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SCHOLAR, 444 s.
Ksiaþzú ka Bohdana Jałowieckiego i Marka S. Szczepańskiego jest publikacjaþ
nie tylko niezwykle cennaþ, ale wreþcz oczekiwanaþ w polskim piśmiennictwie
poświeþconym problematyce przestrzeni miejskiej. Monograficzny i dydaktyczny
charakter ksiaþzú ki sprawia, zú e nabiera ona cech kompendium aktualnego stanu
wiedzy i badań na temat miast i przestrzeni zurbanizowanych oraz podreþcznika
akademickiego adresowanego do szerokiego grona studentów nauk społecznych.
Praca składa sieþ z sześciu rozdziałów, przy czym pieþć z nich jest poświeþconych stricte tematyce miejskiej, rozdział szósty natomiast dotyczy
socjologicznego pojmowania przestrzeni.
W pierwszym rozdziale autorzy omawiajaþ zmieniajaþce sieþ i ewoluujaþce
orientacje teoretyczne i koncepcje metodologiczne w badaniach miast. Prezentujaþ w nim poszczególne szkoły naukowe, mistrzów i ich uczniów. Mimo izú
rozdział ten nie nalezú y do najobszerniejszych w ksiaþzú ce, jego wartość przeglaþdowa i znaczenie dydaktyczne saþ niezwykle cenne. Systematyzuje on
bowiem w sposób przejrzysty, jednolity i czytelny bogactwo nurtów, szkół
i podejść badawczych w dotychczasowym stanie wiedzy na temat miasta jako
fenomenu społecznego. Niezwykle pomocnym zestawieniem, nie do przecenienia z dydaktycznego punktu widzenia, jest autorska tabela (s. 37–38), która
porzaþdkuje główne nurty i orientacje teoretyczno-metodologiczne w socjologii
miasta, a takzú e zawiera informacje dotyczaþce okresu działalności poszczególnych szkół, głównych ich przedstawicieli oraz najwazú niejszych załozú eń, koncepcji i idei. Kończaþcy rozwazú ania teoretyczne podrozdział głoszaþcy „pochwałeþ
racjonalnego eklektyzmu” jest wazú kim głosem we współczesnej debacie metodologicznej nauk społecznych, a szczególnie w polskim piśmiennictwie,
niezbyt powszechnie dyskutujaþcym ten problem. Poststrukturalistyczne zagubienie metodologiczne nauk sprawia, zú e wielu badaczy, doceniajaþc korzyści
analityczne płynaþce z kompilacyjnego stosowania rózú nych podejść, przezú ywa
rozterki zwiaþzane z ciaþgle obecnaþ w nauce neopozytywistycznaþ tradycjaþ
badawczaþ, narzucajaþcaþ prymat stosowania jednego tylko paradygmatu.
W kolejnych trzech rozdziałach omówione zostały etapy historycznego rozwoju miast, poczynajaþc od miasta starozú ytnego, a kończaþc na problemach
współczesnych metropolii. Jeden z rozdziałów w całości poświeþcono miastu
socjalistycznemu. Osobne potraktowanie miasta socjalistycznego jest zabiegiem
nie tylko zasadnym, ale takzúe wazúnym ze wzgleþdów historyczno-typologicznych.
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Otózú ciaþgle podwazú ana jest słuszność traktowania miasta socjalistycznego jako
odreþbnej formacji miejskiej baþdź tezú zaweþzú a sieþ teþ kategorieþ jedynie do miast
powstałych w okresie socjalizmu. I. Szelenyi mówi, zú e cechy organizacji zú ycia
społeczno-ekonomicznego państw socjalistycznych na tyle głeþboko ingerowały
w podstawy rozwoju i funkcjonowania miast (np. brak renty gruntowej), zú e
kazú de z nich, poddane oddziaływaniu tej formacji, nabierało specyficznych
cech miasta socjalistycznego. Zaproponowany przez autorów układ analizy
historycznej jednoznacznie potwierdza teþ zasadeþ.
Rozdział poświeþcony procesom metropolizacji i zasadom funkcjonowania
metropolii omawia specyfikeþ współczesnych globalnych trendów urbanizacyjnych. Kwestie zwiaþzane z identyfikacjaþ ośrodków metropolitalnych, ich funkcjami
czy zwiaþzkami, jakie tworzaþ, nakreślajaþ ramy dyskusji nad fenomenem przemian
współczesnego miasta. Rozwazúania dotyczaþce kluczowej roli funkcji mieþdzynarodowych tych miast, ich uwikłania w globalne sieci powiaþzań, ich czeþsto niezalezú nej od systemów państwowych polityki gospodarczej zamykajaþ koło historii,
nieodparcie przywodzaþc skojarzenia z greckaþ ideaþ platońskiego państwa-miasta
przywołanego w rozpoczynajaþcym teþ podrózú przez historieþ urbanizacji rozdziale
drugim. Najwieþksze miasta metropolitalne stopniowo budujaþ ekonomicznaþ,
politycznaþ, a wreszcie takzúe terytorialnaþ niezalezú ność. Jednym z bardziej spektakularnych przykładów tego trendu jest uzyskanie przez Brukseleþ statusu regionu
federalnego, równorzeþdnego w prawach regionom Flandrii i Walonii.
Procesy metropolizacji w Polsce zostały ujeþte w odreþbny rozdział piaþty.
Słuszny jest to zabieg, poniewazú skala tych procesów w Polsce jest trudno
porównywalna z dynamikaþ przemian globalnych metropolii i zmusza raczej do
dyskusji nad potencjalnymi nizú faktycznie funkcjonujaþcymi metropoliami. Nie
oznacza to jednak, aby nie mozú na było mówić o analogicznych trendach urbanizacyjnych i kierunkach przemian polskich miast, czego tezú rozdział ten dowodzi.
Pieþć omówionych rozdziałów wyczerpuje tematykeþ ukierunkowanaþ na kwestieþ miejskaþ. Ostatni rozdział, szósty, poświeþcony jest pojmowaniu przestrzeni.
Rozpoczyna go filozoficzna debata na temat ontologicznej i epistemologicznej
natury przestrzeni. To kolejna nie dość powszechnie podejmowana, a niezwykle
istotna kwestia. Przeciwnicy ontologicznego rozumienia przestrzeni nie godzaþ
sieþ z interpretacjaþ zjawisk, w której przestrzeń jest „zmiennaþ wyjaśniajaþcaþ”.
Nie godzaþ sieþ nawet na tak powszechne określenia jak na przykład gospodarka
przestrzenna, twierdzaþc, izú jest to tworzenie bytów, które faktycznie nie
istniejaþ. Jednak, jak piszaþ autorzy na stronie 302, przestrzeń i czas nalezú aþ do
podstawowych wyznaczników ludzkiej egzystencji. Jako zú e jesteśmy świadomi
niemozú ności jednoznacznego zdefiniowania przestrzeni, trudno nam wieþc
nawet w rygorystycznej analizie naukowej nie traktować jej jako bytu, którego
cechy matematyczne, fizyczne, przyrodnicze, społeczne czy tezú kulturowe
(s. 301) pozwalajaþ nam jaþ opisać w kontekście analizowanych zjawisk. Omówione w dalszej czeþści tego rozdziału kategorie, zjawiska, zagadnienia dowodzaþ
tej niezwykle zawiłej relacji mieþdzy charakterem/naturaþ przestrzeni a jej
odwzorowaniem w naszych wyobrazú eniach.
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Zgodnie z zasadaþ, zúe na poczaþtku wszelkiego uporzaþdkowania analitycznego
jest refleksja filozoficzna, chyba korzystniejszym zabiegiem byłoby umieszczenie tego rozdziału na poczaþtku ksiaþzú ki. Zaproponowane w nim rozwazú ania
majaþ bowiem wpływ na to, jak odczytane zostajaþ treści pozostałych czeþści
monografii.
Autorzy właþczyli do układu pracy dwa kontrapunkty kulturowe, odwołujaþce
sieþ do przykładów miast pozaeuropejskich. Zabieg ten wydaje sieþ nie do
końca satysfakcjonujaþcym substytutem braku wyrózú nienia perspektywy kulturowej w analizie zarówno miast, jak i przestrzeni. Nie ulega waþtpliwości, zú e
jednaþ z najwazú niejszych zmian w społecznych badaniach miast w ostatnich
latach jest zwieþkszenie uwagi poświeþcanej kwestiom kulturowym w rozwoju
miast. To zainteresowanie odzwierciedla szerszy trend przemian nauk społecznych określany mianem zwrotu kulturowego (cultural turn). Studia kulturowe
podkreślajaþ kluczowaþ roleþ przestrzeni w tworzeniu formacji kulturowych.
Zwiaþzek ten wynika z interpretacji zakładajaþcej, zú e przestrzeń, podobnie jak
kultura, jest konstruktem społecznym. Dyskusja nad społecznym wytwarzaniem
przestrzeni jest zatem dyskusjaþ nad przestrzeniaþ, władzaþ i kulturaþ. Zaproponowane przez autorów kontrapunkty najlepiej dowodzaþ potrzeby ujeþcia problemu miejskiego takzú e w kontekście kulturowym. Poniewazú autorzy we wsteþpie
proszaþ o uwagi i sugestie do kolejnych wznowień ksiaþzú ki, komentarz ten mozú e
być potraktowany jako propozycja rozszerzenia nasteþpnej edycji o perspektyweþ
kulturowaþ.
Ksiaþzú ka przygotowana została nie tylko jako monografia tematyczna, ale
takzú e jako podreþcznik akademicki. Uzupełnienie tekstu o definicje, pojeþcia,
klasyczne uporzaþdkowania, kluczowe dla rozumienia omawianych treści,
zamieszczenie na końcu kazú dego rozdziału zestawu pytań kontrolnych oraz
zalecanej literatury czyni z pracy bardzo przydatnaþ i przyjaznaþ zarówno
dla wykładowców, jak i studentów pomoc dydaktycznaþ. Na szczególne podkreślenie zasługujaþ umieszczone na końcu pracy zestawienia bibliograficzne
oraz skorowidze dopełniajaþce wymogów profesjonalnej naukowo-dydaktycznej publikacji.
Tytuł ksiaþzú ki informuje, zú e miasto i przestrzeń omawiane beþdaþ w perspektywie socjologicznej. W moim odczuciu zaproponowany układ i zakres monografii zdecydowanie wykraczajaþ poza jedynie oglaþd socjologiczny omawianej
materii. Geograf, urbanista, architekt, planista, ale tezú historyk i ekonomista
znajdaþ w tej ksiaþzúce miasto opisane w sposób bliski ich interpretacji i badaniom.
Zatem jest to raczej perspektywa nauk społecznych, a nie jedynie socjologii.
Ksiaþzú ka B. Jałowieckiego i M.S. Szczepańskiego niewaþtpliwie wchodzi do
kanonu polskiej literatury poświeþconej problematyce miast i z pewnościaþ zajmie
miejsce na najbardziej podreþcznych półkach z ksiaþzú kami podstawowymi, a tym
samym najczeþściej wykorzystywanymi, u wszystkich, którym kwestia miejska
jest bliska i jako źródło fascynacji, i jako przedmiot obowiaþzkowych prac.
Iwona Sagan

