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Wprowadzenie
Przemiany, jakie nastąpiły na świecie pod koniec XX i na początku XXI
wieku pozwalają na stopniowe odkrywanie istotnych następstw konglomeratu
procesów określanych mianem globalizacji. Wiemy już z całą pewnością, że nie
jest to tylko jedna z wielu „nowinek” społeczeństwa ponowoczesnego lub jego
kolejny „gadżet”, właściwy dla pewnego trendu mody. Rozwijane badania, nowe
spojrzenia i wnioski uzmysławiają nam głębokość, z jaką globalność penetruje funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, podważając i przekształcając
podstawowe reguły, normy i instytucje stanowiące jego dotychczasowy szkielet.
Jednostki, którym wydaje się, że są na uboczu tych przemian lub zostały z nich
wykluczone, nie dostrzegają, iż za sprawą globalizacji przychodzi im żyć w świecie zgoła odmiennym od tego, w jakim dotąd funkcjonowały.
W niniejszej książce autor dąży do zidentyfikowania tych następstw procesów globalnych, które w istotny sposób wpływają na przemiany zachodzące
w obrębie współczesnych zachodnich społeczeństw. W trakcie prowadzonych
analiz przyjęto perspektywę makrosocjologiczną, gdyż skoncentrowano się na
zmianach odnoszących się do kluczowych normatywnych i instytucjonalnych
komponentów systemu społecznego związanych z przekształceniami w systemie władzy i regulacji, strukturach instytucjonalnych i statusie państwa oraz
pozycji obywatela, a w konsekwencji także w obrębie mechanizmów współczesnej demokracji. Wiele czynników wskazuje bowiem na to, że zachodnie
społeczeństwa nie radzą sobie najlepiej w nowych uwarunkowaniach systemu
globalnego, u źródeł którego same się znajdują. Świadczyć o tym mogą pasma
kolejnych kryzysów finansowych i gospodarczych, problemy finansowe państw
europejskich borykających się z głębokim deficytem sektora publicznego oraz
słabnąca pozycja gospodarcza Starego Kontynentu, który wydaje się ustępować
pola dalekowschodnim potęgom, także w miejscach historycznie z nim związanych, jak chociażby Afryka. Skłania to do refleksji nad przyszłością Zachodniej
Cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem państw europejskich i zmian, jakie

8

Wprowadzenie

w nich następują a będących następstwem konfrontacji imperatywów globalnych
z ich szkieletem kulturowo-normatywnym.
Ponieważ niniejsza książka stanowi zwieńczenie zrealizowanego przez autora projektu badawczego i pretenduje do statusu pracy awansowej w obszarze
socjologii, jej konstrukcja odzwierciedla przyjęte przez autora założenia metodologiczne, które zostaną rozwinięte w rozdziale drugim. Istotnym elementem
tego podejścia jest właściwa operacjonalizacja sformułowanej problematyki pozwalająca na przejście z analiz teoretycznych formułowanego problemu zawartych w rozdziale pierwszym, do analizy empirycznej, która abstrakcyjne rozważania teoretyczne ulokuje w konkretnej przestrzeni społecznej pozwalając na
sformułowanie właściwych wniosków w oparciu o realnie występujące procesy
i zjawiska, czego odzwierciedleniem jest zawartość rozdziałów od trzeciego do
piątego. Idąc przyjętym tokiem rozumowania założono, że zjawiskiem stanowiącym medium dla procesów globalnych w konkretnej przestrzeni społecznej
jest zjawisko metropolizacji, stanowiące transpozycję logiki systemu globalnego
na poziom lokalny. W konsekwencji uprzywilejowanym miejscem analizy uczyniono wyłaniające się z aglomeracji miejskich obszary metropolitalne i metropolie, które znajdując się pod silnym wpływem procesów globalnych ogniskują
fenomeny stanowiące przedmiot prowadzonych badań. Spośród wielu państw
europejskich zdecydowano się ponadto na ulokowanie badań w ramach społeczeństwa francuskiego, którego historyczność została silnie naznaczona przez
ideę nowoczesnego, demokratycznego państwa, którego narodziny w XIX wieku
nie bez powodu łączy się z wydarzeniami rewolucji francuskiej, o czym pisał
klasyk Alexis de Tocqueville. Zastosowane podejście metodologiczne, znajdujące się na pograniczu socjologii polityki i antropologii polityki, pozwoliło na
wyjście poza analizę czysto formalno-administracyjnej ewolucji państwa oraz
rozszerzenie analizy na pole historyczności francuskiego społeczeństwa, którego
dynamika zgodnie z podejściem Alaina Touraine’a, odzwierciedla proces samowytwarzania się społeczeństwa.
Kolejne rozdziały książki, od trzeciego do piątego, stanowią zatem analizę
przedstawionych wcześniej zagadnień, obserwowanych w warunkach społeczeństwa francuskiego, w kontekście postępującej metropolizacji jego terytorium.
W rozdziale trzecim skoncentrowano się na konfrontacji imperatywów globalnych z historycznymi i normatywno-instytucjonalnymi uwarunkowaniami
francuskiego społeczeństwa w kontekście ewolucji procesów władczych i mechanizmów utrzymywania sterowności systemu społecznego. Rozdział czwarty
zawiera analizę zmian w obrębie francuskiego lokalnego systemu polityczno‑administracyjnego, w tym funkcjonalnych i instytucjonalnych odpowiedzi tego
systemu na zjawisko metropolizacji. W rozdziale piątym francuskie obszary
metropolitalne potraktowano jak laboratoria współczesnej demokracji, w której
krzyżują się wyzwania klasycznej demokracji przedstawicielskiej z wyzwaniami
odwołujących się do partycypacyjności i demokracji lokalnej nowych reżimów
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zarządczych, opisywanymi przy użyciu zyskującego niezwykłą popularność pojęcia governance1. Na końcu każdego z rozdziałów umieszczono wnioski odwołujące się bezpośrednio do sformułowanych pytań badawczych, których ogólna
synteza znajduje się w rozdziale szóstym.
1
Pojęcie governance (ang.), jako pojęcie tytułowe, pojawia się w niniejszej książce wielokrotnie i może w niej występować także w formie francuskojęzycznej, tj. gouvernance, szczególnie, gdy
będą czynione odwołania do autorów i przykładów francuskich, bądź przytaczane będą wypowiedzi
francuskich ekspertów. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo chodzi o to samo pojęcie występujące jedynie w dwóch odmianach pisowni.
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Robert Pyka

Metropolization and Local Governance
Global Challenges of the Nation-State
on the Example of the French Fifth Republic
Summar y
Globalization undoubtedly is one of modern processes which lay foundations for most significant changes to contemporary societies. Social, economic and political phenomena, undergoing
within nation-states and independently on them, have become a part of the network of global
concerns and relations that the states are able to control no more than in a limited sense. In terms
of localness the phenomenon is reflected in the processes of metropolization of urban agglomerations which form their own unique systems of governance. In doing so, they become distinctive
laboratories of new forms of government and democracy. The increasing inadequacy of the territorial structure of the state and its institutional systems in terms of network systems and multilevel relations that form new and functional living space for contemporary man are responsible
for initiating reforms in states. However, the process of those changes does not go automatically,
and it most often stands for a confrontation of the global system imperatives with values, norms
and institutions deeply rooted in social structure and shaped in the Westphalian era. Therefore,
the search for wise answers to global challenges abounds in diverse results, an example of which
may be seen in hybrid territorial units in France which are concomitant with the specific forms
of governance that are formed within. Despite the fact that the book deals with French status quo
in the main, it touches upon universal issues which concern challenges that modern democratic
nation-states have to meet.
The book addresses all researchers of contemporary times, who make an attempt to come to
deeper understanding of the changes that a modern state and democracy have to face in times
when the global system is being shaped. Unique is the fact that this book transcends theoretical
digressions being at the same time embedded in the context of a particular society.
The conclusions are based on an extensive empirical sources that the author of this book
collected while conducting his research in France, where he had the honor of running discussions
with French eminent scholars, politicians and people engaged in self-government. According to
the reviewer of the book, professor Kazimierz Z. Sowa: „The collected research material presents
itself as very interesting and valuable one; additionally its research method makes it a sui generis
source of information. [...] The results provide us with a solid amount of knowledge about modern
France whose problems go beyond the present ones.”

Robert Pyka

La métropolisation et la gouvernance locale
Les défis globaux de l’état-nation à l’exemple
de la Ve République française
Résumé
La globalisation est sans doute un des processus modernes qui se trouvent à la source des
transformations les plus importantes au sein des sociétés contemporaines. Les phénomènes sociaux,
économiques et politiques, qui se produisaient jusqu’ici indépendamment au sein des état-nations,
sont devenus une partie de réseaux des liens globaux et des interdépendances, controlés par ces
etats seulement dans une mesure limitée. Dans la dimension locale, ce phénomène trouve son
reflet dans les processus de métropolisation des agglomérations qui produisent leurs propres systèmes de co-gouvernement, en devenant ainsi des laboratoires de nouvelles formes de pouvoir et
de démocratie. Une croissante inadéquation de la structure territoriale de l’état et de son système
institutionnel, par rapport aux systèmes de réseau et des relations juxtaposées, formant de nouveaux
espaces fonctionnels de la vie de l’homme moderne, initient des changements intérieurs des Etats.
Le processus de ces changements ne s’opère pas automatiquement et, le plus souvent, signifie la
confrontation avec des impératifs du système global, avec des valeurs, normes et institutions profondément enracinées socialement, et formées à l’époque westphalienne. La recherche des réponses
adéquates aux défis globaux apporte alors des résultats divers et nuancés, dont l’exemple peuvent
être des unités territoriales hybrides, apparaissant en France, dotées des systèmes de gouvernance
spécifiques. Bien que le livre en grande partie concerne la situation française, il aborde également
des questions universelles, relatifs aux défis qui se posent aux démocratiques des Etat-nations
contemporains.
Le livre s’adresse à tous ces chercheurs de modernité qui tentent de comprendre des processus de transformation, auxquels l’état moderne et la démocratie dans les conditions de formation
du système global se soumettent. L’étude présentée, qui ne se résume pas aux analyses purement
théoriques, se distingue par la mise en place de la problématique en question dans les conditions
de la société concrète. L’auteur a appuyé ses conclusions sur un grand matériau empirique, formé
pendant ses recherches en France, où il a eu l’occasion de discuter avec d’éminents scientifiques,
politiques et représentants du gouvernement local contemporains. « Le matériau de recherches
établi est très intéressant et de valeur, et la façon de le réunir semble unique. [...] Nous recevons
grâce à lui une portion de savoir solide sur la France contemporaine et sur ses problèmes, non
seulement contemporains » (K.Z. Sowa, 2014).
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Robert Pyka

Ksi¹¿ka Roberta Pyki dotyczy w istocie dwóch kluczowych spo³ecznopolitycznych zagadnieñ wspó³czesnego œwiata: (1) kryzysu
suwerennoœci „ponowoczesnego” pañstwa narodowego, (2) kryzysu,
czy wrêcz upadku nowoczesnej demokracji jako formy organizacji
politycznej. […] Przyczyny tych zjawisk autor dopatruje siê
w procesach globalizacji […] oraz w jednym ze z jej spektakularnych
przejawów, jakim jest interesuj¹ca szczególnie autora, metropolizacja.
Francja, z jej siln¹ „jakobiñsk¹” scentralizowan¹ pañstwowoœci¹,
ukszta³towan¹ jeszcze przez Wielk¹ Rewolucjê Francusk¹, jest
szczególnie wdziêcznym polem do obserwacji wymienionych zjawisk
i procesów. […] Zebrany przez autora materia³ badawczy jest bardzo
ciekawy i wartoœciowy, a sposób jego zgromadzenia wrêcz unikatowy.
[…] Otrzymujemy dziêki temu solidn¹ porcjê wiedzy o wspó³czesnej
Francji i jej nie tylko wspó³czesnych problemach” (K.Z. Sowa, 2014).
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Globalne wyzwania panstwa narodowego
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