ na ustalanie dominuja˛cych interpretacji zachowań społecznych uzyskuja˛
w ten sposób kontrole˛ nad zachowaniami. Z tej perspektywy źródeł ożywienia
przedsie˛biorczości w danym regionie doszukiwać sie˛ można m.in. w narzuconej
przez elity pozytywnej interpretacji samodzielnych prób podejmowania działalności gospodarczej, upowszechnianiu wiary w realność powodzenia i znaczenie
oddolnych inicjatyw społecznych itp.
Dylemat czwarty: specyfika regionu czy struktura społeczna?
Dylemat ten można określić jako pytanie o istnienie tzw. „ducha regionu”.
W innym uje˛ciu chodzi tu o kontrowersje mie˛dzy wyjaśnieniami strukturalnymi
a regionalnym. Wyjaśnienie strukturalne zakłada, że specyfika danej jednostki
terytorialnej (np. zachowania polityczne w danym regionie czy też aktywność
gospodarcza) da sie˛ wyjaśnić przy pomocy analizy jej struktury społecznej
(opisywanej najcze˛ściej przez zbiór wskaźników statystystycznych dotycza˛cych
indywidualnych cech mieszkańców regionu, np. ich wykształcenia, wieku czy też
sektora zatrudnienia). Odmienne podejście zakłada, że role˛ decyduja˛ca˛ w wyjaśnieniu regionalnych zróżnicowań polityczno-kulturowych odgrywać musza˛ czynniki nie daja˛ce uja˛ć sie˛ w ilościowych statystykach regionalnych, a możliwe
jedynie do określenia w sposób opisowy. Te jakościowe, niepowtarzalne cechy
regionów nazywane sa˛ właśnie czasem „duchem regionu”, o którym pisał np.
znany geograf francuski, Vidal de la Blache (1926), uważany za jednego
z twórców francuskiej geografii humanistycznej. Kontrowersja ta może być
postrzegana jako aspekt sporu mie˛dzy jakościowym, humanistycznym podejściem
geograficznym a ilościowym podejściem statystyczno-sondażowym w badaniach
regionalnych. Dotyczy ona kwestii, na ile analiza przestrzenna jest niezależnym
źródłem wiedzy o społeczeństwie, na ile zaś tylko innym wymiarem analizy
zróżnicowań, które wyjaśnić można niezależnie od zróżnicowań regionalnych na
poziomie ogólnokrajowym. Można zauważyć, że cze˛sto zróżnicowanie, którego
nie sa˛ w stanie wyjaśnić doste˛pne dane strukturalne (ilościowe), uznaje sie˛ za
warunkowane przez czynniki regionalne (jakościowe). Istnieje wie˛c niebezpieczeństwo, że rozróżnienie czynników strukturalnych i regionalnych nie zawsze
odbywa sie˛ przy pomocy w pełni obiektywnych kryteriów, a uzależnione jest po
prostu od doste˛pności danych. Dobrym przykładem sa˛ tu badania zróżnicowania
polskiej przestrzeni polityczno-kulturowej. Systematyczna analiza ilościowa
napotyka wiele barier, zwia˛zanych przede wszystkim z bardzo ograniczonym
zakresem doste˛pnych danych na poziomie regionalnym7. Znaczna cze˛ść wiedzy
o sferze politycznej i kulturowej oraz szerzej – społecznej opiera sie˛ na danych
7
Głównym źródłem danych jest w tym przypadku Główny Urza˛d Statystyczny, którego
statystyki obejmuja˛ tylko wybrane aspekty życia społeczno-gospodarczego, nie uwzgle˛dniaja˛c
np. elementu postaw społeczno-politycznych i ignoruja˛c wie˛kszość zjawisk kulturowych.
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maja˛cych charakter nie czysto obiektywnych zmiennych materialnych, ale deklaracji i subiektywnych odczuć. Zjawiska te bada sie˛ najcze˛ściej na poziomie
ogólnokrajowym przy użyciu sondaży opinii publicznej. Ich użyteczność dla
badań regionalnych jest dość ograniczona, gdyż wielkość i regionalne rozmieszczenie próby respondentów zwykle nie gwarantuja˛ reprezentatywności
nawet na poziomie wojewódzkim. Pewnego zakresu wiedzy na temat sfery
społeczno-kulturowo-politycznej dostarczaja˛ również dane powszechnego spisu
ludności. Jednak, jak wiadomo, w Polsce nie był on przeprowadzany od ponad
10 lat, a dane z 1988 roku sa˛ cze˛sto zupełnie zdezaktualizowane. Wiele z zagadnień istotnych z punktu widzenia pełnej wiedzy o przestrzeni społeczno-politycznej Polski nie jest w ogóle badanych w sposób formalny. Dobrym przykładem może tu być zagadnienie narodowości, o która˛ nie pytano w Polsce
formalnie od zakończenia ostatniej wojny światowej. Tak wie˛c z konieczności
najważniejsze źródła wiedzy w tym zakresie maja˛ charakter jakościowy, trudny
do ilościowego porównywania i w znacznym stopniu z konieczności subiektywny. Wreszcie podkreślić należy, że sama natura zjawisk społecznych nie
pozwala cze˛sto na badanie ich w sposób w pełni sformalizowany.
Działanie czynników lokalnych zwia˛zane może być również z duża˛ koncentracja˛ czynników strukturalnych. W badaniach nad zachowaniami wyborczymi zauważono już dość dawno, że uzyskanie przez pewna˛ opcje˛ polityczna˛
znacznej przewagi w danym regionie powoduje, że zaczyna ona być popierana
już nie tylko przez typowy dla niej elektorat, ale cieszy sie˛ także zwie˛kszona˛
popularnościa˛ w grupach społecznych popieraja˛cych w pozostałych cze˛ściach
danego kraju raczej inne partie (np. Thingsten, 1937). W zwia˛zku z tym
zjawiskiem mówi sie˛ o tzw. „efektach kontekstualnych” (np. Burbank, 1997),
nazywanych również „efektami strukturalnymi” (np. Blau, 1960) czy też
„kompozycyjnymi” (np. de Vos, 1998). W wymiarze metodologicznym kontrowersja ta dotyczy problemu, czy regionalne zróżnicowania zachowań politycznych lub innych zjawisk społecznych lepiej wyjaśniaja˛ zmienne indywidualne (a wie˛c odnosza˛ce sie˛ do poszczególnych osób), czy też tzw. zmienne
kontekstualne, odnosza˛ce sie˛ do całych regionów i nie redukowalne do poszczególnych osób. Można również zwrócić uwage˛, że czynniki lokalne (kontekstualne) moga˛ okazać sie˛ pozostałościami po historycznym działaniu czynników strukturalnych. Koncentracja zjawiska możliwego do opisu w kategoriach ilościowych w pewnym okresie może po pewnym czasie zanikna˛ć. Jej
wpływ pozostanie jednak np. w postaci specyficznych dla danego regionu
sposobach interpretacji zachowań społecznych. Owa „spuścizna historyczna”
może być potem interpretowana wyła˛cznie w kategoriach jakościowych. Za
przykład służa˛ tu np. regiony silnej koncentracji klasy robotniczej w drugiej
połowie XIX w. Obszary takie jak np. Zagłe˛bie Da˛browskie moga˛ dziś nie
wyróżniać sie˛ pod tym wzgle˛dem, ale owo doświadczenie historyczne pozostaje
nadal czynnikiem modyfikuja˛cym zachowania wyborcze.
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Dylemat pia˛ty: transformacja czy okres przejściowy?
Kolejny z dylematów, jaki chciałbym krótko omówić w tym miejscu, dotyczy
sposobu wykorzystywania dorobku zachodnich nauk społecznych w celu interpretowania zjawisk społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak
zauważano już wielokrotnie w literaturze, historia społeczna naszej cze˛ści
kontynentu różni sie˛ w wielu istotnych momentach od typowego przebiegu
procesów społecznych w zachodniej cze˛ści Europy, w szczególności w krajach
najbardziej rozwinie˛tych. Jak sa˛dzi wie˛c wielu autorów, przydatne w innym
kontekście społeczno-historycznym narze˛dzia naukowe nie zdaja˛ egzaminu
w opisie odmiennej rzeczywistości społecznej.
Omawiany dylemat znajduje swoje odbicie m.in. w różnych podejściach do
opisu procesu przemian społecznych po załamaniu sie˛ systemu komunistycznego. Z jednej strony opisywane sa˛ one jako proces „doganiania Zachodu”,
powtarzania (w przyspieszonym tempie) drogi przebytej wcześniej przez kraje
rozwinie˛te. Z drugiej zaś strony ten sam okres widziany jest jako proces
zmiany, ale przebiegaja˛cej po zupełnie innej trajektorii. Zarówno jej punkt
pocza˛tkowy, jak i docelowy sa˛ w dużym stopniu odmienne od obecnego czy
też historycznego położenia najlepiej rozwinie˛tych krajów zachodnich. W zwia˛zku z ta˛ różnica˛ postrzegania naszej cze˛ści Europy mamy również do czynienia
z odmiennymi konwencjami terminologicznymi. Zwykle z terminem „okres
przejściowy”, niekiedy „tranzycja” (transition), ła˛czy sie˛ wizja Europy Środkowo-Wschodniej „nadrabiaja˛cej historyczne opóźnienie”. Z terminem „transformacja” kojarzy sie˛ zaś raczej podejście zakładaja˛ce wie˛ksza˛ lub mniejsza˛
unikatowość procesów zachodza˛cych w byłych krajach komunistycznych8.
W dużym stopniu z omawianym tu problemem wia˛że sie˛ kwestia, czy do
osia˛gnie˛cia wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego niezbe˛dna jest ewolucja społeczno-kulturowa w kierunku modelu współczesnych społeczeństw
zachodnich. Wielu autorów uważa, że zmiana kulturowa, społeczna czy polityczna (demokratyzacja) na wzór zachodni nie jest warunkiem koniecznym
modernizacji i budowy efektywnie działaja˛cego systemu ekonomicznego (np.
Huntington, 1996). Jako przykłady maja˛ce uzasadniać powyższa˛ teze˛ przywołuja˛ oni najcze˛ściej wybrane kraje azjatyckie, w których dynamiczny rozwój
gospodarczy oparty został w dużym stopniu na tradycyjnych, miejscowych
wartościach kulturowych (np. w Japonii; por. Abegglen, 1963) lub też miał
miejsce w warunkach dalekiego od ideałów zachodniej demokracji systemu
politycznego (np. w Chinach). Pogla˛d ten ma jednak wielu przeciwników,
uważaja˛cych, że najważniejsze wartości kulturowe i polityczne współczesnych
społeczeństw zachodnich posiadaja˛ charakter uniwersalny i bez stworzenia
silnych fundamentów społeczeństwa obywatelskiego rzeczywisty rozwój gospodarczy służa˛cy całemu społeczeństwu nie jest możliwy.
8
Oczywiście znaczna cze˛ść autorów posługuje sie˛ tymi poje˛ciami wymiennie, nie ła˛cza˛c ich
z omawianymi tu założeniami metodologicznymi.
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Z omawianymi tu różnicami postrzegania przemian społeczno-gospodarczych
w wymiarze gospodarczym identyfikować można również dwie konkurencyjne
teorie: teorie˛ modernizacji9 oraz teorie˛ rozwoju zależnego (np. Wallerstein,
1974). Pierwsza z nich zakłada „opóźniony” charakter rozwoju społeczno-gospodarczego słabszych ekonomicznie państw, w tym przypadku również
krajów postkomunistycznych Europy Środkowej. Rozwój ów odbywać sie˛
be˛dzie jednak zgodnie z prawidłowościami zaobserwowanymi wcześniej na
Zachodzie, które ujmuje sie˛ najcze˛ściej jako uniwersalne prawa rozwoju
społeczno-gospodarczego. Teorie˛ rozwoju zależnego ła˛czyć można także z różnorodnymi podejściami wykorzystuja˛cymi model centrum–peryferie10. Zgodnie
z ta˛ szkoła˛ intelektualna˛, procesy społeczne i gospodarcze w krajach słabiej
rozwinie˛tych, w tym przypadku w Europie Środkowo-Wschodniej, sa˛ silnie
uwarunkowane faktem ekonomicznej – a co za tym idzie również i kulturowej
– zależności od krajów najbogatszych. W efekcie procesy przebiegaja˛ce w krajach peryferyjnych nigdy nie be˛da˛ w pełni porównywalne do tych zaobserwowanych w krajach centralnych11. Można tu na marginesie dodać, że model
centrum–peryferie może także służyć za alternatywny sposób wyjaśniania
analizowanego przez Putnama zróżnicowania Włoch. Warto bowiem zwrócić
uwage˛, że Włochy południowe sa˛ obszarem peryferyjnym Europy w przeciwieństwie do Włoch północnych, wchodza˛cych w skład europejskiego obszaru
rdzeniowego. Różnica w sprawności instytucji w obu cze˛ściach kraju może
być wie˛c postrzegana z tego punktu widzenia nie jako efekt „historycznego
przypadku”, ale jako różnica mie˛dzy obszarem centralnym i peryferyjnym
kontynentu. W takim uje˛ciu można powiedzieć, że powstałe w centrum instytucje (np. samorza˛du terytorialnego) przyjmowane sa˛ na peryferiach jako
zewne˛trzna innowacja i najcze˛ściej nigdy nie działaja˛ w pełni sprawnie w nienaturalnym dla nich środowisku.
Dylemat szósty: spójność czy różnorodność?
Kolejny dylemat dotyczy sporu mie˛dzy zwolennikami jednorodności i różnorodności przestrzennej jako źródła rozwoju gospodarczego i społecznego
regionów. Poje˛cie spójności przestrzeni, którym posługuja˛ sie˛ cze˛sto zwolennicy jednorodności przestrzennej, nie ma jednoznacznej definicji, choć jest
kategoria˛ coraz powszechniej używana˛ w literaturze regionalnej. Łatwiej
zdefiniować jest sytuacje˛ braku spójności, w wyniku której funkcjonowanie
lub też samo istnienie jednostki terytorialnej jako całości jest zagrożone. Ów
brak spójności najcze˛ściej wynikać be˛dzie z różnic regionalnych, których
skala i natura powoduja˛ poważne napie˛cia w układzie przestrzennym. Mamy
tu wie˛c do czynienia ze znanym od dawna sporem mie˛dzy zwolennikami
9

Przegla˛d różnych wariantów teorii modernizacji zawiera np. praca Szczepańskiego (1990).
Omówienie ekonomicznego modelu centrum–peryferie zawiera np. praca Szula (1991).
11
Ciekawa˛ próbe˛ spojrzenia na polska˛ rzeczywistość społeczno-polityczna˛ z tego punktu
widzenia przedstawia Sosnowska (1997).
10
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rozwoju zrównoważonego i spolaryzowanego. Dotyczy on zarówno ocen
moralnych odnosza˛cych sie˛ do sprawiedliwości społecznej poszczególnych
form rozwoju, jak i kwestii pragmatycznych (sporu o to, która ze strategii jest
efektywniejsza˛ forma˛ organizacji gospodarczej).
Zwrócić jednak warto uwage˛, że obecnie obok tradycyjnej dyskusji mie˛dzy
zwolennikami wyrównywania regionalnych różnic gospodarczych i stronnikami
swobodnej koncentracji przestrzennej działalności gospodarczej jako głównego
źródła rozwoju gospodarczego pojawia sie˛ coraz wyraźniej analogiczny wa˛tek
sporu dotycza˛cy zróżnicowań społecznych, politycznych i kulturowych. Ujawnił sie˛ on wyraźnie w Polsce w kontekście niedawnej reformy podziału administracyjnego kraju. Przy dyskusji nad wytyczaniem granic nowych województw pytanie o ich „spójność” kulturowa˛ czy społeczna˛ stawało sie˛ niekiedy
bardzo wyraźne. Szczególnie wyraźnie pojawiało sie˛ ono np. w odniesieniu
do województwa opolskiego czy też górnośla˛skiego.
Istotna˛ kwestia˛ jest tu zagadnienie, czy poje˛cie spójności przestrzennej
można utożsamiać z homogenizacja˛ przestrzenna˛. Jak wskazuja˛ niektórzy, dla
spójności istotne sa˛ raczej harmonijnie ukształtowane zwia˛zki mie˛dzy poszczególnymi, różnia˛cymi sie˛ nawet silnie od siebie cze˛ściami regionu, nie zaś
jego pełna jednorodność. Zasada ta może być odniesiona zarówno do kulturowego, jak i politycznego wymiaru zróżnicowania regionalnego. Zajmuja˛cy
taki punkt widzenia wskazuja˛, że błe˛dem jest postrzeganie całkowitej jednorodności kulturowej regionu czy kraju za jego bezwzgle˛dny atut i jedyny
sposób zapewnienia spójności. Z tej perspektywy różnorodność kulturowa,
społeczna czy polityczna, również w wymiarze przestrzennym, postrzegana
powinna być nie tylko jako zjawisko negatywne. Harmonijnie funkcjonuja˛cy
złożony układ regionalny widziany jest jako przeciwieństwo monotonni i jednorodności kulturowej. Złożoność kulturowa˛ uważa sie˛ wie˛c coraz cze˛ściej za
atut a nawet warunek rozwoju twórczej, innowacyjnej działalności gospodarczej
i aktywności kulturowej. Bywa ona traktowana jako podstawowy zasób kontynentu europejskiego, wartość, która podlegać powinna ochronie i piele˛gnacji12. Tworzy ona atrakcyjny i pocia˛gaja˛cy obraz regionu czy kraju na
zewna˛trz (np. dla ewentualnych turystów czy inwestorów), stanowi czynnik
pobudzaja˛cy wewne˛trzna˛ dynamike˛ i przycia˛gaja˛cy uwage˛ świata zewne˛trznego13. Z tego także punktu widzenia można ujmować wewne˛trzne zróżnicowanie niektórych nowych województw, widza˛c w nich nie tylko elementy
negatywne, ale i pozytywne. Umieje˛tność życia w warunkach różnorodności
kulturowej jawi sie˛ także w kontekście szerszych przemian zachodza˛cych
12

A. Kukliński (1993) pisał np. że „siłe˛ i czar Europy można cze˛ściowo wytłumaczyć bogata˛
i inspiruja˛ca˛ różnorodnościa˛ europejskich kultur i europejskich krajobrazów, widziana˛ zarówno
w perspektywie nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych” (s. 157).
13
Za pozytywny przykład typowo postmodernistycznego regionu o wysokim stopniu różnorodności kulturowej podawana jest także cze˛sto Kalifornia. W stanie tym np. proporcje mie˛dzy
rasa˛ biała˛, żółta˛ i czarna˛ za kilka lat ulegna˛ zrównaniu i właśnie m.in. ten czynnik różnorodności
uważany jest za jeden z ważniejszych uwarunkowań innowacyjności regionu (np. Soja, 1989).
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w świecie, a szczególnie w niektórych aspektach globalizacji, jako ważny atut
pozwalaja˛cy na sprostanie wyzwaniom współczesności. Zwolennicy tak rozumianej różnorodności – czynnika rozwoju – lokowaliby sie˛ zdecydowanie po
stronie wspominanego na wste˛pie „postmodernistycznego” sposobu patrzenia
na rzeczywistość społeczna˛. Nie brak jednak cia˛gle, szczególnie w Polsce,
stronników tradycyjnego podejścia, dostrzegaja˛cego w jednorodności kulturowej i politycznej jednostek terytorialnych podstawowy warunek ich sprawnego
funkcjonowania.
Z innego punktu widzenia zwolenników różnorodności można powia˛zać ze
stronnikami znanej tezy Lipseta (1995), który uważał za istotna˛ wartość
istnienie w danej społeczności wzajemnie przecinaja˛cych sie˛ podziałów społecznych i politycznych (cross-cutting cleavages). Argumentował on, iż niezwia˛zane ze soba˛ płaszczyzny zróżnicowań ucza˛ współpracy, ponieważ pozwalaja˛ zrelatywizować role odgrywane w różnych wymiarach przez te same
osoby. Ci sami członkowie danej społeczności moga˛ być przeciwnikami w jednym wymiarze i znaleźć sie˛ po jednej stronie sporu w innej kwestii. Istnienie
takiej wielowymiarowej struktury podziałów może być powia˛zane z różnorodnościa˛ kulturowa˛ i polityczna˛ regionów. Niektórzy wskazuja˛ wreszcie, że
z czysto reklamowego punktu widzenia miejscowość czy region – jeśli nie sa˛
tylko scena˛ otwartego konfliktu politycznego – zawsze zyskiwać be˛da˛ dzie˛ki
swojej różnorodności kulturowej. Różnorodność może być także postrzegana
jako nieunikniony efekt dynamicznego rozwoju, a wie˛c również jako cecha
rozpoznawcza obszarów dynamicznych gospodarczo.

Podsumowanie
Warto zwrócić uwage˛, że wszystkie wymienione tu dylematy badań nad
przestrzenia˛ społeczna˛ pomimo swojej odre˛bności daja˛ sie˛ opisać jako różne
aspekty napie˛cia wywołanego przez przełom postmodernistyczny. Każda˛ ze
stron opisywanych konfliktów można powia˛zać z tradycyjnym (modernistycznym, pozytywistycznym) oraz nowym (postmodernistycznym) sposobem opisywania społeczeństwa i przestrzeni społecznej w szczególności.
I tak w kontekście dylematu pierwszego podejście racjonalistyczne lokuje
sie˛ wyraźnie w granicach tradycji pozytywistyczno-modernistycznej. Opcja
kulturowa (kulturalistyczna) jest zaś typowym komponentem perspektywy
postmodernistycznej.
W obre˛bie dylematu drugiego (teraźniejszość – historia) zestawienie nie
wypada tak jednoznacznie. Jak wspominałem, popularne jest przeciwstawianie
podejścia geograficznego historycznemu, w którym to ostatnie odnosi sie˛ do
tradycyjnego podejścia pozytywistycznego. W dużym jednak stopniu chodzi
tu o „uogólniaja˛ce” opisy historyczne i postrzeganie historii jako procesu
charakteryzuja˛cego sie˛ uniwersalnymi prawidłowościami. Jednak w kontraście
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z podejściem z perspektywy „teraźniejszości”, w której działać można racjonalnie, bez ograniczeń przeszłościa˛, perspektywa historyczna jest perspektywa˛
kulturalistyczna˛, kontekstualizuja˛ca˛, a wie˛c przeciwna˛ podejściu modernistycznemu, czyli pozytywistycznemu.
Odniesienie do modelu modernizm vs postmodernizm wydaje sie˛ najmniej
jednoznaczne w przypadku dylematu trzeciego. Jeśli zaryzykujemy już dokonanie takiego podziału, opcja „zaangażowania obywatelskiego”, podkreślaja˛ca
znaczenie racjonalnych mechanizmów uruchamianych przez statystyczna˛ wie˛kszość mieszkańców regionu, wpisywałaby sie˛ w tradycje˛ modernistyczna˛, zaś
opcja „elitarna”, akcentuja˛ca role˛ interpretacji narzucanej przez elity, w podejście postmodernistyczne. Zauważmy także, że podkreślanie roli historii,
a w szczególności historycznego przypadku (dylemat drugi) oraz roli elit
(dylemat trzeci), ła˛czy sie˛ z charakterystyczna˛ dla postmodernizmu waga˛
niewielkiego nawet impulsu jako możliwego czynnika sprawczego fundamentalnych i trwałych zmian strukturalnych. W podejście to wpisuje sie˛ teoria
chaosu, przedstawiaja˛ca mechanizmy takich właśnie wszechogarniaja˛cych
ewolucji, wywołanych niewielkimi i nieznacza˛cymi pozornie impulsami.
W odniesieniu do dylematu czwartego podejście podkreślaja˛ce role˛ struktury
społecznej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych odnieść można jednoznacznie
do podejścia modernistycznego. Uwzgle˛dnienie specyfiki regionalnej, czynnika
niepowtarzalności regionu to typowa cecha uje˛cia postmodernistycznego.
Warto zwrócić też uwage˛ na zwia˛zane z dylematem trzecim i czwartym
poje˛cie kontekstu regionalnego. Jego role˛ powia˛zać można z ogólniejsza˛
kariera˛ poje˛cia „kontekstu” jako typowego dla postmodernizmu sposobu opisu
unikatowości zjawisk społecznych.
W obre˛bie dylematu pia˛tego szkołe˛ „okresu przejściowego”, zwia˛zana˛
z paradygmatem modernizacyjnym, jednoznacznie powia˛zać można z tradycyjnym podejściem pozytywistycznym. Podejścia transformacyjne, a wie˛c odwołuja˛cego sie˛ do modelu centrum–peryferie, nie da sie˛ tak jednoznacznie
odnieść do podejścia postmodernistycznego. Teoria rozwoju zależnego jest
teoria˛ globalna˛, a wie˛c nie wpisuja˛ca˛ sie˛ w ramy klasycznego postmodernizmu.
Jest jednak zdecydowanie bardziej „postmodernistyczna” od całkowicie uniwersalistycznej teorii modernizacji. Podkreślanie bowiem specyfiki procesów
społecznych zachodza˛cych na peryferiach stanowi już forme˛ postmodernistycznej kontekstualizacji.
Dylemat szósty, tj. przeciwstawienie jednorodności różnorodności, jak to
już zaznaczyłem, wpisuje sie˛ niezwykle wyraźnie w klasyczna˛ modernistyczno-postmodernistyczna˛ opozycje˛.
W tab. 1 dokonałem podsumowania przedstawionej tu próby systematyzacji.
Warto jeszcze raz podkreślić jej wysoki poziom uogólnienia i cze˛sto niejednoznaczny charakter zaproponowanych podziałów. Wiele z omawianych dylematów ma cze˛sto, jak wspominałem, znacznie głe˛bsze tradycje historyczne
i ich interpretacja w kontekście opozycji modernizm–postmodernizm jest
wtórna, a niekiedy nawet nieco sztuczna. Jak sie˛ jednak wydaje, refleksja nad
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Tab. 1. Zestawienie podejść tradycyjnych i postmodernistycznych w obre˛bie
sześciu dylematów badań nad przestrzenia˛ społeczna˛
Dylemat

Podejście tradycyjne

Podejście postmodernistyczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

racjonalistyczne
teraźniejszość
zaangażowanie obywatelskie
struktura społeczna
okres przejściowy
spójność (jednorodność)

kulturowe
historia
elity
specyfika regionu
transformacja
różnorodność

stosunkiem tradycyjnych podejść naukowych do nowych paradygmatów może
być użyteczna.
Na zakończenie należy podkreślić, że wymienione w niniejszym tekście
dylematy badań na przestrzenia˛ społeczna˛ nie wyczerpuja˛ oczywiście listy
potencjalnych kwestii spornych, które wskazać by można w tym obszarze
nauki. Sposób, w jaki je powyżej określono i zdefiniowano, nie jest również
jednoznaczny. Możliwe jest przyje˛cie nieco innych etykiet, inne zdefiniowanie
opozycji, np. w kategoriach mniej lub bardziej ogólnych.
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Soja E., 1989, Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical
Social Theory, London: Verso.
Sosnowska A., 1997, „Tu, tam – pomieszanie”, Studia Socjologiczne, nr 4.
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