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SŁOWO	WSTĘPNE

Z	wielką	przyjemnością	przekazujemy	do	rąk	czytelników	tom,	któ‐
ry	zawiera	zbiór	publikacji	Prof.	dr.	hab.	Andrzeja	Suliborskiego,	nau‐
kowca,	dydaktyka	i	organizatora,	związanego	przez	wszystkie	lata	pra‐
cy	zawodowej	z	Uniwersytetem	Łódzkim.	Pretekstem	do	wydania	mo‐
nografii	poświęconej	drodze	naukowej	Profesora	 jest	 Jubileusz	70.	 lat	
życia	oraz	blisko	półwiecze	pracy	poświęconej	dla	Geografii	 i	ośrodka	
naukowego,	 w	 której	 dyscyplina	 ta	 znalazła	 również	 instytucjonalne	
umocowanie.	

Wydanie	tej	pracy,	dobór	materiałów,	ponowne	rozpoznanie	treści	
artykułów,	próba	wczucia	 się	w	charakter	 intelektualnej	podróży,	dla	
której	 są	one	pewnymi	punktami	orientacyjnymi,	 stanowią	wielokon‐
tekstową	 refleksję	 nad	 czasem.	 Namysł	 ten	 związany	 jest	 przede	
wszystkim	 z	 ewolucją	 problematyki	 badawczej	 Geografii,	 zwłaszcza	
Geografii	 osadnictwa,	 oraz	 z	 ewolucją	myśli	w	 zmieniającym	 się	 oto‐
czeniu	społeczno‐gospodarczym.	

Artykuły	zebrane	w	tym	tomie	stanowią	mały,	choć	mamy	nadzieję,	
że	 reprezentatywny,	 fragment	 szerokich	 zainteresowań	 naukowych	
Profesora	 Andrzeja	 Suliborskiego.	Wybór	 dotyczył	 przede	wszystkim	
prac	 o	 charakterze	 teoretyczno‐metodologicznym,	 które	 pokazują		
z	jednej	strony	drogę	naukową,	z	drugiej	wskazują	na	zainteresowanie	
Jubilata	szerszym	spojrzeniem	na	przedmiot	i	cele	Geografii.	Zaintere‐
sowanych	pracami	empirycznymi	oraz	innymi	artykułami	odsyłamy	do	
zawartego	w	niniejszym	 tomie	spisu	publikacji	oraz	wyjaśnienia	kon‐
tekstu	ich	powstania	zamieszczonego	w	opisie	sylwetki	naukowej	Pro‐
fesora.	

Zawartość	niniejszej	monografii	podzielono	na	trzy	części,	które	od‐
zwierciedlają	 główne	 pola	 zainteresowań	 naukowych	 Profesora	 An‐
drzeja	 Suliborskiego,	 tj.	 problematyka	 Geografii	 miasta	 (osadnictwa),	
regionu	jako	przedmiotu	badań	Geografii	oraz	ideowych	korzeni	i	toż‐
samości	Geografii	jako	dyscypliny	naukowej	i	edukacyjnej.	

Istotą	wszystkich	 części	 zbioru	 prac	 jest	 podkreślenie	myśli	 prze‐
wodniej	 odnoszącej	 się	 do	 refleksji	 nad	 ideą	Geografii	 jako	 dziedziny	
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wiedzy	i	sposobów	w	jaki	przedstawia	oraz	interpretuje	rzeczywistość.	
Refleksja	ta	wynika	z	przekonania	Profesora,	że	Geografia	jest	społecz‐
nie	potrzebna	i	stanowi	interesujący	punkt	widzenia	miejsca	człowieka	
w	 środowisku	 życia,	 a	 jej	 podstawy	 teoretyczno‐metodologiczne	 po‐
zwalają	 tworzyć	 pewne	 nadbudowy	 interpretacyjne	 oraz	 komuniko‐
wać	 się	 z	pokrewnymi	dziedzinami	wiedzy.	 Szczególne	 zainteresowa‐
nie	 Jubilata	 kierowane	 było	 w	 stronę	 koncepcji	 strukturalno‐funk‐
cjonalnej	i	właśnie	ona	w	największym	zakresie	określiła	przemyślenia	
dotyczące	istoty	miasta,	regionu	i	samej	dziedziny	badań	–	Geografii.	

Mamy	nadzieję,	że	zbiór	prac	będzie	inspirujący	dla	osób	podejmują‐
cych	badania	naukowe	z	tego	zakresu,	oraz	w	pracy	dydaktycznej.	Pra‐
gniemy	 aby	 zawarta	 tu	 treść	 wzmocniła	 geograficzną	 tożsamość	 oraz	
pobudzała	do	twórczego	działania,	zwłaszcza	młodych	Geografów.		

W	 tych	 uroczystych	 dniach,	 kiedy	 świętujemy	 70‐lecie	 i	 prawie	
półwiecze	 życia	 zawodowego	 Profesora	 Andrzeja	 Suliborskiego,	 ży‐
czymy	 Jubilatowi	 z	 całego	 serca	wielu	 lat	 zdrowia,	 pomyślności,	 nie‐
słabnącej	 aktywności	 zawodowej	 i	 wielu	 pozytywnych	 doświadczeń.	
Składamy	w	tym	miejscu	–	my	–	uczniowie,	współpracownicy	z	Zespo‐
łu	naukowo‐dydaktycznego	Katedry	Geografii	Regionalnej	i	Społecznej	
UŁ	wielkie	podziękowania	za	trud	włożony	w	naszą	geograficzną,	i	nie	
tylko,	edukację,	czas	poświęcony	na	wspólne	rozmyślania	o	sprawach	
życiowych	 i	 zawodowych,	 wspieranie	 naszej	 akademickiej	 wolności		
i	coś	czego	nie	da	się	wyrazić	słowami,	a	tworzy	poczucie,	że	jest	nam	
dane	być	„razem”.	

	

Pracowni	Katedry	Geografii	Regionalnej	i	Społecznej	
Uniwersytetu	Łódzkiego	

Kwiecień,	2016	r.

	 	



	

	

	

	

	

I.	DROGA	NAUKOWA

Andrzej	Józef	Suliborski,	syn	Stanisława	i	Bożenny	Gawskiej,	urodził	
się	13	grudnia	1945	roku	w	Łodzi	w	rodzinie	inteligenckiej.	Ojciec	Sta‐
nisław	ukończył	przed	wojną	studia	lekarskie	na	Akademii	Medycznej	
w	Warszawie.	W	 okresie	 okupacji	 był	 więźniem	 niemieckiego	 obozu	
koncentracyjnego	 w	 Oświęcimiu.	 Matka	 Bożenna	 ukończyła	 przed	
wojną	 Centralny	 Instytut	 Wychowania	 Fizycznego	 im.	 Józefa	 Piłsud‐
skiego	 w	 Warszawie	 (dzisiejszy	 AWF).	 Była	 reprezentantką	 klubów	
sportowych	Polonii	Warszawa	 i	Warszawianki	w	 lekkiej	atletyce	oraz	
piłce	ręcznej.	

Andrzej	 Suliborski	 uczęszczał	 do	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 55	 i	 Li‐
ceum	 Ogólnokształcącego	 nr	 XIII	 im.	 Marii	 Piotrowiczowej	 w	 Łodzi,		
w	którym	uzyskał	w	roku	1963	maturę.	Bezpośrednio	po	maturze	zo‐
stał	przyjęty	na	studia	geograficzne	na	Wydział	Biologii	i	Nauk	o	Ziemi	
Uniwersytetu	Łódzkiego.	Swoje	zainteresowania	naukowe	rozwinął	na	
trzecim	 roku	 studiów	 uczestnicząc	w	 pracach	 badawczych	 Koła	Nau‐
kowego	Geografów	UŁ,	którego	został	wiceprzewodniczącym	a	później	
przewodniczącym.	 Prowadzone	 w	 ramach	 Koła	 Naukowego	 badania	
oraz	 uczestnictwo	 w	 zjazdach	 naukowych	 i	 seminariach	 terenowych	
organizowanych	przez	Komitety	Koordynacyjne	Kół	Naukowych	Geo‐
grafów	w	Poznaniu	i	Gdańsku	ugruntowały	jego	przekonanie	o	tym,	że	
po	 skończeniu	 studiów	 chce	 zajmować	 się	 badaniami	 naukowymi		
i	pracą	dydaktyczną.	

W	 roku	 1968	 obronił	 pracę	 magisterską	 pt.	 „Julianów	 –	 studium	
geograficzne	osiedla	mieszkaniowego	w	Łodzi”,	której	promotorem	był	
prof.	dr	Ludwik	Straszewicz	oraz	zdał	egzamin	magisterski.	W	tym	też	
roku	rozpoczął	pracę	naukowo‐dydaktyczną	na	etacie	asystenta	w	Za‐
kładzie	Geografii	Ekonomicznej	UŁ	kierowanym	przez	swojego	promo‐
tora.	Po	trzech	latach	pracy	(w	roku	1971)	i	opublikowaniu	pierwszych	
artykułów	został	awansowany	na	etat	starszego	asystenta	w	Katedrze	
Geografii	Ekonomicznej	UŁ.	

W	roku	1973	był	organizatorem	i	uczestnikiem	wyprawy	naukowej	
pod	kierownictwem	ówczesnego	dr.	Stanisława	Liszewskiego	do	Afryki	
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północnej	 („Afryka	 1973”),	 w	 której	 brali	 udział	 pracownicy	 Instytu‐
tów	Geografii	 i	 studenci	geografii	UŁ.	Wyjazd	ten	był	ważny	z	punktu	
widzenia	naukowego	i	poznawczego	(przejazd	przez	kraje	Europy	za‐
chodniej,	pobyt	badawczy	w	Hiszpanii	i	Maroku),	ale	także	dlatego,	że	
miał	 wpływ	 na	 kształtowanie	 się	 osobowości	 A.	 Suliborskiego,	 jego	
postawy	społecznej	 i	 stosunku	do	 ludzi	 z	nim	związanych.	W	 tym	sa‐
mym	roku	urodził	mu	się	syn	Filip.	

W	roku	1974	A.	Suliborski	 rozpoczął	badania	związane	z	 tematem	
pracy	 doktorskiej:	 „Zmiany	 funkcji	 miast	 województwa	 łódzkiego		
w	latach	1960–1970”.	Jej	promotorem	był	prof.	dr	Ludwik	Straszewicz,	
a	 recenzentami,	 nieżyjący	 już	 dzisiaj,	 doc.	 dr	 hab.	 Stefan	 Witkowski		
z	Politechniki	Świętokrzyskiej	i	doc.	dr	Zdzisław	Batorowicz	z	Uniwer‐
sytetu	Łódzkiego.	

Po	 obronie	 pracy	doktorskiej	w	 roku	1976	 został	 awansowany	 na	
etat	 adiunkta	w	Zakładzie	Geografii	 Ekonomicznej	 i	Organizacji	 Prze‐
strzeni,	 w	 którym	 pracował	 do	 roku	 1981.	 Po	 utworzeniu	 Instytutu	
Geografii	Ekonomicznej	i	Organizacji	Przestrzeni	początkowo	pracował	
w	 Zakładzie	 Geografii	 Miast	 i	 Turyzmu,	 a	 od	 roku	 1982	w	 Zakładzie	
(później	 Katedrze)	 Geografii	 Politycznej	 i	 Ekonomicznej	 Regionalnej.	
Już	jako	adiunkt	odbył	(1976)	dwumiesięczny	staż	zawodowy	w	Biurze	
Planowania	Regionalnego	Makroregionu	Środkowo‐Zachodniego	w	Poz‐
naniu,	gdzie	zajmował	się	praktycznymi	problemami	planowania	sieci	
osadniczej	i	inwestycji	przemysłowych.	Będąc	na	stanowisku	adiunkta	
odbył	także	10‐dniowy	staż	w	Uniwersytecie	Aix‐Marseille	oraz	kilka‐
krotne	wyjazdy	studialne	do	Uniwersytetu	Tbilisi	w	Gruzji	i	Uniwersy‐
tetów	w	 Preszowie	 i	 Bańskiej	 Bystrzycy	 na	 Słowacji.	 Na	 Uniwersyte‐
tach	 tych	 prowadził	 również	 wykłady	 z	 geografii	 społeczno‐ekono‐
micznej	Polski	i	geografii	osadnictwa,	a	także	odbył	liczne	studia	tere‐
nowe.	Zarówno	staż	zawodowy		i	wcześniejsze	(już	w	czasach	studenc‐
kich)	wyjazdy	 i	wyprawy	do	różnych	krajów	wpłynęły	na	zaintereso‐
wania	naukowe	A.	Suliborskiego	geografią	regionalną,	studiami	regio‐
nalnymi	 i	 planowaniem	 przestrzennym.	 W	 roku	 1981	 był	 kierowni‐
kiem	naukowym	wyprawy	do	Afryki	Środkowej,	w	której	uczestniczyli	
pracownicy	 i	studenci	geografii	oraz	biologii	UŁ.	Niestety	wyprawa	ta	
zakończyła	 się	niepowodzeniem	 i	 z	 powodów	 losowych	 została	prze‐
rwana	już	we	Włoszech.	

W	roku	1994	A.	Suliborski	będąc	przeciwnikiem	przymusu	robienia	
habilitacji	 na	własną	prośbę	przeszedł	na	 etat	 starszego	wykładowcy		
w	 Katedrze	 Geografii	 Politycznej	 i	 Studiów	 Regionalnych,	 na	 którym	
pracował	 do	 roku	 2001.	W	 tym	 czasie	mimo	 zwiększonych	 obowiąz‐
ków	dydaktycznych	 (pensum	minimalne	wynosiło	 300	 a	 później	 360	
godz.	 rocznie)	 prowadził	 nadal	 intensywne	 badania,	 uczestniczył		
w	życiu	naukowym,	publikował	artykuły,	a	także	dokształcał	się	zawo‐
dowo.	 W	 roku	 akademickim	 1996/1997	 ukończył	 dwusemestralne	
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studium	 Kształtowania	 i	 Ochrony	 Środowiska	 na	 UŁ	 a	 w	 roku	 1997		
w	ramach	programu	Tempus	zdobył	również	certyfikat	z	zakresu	roz‐
woju	 lokalnego	 i	gospodarki	przestrzennej	w	Unii	Europejskiej	 (Local	
development	and	spatial	management	in	the	Europen	Union).	

W	 roku	 2001	 na	 Wydziale	 Nauk	 Geograficznych	 UŁ	 A.	 Suliborski	
uzyskał	 stopień	doktora	habilitowanego	w	zakresie	geografii	 społecz‐
no‐ekonomicznej.	 Podstawą	 uzyskania	 stopnia	 naukowego	 był	 zbiór	
ośmiu	 monotematycznych	 artykułów	 oraz	 opublikowany	 komentarz	
do	tego	zbioru	w	postaci	książki	pt.	 „Funkcje	 i	struktura	 funkcjonalna	
miast.	 Studia	 empiryczno‐teoretyczne”.	 Recenzentami	 w	 przewodzie	
habilitacyjnym	byli:	prof.	dr	hab.	E.	Biderman	z	UAM	w	Poznaniu,	prof.	
dr	 hab.	Wiesław	Maik	 z	UMK	w	Toruniu	 oraz	 prof.	 dr	 hab.	 Stanisław	
Liszewski	z	UŁ.	Po	uzyskaniu	stopnia	dr	hab.	przez	trzy	lata	A.	Sulibor‐
ski	(2001‐	2004)	pracował	na	etacie	adiunkta,	a	od	roku	2004	na	etacie	
profesora	nadzwyczajnego,	w	Katedrze	Geografii	Politycznej	i	Studiów	
Regionalnych	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	w	 której	 od	 roku	 2002	 kiero‐
wał	Zakładem	Badań	Społecznych	i	Regionalnych.	
W	 latach	 2002–2005	 A.	 Suliborski	 pracował	 równolegle	 na	 drugim	
etacie	profesora	nadzwyczajnego	w	Wyższej	Szkole	Przedsiębiorczości	
i	Zarządzania	w	Łodzi.	W	2007	roku	został	kierownikiem	samodzielnego	
Zakładu	Geografii	Regionalnej	i	Społecznej	na	UŁ.	W	okresie	tym	współ‐
pracował	również	z	Wyższą	Szkołą	Turystyki	i	Hotelarstwa	w	Łodzi.	

Tytuł	Profesora	otrzymał	z	rąk	Prezydenta	Rzeczpospolitej	w	roku	
2010.	 Recenzentami	 jego	 dorobku	 naukowego,	 pracy	 dydaktycznej	
oraz	organizacyjnej	byli	profesorowie:	Teresa	Czyż	z	UAM	w	Poznaniu,	
Andrzej	 Lisowski	 z	 Uniwersytetu	 Warszawskiego,	 Eugeniusz	 Rydz		
z	Akademii	Pomorskiej	w	Słupsku	oraz	Andrzej	Matczak	z	UŁ.	Po	uzy‐
skaniu	tytułu	otrzymał	etat	profesora	zwyczajnego	na	UŁ	oraz	kierow‐
nictwo	 Katedry	 Geografii	 Regionalnej	 i	 Społecznej	 na	Wydziale	 Nauk	
Geograficznych.	
	

Rozwój	naukowy	

Pierwsze	 badania	 A.	 Suliborskiego	 o	 charakterze	 naukowym	 były	
związane	 z	 tematem	 jego	 pracy	 magisterskiej.	 Zaangażowanie	 w	 jej	
realizację	wiązało	się	z	chęcią	uzyskania	pełnej	wiedzy	o	przedmiocie	
oraz	miało	podłoże	emocjonalne,	ponieważ	w	osiedlu	 tym	urodził	 się		
i	mieszka	do	tej	pory.	Położone	nad	niewielką	rzeczką	osiedle	Julianów,	
którego	 początki	 zabudowy	 mieszkaniowej	 przypadają	 na	 lata	 dwu‐
dzieste	 ubiegłego	wieku,	 stanowiło	 doskonałe	 pole	 badań	 geograficz‐
nych.	Bezpośrednim	opiekunem	i	nauczycielem	podstaw	pracy	badaw‐
czej	 był	 wówczas	 dr	 Stanisław	 Pączka,	 nieżyjący	 już	 dzisiaj	 dr	 hab.,	
prof.	UŁ	i	wieloletni	dyrektor	Instytutu	Geografii	Ekonomicznej	i	Orga‐
nizacji	Przestrzeni.	Wzorce	metodologicznie	czerpał	z	badań	morfoge‐
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netycznych	prowadzonych	w	Zakładzie	Geografii	Ekonomicznej	przez	
ówczesnego	dr.	Marka	Kotera.	

Temat	pracy	magisterskiej	 i	specjalizacja	Zakładu	Geografii	Ekono‐
micznej,	 w	 którym	 pracował,	 ukierunkowały	 jego	 zainteresowania	
naukowe	na	geografię	miast	jako	główną	dziedzinę	badań.	Drugim	nur‐
tem	badań	była	geografia	regionalna	(społeczno‐ekonomiczna),	a	póź‐
niej	także	edukacja	regionalna,	z	którymi	wiązały	go	tradycje	ich	upra‐
wiania	w	instytucie	przez	prof.	Ludwika	Straszewicza,	prof.	Jana	Dylika	
oraz	w	zakresie	edukacji	prof.	Annę	Dylikową	i	doc.	Zdzisława	Batoro‐
wicza.	 Trzeci	 kierunek	 dociekań	 naukowych	 A.	 Suliborskiego	 skiero‐
wany	był	na	teorię	i	metodologię	geografii.	Zainteresowania	tą	tematy‐
ką	wyraziły	się	w	postaci	wielu	artykułów	i	trzech	książek	oraz	w	ini‐
cjatywie	i	organizacji	wraz	z	koleżanką	z	Katedry	prof.	Krystyną	Rem‐
bowską	 i	prof.	Wiesławem	Maikiem	z	Uniwersytetu	w	Toruniu	 i	WSG		
w	Bydgoszczy	cyklicznych	seminariów	teoretyczno‐metodologicznych.	
Efektem	 tych	 spotkań	 była	 seria	 monografii	 naukowych	 (10	 tomów)	
redagowana	przez	 organizatorów	pod	wspólnym	 tytułem	 „Podstawo‐
we	idee	i	koncepcje	w	geografii”.	

Głównym	kierunkiem	badań	naukowych	A.	 Suliborskiego	 jest	 geo‐
grafia	 miast	 (osadnictwa	 miejskiego).	 Podstawą	 dla	 studiowania	 tej	
problematyki	 stanowiły	wieloletnie	 doświadczenia	 zdobyte	w	 trakcie	
prac	 terenowych.	 Od	 początku	 pracy	 naukowo‐dydaktycznej	 A.	 Suli‐
borski	 miał	 bardzo	 dobre	 możliwości	 prowadzenia	 takich	 badań	
uczestnicząc,	 a	 po	 doktoracie	 kierując	 ćwiczeniami	 terenowymi	 dla	
studentów	 geografii	 oraz	 biorąc	 udział	 w	 pracach	 naukowo‐badaw‐
czych	na	rzecz	gospodarki.	W	badaniach	z	zakresu	geografii	miast	inte‐
resowały	go	dwa	główne	zagadnienia:	
–	przestrzenne	struktury	społeczno‐gospodarcze	miasta,	 ich	organiza‐

cja	i	funkcjonowanie	oraz	oddziaływania	lokalne	i	regionalne	miast,	
–	 systemy	miejskie	 (osadnicze)	 ich	zróżnicowanie	 i	 ewolucja	 funkcjo‐

nalna.	
Zainteresowania	A.	Suliborskiego	problematyką	wnętrza	miasta,	je‐

go	genezą	oraz	zróżnicowaniem	morfologicznym,	funkcjonalnym	i	spo‐
łecznym	zapoczątkowane	zostało	tematyką	pracy	magisterskiej,	a	póź‐
niej	ugruntowane	w	trakcie	prowadzonych	przez	zespół	pracowników	
Zakładu	 Geografii	 Ekonomicznej	 UŁ	 studiów	 inwentaryzacji	 urbani‐
stycznej	miast	województwa	opolskiego	i	kieleckiego.	W	studiach	tych	
A.	 Suliborski	 zajmował	 się	 szeroko	 rozumianym	 mieszkalnictwem.	
Problematyka	 ta	w	polskiej	 geografii	 –	wówczas	 (lata	70.	 XX	w.)	 pio‐
nierska	–	rozwijana	była	w	Zakładzie	Geografii	Ekonomicznej	głównie	
przez	 Jerzego	 Dzieciuchowicza.	 Osiągnięcia	 A.	 Suliborskiego	 w	 tym	
zakresie	dotyczą	opracowania	oryginalnej	koncepcji	pojęcia	„środowi‐
sko	mieszkaniowe”	(wewnętrznego	i	zewnętrznego)	oraz	założeń	me‐
todycznych	jego	badania	(artykuł	pt.	Środowisko	mieszkaniowe	miasta	



Droga	życiowa	 13	

jako	 przedmiot	 badań	 geografii	 osadnictwa,	 1972).	 Była	 to	 pierwsza		
w	 geografii	 polskiej	 próba	 sformułowania	 koncepcji	 kompleksowego	
ujęcia	środowiska	mieszkaniowego	miasta.	

A.	Suliborski	prowadził	również	studia	nad	organizacją	przestrzeni	
miejskiej	 i	 jej	 funkcjonowaniem.	 Były	 to	 studia	 nad	 strukturą	 prze‐
strzenną	 osiedla	 mieszkaniowego,	 wiejskiego	 układu	 osadniczo‐his‐
torycznego	 w	 górach	 Sierra	 Nevada	 w	 Hiszpanii,	 organizacją	 prze‐
strzenną	stosunków	wielkościowych	i	własnościowych	działek,	a	także	
funkcjonowaniem	 systemów	 usługowych	 i	 produkcyjnych.	 Ważnym	
osiągnięciem	metodycznym	w	tym	zakresie	było	opracowane	pod	kie‐
runkiem	A.	Suliborskiego	studium	struktury	przestrzennej	miasta	Sie‐
radza.	Stanowi	ono	próbę	przedstawienia	monograficznej	syntezy	geo‐
graficzno‐ekonomicznej	 miasta	 zarówno	 zróżnicowanie	 przestrzeni	
miejskiej,	 jej	 genezę	 i	 organizację	 funkcjonalną,	 jak	 i	 oddziaływanie	
miasta	 i	 jego	 powiązania	 w	 układzie	 lokalnym,	 regionalnym	 i	 krajo‐
wym.	 Innym	 miastem	 regionu	 łódzkiego,	 któremu	 A.	 Suliborski	 po‐
święcił	badania	był	Uniejów	–	wówczas	 jeden	z	najmniejszych	ośrod‐
ków	 lokalnych	w	 regionie	 łódzkim.	Były	 to	 studia,	 które	 zostały	 opu‐
blikowane	w	bardzo	obszernej	monografii	historycznej	tego	miasta.	

Łódź,	 jej	 przestrzeń	 i	 region	 miejski,	 gospodarka,	 mieszkańcy,	 od	
początku	kariery	naukowej	stanowiły	zawsze	przedmiot	 jego	studiów	
naukowych.	Były	 to	 badania	o	 charakterze	 społecznym	 takie	 jak	 zna‐
czenie	 społeczne	metropolii	 łódzkiej,	 rola	 i	 znaczenie	 łódzkich	przed‐
siębiorców	w	procesie	zmiany	gospodarczej,	czy	funkcjonowanie	i	rola	
rad	 osiedlowych	 w	 przestrzeni	 miejskiej,	 czy	 też	 szersze	 studia	 po‐
święcone	 czynnikom,	mechanizmom	 i	 skutkom	 powstających	w	mie‐
ście	dysproporcji	społecznych	i	gospodarczych.	W	wymiarze	regional‐
nym	były	 to	badania	odnoszące	się	do	metropolii	 łódzkiej,	 jej	proble‐
mów	 integracji	 społeczno‐gospodarczej	 i	 funkcjonalnej.	 Znaczącym	
osiągnięciem	naukowym	A.	Suliborskiego	są	opracowane	we	współau‐
torstwie	 z	 prof.	 Aleksandrą	 Jewtuchowicz	 rozdziały	 dotyczące	 gospo‐
darki	 oraz	 życia	 społecznego	 i	 kulturalnego	 w	 obszernej	 monografii	
miasta	 Łodzi	wydanej	 również	w	wersji	 anglojęzycznej.	Niewątpliwie	
znaczącym	wyzwaniem	intelektualnym	było	uczestniczenie	w	opraco‐
waniu	koncepcji	atlasu	Łodzi,	 redakcja	czterech	plansz	oraz	współau‐
torstwo	zamieszczonych	na	nich	map.	

Relacje	 między	 miastem	 a	 otaczającą	 go	 najbliższą	 i	 dalszą	 prze‐
strzenią	społeczno‐gospodarczą	A.	Suliborski	badał	przez	identyfikację	
przestrzenną	 różnych	 funkcji	 egzogenicznych	 oraz	 związki	 społeczne	
(demograficzne)	miasta	z	jego	otoczeniem.	Badania	takie	prowadził	na	
przykładzie	 takich	miast	 jak	Nysa,	 Sieradz,	 Humenne	w	 Słowacji,	 czy	
Łódź.	Stanowiły	one	empiryczną	podstawę	do	prowadzenia	rozważań	
teoretycznych	nad	pojęciami	aglomeracji	wielkomiejskiej	 i	strefy	pod‐
miejskiej.	
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Wszystkie	artykuły	z	tej	problematyki	w	swojej	 istocie	odnoszą	się	
przede	 wszystkim	 do	 empiryczno‐teoretycznego	 rozpoznania	 funkcji	
regionalnych	 (lokalnych)	miast	 i	mieszczą	 się	w	 szeroko	 pojętej	 pro‐
blematyce	 funkcjonalnej,	 która	 wyrasta	 z	 tradycji	 i	 dokonań	 łódzkiej	
szkoły	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej.	 A.	 Suliborski	 kontynuując		
i	rozwijając	badania	funkcjonalne	nad	systemami	miejskimi	niewątpli‐
wie	 stał	 się	 bardzo	 ważnym	 przedstawicielem	 tego	 nurtu	 w	 Polsce,	
wybitnym	znawcą	problematyki	przemian	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjo‐
nalnej	osadnictwa.	

Swoje	badania	w	tym	zakresie	rozpoczął	pracą	doktorską	na	temat	
zmian	 funkcji	 miast	 w	 regionie	 łódzkim	 wykorzystując	 do	 tego	 celu	
metodologię	analizy	regionalnej,	 i	kontynuowane	przez	cały	okres	ka‐
riery	zawodowej.	Wyniki	tych	badań	opublikował	w	ponad	30.	artyku‐
łach	naukowych,	mapach	i	dwóch	książkach	(praca	habilitacyjna	i	tzw.	
monografia	profesorska).	

Wszystkie	 opublikowane	 prace	 zarówno	 te,	 które	 zawierają	 empi‐
ryczną	weryfikację	określonych	tez,	jak	i	te	próbujące	rozwinąć	istnie‐
jące	 koncepcje	 lub	 sformułować	 nowe,	 przyczyniły	 się	 poważnie	 do	
rozwoju	nurtu	strukturalno‐funkcjonalnego	w	polskiej	geografii	osad‐
nictwa.	Problemy	podnoszone	w	tych	pracach	to:	
a)	 tożsamość	 filozoficzna	 nurtu	 strukturalno‐funkcjonalnego	 i	 sposób	

w	 jaki	 opisuje	 on	 w	 geografii	 miast	 człowieka	 oraz	 otaczającą	 go	
rzeczywistość,	

b)	znaczenie	funkcji	miejskich	w	procesach	integrujących	lub	dezinte‐
grujących	sieć	osadniczą	na	poziomie	regionalnym,	

c)	 ewolucja	 struktury	 funkcjonalnej	 i	 funkcji	 miast	 oraz	 czynników	
sprawczych	wywołujących	 tę	 zmianę	oraz	 jej	 skutki	w	przestrzeni	
miejskiej,	

d)	 rozumienia	 w	 geografii	 miast	 terminu	 funkcja	 i	 poszerzenie	 jego	
zakresu	treści	oraz	związanie	funkcji	z	konkretnym	miejscem.	
Całość	 rozwijanej	 w	 pracach	 A.	 Suliborskiego	myśli	 odnosi	 się	 do	

sformułowania	nowych	diachronicznych	ujęć	 funkcjonalnych	 i	 ich	ko‐
notacji	społecznych.	 Istotą	 jest	odejście	od	ahistoryczności	przez	włą‐
czenie	w	proces	poznawczy	wektora	 czasu	oraz	 rozszerzenie	 zakresu	
rozumienia	pojęcia	funkcja	miasta	o	jej	społeczną	treść	i	interpretację.	
Wprowadzając	 do	 badań	 funkcjonalnych	 czynnik	 czasu	 A.	 Suliborski	
przedstawił	 metodologię	 badania	 procesu	 zmian	 funkcjonalnych.	
Wprowadzona	koncepcja	genetyczno‐funkcjonalna	opisuje	dzieje	funk‐
cjonalne	miasta	jako	pochodną	tzw.	czynników	funkcjonalnych.	

Z	 kolei	 interpretując	 miasto	 w	 kategoriach	 miejsca	 i	 terytorium	
człowieka,	 który	 jest	 twórcą,	 użytkownikiem	 i	 sprawcą	 wszystkich	
zmian,	A.	Suliborski	 sformułował	koncepcję	 funkcji	miejsca	definiując	
ją	jako	korelat	treści	materialno‐informacyjnych	oraz	przypisywanych	
miejscu	społecznych	znaczeń	i	wartości.	Opracowany	program	stanowi	
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płaszczyznę	 integracji	 badań	 funkcjonalnych	 i	 morfologicznych	 oraz	
jest	 łącznikiem	 pomiędzy	 podejściem	 klasycznym	 w	 geografii	 miast	
(bliskim	radykalnemu	empiryzmowi)	a	humanistycznym.	Rekonstruk‐
cja	badań	funkcjonalnych,	którą	A.	Suliborski	przeprowadził	w	geogra‐
fii	 społeczno‐ekonomicznej,	 została	 przedstawiona	w	 jego	 książce	 pt.	
„Funkcjonalizm	 w	 polskiej	 geografii	 miast.	 Studia	 nad	 genezą	 i	 poję‐
ciem	 funkcji”	 (2010).	 Stanowi	 ona	 podsumowanie	 jego	 wieloletnich	
badań	empirycznych	i	przemyśleń	teoretycznych	nad	funkcjonalizmem	
w	pol‐skiej	geografii	miast	oraz	przedstawia	pewne	nowe	sposoby	jego	
interpretacji.	Jej	autor	wyraża	przekonanie,	że	funkcjonalizm	w	geogra‐
fii	nie	wyczerpał	jeszcze	swoich	możliwości	opisu	i	wyjaśniania	zjawisk	
miejskich	pod	warunkiem	nowej	konceptualizacji	pojęcia	funkcji	w	geo‐
grafii	jako	kategorii	polimorficznej.	Istotnym	osiągnięciem	poznawczym	
pracy	jest	rekonstrukcja	znaczeń	i	zakresu	treści	kluczowego	dla	nurtu	
funkcjonalnego	pojęcia	funkcji	prowadząca	do	jego	klasyfikacji	i	osadze‐
nia	w	kontekście	różnych	podejść	teoretyczno‐metodologicznych.	

Ważnym	aspektem	działalności	naukowej	A.	Suliborskiego	w	zakre‐
sie	problematyki	miejskiej	są	różne	niepublikowane	opracowania	eks‐
perckie	 na	 potrzeby	 miast.	 Były	 to	 studia	 z	 zakresu	 problematyki	
mieszkaniowej,	 oceny	 funkcjonowania	 gospodarek	 miast,	 strategie	
rozwoju	miast	i	inne.	

W	zakresie	geografii	regionalnej	dorobek	naukowy	A.	Suliborskiego	
liczy	blisko	40	publikacji	oraz	kilkadziesiąt	opracowań	niepublikowa‐
nych	wykonanych	na	rzecz	gospodarki	regionalnej.	Badania	te	dotyczą	
studiów	regionalnych	o	charakterze	naukowo‐utylitarnym	(prowadzo‐
ne	 w	 różnych	 regionach	 –	 głównie	 jednak	 w	 regionie	 łódzkim)	 oraz	
edukacji	 i	 dydaktyki	 regionalnej	 w	 ramach,	 której	 opublikował	 pod‐
ręczniki	(6	książek)	i	kilka	artykułów.	

Studia	 regionalne	 A.	 Suliborskiego,	 zwłaszcza	 te	 odnoszące	 się	 do	
regionu	łódzkiego,	wynikają	z	profilu	naukowego	Katedry	i	prowadzo‐
nej	 dla	 studentów	 specjalizacji,	 na	 której	miał	wykłady.	Niewątpliwie	
na	 zainteresowanie	 studiami	 regionalnymi	 miał	 wpływ	 odbyty	 staż	
specjalistyczny	 w	 Biurze	 Planowania	 Regionalnego	 Makroregionu	
Środkowo‐Zachodniego	 w	 Poznaniu.	 Po	 powrocie	 z	 Poznania	 wraz		
z	 doc.	 dr.	 Zdzisławem	 Batorowiczem	 rozpoczął	 badania	 nad	 powoła‐
nymi	 w	 roku	 1975	 w	 Polsce	 makroregionami.	 Posumowaniem	 tych	
studiów	była	 książka	 z	 roku	1983	pt.	 „Geografia	 ekonomiczna	Polski.	
Makroregiony	gospodarczo‐planistyczne”	 (która	miała	 trzy	zmienione	
wydania).	 Głównym	 założeniem	 pracy	 była	 identyfikacja	 struktury	
regionalnej	 Polski	 przez	 ustalenie	 geograficznej	 indywidualności	 re‐
gionów.	Badania	 regionalne	odnosiły	 się	z	małymi	wyjątkami	związa‐
nymi	z	pracami	na	rzecz	gospodarki	(Śląsk	Opolski)	do	obszaru	regio‐
nu	 łódzkiego.	 Prace	 te	 dotyczyły	 regionu	 BOP	 (Bełchatowski	 Okręg	
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Przemysłowy),	oraz	struktur	przestrzenno‐funkcjonalnych	województw	
sieradzkiego	i	piotrkowskiego.	

Odrodzenie	 się	podmiotowości	 regionalnej	oraz	 tocząca	 się	dysku‐
sja	nad	potrzebą	zmiany	podziału	administracyjnego	państwa	stanowi‐
ły	 główne	 motywy	 podjęcia	 przez	 A.	 Suliborskiego	 studiów	 dotyczą‐
cych	podziałów	administracyjnych	na	obszarze	środkowej	Polski.	Mia‐
ły	one	w	dużej	mierze	charakter	regionalnych	studiów	z	geografii	spo‐
łeczno‐politycznej.	 Początkowo	dotyczyły	one	 zagadnień	ogólnych	 ta‐
kich,	jak	region	i	regionalizm	jako	kategorii	geografii	politycznej,	uwa‐
runkowania	 polityczne	 i	 społeczne	 koncepcji	 podziałów	 administra‐
cyjnych	 Polski,	 ideologiczne	 dylematy	 współpracy	 transgranicznej		
w	 jednoczącej	się	Europie.	Później	miały	 już	charakter	studiów	empi‐
rycznych	 poświęconych	 preferencji	 administracyjnej	 i	 akceptacji	 re‐
formy	 terytorialnej	 przez	 mieszkańców.	 Synteza	 tych	 badań	 znalazła	
się	we	współautorskiej	 książce	poświęconej	delimitacji	 potencjalnego	
obszaru	województwa	łódzkiego	nagrodzonej	przez	Prezydenta	Miasta	
Łodzi.	

Po	 reformie	 ustroju	 terytorialnego	 i	 powołaniu	 16.	 województw		
A.	 Suliborski	 zajął	 się	 badaniem	 problemu	 funkcjonowania	 drugiego	
ogniwa	 (powiatów)	 administracji	 krajowej	 na	 obszarze	 aglomeracji	
łódzkiej.	Wyniki	tych	badań	opublikowane	zostały	we	współautorskiej	
książce,	 która	 dostarczyła	 naukowych	 przesłanek	 do	 podejmowania	
decyzji	o	zmianach	podziału	administracyjnego	na	tym	obszarze.	

Badania	nad	elementami	struktury	regionalnej	A.	Suliborski	przed‐
stawił	najpierw	w	postaci	dwóch	rozdziałów	w	monografii	wojewódz‐
twa	 łódzkiego,	 a	 następnie	 współredagując	 dwie	 książki	 poświęcone	
kształtowaniu	 się	 łódzkiego	 regionu	 społeczno‐gospodarczego	 oraz	
procesom	 jego	przestrzennej	 transformacji	 (razem	z	prof.	Aleksandrą	
Jewtuchowicz).	Opracowania	te	są	ze	sobą	komplementarne,	pierwsze	
–	 w	 części	 retrospektywnej	 identyfikuje	 strukturę	 regionalną	 oraz	
główne	 procesy	modelujące	 jej	 zmianę,	 drugie	 –	 wskazuje	 na	 relację	
pomiędzy	transformacją	regionu	a	procesami	globalnymi	 i	ukazuje	na	
przykładzie	badanych	przypadków	zróżnicowanie	przestrzenne	proce‐
sów	zmiany	regionu	łódzkiego	w	płaszczyznach	gospodarczej,	społecz‐
nej	 i	 osadniczej.	 Książki	 te	 są	 ukoronowaniem	 długoletnich	 badań		
A.	Suliborskiego	nad	przestrzenią	regionalną	województwa	łódzkiego.	

Bardzo	ważną	 dziedziną	 studiów	 regionalnych	 były	 także	 opraco‐
wania,	 ekspertyzy,	 strategie,	 diagnozy	 (ponad	 20)	 wykonane	 przez		
A.	Suliborskiego	na	potrzeby	samorządowych	władz	regionalnych	róż‐
nego	 szczebla	 administracyjnego,	 a	 także	 opracowania	 naukowe	wy‐
konywane	w	ramach	realizacji	tematów	tzw.	centralnych	lub	KBN‐u.	

Za	największe	osiągnięcie	naukowe	A.	Suliborskiego	w	zakresie	stu‐
diów	 regionalnych	 należy	 uznać	 dopracowanie	 metodologii	 analizy	
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regionalnej	polegającej	na	odejściu	od	ujęcia	monograficznego	na	rzecz	
badania	najważniejszych	problemów	charakterystycznych	dla	regionu	
i	ich	wyjaśnianiu	na	podstawie	celowo	wybranych	studiów	przypadków.	

Zainteresowanie	 edukacją	 i	 dydaktyką	 regionalną	A.	 Suliborski	 za‐
wdzięcza	doc.	dr.	Zdzisławowi	Batorowiczowi,	wybitnemu	dydaktyko‐
wi	 i	 specjaliście	w	 zakresie	 geografii	 osadnictwa.	 Efektem	 tej	 współ‐
pracy	było	opracowanie	nowoczesnego	podręcznika	do	nauczania	geo‐
grafii	Polski	w	liceum,	którego	pierwsze	wydanie	noszące	tytuł	„Polska	
w	 Europie”	 –	 podręcznik	 geografii	 dla	 szkoły	 średniej	 ukazało	 się		
w	 roku	 1988	 (z	 doc.	 dr.	 Zdzisławem	 Batorowiczem	 oraz	 ówczesnym	
geografem	fizycznym	dr.	Jackiem	Nalewajko).	Podręcznik	prezentował	
główne	 geograficzne	 cechy	 polskiej	 przestrzeni	 na	 tle	 innych	 krajów	
europejskich,	a	w	swoich	założeniach	metodycznych	ograniczał	wiedzę	
faktograficzną	na	rzecz	wyjaśniania	 i	uczenia	o	zjawiskach,	procesach		
i	 związkach	 pomiędzy	 człowiekiem	 a	 środowiskiem	 geograficznym.	
Książka	doczekała	się	jedenastu	wydań	(ostatnie	w	roku	2000),	co	jak	
się	wydaje,	dobrze	świadczy	o	jej	walorach	dydaktycznych.	Uzupełnie‐
niem	 podręcznika	 była	 napisana	 w	 tym	 samym	 składzie	 autorskim		
i	 wydana	w	 roku	 1993	 oraz	wznowiona	w	 roku	 1995	 książka,	 która	
stanowi	 pracę	 metodyczną	 wspomagającą	 nauczycieli,	 ale	 także	 roz‐
szerzającą	 niektóre	 zagadnienia	 poruszane	 w	 podręczniku.	 Efektem	
zainteresowań	edukacją	regionalną	A.	Suliborskiego	było	opublikowa‐
ne	opracowanie	 zespołowe	oryginalnego	programu	kształcenia	 regio‐
nalnego	 w	 zakresie	 dziedzictwa	 kulturowego	 Łodzi	 i	 Regionu	 Polski	
Środkowej	 dla	 różnych	 poziomów	 nauczania.	 Rozwinięciem	 idei	 za‐
wartych	w	 tym	programie	było	wydanie	dwóch	książek	–	pierwszych	
podręczników	 do	 edukacji	 regionalnej	 przeznaczonych	 dla	 uczniów	
liceum	i	gimnazjum.	

Zainteresowania	 podstawami	 teoretycznymi	 i	 metodologicznymi	
geografii	towarzyszą	A.	Suliborskiemu	od	początku	pracy	naukowej,	co	
wyrażał	w	wielu	swoich	artykułach	bez	względu	na	 ich	problematykę	
przedmiotową.	Stały	się	one	jednak	przedmiotem	szczególnych	zainte‐
resowań	 już	 po	 uzyskaniu	 stopnia	 doktora	 habilitowanego.	 Refleksje,	
uogólnienia	i	syntezy	odnoszą	się	przede	wszystkim	do	geografii	miast	
i	studiów	regionalnych,	ale	także	do	całej	geografii,	którą	zawsze	trak‐
tował	 jako	 jedną	 naukę	 zasadniczo	 odmienną	 w	 swoich	 założeniach	
teoretyczno‐metodologicznych,	od	innych.	

Najważniejsze	doświadczenia	 zdobył	podczas	pisania	pracy	habili‐
tacyjnej	 oraz	 książki	 poświęconej	 terminologii	 i	 pojęciom	 z	 geografii	
politycznej	 i	 geopolityki	 we	 współpracy	 z	 prof.	 Marinem	 Baczwaro‐
wem.	Obie	prace	wymagały	przeprowadzenia	szerokich	studiów	i	głę‐
bokiego	namysłu	nad	pojęciami	odnoszącymi	się	do	szeroko	rozumia‐
nej	problematyki	społecznej.	Szereg	zawartych	w	książkach	terminów		
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i	pojęć	niejednokrotnie	wymagał	po	raz	pierwszy	sprecyzowania	i	na‐
dania	im	nowych	znaczeń.	

W	zakresie	geografii	miast	i	osadnictwa	zajmował	się	przed	wszyst‐
kim	funkcjonalizmem	w	geografii	miast	publikując	z	tego	zakresu	sze‐
reg	artykułów	teoretycznych,	których	uogólnienie	zawarł	w	pracy	ha‐
bilitacyjnej,	 a	 później	 w	 książce	 syntetyzującej	 i	 rozwijającej	 nurtu	
funkcjonalny	przez	nadanie	mu	nowych	treści	i	znaczeń.	

Przemyślenia	teoretyczne	w	zakresie	geografii	regionalnej	odnosiły	
się	do	jej	fundamentalnego	pojęcia,	jakim	jest	region,	jego	rola	w	synte‐
zie	 geograficznej	 i	 edukacji	 oraz	 znaczenie	 geografii	 regionalnej	 dla	
naukowego	sensu	i	jedności	geografii.	

Praca	 nad	 książką,	 przemyślenia	 teoretyczne	 w	 zakresie	 geografii	
miast	 oraz	 geografii	 regionalnej	 doprowadziły	 A.	 Suliborskiego	 do	
rozważań	nad	 jednym	z	kluczowych	problemów	dla	geografii,	którym	
jest	 jej	 naukowa	 tożsamość.	 Geografia	 jest	 trudno	 porównywalna	 do	
innych	 nauk	 zarówno	 na	 zasadach	 przedmiotowych	 jak	 i	 metodolo‐
gicznych,	stąd	pytanie	o	 jej	sens	i	specyfikę	 jest	w	pełni	zasadne.	Pró‐
bując	 znaleźć	 odpowiedź	 A.	 Suliborski	 odwołuje	 się	 do	 koncepcji	 re‐
gionalnej,	która	w	jego	przekonaniu	jest	najbliższa	temu,	czym	w	isto‐
cie	jest	geografia	jako	nauka.	Uważa,	że	w	syntezie	wiedzy	regionalnej	
tkwi	tożsamość	naukowa	geografii.	

Zainteresowania	 teoretyczne	 geografią	 A.	 Suliborskiego	 znalazły	
najpełniejszy	wyraz	w	organizowanym	od	2004	r.	 seminarium	razem		
z	prof.	Wiesławem	Maikiem	i	z	prof.	Krystyną	Rembowską	zatytułowa‐
nym:	Podstawowe	idee	 i	koncepcje	w	geografii.	Efektem	tych	spotkań		
i	dyskusji	jest	9	monografii	naukowych,	pod	wspólną	redakcją	organi‐
zatorów,	w	których	znalazły	się	artykuły	i	wypowiedzi	dyskusyjne	wie‐
lu	polskich	geografów,	a	w	przygotowaniu	wydawniczym	jest	 tom	10.	
zamykający	 cykl	 spotkań.	 Książki	 te	 są	 ważną	 wypowiedzią	 polskich	
geografów	w	sprawach	istotnych	dla	rozwoju	geograficznej	myśli	teore‐
tycznej,	a	mianowicie	zaawansowania	poziomu	teoretycznego	geografii,	
indywidualnego	oglądu	 jej	przestrzeni	poznania,	podstaw	 jedności,	 roli		
i	 znaczenia	 naszej	 dyscypliny	 wobec	 wyzwań	 przyszłości,	 podstawo‐
wych	kategorii	geograficznych	takich,	 jak	region,	krajobraz,	przestrzeń,	
miejsce,	terytorium,	czas,	czy	też	postrzeganie	człowieka	w	geografii.	

Ogólnie	 publikowany	 dorobek	 naukowy	 A.	 Suliborskiego	 liczy	 po‐
nad	130	artykułów,	książek	i	innych	publikacji	naukowych	oraz	blisko	
30	 opracowań	 eksperckich	 (diagnozy,	 oceny,	 strategie	 i	 opinie)	 liczą‐
cych	często	kilkadziesiąt	stron	maszynopisu	wykonane	w	ramach	róż‐
nych	 programów	 badawczych	 dla	 gospodarki	 narodowej,	 regionalnej		
i	lokalnej.	Ponadto	A.	Suliborski	wykonał	kilkadziesiąt	recenzji	meryto‐
rycznych	 podręczników	 szkolnych	 i	 programów	 nauczania	 zleconych	
przez	MEN,	recenzji	artykułów	naukowych,	projektów	badań	i	książek	
naukowych.	
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W	trakcie	swojej	pracy	w	Uniwersytecie	Łódzkim	kilkadziesiąt	razy	
uczestniczył	w	 różnego	 rodzaju	konferencjach	krajowych	 i	 zagranicz‐
nych	wygłaszając	 referaty	 i	przewodnicząc	 sesjom.	Organizował	kilka	
konferencji	 krajowych	 i	 zagranicznych,	 w	 tym	 seminaria	 poświęcone	
współczesnym	problemom	 teoretyczno‐metodologicznym	polskiej	 geo‐
grafii.	Był	wykładowcą	na	Uniwersytecie	Tbiliskim	w	Gruzji,	Uniwersy‐
tecie	 w	 Preszowie	 i	 Uniwersytecie	 w	 Bańskiej	 Bystrzycy	 na	 Słowacji.	
Wiele	razy	brał	udział	w	krótkoterminowych	wyjazdach	naukowych	do	
Czech,	Francji,	Gruzji,	Hiszpanii,	Rosji,	Szwecji,	Słowacji	i	Włoch.	

Za	działalność	naukową	A.	Suliborski	otrzymał	cztery	razy	nagrodę	
II	stopnia	i	dwa	razy	I	stopnia	JM	Rektora	UŁ,	wyróżnienie	zespołowe	
JM	 Rektora	 UŁ	 za	 podręcznik	 akademicki,	 nagrodę	 zespołową	 Prezy‐
denta	m.	Łodzi	oraz	nagrodę	zespołową	ministra	Gospodarki	 i	Trans‐
portu.	
	

Działalność	dydaktyczna	

A.	 Suliborski	 prowadził	 działalność	 dydaktyczną	 w	 Uniwersytecie	
Łódzkim	nieprzerwanie	od	roku	1968	do	września	roku	2016.	Prowa‐
dził	wszystkie	 formy	zajęć	dydaktycznych,	 a	po	doktoracie	większość	
stanowiły	 wykłady,	 konwersatoria	 i	 seminaria,	 w	 sumie	 kilkanaście	
rodzajów	ćwiczeń	 i	proseminariów,	15	 tytułów	wykładów	oraz	 semi‐
naria:	 specjalizacyjne,	 licencjackie,	magisterskie	na	geografii,	wykłady	
na	 studiach	 doktoranckich	 przy	 Wydziale	 Nauk	 Geograficznych	 UŁ,		
a	 także	 wykłady	 i	 seminaria	 na	 studiach	 podyplomowych	 turystyki	
oraz	ochrony	i	kształtowania	środowiska	w	UŁ.	Wykładał	na	kierunku	
Turystyka	 i	Rekreacja,	prowadzonym	przez	Wydział	Nauk	Geograficz‐
nych,	 a	 wcześniej	 na	 kierunku	 Geografia	 Turyzmu	 i	 Hotelarstwa	 na	
wydziałach	zamiejscowych	UŁ	w	Tomaszowie	Mazowieckim	i	Sieradzu.	
Ponadto	prowadził	przez	2	lata	(2003–2004)	wykłady	zlecone	w	Wyż‐
szej	 Szkole	 Ekonomiczno‐Humanistycznej	 w	 Skierniewicach,	 a	 także		
w	 latach	 2002–2005	 zajęcia	 dydaktyczne	 (wykłady	 i	 seminaria	 licen‐
cjackie)	w	Społecznej	Wyższej	Szkole	Przedsiębiorczości	i	Zarządzania	
w	 Łodzi	 oraz	 wykłady	 w	 Wyższej	 Szkole	 Turystyki	 i	 Hotelarstwa		
w	Łodzi.	

Efektem	działalności	dydaktycznej	jest	wypromowanie	przez	A.	Su‐
liborskiego	ponad	90	prac	magisterskich,	kilkunastu	licencjackich	oraz	
115	podyplomowych.	Wypromował	czterech	doktorów	z	zakresu	geo‐
grafii	 społeczno‐ekonomicznej,	 z	 których	 jeden	 (Marcin	Wójcik)	 uzy‐
skał	stopień	doktora	habilitowanego:	
–	 dr	 Danuta	 Walkiewicz	 –	 Przemiany	 struktury	 funkcjonalnej	 miast	

wojewódzkich	w	latach	1975–1995	(2003),	
–	dr	hab.	Marcin	Wójcik	–	Przemiany	społeczno‐gospodarcze	wsi	aglo‐

meracji	łódzkiej	w	okresie	transformacji	ustrojowej	(2006),	
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–	dr	Anita	Kulawiak	–	Rozwój	funkcji	społeczno‐gospodarczej	w	prze‐
strzeni	miejskiej	na	przykładzie	wybranych	obszarów	Łodzi	(2006),	

–	dr	Michał	Jasnosz	–	Przemiany	funkcji	Piotrkowa	Trybunalskiego	i	ich	
wpływ	na	morfologię	miasta	(2006).	
A.	Suliborski	był	współautorem	wielu	programów	studiów	geogra‐

ficznych	 ogólnych	 i	 specjalizacyjnych,	 członkiem	 różnych	 komisji	 dy‐
daktycznych	w	UŁ	oraz	programu	edukacji	regionalnej	dla	wszystkich	
poziomów	nauczania	 szkolnego.	W	 latach	2005–2008	był	przewodni‐
czącym	 komisji	 programowej	 i	 rekrutacyjnej	 na	 Studia	 Doktoranckie		
z	 geografii	w	UŁ,	był	konsultantem	 i	 recenzentem	Okręgowej	Komisji	
Egzaminacyjnej	 w	 Łodzi	 oraz	 ekspertem	 MEN	 do	 wydawania	 opinii	
kwalifikującej	podręczników	do	użytku	 szkolnego.	 Jest	współautorem	
kilku	 podręczników	 akademickich	 i	 szkolnych	 oraz	 skryptu	 na	 temat	
rekreacji	 ruchowej	 i	 turystyki	 dla	 studentów	 AWF.	 Wielokrotnie	
uczestniczył	z	referatami	w	różnego	rodzaju	konferencjach	poświęco‐
nych	dydaktyce	geografii	organizowanych	przez	Ośrodki	Doskonalenia	
Nauczycieli	 i	 Instytut	Kształcenia	Nauczycieli	w	Warszawie.	 Za	 swoją	
działalność	 dydaktyczno‐wychowawczą	 otrzymywał	 wielokrotnie	 na‐
grody	Rektora	UŁ,	a	w	2004	roku	Medal	Edukacji	Narodowej.	
	

Działalność	organizacyjna	

A.	Suliborski	od	początku	pracy	w	uczelni	był	zaangażowany	w	róż‐
ne	 działania	 organizacyjne,	 które	wiązały	 się	 z	 funkcjonowaniem	 Za‐
kładów	 (Katedr)	 i	 Instytutu	 a	 później	 Wydziału.	 Był	 przez	 wiele	 lat	
organizatorem	 programowych	 ćwiczeń	 terenowych	 dla	 studentów,	
współorganizatorem	zjazdów	PTG	(1975,	1999),	naukowych	konferen‐
cji	 „styczniowych”,	 pełnił	 funkcje	 kierownika	 Zakładu	 a	 później	Kate‐
dry,	 był	 współzałożycielem	 związku	 zawodowego	 „Solidarność”	 na	
kierunku	geograficznym.	Przez	kilkanaście	lat	działał	w	zakresie	spor‐
tu	 akademickiego,	 co	 stanowiło	 jakby	 naturalne	 przedłużenie	 jego	
wcześniejszej	kariery	sportowej,	za	którą	otrzymał	„Srebrny	Pierścień”	
SKS	 „Start”	 w	 Łodzi.	 Przez	 kilka	 lat	 był	 prezesem	 Uczelnianego	 AZS	
(1977–1980),	 a	 później	 wiceprezesem	 Zarządu	 Środowiskowego	 AZS	
w	 Łodzi	 (1980–1982).	 Za	 tę	 działalność	 został	 odznaczony	 Złotą	Od‐
znaką	AZS‐u.	Wiele	 razy	 jako	 student,	 a	później	pracownik	naukowo‐	
‐dydaktyczny,	 był	 reprezentantem	 Uniwersytetu	 Łódzkiego	w	 akade‐
mickich	 mistrzostwach	 Polski	 w	 koszykówce	 i	 narciarstwie	 zjazdo‐
wym,	a	także	jako	reprezentant	drużyny	pracowników	UŁ	w	piłkę	noż‐
ną	i	piłkę	siatkową.	

Wiele	 lat	 opiekował	 się	 Kołem	Naukowym	Geografów	UŁ,	 którego	
przewodniczącym	był	w	okresie	 studiów.	Uczestniczył	 i	współorgani‐
zował	dwie	wyprawy	naukowe	do	Afryki	w	1973	i	1980	r.	Wiele	razy	
wchodził	w	 skład	 komisji	 rekrutacyjnych	na	 studia,	 różnych	 rad	pro‐
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gramowych	 studiów,	 uczestniczył	 w	 komisjach	 egzaminów	 licencjac‐
kich,	magisterskich,	podyplomowych	i	doktorskich.	Przez	11	lat	(1986–
1997)	 był	 członkiem	 Komitetu	 Głównego	 Olimpiady	 Geograficznej,	
biorąc	 udział	w	 jego	 pracach.	Od	 1989	do	 2001	 r.	 pełnił	 funkcję	 kie‐
rownika	Studiów	Zaocznych	Geografii	na	UŁ.	Był	 członkiem	Komitetu	
Naukowego	 „Człowiek	 i	 Środowisko”	 PAN,	 gdzie	 zajmował	 się	 spra‐
wami	 edukacji	 ekologicznej.	 W	 roku	 2002	 został	 prodziekanem	Wy‐
działu	Nauk	Geograficznych	UŁ	i	pełnił	tę	funkcję	przez	dwie	kadencje	
do	roku	2008	będąc	w	tym	czasie	również	kierownikiem	Studiów	Dok‐
toranckich	na	Wydziale	Nauk	Geograficznych	UŁ.	

W	 roku	 2002	 A.	 Suliborski	 utworzył	 Zakład	 Geografii	 Społecznej		
i	Studiów	Regionalnych	a	później	Katedrę	Geografii	Regionalnej	i	Spo‐
łecznej,	którą	kierował	do	2016	roku.	W	roku	2007	A.	Suliborski	został	
członkiem	 z	 wyboru	 Komitetu	 Nauk	 Geograficznych	 PAN	 i	 wszedł		
w	 skład	 jego	Prezydium,	 członkiem	 (od	 roku	2006)	Łódzkiego	Towa‐
rzystwa	Naukowego	oraz	członkiem	Rady	Naukowej	Instytutu	Geogra‐
fii	i	Zagospodarowania	Kraju	PAN.	Od	wielu	już	lat	jest	ekspertem	Uni‐
wersyteckiej	 Komisji	 Akredytacyjnej.	 A.	 Suliborski	 był	 wielokrotnie	
współorganizatorem	 i	 organizatorem,	 a	 także	 twórcą	merytorycznym	
problemów	 badawczych	 finansowanych	 ze	 źródeł	 państwowych	
(CPBR,	KNG,	MNiSzW,	NCN)	a	prowadzonych	przez	 Instytut	Geografii	
UŁ	a	później	Katedrę.	

Za	swoją	działalność	A.	Suliborski	otrzymał	w	roku	1988	Złotą	Od‐
znakę	UŁ,	a	w	roku	1991	Złoty	Krzyż	Zasługi.	
	 	



	

	 	



	

	

	

	

	

	

II.	WYKAZ	PUBLIKACJI

	
1970	

Struktura	przestrzenna	osiedla	mieszkaniowego	 Julianów	w	 Łodzi,	 [w:]	
Zeszyty	Naukowe	UŁ,	Seria	II,	z.	38,	Łódź,	s.	91–108.	

	

1972	
Warunki	mieszkaniowe	centrum	Kielc	w	ujęciu	przestrzennym,	 [w:]	Ze‐

szyty	 Naukowe	 UŁ,	 Seria	 II,	 z.	 49,	 Łódź,	 s.	 37–65,	 (współautorzy:		
J.	Dzieciuchowicz,	B.	Stolarczyk).	

	
1976	

Struktura	przestrzenna	 i	gospodarka	osady	Trevelez	 (Wyniki	badań	 te‐
renowych	w	górach	Sierra	Nevad,),	 [w:]	Acta	Universitatis	Lodzien‐
sis,	Seria	II,	z.	7,	s.	147‐179,	(współautor:	S.	Liszewski).	

Środowisko	mieszkaniowe	miasta	 jako	przedmiot	badań	geografii	osad‐
nictwa,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis,	Seria	II,	z.	7,	s.	123–135.	

	
1977	

Colonisation	et	economie	en	houte	montagne:	Treveles	(Sierra	Nevada,	Es‐
pagne),	[w:]	Mediterranee	no	1,	s.	65–72,	(współautor:	St.	Liszewski).		

Główne	 cechy	 struktury	 przestrzennej	województwa	 sieradzkiego,	 [w:]	
Geografia	w	Szkole,	5,	s.	195–200.	
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1978	
Zmiany	 funkcji	 miast	 województwa	 łódzkiego	 w	 latach	 1960–1970	

(streszczenie	 pracy	 doktorskiej),	 [w:]	 Dokumentacja	 Geograficzna,	
Instytut	Geografii	Polskiej	Akademii	Nauk,	z.	6,	s.	70–71.	

	
1981	

Sieradz	 –	 studium	 struktury	 przestrzennej	 miasta,	 Acta	 Universitatis	
Lodziensis.	Folia	Geographica,	1,	Łódź,	ss.	152,	(współautor:	L.	Stra‐
szewicz).	

Struktura	 i	 lokalizacja	 usług	 w	 Sieradzu,	 [w:]	 Acta	 Universitatis	 Lo‐
dziensis.	 Folia	 Geographica,	 1,	 Łódź,	 s.	 91–100,	 (współautor:	 E.	
Dziegieć).	

Zewnętrzne	 i	 wewnętrzne	 strefy	 oddziaływania	 handlu	 detalicznego		
w	Sieradzu,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	1,	
Łódź,	s.	111–127,	(współautor:	E.	Dziegieć).	

	
1983	

Niektóre	problemy	badań	funkcji	miast	w	świetle	podstawowych	założeń	
koncepcji	systemowej,	 [w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geo‐
graphica,	2,	Łódź,	s.	3–16.	

Geografia	ekonomiczna	Polski.	Makroregiony	gospodarczo‐planistyczne,	
Wydawnictwo	Szkolne	 i	Pedagogiczne,	Warszawa,	 ss.	 266,	 (współ‐
autor:	Z.	Batorowicz).	

	
1984	

Funkcja	 turystyczna	 rejonu	 Zbiornika	 Otmuchowskiego,	 [w:]	 Acta	
Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica,	 3,	 Łódź,	 s.	 99–117,	
(współautor:	A.	Matczak).	

Region	 turystyczny	 i	 podstawy	 regionalizacji	 turystycznej	 kraju,	 [w:]	
Rekreacja	ruchowa	i	turystyka.	Skrypt	dla	studentów	AWF,	T.	Wolań‐
ska	(red.),	Warszawa,	s.	183–193.	

	
1985	

Procesy	urbanizacyjne	w	 strefie	podmiejskiej	na	przykładzie	gminy	Do‐
broń,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	5,	Łódź,	
s.	357–367,	(współautor:	W.	Michalski).		

Delimitacja	strefy	podmiejskiej	Łodzi.	Analiza	pojęć	 i	założeń	metodolo‐
gicznych,	 [w:]	 Acta	 Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica,	 5,	
Łódź,	s.	213–229.	
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Zmiany	w	 środowisku	w	rejonie	BOP,	 [w:]	Przeobrażenia	ekonomiczno‐	
‐społeczne	w	okręgu	bełchatowskim	 i	 rybnickim,	 Zeszyty	Badań	Re‐
jonów	Uprzemysławianych,	z.	78,	Warszawa,	s.	34–40,	(współautor:	
St.	Liszewski).	

Zmiana	warunków	mieszkaniowych	na	obszarze	przyszłego	Bełchatow‐
skiego	Okręgu	Przemysłowego	we	wstępnej	fazie	industrializacji,	[w:]	
Zmiany	w	 środowisku	 przyszłego	 Bełchatowskiego	 Okręgu	 Przemy‐
słowego.	 Stan	 z	 okresu	 przedinwestycyjnego	 i	 wstępnej	 fazy	 pracy	
elektrowni,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Państwowe	Wydawnictwo	 Nauko‐
we,	Warszawa–Łódź,	s.	297–316.		

Region	miejski	Nysy	w	 świetle	powiązań	społeczno‐gospodarczych,	 [w:]	
Materiały	Ogólnopolskiego	Zjazdu	Polskiego	Towarzystwa	Geogra‐
ficznego,	Opole	5–8	września,	Opole‐Warszawa,	s.	110–111,	(współ‐
autor:	W.	Michalski).	

	
1986	

Le	role		de		l’emigration		daus		le		developpement		demographique		de		la		
ville	 	 sur	 	 l’exemple	 	 de	 la	 population	 d’	 origine	 polonaise	 dans	
l’agglomeration	de	Saint‐Etienne,	[w:]	Abstracts	of	papers,	UGI,	Bar‐
celona	VIII–IX.,	s.	70,	(współautor:	T.	Marszał).	

1987	
Les	 recherches	 sur	 les	 fonctions	de	 la	 ville	 en	 geographie	urbaine	a	 la	
lumiere	des	 courants	 structuralistes	 dans	 les	 sciences	 humaines,	 [w:]	
Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	10,	Łódź,	s.	107–118.	

	
1988	

Geografia	ekonomiczna	Polski.	Makroregiony	gospodarczo‐planistyczne,	
Wydawnictwo	Szkolne	i	Pedagogiczne,	Warszawa,	wyd.	II	poszerzo‐
ne,	ss.	280,	(współautor:	Z.	Batorowicz).	

Polska	w	Europie	–	podręcznik	geografii	dla	szkoły	średniej,	Wydawnic‐
two	 Szkolne	 i	 Pedagogiczne,	 Warszawa,	 ss.	 293,	 (współautorzy:		
Z.	 Batorowicz,	 J.	 Nalewajko),	 kolejne	 wydania:	 1991,	 1993,	 1996,	
1997,	1998,	2000.	

Podręcznik	 „Polska	 w	 Europie”	 –	 refleksja	 autorska,	 [w:]	 Geografia		
w	Szkole,	4,	s.	211–214,	(współautor:	J.	Nalewajko).	

Propozycja	 planu	 materiału	 nauczania	 geografii	 „Polska	 w	 Europie”,	
[w:]	 Geografia	w	 Szkole,	 2,	 s.	 84–104,	 (współautor:	 Z.	 Batorowicz,		
J.	Nalewajko).	
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1989	
Region	miejski	Nysy	w	 świetle	powiązań	społeczno‐gospodarczych,	 [w:]	

Studia	Społeczno‐	Ekonomiczne,	t.	14,	Opole,	s.	47–61,	(współautor:	
W.	Michalski).	

Humenne	–	centre	Tchecoslovaque	de	la	production	de	fibres	chimiques,		
[w:]		Problems		in	Textile	Geography,	no	3,	s.	101–109,	(współautor:	
R.	Istok).	

Metodologiczne	 podstawy	 	 badań	 	 funkcji	 	 i	 	 struktury	 	 funkcjonalnej	
miast,		[w:]		Geografia	w	Szkole,	5,	s.	291–300.	

Warunki	 bytu	 	 ludności	 	 jako	 	 przedmiot	 	 zainteresowań	 	 geografii		
szkolnej,		[w:]		Geografia	w	Szkole,	4,	s.	257–258,	(współautor:	J.	Na‐
lewajko).	

	
1991	

Przemiany	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	 Łodzi,	 [w:]	 Geografia		
w	Szkole,	1,	s.	24–34.	

Istota	 i	 funkcja	geografii	a	system	edukacji,	 [w:]	Geografia	w	Szkole,	5,		
s.	272–275.	

	
1992	

Geneza	procesów	przemian	 funkcji	 i	struktury	 funkcjonalnej	Łodzi,	 [w:]	
Kronika	Miasta	Łodzi,	s.	76–86.	

	
1993	

Geografia	ekonomiczna	Polski.	Ujęcie	regionalne,	Wydawnictwo	Szkolne	
i	Pedagogiczne,	Warszawa,	wyd.	III	zmienione,	ss.	230,	(współautor:	
Z.	Batorowicz).	

Polska	w	Europie.	Geograficzne	studia	i	zadania	dla	szkoły	średniej,	Wy‐
dawnictwo	Szkolne	i	Pedagogiczne,	Warszawa,	ss.	176,	(współauto‐
rzy:	Z.	Batorowicz,	J.	Nalewajko),	kolejne	wydanie	1995.	

Socio‐economic	 spatial	 studies	 in	 the	University	of	 Łódź,	 [w:]	 Planning	
and	Environment	in	the	Łódź	Region,	Kronika	Miasta	Łodzi,	z.	1/93,	
Zarząd	Miasta	Łodzi,	Łódź,	s.	77–92.	

	
1994	

Uwarunkowania	 polityczne	 i	 społeczne	 koncepcji	 podziałów	 terytorial‐
nych	 Polski	 [w:]	 Geopoliticke	 trendy	 v	 streoeuropskych	 regionach		
a	 ich	 vplyv	 na	 teritorialne	 struktury.	 Zbornik	 z	 medzinarodneho	
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seminara.	Metodicke	 Centrum	Banska	 Bystrica,	 Univerzita	M.	 Bela	
Banska	Bystrica,	s.	32–40.	

Koncepcja	badań	rozwoju	układu	regionalnego	i	lokalnego	województwa	
piotrkowskiego,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographi‐
ca,	18,	Łódź,	s.	3–10,	(współautor:	M.	Koter	).		

Struktura	i	rola	funkcji	przemysłowych	miast	w	integracji	miejskiej	sieci	
osadniczej	województwa	piotrkowskiego,	 [w:]	Acta	Universitatis	Lo‐
dziensis.	Folia	Geographica,	18,	Łódź,	s.	55–76.		

Struktura	przestrzenno‐funkcjonalna	oraz	więzi	terytorialne	w	regionie	
piotrkowskim	‐	synteza	problemu,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	
Folia	Geographica,	18,	Łódź,	s.	115–122,	(współautor:		M.		Koter).	

Genetyczno‐systemowe	 ujęcie	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	miasta,	
[w:]	Zagadnienia	Geografii	Historycznej	Osadnictwa	w	Polsce,	Mate‐
riały	Konferencyjne,	 Uniwersytet	Mikołaja	 Kopernika,	 Uniwersytet	
Łódzki,	Toruń‐Łódź,	s.	39–45.	

Region	 and	 regionalism	 a	 political‐geographical	 approach,	 [w:]	 Inner	
divisions	 region	and	 regionalism,	University	of	Łódź	Department	of	
Political	 Geography	 and	 Regional	 Stadies,	 Governmental	 Research	
Institute	Silesian	 Institute	 in	Opole,	Łódź‐Opole,	s.	9–32,	 (współau‐
tor:	M.	Koter).	

Kształtowanie	 się	 struktury	 funkcjonalno‐przestrzennej	 oraz	 więzi	 re‐
gionalnych	 województwa	 piotrkowskiego,	 Acta	 Universitatis	 Lo‐
dziensis.	 Folia	Geographica,	 18,	 Łódź,	 ss.	 130,	 (współautor:	M.	Ko‐
ter).	

	
1995	

Struktura	własności	i	wielkości	działek	miejskich	w	Łasku,	Acta	Universi‐
tatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	20,	s.	247–255.	

Gospodarka	 i	warunki	bytowe	po	 II	wojnie	 światowej,	 s.	 287–333,	 [w:]	
Uniejów	 Dzieje	Miasta,	 J.	 Szymczak	 (red),	 Towarzystwo	 Przyjaciół	
Uniejowa	 i	 Polskie	 Towarzystwo	 Historyczne,	 Łódź–Uniejów,		
ss.	506.	

Oświata	i	kultura.	p.	1,	Oświata	i	wychowanie	[w:]	Uniejów	Dzieje	Mia‐
sta,	 J.	 Szymczak	 (red.)	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Uniejowa	 i	 Polskie	
Towarzystwo	 Historyczne.	 Łódź	 –	 Uniejów,	 s.	 361–365,	 (współau‐
tor:	T.	Kunka).	

Tomaszów	Mazowiecki	–	rozwój	struktury	funkcjonalnej	 i	przestrzennej	
miasta	przemysłowego,	 [w:]	Przewodnik	Wycieczek	XIII	Ogólnopol‐
skiego	 Zjazdu	 Polskiego	 Towarzystwa	 Geograficznego,	Wydawnic‐
two	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	133–142.	
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1996	
Delimitacja	 potencjalnego	 obszaru	 województwa	 łódzkiego.	 Studium	
Wiedzy	o	Regionie	 Łódzkim,	 Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,	
ss.	83	i	25	map,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Liszewski).	

	
1997	

Informator	programowy	 kształcenia	 regionalnego	w	 zakresie	dziedzic‐
twa	 kulturowego	 Łodzi	 i	 Regionu	 Polski	 Środkowej	 dla	 nauczycieli	
przedszkoli,	 szkół	 podstawowych	 i	 średnich,	 [w:]	 Studium	 Wiedzy		
o	Regionie,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	ss.	59,	(współau‐
torzy:	M.	Koter,	M.	Kulesza,	St.	Liszewski,	J.	Nalewajko,	J.	Salm,	J.	Si‐
ciński,	T.	Wieczorek).	

	
1999	

Metodyczne	 podstawy	 administracyjno‐terytorialnej	 reorganizacji	 pań‐
stwa	w	warunkach	demokratycznych,	 [w:]	Zasięg	 regionu	 łódzkiego	
w	 świetle	badań	 społecznych	preferencji	przynależności	administra‐
cyjnej	i	powiązań		społeczno‐gospodarczych	(szczegółowe		wyniki	ba‐
dań	społeczności	lokalnych	w	peryferycznej	strefie	potencjalnego	wo‐
jewództwa	 łódzkiego),	 Acta	 Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geogra‐
phica	Socio‐Oeconomica,	1,	A.	Suliborski	(red.),	Wydawnictwo	Uni‐
wersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	61–71.	

Społeczne	 preferencje	 przynależności	 administracyjnej	 mieszkańców	
południowo‐zachodniej	 części	Województwa	 Płockiego	 oraz	 ich	 po‐
wiązania	 funkcjonalne	 i	migracyjne,	 [w:]	 Zasięg	 regionu	 	 łódzkiego			
w	 świetle	badań	społecznych	preferencji	przynależności	 	administra‐
cyjnej	 i	powiązań	 społeczno‐gospodarczych	 (szczegółowe	wyniki	ba‐
dań	społeczności	lokalnych	w	peryferycznej	strefie	potencjalnego	wo‐
jewództwa	 łódzkiego),	Acta		Universitatis	 	Lodziensis.	Folia	Geogra‐
phica	Socio‐Oeconomica,	1,	A.	Suliborski	(red.),	Wydawnictwo	Uni‐
wersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	73–85,	(współautor:	D.	Walkiewicz).	

Zasięg	regionu	 łódzkiego	w	 świetle	badań	społecznych	preferencji	przy‐
należności	 administracyjnej	 i	 powiązań	 społeczno‐gospodarczych	
(szczegółowe	wyniki	 	badań		społeczności	 	lokalnych	w	peryferycznej	
strefie	 potencjalnego	 województwa	 łódzkiego),	 Acta	 Universitatis	
Lodziensis.	 Folia	 Geographica	 Socio‐Oeconomica,	 1,	Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	ss.	202.	

Metodyczne	 i	metodologiczne	 podstawy	 badań	 preferencji	 administra‐
cyjnej	 i	 poziomu	 akceptacji	 reformy	 terytorialnej	 oraz	 związków	
przestrzennych	 mieszkańców	 wybranych	 gmin	 regionu	 łódzkiego,	
[w:]	Zasięg	regionu	łódzkiego	w	świetle	badań	społecznych	preferen‐
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cji	 przynależności	 administracyjnej	 i	 powiązań	 społeczno‐gospo‐
darczych	 (szczegółowe	 wyniki	 badań	 społeczności	 lokalnych		
w	peryferycznej	 strefie	potencjalnego	województwa	 łódzkiego),	Acta	
Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica	 Socio‐Oeconomica,	 1,		
A.	 Suliborski	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,		
s.	31–40.	

Łódź	 i	Region	Polski	Środkowej.	Podręcznik	wiedzy	regionalnej	dla	 lice‐
ów,	 Łódzkie	 Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,	 ss.	 369,	 (współautorzy:	
M.	Koter,	St.	Liszewski),	wyd.	II	uzupełnione	2001.	

Wstęp,	[w:]	Zasięg	regionu	łódzkiego	w	świetle	badań	społecznych	prefe‐
rencji	 przynależności	 administracyjnej	 i	 powiązań	 społeczno‐gos‐
podarczych	 (szczegółowe	 wyniki	 badań	 społeczności	 lokalnych		
w	peryferycznej	 strefie	potencjalnego	województwa	 łódzkiego),	Acta	
Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica	 Socio‐Oeconomica,	 1,		
A.	 Suliborski	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,		
s.	3–5.	

Prace	 naukowo‐badawcze	 poświęcone	 regionowi	 łódzkiemu	wykonana		
w	IG	i	OP	UL,	[w:]	Działalność	naukowo‐badawcza	Instytutu	Geografii	
Ekonomicznej	 i	 Organizacji	 Przestrzeni	 Uniwersytetu	 Łódzkiego	 do	
1999	roku,	A.	Matczak	(red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkie‐
go,	Łódź,	s.	37–46.	

	
2000	

Funkcjonowanie	 powiatów	 w	 aglomeracji	 łódzkiej,	 powiat	 łódzki	
wschodni,	 pabianicki,	 zgierski,	 Katedra	 Geografii	 Politycznej	 i	 Stu‐
diów	Regionalnych	UŁ,	Łódź,	ss.132,	(współautorzy:	E.	Klima,	A.	Ry‐
kała,	D.	Walkiewicz).	

Zmiany	 struktury	 funkcjonalnej	miast	polskich,	które	w	1975	roku	uzy‐
skały	 nowy	 status	wojewódzki,	 [w:]	 Filozoficka	 Fakulta	 Presovskej	
Universzity.	 Intitut	 Turizmu	 a	 Hoteloveho	 Manazmentu.	 Urbanne		
A	 Krajinne	 Studie	 Nr	 3,	 Urbanny	 Vyvoj	 Na	 Rozhrani	 Milenii,	 ed.		
R.	Matlovic,	Presom,	s.	209–222,	(współautor:	D.	Walkiewicz).	

Zmiany	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	 Łodzi	 oraz	 ich	wpływ	 na	 for‐
mowanie	się	regionu	Polski	Środkowej	(województwa	łódzkiego),	[w:]	
Acta	Universitatis	Matthiae	Belli,	Faculta	Prirodnych	Vied.	Rakusky	
Ustav	 Pre	Vychodnu	A	 Juhovychodnu	Europu.	 Ed.	 P.	 Cuka,	 Banska	
Bystrica,	s.	88–98.	

	
2001	

Funkcje	i	struktura	funkcjonalna	miast	–	studia	empiryczno‐teoretyczne.	
Komentarz	 do	 zbioru	 monotematycznych	 publikacji	 stanowiących	
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rozprawę	 habilitacyjną,	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	
Łódź,	ss.	72.	

Problemy	 i	 kierunki	 rozwoju	 miejskiej	 sieci	 osadniczej	 województwa	
łódzkiego,	 [w:]	Strategiczne	problemy	 rozwoju	 regionów	w	procesie	
integracji	europejskiej,	J.	Jewtuchowicz	(red.),	Zakład	Ekonomiki	Re‐
gionalnej	i	Ochrony	Środowiska	UŁ,	Łódź,	s.	106–115.	

Gospodarka	rolna,	[w:]	Funkcja	regionalna	Łodzi	i	jej	rola	w	kształtowa‐
niu	województwa.	 Zarys	monografii	województwa	 łódzkiego,	 St.	 Li‐
szewski	(red.),	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	s.	278–304.	

Lasy,	[w:]	Funkcja	regionalna	Łodzi	i	jej	rola	w	kształtowaniu	wojewódz‐
twa.	Zarys	monografii	województwa	 łódzkiego,	 St.	 Liszewski	 (red.),	
Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź	s.	304–310.	

	
2002	

Struktury	 i	 procesy	 kształtujące	 łódzki	 region	 społeczno‐gospodarczy,	
Zakład	 Ekonomiki	 Regionalnej	 i	 Ochrony	 Środowiska	 UŁ,	 Łódź,		
ss.	361,	(współautor:	J.	Jewtuchowicz).	

Położenie	Łodzi	na	tle	struktur	przyrodniczych	Łodzi	i	regionu,	(plansza	I),	
[w:]	 Atlas	 Miasta	 Łodzi,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Urząd	 Miasta	 Łodzi,	
Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.	

Położenie	Łodzi	na	tle	systemów	polityczno‐administracyjnych,	transpor‐
towych	 i	 osadniczych,	 (plansza	 II),	 [w:]	 Atlas	Miasta	 Łodzi,	 St.	 Li‐
szewski	(red.),	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	
Łódź.	

Łódź	 w	 systemie	 powiązań	 międzynarodowych,	 (plansza	 XLVIII),	 [w:]	
Atlas	Miasta	Łodzi,	St.	Liszewski	(red.),	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	
Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.	

	Oddziaływanie	 Łodzi	 na	 przestrzeń	 społeczno‐gospodarczą	 kraju	 i	 re‐
gionu,	 (plansza	XLIX),	 [w:]	Atlas	Miasta	 Łodzi,	 St.	 Liszewski	 (red.),	
Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.	

Międzynarodowa	 współpraca	 łódzkich	 uczelni.	 Mapa	 nr	 2,	 [w:]	 Atlas	
Miasta	 Łodzi,	 Plansza	XLVIII	pt.	Łódź	w	 systemie	powiązań	między‐
narodowych,	 Urząd	Miasta	 Łodzi,	 Łódzkie	 Towarzystwo	 Naukowe,	
Łódź,	(współautor:	E.	Klima).	

Zasięg	oddziaływania	Łodzi	w	ocenie	społeczności	lokalnych	peryferyjnej	
strefy	regionu	łódzkiego.	Mapa	nr	3,	[w:]	Atlas	Miasta	Łodzi,	Plansza	
XLIX	 pt.	Oddziaływanie	 Łodzi	 na	 przestrzeń	 społeczno‐gospodarczą	
kraju	i	regionu,	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	
Łódź,	(współautor:	D.	Walkiewicz).	

Funkcje	 Łodzi	 na	 tle	miast	 europejskich.	Mapa	 nr	 4,	 [w:]	Atlas	Miasta	
Łodzi,	 Plansza	 XLVIII	 pt.	Łódź	w	 systemie	powiązań	międzynarodo‐
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wych,	 Urząd	 Miasta	 Łodzi,	 Łódzkie	 Towarzystwo	 Naukowe,	 Łódź,	
(współautor:	D.	Walkiewicz).	

Funkcje	Łodzi	w	regionalnej	 i	krajowej	sieci	osadniczej.	Mapa	nr	6,	 [w:]	
Atlas	Miasta	Łodzi,	Plansza,	Plansza	XLIX	pt.	Oddziaływanie	Łodzi	na	
przestrzeń	społeczno‐gospodarczą	kraju	 i	regionu,	Urząd	Miasta	Ło‐
dzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	(współautor:	D.	Walkie‐
wicz).	

Funkcjonalna	przemiana	i	integracja	systemu	miast	w	regionie	łódzkim,	
[w:]	 	Struktury	 i	procesy	kształtujące	 łódzki	region	społeczno‐gospo‐
darczy,	 J.	 Jewtuchowicz,	A.	 Suliborski	 (red.),	Zakład	Ekonomiki	Re‐
gionalnej	i	Ochrony	Środowiska	UŁ,	Łódź,	s.	168–211.	

Integracja	 społeczno‐ekonomiczna	 i	 główne	 czynniki	 zwiększające	we‐
wnętrzną	spójność	regionu	łódzkiego,	[w:]	Struktury	i	procesy	kształ‐
tujące	łódzki	region	społeczno‐gospodarczy,	J.	Jewtuchowicz,	A.	Suli‐
borski	(red.),	Zakład	Ekonomiki	Regionalnej	 i	Ochrony	Środowiska	
UŁ,	Łódź	s.	351–361,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Łódź	i	województwo.	Podręcznik	wiedzy	o	regionie	dla	gimnazjum,	ŁTN,	
Łódź,	ss.	292,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Liszewski,	T.	Wieczorek	).	

Kompendium	wiedzy	o	geografii	politycznej	i	geopolityce.	Terminologia,	
Państwowe	 Wydawnictwo	 Naukowe,	 Warszawa,	 Łódź,	 ss.	 189,	
(współautor:	M.	Baczwarow).	

	
2003	

Region	w	 teorii	 i	 badaniach	 naukowych,	 [w:]	 Przegląd	 Edukacyjny	 2	
(39),	Wojewódzki	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Łodzi,	Łódź,	
s.	2–12.	

Koncepcja	 funkcji	miejsca	 w	 badaniu	 zróżnicowania	 społeczno‐gospo‐
darczego	regionu	miejskiego,	 [w:]	Wymiar	 i	współczesne	 interpreta‐
cje	 regionu,	 I.	 Sagan,	 M.	 Czepczyński	 (red.),	 UG,	 Katedra	 Geografii	
Ekonomicznej,	Gdańsk‐Poznań,	s.	217–225.	

Region	w	syntezie	i	edukacji	geograficznej,	[w:]	Kulturowy	aspekt		badań		
geograficznych.	Studia	 teoretyczne	 i	 regionalne,	 E.	Orłowska,	 J.	Kle‐
mentowski	 (red.),	Odział	Wrocławski	Polskiego	Towarzystwa	Geo‐
graficznego,	Instytut	Geografii	i	Rozwoju	Regionalnego	Uniwersyte‐
tu	Wrocławskiego,	Wrocław,	s.	51–63.	

	
2004	

Badania	 funkcjonalne	w	 polskiej	 geografii	miast	 –	 refleksja	metodolo‐
giczna	 (Ewolucja	 poglądów	 na	 funkcję	 i	 teorię	 bazy	 ekonomicznej	
miast),	 [w:]	 Ref	 lexie	 geografických	 výskumov	 v	 strednej	 Europę		
s	dôrazom	na	ich	využitie	v	praxi.	Univerzita	Mateja	Bela	v	Banskej	
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Bystrici.	Fakulta	prírodných		vied.		Katedra		geografie,	 	Geografické		
študie		nr		12,	Banska		Bystrica,	s.	37–45.	

Recenzja	książki	pt.	Region	 i	edukacja	regionalna	–	zarys	problematyki	
T.	Michalskiego,	Wydawnictwo	Bernarinum,	Pelplin,	ss.	80,	[w:]	Re‐
giony	Polski	–	nr	1	(7),	2005,	s.	160–163.	

Wnioski	końcowe,	[w:]	I	Forum	Geografów.	Geografia	u	progu	XXI	wieku,	
A.	Jackowski	(red.),	Uniwersytet	Jagielloński,	Kraków,	s.	101–105.	

	
2005	

Geografia	 jako	 nauka	 o	 przestrzeni,	 środowisku	 i	 krajobrazie.	 Podsta‐
wowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	(red.	naukowa),	t.	1,	Łódzkie	To‐
warzystwo	Naukowe,	Łódź,	 ss.	223,	 (współautor:	M.	Maik,	K.	Rem‐
bowska).	

W	poszukiwaniu	geograficznej	tożsamości	Geografii	osadnictwa	i	ludno‐
ści,	[w:]	Rola	i	miejsce	geografii	osadnictwa	i	ludności	w	systemie	na‐
uk	geograficznych,	 St.	 Liszewski,	W.	Maik	 (red.),	 Studia	 i	materiały	
Instytutu	Geografii	 i	Gospodarki	Przestrzennej	Wyższej	Szkoły	Go‐
spodarki	w	Bydgoszczy,	Bydgoszcz,	s.	106–113.	

Nekropolie	 jako	miejsce	w	przestrzeni	 społeczno‐kulturowej	 Łodzi,	 [w:]	
Geografia	i	sacrum,	t.	2,	B.	Domański,	S.	Skiba	(red.),	Instytut	Geogra‐
fii	 i	 Gospodarki	 Przestrzennej	 Uniwersytet	 Jagielloński,	 Kraków,		
s.	441–453.	

Kształcenie	 geografów	 na	 poziomie	 akademickim	 w	 świetle	 aktualnej	
dyskusji	 o	 jedności	 geografii,	 [w:]	Wpływ	 rozwoju	 nauk	 geograficz‐
nych	na	proces	kształcenia	społeczeństwa	oraz	promocję	wiedzy	geo‐
graficznej	w	 Polsce,	 J.	 Jania,	 A.	 T.	 Jankowski	 (red.),	 Komitet	 Nauk	
Geograficznych	Polskiej	Akademii	Nauk,	Uniwersytet	Śląski,	Sosno‐
wiec,	s.	9–20,	(współautor:	St.	Liszewski).	

Głos	w	dyskusji,	[w:]	Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	1,	Geo‐
grafia	 jako	nauka	o	przestrzeni,	 środowisku	 i	krajobrazie,	W.	Maik,		
K.	 Rembowska,	 A.	 Suliborski	 (red.),	 Łódzkie	 Towarzystwo	Geogra‐
ficzne,	Łódź,	s.	212–214.	

	
2006	

Człowiek	 w	 geograficznych	 teoriach	 funkcjonalno‐strukturalnych,	 [w:]	
Człowiek	w	badaniach	geograficznych.	Podstawowe	 idee	 i	koncepcje	
w	geografii,	 t.	2,	W.	Maik,	K.	Rembowska,	A.	Suliborski	 (red.),	Byd‐
goszcz,	s.	59–76.	

Jedność	 geografii	 a	 problem	 kształcenia	 akademickiego,	 [w:]	 Czasopi‐
smo	Geograficzne,	t.	77,	z.	1‐2,	s.	3–22,	(współautor:	St.	Liszewski).	
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Geografia	regionalna	 i	 jej	znaczenie	dla	 istoty	geografii,	 [w:]	Geografia	
regionalna	jako	przedmiot	badań	i	nauczania,	A.	Kostrzewski	(red.),	
Bogucki	Wydawnictwo	Naukowe,	Poznań,	s.	15–27.	

The	 importance	of	regional	geography	 for	 the	unity	of	geography,	 [w:]	
Geograficka	Revue,	 r.	2,	 z.	2,	Uniwersytet	Mateja	Bella,	Bańska	By‐
strzyca,	Słowacja,	s.	40–48.	

Człowiek	 w	 badaniach	 geograficznych.	 Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje		
w	geografii,	 t.	2,	Bydgoszcz,	 ss.	272	(współautor:	W.	Maik,	K.	Rem‐
bowska).	

Zróżnicowanie	 przestrzenne	 procesów	 transformacji	 społeczno‐gospo‐
darczej	w	regionie	łódzkim,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	
Łódź,	ss.	358,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).		

Przedsiębiorca	jako	uczestnik	i	twórca	procesów	transformacji.	Przykład	
Łodzi,	 [w:]	Zróżnicowanie	przestrzenne	procesów	 transformacji	spo‐
łeczno‐gospodarczej	w	regionie	łódzkim,	J.	Jewtuchowicz,	A.	Sulibor‐
ski	(red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	159–181,	
(współautor:	A.	Kulawiak).	

Nowy	paradygmat	rozwoju,	 [w:]	Zróżnicowanie	przestrzenne	procesów	
transformacji	 społeczno‐gospodarczej	w	 regionie	 łódzkim,	 J.	 Jewtu‐
chowicz,	A.	Suliborski	 (red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkie‐
go,	Łódź,	s.	343–358,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

The	 importance	of	regional	geography	 for	 the	unity	of	geography,	 [w:]	
XIV	 Kongres	 SGS.	 Zbornik	 Abstraktow.	 Geografia	 v	 meniacom	 sa	
svete,	Banska	Bystrica,	s.	8–9.		

Koncepcje	człowieka	w	Geografii,	człowiek	a	 teorie	 i	orientacje	geogra‐
ficzne,	 [w:]	Podstawowe	 idee	 i	koncepcje	w	geografii,	 t.	 2,	Człowiek		
w	badaniach	geograficznych,	W.	Maik,	K.	Rembowska,	A.	Suliborski	
(red.),	Bydgoszcz,	s.	237‐239.	

Wstęp,	[w:]		Zróżnicowanie		przestrzenne		procesów		transformacji		spo‐
łeczno‐gospodarczej	w	regionie	łódzkim,	J.	Jewtuchowicz,	A.	Sulibor‐
ski	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,	 s.	 7–11,	
(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Człowiek	w	przestrzeni,	 [w:]	Podstawowe	 idee	 i	koncepcje	w	geografii,		
t.	2.	Człowiek	w	badaniach	geograficznych,	W.	Maik,	K.	Rembowska,	
A.	Suliborski	(red.),	Bydgoszcz,	s.	259–261.	

	
2007	

Geografia	 a	 przemiany	współczesnego	 świata.	 Podstawowe	 idee	 i	 kon‐
cepcje	w	 geografii,	 t.	 3,	 Wydawnictwo	 Uczelniane	 Wyższej	 Szkoły	
Gospodarki	 w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 316,	 (współautorzy:		
W.	Maik,	K.	Rembowska).	
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2008	
Terytorium,	region,	miejsce	–	czas	i	przestrzeń	w	geografii,	Podstawowe	
idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	4,	Wydawnictwo	Uczelniane	Wyższej	
Szkoły	 Gospodarki	w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 230,	 (współauto‐
rzy:	K.	Rembowska,	W.	Maik).	

Funkcje	miast,	 [w:]	 Geografia	 urbanistyczna,	 S.	 Liszewski	 (red.),	 Wy‐
dawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	235–282.		

O	znaczeniu	syntezy	naukowej	w	geografii,	[w:]	Stan	i	perspektywy	roz‐
woju	geografii	w	Polsce,	St.	Liszewski,	J.	Łoboda,	W.	Maik	(red.),	Ko‐
mitet	Nauk	Geograficznych	Polskiej	Akademii	Nauk,	Wydawnictwo	
Wyższej	Szkoły	Gospodarki	w	Bydgoszczy,	Bydgoszcz,	s.	79–90.	

Doc.	Dr	Zdzisław	Batorowicz	–	mój	nauczyciel,	profesor,	kolega	i	przyja‐
ciel,	 [w:]	 Sylwetki	 Łódzkich	Uczonych,	 z.	 88,	 Łódzkie	 Towarzystwo	
Naukowe,	Łódź,	s.	

	
2009	

Kształtowanie	się	 funkcji	gospodarczych	 Łodzi	do	1918	roku,	 [w:]	Łódź	
monografia	miasta,	St.	Liszewski	(red.),	Łódzkie	Towarzystwo	Nau‐
kowe,	Łódź,	s.	125–149	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Życie	 społeczno‐kulturalne	 Łodzi	 do	 1918	 roku,	 [w:]	 Łódź	monografia	
miasta,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,		
s.	150–159,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Struktura	gospodarcza	Łodzi	w	latach	1918‐1989,	[w:]	Łódź	monografia	
miasta,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,		
s.	297–322,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Życie	społeczne	i	kulturalne	Łodzi	w	latach	1918‐1989,	[w:]	Łódź	mono‐
grafia	miasta,	St.	Liszewski	(red.),	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	
Łódź,	s.	322–342,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Gospodarka	Łodzi	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku,	[w:]	Łódź	monografia	mia‐
sta,	St.	Liszewski),	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	s.	400–409,	
(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Życie	kulturalne	Łodzi	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku,	[w:]	Łódź	monogra‐
fia	 miasta,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Łódzkie	 Towarzystwo	 Naukowe,	
Łódź,	s.	410–419,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	

Dostępność	komunikacyjna	 Łodzi,	 (plansza	 L),	 [w:]	Atlas	Miasta	 Łodzi,	
St.	Liszewski	(red.),	Urząd	Miast	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Nau‐
kowe,	Łódź,	(współautorzy:	D.	Walkiewicz,	M.	Wójcik).	

Współczesne	 zróżnicowanie	 społeczno‐gospodarcze	województwa	 łódz‐
kiego,	 [w:]	 Województwo	 Łódzkie	 1919–2009.	 Studia	 i	 Materiały,		



Wykaz	publikacji	 35	

K.	 Badziak,	 M.	 Łapa	 (red.),	 Wydawnictwo	 Polskiego	 Towarzystwa	
Historycznego,	Łódź,	s.				(współautor:	D.	Walkiewicz).	

Funkcje	aglomeracji	łódzkiej	w	systemie	osadniczym	kraju	i	regionu,	[w:]	
Aglomeracje	miejskie	w	Polsce	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku.	Problemy	
rozwoju,	 przekształceń	 strukturalnych	 i	 funkcjonowania,	 W.	 Maik	
(red.),	 Wydawnictwo	 Wyższej	 Szkoły	 Gospodarki	 w	 Bydgoszczy,	
Bydgoszcz,	s.	(współautorzy:	D.	Walkiewicz,	M.	Wójcik).	

		
2010	

The	demographic	and	social	differentiation	of	the	large	cities	in	Poland,	[w:]	
Economic	and	social	 functions	of	Polish	and	Ukrainian	big	cities	at	 the	
beginning	of	the	21st	century,	M.	Habrel,	T.	Marszał	(red.),		Wydawnic‐
two	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	(współautor:	M.	Wójcik).	

Funkcja	 i	 struktura	 funkcjonalna	 Łódzkiego	 obszaru	metropolitalnego,	
[w:]	Łódzka	metropolia	problemy	 integracji	gospodarczej,	 A.	 Jewtu‐
chowicz,	M.	Wójcik	 (red.),	 Łódź,	 s.	 21–39,	 (współautor:	 D.	Walkie‐
wicz).	

Funkcjonalizm	w	polskiej	geografii	miast,	studia	nad	genezą	 i	pojęciem	
funkcji,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	ss.	181.	

Przemiany	przestrzenne	 i	 funkcjonalne	 Łodzi	po	 transformacji	 społecz‐
no‐gospodarczej,	 [w:]	 Queastiones	 geographicae,	 Seria	 B,	 28B/2,	
Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 im.	 Adama	 Mickiewicza,	 Poznań,		
(współautorzy:	M.	Wójcik,	A.	Kulawiak).	

Łódzka	metropolia.	 Problemy	 	 integracji	 	 społecznej	 	 i	 	 przestrzennej,		
Łódź,	ss.	195,	(współautor:	Z.	Przygocki).	

	
2011	

Przemiany		funkcjonalne		Łodzi		na		przełomie		wieków.		Uwarunkowania		
systemowe,		[w:]		Miasto.		Księga		jubileuszowa		w		70.		Rocznicę		uro‐
dzin	 	Profesora	 	Stanisława	Liszewskiego,	 S.	 Kaczmarek	 (red.),	Wy‐
dawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	227–241,	(współauto‐
rzy:	M.	Wójcik,	A.	Kulawiak).		

	Przemiana	 	 funkcji	 	miejsca	 	w	 	historycznej	 	 dzielnicy	 	przemysłowej		
Łodzi‐Posiadłach	 	wodno‐fabrycznych,	[w:]	Koncepcje	i	problemy	ba‐
dawcze	geografii,	K.	Marciniak,	K.	Sikora,	D.	Sokołowski	(red.),	Wy‐
dawnictwo	 Wyższej	 Szkoły	 Gospodarki	 w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,		
s.	161–183.	

Rola	 i	miejsce	 edukacji	 geograficznej	w	 społeczeństwie,	 [w:]	Geografia	
wobec	 problemów	współczesności.	 Funkcje	 poznawcze	 i	 praktyczne	
geografii,	A.	Kostrzewski,	W.	Maik,	R.	Brudnicki	(red.),	Komitet	Nauk	
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Geograficznych	Polskiej	Akademii	Nauk,	Wyższa	Szkoła	Gospodarki	
w	Bydgoszczy,	Bydgoszcz,	s.	(współautor:	M.	Wójcik).	

Ujęcia	i	problemy	badawcze	we	współczesnej	geografii,	Podstawowe	idee	
i	koncepcje	w	geografii,	 t.	 5,	Wydawnictwo	Wyższej	 Szkoły	 Gospo‐
darki	 w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 158,	 (współautorzy:	 W.	 Maik,		
K.	Rembowska).	

Geografia	regionalna	–	scalenie	 i	synteza	wiedzy	geograficznej,	Podsta‐
wowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	6,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	
Łódzkiego,	Łódź,	ss.	218,	(współautorzy:	W.	Maik,	K.	Rembowska).	

	
2012	

Związki	 geografii	 z	 innymi	 naukami,	 Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje		
w	geografii,	 t.	7,	Wydawnictwo	Wyższej	Szkoły	Gospodarki	w	Byd‐
goszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 328,	 (współautorzy:	W.	Maik,	 K.	 Rembow‐
ska).	

Funkcje	miast,	 [w:]	Geografia	urbanistyczna,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Pań‐
stwowe	Wydawnictwo	Naukowe,	Warszawa,	s.	255–302.	

	
2013	

Geografia	w	ujęciu	humanistycznym.	Wybór	prac	Krystyny	Rembowskiej,	
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź.	ss.	284.	

	
2014	

Dorobek	polskiej	geografii	po	konferencji	w	Rydzynie,	Podstawowe	 idee		
i	koncepcje	w	geografii,	t.	8,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	
Łódź.	ss.	242,	(współautorzy:	W.	Maik,	K.	Rembowska).	

Dysproporcje	 społeczne	 i	 gospodarcze	 w	 przestrzeni	 Łodzi.	 Czynniki,	
mechanizmy,	 skutki,	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź.	
ss.	327,	(współautor:	M.	Wójcik).	

Geografia	 społeczna	w	 Polsce	 –	 geneza,	 koncepcje	 i	 zróżnicowanie	 pro‐
blemowe,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	studiów	geograficzno‐miej‐
skich	w	 ośrodku	 łódzkim,	 [w:]	Dysproporcje	 społeczne	 i	 gospodarcze		
w	przestrzeni	Łodzi.	Czynniki,	mechanizmy,	skutki,	A.	Suliborski,	M.	Wój‐
cik	(red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	16–48.		

Dysproporcje	w	 zagospodarowaniu	 przestrzeni	miejskiej	 Łodzi	 –	 uwa‐
runkowania	 genetyczno‐funkcjonalne,	 [w:]	 Dysproporcje	 społeczne		
i	 gospodarcze	 w	 przestrzeni	 Łodzi.	 Czynniki,	 mechanizmy,	 skutki,		
A.	 Suliborski,	 M.	Wójcik	 (red.),	Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódz‐
kiego,	Łódź,	s.	77–105,	(współautor:	K.	Dmochowska‐Dudek).	



Wykaz	publikacji	 37	

Rady	 osiedlowe	 jako	 czynnik	 zmieniający	 dysproporcje	 w	 przestrzeni	
miasta	na	przykładzie	Łodzi,	[w:]	Dysproporcje	społeczne	i	gospodar‐
cze	w	przestrzeni	Łodzi.	Czynniki,	mechanizmy,	skutki,	A.	Suliborski,	
M.	 Wójcik	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,		
s.	127–170.	

The	origin	and	development	of	social	geography	 in	Poland	with	special	
emphasis	on	 the	centre	of	geographical	studies	 in	 Łódź,	 [w:]	Society	
and	 space	 in	 contemporary	 Polend	 in	 Łódź	 Yniversity	Geographical	
Research,	 T.	 Marszał	 (ed.),	 Łódź	 University	 Press,	 s.	 45–82,	
(współautor:	M.	Wójcik).	

Wstęp,	[w:]	Dysproporcje	społeczne	i	gospodarcze		w		przestrzeni		Łodzi.		
Czynniki,	mechanizmy,	 skutki,	 A.	 Suliborski,	 M.	 Wójcik	 (red.),	 Wy‐
dawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	7–15.	

Zakończenie,	 [w:]	Dysproporcje	 społeczne	 i	 gospodarcze	w	 przestrzeni	
Łodzi.	Czynniki,	mechanizmy,	 skutki,	A.	 Suliborski,	M.	Wójcik	 (red.),	
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	321–327.		

	
2015	

Wykorzystanie	 koncepcji	 „funkcji	 miejsca”	 w	 badaniach	 wielofunkcyj‐
nych	 obszarów	 wiejskich	 (przykład	 gminy	miejsko‐wiejskiej	 Rzgów		
w	 powiecie	 Wschodnio‐Łódzkim,	 [w:]	 Studia	 obszarów	 wiejskich,		
t.	 37,	Wiejskie	 obszary	 funkcjonalne,	 M.	 Biczkowski,	 L.	 Kozłowski	
(red.),	Komisja	Obszarów	Wiejskich,	Instytut	Geografii	i	Przestrzen‐
nego	Zagospodarowania	Polskiej	Akademii	Nauk,	s.	71–90.	

	
W	druku:	

Nowe	i	stare	perspektywy	i	ujęcia	w	geografii	na	przełomie	XX	i	XXI	wie‐
ku,	 Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje	w	 geografii,	 t.	 10,	 Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	(współautor:	W.	Maik,	M.	Wójcik).	

Stan,	perspektywy	i	strategia	rozwoju	geografii	społeczno‐ekonomicznej	
w	najbliższych	15	 latach	 (do	2030	 r.).	Dyskusja	międzypokoleniowe,	
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź.	

		
Ważne	prace	niewydrukowane:	

1968	
Struktura	przestrzenna	osiedla	mieszkaniowego	 Julianów	w	 Łodzi,	Ma‐

szynopis	 pracy	 magisterskiej,	 Łódź,	 Katedra	 Geografii	 Ekonomicz‐
nej,	ss.	128.	
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1976	
Zmiany	 funkcji	miast	województwa	 łódzkiego	w	 latach	1960‐1970,	Ma‐

szynopis	pracy	doktorskiej,	ss.	212,	65	rycin	i	14	tabel	poza	tekstem,	
Łódź.	

Prace	projektowe,	doświadczalno‐konstrukcyjne,	ważniejsze	eksperty‐
zy:	1968/69	

Mieszkalnictwo,	 [w]:	Studium	 inwentaryzacji	urbanistycznej	miasta	By‐
czyny,	Opole,	maszynopis,	ss.	31.	

Budownictwo,	 	 [w:]	 	 Studium	 	 inwentaryzacji	 	 urbanistycznej	 	miasta		
Prudnika,		Opole,		maszynopis,	ss.	25.	

	
1970	

Mieszkalnictwo,	[w:]	Studium	szczegółowej	inwentaryzacji	centrum	mia‐
sta	Kielc,	Łódź,	maszynopis,	ss.	53.	(współautorzy:	J.	Dzieciuchowicz,	
B.	Stolarczyk).	

	
1971/72	

Mieszkalnictwo,	 [w:]	Studium	 inwentaryzacji	urbanistycznej	miasta	Ra‐
ciborza	w	woj.	opolskim,	Wrocław,	maszynopis,	ss.	63.	(współautor:	
J.	Dzieciuchowicz).	

	
1981	

Studium	 	demograficzne	 	do	 	planu	 	zagospodarowania	 	gminy	 	Dobroń		
w	woj.	 	 sieradzkim,	 Łódź,	 maszynopis,	 ss.	 98,	 (współautor:	W.	Mi‐
chalski).	

	
1982	

Struktura	 ludności	według	 źródeł	utrzymania	 i	miejsc	pracy	w	przemy‐
śle,	 (plansza	mapy),	 [w:]	Atlas	Bełchatowskiego	Okręgu	Przemysło‐
wego.	Zmiany,	skutki,	prognozy,	podproblem	05	problemu		10.2.	

	
1983	

Ludność	według	płci	 i	wieku	BOP	w	1970	r.,	 (plansza	mapy),	[w:]	Atlas	
Bełchatowskiego	Okręgu		Przemysłowego.		Zmiany,		skutki,		prognozy,		
podproblem		05		problemu		10.2.		

Rozmieszczenie	ludności	BOP	w	1970	r.,	(plansza	mapy),	[w:]	Atlas	Beł‐
chatowskiego	 Okręgu	 Przemysłowego.	 Zmiany,	 skutki,	 prognozy,		
podproblem		0.5	problemu		10.2.	
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1984	
Wyposażenie	 jednostek	osadniczych	w	 instytucje	społeczno‐gospodarcze	
w	 1970,	 (plansza	mapy),	 [w:]	Atlas	BOP.	 Zmiany,	 skutki,	 prognozy,	
podproblem	0.5	problemu	10.2.	

	
1985	

Wielkość	 i	 hierarchia	 jednostek	 osadniczych	 BOP	 w	 1970	 r.,	 (plansza	
mapy),	[w:]	Atlas	BOP.	Zmiany,	 	skutki,	 	prognozy,	 	podproblem		0.5		
problemu		10.2.	

Warunki	 i	sytuacja	mieszkaniowa	BOP	w	1978	r.,	 (plansza	mapy),	 [w:]	
Atlas	BOP.	Zmiany,	skutki,	prognozy,	podproblem	0.5	problemu	10.2.	

	
1986	

Koncepcja	 badań	 pięcioletnich	 nt.	Kształtowanie	 się	 struktury	 funkcjo‐
nalno‐przestrzennej	 oraz	 więzi	 regionalnych	 woj.	 piotrkowskiego	
(CPBR	0.9.8.	t.	07.4),	maszynopis	+	matryca	badań,	Instytut	Gospo‐
darki	Przestrzennej	U.W.,	Łódź,	ss.	21,(współautor:	M.	Koter).	

	
1987	

Znaczenie	 funkcji	 przemysłowych	 miast	 w	 procesach	 integracji	 sieci	
osadniczej	woj.	 piotrkowskiego	 (CPBR	 09.7	 gr.	 temat.	 09.8.7),	 ma‐
szynopis,	 Instytut	 Gospodarki	 Przestrzennej	 U.W.,	 Łódź,	 ss.	 171,	
(współautor:	M.	Zięba).	

	
1988	

Kształtowanie	się	struktury	przestrzenno‐funkcjonalnej	oraz	więzi	tery‐
torialnych	 w	 regionie	 (na	 przykładzie	 woj.	 piotrkowskiego.	 Podsu‐
mowanie	 stanu	badań	 za	okres	od	maja	1986	 r.	do	grudnia,	 (CPBR	
09.8.,	 gr.	 t.	 09.8.7),	maszynopis,	 Instytut	Gospodarki	 Przestrzennej	
Uniwersytet	Warszawski,	Łódź,	ss.	22,	(współautor:	M.	Koter).	

	
1989	

Program	 pracy	 i	 założenia	 badań	 nad	 funkcjonowaniem	 gospodarek	
miejskich	 (Łódź,	 Sieradz,	 Łaski),	 (CPBR	 13.1.	 grupa	 celów	 10.1.1.),	
maszynopis	 Instytut	 Gospodarki	 Przestrzennej	 i	 Komunalnej		
w	Warszawie,	ss.	18.	(współautor:	M.	Koter).	
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1995	
Ocena	 środowiska	 przyrodniczego	miasta	 Sieradz,	 maszynopis	 i	 mapa		

w	skali	1:	10000,	Regionalny	Ośrodek	Studiów	i	Ochrony	Środowi‐
ska	Kulturowego	w	Łodzi,	Łódź,	ss.	10.		

	
1997	

Konsekwencje	wynikające	ze	studium	prognozowanych	zmian	organiza‐
cji	podziału	terytorialnego	państwa	na	obszarze	aglomeracji	łódzkiej,	
maszynopis,	Urząd	Wojewódzki	w	Łodzi,	Wydział	Gospodarki	Prze‐
strzennej,	Łódź,	ss.	17,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Liszewski).	

Projekt	 programu	 nauczania	 (studiów)	 na	 kierunku	 Geografia	w	 Uni‐
wersytecie	 Łódzkim,	 maszynopis,	 Dziekana	 BNZ	 UŁ,	 październik,		
ss.	20,	(współautorzy:	G.	Bezkowska,	St.	Liszewski).	

	
1998	

Rolnictwo	Łodzi	 i	tereny	użytkowane	rolniczo,	 [w:]	Studium	uwarunko‐
wań	 i	kierunku	zagospodarowania	przestrzennego	Łodzi,	 t.	 II.	Ogólna	
sytuacja	społeczno‐gospodarcza,	A.	Jewtuchowicz,	M.	Wiśniewski	(red.	
merytoryczna),	10	plansz,	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódź,	s.	265‐330.		

	
1999	

Ekspertyza	 dotycząca	 wniosków	 gmin	 i	 miejscowości	 z	 województwa	
łódzkiego	 o	 zmianę	 przynależności	 administracyjnej,	 maszynopis,	
Urząd	Marszałkowski,		Łódź,	ss.	20,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Li‐
szewski).	

	
2000	

Diagnoza		stanu		Województwa		Łódzkiego,	Urząd	Marszałkowski,		ma‐
szynopis,		Łódź,	ss.	384,	(współautorzy:	A.	Jewtuchowicz,	S.	Krajew‐
ski,	W.	Musiał).	

Strategia	 	 rozwoju	 	Województwa	 	 Łódzkiego,	 	Urząd	 	Marszałkowski,		
maszynopis,	 Łódź,	 ss.	 24,	 (współautorzy:	 A.	 Jewtuchowicz,	 S.	 Kra‐
jewski,	W.	Musiał).	

Koncepcja	badań	tematu:	Regionalna	komunikacja	publiczna	w	aglome‐
racji	 łódzkiej.	 Stan,	możliwości	 i	 rozwój,	 maszynopis,	 Katedra	 Geo‐
grafii	Miast	i	Turyzmu	UŁ,	Łódź,	ss.	6.		

Funkcjonowanie	 powiatów	 w	 aglomeracji	 łódzkiej:	 powiat	 łódzki	
wschodni,	pabianicki,	zgierski,	Rada	Powiatu	Łódzkiego	Wschodnie‐
go,	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	 Łódzkiego,	 maszynopis,	
Łódź,	ss.	142,	(współautorzy:	E.	Klima,	A.	Rykała,	D.	Walkiewicz).	
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2001	
Strategia	 rozwoju	miasta	Bełchatowa,	 maszynopis,	 Urząd	Miasta	 Beł‐

chatowa,	s.	115,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
	

2002	
Główny	wykonawca	w	projekcie	badawczym	KBN	na	 lata	1999–2002,	

nr	1	H02C	052	19,	kierownik	 J.	 Jewtuchowicz	nt.	Mechanizmy	two‐
rzenia	 się	 łódzkiego	 regionu	 społeczno‐gospodarczego	 po	 reformie	
administracyjnej	państwa,	maszynopis,	ss.	320.	

	
2005	

Główny	wykonawca	w	projekcie	badawczym	KBN	na	 lata	2003–2005,	
nr	1.	H02C	002	26,	pt.	Zróżnicowanie	przestrzenne	procesów	 trans‐
formacji	 społeczno‐gospodarczej	 w	 regionie	 łódzkim,	 maszynopis,		
ss.	350.	

Sfera	funkcjonalno‐przestrzenna,	t.	III,	[w:]	Diagnoza	Województwa	Łódz‐
kiego,	Urząd	Marszałkowski,	Łódź,	maszynopis,	ss.	194,	 (współauto‐
rzy:	D.	Walkiewicz,	M.	Wójcik).	

	
2008	

Główny	wykonawca	w	projekcie	badawczym	KBN	na	 lata	2008–2010,	
nr	NN	114051335,	 pt.	Procesy	 integracji	 i	dezintegracji	w	 Łódzkim	
Obszarze	Metropolitalnym,	maszynopis	ss.	412.	

	
2011	

Kierownik	naukowy	projektu	badawczego	NCBN	na	lata	2011–213	pt.	
Dysproporcje	społeczne	i	gospodarcze	w	przestrzeni	Łodzi.	Przyczyny,	
mechanizmy,	skutki.	 	
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ŚRODOWISKO	MIESZKANIOWE	MIASTA	JAKO	PRZEDMIOT	BADAŃ	
GEOGRAFII	OSADNICTWA	

1. WSTĘP	

Współczesne	procesy	urbanizacyjne	powodują	dynamiczny	rozrost	
ośrodków	 miejskich,	 jak	 również	 stanowią	 istotną	 przyczynę	 prze‐
kształceń	 dokonujących	 się	 na	 terenach	 osiedleńczych	 człowieka		
w	ogóle.	Przekształcenia	te,	mają	swój	wyraz	w	postaci:	zmian	zabudo‐
wy,	 wzrostu	 uprzemysłowienia,	 rozwoju	 motoryzacji	 i	 całego	 szeregu	
innych	objawów,	które	m.in.	doprowadzają	do	„zacieśnienia”	przestrzeni	
społeczno‐ekonomicznej	 i	 jej	 komplikacji.	Wysoki	 stopień	wypełnienia	
tej	przestrzeni	występuje	 zwłaszcza	na	obszarach	miejskich,	 stanowią‐
cych	główne	symptomy	współczesnej	cywilizacji	industrialnej.	

Na	terenach	wielkich	aglomeracji	miejskich	problem	stworzenia	op‐
tymalnych	 warunków	 zamieszkania	 człowieka	 staje	 się	 szczególnie	
istotny.	 „Organizacja	 przestrzenna	 miasta,	 osiedla,	 mieszkania	 może	
sprzyjać	 bądź	 przeszkadzać	 rozwojowi	 jednostek	 i	 grup	 społecznych,	
może	 wytwarzać	 bądź	 hamować	 powstanie	 więzi	 społecznych,	 może	
zwiększać	stan	satysfakcji	psychicznej	bądź	powodować	pojawienie	się	
stanów	frustracji”	(Ziółkowski	1965).	Ranga	problemu	jest	więc	bardzo	
wysoka,	chodzi	tu	bowiem	o	stworzenie	dla	człowieka	takich	warunków,	
które	w	pełni	zaspakajałyby	jego	potrzeby	życiowe	w	miejscu	zamiesz‐
kania,	począwszy	od	zaspokojenia	potrzeb	materialnych,	a	skończywszy	
na	potrzebach	psychofizycznych.	

W	 dużych	 miastach	 lub	 strefach	 silnie	 zurbanizowanych,	 nakłada	
się	wzajemnie	wiele	 struktur	materialnych.	 Stanowią	 one	wynik	 róż‐
nych	 koncepcji	 zagospodarowania	 przestrzennego.	 Elementy	 tych	
struktur,	spełniające	funkcje	nie	tylko	mieszkaniowe,	pozostają	w	nie‐
jednakowym	 stosunku	 do	 człowieka.	Naturalnym	więc	 dążeniem	 jed‐

																																																													
	 Praca	 została	 wydana	 w	 1976	 r.	 w	 czasopiśmie	 Acta	 Universitatis	 Lo‐

dziensis,	Seria	II,	z.	7.,	s.	123‐135.	
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nostki	 ludzkiej	 jest	 zajęcie	 takiego	 miejsca	 w	 przestrzeni	 miejskiej,	
które	dawałoby	jej	optymalne	warunki	egzystencji	i	rozwoju	w	miejscu	
zamieszkania.	 Ten	wielofunkcyjny	 i	 genetyczny	 charakter	 przestrzeni	
miejskiej,	 wyrażający	 się	 w	 formie	 jej	 zróżnicowania	 jakościowego,	
stawia	przed	nami	trzy	niezwykle	istotne	problemy:	

1)	rozpoznania	zróżnicowania	przestrzeni	miejskiej	i	jej	waloryzacji	
z	punktu	widzenia	zamieszkania	w	niej	jednostki	lub	grupy	społecznej,	

2)	 optymalnej	 lokalizacji	 i	 organizacji	 nowych	 terenów	 mieszka‐
niowych	lub	przekształcenia	w	odpowiedni	sposób	istniejących	i	ziden‐
tyfikowanych	już	przestrzennych	struktur	mieszkaniowych,	zgodnie	ze	
wzrostem	wymagań	społecznych,	

3)	rozpoznania	i	kształtowania	odpowiednich	proporcji	między	sze‐
roko	rozumianym	środowiskiem	naturalnym	a	środowiskiem	ludzkim,	
na	różnych	poziomach	przestrzennych,	począwszy	od	osiedla	mieszka‐
niowego	a	skończywszy	na	systemie	miast.	

Postawione	 problemy	 mają	 charakter	 interdyscyplinarny	 i	 leżą		
w	 kręgu	 zainteresowań	 takich	 dyscyplin	 naukowych	 jak:	 socjologia	
miasta,	 urbanistyka	 czy	 najbliżej	 leżąca	 geografii	 ekologia	 społeczna.	
Każda	z	tych	nauk	w	inny	sposób	formułuje	cele	swoich	badań,	mimo	
że	 często	przedmiot	 i	metody	badawcze	 są	podobne.	W	artykule	 tym	
autor	nie	podejmuje	się	wprowadzić	ścisłych	granic	zainteresowań	dla	
wymienionych	dyscyplin,	wystarczy	chyba	stwierdzić,	że	rola	wiodąca	
przypada	geografii	miast	w	problemie	1	i	3.		

Rozpoznanie	 zróżnicowania	 przestrzennego	 infrastruktury	 spo‐
łeczno‐ekonomicznej	 i	 przyrodniczej	miasta,	 z	 punktu	widzenia	miej‐
sca	 zamieszkania,	 prowadziłoby	 do	 waloryzacji	 tej	 infrastruktury		
i	 delimitacji	 przestrzeni	 miejskiej.	 Wyznaczone	 w	 wyniku	 delimitacji	
rejony	mogłyby	 stać	 się	 przedmiotem	 zainteresowania	 innych	 dyscy‐
plin,	np.	urbanistyki	w	zakresie	zmiany	organizacji	wewnętrznej	rejo‐
nu,	czy	też	socjologii	w	zakresie	analizy	społeczności	tam	zamieszkują‐
cych	 itp.	W	problemie	 trzecim,	 rola	geografii	 jako	dyscypliny	ważącej	
proporcje	 pomiędzy	 środowiskiem	 przyrodniczym	 a	 środowiskiem	
społeczno‐ekonomicznym	 w	 różnych	 sferach	 przestrzennych:	 miesz‐
kania,	 osiedla,	 miasta	 czy	 też	 systemu	 miast,	 wydaje	 się	 wiodąca		
w	kontekście	ogólnego	systemu	człowiek	–	środowisko.	Badania	doty‐
czące	 zróżnicowania	 przestrzennego	 tych	 proporcji	 mogłyby	 być	 po‐
mocne	w	problemie	klasyfikacji	miast,	zwłaszcza	przy	próbach	syntezy	
klasyfikacji	morfologicznych	i	funkcjonalnych.	

W	kontekście	przedstawionych	problemów	cele	artykułu	 są	nastę‐
pujące:	
	 1)	 sformułowanie	 założeń	 identyfikacji	 środowiska	mieszkaniowe‐
go	ludności	miasta,	
	 2)	 przedstawienie	 modelowej	 koncepcji	 identyfikacji	 środowiska	
mieszkaniowego	ludności	miasta.	
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2. POJĘCIA	PODSTAWOWE	I	ZAŁOŻENIA	IDENTYFIKACJI		
ŚRODOWISKA	MIESZKANIOWEGO	

Podstawowe	pojęcia	 używane	w	 artykule	 to:	 środowisko	mieszka‐
niowe	miasta	 i	 pojęcia	 pochodne:	 treść	 oraz	 forma	 tego	 środowiska.		
W	literaturze	są	one	używane	wieloznacznie,	a	zakres	ich	treści	bywa	
różny.	 Istotną	 więc	 sprawą	 w	 artykule	 jest	 możliwie	 precyzyjne	 ich	
zdefiniowanie.	Punkt	wyjścia	stanowi	ugruntowane	w	literaturze	poję‐
cie	przestrzeni	 ekonomicznej.	 Za	S.	 Leszczyckim	 (1972)	przyjmujemy	
następującą	definicję	przestrzeni	ekonomicznej	jako:	„obszaru,	na	któ‐
rym	człowiek	 żyje	 i	 działa.	Działalność	 ta	dotyczy	nie	 tylko	produkcji	
ale	 i	 świadczenia	 usług	 materialnych	 i	 niematerialnych.	 Na	 obszarze	
przestrzeni	ekonomicznej	zbudowane	są	wszystkie	osiedla	ludzkie”.		

Z	podanej	definicji	możemy	wyprowadzić	pojęcie	przestrzeni	miejskiej	
jako	nadrzędne	w	stosunku	do	środowiska	mieszkaniowego	miasta.	

Przestrzeń	miejska,	 stanowi	 część	 (podprzestrzeń)	 przestrzeni	 eko‐
nomicznej,	 posiadającej	 ściśle	 wyznaczone	 granice	 i	 charakteryzującej	
się	 intensywnym	przekształceniem	środowiska	przyrodniczego	(środo‐
wisko	 sztuczne)	 oraz	 znaczną	 koncentracją	 elementów	 społeczno‐	
‐ekonomicznych	 (posiadających	 swój	 funkcjonalny	 porządek),	 na	 sto‐
sunkowo	niewielkim	terenie,	który	prawnie	nazywamy	miastem.	

Wypełnienie	 przestrzeni	 miejskiej	 obiektami	 materialnymi	 (spo‐
łeczno‐ekonomiczne	+	przyrodnicze)	stwarza	konkretną	sytuację,	kon‐
kretne	warunki	przebywania	w	niej	człowieka.	Kształtowanie	się	tych	
warunków,	 następowało	w	wyniku	 skomplikowanych	 procesów	 spo‐
łecznych,	 gospodarczych	 i	 przyrodniczych,	 które	 formułowały	miasto	
podczas	jego	historycznego	rozwoju.	W	wyniku	tych	procesów	obszar	
miasta	jest	zróżnicowany	materialnie	i	funkcjonalnie,	a	zatem	warunki	
przebywania	w	nim	człowieka	są	przestrzennie	zmienne.	

Pojęcie	 środowiska	mieszkaniowego,	 sformułowane	 przez	 socjolo‐
gów,	 utożsamiane	 jest	 z	 siedliskiem	 człowieka,	 sposobami	 i	 formami	
zamieszkiwania	 przez	 niego	 Ziemi.	W	 zakres	 jego	 treści	 wchodzi	 za‐
równo	mieszkanie	i	jednostka	sąsiedzka,	miasto,	wieś	czy	też	konurba‐
cja	 (Ziółkowski	 1965).	 Pojęcie	 to,	 obejmuje	 zatem	 układ	 warunków	
przyrodniczych,	 społecznych	 i	 gospodarczych	 w	 obszarze	 zamieszki‐
wanym	 przez	 człowieka.	 Takie	 sformułowanie	 terminu	 jest	 na	 tyle	
szerokie,	że	z	pewnością	wykracza	w	swojej	treści	poza	przedmiot	ba‐
dań	 socjologii.	 Zważywszy	 na	 to,	 uważamy	 je	 za	 użyteczne	 również		
w	 badaniach	 geograficzno‐ekonomicznych,	 w	 których	 może	 stanowić	
pojęcie	o	charakterze	ogólnym.	Aby	było	przydatne	w	badaniach	geogra‐
ficznych	miasta,	należy	je	na	tyle	uściślić,	żeby	implikowało	zakres	i	me‐
todę	pracy.	

Pojęcie	 środowiska	mieszkaniowego	 odnieść	możemy	 zarówno	 do	
jednostki,	grupy	jak	i	całej	społeczności,	w	skład	której	dany	człowiek	
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wchodzi,	 np.	 społeczeństwo	 miasta	 X.	 Mówimy	 zatem	 o	 środowisku	
mieszkaniowym	 pojedynczego	 człowieka,	 którego	 miejsce	 w	 prze‐
strzeni	 miejskiej	 określamy	 w	 punkcie	 zamieszkania	 lub	 środowisku	
mieszkaniowym	jakiejś	społeczności,	 jako	zbioru	punktów	zamieszka‐
nia	zgrupowanych	w	określonej	części	przestrzeni	miejskiej.	

Wobec	 powyższego,	 definiując	 środowisko	 mieszkaniowe	 miasta	
stwierdzamy,	 że	 stanowi	 ono	 zbiór	 miejsc	 (punktów)	 zamieszkania	
zidentyfikowany	zbiorem	istotnych	dla	człowieka	elementów	społecz‐
no‐ekonomicznych	i	przyrodniczych	otaczających	te	punkty,	oraz	rela‐
cji	 zachodzących	 pomiędzy	 elementami	 a	 punktami	 zamieszkania,		
a	 także	 relacji	 międzyelementowych.	 Kryteria	 istotności	 elementów	
wynikają	z	podstawowych	norm	budowlano‐urbanistycznych	dotyczą‐
cych	terenów	osiedleńczych.	

Z	podanej	definicji	wynika,	że	środowisko	mieszkaniowe	dla	każde‐
go	punktu	zamieszkania	jest	inne	i	bezpośrednio	zależne	od	struktury	
przestrzeni	miejskiej,	ale	nie	jest	z	nią	tożsame.	

Wprowadzenie	 i	 ścisłe	 zdefiniowanie	 pojęcia	 środowiska	 mieszka‐
niowego	wydaje	się	celowe,	jako	że	używane	powszechnie	w	literaturze	
pojęcie	 „warunków	mieszkaniowych”	 rozumiane	 jest	niejednoznacznie.	
Z	 jednej	 strony,	 stanowi	 ono	 jak	 gdyby	 ocenę	 stopnia	 zaspokojenia	
potrzeb	mieszkaniowych	ludności	poprzez	cechy	określające	mieszka‐
nie	 i	 sposób	 ich	 użytkowania.	 Z	 drugiej	 zaś	 strony	 traktowane	 jest	
znacznie	 szerzej	 i	 obok	 sytuacji	 panującej	 wewnątrz	 mieszkania		
i	 budynku	 zawiera	 ocenę	 otoczenia	 budynku	 mieszkalnego.	 Pojęcie	
środowiska	mieszkalnego	sformułowane	w	pracy	posiada	aspekt	eko‐
logiczny	 –	 człowiek	 mieszka	 w	 jakimś	 fragmencie	 przestrzeni,	 prze‐
strzeń	ta	poprzez	fakt	istnienia	w	niej	elementów	materialnej	struktury	
może	w	sposób	lepszy	lub	gorszy	zaspakajać	część	jego	potrzeb	życio‐
wych	nazywanych	często	potrzebami	mieszkaniowymi.	Podstawowymi	
atrybutami	środowiska	mieszkaniowego	jest	jego	treść	i	forma,	one	to	
decydują	o	jego	walorach	i	ocenie.	

Treść	środowiska	mieszkaniowego	miasta	stanowią	elementy	prze‐
strzeni	miejskiej	spełniające	głównie	funkcje	mieszkaniowe	lub	deter‐
minujące	środowisko	jako	całość	(np.	ruchliwa	arteria	komunikacyjna).	
Forma	środowiska	mieszkaniowego	miasta	wynika	z	cech	charaktery‐
zujących	treść	tego	środowiska,	a	więc	z	samych	elementów	(np.	zabu‐
dowa	 wielorodzinna)	 oraz	 relacji	 międzyelementowych	 i	 ich	 prze‐
strzennego	rozkładu.	

Identyfikacja	środowiska	mieszkaniowego	miasta,	w	przypadku	in‐
dywidualnym	 jak	 i	 grupowym	 polegałaby	 na	 określeniu	 elementów	
przestrzeni	miejskiej	istotnych	dla	zamieszkania	oraz	poznaniu	relacji,	
jakie	zachodzą	między	elementami	a	człowiekiem,	a	także	relacji	typu	
człowiek	–	 człowiek.	 Jednostka	 ludzka	występuje	 tu	bowiem	w	duali‐
stycznej	 roli,	 raz	 jako	 użytkownik	 „swojego”	 środowiska	mieszkanio‐
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wego,	drugi	raz	 jako	 jego	współtwórca	(element	środowiska	dla	 innej	
jednostki	ludzkiej).	

Sprecyzowane	 powyżej	 pojęcia	 nasuwają	 koncepcję	 traktowania	
środowiska	mieszkaniowego	miasta	 jako	 swoistego	układu,	wchodzą‐
cego	w	skład	hierarchicznie	wyższego	systemu,	jakim	jest	miasto	jako	
całość.	 działanie	 takiego	układu,	 a	więc	 pośrednio	 jego	wartość	 jako‐
ściowa,	 będzie	 zależeć	 nie	 tylko	 od	 cech	 każdego	 elementu	 z	 osobna	
lecz	 również	 od	 zajmowanych	 przez	 te	 elementy	 miejsc	 w	 układzie,		
a	 także	od	 środowiska,	w	 jakim	badany	układ	 się	 znajduje	 (Problemy	
metodologii…	1973).	Wynika	stąd	określony	wzorzec	badawczy	polega‐
jący	 na	 zidentyfikowaniu	 właściwości	 układu,	 do	 których	 D.	 Harvey	
(za:	 Chojnicki	 1970)	 zalicza:	 strukturę,	 zachowane	 środowisko,	 stan		
i	 parametry.	Podstawową	sprawą	w	badaniu	 środowiska	mieszkanio‐
wego	jako	układu,	jest	identyfikacja	jego	treści	i	formy,	które	wynikają	
z	kategorii	potrzeb	zaspokajanych	przez	człowieka	w	tym	środowisku.	
To	prowadzi	do	wyznaczenia	elementów	układu.	Przestrzenny	rozkład	
tych	 elementów	 i	 ich	 forma	 warunkują	 relacje,	 w	 jakich	 pozostaje		
z	 niemi	 człowiek	 –	 a	więc	 określają	 działanie	 tego	 układu.	 Pozostała	
część	elementów	tworzących	przestrzeń	miejską,	 stanowi	środowisko	
badanego	układu.	Środowisko	to	może	wpływać	w	sposób	determinu‐
jący	na	układ,	poprzez	wchodzenie	elementów	rozpatrywanego	układu	
w	różnego	rodzaju	związki,	wynikające	z	faktu	funkcjonowania	miasta	
(hierarchicznie	wyższego	systemu).	

3. MODEL	IDENTYFIKACJI	ŚRODOWISKA	MIESZKANIOWEGO		
MIASTA	

Rozpoznanie	 środowiska	 mieszkaniowego	 miasta	 jako	 układu,	
sprowadzić	można	do	dwóch	etapów	poznania.		
1.	 Opracowanie	 teoretycznego	 modelu	 środowiska	 mieszkaniowego	
miasta,	czym	zajęto	się	w	dalszej	części	artykułu.	
2.	Praktycznej	weryfikacji	modelu,	która	polegałaby	na:	
 wyznaczeniu	elementów	i	relacji	(cech)	oraz	ich	określeniu	ilościo‐

wo‐jakościowym,		
 zbadaniu	 zróżnicowania	 środowiska	 mieszkaniowego,	 w	 ramach	

przestrzeni	miejskiej	i	jego	waloryzacji	przestrzennej.	
Etap	pierwszy	wymaga	wydzielenia	w	ramach	środowiska	mieszka‐

niowego	miasta	k‐podukładów,	związanych	z	poszczególnymi	punkta‐
mi	 zamieszkania.	 W	 każdym	 z	 k‐podukładów	 wyznaczono	 elementy	
stałe	takie	jak:	mieszkanie,	budynek,	działka	oraz	pewne	elementy	in‐
frastruktury	 gospodarczej,	 służące	 podstawowemu	 zaspokojeniu	 po‐
trzeb	człowieka	(w	zakresie	usług,	komunikacji,	wypoczynku).	Wszyst‐
kie	 elementy	 charakteryzujemy	n‐cechami.	 Tak	więc,	wydzielenie	 po‐
dukładu	dokonujemy	przyjmując	założenia:	
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 warunki	środowiska	mieszkaniowego	w	danym	punkcie	zamieszka‐
nia,	wynikają	z	przestrzeni	miejskiej	otaczającej	ten	punkt,	
 warunki	środowiska	mieszkaniowego	w	danym	punkcie	zamieszka‐
nia,	 zależą	 od	 możliwości	 i	 stopnia	 zaspokojenia	 w	 pobliżu	 potrzeb	
biologicznych	i	duchowych	człowieka.	

Biorąc	pod	uwagę	te	dwie	zasady,	przestrzeń	miejską	z	punktu	wi‐
dzenia	miejsca	zamieszkania	w	dowolnym	punkcie	k,	można	podzielić	
na	cztery	strefy,	których	związek	funkcjonalny	z	człowiekiem	zamiesz‐
kałym	w	tym	punkcie	jest	różny	–	coraz	słabszy	(rys.	1).	
	

	
Rys.	1.	Model	identyfikacji	przestrzeni	środowiska	mieszkaniowego	miasta	
StI	–	przestrzeń	mieszkania,	StII	–	przestrzeń	budynku,	StIII	–	przestrzeń	działki,		

StIV	–	przestrzeń	zamieszkiwania,	PW1,	2,	k–1,	k	–	podprzestrzenie	cząstkowe	wewnętrz‐
nego	środowiska	mieszkaniowego,	PZ1,	2,	k–1,	k	–	podprzestrzenie	cząstkowe	zewnętrz‐
nego	środowiska	mieszkaniowego,	PWM	–	podprzestrzeń	wewnętrznego	środowiska	
mieszkaniowego,	PZM	–	podprzestrzeń	zewnętrznego	środowiska	mieszkaniowego,	

SMM	–	przestrzeń	środowiska	mieszkaniowego	miasta	
	

Strefę	(Stk)	pierwszą	tworzy	sam	punkt	zamieszkania,	a	więc	miesz‐
kanie,	rozumiane	jako	obudowana	część	przestrzeni	przeznaczona	dla	
jednej	 rodziny.	 Ta	 część	 przestrzeni	miejskiej	 odgrywa	w	 życiu	 czło‐
wieka	niezwykle	 istotną	 rolę,	 zwłaszcza	w	 chwili	 obecnej,	 	 gdy	 gwał‐
towny	 rozwój	 cywilizacji	 nie	 sprzyja	 jego	 psychofizycznej	 równowa‐
dze.	Tu	dokonują	się	podstawowe	procesy	w	życiu	człowieka	takie	jak:	
reprodukcja,	 życie	 rodzinne,	 wypoczynek,	 rozwój	 kulturalny,	 często	
praca	 itp.	 Mieszkanie	 stanowi	 dla	 współczesnego	 człowieka	 swoistą	
enklawę,	miejsce	skupiające	jego	podstawowe	cele	życiowe.	Stąd	dąże‐
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niem	każdego	człowieka	jest	posiadanie	własnego	mieszkania	zaspoka‐
jającego	 w	 sposób	 coraz	 lepszy,	 coraz	 pełniejszy	 indywidualne	 jego	
potrzeby.	Urasta	ono	z	 racji	 tego	do	 symbolu	niezależności	 człowieka		
w	 określonej	 społeczności.	 „Zakres	 i	 nasilenie	 funkcji,	 jakie	 spełnia	
mieszkanie,	będących	wyrazem	potrzeb	indywidualnych	i	społecznych,	
zależne	 są	 od	 środowiska	 geograficzno‐klimatycznego,	 poziomu	 roz‐
woju	materialnego	 i	 kulturalnego,	 sposobu	produkcji	 oraz	 form	 życia	
społecznego”	 (Andrzejewski	 1969).	 Mieszkanie	 spełnia	 więc	 złożone	
funkcje,	 których	 pełna	 realizacja	 uzależniona	 jest	 od	 jego	 wartości	
użytkowej	i	sposobu	użytkowania.		

Wartość	użytkowa	mieszkania	 jest	 stosunkowo	prosta	do	 identyfi‐
kacji	 poprzez	 zespół	 takich	 cech	 jak:	 cechy	 fizyczne,	 kształt	 i	 we‐
wnętrzne	 rozplanowanie,	 materiał	 użyty	 przy	 budowie,	 naświetlenie		
i	 wymiana	 powietrza,	 wyposażenie	 techniczne	 i	 stan,	 położenie	 oraz	
poziom	 utrzymania.	 Oczywiście,	 możliwości	 ilościowego	 określenia	
wyżej	wymienionych	cech	są	różne.	Bliższą	 ich	charakterystykę	 i	źró‐
dła	 informacji	omówiła	 szeroko	W.	Litterer‐Marwege	 (1959),	wystar‐
czy	 więc	 tylko	 stwierdzić,	 że	 znaczną	 część	 danych	 można	 uzyskać		
z	 odpowiednich	 spisów	 statystycznych,	 część	 natomiast	 w	 drodze	
szczegółowych	 badań	 terenowych,	 co	 niewątpliwie	 komplikuje	 lub	
wręcz	uniemożliwia	prace	o	charakterze	makroskalowym.	

Sposób	 użytkowania	 mieszkań	 stanowi	 konfrontację	 niektórych	
cech	wartości	użytkowej	(cechy	fizyczne)	z	użytkownikiem	mieszkania	
w	 zakresie	 proporcji	 pomiędzy	 szeroko	 rozumianą	 ilością	 zasobów		
a	 liczbą	osób	czy	też	rodzin	 je	użytkujących.	Tak	więc	sposób	użytko‐
wania	 określa	warunki,	 jakie	 panują	w	 strefie	 pierwszej.	 Uogólniając	
można	 stwierdzić,	 że	 każda	 przestrzeń	 mieszkania	 zostaje	 zidentyfi‐
kowana	 szeregiem	 jej	 cech,	 które	 stanowiłyby	 o	 wartości	 użytkowej		
i	sposobie	użytkowania.	

	
	 	 	 … 	 	 	

	
gdzie:		 MK	–	k‐ta	przestrzeń	mieszkania,	

WM1,	2,	n–1,	n	–	cechy	identyfikujące	MK.	
	
	 W	literaturze	mieszkaniowej,	warunki	panujące	w	tej	strefie	określa	
się	często	pojęciem	„warunków	mieszkaniowych”	lub	„sytuacją	miesz‐
kaniową”,	chociaż	zakres	tych	pojęć	bywa	nieraz	szerszy.		
	 Strefę	 drugą	 tworzy	 budynek	mieszkalny,	 a	 więc	 obudowana	
część	 przestrzeni	 przeznaczona	 dla	 kilku	 rodzin	 (budynek	 jednoro‐
dzinny	=	mieszkanie	=	strefa	pierwsza),	w	której	skupiają	się	mieszka‐
nia.	 Budynek	 mieszkalny	 podobnie	 jak	 mieszkanie,	 ze	 swojego	 prze‐
znaczenia	 winien	 spełniać	 funkcje	 mieszkaniowe	 i,	 podobnie	 jak	
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mieszkanie,	można	 go	 scharakteryzować	na	drodze	 rozpoznania	 cech	
użytkowych	i	cech	wyznaczających	sposób	użytkowania.	Tak	więc:	
	 				

	 	 	 … 	 	 	
	
gdzie:		 Bk	–	k‐ta	przestrzeń	budynku,	
	 	 	 WB1,2,	n–1,	n	–	cechy	identyfikujące	Bk.	
	
Ta	strefa	w	stosunku	do	mieszkania	stanowi	przestrzeń	hierarchicznie	
wyższego	 rzędu,	 w	 której	 mieszkanie	 zajmuje	 określone	 położenie	
wyznaczone	w	pionie	i	poziomie.	Budynek	uzupełnia	funkcję	mieszka‐
nia	 tworząc	wraz	z	nim	zwartą	 część	niezbędną	dla	 stałej	 egzystencji	
człowieka.	

Strefa	trzecia	 ,	to	teren	otaczający	budynek	mieszkalny,	które‐
go	 granice	 możemy	 utożsamiać	 z	 granicami	 nieruchomości.	 W	 przy‐
padku	 braku	 jednoznacznie	 określonych	 granic,	 ten	 obszar	 stanowi	
działkę,	 podwórko	 lub	 we	 współczesnym	 budownictwie	 blokowym	
teren	 międzyblokowy.	 Strefa	 trzecia	 spełnia	 bardzo	 istotną	 rolę	 dla	
mieszkańców	 budynku.	 Tu	 znajdują	 się	 często	 takie	 urządzenia	 jak:	
sanitariaty,	 komórki,	 garaże,	 tereny	 zabaw	 dla	 dzieci,	 tereny	 wypo‐
czynku,	 ogródki	 przydomowe	 itp.,	 tu	 również	 koncentruje	 się	 życie	
sąsiedzkie	 rodzin	 zamieszkujących	 wspólnie	 budynek,	 a	 często	 i	 bu‐
dynki	przyległe.	Od	wielkości	tej	strefy,	wyposażenia	i	poziomu	utrzy‐
mania	 zależą	w	dużym	stopniu	warunki	w	 strefie	pierwszej	 i	 drugiej.	
Problem	identyfikacji	tej	strefy	polegałby	na	opisaniu	jej	granic	i	usta‐
leniu	 cech	 charakteryzujących	 wyposażenie,	 użytkowanie	 i	 poziom	
utrzymania.	Możemy	więc	zapisać,	że:	
	

	 	 	… 	 	 	
	
gdzie:		 Nk	–	k‐ta	przestrzeni	działki	(nieruchomości)	mieszkalnej,	

WN1,	2,	n–1,	n	–	cechy	przestrzeni	Nk.	
	

Strefę	 czwartą	 	stanowi	 przestrzeń	 położona	 poza	 granicami	
nieruchomości	mieszkalnej,	 z	 którą	 człowiek	 pozostaje	w	 bezpośred‐
nim	kontakcie	z	tytułu	zamieszkiwania.	W	przypadku	nowych	zasobów	
mieszkaniowych	obejmuje	ona	najczęściej	 teren	całego	osiedla.	Mając	
natomiast	do	czynienia	ze	starą,	chaotyczną	zabudową	miejską,	granice	
tej	 strefy	 są	 zmienne	 dla	 każdego	 budynku	 mieszkalnego.	 Jej	 zasięg	
można	określić	w	oparciu	o	rozmieszczenie	usług	typu	podstawowego,	
biorąc	 za	 punkt	 odniesienia	 każdy	 budynek	 lub	 określoną	 grupę	 bu‐
dynków.	Ta	strefa	bowiem,	winna	skupiać	podstawowe	funkcje	miesz‐
kaniowe	w	sensie	społeczno‐cywilizacyjnym.	J.	Goryński	(1972)	twier‐



Środowisko	mieszkaniowe	miasta	jako	przedmiot	badań	geografii	osadnictwa		 53	

dzi,	 że	 „Z	dużych	systemów	osiedleńczych	można	wyodrębnić	pewien	
fragment	stanowiący	obszar	bezpośrednio	dostępny	i	dostrzegany	dla	
mieszkańców	 bez	 konieczności	 posługiwania	 się	 technicznymi	 środ‐
kami	 transportu	 i	 łączności,	 czyli	 po	prostu	 za	pomocą	własnych	nóg		
i	 zmysłów.	 Obszar	 ten	 stanowi	 »mikrośrodowisko	mieszkalne«	 okre‐
ślające	jednocześnie	tzw.	ludzką	skalę	środowiska	człowieka.	W	zależ‐
ności	 od	 ukształtowania	 tego	 sztucznego	 środowiska	może	 ono	 obej‐
mować	całe	niewielkie	miasto,	dzielnicę	lub	osiedla	większego	miasta,	
dom	 mieszkalny	 wraz	 z	 otoczeniem,	 a	 w	 skrajnym	 wypadku	 nawet	
samo	 tylko	mieszkanie”.	Zasięg	strefy	czwartej	 jest	 zatem	przestrzen‐
nie	 zmienny,	 zależny	 od	 typu	 osadnictwa,	 a	 w	 przypadku	 miast,	 od	
przestrzeni	 miejskiej,	 stopnia	 jej	 nasycenia	 określoną	 infrastrukturą		
i	 relacji	 pomiędzy	 elementami	 tej	 infrastruktury.	 Rozpoznanie	 strefy	
czwartej	 z	 jednej	 strony	będzie	polegać	na	opisaniu	 treści	przyrodni‐
czo‐gospodarczej	 przestrzeni	miejskiej	w	 obszarze	 bezpośrednio	 ota‐
czającym	 strefę	 trzecią	 i	 panujących	w	 niej	 stosunków,	 z	 drugiej	 zaś	
strony	 na	 zbadaniu	 relacji	 przestrzennych	 zachodzących	 pomiędzy	
punktem	 zamieszkania	 a	 wybranymi	 elementami	 infrastruktury	 go‐
spodarczej	miasta	(rozmieszczenie	szeroko	pojętych	usług).	Podobnie	
jak	przy	identyfikacji	stref	poprzednich,	tę	przestrzeń,	którą	będziemy	
nazywać	 „przestrzenią	 zamieszkania”,	 empirycznie	 określają	 przyjęte	
cechy:	
	

	 	 	…	 	 	
	
gdzie:			 Ok	–	k‐ta	przestrzeń	zamieszkania,	

WO1,	2,	n–1,	n	–	cechy	przestrzeni	Ok.	
	

Strefa	czwarta	stanowi	hierarchicznie	najwyższy,	w	przyjętej	 skali,	
stopień	podziału	przestrzeni	miejskiej.	Zawiera	ona	w	sobie	wszystkie	
trzy	poprzednie	 strefy,	 a	pozostaje	w	 ścisłym	związku	 z	nieruchomo‐
ścią	mieszkalną.	 Badanie	 strefy	 czwartej	wymagałoby	 szczegółowych	
analiz	w	oparciu	o	materiały	kartograficzne	istniejące	i	wykonane	spe‐
cjalnie	w	 tym	celu	 (plany	miast	w	dużych	podziałkach	o	 różnorodnej	
treści	 przyrodniczo‐gospodarczej),	 jak	 również	 wypracowania	 odpo‐
wiednich	metod	i	wskaźników.		

Wszystkie	cztery	omawiane	strefy	stanowią	część	przestrzeni	miej‐
skiej	i	tworzą	dzięki	hierarchicznej	zależności	pewien	układ	stosunków	
przestrzennych,	 który	 można	 zdefiniować	 jako	 przestrzeń	 cząstkową	
środowiska	 mieszkaniowego	 określonego	 punktu	 zamieszkania.	 Hie‐
rarchiczna	zależność	omawianych	stref	polega	na	 ich	stopniowym	za‐
wieraniu	się	w	sobie	począwszy	od	strefy	pierwszej	do	czwartej.	
	

⊂ 	 ⊂ 	 ⊂ 	 	
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Przyjęte	 zaś	 zasady	 podziału	 przestrzeni	 miejskiej	 realizują	 się		
w	 różny	 sposób	 w	 poszczególnych	 strefach,	 co	 warunkuje	 metody	
identyfikacji	tych	stref.	

Wyróżnione	 i	 omówione	 strefy	 składowe	 środowiska	mieszkanio‐
wego	 różnią	 się	 między	 sobą	 jednorodnością	 treści,	 znamiennością	
formy,	 rozległością	 przestrzenną	 i	 funkcją.	 Dokonując	 uogólnienia,	
łączymy	te	strefy	i	traktujemy	je	tylko	jako	dwie,	różne	pod	względem	
jakościowym	 i	 funkcjonalnym	 przestrzennie,	 w	 ramach	 przestrzeni	
środowiska	 mieszkaniowego,	 które	 nazywamy	 wewnętrznym	 i	 ze‐
wnętrznym	środowiskiem	mieszkaniowym	(Dzieciuchowicz	i	in.	1972).	
Wyróżnione	 dwa	 poziomy	 istotne	 są	 przy	 kompleksowej	 ocenie	 wa‐
runków	 środowiska	 mieszkaniowego,	 jako	 że	 ich	 rola	 dla	 człowieka		
w	zamieszkaniu	jest	różna.	

Podział	środowiska	na	wewnętrzne	i	zewnętrzne	ma	również	swoje	
uzasadnienie	merytoryczne	i	metodyczne,	a	mianowicie:	
 człowiek	 w	 sposób	 niejednakowy	 użytkuje	 środowisko	 mieszka‐
niowe,	co	wynika	z	 funkcji,	 jakie	pełnią	poszczególne	(omówione	wy‐
żej)	strefy	przestrzeni	miejskiej,	
 podział	 taki,	 odpowiada	 dwóm	 różnym	 rozumieniom	 pojęcia	 „wa‐
runki	mieszkaniowe”	przyjętym	w	literaturze,	co	może	mieć	znaczenie	
porównawcze,	
 stosowanie	 innych	 metod	 podczas	 badania	 zróżnicowania	 prze‐
strzennego	środowiska	wewnętrznego,	a	 innych	podczas	badania	śro‐
dowiska	zewnętrznego,	
 porównanie	środowiska	wewnętrznego	i	zewnętrznego	w	kategorii	
jakościowej	 i	 przestrzennej,	może	prowadzić	do	 interesujących	wnio‐
sków	natury	planistycznej.	

Podprzestrzeń	cząstkową	wewnętrznego	środowiska	mieszkaniowe‐
go	danego	punktu	zamieszkania	k	(PWk)	wyznaczają	dwie	pierwsze	stre‐
fy:	mieszkanie	i	budynek	mieszkalny,	jako	podstawowe	miejsce	przeby‐
wania	człowieka.	Mieszkanie	i	budynek	mieszkalny,	w	ujęciu	techniczno‐	
‐budowlanym,	 stanowi	 ściśle	 określony	 fragment	 przestrzeni	 miejskiej,	
posiadający	granice	w	postaci	obudowy.	Tak	zdefiniowana	podprzestrzeń	
pozostaje	 w	 relacji	 symetrycznej	 z	 człowiekiem.	 Rozpoznanie	 podprze‐
strzeni	 polegałoby	 na	 określeniu	 cech	 charakteryzujących	 mieszkania		
i	 budynki	 mieszkalne	 oraz	 na	 ich	 klasyfikacji	 ilościowo‐jakościowej		
w	stosunku	do	przyjętego	poziomu.	Możemy	więc	zapisać,	że:	
	

	 	

	
Podprzestrzeń	wewnętrznego	 środowiska	mieszkaniowego	 badanego	
miasta	(PWM)	będzie	więc	stanowić	sumę	podprzestrzeni	cząstkowych	
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PWk,	wyznaczonych	w	oparciu	o	zidentyfikowane	przestrzenie	miesz‐
kań	(M)	i	budynków	(B).	

	 	 ⋯ 	  
	
gdzie:		 , , , 	–	podprzestrzenie	cząstkowe	wewnętrznego	śro‐

dowiska	mieszkaniowego	k	punktów	zamieszkania.	
	

Podprzestrzeń	 cząstkową	 zewnętrznego	 środowiska	 mieszkanio‐
wego	 (PZk)	 punktu	 k	 wyznaczają	 dwie	 pozostałe	 strefy,	 dla	 których	
należałoby	 ustalić	 ich	 pełną	 treść	 (obszar	 nieruchomości,	 podwórka,	
działki,	itp.)	jak	i	wyznaczyć	elementy	infrastruktury	istotne	„mieszka‐
niowo”	 (strefa	 czwarta)	 i	 zbadać	 ich	 rozmieszczenie	 w	 stosunku	 do	
miejsca	zamieszkania.	Możemy	to	zapisać:	
	

 

gdzie:		 	–	k‐ta	podprzestrzeń	cząstkowa	zewnętrznego	środowi‐
ska	mieszkaniowego.	

	
Odpowiednio	 podprzestrzeń	 zewnętrznego	 środowiska	 mieszkanio‐
wego	 dla	 miasta	 będzie	 stanowić	 sumę	 podprzestrzeni	 cząstkowych,	
wyznaczonych	 i	 określonych	 dla	 każdego	 punktu	 zamieszkania.	 Tak	
więc:	
	

⋯ 	
	
gdzie:		 , , , 	 –	 podprzestrzenie	 cząstkowe	 zewnętrznego	 śro‐

dowiska	mieszkaniowego	k	punktów	zamieszkania.	
	
Przyjmując	 ten	 tok	 rozumowania,	 przestrzeń	 cząstkowa	 środowiska	
mieszkaniowego,	 dla	 określonego	 punktu	 zamieszkania	 będzie	 stano‐
wić	 syntezę	 dwu	 odpowiednich	 podprzestrzeni	 cząstkowych	 ze‐
wnętrznego	i	wewnętrznego	środowiska	mieszkaniowego:	
	
	

	
	
Środowisko	mieszkaniowe	miasta	stanowi	natomiast	sumę	przestrzeni	
cząstkowych:	
	

⋯ 	
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gdzie:		 , , , 	–	 przestrzenie	 cząstkowe	 środowiska	 mieszka‐
niowego	k	punktów	zamieszkania.	

4. ZAKOŃCZENIE	

Przedstawiony	powyżej	model	identyfikacji	przestrzeni	środowiska	
mieszkaniowego	miasta	jest	próbą	kompleksowego	spojrzenia	na	pro‐
blem	mieszkalnictwa,	który	w	swojej	istocie	nie	ogranicza	się	tylko	do	
spraw	związanych	z	budynkiem	i	mieszkaniem.	Większość	dotychcza‐
sowych	 opracowań	 dotyczących	 mieszkalnictwa	 (głównie	 niegeogra‐
ficznych)	zajmowało	się	analizą	poszczególnych	elementów	warunków	
mieszkaniowych	 i	 to	 tylko	 w	 zakresie	 sprecyzowanego	 w	 artykule,	
pojęcia	wewnętrznego	środowiska	mieszkaniowego.	Dokonywane	zaś	
syntezy	charakteryzuje	fragmentaryczność	ujęcia.	

Prawidłowe	kształtowanie	środowiska	mieszkaniowego	jak	i	anali‐
za	 istniejących	 jego	 form.	 powinny	 być	 rozpatrywane	 w	 kontekście	
całej	 przestrzeni	miejskiej.	W	 systemowym	podejściu	 do	 zagadnienia	
ujmujemy	środowisko	mieszkaniowe	 jako	 jeden	z	układów	o	złożonej	
strukturze,	 wchodzący	 w	 skład	 hierarchicznie	 wyższego	 systemu,	 ja‐
kim	 jest	 miasto	 w	 całości.	 Układ	 warunków	 środowiska	 mieszkanio‐
wego	 ludności	miasta	w	 formie	 ogólnej	 przedstawiono	 na	 rys.	 2.	 Od‐
rębność	 układu	 środowiska	 mieszkaniowego,	 wynika	 ze	 spełnianych	
przezeń	 funkcji	 (funkcje	 mieszkaniowe)	 w	 strukturze	 przestrzennej	
miasta.	 Powiązanie	 z	 całym	 systemem	miejskim	przejawia	 się	w	 jego	
wewnętrznej	 strukturze,	 pod	 postacią	 występowania	 tych	 samych	
elementów	w	układzie	i	systemie,	a	także	poprzez	wpływ	funkcji	mia‐
sta	jako	całości	na	układ.	

	
Rys.	2.	Układ	warunków	mieszkaniowych	ludności	miasta	

	
Obok	identyfikacji	przestrzeni	środowiska	mieszkaniowego	miasta,	

w	 sensie	 teoretycznym,	 niezwykle	ważną	wydaje	 się	 być	waloryzacja	
warunków	 środowiska	 mieszkaniowego	 (drugi	 etap	 poznania),	 jako	
podstawa	 do	 przebudowy	 istniejących	 i	 planowania	 przyszłych	wiel‐
komiejskich	układów	mieszkaniowych.	Ta	sprawa	wymaga	opracowa‐
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nia	ścisłych	kryteriów	i	metod	oceny	warunków	środowiska	mieszka‐
niowego	oraz	wyboru	 licznie	 istniejących	 już	metod	klasyfikacji	prze‐
strzennej.	

Mieszkalnictwo,	mimo	że	jest	częścią	jednego	z	działów	gospodarki	
narodowej	 (gospodarka	 komunalna	 i	 mieszkaniowa),	 jak	 dotychczas	
pozostaje	na	uboczu	zainteresowań	geografów,	a	przecież	przestrzen‐
ny	 charakter	 problemu,	 predysponuje	 szczególnie	 geografię	 ekono‐
miczną	do	podjęcia	tego	typu	badań.	
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NIEKTÓRE	PROBLEMY	BADAŃ	FUNKCJI	MIAST	W	ŚWIETLE		
PODSTAWOWYCH	ZAŁOŻEŃ	KONCEPCJI	SYSTEMOWEJ	

1. WSTĘP	

Funkcje	 miast	 są	 jednym	 z	 najlepiej	 opracowanych	 problemów		
w	 geografii	 ekonomicznej.	 Istniejące	w	 tym	 zakresie	 rozwinięte	 pod‐
stawy	 teoretyczne	 stworzyły	 tzw.	 teorię	 bazy	 ekonomicznej	 miast	
(Dziewoński	1971).	Gdy	w	 literaturze	przedmiotu	usystematyzowano	
pojęcia	 i	określono	metody	badawcze,	problem	 funkcji	miast	przestał	
być	 tematem	frapującym	geografów.	Badania	 te	osiągnęły	pewien	pu‐
łap,	 przekroczenie	 którego,	 wymaga	 sięgnięcia	 do	 nowych	 podstaw	
metodologicznych.	Wydaje	 się,	 że	 koncepcja	 systemowa	 zastosowana	
do	badań	 funkcji	miast	 pozwoli	 na	 sformułowanie	 nowych	 zadań	ba‐
dawczych,	których	rozwiązanie	przyczyni	się	do	lepszego	zrozumienia,	
wyjaśnienia	 i	 stymulowania	 procesów	 kształtujących	 struktury	 osad‐
nictwa	 miejskiego.	 Istniejąca	 teoria	 funkcji	 miast	 ma	 wiele	 założeń,	
przyjmowanych	 również	 w	 analizie	 systemowej.	 Celem	 artykułu	 jest	
zwrócenie	 uwagi	 na	 te	 związki,	 a	 także	 na	 niektóre	 problemy	 badań	
funkcjonalnych	budzących	do	tej	pory	uzasadnione	dyskusje.	

2. BADANIE	STRUKTURY	SIECI	JAKO	JEDNO	Z	UJĘĆ	ANALIZY		
SYSTEMU	OSADNICZEGO	

Badania	 systemu	 osadniczego	 generalnie	 zawierają	 się	 w	 dwóch	
ujęciach:	funkcji	i	struktury.	Problematyka	struktury	najpełniej	wyrazi‐
ła	się	w	teorii	ośrodków	centralnych	(Christaller	1963)	oraz	w	regule	
wielkości	i	kolejności	osiedli	(Zipf	1949).	Wspólną	ideą	tych	teorii	jest	
założenie	 istnienia	 praw	 rządzących	 rozmieszczeniem	 elementów	
osadniczych	w	 ramach	 pewnych	 całości	 osadniczych.	W	pracach	 tych	

																																																													
	 Praca	 została	 wydana	 w	 1983	 r.	 w	 czasopiśmie	 Acta	 Universitatis	 Lo‐

dziensis,	Folia	Geographica,	2,	s.	3‐16.	
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implicite	 jest	zawarte	twierdzenie	istnienia	systemu	osadniczego.	Pra‐
wa	ogólne	 systemu	wyrażają	 się	 zasadą	minimalizacji	 kosztów	 trans‐
portu	 lub	 zasadami	 twórczego	 wyboru	 przez	 człowieka	 określonej	
struktury	przestrzennej	(Philbrick	1958).	Efektem	działania	tych	praw	
jest	 hierarchiczna	 struktura	 sieci	 osadniczej,	 w	 której	 każdy	 element	
posiada	określoną	rangę	społeczno‐gospodarczą		i	zajmuje	sobie	tylko	
właściwe	 miejsce	 organizując	 wokół	 przestrzeń	 geograficzną	 –	 pole	
oddziaływań.	 Stwierdzenie	 to	 prowadzi	 do	 badania	 systemu	 osadni‐
czego	jako	zbioru	elementów	i	relacji	do	badania	systemu	jako	zbioru	
elementów,	 relacji	 i	 pól	 oddziaływań,	 a	 zatem	 do	 badania	 struktury	
przestrzeni	 społeczno‐ekonomicznej.	 Problem	 oddziaływań	 prze‐
strzennych	 jednostek	osadniczych	ma	liczne	opracowania	empiryczne		
i	 uogólnienia	 teoretyczne	 w	 postaci	 teorii	 pola	 (Bachi	 1968,	 Reilly	
1930,	Zipser	1972).	Podstawą	teorii	pola	jest	empirycznie	udowodnio‐
ne	 oddziaływanie	 jednostek	 osadniczych	w	postaci	wytwarzającej	 się	
wokół	 nich	 strefy	 grawitacji	 społeczno‐ekonomicznej,	 przy	 czym	gra‐
witacja	ta	jest	uzależniona	od	masy	elementu	(określonej	w	różny	spo‐
sób)	i	odległości	między	tym	elementem	a	danym	punktem.	Rozwinię‐
cie	modelu	grawitacji	polega	na	rozszerzeniu	zakresu	treści	tego	poję‐
cia,	w	którym	grawitacja	 to	nie	 tylko	masa,	ale	również	źródło	możli‐
wych	emisji	i	atrakcji	oraz	transformacji	czynnika	odległości	na	możli‐
wość	i	prawdopodobieństwo	zaspakajania	potrzeb	(Zipser	1972).	

3. PODSTAWOWE	ZAŁOŻENIA	BADAŃ	FUNKCJI	I	ICH	ZWIĄZEK		
Z	TEORIAMI	STRUKTURY	SIECI	

Problematyka	 funkcji	 jednostek	 osadniczych	ma	wiele	 opracowań.	
Dziewoński	(1971)	zestawił	literaturę	składającą	się	z	310	pozycji	po‐
mijając	w	niej	prace	monograficzne	i	dokumentacyjne,	które	nie	wnosi‐
ły	nic	nowego	w	zakresie	teoretycznym.	Podstawową	ideą	badań	funk‐
cjonalnych	jest	wykrycie	specyficznej	roli	jednostki	osadniczej	w	prze‐
strzeni	społeczno‐ekonomicznej.	Ta	bowiem	rola	ma	wskazywać	na	to,	
jakie	 funkcje	 spełnia	 element	osadniczy	w	całym	podziale	 zadań	 spo‐
łeczno‐gospodarczych	regionu,	czy	też	kraju.	Badania	te	nawiązują	do	
kierunku	 panującego	w	metodologii	 nauk	 zwanego	 funkcjonalizmem,		
a	 rozwiniętego	 głównie	 na	 początku	 XX	w.	w	 antropologii	 społecznej		
i	 socjologii.	 Naczelnym	 postulatem	 przedstawicieli	 tego	 kierunku		
w	 socjologii	 było	 traktowanie	 społeczeństwa	 jako	 organicznej	 całości		
i	rozpatrywanie	zjawisk	społecznych	w	odniesieniu	do	tej	całości.	Głów‐
ne	 zadanie	 polegało	 tu	 na	 określeniu	 funkcji	 jednostek	 i	 grup	 społecz‐
nych	w	całościowo	pojętym	społeczeństwie.	Wybitnymi	przedstawicie‐
lami	 tego	 kierunku	 są	 T.	 Parsons	 (twórca	 szkoły	 strukturalno‐	
‐funkcjonalnej)	i	K.	Merton.	
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W	pierwszym	 etapie	 badań	 nad	 funkcjami	miasta	 analiza	 sprowa‐
dzała	się	do	identyfikacji	jego	cech	przez	ustalenie	ilości	i	jakości	dzia‐
łań	 społeczno‐gospodarczych	 w	 nim	 wykonywanych	 (metoda	 wyko‐
rzystująca	strukturę	zatrudnienia).	Stwierdzono	wówczas,	że	działania	
te	 stanowią	 o	 funkcjach	miasta.	W	 świetle	 koncepcji	 badań	 systemo‐
wych	 taka	 procedura	 ustala	 jedynie	 cechy	 obiektów	 rozpatrywanych		
z	 punktu	widzenia	 założonego	 celu	 badań	 (wykrycia	 funkcji	 miasta).	
Drugi	 etap	 badawczy	 opierał	 się	 na	 koncepcji	 bazy	 ekonomicznej	
(Dziewoński	1971).	Naczelną	ideą	było	tu	wyróżnienie	działań	skiero‐
wanych	 na	 potrzeby	mieszkańców	miasta	 i	 działań	 skierowanych	 na	
zewnątrz	–	dla	innych	odbiorców.	Wydzielono	w	ten	sposób	dwie	kate‐
gorie	 funkcji:	 endogeniczne	 i	 egzogeniczne,	 przy	 czym	 tym	 ostatnim	
przypisywano	wiodące	znaczenie	dla	wzrostu	i	rozwoju	miasta.	

Teoria	 bazy	 ekonomicznej	 dotyczy	 przede	 wszystkim	 miast,	 jako	
miejsc	ogniskujących	w	sobie	różnorodność	zadań	i	największy	poten‐
cjał	 ludnościowy.	Ośrodki	miejskie	 są	punktami	koncentrującymi	naj‐
większą	 i	najbardziej	 różną	 jakościowo	 liczbę	działań	człowieka.	Roz‐
mieszczenie	ich	w	danym	zbiorze	miast	dokonuje	się	w	myśl	pewnych	
zasad.	 Są	 to	 podstawowe	 zasady	 lokalizacji	 działań	 gospodarczych		
i	 społecznych,	 które	 znalazły	 już	 swoje	 uogólnienie	 w	 postaci	 teorii	
struktury	 sieci	 (zasady	 minimalizacji	 kosztów	 transportu	 i	 kosztów	
społecznych).	Wynika	z	tego,	że	badania	struktury	systemu	osadnicze‐
go	 i	 badania	 funkcji	 jednostek	osadniczych	mają	wspólny	poziom	od‐
niesienia	–	 teorię	 lokalizacji.	Badania	 funkcji	prowadzą	do	 stwierdze‐
nia	integralności	elementów	systemu	(wykrycie	tego	co	specyficzne	dla	
danego	elementu)	natomiast	badania	struktury	do	 identyfikacji	 zasad	
systemowości	 (Sietrov	 1973).	 Pojęciem	 syntetyzującym	 integralność	
(w	 tym	 przypadku	 funkcję)	 i	 systemowość,	 w	 koncepcji	 systemowej	
jest	pojęcie	organizacji,	które	zawiera	zarówno	jedność,	jak	i	więź	zja‐
wisk	(Sietrov	1973).	

4. KONCEPCJA	BAZY	EKONOMICZNEJ	–	PODSTAWY	METODOLOGICZNE	

W	koncepcji	bazy	ekonomicznej	miast	przyjmujemy,	że	miasto	jako	
określony	 twór	 społeczno‐ekonomiczny	 spełnia	 dwojakiego	 rodzaju	
funkcje.	Funkcje	endogeniczne	są	spełniane	na	rzecz	własnych	miesz‐
kańców	i	zaspakajają	ich	potrzeby.	Funkcje	egzogeniczne	pełni	miasto	
w	 stosunku	 do	 otaczającej	 go	 przestrzeni.	 Funkcje	 egzogeniczne	 (ze‐
wnętrzne)	zatem	to	te,	które	miasto	jako	część	większej	całości	spełnia	
w	stosunku	do	tej	całości.	Jeśli	funkcje	zdefiniujemy	jako	wszelki	rodzaj	
działań	 wykonywanych	 przez	 miasto,	 przekraczających	 potrzeby	 sa‐
mych	 jego	 mieszkańców,	 to	 pojawia	 się	 problem	 identyfikacji	 tych	
działalności.	W	literaturze	przedmiotu	istnieje	wiele	metod	pozwalają‐
cych	na	wyznaczenie	funkcji	miasta.	Najczęściej	są	stosowane	tzw.	me‐
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tody	pośredniego	pomiaru	bazy	ekonomicznej	(Jerczyński	1971).	Isto‐
ta	ich	tkwi	w	przyjęciu	pewnego	poziomu	zaspokojenia	potrzeb	miesz‐
kańców	na	dane	działanie	 jako	poziomu	porównawczego.	Najbardziej	
znane	 metody	 przyjmują	 jako	 poziom	 porównawczy	 wielkości	 mini‐
malne	występujące	w	badanym	zbiorze	miast	 (metoda	G.	Alexanders‐
sona,	metoda	E.	L.	Ullmana	i	M.	F.	Daceya)	albo	wielkości	przeciętne	dla	
danej	działalności	(metoda	współczynnika	lokalizacji	P.	S.	Florenca	lub	
jej	 pochodne	 –	 metoda	 reszt	 H.	 Hoyta).	 Identyfikując	 funkcje	 miast	
przyjmujemy	założenie,	że	istnieje	pewna	„całość	osadnicza”,	w	której	
rozwój	 społeczno‐gospodarczy	 jej	 elementów	 (miast)	 jest	 na	 tym	 sa‐
mym	etapie.	Wszystkie	miasta	wchodzące	w	skład	badanej	zbiorowości	
mają	wyrównany	model	popytu	na	określone	dobra	(równy	popytowi	
minimalnemu	lub	popytowi	przeciętnemu),	a	jego	wielkość	uzależnio‐
na	jest	od	liczby	mieszkańców	poszczególnych	ośrodków.	

Najbardziej	dyskusyjną	sprawą	w	modelach	bazy	ekonomicznej	jest	
przyjęcie	określonego	poziomu	porównawczego.	Od	 tego	bowiem	po‐
ziomu	jest	uzależniona	wielkość	funkcji	egzogenicznej	i	endogenicznej	
badanego	miasta.	Używając	zatem	do	pomiaru	bazy	ekonomicznej	me‐
tod	pośrednich	należy	zdawać	sobie	sprawę	z	faktu,	że	wykryte	funkcje	
maja	charakter	względny.	Znaczy	 to,	 że	miasto	może	spełniać	 funkcje	
„x”	w	określonym	regionie	społeczno‐gospodarczym	lecz	funkcji	tej	nie	
musi	 spełniać	na	poziomie	wyższym	–	np.	poziomie	kraju	 (Suliborski	
1976).	

5. KONCEPCJA	BAZY	EKONOMICZNEJ	W	ZASTOSOWANIU	DO	ZBIORU	
MIAST	I	OSIEDLI	TRAKTOWANYCH	JAKO	SYSTEM	

Przyjęte	założenia	w	modelach	bazy	ekonomicznej	można	uznać	za	
słuszne,	 jeśli	 przyjmujemy,	 że	 badany	 obszar	 lub	 zbiór	miast	 tworzy	
miejski	 lub	 społeczno‐ekonomiczny	 system.	 Przystępując	 do	 badań	
funkcji	 miast	 należałoby	 uprzednio	 zidentyfikować	 istnienie	 systemu		
i	 określić	 jego	 granice.	 Badany	 obszar	 lub	 zbiór	 miast	 nie	 może	 być	
przypadkowy,	ale	powinien	spełniać	podstawowe	zasady	systemowo‐
ści,	 tzn.	warunki	 logicznego	rozmieszczenia	elementów	w	przestrzeni,	
warunek	 sprzężeń	 elementów,	 specjalizacji	 i	 hierarchii.	W	 badaniach	
społeczno‐ekonomicznych	określenie	co	 jest	systemem	a	co	nie,	samo	
w	sobie	stanowi	poważny	problem	naukowy.	Pewne	systemy	jesteśmy	
w	 stanie	 określić	 intuicyjnie,	 na	 przykład	 państwo,	 miasto,	 zakład	
przemysłowy.	 Szczególne	 trudności	występują	 przy	 określaniu	 syste‐
mów	przestrzennych,	w	tym	systemów	lub	podsystemów	osadniczych.	
Wprawdzie	pojęcie	systemu	można	 traktować	 jako	„analog	pojęciowy	
uniwersalnych	 cech	 występujących	 w	 obiektach”	 (Bertalanffy	 1976),	
ale	wtedy	 konsekwencje	 takiego	 podejścia	musimy	 uwzględniać	 przy	
procedurze	określania	tych	cech.	Jeżeli	jednak	system	traktujemy	jako	
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obiektywnie	istniejącą	całość,	to	jej	badanie	funkcjonalne	możemy	roz‐
począć	 wtedy,	 gdy	 ją	 zidentyfikujemy.	 Punktem	wyjścia	 do	 ustalenia	
czy	 dany	 zbiór	 jednostek	 osadniczych	 tworzy	 system	 może	 być	 tzw.	
reguła	 kolejności	wg	wielkości	miast	 (zdefiniowana	 przez	 F.	 Auerba‐
cha).	 W	 świetle	 ostatnich	 badań	 K.	 Dziewoński	 (1972)	 formułuje	 ją	
następująco:	 „jeżeli	 zbiór	miast	 i	osiedli	określonego	obszaru	stanowi	
regionalny	 system	 osadniczy,	 to	 wówczas	 zbiór	 ten	 uporządkowany	
według	wielkości	 posiada	 charakterystyczny	 rozkład,	 nadający	 się	 do	
generalizacji	i	zdefiniowania	matematycznego”.	Reguła	ta	w	badaniach	
funkcji	 miast	 może	 stanowić	 uproszczone	 kryterium	 diagnostyczne	
systemowości	 przyjętego	 do	 analizy	 zbioru	 jednostek	 osadniczych.	
Kryterium	 to	 można	 podać	 następująco:	 jeżeli	 badany	 zbiór	 miast		
i	 osiedli	 określonego	 obszaru,	 uporządkowany	 według	 wielkości	 po‐
siada	 charakterystyczny	 typ	 rozkładu	 nadający	 się	 do	 zdefiniowania	
matematycznego,	 to	 zbiór	 ten	 tworzy	 system	 osadniczy.	 Zidentyfiko‐
wany	w	ten	lub	inny	sposób	system	osadniczy,	z	punktu	widzenia	me‐
todologicznego,	 zezwala	 na	 przyjęcie	 pewnego	 poziomu	 porównaw‐
czego	przy	ustalaniu	funkcji	 jego	elementów.	W	takim	ujęciu	mówimy	
o	 funkcji	miast	w	danym	systemie,	 a	względność	pojęcia	 funkcji	 staje	
się	zrozumiała.	Ustalony	stopień	otwarcia	gospodarki	miasta	informuje	
o	stopniu	przynależności	danego	elementu	(miasta)	do	systemu.	Moż‐
na	 to	 określić	 zasadą,	 że	 im	wyższy	 wskaźnik	 otwarcia	 tym	większy	
związek	miasta	z	systemem.	

6. PROBLEM	POJĘCIA	FUNKCJI	W	MODELACH	BAZY	EKONOMICZNEJ		
I	UJĘCIU	SYSTEMOWYM		

Z	założeń	teoretycznych	i	metod	pomiaru	bazy	ekonomicznej	wyni‐
ka	dość	jednoznacznie	sama	definicja	funkcji	miejskich.	Pod	tym	poję‐
ciem	 rozumiemy	 każdą	 działalność	 społeczno‐gospodarczą	 wykony‐
waną	w	mieście,	niezależnie	od	jej	rangi	ekonomicznej	i	przestrzennej	
rozpatrywaną	 zarówno	 od	 strony	 tego	 miasta,	 jak	 i	 sieci	 osadniczej,		
w	skład	której	ono	wchodzi.	Takie	sformułowanie	ma	wysoki	stopień	
ogólności.	Podział	działań	 społeczno‐ekonomicznych	w	 teorii	bazy	na	
endo‐	 i	 egzogeniczne	 ujawnił	 jednocześnie	 różną	 rangę	 funkcji	 miej‐
skich.	 Pojęcie	 funkcji	 w	 tym	 kontekście	 uległo	 dalszemu	 uściśleniu.	
Większość	 autorów	 traktuje	 działalność	 egzogeniczną	 jako	 właściwy	
wykładnik	 funkcji	miasta.	 	W	 literaturze	przedmiotu	operuje	się	rów‐
nież	pojęciem	funkcji	w	odniesieniu	do	działań	endogenicznych.	

Powszechne	przyjęcie		teorii	bazy	ekonomicznej	w	badaniach	funk‐
cji	zbliżyło	ten	kierunek	do	założeń	teoretycznych	koncepcji	systemo‐
wej.	 Pomiędzy	 teorią	 bazy,	 a	 badaniami	 systemowymi	 istnieją	daleko	
idące	analogie	pojęciowe.	Jeżeli	miasto	traktujemy	jako	jeden	z	elemen‐
tów	systemu	osadniczego	to	pojęcie	funkcji	tego	elementu	nabiera	no‐
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wych	 treści.	 Zgodnie	 z	 koncepcja	 systemową	 każda	 cecha	 elementu	
stanowi	 jedynie	 potencjalną	 funkcję	 tego	 obiektu.	 Funkcją	 „rzeczywi‐
stą”	 staje	 się	 tylko	w	 tym	przypadku,	 gdy	 przyczynia	 się	 do	 istnienia	
danego	 systemu	oraz	 jego	 funkcji	w	 całości	wyższego	 rzędu.	 Zgodnie		
z	 tym	stwierdzeniem	za	 funkcję	miasta	 jako	elementu	systemu	może‐
my	 uznać	 jedynie	 działalności	 egzogeniczne,	 których	 różnorodność		
i	 wielkość	 leży	 u	 podstaw	 związków	 pomiędzy	 jednostkami	 osadni‐
czymi.	 Pojęcie	 funkcji	 egzogenicznej	 określa	 bowiem	 stosunek	 części	
do	całości,	miasta	do	całego	systemu	i	wyraża	zarazem	kierunkowość	
oraz	 stałość	 procesu	 jego	 organizacji.	 Funkcja	 egzogeniczna	 miast,		
w	takim	ujęciu	jak	jest	ona	prezentowana	w	teorii	bazy	ekonomicznej,	
może	być	utożsamiana	z	funkcją	organizacyjną	definiowaną	w	ramach	
koncepcji	systemowej.	W	tym	ostatnim	sformułowaniu	funkcja	organi‐
zacyjna	elementu	systemu	to	„stosunek	części	do	całości”,	przy	którym	
samo	 istnienie	 lub	 jakikolwiek	 przejaw	 istnienia	 części	 zapewniają	
istnienie	lub	jakikolwiek	przejaw	istnienia	całości”	(Sietrow	1973).		

U	podstaw	organizacji	systemu	osadniczego	leży	nieustanny	proces	
tworzenia	się	funkcji	poszczególnych	elementów,	określony	jako	zasa‐
da	 aktualizacji	 funkcji.	 Problem	 aktualizacji	 funkcji	 przejawia	 się		
w	wyróżnianiu,	przez	niektórych	autorów	funkcji	egzogenicznych,	dy‐
namicznych	 i	 statycznych	 (Werwicki	 1970)	 oraz	 w	 pojęciu	 sukcesji	
funkcji.	 Kategorię	 funkcji	 dynamicznych	 i	 statycznych	 wprowadzono	
wprawdzie	biorąc	pod	uwagę	wpływ	funkcji	elementu	(miasta)	na	jego	
własny	rozwój,	ale	nie	jest	to	bez	znaczenia	dla	samej	organizacji	sys‐
temu.	Możliwość	przechodzenia	funkcji	dynamicznej	w	statyczną	i	od‐
wrotnie	należy	traktować	jako	pewną	formę	aktualizacji	lub	dezaktua‐
lizacji	 już	 istniejącej	 funkcji.	 Natomiast	 problem	 sukcesji	 funkcji	 jest	
niczym	 innym	 jak	 trwałością	 cech	 miasta	 wyrażonych	 określonym	
działaniem	 społeczno‐ekonomicznym,	 które	 to	 cechy	 w	 nowych	 wa‐
runkach	aktualizują	się	w	postaci	jego	funkcji.	

Zagadnienie	 działalności	 endogenicznej	 miasta	 wiąże	 się	 ściśle		
z	 problemem	 jego	 struktury	wewnętrznej	 i	 stanowi	 sprawę	 odrębną.		
W	 teorii	bazy	ekonomicznej	nazwanie	 tych	działań	 funkcjami	uwypu‐
kla	 fakt	 istnienia	 hierarchicznej	 struktury	wszelkiego	 typu	 systemów		
w	tym	również	osadniczych.	Miasto	jako	element	systemu	osadniczego	
samo	 jest	 systemem	 niższego	 rzędu	 (podsystemem)	 składającym	 się		
z	wielu	elementów,	które	charakteryzują	się	określonymi	cechami	(Su‐
liborski	 1976).	 Cechy	 te	 stanowią	 również	 potencjalne	 funkcje,	 o	 ile	
przyczyniają	 się	 do	 zmian	 struktury	 społecznej,	 gospodarczej	 i	 prze‐
strzennej	 miasta.	Właśnie	 te	 cechy	 są	 określane	 wspólnym	 pojęciem	
funkcji	endogenicznych,	przy	czy	podkreśla	się,	ze	część	z	nich	ma	cha‐
rakter	 miastotwórczy	 (Dziewoński	 1971,	 Jerczyński	 1975).	 Zgodnie		
z	definicją	 funkcji,	w	teorii	systemów,	nie	wszystkie	cechy	elementów	
tworzących	miasto	możemy	określić	pojęciem	funkcji	tych	elementów.	
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W	 grupie	 działalności	 endogenicznych	 należałoby	 zatem	wyodrębnić	
również	te	działania,	które	są	funkcjami	rzeczywistymi	–	przyczyniają‐
cymi	się	do	 istnienia	systemu	miasta.	Rozwinięcie	 tego	problemu	nie‐
wątpliwie	przyczyniłoby	się	do	lepszego	zrozumienia	procesów	rozwo‐
ju	wewnętrznej	struktury	organizmów	miejskich.		

7. PROBLEM	ZASIĘGU	ODDZIAŁYWANIA	FUNKCJI	EGZOGENICZNEJ	

Wyznaczenie	funkcji	egzogenicznych	miast	i	ustalenie	stopnia	otwar‐
cia	ich	gospodarki	daje	wstępny	obraz	podziału	zadań	społeczno‐gospo‐
darczych	w	systemie.	 Identyfikacja	rodzaju	 i	wielkości	 funkcji	egzoge‐
nicznej	przy	użyciu	metod	pośredniego	pomiaru	nie	informuje	jeszcze	
o	jej	znaczeniu	organizacyjnym.	Badania	takie	pozwalają	jedynie	wska‐
zać	na	te	działania	wykonane	w	mieście,	które	mają	charakter	systemo‐
twórczy,	a	nie	wyjaśniają	ich	roli	w	organizacji	sytemu.		

Kolejny	 etap	w	 rozwoju	 badań	 polegał	 na	 bliższej	 analizie	 funkcji	
„właściwych”	czyli	egzogenicznych.	Etap	 ten	charakteryzuje	się	przej‐
ściem	od	badań	samych	obiektów	(miast)	do	badań	 ich	 cech	 (działal‐
ności	 egzogenicznych).	 Podjęto	 próby	 zmierzające	 do	 ustalenia	 prze‐
strzennego	 zasięgu	 oddziaływania	 funkcji	 egzogenicznych	 (Dziewoń‐
ski,	Jerczyński	1971,	Jerczyński	1975).	Polegały	one	na	ustaleniu	stop‐
nia	specjalizacji	 funkcji	egzogenicznej	 i	powszechności	 lub	sporadycz‐
ności	występowania	danego	rodzaju	funkcji	w	badanym	zbiorze	miast.	
Działalności	 egzogenicznej	 występującej	 powszechnie	 przypisano	 za‐
sięg	oddziaływania	regionalny,	a	sporadycznie	ponadregionalny.	Grupę	
działań	 mieszanych	 podzielono	 na	 podstawie	 ustaleń	 arbitralnych,	
opierając	się	na	opracowaniach	traktujących	o	tej	problematyce	bezpo‐
średnio	 (Dziewoński,	 Jerczyński	 1971,	 Jerczyński	 1975).	 Przeprowa‐
dzone	badania	z	punktu	widzenia	teoretycznego	wnoszą	wiele	nowego	
do	struktury	funkcjonalnej	miast.	Budzą	jednak	pewne	wątpliwości	ze	
względu	na	metodologię	badań	i	uzyskiwane	efekty.	

Podstawowa	analiza	bazy	ekonomicznej	(podział	działań	na	endo‐	i	eg‐
zogeniczne)	i	jej	dalsze	modyfikacje	polegają	na	wyliczeniach	kolejnych	
wartości	 odchyleń	 od	 średniej,	 poprzednio	 uzyskanych	 już	 tą	 drogą	
danych	 (Jerczyński	1973).	Procedurę	 tę	można	powtarzać	dalej	 okre‐
ślając	 kolejny	 stopień	 specjalizacji,	 np.	 funkcji	 ponadregionalnej		
i	przyjmując	 jej	podział	na	 funkcję	ogólnokrajową	 i	międzynarodową.	
Zasadnicza	 jednak	wątpliwość	dotyczy	 tego,	 że	 cała	procedura	opiera	
się	na	jednej	danej	wyjściowej	(liczba	zatrudnionych	w	dziale	„x”),	któ‐
rą	dzielimy	przyjmując	coraz	to	nowe	kryteria.	Empiryczny	wyraz	tego	
typu	 badań	 prowadzi	 do	 stwierdzenia,	 że	 jedne	 funkcje	 mają	 zasięg	
oddziaływania	 regionalny,	 a	 inne	 ponadregionalny	 	 (Dziewoński,	 Jer‐
czyński	1971,	 Jerczyński	1975).	Zarówno	 jednym,	 jak	 i	drugim	nie	 je‐
steśmy	w	stanie	przypisać	określonej	przestrzeni	ani	jej	punktów.	



66		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	

8. FUNKCJA	EGZOGENICZNA	JAKO	FUNKCJA	ORGANIZACYJNA	SYSTEMU	

Rozpatrując	 badania	 funkcjonalne	 w	 ujęciu	 koncepcji	 systemowej	
stwierdziliśmy,	że	funkcja	egzogeniczna	ma	charakter	funkcji	organiza‐
cyjnej	 systemu.	 Znaczy	 to	 tyle,	 że	 funkcja	 decyduje	 o	 formie,	 stopniu		
i	 kierunkch	 związków,	 jakie	 zachodzą	 między	 elementami	 systemu.	
Forma	 związków	 zostaje	 określona	 przez	 samą	 identyfikację	 funkcji	
egzogenicznej	 (przemysłowa,	 handlowa,	 itp.).	 problem	 sprowadza	 się	
do	wyznaczenia	stopnia	i	kierunków	powiązań,	które	dopiero	określa‐
łyby	tę	funkcję	 jako	organizacyjną.	Rozwiązanie	tego	zagadnienia	 leży	
w	dwu	kierunkach	badań:	empirycznym	i	teoretycznym.	

W	kierunku	empirycznym	należałoby	znaleźć	desygnaty	funkcji	eg‐
zogenicznej	za	pomocą	których,	udałoby	się	ustalić	kierunki	jej	działa‐
nia	i	natężenia	(stopień	powiązań).	Trudność	polega	jednak	na	tym,	że	
desygnatami	 funkcji	 egzogenicznej	mogą	 być	 różne	 formy	 związków:	
społeczne,	ekonomiczne,	socjologiczne	i	organizacyjne.	Formy	te	nale‐
żałoby	 sprowadzić	 do	 wspólnego	 mianownika,	 co	 nastręcza	 kolejne	
trudności	w	 związku	 z	 określeniem	 ich	 rangi.	 Poza	 tym	badania	 tego	
typu	wymagają	szczegółowego	materiału	informacyjnego,	który	można	
uzyskać	 jedynie	 na	 drodze	 żmudnych	 studiów	 terenowych	 (Maik	
1976).		Efekt	takiej	analizy	pozwoliłby	jedynie	na	precyzyjne	ustalenie	
funkcji	organizacyjnej	w	systemie.	

W	kierunku	teoretycznym	badań	należałoby	nawiązać	do	koncepcji	
pola	 jednostki	 osadniczej.	 Można	 tu	 postawić	 tezę,	 że	 wielkość	 pola	
oddziaływań	punktu	osadniczego	jest	uzależniona	od	wielkości	funkcji	
egzogenicznej,	 pełnionej	 przez	 tę	 jednostkę	 i	 jednostki	 wchodzące		
w	skład	badanego	systemu.	Teoretycznie	 rzecz	biorąc	punkty	osadni‐
cze	 nie	 posiadające	 funkcji	 egzogenicznych	 to	 punkty	 izolowane		
w	 przestrzeni	 i	 niemające	 swojego	 pola	 oddziaływania.	 W	 praktyce	
istnienie	izolowanych	jednostek	osadniczych	biorąc	pod	uwagę	dzisiej‐
szy	rozwój	sił	wytwórczych	i	społeczny	podział	pracy	jest	niemożliwe.	
Każda	 jednostka	 reprezentuje	 typ	 gospodarki	 częściowo	 otwartej		
i	częściowo	domkniętej.	Stwierdzono,	że	otwarcie	może	mieć	charakter	
regionalny	 (stąd	 funkcje	 regionalne)	 lub	 ponadregionalny.	 Jeśli	 bada‐
nie	 dotyczy	 uprzednio	 wyodrębnionego	 systemu	miejskiego	 (według	
reguły	 rank‐size)	 to	 funkcja	 egzogeniczna	 „i”	 reprezentuje	 wielkość	
otwarcia	gospodarki	danej	jednostki	w	ramach	badanego	systemu.	Ma	
więc	 charakter	wielkości	wewnątrzsystemowej,	 a	 zasięg	 jej	 oddziały‐
wania	 zamyka	 się	 granicami	 systemu.	 Podział	 przestrzeni	 (wewnątrz	
systemu)	można	oprzeć	na	analizie	potencjałów	poszczególnych	funk‐
cji	 przypisanych	 określonym	 jednostkom	 osadniczym	 (Suliborski	
1976b).	Zasięg	oddziaływania	funkcji	„i”	dla	jednostki	„n”	byłby	wtedy	
wprost	proporcjonalny	do	jej	masy	(wartość	liczbowa	określająca	daną	
funkcję),	 a	 odwrotnie	 proporcjonalny	 do	 odległości	 pomiędzy	 tą	 jed‐
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nostką	 a	 sąsiednią.	 Opierając	 się	 na	 pojęciach	wprowadzonych	 przez		
J.	Q.	Stewarta	w	koncepcji	fizyki	społecznej	można	by	zdefiniować	siłę,	
energię	 i	 potencjał	 funkcjonalny	 analogicznie	do	definicji	 siły,	 energii		
i	potencjału	demograficznego	oraz	zapisać	 je	w	postaci	odpowiednich	
formuł	matematycznych.	

Wprowadzenie	modelu	 ciążenia	 i	 potencjału	 do	 badań	 funkcji	 po‐
woduje	wiele	wątpliwości	związanych	z	ich	stosowaniem	i	interpreta‐
cją	 (Isard	 1965).	 Jeden	 z	 istotnych	 problemów	dotyczy	 stopnia	 deza‐
gregacji	 całkowitej	 „masy	 funkcji”	 na	 jej	 poszczególne	 rodzaje.	 Ściśle	
rzecz	biorąc	chodzi	o	to,	czy	przedstawiając	poszczególne	funkcje	 jest	
uzasadnione	 ograniczenie	 się	 do	 dwóch	 zmiennych	 podstawowych	
odległości	 i	 masy	 z	 wyłączeniem	 innych	 zmiennych.	 Istota	 pojęcia	
funkcji	 miasta	 polega	 na	 szerokim	 zakresie	 jej	 treści.	 Mówiąc	 np.		
o	 funkcji	 przemysłowej	 miasta	 mamy	 na	 myśli	 jej	 działanie	 ekono‐
miczne,	społeczne	oraz	przestrzenne.	Działanie	to	wyraża	się	zarówno	
efektami	 produkcyjnymi,	 podażą	 towarów,	 zatrudnieniem,	 istnieniem	
konkretnej	 grupy	 społecznej,	 ruchliwością	 przestrzenną	 ludności	 jak		
i	określonymi	związkami	przestrzennymi.	Problem	dezagregacji	doty‐
czy	 przede	 wszystkim	 szczegółowych	 badań	 (przepływy	 towarowe,	
dojazdy)	stąd	można	domniemywać,	że	oddziaływanie	funkcji	w	prze‐
strzeni	jest	zgodne	z	modelami	ciążenia	tzn.	stale	maleje	ze	wzrostem	
odległości.	 Jednoznaczna	odpowiedź	na	postawiony	problem	wymaga	
odrębnych	badań,	które	ściśle	wiążą	się	z	dalszym	rozwojem	zastoso‐
wań	modeli	ciążenia.	Bez	względu	na	to,	modele	ciążenia	stanowią	dzi‐
siaj	 ważne	 narzędzie	 analizy	 wzajemnego	 oddziaływania	 jednostek	
osadniczych.	 Pojęcie	 funkcji	 miasta	 ściśle	 się	 łączy	 z	 koncepcją	 jego	
pola	oddziaływania,	a	 to	z	kolei	opisuje	mniej	 lub	bardziej	poprawnie	
wspomniane	 wyżej	 modele.	 Określenie	 pól	 oddziaływań	 jednostek	
osadniczych	w	zakresie	każdej	 funkcji	dałoby	przybliżony	obraz	prze‐
strzennej	 struktury	 funkcjonalnej	 systemu.	Funkcja	egzogeniczna	 jed‐
nostki	osadniczej,	poprzez	nadanie	jej	przestrzennego	wyrazu,	spełnia‐
łaby	postulat	wyjaśniający	 organizację	 systemu	przynajmniej	w	kate‐
goriach	ogólnych.	
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GENETYCZNO‐SYSTEMOWE	UJĘCIE	FUNKCJI	I	STRUKTURY		
FUNKCJONALNEJ	MIASTA	

1. WPROWADZENIE	

Badanie	miast	z	punktu	widzenia	istnienia	w	nich	działalności	spo‐
łecznych	 i	 gospodarczych,	 ich	 wielkości	 wykształcenia,	 struktury	 ro‐
dzajowej,	dominacji	i	specjalizacji	stanowi	w	geografii	osadnictwa	ele‐
mentarną	treść	analiz	 funkcjonalnych.	W	badaniach	tych	drugorzędną	
rolę	odgrywa	czynnik	czasu,	co	zawęża	przedmiot	poznania,	a	tym	sa‐
mym	ogranicza	wyjaśnienie	 rzeczywistości.	 Problem	genezy,	 ewolucji	
funkcji	 oraz	 ich	 wpływu	 na	 całokształt	 życia	 miasta	 oraz	 systemu	
osadniczego	 jest	 pomijany	 lub	 traktowany	 marginesowo.	 W	 geogra‐
ficznej	literaturze	przedmiotu,	od	czasu	badań	A.	Werwickiego	(1970)		
z	lat	60.,	właściwie	trudno	znaleźć	pogłębione	studia	nad	genezą	i	dy‐
namiką	funkcji	miejskich.	

Pozostawienie	przez	 geografów	 tych	 zagadnień	na	uboczu	wytwo‐
rzyło	poważną	lukę	w	stanie	naszej	wiedzy	o	transformacji	miast	i	ich	
systemów,	której	historycy	nie	są	w	stanie	wypełnić.	Historyczne	prace	
traktujące	 o	 tej	 problematyce	 pisane	 są	 raczej	 z	 pozycji	 „lustratora	
dóbr	miejskich”,	którego	głównym	zadaniem	 jest	 sporządzenie	precy‐
zyjnego	opisu	inwentarza	miejskiego.	Funkcje	nie	są	w	nich	traktowa‐
ne	 jako	 termin	 syntetyzujący,	 wchodzący	w	 skład	 zespołu	 twierdzeń		
i	 pojęć	 określonej	 teorii,	 ale	 przede	 wszystkim	 jako	 substancjonalny	
wyraz	stanu	gospodarczego	miasta.	Z	punktu	widzenia	geograficznego	
sporządzone	 przez	 historyków	 chronologiczne	 analizy	 stanu	 miast	
stanowią	 niezastąpiony	 materiał	 poznawczy	 dla	 genetyczno‐syste‐
mowego	ujęcia	funkcji	i	struktury	funkcjonalnej.	

																																																													
	 Praca	 została	wydana	w	1994	 r.	w	materiałach	konferencyjnych	pt.	 Za‐

gadnienia	 Geografii	 Historycznej	 Osadnictwa	 w	 Polsce	 (red.	 M.	 Koter,		
J.	Tkocz),	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika,	Uniwersytet	Łódzki,	Toruń–Łódź,		
s.	39–45.	
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Celem	pracy	 jest	 próba	 zarysowania	 podstaw	 funkcjonalnego	 pro‐
gramu	badawczego	miast,	który	uwzględniałby	genezę	funkcji	 i	struk‐
tury	 funkcjonalnej,	 identyfikację	 czynników	 kształtujących	 funkcję		
i	określał	ich	transformacje	oraz	ustalał	wpływ	funkcji	na	przeobraże‐
nia	społeczne	i	morfologiczne	miasta	oraz	systemu	osadniczego.	

Zadaniem	programu	byłoby	stworzenie	podstaw	metodologicznych	
do	 prowadzenia	 studiów	 porównawczych	 miast,	 później	 lokalnych		
i	 regionalnych	systemów	osadniczych,	 jako	drogi	do	wykrycia	 tego	co	
w	 ich	 rozwoju	 funkcjonalnym	 uniwersalne	 i	 powtarzalne,	 być	 może	
ponadczasowe.	

2. KLASYCZNE	PROGRAMY	BADAŃ	FUNKCJONALNYCH	A	UJĘCIE		
GENETYCZNO‐FUNKCJONALNE	

Według	W.	Maika	(1988)	„funkcjonalizm	w	badaniach	geograficzno‐	
‐osadniczych	cechuje	niedostateczne	uznanie	historyzmu	i	transforma‐
cji	historycznej”.	Pominięcie	tych	aspektów	w	klasycznych	programach	
analizy	funkcjonalnej	miast	skierowało	całość	tych	badań	na	drogę	ujęć	
makrostrukturalnych,	 formalizmu	ekonomicznego	oraz	 zredukowania		
roli	człowieka	zaledwie	do	pozycji	jednego	z	elementów	jakiejś	całości	
ekonomiczno‐osadniczej.	 Bez	 względu	 na	 wkład,	 jaki	 klasyczne	 pro‐
gramy	 funkcjonalne	 wniosły	 w	 wyjaśnienie	 procesów	 rozwojowych	
miast	 i	 systemów	 osadniczych,	 faktem	 jest,	 że	 pominięcie	 przemian	
historycznych	zawęziło	i	zubożyło	ich	treści	poznawcze	i	wyjaśniające.	
W	konsekwencji	naczelne	pojęcie	funkcji	zostało	sprowadzone	tylko	do	
kategorii	układu	stosunków	ekonomicznych.	Ewolucja	badań	 funkcjo‐
nalnych	polegająca	na	przejściu	od	ujęć	 typologicznych	o	 charakterze	
analityczno‐sumacyjnym	do	ujęć	diachroniczno‐funkcjonalnych,	 jak	 je	
nazywa	 cytowany	 wyżej	 autor,	 nie	 rozszerzyła	 horyzontów	 badaw‐
czych	 tych	programów	o	 treści	pozaekonomiczne.	Utrzymująca	się	do	
dzisiaj	 preferencja	 podejścia	 diachroniczno‐funkcjonalnego	 nad	 uję‐
ciem	 genetyczno‐funkcjonalnym	 pozwoliła	 na	 opis	 systemów	 osadni‐
czych	 w	 ruchu,	 stawaniu	 czy	 dzianiu	 się,	 lecz	 pozbawiła	 badania	 te	
możliwości	 poszukiwania	 tego,	 co	w	dziejach	 rozwoju	 społeczno‐gos‐
podarczego	systemów	osadniczych	(miast)	uniwersalne	i	powtarzalne.		

3. WIELOASPEKTOWE	ROZUMIENIE	POJĘCIA	FUNKCJI	MIAST	

Pojęciem	podstawowym	programu	i	samym	przedmiotem	badania	jest	
funkcja	miast,	stąd	kluczowym	staje	się	wyjaśnienie	jej	sensu.	Funkcja	
jest	pojęciem	złożonym,	w	swej	istocie	abstrakcyjnym	choć	posiadają‐
cym	odzwierciedlenie	w	przestrzeni	materialnej	miasta	i	świadomości	
społecznej	 jego	 mieszkańców.	 Zakres	 treści	 tego	 terminu	 obejmuje	
zarówno	 same	 zinstytucjonalizowane	 obiekty	 usługowo‐produkcyjne	
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w	 mieście,	 jak	 i	 efekty	 ich	 działania,	 działalności	 jego	 mieszkańców,		
w	 wyniku	 których	 powstają	 konkretne	 przedmioty	 materialne	 oraz	
treści	duchowe	(idee),	jak	i	wyobrażenia	ludzi	o	znaczeniu	społecznym	
określonych	miejsc	(miasta	innych	miast).	

Niewątpliwie	 pojęcie	 funkcji	winno	 być	 rozpatrywane	 co	 najmniej		
w	 trzech	 płaszczyznach:	 społecznej,	 gospodarczej	 (ekonomicznej)		
i	morfologicznej	(fizjonomiczno‐przestrzennej).	

W	pierwszej	z	nich	 funkcja	miasta,	 lub	 jakiegoś	miejsca	 jest:	a)	su‐
biektywnym	wyobrażeniem	 ludzi	o	 roli	 tego	miejsca	 (miasta)	w	szer‐
szym	 kontekście	 społeczno‐przestrzennym,	 b)	 pewną	 wartością	 zna‐
czenia	i	pozycji	ludzi	żyjących	oraz	gospodarujących	w	tym	miejscu.	

W	 płaszczyźnie	 gospodarczej	 funkcją	 miejsca	 są	 skupione	 w	 nim	
działalności	 społeczno‐gospodarcze,	 które	 najczęściej	 postrzegane	 są	
przez	 występujące	 w	 nim	 miejsca	 pracy.	 Z	 tej	 perspektywy	 funkcja	
identyfikuje	dane	miejsce	w	społeczno‐przestrzennym	podziale	pracy,	
jest	ono	równocześnie	źródłem	eksportu	 tworzonych	dóbr	 i	 idei	oraz	
punktem	zaspokajania	pewnych	potrzeb	ludzi.	

W	płaszczyźnie	morfologicznej,	funkcją	miejsca	stają	się	materialne	
formy	zagospodarowania	przestrzennego,	których	utylitarny	 i	symbo‐
liczny	charakter	może	być	dostosowany	lub	też	nie	do	aktualnych	po‐
trzeb	 mieszkańców.	 Wynika	 to	 z	 faktu,	 że	 jak	 pisze	 K.	 Dziewoński	
(1962)	 „w	 formach	morfologicznych	 (…)	 zachowują	 się	 z	 reguły	 ele‐
menty	–	relikty	układów	i	funkcji	minionych…”.	

Pojęcie	funkcji	rozumiane	w	sensie	wieloaspektowym	staje	się	tym	
samym	jednym	z	naczelnych	(najbardziej	uniwersalnych)	pojęć	opisu‐
jących	 fenomen	miasta.	W	badaniach	genetycznych,	posługujących	się	
metodą	 retrospekcji,	 z	 uwagi	 na	 zasoby	 zmieniających	 się	 informacji,	
które	 występują	 na	 dodatek	 w	 różnych	 kontekstach	 historycznych,	
szerokie	rozumienie	pojęcia	funkcji	jest	szczególnie	korzystne.	Na	każ‐
dym	jednak	poziomie	prowadzonej	analizy	powinniśmy	być	świadomi,	
z	jakiej	perspektywy	opisujemy	określoną	funkcję	miasta.	

4. ZAŁOŻENIA	PROGRAMU	GENETYCZNO‐FUNKCJONALNEGO	

Konstrukcja	 każdego	 programu	 badawczego	 wymaga	 ustalenia	
pewnych	założeń	i	stwierdzeń	wstępnych,	które	ograniczają,	ale	także	
systematyzują	całe	postępowanie	badawcze.	
Przyjęto	zatem,	że:	
1.	 Istnieje	historyczna	ciągłość	ośrodków	miejskich	(miejskiego	syste‐

mu	osadniczego)	wyrażająca	 się	 trwaniem	miast.	Każde	 z	nich	ma	
sobie	 tylko	 właściwą	 ścieżkę	 przemian,	 wyrażającą	 się	 rozwojem,	
stagnacja	lub	upadkiem,	która	jest	szczególnym	przejawem	ogólne‐
go	 procesu	 dziejowego,	 charakterystycznego	 dla	 danej	 cywilizacji,	
kraju	i	regionu.	
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2.	 W	 funkcjach	 miast	 zapisana	 zostaje	 historyczna	 ciągłość	 ośrodka	
osadniczego,	 jego	 indywidualna	 ścieżka	 przemian	 (transformacji)	
oraz	 proces	 ewolucji	 systemu	 osadniczego,	 w	 skład	 którego	 ono	
wchodzi.	Wyczerpująca	systematyka	skumulowanych	treści	zawar‐
tych	w	funkcjach	jest	bardzo	trudna,	z	uwagi	na	niemożność	pełnej	
werbalizacji	czynników	kształtujących.		

3.	 Funkcje	miejskie	 są	 podstawowym	atrybutem	miasta,	 ich	 transfor‐
macja	 jest	 stałym	procesem,	 który	 generuje	 zmiany	 społeczne,	 go‐
spodarcze	i	morfologiczno‐przestrzenne	ośrodka,	a	w	efekcie	i	sys‐
temu	 osadniczego	 (lokalnego,	 regionalnego).	 Zmiany	 te	m.in.	 stają	
się	w	następnych	 sekwencjach	 czasowych	 czynnikami	 sprawczymi	
kolejnej	transformacji	funkcji.	Powstaje	specyficzna	pętla	zmian.	

5. ZARYS	PROGRAMU	BADAWCZEGO	

Według	K.	Dziewońskiego	(1962)	„warunkiem	prawidłowego	prze‐
prowadzania	badań	typu	historycznego	jest	między	innymi	zastosowa‐
nie	metody	 retrogresywnej,	 która	 z	 kolei	 wymaga	 dobrego	 poznania	
współczesności,	jako	elementu	wyjściowego	całej	retrogresji”.	Idąc	tym	
tropem,	całość	badań	składa	się	z	dwóch	zasadniczych	części:	identyfi‐
kacji	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	w	okresie	współczesnym;	okre‐
ślania	 transformacji	 funkcjonalnej	 ośrodka	 w	 czasach	 historycznych.		
W	pierwszej	części	wykorzystać	można	programy	badawcze	wywodzą‐
ce	się	z	koncepcji	bazy	ekonomicznej.	Mają	one	tę	zaletę,	że	uzyskane	
wyniki	wyrażane	są	w	kategoriach	ilościowych	i	mogą	być	miedzy	sobą	
porównywane.	 Programy	 klasyczne	 odzwierciedlają	 jednak	 przede	
wszystkim	 ekonomiczny	 aspekt	 funkcji,	 stąd	 winny	 być	 uzupełnione	
badaniami	społecznymi	i	morfologicznymi.	Trudność	jednak	w	tym,	że	
poziom	 zaawansowania	 teoretycznego	 i	 metodycznego	 w	 tych	 ostat‐
nich	jest	znikomy.		
	 Część	druga	polega	na	retrogresywnej	metodzie	interpretacji	źródeł	
historycznych	 z	 punktu	 widzenia	 funkcjonalnego.	 Rzecz	 polega	 na	
ustaleniu	zmienności	funkcji	i	struktury	funkcjonalnej	miasta	w	całym	
okresie	 jego	 istnienia.	 Szczególnie	 idzie	 o	 wykrycie	 tych	 momentów,		
w	 których	 nastąpiły	 zmiany	 funkcji	 i	 struktury,	 powodujące	 swego	
rodzaju	 zwrot	 społeczny,	 gospodarczy	 czy	 morfologiczny	 w	 dziejach	
miasta.	 Uchwycenie	 tych	 momentów	 jest	 ważne,	 bowiem	 kończą		
i	 równocześnie	 rozpoczynają	 one	 jakiś	 proces	 przemian	 funkcjonal‐
nych.	Całość	badań	można	ująć	w	pewnego	rodzaju	schemat	postępo‐
wania,	 który	 odzwierciedla	 główną	 ideę	 programu	 genetyczno‐syste‐
mowego.	Polega	on	na:		
1.	 Identyfikacji	 głównych	 czynników	 sprawczych	 określanych	 tu	 jako	

funkcjonalne.	
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2.	Wyróżnieniu	procesów	i	faz	(etapów)	kształtujących	funkcje	i	struk‐
turę	funkcjonalna	miasta.	

3.	Ustaleniu	katalogu	dominujących	funkcji	i	rodzaju	struktury	wynika‐
jących	z	tych	procesów.	

4.	 Określenie	 miejskich	 efektów	 przemian	 funkcjonalnych	 miasta	
(ewentualnie	 oddziaływań	 tych	 przemian	 na	 system	 osadniczy,		
w	skład	którego	badane	miasto	wchodzi).	

Wymieniona	koncepcja	postępowania	(schemat)	uzasadnia	następują‐
cy	tok	rozumowania:	
Ad	1.	Proces	przemian	ośrodka	miejskiego	jest	wynikiem	działania	

różnorodnych	 czynników	 sprawczych	 (funkcjonalnych).	 W	 najprost‐
szym	 dychotomicznym	 podziale	 określono	 je	 jako	 zewnętrzne	 –	 śro‐
dowiska,	w	 jakim	miasto	ma	możliwość	 istnienia	 oraz	wewnętrzne	 –	
stanowiące	 złożony	 efekt	 potencjałów	 społecznego	 i	 gospodarczego,	
jakimi	sam	ośrodek	dysponuje.	
Wśród	czynników	zewnętrznych	za	najistotniejsze	można	uznać:	
a)	 Polityczne	 (np.	 nadanie	 praw	 administracyjnych,	 zmiany	 podziału	
terytorialnego,	polityka	preferencyjna	rządów,	polityka	celna	państwa,	
system	prawa	gospodarczego,	wojny	itp.)	
b)	 Ogólnogospodarcze	 i	 techniczno‐organizacyjne	 (np.	 wahania	 ko‐
niunktury	gospodarczej,	postęp	techniczny	produkcji,	zmiana	środków	
komunikacji	itp.)	
c)	Systemowe	–	związane	z	przejściem	od	formacji	feudalnej	do	kapita‐
listycznej,	od	kapitalistycznej	do	socjalistycznej	oraz	od	socjalistycznej	
do	kapitalistycznej.		

Czynniki	 wewnętrzne	 wynikają	 z	 samego	 miasta,	 jego	 potencjału	
społecznego	 wyrażającego	 się	 przede	 wszystkim	 w	 jakości	 i	 ilości	
mieszkańców	oraz	potencjału	gospodarczego,	który	jest	dziedzictwem	
dokonań	pokoleń	poprzedzających.	

Ad	2.	Rozpoznanie	czynników	funkcjonalnych,	analiza	ich	rodzajów,	
natężenia	 i	 występowania	 w	 czasie	 stanowi	 podstawę	 wyróżnienia	
procesów	i	ich	faz,	czyli	stanu	w	określonej	chwili,	kształtujących	funk‐
cje	i	strukturę	funkcjonalną.	

Pojęcie	procesu	określa	nam	zatem	pewien	okres,	w	którym	nastą‐
piły	 znaczące	 zmiany	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	 dokonane	 pod	
wpływem	jakiejś	grupy	czynników	funkcjonalnych	.	Zmiany	te	na	ogół	
mają	swoje	reperkusje	w	przestrzeni	morfologicznej	miasta	i	systemie	
osadniczym,	 do	 którego	 ono	 przynależy.	 Identyfikacja	 procesów	 sta‐
nowi	 specyficzna	 periodyzację	 funkcjonalną	 dziejów	 miasta,	 która		
w	swej	budowie	może	być	zasadniczo	odmienna	od	periodyzacji	histo‐
rycznej.	 Dokonanie	 takiej	 systematyki	 jest	 zabiegiem	 uogólniającym,	
który	 prowadzi	 do	 stworzenia	 empirycznego	 modelu	 transformacji	
funkcjonalnej	 konkretnego	 ośrodka	 miejskiego.	 Studia	 porównawcze	
takich	modeli	 ewolucji	 funkcjonalnych	kilku	 lub	kilkunastu	miast	 być	
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może	poprowadzą	 nas	 do	wykrycia	 tego,	 co	w	 tych	przemianach	 jest	
uniwersalne	i	powtarzalne	w	regionalnych	i	krajowym	systemie	osad‐
niczym.	

Ad	 3.	 Czynniki	 funkcjonalne	 są	 źródłem	 wszelkich	 przeobrażeń	
funkcjonalnych	 miasta.	 Zmiany	 te	 uwidoczniają	 się	 w	 powstaniu	 no‐
wych,	 zaniku	 starych	 oraz	 transformacji	 cech	 funkcji	 już	 istniejących.	
Wielkość	poszczególnych	funkcji,	a	także	ich	wzajemny	stosunek	i	pro‐
porcje	zmieniają	się.	Struktura	funkcjonalna	ulega	permanentnej	ewo‐
lucji	 od	 struktury	 jednorodnej	 do	 złożonej	 i	 odwrotnie	 (Jerczyński	
1973).	 Fluktuacja	 funkcji	 i	 utworzonej	 przez	 nie	 struktury	 określa	w	
ogólnej	teorii	systemu	zasada	aktualizacji.	W	tym	programie	można	ją	
interpretować	 jako	 stałą	 możliwość	 zmiany	 funkcji	 dynamicznych	 w	
statyczne	 i	 odwrotnie	 oraz	 przechodzenie	 na	 zasadach	 kontynuacji	
jednych	rodzajów	funkcji	w	inne,	określone	w	geografii	pojęciem	suk‐
cesji	funkcji	(Suliborski	1983).	Funkcje	miasta	obok	czynników	spraw‐
czych	są	także	głównym	elementem	identyfikującym	proces	przemian.	

Ad	4.	Funkcje	i	tworzona	przez	nie	struktura	funkcjonalna	decydują		
o	miejskich	efektach	przemian,	czyli	o	rozwoju	lub	stagnacji	społeczno‐	
‐gospodarczej	miasta.	 Zostają	 one	 spetryfikowane	w	 formie	material‐
nego	zagospodarowania	oraz	w	sferze	świadomości	społecznej.	Efekty	
te	odkładają	się	w	przestrzeni	miejskiej	w	postaci	konkretnych	obiek‐
tów,	układów	urbanistycznych	 i	 fizjonomicznych,	organizacji	(instytu‐
cji)	stanowiąc	względnie	trwały	zapis	dziejów	funkcjonalnych	ośrodka	
oraz	 tkwią	 w	 mniejszym	 lub	 większym	 stopniu	 w	 świadomości	 spo‐
łecznej	mieszkańców.	

Efekty	przemian	funkcjonalnych	warunkują	również	możliwości	za‐
istnienia	nowych	czynników	funkcjonalnych,	rozpoczynających	kolejny	
cykl	przemian	funkcjonalnych	miasta.		

W	 przedstawionej	 pracy	 podjęto	 próbę	 zarysowania	 koncepcji	 ge‐
netyczno‐systemowej	 badań	 funkcji	 miast.	 Program	 ten	 eksponując	
czynnik	czasu	stanowi	drogę	poszukiwania	uniwersaliów	w	procesach	
transformacji	miast,	oczywiście	drogę	bardzo	daleką	od	doskonałości.	
Wykorzystując	 tę	 koncepcję	 zbadano	 dotychczas	 proces	 przemian	
funkcjonalnych	 Łodzi	 (Suliborski	 1991,	 1992),	 Białegostoku	 (Ambro‐
żewska	 1993)	 oraz	 Pabianic	 (Gajzler	 1993).	 Badania	 empiryczne	 po‐
zwalają	na	weryfikację	założeń	i	dalszy	rozwój	koncepcji	programu.		
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KONCEPCJA	FUNKCJI	MIEJSCA		

1. ZAŁOŻENIA	I	PODSTAWY	TEORETYCZNE	

We	 współczesnych	 badaniach	 geograficzno‐miejskich	 uwaga	 kon‐
centruje	się	 już	bardziej	na	układach	 i	miejscach,	w	których	zachodzą	
działania	i	relacje	międzyludzkie,	a	więc	na	ich	rozpatrywaniu	w	pew‐
nym	kontekście	zjawisk	 im	towarzyszących,	aniżeli	na	badaniu	całych	
struktur	 i	 systemów	 społecznych	 (Thrift	 1983).	 Przedstawiane	 tutaj	
założenia	z	jednej	strony	nawiązują	do	geograficznego	pojęcia	„funkcja	
miasta”	 jako	kategorii	 uogólniającej	 i	 relatywnej,	 z	drugiej	 –	do	 reali‐
stycznej	koncepcji	dualizmu	zjawisk	osadniczych	Maika	(1988)	postu‐
lującej	 uwzględnianie	 wielopoziomowości	 zjawisk	 osadniczych,	 które	
na	poziomie	systemu	osadniczego	odwołują	się	do	ujęcia	strukturalno‐	
‐funkcjonalnego,	 natomiast	 w	 wyjaśnieniu	 jednostkowym	 muszą	 ko‐
rzystać	z	metodologii	humanistycznej.	Dzisiaj,	 jak	pisze	Majer	 (2004),	
następuje	 coraz	 ściślejsze	 „zespolenia	 filozofii,	 «humanistycznie»	 zo‐
rientowanej	 geografii	 oraz	 antropologii;	 podobnie	 jak	 «krytycznej»	
geografii	czy	makrosocjologii	miasta”.	

Punktem	wyjścia	do	 reorientacji	 tradycyjnych	 treści	pojęcia	 „funk‐
cja”	w	geografii	i	nadaniu	mu	szerszego	zakresu,	który	byłby	adekwat‐
ny	dla	koncepcji		funkcji	miejsca,		są	trzy	ogólne	założenia	wstępne:		

1.	 Uznanie	 miasta	 (jednostki	 osadniczej)	 za	 wytworzoną	 przez	
człowieka	specyficzną	przestrzeń	cząstkową,	zintegrowaną	materialnie		
i	 technicznie	 oraz	 społeczno‐terytorialnie,	 która	 w	 społecznym	 zna‐
czeniu	jest	równocześnie	terytorium	i	miejscem:	
a)	 bycia	 ludzi,	 którzy	w	 nim	 zamieszkują,	 działają	 i	 przeżywają,	 two‐
rząc	 określoną,	 ale	 zarazem	 zmieniającą	 się	 społeczność	 silnie	 skon‐
centrowaną	terytorialnie;		

																																																													
	Praca	została	wydana	w	2010	r.	 jako	rozdział	w	monografii	„Funkcjona‐

lizm	 w	 polskiej	 geografii	 miast.	 Studia	 nad	 genezą	 i	 pojęciem	 funkcji”	 (aut.		
A.	Suliborski),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	ss.	181.	
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b)	 mającym	 konkretną	 formę	 urbanistyczno‐architektoniczno‐kraj‐
obrazową,	 która	 jest	 zarazem	 dziedzictwem	 przeszłości	 i	 wytworem	
teraźniejszości	będąc	efektem	stale	zmieniających	się	potrzeb	ludzkich;				
c)	 spełniającym	 dla	 jego	 mieszkańców	 i	 użytkowników	 różnorodne		
i	zmieniające	się	w	czasie	funkcje,	które	są	zawsze	uwarunkowane	kul‐
turowo,	 zarówno	 będące	 wynikiem	 działań	 produkcyjnych	 lub	 usłu‐
gowych,	jak	i	wpływające	na	nasze	doznania	i	przeżycia	indywidualne	
zapisane	na	trwale	w	świadomości	człowieka	(Suliborski	2006).	

Istotę	wieloaspektowości	przestrzeni	miejskiej	opisuje	Widmer	(za:	
Nurek	 1985),	 stwierdzając,	 że	 „w	 każdej	 przestrzeni	 jest	 «podwójny	
ruch»,	który	odsłania	nam	istnienie	terytorium	zbiorowego,	kolektyw‐
nego,	 jako	 substratu	 zbiorowości	 czy	 społeczności	 (społeczeństwa),	
oraz	 terytorium	 jednostkowego,	 osobniczego,	 jako	 substratu	 dla	
«człowieka»,	inaczej	miejsca	właściwego	dla	każdego	człowieka”.	Prze‐
strzeń	taka	jest	dla	człowieka	zarazem	terytorium	i	miejscem;	pojęcie	
pierwsze	 odwołuje	 się	 bardziej	 do	 egzystencjalnego	 zawłaszczenia	
fragmentu	przestrzeni	 (obszaru)	w	 znaczeniu	 fizycznym	 (jej	 posiada‐
nia),	natomiast	drugie	do	sfery	bycia	 (duchowej),	 zakorzenienia	–	 ist‐
nienia	ludzi	tutaj,	poprzednio	i	teraz.		

2.	 Interpretowanie	 funkcji	 miasta	 kompleksowo,	 to	 znaczy	 wielo‐
płaszczyznowo	 i	 wielopoziomowo,	 gdzie	 jego	 wielopłaszczyznowość	
odnosimy	 do	 różnych	 rodzajów	potrzeb	 człowieka,	 które	Malinowski	
kategoryzuje	w	postaci	trzech	hierarchicznych	grup:	potrzeby	podsta‐
wowe,	 potrzeby	 instrumentalne	 oraz	 potrzeby	 symboliczno‐integra‐
tywne	 (za:	 Kepny	 1985),	 natomiast	 wielopoziomowość	 dotyczy	 róż‐
nych	poziomów	systemu	osadniczego.	

3.	Wieloaspektowe	rozumienie	w	geografii	pojęcia	przestrzeni,	a	w	
jej	 ramach	 kategorii	miejsca,	 do	 którego	 odnosimy	 sensy	 i	 znaczenia	
rozumienia	terminu	„funkcja”.	Ch.	de	Lauwe,	wybitny	socjolog	i	urbani‐
sta	 francuski,	 stwierdza,	 że	 przestrzeń	 miejska	 „jest	 skodyfikowana,	
instytucjonalizowana	 i	 organizowana	 zgodnie	 z	 modelami,	 normami,	
systemami	przedstawień	i	wartości”	(za:	Szczepański,	Nurek	1997).		

Pojęcie	przestrzeni	i	miejsca	zawsze	wiązały	się	z	naukową	geogra‐
fią,	 stanowiąc	dla	niej	 fundament,	na	którym	budowano	 jej	podstawy	
teoretyczne.	 Z.	 Chojnicki	 (2005)	 takie	 kluczowe	 pojęcia	 teoretyczne	
mające	maksymalny	zasięg	odniesienia	przedmiotowego	nazywa	kon‐
ceptualnymi	 modelami	 przedmiotowymi.	 Przyjmowanie	 w	 geografii	
społeczno‐ekonomicznej	 różnych	założeń	ontologicznych,	epistemolo‐
gicznych	 i	 metodologicznych	 przyczyniło	 się	 do	 pogłębionej	 refleksji	
nad	 istotą	 przestrzeni	 i	 miejsca.	 Przestrzeń,	 tradycyjnie	 ujmowana		
w	geografii	jako	absolutna,	jest	już	nie	tylko	traktowana	jako	względna,	
ale	także	stała	się	kategorią	subiektywną	związaną	z	sensem	egzysten‐
cji	człowieka	(Jędrzejczyk	2004b).		
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W	 rezultacie	 zaakceptowania	w	 geografii	 pluralistycznych	 założeń	
ontologicznych	zmienił	się	także	sens	pojęcia	„miejsce”	(Wójcik,	2008).	
Koncepcja	miejsca	jest	w	Polsce	szczególnie	rozwijana	w	ramach	nurtu	
geografii	humanistycznej	i	w	naukach	o	kulturze	(patrz	np.	prace:	Re‐
wers	 1996,	 2005;	 Jędrzejczyka	 2001,	 2004a,	 2004b;	 Rembowskiej	
2002,	2005;	Madurowicza	2002;	Rykla	1999,	2005;	Sagan	1995,	2000)	
oraz	 w	 geografii	 społecznej	 i	 socjologii	 przestrzennej	 (Dramowicz	
1984b;	 Lisowski	 2003;	 Kaczmarek	 2001,	 2004a,	 2005;	 Kotus	 2007;	
Wallis	 1977,	 1990;	 Jałowiecki,	 Majer,	 Szczepański,	 2005;	 Jałowiecki,	
Szczepański	2002	i	inni).	

2. PRZESTRZEŃ	–	MIEJSCE	–	FUNKCJA	

Przestrzeń	 i	 miejsce	 oraz	 ściśle	 związany	 z	 nimi	 czas	 są	 zasadni‐
czymi	kategoriami	ludzkiego	świata	–	tworzą	jego	ramy	i	wpływają	na	
świadomość	 każdego	 człowieka	 (patrz:	 książka	 poświęcona	 tej	 pro‐
blematyce	pod	red.	W.	Maika,	K.	Rembowskiej	i	A.	Suliborskiego,	2008).	
Przestrzeń	 istniejąca	 w	 naszej	 świadomości	 jest	 efektem	 wpływu	 jej	
cech	 fizycznych,	natomiast	obraz	wyobrażony	powstaje	w	wyniku	 in‐
tencjalnej	 działalność	 podmiotu	 poznającego	 daną	 rzeczywistość	
(Wódz	1989).	P.	Pellegrino	stwierdza,	że:	„przestrzeń	występuje	jednocze‐
śnie	w	wielorakiej	roli,	jest	teatrem,	w	którym	rozgrywają	się	nasze	inte‐
rakcje,	sama	jest	często	przedmiotem	tych	interakcji,	może	być	ich	akto‐
rem,	 gdy	 mowa	 jest	 o	 symbolach	 nierozerwalnie	 związanych	 z	 przes‐
trzenią,	 w	 tym	 zresztą	 ostatnim	 znaczeniu	 może	 też	 być	 specyficzną	
wartością	społeczną”	(za:	Wódz	1989).		

Wieloaspektowość	i	złożoność	pojęć	przestrzeni	i	miejsca	bardzo	do‐
brze	 oddaje	 przedstawiony	 przez	 A.	 Lisowskiego	 (2003)	 podział	 prze‐
strzeni	realnej	na	autoteliczną	i	heteroteliczną,	które	z	kolei	dzieli	na:			
1.	Przestrzeń	 fizyczną	miasta	rozumianą	 jako	zbiór	przedmiotów	roz‐
patrywanych	 ze	 względu	 na	 ich	 przestrzenne	 zróżnicowanie	 (np.	 na	
formy	użytkowania	tereny)	lub	istniejące	między	nimi	relacje	(organi‐
zacja	 przestrzenna	 działalności	 mieszkańców)	 konstytuujące	 wielo‐
wymiarową	przestrzeń	 abstrakcyjną,	między	 innymi	 typu	 funkcjonal‐
nego	(ekonomiczną	i	społeczną).	Miejsce	w	tej	przestrzeni	znaczy	tyle,	
co	konkretna	lokalizacja	rzeczy	czy	przedmiotu,	wyznaczona	systemem	
współrzędnych	 unikatowa	 forma	 zróżnicowania	 przestrzennego	 po‐
wierzchni	ziemi	(np.	region,	krajobraz,	państwo)	lub	punkt	koncentru‐
jący	relacje	przestrzenne	(koncepcja	regionu	węzłowego,	teoria	miejsc	
centralnych	itp.).				
2.	 Przestrzeń	 ekologiczną	 miasta	 (obiektywną	 i	 subiektywną),	 której	
zasadniczymi	 składnikami	 są	 ludzie	 oraz	 przedmioty	 (właściwości,	
wartości	użytkowe)	w	ich	otoczeniu	(środowisku)	warunkujące	zaspo‐
kajanie	potrzeb,	to	jest	pełniące	określone	funkcje	dla	człowieka.	Miej‐
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sce	 odnosimy	 tutaj	 do	 pojęcia	 „siedlisko”,	 czyli	 do	 pewnego	 obszaru	
bytowania	 organizmu	 żywego,	 w	 którym	 zachodzą	 silne	 interakcje	
między	tym	organizmem	a	otoczeniem	(środowiskiem).	Pojęcie	„siedli‐
sko”	 implikuje	 zajmowanie	 się	 relacjami	 biologicznymi,	 to	 znaczy	 ta‐
kimi,	które	podtrzymują	lub	zagrażają	fizycznej	egzystencji	organizmu.	
W	geografii	miejsce	należy	bardziej	łączyć	z	koncepcją	przestrzeni	spo‐
łeczno‐ekologicznej,	 a	w	 jej	 obrębie	 z	pojęciem	 terytorializmu	w	zna‐
czeniu	społecznym	i	 jego	rolą	w	kształtowaniu	 tożsamości.	Terytoria‐
lizm	jest	„strategią	utrzymywania	kontroli	społecznej,	ale	i	nadawania	
znaczeń	 zjawiskom”	 (Lisowski	 2003).	 Miejsce	 w	 rozumieniu	 ekologii	
społecznej	to	obszar	kontrolowany	i	egzystencjalnie	znaczący	społecz‐
nie,	w	którym	zachodzą	 relacje	przestrzenne	 i	wykształciła	 się	 tożsa‐
mość	zbiorowa	(Lisowski	2003).		
3.	 Przestrzeń	 kulturową,	 czyli	 zbiór	 przedmiotów	 (przestrzeń	 fizycz‐
na),	które	przejawiają	się	w	akcie	intencjalnego	postrzegania	i	wywołu‐
ją	 określone	 przeżycia	 człowieka,	 a	 także	 stanowią	 dla	 niego	 nośniki	
pewnych	znaczeń,	w	tym	również	o	charakterze	symbolicznym	(prze‐
strzeń	 formalna);	 pełnią	 zatem	 funkcje	 świadomościowe.	 Przestrzeń	
kulturowa	 stanowi	 podmiotową	wielość	 przestrzeni	 doświadczanych,	
jak	napisał	F.	Znaniecki	(1938):	„podmioty	ludzkie	nigdy	nie	doświad‐
czają	 jakiejś	 powszechnej,	 obiektywnej,	 bezjakościowej,	 niezmiennej,	
nieograniczonej	 i	nieograniczenie	podzielnej	przestrzeni,	w	której	 ist‐
nieją	i	poruszają	się	wszelkie	przedmioty,	w	tej	liczbie	i	oni	sami”.	Nasz	
znakomity	socjolog	mówi	 tu	o	całej	klasie	poszczególnych	 „przestrze‐
ni”,	 którą	 proponuje	 nazywać	 „wartością	 przestrzenną”.	 Taką	 warto‐
ścią	przestrzenną	 jest	miejsce.	Przestrzeń	staje	 się	miejscem	w	miarę	
poznawania	i	nadawania	jej	wartości,	a	„…miejsca	stanowią	centra	od‐
czuwalnych	wartości...”	–	napisał	Y.‐F.	Thuan	(1987).	Człowiek	może	je	
znać	 intymnie,	ogólnie	 i	konceptualnie	oraz	w	różny	sposób	doświad‐
czać:	 ruchowo,	 dotykowo,	wizualnie	 i	 konceptualnie,	 co	 prowadzi	 do	
odmienności	 odczuwania	 przestrzeni	 i	 miejsca.	 Miejsce	 zyskuje	 real‐
ność	 wówczas,	 gdy	 doświadczamy	 je	 w	 pełni,	 to	 znaczy	 wszystkimi	
zmysłami,	myślą	i	refleksją	(Thuan	1987).	
4.	 Przestrzeń	 społeczną	 –	 zbiór	 przedmiotów	 ujmowanych	 jako	 two‐
rzywo	odgrywające	istotną	rolę	w	organizacji	życia	społecznego	będą‐
ce	zarazem	pośrednikiem	procesów	społecznych	i	 ich	skutkiem.	Fran‐
cuski	 filozof	H.	Lefebvre	w	1974	 r.	napisał:	 „Przestrzeń	społeczna	za‐
wiera,	 przypisując	 im	 odpowiednie	 miejsca	 społeczne,	 stosunki	 pro‐
dukcji,	 a	więc	 stosunki	biopsychiczne	miedzy	płciami,	 grupami	wieku	
wraz	 ze	 specyficzną	 organizacją	 rodzin	 oraz	 stosunki	 produkcji,	 po‐
dział	 pracy,	 jej	 organizację,	 a	 zatem	 hierarchie	 funkcji	 społecznych”	
(za:	Szczepański,	Nurek,	1997).	A.	Lisowski	(2003)	traktuje	przestrzeń	
społeczną	 jako	 koncepcję	 integrującą	 przestrzeń	 ekologiczną	 (obszar	
użytkowany	 przez	 zbiorowość),	 kulturową	 (zbiór	 znaczeń	 przypisy‐
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wanych	 obiektom	 fizycznym)	 oraz	 społeczną	 (zbiór	 relacji	 społecz‐
nych).	Przestrzeń	społeczna	rozumiana	w	sposób	zintegrowany	i	prze‐
strzeń	 fizyczna	 miasta	 pozostają	 ze	 sobą	 w	 dialektycznym	 związku	
czterech	 układów:	 produkcji,	 konsumpcji,	 wymiany	 i	 zarządzania.	
Układy	te	mają	charakter	dynamiczny,	których	wyrazem	są	stale	zmie‐
niające	się	stosunki	społeczne	zarazem	warunkujące	i	również	będące	
pod	ich	wpływem	stosunki	przestrzenne.		

W	 geografii	 humanistycznej	 przestrzeń	 i	miejsce	 odnoszone	 są	 do	
człowieka	i	stanowią	system	relacji	między	człowiekiem	i	jego	otocze‐
niem	będąc,	obok	krajobrazu,	światem	jego	życia	codziennego.	W	uję‐
ciu	humanistycznym	w	celu	 lepszego	zrozumienia	relacji	przestrzeń	–	
miejsce	D.	Jędrzejczyk	(2001)	wyróżnia	następujące	idee	przestrzeni:		
1.	Przestrzeń	pierwotną,	która	jest	przestrzenią	instynktowną	i	bezre‐
fleksyjną,	 percepcyjną	 –	 którą	 określają	 działania	 związane	 z	 potrze‐
bami	i	zachowaniami	podstawowymi,	doświadczeniami	własnego	ciała	
i	 doświadczeniami	 innych	 ludzi;	 jest	 ona	 pełna	miejsc	 będących	 cen‐
trami	znaczeń	dla	jednostek	i	określonej	grupy	kulturowej;		
2.	Przestrzeń	egzystencjalna	–	związana	z	codziennością	życia	każdego	
człowieka	 i	 dzielona	z	 innymi	 ludźmi,	 jest	ona	 stale	 tworzona	 i	 zmie‐
niana	oraz	określona	kulturowo;		
3.	Przestrzeń	architektoniczna	i	planistyczna	–	pierwsza	jest	związana	
z	 tworzeniem	miejsc	wizualnych,	 krajobrazów	miejskich	odbieranych	
przez	 ludzi,	 druga	 jest	 niedoświadczana	 i	ma	 charakter	 bardziej	 abs‐
trakcyjny,	 identyfikujący	 miejsce	 jako	 lokalizację	 określonych	 form		
i	ich	interakcji;		
4.	Przestrzeń	abstrakcyjna	–	która	jest	wytworem	umysłu	i	nie	ma	od‐
powiednika	w	świecie	fizycznym	czy	psychologicznym,	natomiast	miej‐
sce	jest	punktem	określonym	współrzędnymi.	
Do	tych	wszystkich	rodzajów	przestrzeni	realnej,	 rozumianej	również	
w	ujęciu	humanistycznym,	oraz	odpowiadającemu	im	pojęciu	miejsca,	
odnosimy	sformułowaną	koncepcję	 funkcji	miejsca.	Miejsce	 jest	 inter‐
pretowane	 w	 niej	 jako	 subkategoria	 różnych	 rodzajów	 przestrzeni,		
w	każdym	jednak	przypadku	 jego	 funkcja	może	bądź	wynikać	wprost		
z	przestrzeni	realnej,	bądź	też	 jest	efektem	istniejących	relacji	między	
podmiotem	a	tą	przestrzenią.		

Miasto	traktujemy	jako	terytorium	i	miejsce	wyjątkowe,	będąc	rów‐
nocześnie	przeszłością	–	 tym	co	było,	 i	 teraźniejszością	–	 tym	co	 jest,	
które	 jest	 równocześnie	 źródłem	 zaspokajania	 i	 obszarem	wytwarza‐
nia	 stale	 nowych	 potrzeb.	 Zostało	 ono	 stworzone	 przez	 ludzi,	 którzy	
byli	przed	nami	w	określonych	warunkach	społecznych	według	ich	moż‐
liwości	 technicznych,	 wyobrażeń,	 gustów,	 potrzeb	 duchowych	 i	 użyt‐
kowych,	a	równocześnie	jest	afiliowane	i	wytwarzane	przez	nas,	także	
z	myślą	o	naszych	następcach.	Proces	wytwarzania	przestrzeni	wynika	
z	dążenia	ludzi	do	zaspokojenia	potrzeb	bieżących	oraz	przyszłych	i	ma	
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charakter	stale	zawieranego	kompromisu	pomiędzy	jednostkami	i	gru‐
pami	istniejącymi	w	określonej	społeczności	lokalnej.	Społeczność	taka	
konstytuowana	jest	także	przez	zastane	już	cechy	obszaru,	w	procesie	
jego	okupacji	 i	adaptacji	zmienia	 istniejące	 i	nadaje	mu	nowe	funkcje.	
Funkcje	 te	 wzmacniając	 stale	 więzi	 członków	 tej	 społeczności	 z	 zaj‐
mowanym	 obszarem	 zmieniają	 go	w	miejsce.	 Stanowi	 ono,	 jak	mówi		
Y.‐F.	Tuan,	uczłowieczoną	przestrzeń,	 to	 znaczy	 taką,	której	 ludzie	na	
miarę	stanu	swojej	 świadomości	 i	osiągniętego	poziomu	kulturowego	
nadali	 i	 stale	 nadają	 pewne	 sensy	 (znaczenia),	 wyrażane	 zarówno		
w	określonych	formach	wynikających	wprost	ze	zmiany	potrzeb	biolo‐
gicznych	 i	 psychospołecznych,	 jak	 i	 w	 wyobrażeniach	 (Lynch,	 1960;	
Sennett,	1996).	Na	przykład	istotnym	pozaekonomicznym	składnikiem	
podmiotowości	miasta	jest	jego	forma	urbanistyczna,	która,	jak	stwier‐
dza	K.	Lynch:	„jest	dobra	wówczas,	jeżeli	pozwala	na	wnoszenie	do	niej	
własnych	 wartości	 i	 znaczeń	 osobistych	 jako	 uniwersalnych”	 (za	
Ostrowską	1991).		

Miasta	 stanowią	 takie	miejsca,	 gdzie	 zaspokajane	 są	potrzeby	spo‐
łeczne	i	indywidualne,	a	jednocześnie	ich	przestrzeń	jest	w	różny	spo‐
sób	„oswojona”	w	prywatnym	i	społecznym	doświadczaniu.	Może	ono	
być	 pojmowane	 zarówno	w	 kategoriach	 egzystencjalnych,	 jak	 i	 sfery	
bycia	i	temu	rozumieniu	powinna	odpowiadać	jego	interpretacja	funk‐
cjonalna	 –	 odsłaniająca	 relacje	 pomiędzy	 człowiekiem	 a	 elementami	
struktur	osadniczych.	J.	Kaczmarek	(2005)	dla	zrozumienia	i	wyjaśnie‐
nia	 koncepcji	 miejsca	 proponuje	 stosowanie	 układu	 „ontologicznego	
kontinuum	 miejsca”,	 gdzie	 funkcja	 jest	 przejściem,	 zwornikiem,	 po‐
między	jego	doświadczaniem	a	jego	sensem	(rys.	1).	
	
	

Indywidualne doświadczenie miejsca  Funkcje miejsca  Istota miejsca 

	
TOPOGRAFIA BYTU                                                                                            TOPOLOGIA BYCIA 

	
Rys.	1.	Kontinuum	ontologiczne	miejsca	

Źródło:	J.	Kaczmarek	2004b	

„Topografia	 bytu”	 polega,	 według	 J.	 Kaczmarka,	 na	 rozpatrzeniu		
i	 opisaniu	 doświadczenia	 człowieka,	 które	 powstaje	 i	 jest	 związane		
z	 konkretnym	 miejscem,	 natomiast	 „topologia	 bycia”	 dotyczy	 istoty	
miejsca	–	odkrywania	prawideł	umożliwiających	 rozumienie	 zaistnie‐
nia	miejsca	w	 życiu	 człowieka,	 grupy	 czy	 społeczeństwa.	 „Nie	można	
rozwikłać	problemu	istoty	miejsca	(topologii	bycia)	bez	doświadczania	
istnienia.	Miejsce	powinno	być	także	traktowane	jako	proces,	zmienia‐
jąca	się	struktura”	(Kaczmarek,	2005).	Podkreślamy	zatem	społeczno‐	
‐kulturowy	 charakter	 funkcji,	 co	 umożliwia	 przejście	 od	 ujęć	makro‐
funkcjonalnych	do	ujęć	mikrofunkcjonalnych	–	od	funkcji	 jedynie	jako	
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działalności	 społeczno‐gospodarczej	 do	 funkcji	 wynikającej	 ze	 spo‐
łecznych	 interpretacji	miejsca.	 Cytowany	 autor	 stwierdza:	 „koncepcja	
funkcji	miejsca	umożliwia	zbadanie	całości	kontinuum	ontologicznego,	
od	topografii	bytu	do	topologii	bycia”.	

3. STRUKTURA	FUNKCJI	MIEJSCA	

Funkcja	miejsca	 to	 jego	 społeczna	 rola	polegająca	na	zaspokojeniu	
pewnej	 części	 potrzeb	 indywidualnych	 i	 społecznych.	 Istota	 funkcji	
miejsca	zawiera	się	w	czterech	jego	atrybutach	(patrz	rys.	2),	a	miano‐
wicie:		
1.	formie,	której	treść	materialna	i	przestrzenno‐organizacyjna	zawiera		
w	sobie	określoną	 informację,	 to	znaczy	sam	kształt	architektoniczny,	
szatę	 ikonograficzną,	 wygląd	 estetyczny,	 organizację	 i	 użytkowanie	
przestrzeni,	 informują	o	 tym,	do	czego	miejsce	 jest,	 lub	było	przezna‐
czone;	ten	aspekt	funkcji	miejsca	możemy	nazwać	funkcją	użyteczności	
(przeznaczenia);	
2.	 eksploatacji,	 która	 identyfikuje	 funkcję	 z	 wykorzystaniem	 instytu‐
cjonalnych	 form	materialnych	 i	 przestrzenno‐organizacyjnych	 zaspo‐
kajających	potrzeby	społeczne	oraz	z	 ich	wartością	ekonomiczną;	 jest	
to	funkcja	działania	miejsca;	
3.	percepcji,	która	wiąże	 się	z	 subiektywną	oceną	przeznaczenia	 i	wi‐
dzenia	roli	form	materialnych	i	przestrzenno‐organizacyjnych	określo‐
nego	miejsca	w	zaspokajaniu	potrzeb	jednostki	i	społeczności;	możemy	
ten	aspekt	określić	pojęciem	funkcji		postrzegania	miejsca;	
4.	znaczenia	 (wartości),	które	wynikają	z	przeżyć	 indywidualnych	 lub	
zbiorowych	 ludzi,	stanowiąc	pewien	efekt	skumulowanej	warstwy	ich	
doznań	emocjonalnych;	w	wyniku	 tych	przeżyć,	własnych	 lub	 innych,	
aktualnych	 albo	 też	 odległych	 w	 czasie,	 miejsce	 nabiera	 znaczenia		
i	wartości;	te	cechy	miejsca	stanowią	o	jego	funkcji	znaczenia.	
Funkcje	–	postrzegania	(percepcji)	i	znaczenia,	jako	funkcje	społeczne,	
są	uwarunkowane	denotującą	treścią	miejsca,	zachodzącymi	relacjami	
pomiędzy	tym	miejscem	a	podmiotem	oraz	jego	cechami	psychofizycz‐
nymi	i	kulturowymi.	
	

Forma miejsca – 
architektoniczno‐fizjonomiczna 

Eksploatacja miejsca – 
ekonomiczna 

Materialno‐organizacyjne  
funkcje miejsca 

Percepcja miejsca –  
społeczna 

Znaczenie miejsca (war‐
tość) – społeczne 

Społeczne  
funkcje miejsca 

	
Rys.	2.	Istota	funkcji	miejsca	

Źródło:	A.	Suliborski	(2001);	z	niewielkimi	zmianami	
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Funkcja	miejsca	staje	się	w	takim	rozumieniu	pojęciem	bardzo	bo‐
gatym	w	 treść,	 przez	 jej	 wieloaspektowe	 rozumienie	 (morfologiczne,	
ekonomiczne	 i	 społeczne)	 oraz	 odnoszenie	 jej	 do	 konkretnego	 frag‐
mentu	przestrzeni	miasta	lub	miasta	jako	całości,	które	identyfikujemy	
jako	miejsca	 również	w	 znaczeniu	 społecznym.	Funkcja	w	 tym	ujęciu	
wynika	z	potrzeb	indywidualnych	i	zbiorowych	ludzi,	które	są	czynni‐
kami	 funkcjonalnymi	 biologicznie	 i	 społecznie	 uzasadnionymi.	 Zatem	
można	 je	 określić	 jako	 czynniki	 pierwotne,	w	odróżnieniu	 od	 czynni‐
ków	 wtórnych	 –	 wynikających	 np.	 z	 decyzji	 lokalizacyjnych,	 sytuacji	
gospodarczej	czy	politycznej.	Część	tych	potrzeb	 jest	zdeterminowana	
przestrzennie,	 co	 wyraża	 się	 ich	 zaspokajaniem	 w	 fizycznie	 określo‐
nych	miejscach,	które	spełniają	dla	podmiotu	(ludzi)	pewne	funkcje.		

Funkcja	 miejsca	 jest	 związana	 także	 z	 istniejącym	 działaniem,	 ale	
poza	 tym	 z	 zakodowaną	 w	 określonych	 formach	 antropogenicznych	
i	naturze	 informacją	o	możliwości	 ich	zaspokojenia	 (wymiar	 informa‐
cyjny	–	funkcja	informacyjna	miejsca)	oraz	ze	społecznym	i	jednostko‐
wym	doświadczeniem	miejsca	–	pamięcią,	a	także	jego	wyobrażeniem	
(wymiar	 mentalny	 –	 funkcja	 mentalna,	 symboliczna).	 U.	 Eco	 (1996)	
ujmuje	to	następująco:		

Forma	–	komunikuje,	denotuje	swą	potencjalną	funkcję,	którą	moż‐
na	 zrealizować,	 ale	 tylko	 na	mocy	 pewnego	 systemu	 oczekiwań	 i	 na‐
wyków,	 a	 więc	 na	 mocy	 kodu.	 Określenie	 funkcja	 rozszerza	 się	 na	
wszystkie	komunikatywne	przeznaczenia	danego	przedmiotu;	w	życiu	
bowiem	 zbiorowym	 „symboliczne”	 konotacje	 obiektu	 są	 nie	 mniej	
«użyteczne»	od	 jego	 funkcjonalnych	denotacji.	Konotacje	 symboliczne	
nazywamy	 funkcjonalnymi	nie	 tylko	przenośnie,	 ale	 także	dlatego,	 że	
komunikują	pewną	społeczną	używalność	przedmiotu,	nie	pokrywają‐
cą	się	dokładnie	z	jego	„funkcją”	w	ścisłym	tego	słowa	znaczeniu.	

Funkcja	 miejsca	 stanowi	 zawsze	 korelat	 jego	 treści	 materialno‐	
‐informacyjnych	oraz	przypisywanych	 im	społecznych	 znaczeń	 i	war‐
tości.	 Jest	ona	związana	z	możliwością	urzeczywistnienia	określonych	
potrzeb	 człowieka	 –	materialnych	 i	 duchowych.	 Funkcja	 miejsca	 jest	
dla	 podmiotu	 obiektywno‐subiektywnym	 doznaniem	 miejsca,	 jego	
doświadczaniem	a	jej	subiektywizm	stanowi	pochodną	cech	biologicz‐
nych	 i	 kulturowych	 człowieka	 (Libura,	 1988;	 Pawelska‐Skrzypek,	
1990;	Rembowska,	2000).	

Funkcja	miejsca	to	także	jego	oddziaływanie	–	przez	naturę,	obiekt		
i	pamięć,	które	może	polegać	na	wysyłaniu	i	przyciąganiu,	np.	natura	–	
przyciąga,	 obiekt	 –	 przyciąga	 i	 wysyła,	 pamięć	 –	 przyciąga.	 Funkcja	
miejsca	 jest	 jego	 społeczną	 wartością,	 zależną	 od	 siły	 przyciągania		
i	 wysyłania.	 Jest	 ona	 zatem	 pewną	 relacją,	 stosunkiem	 człowieka	 do	
miejsca,	który	objawia	się	w	sposób	subiektywny	w	jego	świadomości	
oraz	 obiektywny	 pod	 postacią	 fizycznej	 treści	 tego	miejsca.	 A.	Wallis	
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(1990)	wyróżnia	 trzy	 grupy	wartości	 przestrzennych	 otoczenia	 (śro‐
dowiska)	warunkujących	zachowania	przestrzenne	jednostki:		
1.	 wartości	 instrumentalne	 –	 charakter	 funkcjonalny	 otoczenia,	 jego	
status	społeczny	i	możliwości	orientacji	przestrzennej;		
2.	 wartości	 sytuacyjne	 –	 poczucie	 bezpieczeństwa	 bądź	 zagrożenia,	
możliwość	 identyfikacji	 z	 otoczeniem	 rozumiane	 w	 kategoriach	 spo‐
łecznych	 i	 kulturowych,	 poczucie	w	 nim	własnej	 jawności	 lub	 anoni‐
mowości,	możliwość	przyjęcia	w	danym	miejscu	określonych	i	wybra‐
nych	 ról	 społecznych,	 możliwość	 realizacji	 swego	 prestiżu	 i	 własnej	
osobowości;	
3.	wartości	egzystencjalne	–	wynikające	z	przeżyć	emocjonalnych,	este‐
tycznych	 i	 intelektualnych,	 związanych	 również	 ze	 światopoglądem		
a	 także	wiarą,	 które	 razem	 składają	 się	 na	 poczucie	 tożsamości	 spo‐
łecznej	i	kulturowej	z	otoczeniem.		

„Ocena	konkretnej	przestrzeni	 zależna	 jest	nie	 tylko	od	dostrzeżo‐
nego	zespołu	jej	wartości,	lecz	w	równej	mierze	od	sytuacji	i	zamierzeń	
samej	jednostki.	Mówiąc	dokładniej,	zależna	jest	od	społecznego	statu‐
su	jednostki,	od	roli,	jaką	w	danej	przestrzeni	pragnie	ona	podjąć	i	zre‐
alizować,	od	rodzaju	potrzeb,	jakie	zamierza	lub	musi	w	niej	zaspokoić.	
Także	od	jej	osobowości”.	(Wallis	1990).				

Desygnatami	tak	rozumianych	funkcji	miejsca	są	jego	atrybuty	ma‐
terialne,	takie	jak:	formy	stworzone	przez	człowieka	(np.	wyposażenie	
w	 infrastrukturę	 instytucjonalną	 związaną	 z	 konkretnym	 działaniem	
ludzi,	budowle,	użytki)	oraz	przyrodę	(naturalne	i	antropogeniczne,	np.	
parki,	ogrody,	zbiorniki	wodne).	Zawierają	one	w	sobie	określone	dla	
danej	cywilizacji	kody	 informacyjne	(język),	a	 także	zapisane	 i	uświa‐
damiane	w	pamięci	społecznej	znaczenia	(Jałowiecki	1989;	Jałowiecki,	
Szczepański	2002).		

Funkcję	miejsc	 identyfikujemy	przez	 istniejące	działalności	 (trady‐
cyjne	podejście),	 treść	 informacyjną	 form	–	krajobrazów	kulturowych	
oraz	 ich	znaczenia.	Badanie	 funkcji	miejsca	dotyczy	dwóch	poziomów	
identyfikacji:	
1)	przedmiotowej:	
a)	 działalności	 społeczno‐gospodarczych	 –	 ich	 struktury	 jakościowej		
i	ilościowej	oraz	zasięgu	społecznego	i	przestrzennego	oddziaływania,	
b)	 informacji	(komunikacji),	która	wynika	z	 formy	i	treści	materialnej	
miejsca,	 znaczeń	 (wartości),	 będących	 skutkiem	 przeżyć	 jednostki	
ludzkiej	i	jej	doświadczeń	społecznych	(pamięci);	
2)	przestrzennej	(systemów	osadniczych):	
a)	systemu	jednostki	osadniczej,	
b)	regionalnego	systemu	osadniczego,	
c)	krajowego	systemu	osadniczego,	
d)	globalnego	system	osadniczego.	
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Badanie	 funkcji	 miejsca	 może	 być	 prowadzone	 na	 różnych	 pozio‐
mach	organizacji	systemu	osadniczego	i	ma	zarówno	wymiar	jednost‐
kowy,	 jak	 i	 ponadjednostkowy,	 to	 znaczy	 dotyczy	 osób,	 społeczności	
lub	zbiorowości	społecznych	(patrz:	tab.	1).	
	

Tabela	1.	Funkcja	miejsca	–	jej	wymiary	i	desygnaty	w	odniesieniu		
do	systemów	miejskich	

Poziom	badań Lokalny Regionalny	i	krajowy	(miast)	
Aspekty	funkcjo‐
nalne	(wymiary)

Desygnaty	funkcji	 Desygnaty	funkcji	

A.	Morfologiczny Forma	miejsc	(miasta):
–	podział	terenu,	
–	fizjonomia	terenu,	
–	architektura	budowli,	
–	krajobraz		etc.	

Forma	miast	(miejsc):
–	wielkość,	
–	geneza,	historyczna,	
–	lokalizacja,	
–	typ	genetyczno‐morfologiczny	
etc.	

B.	Ekonomiczny Eksploatacja	miejsc	(miasta):
–	wykorzystanie	terenu,	
–	wykorzystanie	budowli,	
–	wykorzystanie	infrastruktury	
technicznej,	
–	wykorzystanie	natury,	
–	wartość	terenu	etc.	
	

Eksploatacja	miast	(miejsc):	
–	struktury	zawodowe	ludności,	
–	struktury	działalności	społecz‐
no‐gospodarczych,	
–	struktury	wyposażenia	instytu‐
cjonalnego,	
–	typy	struktur	użytkowania	
ziemi,			struktury	eksportu		
i	importu	(ludzi,	towarów,	inno‐
wacji–myśli),	etc.	

C.	Społeczny	 Percepcja	miejsc	(miasta):	
–	formy	i	eksploatacji	terenu,	
–	formy	i	eksploatacji	budowli,	
–	formy	i	eksploatacji	urządzeń	
infrastruktury	technicznej,	
–	krajobrazu	kulturowego,	
–	estetyki,	
–	jakości	życia,	
–	mieszkańców	etc.	
	
	
	
Znaczenie	miejsc	(wartość):	
–	instrumentalne,	
–	sytuacyjne,	
–	egzystencjalne	
–	informacyjne,	
–	symboliczne,	
–	poznawcze,	
–	moralne,	
–	witalne	etc.	

Społeczna	percepcja	miast	
(miejsc):	
–	form	genetyczno‐morfologicz‐
nych,	
–	form	fizjonomicznych	(krajo‐
brazowych),	
–	bazy	techniczno‐ekonomicznej,	
–	bazy	społeczno‐ekonomicznej	
(miejsc	pracy),	
–	form	społecznych,	
–	jakości	życia	etc.	
	
Znaczenie	i	wartość	miast	
(miejsc):	
–	gospodarcze,	
–	kulturowe,	
–	polityczne,	
–	mityczne	(symboliczne),	
–	poznawcze,	
–	moralne,	
–	witalne,	
–	estetyczne	etc.	

Źródło:	A.	Suliborski	(2001),	z	niewielkimi	zmianami.	
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Funkcja	 miejsca	 identyfikowana	 jest	 w	 trzech	 aspektach	 (wymia‐
rach):	 morfologiczno‐przestrzennym	 (MP),	 ekonomicznym	 (utylitar‐
nym)	–	E	oraz	społecznym	(percepcyjno‐znaczeniowym)	–	S.		
Relacje	między	wymiarami	 funkcji	 miejsca	 (miasta)	mogą	 przyjmo‐

wać	różny	charakter	w	zależności	od	sytuacji	politycznej	i	ekonomicz‐
nej,	w	 jakiej	miejsce	było	kształtowane	 i	współcześnie	 egzystuje	oraz	
od	indywidualnego	jego	odbioru	i	przeżywania	przez	podmiot.	Określa	
to	genius	 loci,	 formę	materialno‐organizacyjną	i	aktualną	eksploatację	
miejsca	oraz	łącznie	warunkuje	stosunek	do	niego	ludzi	(mieszkańców	
miasta).	Zależności	między	wymiarami	 funkcji	miejsca	pokazuje	sche‐
matycznie	rys.	3.	Na	rysunku	układ	 tych	zależności	ma	charakter	hie‐
rarchiczny,	 czyli	 społeczne	aspekty	 funkcji	determinują	 jej	dwa	pozo‐
stałe	wymiary.	Wzajemne	relacje	obu	tych	aspektów	są	także	zhierar‐
chizowane,	 co	 oznacza,	 że	 ekonomiczny	wymiar	wpływa	 na	morfolo‐
giczno‐przestrzenną	 formę	 funkcji	 znacznie	silniej	niż	morfologia	wa‐
runkuje	ekonomiczną	stronę	funkcji.		

Na	rysunku	3B	układ	zależności	pokazuje	dominację	ekonomiczne‐
go	 aspektu	 funkcji	 nad	 społecznym	 i	 morfologiczno‐przestrzennym	
oraz	 morfologiczno‐przestrzennego	 nad	 społecznym.	 Sytuacja	 tego	
typu	była	charakterystyczna	szczególnie	w	okresie	realnego	socjalizmu	
w	Polsce,	w	którym	doktrynalnie	rozumianemu	rozwojowi	ekonomicz‐
nemu	podporządkowane	zostały	wszystkie	inne	aspekty	miejsca.	
	

	
Rys.	3.	Zależność	między	wymiarami	funkcji	miejsca	

Źródło:	opracowanie	własne	

Pojęcie	funkcji	zawiera	więc	skumulowane	treści	opisujące	miejsce	
od	 strony	morfologiczno‐przestrzennej	 (MP),	 gospodarczej	 (E)	 i	 spo‐
łecznej	(S)	decydujące	o	 jego	istocie.	Każdy	z	wymiarów	funkcji	 infor‐
muje	i	opisuje	inny	z	jego	aspektów	i	może	być	rozpatrywany	oddziel‐
nie,	ale	wówczas	musimy	określić,	o	jakiej	funkcji	miejsca	mówimy.		

Funkcja	 w	 wymiarze	 morfologiczno‐przestrzennym	 (FMP)	 jest	
pewną	 formą	 konkretnego	 miejsca	 (fragmentu	 przestrzeni	 fizycznej)	
lub	całego	osiedla	(miasta),	przyjmującą	postać	architektonicznie	okre‐
ślonych	budowli	lub	wyznaczonej	granicami	powierzchni	użytków	oraz	
ich	układów	przestrzennych,	które	dla	 ludzi	 coś	znaczą	 i	mają	pewną	
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E SMP MP
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wartość	 utylitarną	 albo	 symboliczną.	 Zmiany,	 którym	 ulega	 funkcja	
miejsca	w	wymiarze	morfologiczno‐przestrzennym	wynikają	 z	 podej‐
mowanych	 działań	 zmierzających	 do	 przekształceń	 jego	 formy	 archi‐
tektoniczno‐fizjonomicznej.	 Najczęściej	 występujące	 działania	 omó‐
wiono	poniżej:			
1.	 Akceptacja	 istniejącej	 formy	 architektoniczno‐fizjonomicznej	 miej‐
sca,	która	nie	zmienia	się,	utrzymując	swoją	dotychczasową	formę	ar‐
chitektoniczno‐fizjonomiczną	i	strukturę	organizacyjną,	oraz	spełnia	te	
same	lub	odmienne	funkcje	ekonomiczne.		
2.	Adaptacja	formy	architektoniczno‐fizjonomicznej	miejsca,	które	ule‐
ga	 niewielkim	 zmianom	pozwalającym	 jednak	 zachować	 jego	 dotych‐
czasową	 formę	 lub	 nieco	 ją	 modernizując.	 Adaptacja	 jest	 działaniem	
pozwalającym	bądź	na	utrzymanie	dotychczasowej	funkcji	ekonomicz‐
nej	w	nowych	warunkach	społecznych	lub	przystosowaniu	miejsca	do	
pełnienia	innych	tego	rodzaju	funkcji.		
3.	Rekonstrukcja	formy	architektoniczno‐fizjonomicznej	miejsca,	która	
polega	na	odtworzeniu	dotychczasowego	wyglądu	i	organizacji	z	równo‐
czesną	jego	modernizacją,	pozwalającą	jednak	na	zachowanie	właściwe‐
go	mu	 charakteru	w	 celu	 dostosowania	 do	 pełnienia	 dawnych	 lub	 no‐
wych	funkcji	ekonomicznych.	Przykładem	takiej	rekonstrukcji	architek‐
toniczno‐fizjonomicznej	 miejsca	 były	 działania	 renowacyjno‐moder‐
nizujące	 zrujnowanego	 obiektu	 handlowego	 i	 przystosowanie	 go	 do	
pełnienia	tej	samej	funkcji	ekonomicznej,	ale	w	nowych	już	warunkach	
społeczno‐ekonomicznych;	
4.	Kreacja	formy	architektoniczno‐fizjonomicznej	miejsca,	które	jest	na	
nowo	wytworzone,	zarówno	w	znaczeniu	 jego	organizacji	przestrzen‐
nej,	 jak	 i	 budowli	 architektonicznych,	 oraz	 przystosowane	 do	 z	 góry	
założonych	funkcji	ekonomicznych.	Działanie	kreujące	formę	architek‐
toniczno‐fizjonomiczną	miejsca,	może	polegać	na	całkowitej	likwidacji	
dawnych	form	morfologiczno‐przestrzennych	(kamienice	czynszowe)	i	
funkcji	 ekonomicznych	 (mieszkaniowa)	 miejsca	 oraz	 ich	 zastąpieniu	
zupełnie	 nową	 formą	 architektoniczno‐fizjonomiczną,	 która	 została	
podporządkowana	 z	 góry	 założonej	 innej	 funkcji	 ekonomicznej	 (han‐
dlowej).	

Wymiar	morfologiczny	 funkcji	wiąże	 się	 z	ważnym	problemem	 in‐
tegracji,	bardzo	dobrze	rozwiniętych	w	geografii	miast	badań	morfolo‐
gicznych	 z	 tradycyjnym	 kierunkiem	 funkcjonalnym.	 Synteza	 tych	 po‐
dejść,	od	dawna	już	postulowana	przez	K.	Dziewońskiego	(1962),	może	
odbyć	 się	 wówczas,	 kiedy	 miasto	 jest	 postrzegane	 i	 interpretowane		
z	punktu	widzenia	człowieka	jako	jego	twórcy,	użytkownika	i	sprawcy	
wszelkich	 zmian.	Wydaje	 się,	 że	 istnieje	możliwość	 przeprowadzenia	
integracji	obu	nurtów	na	gruncie	istniejących	teorii	struktury	społecz‐
no‐przestrzennej	miast	oraz	omówionej	koncepcji	funkcji	miejsca.		
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Funkcja	 ekonomiczna	 (FE)	 identyfikuje	 miejsca	 lub	 całe	 osiedle	
(miasto)	jako	charakterystyczne	skupienie	instytucji	i	działalności	spo‐
łeczno‐gospodarczych,	które	wytwarzają	określone	dobra	i	idee	zaspo‐
kajające	potrzeby	mieszkańców	 i	 innych	osób	oraz	stanowiące	przed‐
miot	eksportu.	Funkcja	w	tym	wymiarze	stanowi	zinstytucjonalizowa‐
ną	działalność	społeczno‐gospodarczą	wykonywaną	w	danym	miejscu		
i	jej	efekty	społeczno‐ekonomiczne.	Desygnatem	funkcji	jest	określona	
instytucja	 zlokalizowana	 w	 pewnym	 miejscu	 fizycznie	 pojmowanej	
przestrzeni	miejskiej.		
Funkcja	w	tym	znaczeniu	 identyfikowana	 jest	poprzez	 jej	następujące	
wymiary	ekonomiczno‐organizacyjne:		
1)	wielkość	ekonomiczną	funkcji	miejsca,	która	jest	pewną	sumą	efek‐
tów	działalności	społeczno‐ekonomicznych	i	w	zależności	od	charakte‐
ru	wykonywanych	działań	może	być	identyfikowana	przez	odpowied‐
nie	wskaźniki,	jak	np.	liczba	zatrudnionych,	wielkość	produkcji;	
2)	rodzaj	funkcji	miejsca,	który	utożsamiamy	z	występującymi	instytu‐
cjami	 i	 ich	 zaliczeniem	 do	 odpowiedniej	 klasy	 podmiotów	 gospodar‐
czych	 ustalonych	 w	 ramach	 klasyfikacji	 gospodarki	 narodowej	 przez	
Główny	Urząd	Statystyczny;	
3)	struktura	funkcji	miejsca,	która	może	odnosić	się	zarówno	do	wiel‐
kości	 ekonomicznych,	 odzwierciedlających	 dominację	 jednych	 funkcji	
nad	innymi,	jak	i	do	ich	składu	przedmiotowego	(rodzajowego);	
4)	 organizację	 funkcji	 miejsca,	 która	 wynika	 z	 ich	 różnych	 powiązań	
społecznych,	 ekonomicznych	 i	organizacyjno‐przestrzennych	 identyfi‐
kujących	poprzez	podmiot(y)	rangę	miejsca.		
Wymiary	 funkcji	 ekonomicznych	 są	 związane	 z	 morfologią	 miejsca;		
z	 jego	 akceptacją	w	dotychczasowej	 postaci,	 adaptacją,	 rekonstrukcją	
lub	kreacją	nowej	formy	architektoniczno‐fizjonomicznej.		

Aspekt	 ekonomiczny	 funkcji	 miejsca	 odnosi	 się	 do	 identyfikacji	
sformalizowanych	 w	 postaci	 instytucji	 działalności	 społeczno‐gospo‐
darczych,	których	kryteria	i	metody	badań	na	poziomie	systemu	osad‐
niczego	(ujęcie	strukturalno‐funkcjonalne)	są	dobrze	opisane	i	zwery‐
fikowane	w	literaturze	(patrz:	np.	prace	Dziewońskiego	1971;	Jerczyń‐
skiego	1973;	Maika	1988;	Szajnowskiej‐Wysockiej	1995;	Suliborskiego	
2001).	Natomiast	w	ujęciu	jednostkowym	możemy	odwołać	się	do	do‐
świadczeń	 wynikających	 z	 badań	 nad	 strukturami	 przestrzenno‐
funkcjonalnymi	 miast,	 zwłaszcza	 tych,	 które	 dotyczą	 ich	 najważniej‐
szych	 funkcjonalnie	 fragmentów	–	obszarów	centralnych,	 czy	 też	wy‐
branych	 rodzajów	 funkcji,	 np.	 badania	 zmian	 funkcjonalnych	 prowa‐
dzone	przez:	Z.	Górkę	 (1977,	2002)	w	Krakowie,	A.	Wolaniuk	 (1997)		
w	 Łodzi,	 B.	 Miszewską	 (1994,	 2002)	 oraz	 D.	 Burnus	 i	 B.	 Miszewską	
(1998)	we	Wrocławiu,	L.	Mierzejewską	i	J.	Paryska	w	Poznaniu	(1998)	
oraz	innych.	
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Wymiar	społeczny	funkcji	(FS)	dotyczy	subiektywnego	wyobrażenia	
i	wartościowania	przez	ludzi	roli	lub	znaczenia	poszczególnych	miejsc	
lub	obiektów	w	osiedlu	(mieście)	oraz	całego	osiedla	(miasta)	w	szer‐
szym	 kontekście	 przestrzenno‐kulturowym,	 politycznym,	 ekonomicz‐
nym	czy	egzystencjalnym.	Ma	on	charakter	świadomościowy	i	genero‐
wany	 jest	 przez	 różne	 relacje	 między	 człowiekiem	 (społecznością,	
zbiorowością	społeczną)	a	miejscem.	Funkcja	w	 tym	aspekcie	 jest	 su‐
biektywnym	 wyobrażeniem	 miejsca,	 rozumianego	 w	 kategorii	 prze‐
strzeni	 kulturowej,	 i	 pewną	 jego	 wartością,	 która	 staje	 się	 częścią	
świadomości	 społecznej.	 Badanie	 tego	 aspektu	 funkcji	 jest	 bardzo	
trudne,	 ponieważ	 dotyczy	 poznania	 części	 procesu	 psychicznego	
(świadomości),	 w	 którym	 następuje	 odzwierciedlenie	 rzeczywistości		
i	własnych	działań,	w	wyniku	przeciwstawienia	przedmiotu	i	podmio‐
tu.	 Pomocny	w	badaniu	 tego	wymiaru	 funkcji	miejsca	 jest	 bogaty	 już	
dorobek	 teoretyczny	 i	metodologiczny	 tak	 zwanej	 geografii	 percepcji	
oraz	 geografii	 humanistycznej	 (patrz:	 prace	 Prawelskiej‐Skrzypek	
1990;	Jędrzejczyka	2001,	2004b,	2005,	2008;	Jędrzejczyka,	Orłowskiej	
2003;	 Rembowskiej	 2002,	 2003;	 Kotusa	 2001,	 2005,	 2007;	 Kotusa,	
Dolaty	2004;	Kaczmarka	2001,	2005;	Sagan	1997,	2000;	Maika	2006;	
Szkurłat	2004;	Więcław	2001;	Madurowicza	2002	oraz	innych	geogra‐
fów).	

Społeczny	 wymiar	 funkcji	 miejsca	 rozumiany	 jest	 dwojako:	 po	
pierwsze	 jest	 to	 funkcja	 znaczenia	 (wartości)	 realnej	 przestrzeni	
(obiektu,	elementu)	i	po	drugie	–	funkcja	wyobrażenia	tego,	co	podmiot	
łączy	z	przestrzenią	realną	lub	stworzoną	(wyobrażoną).	Funkcja	miej‐
sca	 jest	pojęciem	opisującym	stosunek	podmiotu	do	 jakiejś	 części	 czy	
elementu(ów)	 realnego	 lub	 wyobrażonego	 środowiska	 (otoczenia)	
podmiotu	oraz	jego	dekodujących	znaczeń	i	wartości.	Stosunek	ten	ma	
postać	relacji	zwrotnej:	podmiotu	do	przedmiotu	–	człowieka	do	real‐
nego	 lub	 uświadamianego	 elementu,	 który	 z	 jakiś	 powodów	 jest	 dla	
podmiotu	 istotny	 i	 stanowi	 przedmiot	 jego	 zainteresowania.	 Równo‐
cześnie	 przedmiotu	 do	 podmiotu,	 który	 przedmiot	 wyraża	 poprzez	
zbiór	swoich	cech	informacyjnych	rzeczywistych	lub	mu	przypisanych	
stanowiących	 podstawę	 dla	 podmiotu	 do	wnioskowania	 o	 tym,	 czym	
on	 jest,	 do	 czego	 służy,	 czyli	 cech	 dekodujących	 jego	 przeznaczenie		
i	wartość	realną	lub	symboliczną.			

Relacja	typu		podmiot	→	przedmiot	polega:	
1)	po	pierwsze	na	przypisywaniu	przez	podmiot	określonych	znaczeń		
i	 wartości	 do	 realnych	 elementów	 znajdujących	 się	 aktualnie	 w	 jego	
otoczeniu	(funkcja	znaczenia	i	wartości);			
2)	po	drugie	na	przypisywaniu	tych	znaczeń	i	wartości	elementom	wy‐
obrażonym	–	zapisanym	w	pamięci	podmiotu	(funkcja	wyobrażenia).	

Zarówno	 w	 jednym,	 jak	 i	 drugim	 przypadku	 znaczenia	 i	 wartości	
mogą	mieć	charakter	utylitarny	(np.	lepsza	lub	gorsza	możliwość	zała‐



Koncepcja	funkcji	miejsca	 91	

twienia	 określonych	 potrzeb)	 albo	 emocjonalny,	 związany	 z	 dobrymi	
lub	złymi	przeżyciami	zapisanymi	trwale	w	pamięci	podmiotu.	

Relacja	typu	przedmiot→podmiot	polega	na:		
1)	 przekazie	 przez	 przedmiot	 różnego	 typu	 informacji,	 które	 zostały	
zapisane	w	elementach	realnego	środowiska	podmiotu,	w	wyniku	pro‐
cesu	jego	społecznego	tworzenia	lub	jako	daru	natury.		
Prosty	schemat	kształtowania	obrazów	przestrzeni	zaproponował	J.	M.	
Doherty	 (rys.	 4).	Przekaz	 tych	 informacji	 odbywa	 się	w	procesie	per‐
cepcji	 otoczenia	 przez	 człowieka	 i	 jest	 równocześnie	 uwarunkowany	
podmiotowo	(psychofizycznie	 i	kulturowo)	 i	przedmiotowo	(morfolo‐
gicznie).	

	
Rys.	4.	Czynniki	wpływające	na	kształtowanie	obrazów	

Źródło:	B.	Jałowiecki,	M.	S.	Szczepański	(2002)	

Przedstawiona	koncepcja	 funkcji	miejsca	wymaga	 jeszcze	dalszych	
przemyśleń	i	empirycznej	weryfikacji.	Jej	założenia	mogą	być	wykorzy‐
stane	 w	 badaniu	 zróżnicowania	 społeczno‐gospodarczego	 zarówno	
miejskiej	sieci	osadniczej,	jak	i	obszarów	miejskich.	Równocześnie	wy‐
daje	się,	że	koncepcja	funkcji	miejsca	stanowić	może	płaszczyznę	inte‐
gracji	 teorii	 bazy	 ekonomicznej	 i	 teorii	 ośrodków	 centralnych	 na	 po‐
ziomie	 makrosystemów	 osadniczych	 oraz	 podejścia	 funkcjonalnego,	
morfologicznego	 i	 humanistycznego	 na	 poziomie	 jednostkowych	 zja‐
wisk	osadniczych.	Kluczowa	staje	się	tutaj	kategoria	miejsca	 interpre‐
towana	 z	punktu	widzenia	potrzeb	 człowieka,	 a	 nie	 tylko	przestrzen‐
nych	wymiarów	lokalizacji.		

L ITERATURA 	

Burnus	D.,	Miszewska	B.,	1998,	Zmiany	funkcji	budynków	rynku	wrocławskiego	
w	 okresie	 transformacji,	 Acta	 Universitatis	 Wratislaviensis,	 2048,	 Studia	
Geograficzne,	LXIX.	

Chojnicki	 Z.,	 2005,	 Problematyka	metodologiczna	 przedmiotu	 geografii,	 [w:]		
W.	Maik,	K.	Rembowska	(red.),	Geografia	jako	nauka	o	przestrzeni,	środowi‐
sku	i	krajobrazie.		

CZYNNIKI KULTUROWE

RZECZYWISTOŚĆ INFORMACJA OBRAZ

             CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE



92		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	

Suliborski	 A.,	Podstawowe	 idee	 i	koncepcje	w	geografii,	 t.	 1.	 Zakład	Geografii	
Społecznej	i	Turystyki	UMK,	Zakład	Badań	Społecznych	i	Regionalnych	UŁ,	
ŁTN,	Łódź.	

Dramowicz	K.,	1984,	O	potrzebie	refleksji	filozoficznej	w	geografii,	[w:]	K.	Dra‐
mowicz	(red.),	Geografia	a	filozofia	–	wybrane	zagadnienia	metodologiczne,	
PZLG,	PAN,		3–4.		

Dziewoński	K.,	1962,	Zagadnienie	typologii	morfologicznej	miast	w	Polsce,	Cza‐
sopismo	Geograficzne,	4.	

Dziewoński	 K.,	 1971,	Baza	 ekonomiczna	 i	 struktura	 funkcjonalna	miast.	 Stu‐
dium	 rozwoju	 pojęć,	 metod	 i	 ich	 zastosowań,	 Prace	 Geograficzne,	 87,		
IG	PAN.	

Eco	U.,	1996,	Nieobecna	struktura,	Wydawnictwo	KR,	Warszawa.	

Górka	Z.,	1977,	Funkcje	produkcyjne	I	dzielnicy	katastralnej	miasta	Krakowa	–	
Śródmieście,	Prace	Geograficzne,	Zeszyty	Naukowe	UJ,	44.	

Górka	 Z.,	 2002,	 Przemiany	 funkcjonalne	 krakowskiej	 dzielnicy	 staromiejskiej		
w	okresie	transformacji,	[w:]	J.	Słodczyk	(red.),	Przemiany	bazy	ekonomicz‐
nej	i	struktury	przestrzennej	miast,	Uniwersytet	Opolski,	Opole.	

Jałowiecki	B.,	 1989,	Przestrzeń	znacząca,	 [w:]	 J.	Wódz	 (red.),	Przestrzeń	zna‐
cząca	studia	socjologiczne,	Śląski	Instytut	Naukowy,	Katowice.	

Jałowiecki	B.,	Majer	A.,	Szczepański	M.	S.	(red.),	2005,	Przemiany	miasta.	Wo‐
kół	socjologii	Aleksandra	Wallisa,	Wydawnictwo	Naukowe	„Scholar”,	War‐
szawa.	

Jałowiecki	B.,	Szczepański	M.	S.,	2002,	Miasto	 i	przestrzeń	w	perspektywie	so‐
cjologicznej,	Wydawnictwo	Naukowe	„Scholar”,	Warszawa.	

Jerczyński	 M.,	 1973,	 Zagadnienie	 specjalizacji	 bazy	 ekonomicznej	 większych	
miast	w	Polsce,	[w:]	M.	Jerczyński,	M.	Chawes,	Z.	Siemek	(red.),	Studia	nad	
strukturą	funkcjonalną	miast,	Prace	Geograficzne,	IG	PAN,	97.		

Jędrzejczyk	 D.,	 2001,	 Wprowadzenie	 do	 geografii	 humanistycznej,	 Wydział	
Geografii	i	Studiów	Regionalnych,	Uniwersytet	Warszawski,	Warszawa.	

Jędrzejczyk	 D.,	 2004a,	 Geografia	 miasta	 jako	 nauka	 humanistyczna,	 [w:]		
D.	 Jędrzejczyk	 (red.),	 Humanistyczne	 oblicze	 miasta,	 Wydział	 Geografii		
i	Studiów	Regionalnych,	Uniwersytet	Warszawski,		Warszawa.	

Jędrzejczyk	D.,	2004b,	Neapol	–	miasto	Herlinga‐Grudzińskiego,	[w:]	D.	Jędrzej‐
czyk	(red.),	Humanistyczne	oblicze	miasta,	Wydział	Geografii	i	Studiów	Re‐
gionalnych,	Uniwersytet	Warszawski,	Warszawa.	

Jędrzejczyk	 D.,	 2005,	 Antropocentryczny	 wymiar	 przestrzeni,	 [w:]	 W.	 Maik,		
K.	Rembowska,	A.	Suliborski	(red.),	Geografia	jako	nauka	o	przestrzeni,	śro‐
dowisku	i	krajobrazie.	Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	1,	Łódzkie	
Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.		

Jędrzejczyk	 D.,	 2008,	 Przestrzeń	 i	 czas	 w	 perspektywie	 geograficznej,	 [w:]		
W.	Maik,	K.	Rembowska,	A.	Suliborski	(red.),	Terytorium,	Region,	Miejsce	–	
czas	i	przestrzeń	w	geografii.	Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	4,	
Instytut	Geografii	 i	Gospodarki	Przestrzennej	WSG	w	Bydgoszczy,	 Zakład	



Koncepcja	funkcji	miejsca	 93	

Geografii	 Społecznej	 i	 Studiów	 Regionalnych	 UŁ	 w	 Łodzi,	 Wydawnictwo	
Uczelniane	WSG,	Bydgoszcz.	

Jędrzejczyk	D.,	Orłowska	E.,	2003,	Kulturowy	aspekt	przestrzeni	wobec	wielo‐
znaczności	jej	pojmowania,	[w:]	E.	Orłowska,	J.	Klementowicz		(red.),	Kultu‐
rowy	 aspekt	 badań	 geograficznych.	 Studia	 teoretyczne	 i	 regionalne,	 PTG,	
Oddział	Wrocławski,	Wrocław.	

Kaczmarek	J.,	2001,	Miejsce	–	w	poszukiwaniu	właściwej	natury,	[w:]	H.	Rogac‐
ki	(red.),		Koncepcje	teoretyczne	i	metody	badań	geografii	społeczno‐ekono‐
micznej	 i	gospodarki	przestrzennej,	Bogucki	Wydawnictwo	 	Naukowe,	Po‐
znań.	

Kaczmarek	 J.,	 2004a,	Dublin	 –	 labirynt	 nad	 rzeką,	 [w:]	 D.	 Jędrzejczyk	 (red.),		
Humanistyczne	oblicze	miasta,	Wydział	Geografii	 i	 Studiów	Regionalnych,	
Uniwersytet	Warszawski,	Warszawa.		

Kaczmarek	 J.,	 2004b,	 Od	 koncepcji	 miejsca	 do	 geografii	 wykluczenia,	 [w:]		
E.	Orłowska	(red.),	Kulturowy	aspekt	badań	geograficznych,	4,,	Uniwersytet	
Wrocławski,	Wrocław.	

Kaczmarek	 J.,	 2005,	 Podejście	 geobiograficzne	 w	 geografii	 społecznej.	 Zarys	
teorii	i	podstawy	metodyczne,	Wydawnictwo	UŁ,	Łódź.	

Kempny	M.,	 1985,	Koncepcja	 potrzeb	w	 funkcjonalizmie	Malinowskiego,	 [w:]		
M.	Flis,	S.	Paluch	(red.),	Antropologia	społeczna	Bronisława	Malinowskiego,		
PWN,	Warszawa.	

Kotus	J.,	2001,	Nowy	Zespół	Mieszkaniowy	–	wspólne	terytorium	czy	przestrzeń	
niczyja?,	[w:]	I.	Sagan,	M.	Czepczyński	(red.),	Wybrane	problemy	badawcze	
geografii	społecznej	w	Polsce,	Uniwersytet	Gdański,	Gdańsk.	

Kotus	J.,	2005,	Społeczne	dylematy	w	przestrzeni	miejskiej,	Bogucki,	Wydawnic‐
two	Naukowe,	Poznań.	

Kotus	 J.,	 2007,	Natura	wielkomiejskich	 sąsiedztw.	Analiza	 subsąsiedzkich	 i	 są‐
siedzkich	terytorialnych	podsystemów	społecznych	w	Poznaniu,	Wydawnic‐
two	Naukowe	UAM,	Poznań.	

Kotus	 J.,	Dolata	M.,	2004,	Społeczne	naznaczanie	obszarów	miasta,	 [w:]	 I.	 Jaż‐
dżewska	 (red.),	 Zróżnicowanie	warunków	 życia	 ludności	w	mieście,	 	 XVII	
Konwersatorium	Wiedzy	o	Mieście,	Uniwersytet	Łódzki,	Łódź.	

Libura	H.,	1988,	Badanie	wyobrażeń	geograficznych	na	przykładzie	mieszkań‐
ców	Sanoka,	Dokumentacja	Geograficzna,	1,	IGiPZ	PAN,	Warszawa.	

Lisowski	A.,	2003,	Koncepcje	przestrzeni	w	geografii	człowieka,	Wydział	Geo‐
grafii	i	Studiów	Regionalnych,	Uniwersytet	Warszawski,	Warszawa.	

Lynch	K.,	1960,	The	Image	of	City,	Harward	University	Press,	Cambridge,	Mass.	

Madurowicz	 M.,	 2002,	 Sfera	 sacrum	w	 przestrzeni	miejskiej	Warszawy,	 Wy‐
dawnictwo	Akademickie	„Dialog”,	Warszawa.	

Maik	W.,	 1988,	Rozwój	 teorii	 regionalnych	 i	 krajowych	układów	osadniczych,	
Seria	Geografia,		37,	UAM,	Poznań.		

Maik	W.,	2006,	Problematyka	człowieka	w	geografii	w	świetle	tradycji	i	rozwoju	
myśli	geograficznej,	[w:]	W.	Maik,	K.	Rembowska,	A.	Suliborski	(red.),	Pod‐



94		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	

stawowe	 idee	 i	 koncepcje	 	w	 geografii.	 Człowiek	w	 badaniach	 geograficz‐
nych,	Wydawnictwo	Uczelniane	WSG,	Bydgoszcz.	

Maik	W.,	Rembowska	K.,	Suliborski	A.	(red.),	2008,	Terytorium,	region,	miejsce	
–	czas	i	przestrzeń	w	geografii.	Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	4,	
Instytut	Geografii			i	Gospodarki	Przestrzennej	WSG	w	Bydgoszczy,	Zakład	
Geografii	Społecznej	i	Studiów	Regionalnych	UŁ	w	Łodzi.	Bydgoszcz.	

Majer	 A.,	 2004,	 Od	 idei	 przestrzeni	 społecznej	 do	 koncepcji	 czasoprzestrzeni,	
[w:]	A.	Majer,	P.	Starosta	(red.),	Wokół	socjologii	przestrzeni,	Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź.	

Mierzejewska	 L.,	 Parysek	 J.,	 1998,	 Tereny	 zielone	 oraz	 ich	miejsce	 i	 funkcje		
w	 strukturze	przestrzennej	miasta,	 [w:]	 R.	 Domański	 (red.),	Podstawy	go‐
spodarczej	polityki	miasta.	Studium	Poznania,	Biuletyn	KPZK	PAN,	181.	

Miszewska	 B.,	 1994,	 Bloki	 urbanistyczne	Wrocławia	w	 różnych	 fazach	 cyklu	
miejskiego,	[w:]	M.	Koter,	J.	Tkocz	(red.),	Zagadnienie	geografii	osadnictwa	
w	Polsce,	Materiały	konferencyjne,	Toruń–Łódź.	

Miszewska	 B.,	 2002,	 Zmiany	 struktury	 przestrzennej	miast	w	warunkach	 go‐
spodarki	rynkowej	na	przykładzie	Wrocławia,	 [w:]	J.	Słodczyk,	(red.),	Prze‐
miany	 bazy	 ekonomicznej	 i	 struktury	 przestrzennej	 miast,	 Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Opolskiego,	Opole.		

Nurek	S.,	1985,	Terytorium	 i	miejsce	w	socjologii	egzystencjalnej,	 [w:]	 J.	Wódz	
(red.),	Przestrzeń	znacząca,	 studia	 socjologiczne,	 Śląski	 Instytut	Naukowy,	
Katowice.	

Ostrowska	M.,	1991,	Człowiek	 i	rzeczywistość	przestrzenna,	Autorska	Oficyna	
Wydawnicza	Nauka	i	Życie,	Szczecin.	

Prawelska‐Skrzypek	G.,	1990,	Miasta	o	niezharmonizowanym	rozwoju	w	świa‐
domości	mieszkańców,	Uniwersytet	Jagielloński,	Kraków.	

Rembowska	K.,	2000,	Tożsamość	lokalna	i	regionalna.	Region	łódzki,	Acta	Uni‐
versitatis	Lodziensis.	Folia	Geographica	Socio‐Oeconomica,	3.	

Rembowska	 K.,	 2002,	 Kultura	w	 tradycji	 i	we	współczesnych	 nurtach	 badań	
geograficznych,	Wydawnictwo	UŁ,	Łódź.	

Rembowska	K.,	2003,	Świat	człowieka	w	perspektywie	kulturowej,	 [w:]	E.	Or‐
łowska,	 J.	 Klemen‐towicz	 (red.),	 Kulturowy	 aspekt	 badań	 geograficznych.	
Studia	teoretyczne	i	regionalne,	Oddział	Wrocławski	PTG,	Wrocław.	

Rembowska	 K.,	 2005,	 Zapomniany	wymiar	 czasoprzestrzeni,	 [w:]	 Religion	 in	
the	Time	of	Changes,	University	of	Łódź,	Łódź.	

Rewers	 E.,	 1996,	 Język	 i	przestrzeń	w	poststrukturalistycznej	 filozofii	kultury,	
Wydawnictwo	Naukowe	UAM,	Poznań.	

Rewers	E.,	2005,	Post‐polis.	Wstęp	do	filozofii	ponowoczesnego	miasta,	Univer‐
sitas,	Kraków.	

Rykiel	Z.,	1999,	Przemiany	struktury	społeczno‐przestrzennej	miasta	polskiego		

a	 świadomość	 terytorialna	 jego	mieszkańców,	 Prace	 Geograficzne,	 170,	 IGiPZ	
PAN.	



Koncepcja	funkcji	miejsca	 95	

Rykiel	 Z.,	 2005,	Miasto	 jako	miejsce	a	przemiany	 jego	architektury,	 symboliki		
i	 świadomości	 terytorialnej	 mieszkańców,	 [w:]	 B.	 Jałowiecki,	 A.	 Majer,		
M.	 S.	 Szczepański	 (red.),	 Przemiany	miasta.	Wokół	 socjologii	 Aleksandra	
Wallisa,	Wydawnictwo	Naukowe	„Scholar”,	Warszawa.	

Sagan	I.,	1995,	Miejsce,	źródła	identyfikacji	z	nim,	procesy	transformacji	w	mia‐
stach,	[w:]	J.	Kaczmarek	(red.),	Centra	i	peryferie	dużych	miast.	Transforma‐
cja	 i	 przyszłość.	 Pojęcia	 i	metody	 badawcze,	 VII	 Konwersatorium	Wiedzy		
o	Mieście,	Katedra	Geografii	Miast	i	Turyzmu	UŁ,	Komisja	Geografii	Osad‐
nictwa	i	Ludności	PTG,	Łódź.	

Sagan	 I.,	 1997,	Wielkie	 zespoły	mieszkaniowe	 –	 niczyja	 przestrzeń	 czy	 nasze	
miejsce?,	Kwartalnik	Geograficzny,	2–3,	Wydawnictwo	M.	Rożak,	Gdańsk.	

Sagan	I.,	2000,	Miasto	–	scena	konfliktów	i	współpracy.	Rozwój	miasta	w	świetle	
koncepcji	 reżimu	 miejskiego,	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Gdańskiego,	
Gdańsk.	

Sennett	R.,	1996,	Ciało	i	kamień.	Człowiek	i	miasto	w	cywilizacji	Zachodu,	tłum.	
M.	Konikowska,	Wyd.	Marabut,	Gdańsk.	

Suliborski	A.,	2001,	Funkcje	i	struktura	funkcjonalna	miast.	Studia	teoretyczno‐	
‐empiryczne,	Uniwersytet	Łódzki,	Łódź.	

Suliborski	A.,	2006,	Człowiek	w	geograficznych	teoriach	 funkcjonalno‐struktu‐
ralnych,	[w:]	W.	Maik,	K	Rembowska,	A.	Suliborski	(red.),	Człowiek	w	bada‐
niach	 geograficznych.	Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje	w	 geografii,	 t.	 2,	 Byd‐
goszcz.	

Szajnowska‐Wysocka	 A.,	 1995,	 Podstawy	 zorganizowania	 miast	 konurbacji	
górnośląskiej,	Uniwersytet	Śląski,	Katowice.	

Szczepański	M.S.,	 Nurek	 S.,	 1997,	Miasto	 i	 świat	 społeczny	 jego	mieszkańców	
	w	perspektywie	 socjologicznej	 (szkic	do	 syntezy),	 [w:]	 J.	Kaczmarek	 (red.),	
Współczesne	przemiany	 struktur	przestrzennych	dużych	miast,	 IX	Konwer‐
satorium	Wiedzy	o	Mieście,	Katedra	Geografii	Miast	i	Turyzmu	UŁ,	Komisja	
Geografii	 Osadnictwa	 i	 Ludności	 PTG,	 Łódzkie	 Towarzystwo	 Naukowe,	
Łódź.	

Szkurłat	E.,	2004,	Więzi	terytorialne	młodzieży	z	miastem,	Wydawnictwo	Uni‐
wersytetu	Łódzkiego,	Łódź.	

Thrift	N.	J.,	1983,	On	the	determination	of	social	action	in	space	and	time,	Envi‐
ronment	and	Planning,	D,	1.	

Thuan	Y.‐F.,	1987,	Przestrzeń	i	miejsce,	PIW,	Warszawa.	

Wallis	A.,1977,	Miasto	i	przestrzeń,	PWN,	Warszawa.	

Wallis	A.,	1990,	Socjologia	przestrzeni,	Niezależna	Oficyna	Wydawnicza,	War‐
szawa.	

Więcław	J.,	2001,	Suburbia	w	Krakowie	w	ocenie	 ich	mieszkańców,	 [w:]	 I.	 Jaż‐
dżewska	(red.),	Miasto	postsocjalistyczne	–	organizacja	przestrzeni	miejskiej	
i	 jej	 przemiany,	 XIV	 Konwersatorium	 Wiedzy	 o	 Mieście,	 Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź.	



96		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	

Wolaniuk	A.,	1997,	Funkcje	metropolitalne	Łodzi	i	ich	rola	w	organizacji	prze‐
strzennej,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.	

Wódz	J.,	1989,	Przestrzeń	odniesienia	–	kilka	propozycji	metodologicznych,	[w:]	
J.	 Wódz	 (red.),	 Przestrzeń	 znacząca.	 Studia	 socjologiczne,	 Śląski	 Instytut	
Naukowy,	Katowice.	

Wójcik	M.,	2008,	Miejsce	człowieka	na	Ziemi	–	refleksje	odnoszące	 się	do	geo‐
graficznego	namysłu	nad	czasem,	 [w:]	W.	Maik,	K.	Rembowska,	A.	Sulibor‐
ski	 (red.),	Terytorium,	region,	miejsce	–	czas	 i	przestrzeń	w	geografii.	Pod‐
stawowe	 idee	 i	koncepcje	w	geografii,	 t.	 4,	 Instytut	Geografii	 i	Gospodarki	
Przestrzennej	WSG	w	Bydgoszczy,	 Zakład	Geografii	 Społecznej	 i	 Studiów	
Regionalnych	UŁ	w	Łodzi,	Bydgoszcz.	

Znaniecki	 F.,	 1938,	Socjologiczne	podstawy	 ekologii	 ludzkiej,	 Ruch	 prawniczy	
ekonomiczny	i	socjologiczny,	18,	Poznań.	

	 	



	

	

	

	

	

	

	

IV.	REGION	JAKO	PRZEDMIOT	BADAŃ	GEOGRAFII	

	 	



	

	

	

	

	 	



	

	

	

	

	

REGION	AND	REGIONALISM	–	A	POLITICAL‐GEOGRAPHICAL		
APPROACH	

The	Earth’s	surface	is	such	a	large	and	diverse	object	to	study	that	
geographers	 as	 well	 as	 other	 scientists	 try	 to	 break	 it	 into	 smaller	
parts,	commonly	known	as	regions.	According	to	popular	dictionaries	
the	region	 is	 just	 ‘a	particular	part	of	 the	world’	 (Webster’s	1988),	or		
‘a	 large	 division	 of	 a	 country,	 a	 land,	 etc’	 (Longman	Lexicons	 of	 Con‐
temporary	English,	Harlow	1982).	A	more	exhaustive	definition	gives	
us	 Clark's	 ‘The	 New	 Penguin	 Dictionary	 of	 Geography’,	 according	 to	
which	region	 is	defined	as	 ‘an	area	of	 the	Earth's	surface	with	one	or	
more	features	or	characteristics	(natural	or	the	result	of	human	activi‐
ty)	which	give	it	a	measure	of	unity	and	make	it	differ	from	the	areas	
surrounding	 it’.	 According	 to	 the	 criteria	 used	 in	 the	 differentiation,		
a	 region	 may	 be	 termed	 cultural,	 economic,	 morphological,	 natural,	
physiographic,	 political	 etc:	 and	 a	 region	may	be	 identified	 by	 single,	
multiple	or	‘total	attributes’	(Clark	1990).		

The	real	world	 is	made	up	of	an	 immensely	complex	mosaic	of	re‐
gions	and	geographers	have	attempted	to	make	sense	of	this	mosaic	by	
devising	 formal	 systems	 of	 regions.	 There	 is,	 however,	 no	 single	 or	
generally	 accepted	 set	 of	 regions,	 just	 the	 opposite.	We	 can	 consider	
several	kinds	of	regions	according	to	different	criteria.	The	most	useful	
introduction	 to	 geographers'	 ideas	 of	 different	 kinds	 of	 regions	were	
works	by:	Strahler	devoted	to	environmental	regions	(Strahler	1960),	
Russel,	 Kniffen	 and	 Pruit	 on	 culture	 regions	 (Russel,	 Kniffen,	 Pruit	
1969),	Dickinson	on	city	region	(Dickinson	1964),	and	Dziewoński	on	
economic	region	(Dziewoński	1961).	

More	generally,	 taking	 into	account	 the	man‐environment	balance,	
Haggett	 distinguishes	 two	 generally	 kinds	 of	 regions,	 namely:	 l)	 re‐
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gions	of	environmental	challenge	(World	Environmental	Regions),	and	
2)	regions	of	human	response	(World	Culture	Regions)	(Haggett	1982).	

Geographers	 recognize	 usually	 two	 forms	 of	 regions:	 a	 single‐	
‐feature	 region	 and	 a	 multi‐featured	 region.	 The	 former	 may	 be	 a	
climatic,	 or	 a	 physiographic,	 or	 an	 agricultural	 region.	 The	 latter	 is	
what	 geographers	 call	 the	 geographic	 region,	 while	non‐geographers	
sometimes	term	the	‘total’	region.		

According	 to	Cohen,	 ‘the	geographical	 region	 is	the	organization	of	
space,	 based	 on	 both	 quantitative	 and	 qualitative	 criteria,	 and	 ex‐
pressing	associations	 of	various	elements’.	He	considers	the	region	 to	
be	 ‘merely’	 a	 device	 for	 separating	 areal	 features	 (Cohen	 1973).	
Whittlesey,	 earlier,	 underlined	 much	 more	human	 aspects	 of	 the	 re‐
gion.	 For	him	 region	 is	 ‘a	community	 of	physical,	biotic,	 and	 societal	
features	 that	 depict,	 or	 are	 functionally	 associated	 with	man's	 occu‐
pancy	 of	 an	area’.	 ‘The	 region	 that	 is	 defined	 in	 terms	 of	 the	 entire	
content	 of	 the	 human	 occupancy	 of	 the	 area,	 is	 an	 association	 of	
interrelated	 natural	 and	 societal	 features	 chosen	 from	 a	 still	 more	
complex	 totality’	(Whitllesey	1954).	For	 Cohen,	 the	 geographic	 region	
is	 ‘something	 more	 than	 a	 simple	 sum	 total	 of	 a	number	of	single‐	
‐feature	physical	and	cultural	regions’	(	Cohen	1973).		

More	 recently	 much	 more	 exhaustive	 considerations	 on	 the	 sub‐
stance	 of	 the	 region	 presented	 de	 Blij	 and	 Muller.	 They	 emphasize	
that	 ‘Each	 of	 the	 major	 geographic	 realms	 of	 the	 	 human	 world	 ...	
possesses	 a	 special	 combination	 of	 cultural,	 environmental,	 historic,	
economic,	 and	 organizational	 qualities.	 These	 characteristic	 proper‐
ties	 are	imprinted	on	the	landscape,	 giving	each	region	 its	own	flavor	
and	 social	 milieu.	 Geographers	 take	 a	 particular	 interest	 in	 the	way	
people	 have	 decided	 to	 arrange	 and	 order	 their	 living	 space’.	 They	
underline	 that	 everyone	 has	 some	 idea	 of	 what	 the	 word	 ‘region’	
means,	 and	 we	 use	 the	 regional	 concept	 frequently	 in	 its	 broadest	
sense	as	a	frame	of	reference.	 ‘But	regional	 concepts	 are	anything	but	
simple’		(Blij,	Muller	1988).	

According	 to	 de	 Blij	 and	 Muller	 an	 overriding	 characteristic	 of		
a	 region's	 contents	may	be	its	homogeneity	or	sameness.	 ‘The	internal	
uniformity	of	a	homogeneous	region	can	be	expressed	by	human	 (cul‐
tural,	 economic)	 as	well	as	natural	 (physical)	 criteria.	 A	country	 con‐
stitutes	 such	a	political	 region,	 for	within	 its	boundaries	 certain	 con‐
ditions	of	nationality,	 law,	government,	 and	political	 tradition	 prevail	
throughout.	 Similarly,	 a	 natural	 region	 such	 as	 Rocky	 Mountains	 or	
the	Mississippi	 Delta	 is	 expressed	 by	 the	dominance	 of	 a	 particular	
physical	 landscape.	 Quebec	 and	 Com	 Belt	 are	 uniform	 cultural	 and	
agricultural	 regions,	 respectively.	 Regions	 marked	 by	 this	 internal	
homogeneity	are	classified	as	formal	regions’	(Blij,	Muller	1988).	
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But	regional	distinctions	are	usually	not	always	so	clear	and	simple.	
Regions	 can	 be	 conceptualized	 also	 as	 spatial	 systems,	 such	 as	 those	
centered	on	an	urban	core,	an	activity	node,	or	a	 focus	of	regional	 in‐
teraction.	 Here	 the	 communication	 patterns	 and	 the	 networks	 of	 all	
kinds	of	services	confirm	the	close	relationship	between	the	metropo‐
lis	and	its	tributary	region,	or	hinterland.	This	time,	region	is	not	char‐
acterized	by	homogeneity	but,	instead,	by	a	structured,	urban‐centered	
system	of	interaction.	Such	regions	are	termed	by	de	Blij	and	Muller	as	
nodal	or	functional	regions.	They	add	that	‘the	formal	region	might	be	
viewed	as	static,	uniform,	and	immobile;	 the	 functional	region	 is	seen	
to	be	dynamic,	 structurally	active,	and	continuously	shaped	by	 forces	
that	modify	 it’	 ...	 ‘perhaps	 formal	 regions	 are	 less	 affected	by	 change,	
more	durable,	and,	therefore,	more	visible,	but	they	may	not	be	funda‐
mentally	different	from	functional	regions’	(Blij,	Muller		1988).	

To	define	a	cultural	 region	more	than	one	condition	must	be	 satis‐
fied	 and	 a	 greater	 number	 of	 ingredients	 taken	 into	 account,	 as	 for	
instance:	 dominant	 language	 spoken,	adherence	 to	a	specific	 religion,	
land	 division,	 settlement	 patterns,	 special	 variations	 of	 architectural,	
artistic,	and	other	traditions,	 government,	 law,	and	others.	As	a	scien‐
tific	 term,	 culture	 refers	 to:	 beliefs	 (religion,	 political),	 values	 (‘the	
rules	 of	 the	 game’),	institutions	(local,	governmental),	and	 technology	
(skills,	equipment).	The	 cultural	geographers	 have	 a	particular	 inter‐
est	 in	 the	way	 that	 members	 of	particular	 societies	perceive,	 exploit	
and	organize	that	portion	 of	the	earth	that	 is	theirs.	 Culture,	 to	them,	
is	 expressed	 in	 many	 ways	 as	 it	 gives	 visible	 character	 to	 a	 region.	
As	 human	 works	carve	permanent	 imprints	 onto	the	earth's	 surface,	
the	composite	of	the	human	 imprints	on	the	surface	of	the	earth,	that	
is	the	cultural	landscape,	 as	well	 as	processes	 that	 shape	cultural	 pat‐
terns,	 are	 central	 to	 geographical	 regional	 approach	 (Blij,	 Muller	
1988).	 However,	 the	 broader,	 scientific	 concept	 of	 the	 culture	 facili‐
tates	the	explanation	 of	human	behavior,	which	is	also	a	subject	of	in‐
terest	of	modern	geography	concerning	the	regional	aspects.	

1. POLITICAL	REGIONS	

The	main	 subject	 of	 interest	 of	human	 geographers,	 including	po‐
litical	 ones,	are	all	kinds	 of	 ‘regions	 of	 human	 response’,	 that	 is	geo‐
graphical	 regions,	 cultural	 regions,	economic	 regions,	 city‐regions,	 as	
well	 as	 a	 number	 of	 human‐based	 formal	 regions.	The	political	geog‐
raphers,	however,	who	investigate	these	regions,	too,	have	obviously	a	
particular	 interest	 in	 the	political	 organization	 of	 space	and	 political	
world	 divisions.	 From	 this	 point	 of	 view	 Cohen	 distinguishes	 three	
types	 of	 regions:	 political	 region,	geostrategic	region	and	geopolitical	
region		(Cohen	1973).	
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As	we	mentioned	above,	the	political	region	is	a	single‐feature,	for‐
mal	region.	Yet,	while	most	regions	of	this	type,	or	at	least	their	bound‐
aries,	 can	 scarcely	 lay	 claim	 to	 universal	 acceptance,	 the	 political	 re‐
gion	seems	to	be	the	most	tangible	and	having	its	roots	in	‘reality’.	Po‐
litical	divisions,	either	by	states,	or	by	groups	of	associated	states,	or	in	
case	of	 inner	subdivisions,	are	all	 clear‐cut.	Their	boundaries	can	 fre‐
quently	be	seen	on	the	ground,	or	at	least	they	are	mapped	with	preci‐
sion.	However,	the	political	divisions	are	real,	yet	they	have	been	often	
ephemeral.	They	are	real	and	tangible	for	the	moment,	but	if	they	lack	
firm	groundings	in	broader	political,	social,	economic	and	physical	‘re‐
alities’,	then	they	are	fleeting.	

The	geostrategic	region	is	the	expression	of	the	interrelationship	of	
a	large	part	of	the	world	in	terms	of	location,	movement,	trade	orienta‐
tion,	 and	cultural	 and	 ideological	bonds.	Control	of	 strategic	passage‐
ways	on	land	and	sea	is	frequently	crucial	to	the	unity	of	geostrategic	
regions.	Thus,	the	geostrategic	region	must	be	large	enough	to	possess	
certain	globe‐influencing	characteristics	and	functions,	because	today's	
strategy	can	only	be	expressed	in	global	terms.	

The	geopolitical	regions	are	the	basis	for	the	emergence	of	multiple	
power	 nodes	 within	 a	 geostrategic	 region.	 Contiguity	 of	 location	 an	
complementarily	of	resources	are	particularly	distinguishing	marks	of	
the	geopolitical	region.	As	it	derives	directly	from	geographic	regions,	
the	geopolitical	region	can	provide	a	 framework	for	common	political	
and	economic	actions.	The	geostrategic	region	has	then	a	strategic	role	
to	play	while	the	geopolitical	region	has	a	tactical	one	(Cohen	1973).	

The	 regions	 studied	 in	 political	 geography	 exist	 through	 the	 pres‐
ence	 of	 some	 form	of	 internal	 political	 unity,	which	may	derive	 from	
the	unification	of	the	region	under	a	single	sovereign	government	or	a	
single	local	authority,	from	the	existence	within	it	particular	outlook	or	
aspiration,	from	the	functional	unity	of	the	region	as	an	area	of	formal	
international	co‐operation,	or	 from	the	existence	of	 informal	underly‐
ing	supranational	characteristics	(Cohen	1973).	

The	 majority	 of	 political‐geographical	 investigations	 have	 been	
made	with	reference	to	the	state	for	it	constitutes	the	most	distinctive	
and	developed	political‐geographical	form	of	region,	a	single	organiza‐
tional	 element	 of	 the	world	 political	 structure.	 Geographers	 often	 re‐
gard	 the	 country	 or	 the	 state	 as	 the	 individual	 tile	 out	 of	 which	 the	
world	 mosaic	 of	 spatial	 organization	 is	 formed	 because	 it	 offers	 the	
best	possibilities	 for	comparative	analysis,	as	statistical	data	concern‐
ing	them	are	regularly	available.	Haggett	underlines	that	countries	are	
also	 decision‐making	 units	within	which	 the	 central	 governments	 af‐
fect	the	man‐environment	relation	of	all	the	population.	They	are,	too,	
clearly	defined	by	boundaries	that	separate	them	from	their	neighbors,	
and	 these	 boundaries	 form	 noteworthy	 discontinuities	 in	 human	 or‐
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ganization,	 sometimes	 in	 the	 landscape	 itself.	 Simultaneously,	 coun‐
tries	 are	 increasingly	 being	 organized	 as	 integrated	 economic	 units	
(Huggett	1972).	

There	 are,	 however,	 several	 disadvantages	 of	 using	 countries	 as	
basic	units,	too,	such	as	the	extreme	differences	in	size	and	number	of	
population	between	 the	 countries.	Moreover,	 large	 countries	have	of‐
ten	 a	 federal	 organization	 and	 exhibit	 immense	 internal	 contrasts	 in	
population	density,	cultural	division,	economic	development,	etc.	Thus,	
although	the	country	is	a	valuable	and	necessary	element	in	both	polit‐
ical	and	economic	geography,	 it	cannot	be	universally	adopted	by	hu‐
man	geographers	as	a	basic	regional	unit.		

The	state	boundaries	often	act	as	walls	which	hide	everything	what	
is	inside,	behind	which	differences	within	the	national	state’s	structure	
can	be	blurred	as	if	they	would	be	covered	with	a	fog.	In	fact,	however,	
almost	none	of	the	bigger	or	medium‐sized	states	 is	entirely	homoge‐
nous.	They	consist	of	several	historically,	ethnically,	culturally	or	func‐
tionally	 based	 territorial	 components,	 and,	 for	 that	 reason	 or	 simply	
just	for	administrative	convenience,	they	are	internally	subdivided	into	
smaller	 sub‐units.	 These	 divisions	 as	 forms	 of	 political	 regions	 are	
amenable	to	geographical‐political		analysis.	

Muir	 underlines	 that	 ‘Any	 system	 and	 pattern	 of	 administrative	
units	 represents	 the	 outcome	 of	 human	 decision,	 though	 once	 estab‐
lished,	 a	 pattern	 may	 become	 entrenched	 and	 survive	 long	 after	 its	
raison	d’etre	has	been	forgotten,	as	did	the	English	counties’...	 ‘conse‐
quently	administrative	areas	can	be	understood	only	with	their	milieu	
and	 with	 regard	 to	 the	 purposes	 for	 which	 they	 were	 adopted,	 the	
functions	operated	within	them,	and	the	influence	a:ffecting	their	sur‐
vival’.	Thus,	not	only	geographical	but	also	cultural	and	functional	fac‐
tors	 should	 be	 taken	 into	 account,	 as	 well	 as	 political	 consideration	
both	of	evolutionary	and	revolutionary	nature	(Muir	1975).		

All	 but	 the	 ‘pocket’	 countries	 are	 composed	 of	 smaller	 ‘countries’	
that	usually	differ	from	one	another	culturally,	economically,	and	may	
also	 differ	 physiographically,	 ethnically	 and	 in	 degree	 of	 self‐govern‐
ment.	 The	 origin	 of	 both	 the	 bigger	 countries	 (states)	 and	 smaller	
‘countries’	 (historical	 provinces	or	 cultural	 regions)	 can	be	 explained	
through	the	description	of	the	evolution	of	the	political	organization	of	
space	and	taking	into	consideration	the	development	of	the	process	of	
regionalism.	

The	 emergence	 and	 evolution	 of	 political	 and	 cultural	 divisions	 of	
space	should	be	considered	on	the	broader	background	of	human	cul‐
ture	and	behavior.	
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2. TERRITORIALITY	

At	 least	 two	aspects	of	human	 culture	have	a	very	 distinctive	 geo‐
graphical	 context,	namely:	territoriality	and	proxemics.	Both	territori‐
ality,	 that	 is	 described	 by	 de	Blij	 and	Muller	 as	 ‘an	 allegedly	 human	
instinct	 for	 territorial	 possessiveness’,	 and	proxemics,	that	 is	 viewed	
as	 ‘individual	 and	 collective	 preferences	 for	 nearness	or	 distance	 in	
different	 societies’	 (Blij,	Muller	 1988),	 clearly	 have	 important	 spatial	
dimensions	 that	 are	 important	 in	 our	 considerations	 concerning	 re‐
gions.	

The	essence	of	both	 cultural	 and	 political	 region	 derives	 from	the	
human	 territorial	 behavior	 and	 people's	 imperative	 of	 possessing	
their	 own	 territory.	 The	 subject	 of	 territoriality,	 on	the	 other	hand,	
can	be	understood	only	in	terms	of	perception.	The	idea	of	territoriali‐
ty	 was	 based	 primarily	 on	 research	 in	 ethology,	 that	 is	 the	 study	 of	
animal	behavior.	 That	was	Robert	 Ardrey	who	 first	brought	 the	 sub‐
ject	 forcefully	 to	 public	attention	 in	his	book	‘The	Territorial	Impera‐
tive’	(Ardrey	1966).	‘A	territory’,	he	writes,	‘is	an	area	of	space	...	which	
an	animal	or	group	of	animals	defends	as	an	exclusive	preserve’.	The	
animals	 have	 an	 inward	 compulsion	 to	 possess	 and	 defend	 such		
a	 space.	 He	 concludes	 that	 ‘man	 is	 as	 much	 territorial	 animal	 as		
a	mockingbird’	 and	 that	 ‘the	 territorial	 nature	 of	man	 is	 generic	 and	
ineradicable’.	 	

Every	person	 likes	to	put	a	 little	distance	between	himself	and	the	
next	 person.	 This	 is,	 according	 to	 Glassner	 and	 de	 Blij,	 the	 ‘personal	
space	‐	an	envelope	of	territory	we	carry	about	with	us	as	an	extension	
of	 ourselves’	 (Glassner,	 Blij	 1989).	 They	 express	 that	 ‘individuals	 ex‐
hibit	 territorial	 behavior	 in	 those	 small,	 confined	 places	 where	 they	
spend	most	of	their	time	‐	home	...	The	Home	...	expresses	an	individu‐
al’s	(or	family’s)	personality.	It	is	more	than	just	a	residence;	it	is	a	ref‐
uge,	 a	 fortress	 shielding	 the	 individual	 from	 problems	 of	 the	 world	
outside.	 There	 is	 certainly	 a	 strong	 desire	 to	 defend	 this	 home	 from	
intruders’	(Soja	1971).	

The	most	 exhaustive	 concept	 of	 human	 (and	 animal)	 territoriality	
presented	 Edward	 Soja	 in	 his	 paper	 ‘The	 Political	 Organization	 of	
Space’.	 He	 suggests	 that	 territoriality	 supplies	 the	 central	 bond	 be‐
tween	 the	 political	 system	 and	 the	 geographical	 space.	 Territoriality,	
according	 to	 him,	 is	 ‘a	 behavioral	 phenomenon	 associated	 with	 the	
organization	of	 space	 into	 spheres	of	 influence	or	 clearly	demarcated	
territories	which	are	made	distinctive	and	considered	at	least	partially	
exclusive	by	their	occupants	or	definers.	Its	most	obvious	geographical	
manifestation	 is	 an	 identifiable	 patterning	 of	 spatial	 relationships	 re‐
sulting	 in	 the	confinement	of	certain	activities	 in	particular	areas	and	
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the	exclusion	of	certain	categories	of	individuals	from	the	space	of	the	
territorial	individual	or	group’.	

Man,	according	 to	Soja,	 is	 ‘a	 territorial	animal	and	 territoriality	af‐
fects	 human	behavior	 at	 all	 scales	 of	 social	 activity.	 At	 the	 individual	
level,	for	example,	one	of	the	clearest	illustrations	of	human	territorial‐
ity	can	be	found	in	the	Western	concept	of	private	property	in	the	form	
of	 land....	 Territoriality	 also	 operates	 on	 a	 larger	 societal	 scale	 as		
a	 means	 of	 regulating	 social	 interactions	 and	 as	 a	 focus	 for	 group	
membership	and	 identity.	From	 ...	 the	mosaic	of	 ethnic	and	economic	
neighborhoods	 in	 the	 city	 ...	 to	 the	 patterns	 of	 territorial	 regionalism	
and	the	system	of	nation‐state	 ...,	dynamic	patterns	of	human	interac‐
tion	 are	 structured	 by	 a	 territorial	 organization	 of	 space	which	 both	
expresses	and	helps	to	maintain	the	integrity	of	the	group.	It	is	at	this	
societal	scale,	where	formal	and	informal	institutions	develop	to	main‐
tain	 a	 social	 system	 that	 territoriality	 represents	 an	essential	 compo‐
nent	in	the	political	organization	of	space’	(Soja	1971).	

The	 shape	 and	 size	 of	 territorial	 ‘envelopes’	 vary	 in	 humans	 from	
culture	to	culture.	It	is	commonly	known	that	Englishmen,	for	example,	
keep	 further	apart	 than	Frenchmen	or	Poles,	 consequently	 in	various	
cultures	 people	 perceive	 space	 and	 use	 it	 in	 different	 ways,	 that	 is,	
their	 territorial	behavior	also	varies.	Alland	goes	so	 far	as	 to	say	 that	
‘territoriality	is	born	with	and	fed	by	the	culture’	(Alland	1972).		

Sommer	introduced	an	idea	that	human	territorial	organization	re‐
lates	to	rank	and	hierarchy.	He	noted	that	the	people	of	‘stronger’	tribal	
groups	 generally	 possess	 better	 residential	 locations	 than	 those	 of	
‘weaker’	tribal	groups	(Sommer	1969).	There	is	a	distinct	correlation,	
too,	between	the	status	of	a	group	and	the	size	of	territory;	dominant	
people	usually	tend	to	have	more	and	larger	territories.	These	are	ex‐
amples	of	dominance	behavior,	and	 they	may	apply	not	only	 to	 tribal	
peoples	but	also	to	states.	

By	 combining	 the	 concept	 of	 personal	 space,	 including	 dominance	
behavior,	we	can	interpret	many	aspects	of	human	behavior	as	indicat‐
ing	some	form	of	territoriality.	And	if	we	define	the	concept	of	territo‐
riality	as	a	pattern	of	behavior,	by	which	living	space	is	fragmented	into	
more	or	less	well‐defined	territories,	whose	limits	are	viewed	as	inviola‐
ble	by	their	occupants	(Glassner,	Blij	1989)	it	becomes	obvious	that	po‐
litical	geographers	have	had	to	try	to	recognize	this	phenomenon.	

It	 is	 evident	 that	 people	 generally	 feel	more	 comfortable	 and	per‐
form	 better	 among	 familiar	 surroundings,	 both	 human	 and	 physical.	
They	 identify	 themselves	not	only	with	others	of	 their	group	but	also	
with	 a	 particular	 part	 of	 the	 earth's	 surface.	 On	 a	 larger	 scale,	 then,	
territoriality	 is	 manifested	 in	 neighborhood.	 Depending	 on	 peoples’	
mobility	and	the	length	of	time,	they	may	extend	the	territoriality	that	
they	 exhibit	 toward	 their	 neighborhood	 to	 their	 counties,	 regions	 or	
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states.	 As	 a	 consequence	 people	 identify	 themselves	 as	 being	 from		
a	particular	area	–	county	region	–	often	with	a	touch	of	pride.	

We	 described	 human	 territoriality	 as	 an	 imperative.	 It	 does	 not	
mean,	 however,	 that	 it	 is	 instinctive,	 rather	 it	 has	 been	 acquired	 and	
modified	 by	 learning	 –	 through	 cultural	 evolution.	 Tribal	 or	 ethnic	
groups	tend	to	congregate	in	particular	areas,	and	along	with	the	feel‐
ings	 of	 togetherness	 they	 develop	 territorial	 loyalties.	 If	 the	 group	 is	
forced	 into	 isolated	area,	 the	 territorial	 feeling	may	be	even	stronger.	
Such	 an	 isolation,	 especially	 if	 it	 has	 a	 form	 of	 enforced	 segregation,	
may	help	to	preserve	a	native	culture	that	would	tend	to	change	along	
with	the	general	culture	if	the	place	of	residence	was	less	isolated.	

Territoriality	 probably	 reaches	 its	 highest	 development	 on	 the	
higher	level	of	the	human	organization.	As	Soja	writes:	‘Only	when	hu‐
man	society	began	to	increase	significantly	in		scale	and	complexity	did	
territoriality	reassert	itself	as	a	powerful	behavioral	and	organizational	
phenomenon	 ...	 Thus,	 although	 ‘cultural’	 territoriality	 fundamentally	
begins	with	the	origin	of	the	cultured	primate,	man,	it	achieves	a	cen‐
tral	 prominence	 in	 society	 only	 with	 the	 emergence	 of	 the	 state’	
(Glassner,	Blij	1989)	

Let	 us	 get	 acquainted	 then	with	 the	 origin	of	 the	 state	 –	 its	 emer‐
gence	and	evolution	from	the	very	beginning	till	the	present	day.	

3. THE	ORIGIN	OF	POLITICAL	 REGION	 (THE	STATE)	 	
AND	 ITS	EVOLUTION	

What	 is	 remarkable	 in	 human	 existence	 from	 the	 very	 early	
stage	of	mankind	history	is	the	people's	strong	attachment	to	their	
territory	 and	 their	 sense	of	 its	 limitation.	The	 human	behavior	 is	
territorially	based.	Every	group’s	territory	has	its	focal	nesting	site,	
its	 space,	 and	 its	 inviolable	 periphery.	 According	 to	 Muir,	 after		
a	period	of	permanent	occupancy	and	amalgamation	of	neighbor‐
ing	groups,	 the	territory	began	to	bear	the	stamp	of	 its	occupants	
(Glassner,	Blij	1989).	
The	 existence	 of	 cultural	 (if	 not	 political)	 regions	 were	 found	

within	 the	 sparsely	 populated	megalithic	 Scotland	 of	 about	 2000	
B.C.	The	Bushmen	of	Kalahari,	 roaming	people	 living	 in	unhierar‐
chical	groups	of	about	 fifty	members,	 retain	 clan	 territories.	Each	
group	 of	 them	 has	 clearly	 established	 territory	which	 that	 group	
alone	may	 use,	 and	 they	 respect	 their	 ‘boundaries’	 rigidly,	 while	
neighboring	 territories	 are	 avoided.	Within	 their	 territories,	 lack‐
ing	permanent	 settlements,	 the	clans	migrate	between	 the	water‐
holes	which	are	 the	 central	places	of	 the	Bushmen	world.	Among	
the	Australian	Aborigines,	who	are	intermediate	between	the	clan	
and	tribal	stages,	waterholes,	as	central	places,	have	a	special	sig‐
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nificance	which	 is	not	only	economic	but	also	spiritual.	 In	case	of	
pastoral	Hotentots,	who	are	members	of	 a	more	 complex	 form	of	
politico‐territorial	 organization,	 namely	 tribe,	 several	 further	 im‐
portant	 differences	 emerged.	 The	 power	 of	 the	 tribal	 leader	 is	
greater	 and	 thousands	 of	 people	may	 pay	 allegiance	 to	 the	 tribal	
chief.	 Simultaneously	 personally	 given	 laws	 emerged.	 The	 tribal	
habitat	was	 centered	on	a	headquarters	 –	 a	 seat	 of	 a	 ruler.	Thus,	
the	concept	and	reality	of	 the	central	place	appeared	at	 this	 level,	
an	event	of	a	great	importance		(Glassner,	Blij	1989).	
De	Blij	correlates	growing	political	sophistication	with	increase	

of	the	importance	of	central	places	and	the	centralization	of	politi‐
cal	power	(Blij	1967).	
Social	 and	political	 amalgamatiation	 superseded	 clan	 forms	by	

tribal	organization.	This	transition	produced	much	more	extensive	
regions,	with	population	of	tens	or	even	hundreds	thousands	(Muir	
1975).	It	was	usually	accompanied	by	increased	centralization	and	
remoteness	 of	 power,	while	 the	 physiographic	 central	 place	 (wa‐
terhole	or	mountain)	was	generally	replaced	by	a	permanent	polit‐
ical	focus	differing	in	function	from	other	settlements.	

Such	 a	 central	place	might	 be	 positioned	 according	to:	defensible	
site,	 a	 place	 at	 the	 centre	 of	 an	 area	 rich	 in	 resources,	 a	 location	
especially	 favorable	 as	 a	 market,	 a	 point	 of	 historical	 or	 religious	
significance.	 Some	 of	 the	 central	 places	 of	 tribally	 organized	 areas,	
endowed	 with	 particular	 advantages,	 had	developed	 into	 real	urban	
centers	or	 even	important	capital	cities.	As	such	 they	achieved	signifi‐
cance	 far	beyond	 the	 limits	 of	 the	 tribal	 territory	 and	 functioned	
as	 foci	 for	 interregional	 trade	 (Glassner,	 Blij	 1989).	 These	 over‐
sized	 cities	 played	 a	 role	 in	 transforming	 tribally	 organized	 territory	
into	something	more	complex	–	the	state.	

The	limits	surrounding	the	tribal	territories	have	frequently	been	of	
a	zonal	nature,	but	not	always.	Where	 the	borderland	was	unproduc‐
tive,	delimitation	was	neglected	and	the	border	zone	constituted	a	po‐
litical	no‐man's	land,	claimed	by	neither	bordering	tribe.	Where,	how‐
ever,	 the	 border	 passed	 through	 an	 area	 of	 economic	 significance	 it	
was	 jealously	 guarded	 and	 carefully	 defined	 as	 a	 fixed	 boundary	 in		
a	linear	manner.	
The	 transition	 from	 the	 tribal	 territory	 to	 the	 sovereign	nation	

state,	 that	 has	 been	 regarded	 as	 the	 ultimate	 socio‐political	 spatial	
form,	has	been	accomplished	by	intermediate	stages.	There	were	sev‐
eral	 levels	 of	 political‐geographical	 evolution.	 In	 same	 places	 tribal	
territories	held	sway,	in	others	they	had	been	superseded	by	patterns	
of	 kingdom	 and	 empire,	 as	 the	 more	 successful	 tribes	 conquered	
neighboring	groups	and	brought	them	under	their	control.	The	expan‐
sion	of	political	authority	beyond	tribal	 limits	was	usually	a	response	
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both	 to	 economic	 and	 political	 factors.	 In	 many	 of	 tribal	 states	 that	
achieved	 prosperity,	 it	 was	 the	 felicitous	 location	 of	 the	 tribal	 head‐
quarters	 that	 provided	 the	 impetus	 (Blij	 1967).	 The	 growth	 of	 far‐
reaching	 trading	 connection	 gave	 this	 central	 places	 an	 influence	 be‐
yond	the	tribal	confines	and	encouraged	military	operations	to	secure	
trade	 routes.	 Political	 expansion,	 development	 of	 commerce	 and	 the	
division	of	labor	in	turn	required	and	generated	extending	networks	of	
communication	and	larger	and	more	specialized	urban	settlements.	

According	 to	 Muir	 the	 nations	 of	 Europe	 did	 not	 evolve	 directly	
from	 tribal	 groupings.	 The	 Roman	 Empire,	 the	 closest	 approach	 to		
a	mono‐polar	power	 system,	did	also	not	 lead	directly	 to	 the	appear‐
ance	of	modern	states.	They	were	rather	preceded	by	phases	of	prema‐
ture	 consolidation	 and	 of	 fragmentation.	 Fluctuation	 in	 the	 relative	
strengths	of	 ruling	elites	of	 the	 tribal	kingdoms,	which	emerged	 from	
the	 collapse	 of	 the	 Roman	 Empire,	 initiated	waves	 of	 expansion	 and	
consolidation,	 as	 well	 as	 contraction	 and	 fragmentation.	 In	 medieval	
period	 several	 of	 newly	 established	 kingdoms	 were	 more	 extensive	
than	their	tribal	predecessors	and	they	found	their	unity	under		a	nom‐
inal	claim	of	kingship	(Muir	1975).		

Muir	 stresses	 that	 the	 central	 authority	 in	 medieval	 Europe	 was	
based	less	upon	the	purposeful	organization	of	territory	than	upon	the	
establishment	of	networks	of	personal	loyalty	and	obligations	between	
the	ruler	and	the	nobility.	Medieval	Germany,	for	example,	was	charac‐
terized	 by	 extreme	 political	 fragmentation	 under	 the	 veneer	 of	 unity	
which	 the	 nominal	 Reich	 provided.	 Imperial	 authority	was	 unable	 to	
maintain	effective	centralized	control	as	real	power	radiated	outward	
from	a	number	of	regional	nodes.	As	those	nodes	–	cities	–	exerted	con‐
trol	over	the	tributary	areas	which	supplied	them	with	food,	hundreds	
of	 small	 or	 medium	 sized	 state	 lets	 bad	 been	 formed.	 Dukes,	 earls,	
bishops	 and	 barons	 reigned	 supreme	 over	 their	 duchies,	 bishoprics	
and	baronies.	Nationalism	bad	no	meaning	at	that	time	for	the	mass	of	
ordinary	people	who	 found	 identity	 in	 terms	of	 a	 series	of	parochial‐
isms	Normans	were	Normans	and	Bretons	were	Bretons,	neither	were	
Englishmen	or	Frenchmen	(Muir	1975).		

The	nations	of	Europe	developed	within	the	kingdoms	and	empires	
of	medieval	Europe,	 and,	 at	 least	 in	Western	Europe,	 states	preceded	
nations.	 Glassner	 and	 de	 Blij	 underline	 that	 because	 the	 kings	 bad	
amalgamated	diverse	groups	of	people	 into	 their	empire,	 the	peoples	
within	their	borders	often	were	quite	varied	in	terms	of	language	and	
religion.	 But	 if	 the	 state	 or	 king	 provided	 strong	 common	 interest,		
a	nation	was	in	the	making.	The	roots	of	modern	European	nationalism	
lie,	according	to	them,	just	in	period	of	feudalism	when	a	slow	but	no‐
ticeable	 improvement	 of	 circulation	 caused	 that	 among	 the	 peoples	
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living	within	a	state	framework	there	developed	a	feeling	of	belonging	
together	(Glassner,	Blij	1989).	

It	was,	however,	a	long	process	as	during	the	feudal	period	much	of	
Europe	was	organized	into	a	mosaic	of	hundreds	of	small	feudal	units,	
each	with	nobility	and	vassals	and	its	more	or	less	tenuous	connection	
with	higher	authority.	People	and	 territories	of	 such	stateless	existed	
in	 a	 permanent	 disequilibrium,	 experiencing	 many	 political	 changes,	
until	Europe	have	adopted	the	sovereign	state	as	a	basic	form	of	politi‐
cal	region.	

The	emergence	of	modern	Europe,	according	to	Glassner	and	de	Blij,	
may	 be	 dated	 on	 the	 second	 half	 of	 the	 fifteenth	 century	 when	 the	
Western‐Europe’s	 monarchies	 began	 to	 represent	 same	 thing	 more	
than	mere	authority.	Feudal	privileges	were	being	recaptured	then	by	
the	central	authority,	while,	along	to	the	rise	of	influential	new	class	of	
merchants,	there	was	progress	in	the	parliamentary	representation	of	
the	general	population,	too.	At	the	same	time	the	trend	toward	political	
fragmentation	was	weakened,	giving	way	 to	 territorial	unity.	 Increas‐
ingly,	 some	 of	 the	more	 important	monarchies	 became	 centers	 of	 an	
emerging	 national	 consciousness	 and	 pride	 ‘Europe	 was	 ready	 for	
change’	(Glassner,	Blij	1989).	

Political	change	did	come	to	Europe	with	an	emergence	of	the	sov‐
ereign	state.	According	to	Muir,	the	roots	of	state	sovereignty	are	to	be	
found	in	the	Treaty	of	Westphalia,	which	in	1648	brought	to	an	end	the	
Thirty	Years	War	between	Protestants	and	Roman‐Catholics.	The	trea‐
ty	was	 a	 complex	 settlement	 among	 a	 number	 of	 authorities,	 but	 the	
most	important	was	that	the	Holy	Roman	Empire	conferred	sovereign	
independence	on	princes	who	remained	 formally	within	Empire.	Sov‐
ereignty	 involves	 the	 recognition	 by	 the	 sovereign	 of	 the	 exclusive	
rights	of	other	sovereigns	to	govern	within	their	respective	states,	and	
of	the	inviolable	nature	of	the	territory	of	other	states.	The	continuity	
of	these	states	was	supported	then	by	the	general	acceptance	of	a	con‐
cept	of	legitimacy,	whereby	dynasties	recognized	each	other	as	rightful	
sovereigns	(Muir	1975).	

Glassner	 and	 de	 Blij	 underline	 that	 ‘by	 reducing	 the	 power	 of	 the	
Holy	 Roman	 Empire	 and	 strengthening	 the	 emerging	 States,	 it	 made	
the	 territorial	 State,	 rather	 than	 the	 individual	 sovereign,	 the	 corner‐
stone	of	our	modern	political	system.	This	began	a	radical	reduction	in	
the	number	of	States	in	Europe.	Before	Westphalia	there	were	around	
900	German	States,	for	example.	The	settlement	reduced	them	to	355.	
Napoleon	 I	 eliminated	 more	 than	 200	 of	 these,	 and	 by	 the	 time	 the	
Germanic	Confederation	was	formed	in	1815,	only	36	were	left	to	join	
it.	 The	 unification	 process	 continued,	 with	 the	 survivors	 growing	
stronger,	 until	 one	 German	 Empire	 finally	 emerged	 in	 1871	with	 the	
unification	of	the	remaining	24	German	States.	Similar	processes	were	
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going	 on	 elsewhere	 in	 Europe,	with	 Italy	 (1869)	 and	 Germany	 being	
the	 last	 to	consolidate	 into	national	States	based	on	common	culture,	
primarily	language’	(Glassner,	Blij	1989).		

The	 general	 acceptance	 of	 the	 doctrine	 of	 sovereignty	 brought		
a	new	order	and	permanence	to	the	imitational	relations	and	political	
units	 of	 Europe.	 In	 a	 longer	 prospect,	 however,	 the	 sovereignty	 was	
unable	 to	 guarantee	 the	 integrity	 of	 the	 no	 national	 state,	 while	 the	
nationalism	provided	a	further	guarantee	for	the	national	state.		

State	 populations	 have	 consisted	 of	 series	 of	 combined	 and	 over‐
lapping	 subgroups	which	may	be	defined	by	 reference	 to	kinship,	 re‐
gionalism,	nationality	or	other	criteria.	In	many	states	the	relationship	
between	the	state,	its	territory	and	particular	groups	of	its	population	
has	not	been	harmonious	one.	It	may	happen,	for	example,	when	a	na‐
tional	 distribution	does	 not	 coincide	 to	 a	desired	degree	with	 a	 state	
territory,	 when	 a	 minority	 groups	 seeks	 to	 secede	 from	 a	 state,	 or	
when	 conflicting	 communities	 find	 difficulty	 in	 coexisting	 within		
a	 state.	 For	 these	 reasons	 in	 the	 19th	 and	 20th	 centuries	 there	 was	
fairly	general	support	for	the	idea	of	the	sovereign	nation	state.		

According	 to	 Glassner	 and	 de	 Blij,	 ‘a	 nation	 state	 is	 a	 nation	with		
a	 State	wrapped	 around	 it.	 That	 is,	 it	 is	 a	 nation	with	 its	 own	 State,		
a	State	 in	which	 there	 is	no	significant	group	 that	 is	not	a	part	of	 the	
nation.	This	does	not	mean	simply	a	minority	ethnic	group,	but	a	na‐
tionalistic	group	that	either	wants	its	own	State	or	wants	to	be	a	part	of	
another	State	or	wants	at	least	a	large	measure	of	autonomy	within	the	
State	in	which	it	lives’	(Glassner,	Blij	1989).		

In	 fact,	 it	 is	 not	 easy	 to	 find	 many	 examples	 of	 such	 pure	 nation	
states.	The	explanation	of	this	can	be	probably	found	on	the	way	of	the	
investigation	of	the	morphology	of	states.		

4. THE	MORPHOLOGY	OF	STATES	

The	morphology	 of	 the	state	 means	 its	 form	(size	and	shape)	and	
its	internal	structure	which	is	multidimensional.		

Each	 state	obviously	 has	a	 location	 (absolute	 and	 relative),	 an	ar‐
ea,	 and	 the	 geographical	 or	 spatial	 extent,	 and	 it	 must	 have	 limits.	
Most	 of	 the	 states	 consists	 also	of	 a	 number	 of	 internal	 components.	
Many	 political‐geographical	 enquires	 concerning	 the	 state	have	 been	
made	then	in	terms	of	the	ways	in	which	morphological	 components	of	
the	state,	 such	as	core	areas,	peripheries,	 minority	 territories,	 or	bor‐
der	 zones,	 have	emerged	and	evolved	and	how	they	relate	to	the	state	
as	a	whole.	

There	have	been	 three	distinctive	political‐geographical	 approach‐
es	 to	 the	 question	of	 the	 growth	 of	 states:	Ratzel’s	 organic	view,	 the	
core	area	concept,	and	Jones’s	unified	field	theory.		
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In	 his	 ‘Unified	 Field	 Theory	 of	 Political	 Geography’	 (Jones	 1954)	
Jones	viewed	movement	as	a	process	involving	the	flow	of	ideas	as	well	
as	goods	and	other	 tangibles.	The	 idea,	 that	came	to	be	known	as	 the	
‘idea‐area	chain’,	suggesting	a	one‐way	sequence	of	development	from	
political	 idea	to	politically	organized	area	(Glassner,	Blij	1989),	seems	
to	be	less	useful	in	the	context	of	the	topic	of	this	volume,	especially	in	
case	of	cultural	regions.	

The	 other	 two	 concepts	 derived	 from	 the	 reality	 that	 every	 ade‐
quately	 functioning	 state	 system	 has	 a	 nucleus,	 a	 central,	 enduring	
heart.	Ratzel	was	 the	 first	who	 tried	 to	define	 this	 reality	 in	 politico‐	
‐geographical	terms	(Ratzel	1896).	According	to	him,	states	tended	to	
begin	as	‘territorial	cells’	which	would	then	become	larger	through	the	
addition	of	 land	and	people,	and	eventually	evolve	into	states	or	even	
empires.	The	 state,	 however,	was	 viewed	as	 a	 form	of	 organism	gov‐
erned	by	Darwinist	laws,	its	success	and	security	directly	related	to	its	
ability	to	acquire	space	at	the	expense	of	competing	neighbors.	To	Rat‐
zel,	rigid		boundaries	were	anathema	to	the	state	which,	deprived	of	its	
ability	 to	 expand,	must	decline	 (Muir	1975).	 Such	a	deterministic	 ap‐
proach	cannot	be	obviously	accepted	today.	 	

The	 best		known,	and	probably	the	most	useful	 f or	 our	 purposes,	
is	 the	core	area	concept,	 the	idea	of	state	growth	from	a	small	core	
or	cell.	

5. CORE	AREAS	

It	 is	 obvious	 that	 opportunities	 for	 the	 concentration	 of	 peo‐
ple,	 as	well	 as	 for	 the	interaction	and	exchange,	have	always	been	
greater	 in	 certain	 areas	 of	 the	 country	 than	 in	 others.	 One	 of	 the	
hallmarks	 of	national	 spatial	 organization	 is	then	 the	evolution	 of	
core	 areas,	 foci	 of	 human	 activity	 that	 function	 as	 the	 leading	
regions	 of	 control	 and	 change	 (Blij,	 Muller	 	 1988).	 As	 defined	 by	
Whittlesy	 (Whittlesy	 1939)	 the	 core	 area	 is	 ‘the	 area	 in	 which	 or	
about	 which	a	 state	 originates’.	 The	 idea	 is	 that	 the	 core	 area,	 be‐
ing	 particularly	 well‐endowed	 in	geographical	 resources	 such	 as	
fertility	 or	 modality,	 from	 an	 early	 date	 supports	 relatively	 high	
population	 densities	 at	 higher	 cultural	 and	 economic	 levels	 than	
those	 of	 surrounding	 regions.	 The	 commercial	 ascendancy	 and	
the	 ability	 to	 support	 armies	allow	the	 rulers	 of	 the	 core	area	 to	
extend	 political	 control	 over	 adjacent	 areas,	 and	 so	the	 states	ex‐
pands	with	the	accretion	of	territory	around	its	core	(Muir	1975).	
The	significance	of	core	areas,	in	which	normally	the	capital	city	

was	 situated,	 in	 the	 historical	 development	 of	 certain	 states	 has	
been	 proved.	 Muir	 confirms	 that	 the	 expansion	 of	 control	 from	 	
a	 nuclear	 area	 clearly	 influenced	 the	 growth	 patterns	 of	 a	num‐
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ber	of	states,	such	as	France	and	Russia	for	example.	In	some	cases,	
such	 as	 that	 of	Muscovite	 Russia,	 the	 limits	 of	 the	 state	 advanced	
with	 the	 extension	 of	 political	 control	 from	 the	 core;	 in	 others,	
such	 as	 early	 medieval	 England,	 more	 effective	 control	 was	 ex‐
ported	 from	 the	 core	 area	 over	 territory	 which	 was	 enclosed	 by	
pre‐existing	 boundaries	 (Muir	 1975).	 Of	 twenty‐five	 European	
states	 studied	by	Paunds	 and	Ball,	 fifteen	 had	distinct	 core	 areas	
and	 were	 considered	 to	 have	 grown	 directly	 by	 the	 accretion	 of	
territory	around	the	core	(Paunds,	Ball	1964).	
Muir	underlines	 that	the	term	 ‘core	area’	has	been	 used	 to	em‐

brace	past	 and	present	areas	 of	 political	 dominance,	 areas	 of	 in‐
tense	 national	 or	 cultural	 consciousness	 and	 areas	 of	 economic	
leadership.	He	distinguishes	several	types	of	core	areas.	The	histor‐
ical	nucleus,	the	area	where	the	state	was	born,	is	termed	a	‘germi‐
nal	core	area’.	An	area	which	has	not	played	a	germinal	role	but	has	
been	 associated	with	 an	 intensity	 of	 national	 sentiment	 and	 sym‐
bols,	 such	as	an	area	 that	 include	 the	state	capital	which	provides	
practical	expression	of	the	national	political	consciousness,	is	called	
a	‘national	core	area’.	An	area	which	is	in	leading	economic	position	
within	 a	 state	 is	 termed	 its	 ‘economic	 core	 area’.	 In	 case	 if	 states	
include	areas	where,	 for	historical	and	cultural	 reasons,	 separatist	
sentiments	 are	 strongly	 felt,	 usually	by	a	national	minority,	 and	 if	
these	 feelings	 can	 be	 associated	 with	 a	 particular	 cultural	 center	
which	 has	 played	 a	 leading	 role	 in	 separatist	 iconography,	 such		
a	center,	according	to	Muir,	can	be	termed	a	 ‘separatist	core	area’.	
An	area	which	has	 formerly	 served	as	a	 core	area	may	be	 termed		
a	‘relict	(germinal,	national,	economic	or	separatist)	core	area’.	Sub‐
sidiary	areas	associated	with	germinal,	national,	economic	or	sepa‐
ratist	functions	can	be	described	as	adequate	‘secondary	core	areas’	
(Muir	1975).		
We	may	recognize	states	with	distinct	core	areas	(Czechia,	Great	

Britain)	 and	 those	without	 distinct	 core	 areas	 (Albania,	 Belgium).	
The	 core	 area	 can	 be	 centrally	 located	 (Hungary,	 France)	 or	mar‐
ginally	 located	 (Slovakia,	 Argentina).	We	may	 recognize	multicore	
states	 (Nigeria,	 Spain),	 single	 core	 states	 (Thailand,	 Egypt),	 and	
even	no‐core	states	(Mauritania,	Chad).	The	last	example	is	charac‐
teristic	especially	for	Africa	where	a	number	of	states	are	so	sparse‐
ly	populated	or	such	recently	created	that	they	have	no	true	cores	
at	all,	yet.	The	cores	are	developing	here	generally	around	the	capi‐
tals,	a	process	quite	the	revers	of	that	observed	in	the	course	of	his‐
tory	in	Europe.	Some	core	areas	have	a	character	of	a	small	compact	
region	(Greece,	Sudan),	some	constitute	rather	a	large	area	(Russia,	
Sweden).		
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Glassner	 and	 de	 Blij	 underline	 that	 the	 core	 area	 may	 also	 be	
viewed	as	performing	two	major	 functions	within	a	state,	both	re‐
lated	 to	 the	 scale.	 First	 it	 may	 be	 considered	 as	 the	 nucleus	 of		
a	state’s	ecumene,	that	is	that	part	of	the	total	territory	of	a	state	in	
which	the	inhabitants	participate	in	the	national	economic	system,	
in	 which	 this	 system	 functions	 effectively.	 It	 can	 be	 also	 defined	
politically	as	a	part	of	state’s	territory	in	which	the	people	partici‐
pate	 somehow	 in	 the	 political	 life	 of	 a	 country,	 and	 in	 which	 the	
government	functions	effectively	(Glassner,	Blij	1989).	

6. CORE‐PERIPHERY	STRUGGLE	AND	EFFECTIVE	STATE	AREA	

De	Blij	 and	Muller	 associate	 concept	 of	 core	 area	with	 a	 country’s	
heartland	–	 ‘its	 largest	 population	 cluster,	 most	 productive	 and	 in‐
fluential	 region,	 the	 area	 possessing	 the	 greatest	 centrality	 and	 ac‐
cessibility	 that	 usually	 contains	 a	powerful	 capital	 city’.	They	 under‐
line	 that	 such	 cores	 could	 not	 have	 developed	 without	 contribution	
from	 their	 surrounding	 areas.	 ‘One	 of	 the	 earliest	 developments	 in	
ancient	 cities	 was	 the	 creation	 of	 organized	 armed	 forces	 to	 help	
rulers	 secure	 taxes	 and	 tribute	 from	 the	people	 living	 in	 the	 coun‐
tryside.	 So,	 core	 and	 periphery	 (margin)	 became	 functionally	 tied	
together.	 The	 core	 bad	 requirements,	 and	 the	 periphery	 gave’.	 They	
add	 that	 ‘This	 core‐periphery	 arrangements	 is	 a	 system	 that	 keeps	
regional	development	contrasts	high.	 The	 core	 may	 give	 the	 impres‐
sion	 of	 being	 a	 thriving	metropolis	 ...	 But	 the	 periphery	 is	 the	 land	
where	underdevelopment	reigns’	(Blij,	Muller	1988).	 	

The	main	task	of	any	government	is	to	establish	an	effective	control	
not	only	over	the	core	area	but	over	the	entire	territory	of	its	state.	The	
establishment	of	such	control,	however,	is	a	gradual	process	which	many	
areas	 have	 resisted	 because	 of	 the	 environmental	 barriers,	 the	 lack	 of	
convenient	communication	connections	with	the	outer	areas,	separatism	
of	 certain	 groups	 of	 population,	 the	 recent	 nature	 of	 colonization,	 dis‐
persion	of	the	population,	etc.	Thus,	although	the	sovereignty	is	indivisi‐
ble,	within	most	of	the	states	there	are	areas	which	vary	in	the	degree	to	
which	they	are	integrated	into	the	functioning	state	system.	

Muir	 points	 out	 that	where	 the	 central	 authority	 is	 too	weak	 and	
remote	 to	 impose	 effective	 control,	 unintegrated	 areas	 exist,	 either	
totally	beyond	the	pale	of	state	control,	or	subject	 to	special	arrange‐
ments	 between	 the	 government	 and	 indigenous	 elements.	 Areas	 be‐
yond	the	effective	state	area	are	frequently	associated	with:	defensive‐
ly	nucleated	rather	than	dispersed	settlement	patterns,	military	rather	
than	civil	 forms	of	policing,	 lack	of	 the	 forms	of	 security	and	stability	
normally	 provided	 by	 the	 state,	 and	 a	 lack	 of	 normal	 state	 services.	
Finally,	we	may	conclude,	after	Muir,	that	‘continuous	patterns	of	state	
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sovereignty	 overlie	 relatively	 discontinues	 patterns	 of	 effective	 gov‐
ernmental	control	and	effective	human	occupancy’	(Muir	1975).		

It	is	obvious,	that	the	possession	of	territories	unintegrated	into	the	
effective	state	areas	is	more	characteristic	for	the	developing	countries	
than	developed	ones.		

The	fact	that	the	total	state	territory	is	likely	to	include	areas	of	var‐
ying	effectiveness	of	governmental	control	and	human	occupancy,	en‐
couraged	scholars	to	develop	a	concept	of	the	‘effective	state	area’.	The	
term	 itself	was	 introduced	by	Zaidi	 (Zaidi	 1966)	but	 its	 origins	 lie	 in	
Whittlesey’s	 notion	 of	 an	 ‘ecumene’,	 seen	 as	 ‘the	 portion	 of	 the	 state	
that	 supports	 the	densest	 and	most	 extended	population	and	has	 the	
closest	mesh	of	transportation	lines’	(Whittlesey	1954)	and	the	James’s	
concept	 of	 ‘effective	 national	 territory’	 defined	 as	 ‘that	 only	 part	 of	
total	 territory	which	 actually	 contributes	 to	 the	 economic	 support	 of	
the	citizens	of	the	country’	(James	1959).	

Areas	of	varying	degrees	of	integration	occur	between	the	extremes	
of	 ‘core’	and	‘periphery’	traditionally	studied	by	political	geographers.	
Zaidi,	 for	his	part,	 subdivided	 the	effective	state	area	 into	 four	zones:	
core	area,	sub‐core,	 intensively	effective	area,	and	minimally	effective	
area	(Zaidi	1966).	The	last	one	may	be	identified	as	traditional	periph‐
ery,	marginal	zone,	frontier	or	borderland	

7. THE	MORPHOLOGICAL	MODELS	OF	STATES	

Each	 state	has	unique	morphological	 qualities	 such	 as	 size,	 shape	
and	 structure	of	political‐geographical	 subregions	 within	 its	 bounda‐
ries.	 Whebell	 suggests,	 however,	 that	 it	 is	 possible	 to	 use	 simple	
models	 that	 would	 symbolize	 forms	 of	 states	characteristic	for	three	
main	world’s	 macro‐regions:	 the	 Old	World,	 the	New	World	 and	 the	
Third	World	(Whebell	1970).	 	

The	Old	World	 state	model	 is	ethnically	based,	 although	 it	may	 in‐
clude	some	ethnic	minority	territories	too	small	to	function	effectively	
in	isolation.	 It	consists	of	a	number	of	cultural	 core	areas	which	 have	
come	together	 as	population	 expansion	 has	 replaced	former	frontiers	
of	separation	with	frontiers	of	contact.	

The	New	World	model	is	based	on	spatial	economic	systems,	while	
cultural	differences	are	only	incidental.	Economic	core	areas	originated	
as	scattered	enclaves	of	costal	European	settlement	and	were	expand‐
ed	 along	 communication	 corridors	 leading	 to	 the	 interior.	 States	 are	
separated	by	geometrical	boundaries	drawn	through	frontiers	of	sepa‐
ration.	 In	 the	 course	of	European	penetration	 the	 indigenous	popula‐
tions	were	frequently	displaced	into	extra‐ecumenical	territories.	Capi‐
tals	are	either	coastal	metropolis	or	forward	capitals.	
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The	 Third	 World	 model	 expresses	 the	 coexistence	 of	 both	 ethnic	
and	 economic	 core	 areas.	 Developed	 native	 ethnic	 patterns	 of	 Old	
World	type	are,	however,	overlaid	by	the	new	economic	patters	of	ur‐
banization	and	communication	of	New	World	type,	with	the	capitals	as	
a	 costal	 economic	 focus.	 Political	 boundaries	 are	 superimposed	 upon	
the	indigenous	cultural	systems,	and	are	unlikely	to	reflect	their	extent	
(Muir	1975).	

8. THE	STATEHOOD	AND	STATE	SOVEREIGNTY	

The	 elements	 of	 statehood	 are:	 population,	 sovereignty	 and	 gov‐
ernment.	 Each	 state	 is	a	complex	 relationship	 between	 these	 compo‐
nents,	 and	 the	 state	 derives	 its	 political‐geographical	 personality	
from	 the	 interplay	 of	 them	within	 the	wider	international	system.	

Most	 states	 today	 express,	 or	 at	 least	 partially	 express,	 ‘the	man‐	
‐land	 pair	 bonding’,	a	close	relationship	between	 a	human	 group	and	
certain	 territory.	 At	 the	political	 centre	 of	 this	 territory	 there	 is	 an	
effective	 control,	 which	 is	 based	 on	 uncontested	 administration,	
binding	 the	 area	 to	 a	 population.	 The	 strength	 of	 the	 entire	 struc‐
ture,	and	the	territorial	 integrity,	 depends	upon	 the	degree	of	cultur‐
al	 similarity	 present	 in	the	population	 and	upon	a	group's	perception	
of	this	particular	 territory	which	it	deems	to	be	its	own.	

The	territory	of	the	state,	precisely	bounded	and	administered	from	
a	state	capital,	is	united	under	the	umbrella	of	state	sovereignty,	which	
concerns	entire	area,	from	its	core	to	 the	most	 remote	 portion	 of	 the	
state.	 The	 state	 sovereignty	 terminates	 at	 the	 state	boundaries	 that	
define	 usually	 the	 effective	 state	 area	 and	 represents	 interfaces	 be‐
tween	 the	 sovereign	 territory	 of	 neighboring	 sovereign	 states.	 The	
presence	of	 distinctive	frontier	 zones,	 adjacent	 to	 certain	boundaries,	
will	 depend	 upon	 the	 pattern	 of	 colonization	 within	 the	 state	 and	
relationships	with	neighbors	(Muir	1975).	

The	 control	 of	 sovereign	 territory	 is	 a	 factor	 common	 to	 all	
states,	 but	 there	 are	differences	 among	 them	 in	 the	 effectiveness	 of	
this	control,	as	well	as	in	the	disposition	of	political‐geographical	sub‐	
‐regions.	 Muir	 underlines	 that	 ‘though	 the	 state	 is	 united	under	sov‐
ereignty	 and	 government,	 interplay	 between	 political	 man	 and	 the	
land	 creates	 a	 political‐geographical	 subdivision	 of	 state	 territory	
into	 sub‐regions	 which	 vary	 in	 form	 and	 function’	 (Muir	 1975).	
Frequently	 the	 state	 territory	 includes	 more	 than	 one	 core	 area,	 and	
these	additional	core	areas	may	constitute	nucleuses	of	distinctive	polit‐
ical	or	cultural	sub‐regions	that	are	the	main	subject	of	our	interest.	
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9. THE	UNITARY	STATE	

It	is	obvious,	 that	political	 geographers	 are	interested	 in	 the	ways	
in	which	states	are	organized	in	spatial‐political	 terms.	From	the	point	
of	view	of	the	political	 organization	of	states,	 in	sense	of	the	 functions	
of	the	central	authority	and	the	stage	of	the	distribution	 of	power,	 we	
may	 recognize	 three	 categories	 of	 states,	 namely:	 unitary,	 federal	
and	regional	states.	

As	 explained	by	Glassner	 and	de	Blij,	 ‘The	word	 »unitary«	derives	
from	 the	 Latin	 unitas	 (unity)	 that,	 in	 turn,	 comes	 from	unus	 (one).	 It	
thus	emphasizes	the	oneness	of	the	State	and	implies	a	high	degree	of	
internal	homogeneity	and	cohesiveness	...	The	unitary	State,	therefore,	
theoretically	has	one	strong	focus,		and	its	internal	differences	are		few’	
(Glassner,	Blij	1989).	

The	ideal	unitary	state	should	have	a	compact	shape	of	states’	terri‐
tory,	should	be	relatively	densely	populated	and	effectively	 inhabited,	
without	isolated,	less‐productive	areas	with	separate	concentrations	of	
population	that	could	express	centrifugal	tendencies,	and	should	have	
only	one,	 centrally	 located	area.	Such	a	 location	 ‘brings	all	peripheral	
areas	 within	 the	 shortest	 distance	 of	 the	 capital	 city	 and	 makes	 the	
presence	 of	 the	 core	 area	 and	 capital	 strongly	 felt	 in	 all	 parts	 of	 the	
State.	A	single	urban	center	that	is	disproportionally	large	and	influen‐
tial	in	the	affairs	of	the	State,	where	the	central	authority	resides,	and	
where	 national	 feeling	 is	 strongest,	 obviously	 constitutes	 a	 binding	
agent	 and	 a	 focus	 not	 only	 for	 the	 core	 area,	 but	 for	 the	 State	 as		
a	whole’	(Glassner,	Blij	1989).		

Although,	 for	 convenience,	 unitary	 states	 are	 subdivided	 into	 ad‐
ministrative	 units,	 the	 central	 authorities	 entirely	 control	 their	 local	
governments	 and	 determine	 how	 much	 power	 and	 competences	
should	they	achieve.	

France	is	often	seen	as	the	best	example	of	the	unitary	state.	It	has		
a	compact	territory	with	one	distinctive	more	or	less	centrally	located	
core	area	of	a	long	history,	the	heart	of	which	occupies	a	large	capital	
city	of	undoubted	 	 eminence.	 It	 also	has	politically	 conscious	popula‐
tion	 with	much	 historical	 perception	 and	 strong	 tradition	 as	 well	 as	
strong	 national	 feeling,	 with	 an	 exception	 of	 same	 ethnic	 minorities	
occupying	peripheral	 locations.	Until	 the	period	of	French	Revolution,	
allegiances		in	France	had	been	to	individual	historical	provinces	(such	
as	 Champagne,	 Bourgogne	 or	 Auvergne)	 rather	 than	 to	 France.	 That	
was	Napoleon	 I	who	swept	away	 the	old	system	of	 loosely	 tied	prov‐
inces	and	replaced	them	with	90	departments,	each	of	similar	size,	and	
each	headed	by	a	prefect	directly	 representing	 the	 central	political	 al	
authority.	Napoleon	also	developed	an	entirely	new	system	of	commu‐
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nication,	focusing	very		strongly	on	Paris	that	has	played	a	role	of	unifi‐
cation	factor.	

The	 unitary	 state	 system	has	 been	 copied	 on	 all	 of	 the	 continents	
and	nowadays	much	over	hundred	states	represent	a	unitary	 form	of	
organization.	In	fact,	many	of	them	express	a	considerable	heterogenei‐
ty	 and	display	multicore	 characteristics	 that	 reflect	 centrifugal	 forces	
within	formal	unity.	In	respect	to	their	internal	ethnic	or	cultural	varie‐
ty,	 they	might	probably	 function	much	better	as	 federal	states.	So	 far,	
however,	 a	 number	 of	 them	 on	 the	world	 political	map	 reaches	 only	
some	twenty	examples.	

10. THE	FEDERAL	STATE	

The	 term	 ‘federal’,	 according	 to	 Glassner	 	 and	 de	 Blij,	 ‘has	 its	
origin	 in	 Latin	»oederis«	meaning	league.	Its	implication	is	one	of	alli‐
ance,	 contract	 or	 coexistence	 of	 the	 State's	 internal,	 diverse	 regions	
and	peoples’	(Glassner,	Blij	1989).		

The	larger	a	state,	the	greater	may	be	the	physiographic,	racial,	eth‐
nic,	 or	 cultural	 diversity	 that	 may	 stimulate	 centrifugal	 processes.	 It	
seems	evident	that	only	political	framework	of	federal	state	may	func‐
tion	 to	 the	 satisfaction	 of	 the	majority	 of	 people	 of	 such	 a	 state.	 The	
federal	 framework	 can	 withstand	 centrifugal	 forces	 for	 it	 permits		
a	 central	authority	 to	 represent	 the	various	 	 entities	within	 the	state,	
such	as	provinces	or	regions.	It	is	achieved	owing	to	the	fact	that	each	
entity	is	represented	in	the	federal	government,	so	that	it	has	a	voice	in	
common	 interests	 concerning	 the	 entire	 federation	 as,	 for	 instance,	
defense,	 foreign	 affairs,	 communication	 etc.	 The	 federal	 government	
functions	in	a	federal	capital	city	located	in	an	especially	created	‘fed‐
eral	territory’	not	belonging	to	any	entity	in	order	to	avoid	any	form	of	
regional	favoritism.	On	the	other	hand,	the	federal	state	allows	all	these	
various	 entities	 to	 retain	 their	 own	 identities	 and	 to	 have	 their	 own	
capital	 city,	 autonomous	government	with	premier	or	governor,	 their	
own	laws,	policies,	internal	budget,	cultural	institutions,	customs,	and,	
sometimes,	even	their	own	foreign	representation.	

By	 their	 flexibility,	 the	 federal	 arrangement	seems	 to	 be	 a	 politi‐
cal	 solution	 for	 territories	 inhabited	 by	 groups	 of	 people	 of	 widely	
different	ethnic	or	cultural	origins,	too	 small,	 or	 too	dispersed,	 or	 too	
mixed	 together	 to	create	 their	 separate	 sovereign	states.	

The	federal	 framework	 	 is	able	to	accommodate	expanding	territo‐
ries	as	examples	of	the	United	States,	India	or	Brazil	show.	That	is	ob‐
vious	then	that	the	federal	state	may	have	more	than	one	core	area,	or	
a	number	of	subsidiary	cores.	Their	component	areas	may	have	quite	
different	characteristics	and	can	be	partly	isolated	each	from	other	by	
vast	 border	 zones	 sparsely	 inhabited	 by	 indigenous	 or	 other	 small	
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marginal	 groups	of	 population	dispersed	within	 empty,	 unproductive	
areas,	and	lacking	of	political	representation.	

According	to	Robinson,	 ‘a	federation	is	the	most	geographically	ex‐
pressive	of	all	political	systems.	It	is	based	on	the	existence	of	regional	
differences,	and	recognizes	the	claims	of	the	component	areas	to		per‐
petuate	their	individual	characters	...	Federation	does	not	create	unity	
out	of	diversity;	rather,	it	enables	the	two	to	coexist’	(Robinson	1961).	
This	coexistence	is	especially	successful	in	cases	where	the	differences	
mentioned	above	have	their	regional	expression,	that	is,	where	various	
peoples	see	 individual	parts	 	of	 	 their	country	as	a	homeland,	empha‐
sizing	 simultaneously	 a	 kind	 of	 patriotism	 to	 a	 common	 state	 as	 to		
a	motherland.	

In	an	age	of	an	open	market,	economic	planning	and	pervasive	so‐
cial	legislation,	state	intervention	into	almost	every	sphere	of	political,	
economic	and	social	life	is	inevitable.	Thus,	federal	systems	often	shift	
from	 dualism	 towards	 a	 co‐operative	 integrated	 federalism	 in	 which	
the	autonomous	units	work	in	partnership	with	the	state,	recognizing	
its	 supremacy	 while	 protecting	 the	 principle	 of	 regional	 autonomy	
(Dikshit	1971).	

Both	unitary	and	federal	states	have	been	often	criticized.	In	case	of	
the	former	it	is	because	of	the	centralization	of	power	and	lack	of	any	
form	of	 autonomy	 for	 administrative	 regions.	But	 also	 the	 federalism	
seems	not	to	be	a	panacea	to	all	problems	of	regional	diversity.	That	is	
true,	 that	 federal	model	 guarantees	 a	 division	 of	 power	 between	 the	
federal	 government	 and	 the	 governments	 of	 the	 component	 political	
units	 and	 that	 each	 level	 of	 government	 enjoys	 autonomy	 within	 its	
allocated	 sphere	 of	 control.	 However,	 the	 inner	 divisions	 of	 federal	
states	have	been	mostly	established	according	 to	ethnic	criteria,	with		
a	special	reference	to	bigger	nations	or	nationalities	and	this	may	not	
satisfy	other	groups	of	the	population.	

11. THE	REGIONAL	STATE	

A	solution,	 ‘a	midway	 area	between	 federalism	 and	 unitarianism’,	
seems	to	be	the	regional	state	 (the	 term	 first	 was	 introduced	 by	 the	
Spanish	scholar	 Juan	 Ferrando	Badia	 in	 1978).	According	 to	Glassner	
and	 de	 Blij,	 ‘Into	 this	 category	 we	 may	place	those	unitary	 States	in	
which	 considerable	 autonomy	 bas	 been	 granted	 to	 regions	 within	
them,	 generally	 regions	of	 ethnic	distinctiveness	 or	 remoteness	 from	
the	core	area’	(Glassner,	Blij	1989).		

All	 the	 successful	 examples	 of	 regional	 states	 can	be	 found	 in	Eu‐
rope,	Italy	being	the	first	 and	 probably	 the	 best	 one.	 Five	 Italian	 re‐
gions:	 Sardinia,	Sicily,	 Friuli‐Venezia	Giulia,	 Trentino‐Alto	 Adige	 and	
Valle	 d’Aosta	 have	 been	 functioning	 under	special	autonomous	 stat‐
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utes	 since	1947,	 owing	 to	 their	 politico‐	historical	and	 ethnical	condi‐
tions.	 In	 1970,	 however,	 another	 15	 regions	 elected	 their	 first	 re‐
gional	 councils	 (parliaments).	 These	regions,	 to	a	 large	extend,	were	
established	 according	 to	 former	 historic‐political	 divisions	 of	 the	
country	 and	 obtained	 traditional	 historic‐geographical	 names.	 Also	
Spain,	 that	 granted	 regional	 autonomy	 to	 Catalonia	 in	 1977	 and	
Basque	 provinces	 in	 1978,	 completed	 the	 process	 of	 creating	 a	 re‐
gion	 state	 in	 1983	 by	 granting	 autonomy	 to	 Extremadura,	 Castilla‐	
‐Leon,	 the	 Balearic	 Islands,	 and	 Madrid.	 The	 United	 Kingdom,	 Bel‐
gium,	 and	 the	 Netherlands	might	 be	 perhaps,	 too,	 good	examples	of	
regional	 states,	 for	 their	 basic	 historic‐geographical	 provinces	 have	
long	enjoyed	 a	 large	 measure	 of	 home	 rule.	 In	 case	of	Denmark	 and	
Finland	only		 their	overseas	 provinces,	 inhabited	 by	 native	 nationali‐
ties	 or	minority	 groups,	 have	 had	 some	autonomy	 and	are	gradually	
receiving	 more	 as	 the	 ‘devolution’	 of	 power	 from	 the	 center	 to	 the	
peripheries	continues.	
Glassner	 and	 de	 Blij	 add	 that	 a	 special	 case	 of	 states	 that	

might	 de	 facto	 fit	 into	category	 of	 regional	states	 are	 those	 with	
federal	 constitutions	 in	 which,	 however,	 federalism	 was	 never	
very	 real	 and	 has	 gradually	 given	way	 to	 centralization	(Glassner,	
Blij	 1989).	 The	 former	 Soviet	 Union,	 China,	 Burma	 and	 to	 some	
extend	 India,	 have	 been	 experienced	 such	 a	 manipulation.	 In	
these	cases,	instead	of	 devolution,	we	may	notice	a	step	backward,	
although	some	forms	of	regional	rights	have	been	preserved.	
The	 notion	 of	 a	 regional	 state	 is	 quite	 new	 and	 untested.	

Glassner	 and	 de	 Blij	 underline	 that	 ‘There	 is	 both	 ample	 scope	
and	 real	 need	 for	 investigations	 into	 the	utility	 of	 borne	 rule	 or	
autonomy	as	a	device	 for	governing	 as	a	device	for	governing	are‐
as	inhabited	by	minority	ethnic	groups	or	those	separated	from	the	
area	of	a	country	or	those	with	greatly	different	 economic,	physio‐
graphic,	 or	 political	 conditions	 ...	 The	suggestion	 ...	 of	 a	 tendency	
toward	 equilibrium	 is	 worth	 testing.	 Perhaps	 it	 offers	 hope	 for	
resolution	 of	 some	 problems	 of	 government	 in	 this	 restless	 world’	
(Glassner,	Blij	1989).	

12. TOWARDS	THE	REGION	

Desmond	 Morris,	 the	 author	 of	 ‘The	 human	 Zoo’	 (Morris	
1969)	 underlines	 that	 the	 transition	from	life	 among	smaller	(for	
instance	 tribal)	groups	 to	 state	 communities	has	 far	outstripped	
mankind’s	 capacity	 for	 biological	 adaptation.	 We	 seem	 to	 be	 still	
adapted	 to	 life	 in	 ‘tribal’	 societies,	 within	 which	 relationships	
between	 members,	 and	 between	 members	 and	 leaders,	 were	
more	 personal,	 and	 hierarchies	 of	 dominance	 established.	 Many	
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tensions	 arise	when	we	are	 transposed	 into	a	state	milieu	 for	 the	
state	community,	or	 ‘supertribe’,	 is	 far	 too	 large	 to	 permit	 closer	
relationship	 between	all	 members.	Morris	 sees	man's	response	 in	
the	 establishment	 of	 regional	 or	 interest‐based	 subgroups	within	
the	‘supertribes’.	
Recently,	 also	among	 geographers	arises	a	need	for	 the	 region‐	

‐scale	 studies.	 Glassner	 and	 de	 Blij	 stress	 that	 ‘In	 their	 quest	 for	
ever‐new	behavioral,	 statistical,	or	 theoretical	 subjects,	many	con‐
temporary	political	geographers	seem	to	be	forgetting	their	roots.	If	
they	are,	indeed,	geographers	–	not	social	historians,	political	scien‐
tists	economists,	or	sociologists	–	then	they	must	be	concerned	with	
places,	where	things	are	happening.	Those	concerned	with	political	
units	 smaller	 than	 a	 state	 would	 perform	 a	 useful	 service	 if	 they	
would	produce	political	geographies	of	Punjab	(or)	of	the	Midlands	
...	This	would	help	us	all	to	understand	better	the	stories	behind	the	
headlines	(Glassner,	Blij	1989).		
For	 most	 regional	 scientists	 today,	 however,	 the	 region	 repre‐

sents	merely	a	 taxonomic	category,	a	 functional	subunit	of	certain	
wider,	mostly	national,	space.	Regionalization	appears	as	primarily	
a	 technical	 task	which	can	result	 in	a	variety	of	abstract	divisions.	
The	 majority	 of	 these	 arbitrary	 lines,	 however,	 drawn	 on	 maps,	
have	 not	 been	 satisfactory	 to	 people	 for	whom	a	 region	 has	 been		
a	real	place,	created	by	a	particular	group	of	people	 in	 interaction	
with	their	environment,	an	actual	location,	such	as	Brittany	or	Sax‐
ony	for	example,	palpable	to	anyone	who	experienced	it.	
The	intellectual	concept	of	so	called	 ‘natural’	regions,	as	well	as	

"regionalism"	 as	 a	 modern	 political	 movement,	 had	 nineteenth‐	
‐century	 French	 origins.	 It	 drew	 heavily	 upon	 ‘la	 tradition	 vi‐
dalienne’.	 Vidal	 de	 la	 Blache’s	 school	 of	 thought,	 expressed	 most	
widely	 in	 his	 works:	 ‘Les	 regions	 francaises’	 (Vidal	 de	 la	 Blache	
1910)	and	‘Les	divisions	regionales	de	la	France’	(Vidal	de	la	Blache	
1913),	and	followed	by	other	scholars,	were	disseminated	through‐
out	 France	 as	 his	 pupil	 s	 (de	 Martonne,	 Demangeon,	 Blanchard)	
continued	 his	 method	 of	 approaching	 the	 study	 of	 geography	
through	regional	monographs.		
An	 important	 role	 in	 the	 birth	 of	 modern	 regionalism	 and	 re‐

gional	policy	played	peripheral	regions	with	a	strong	historical	and	
cultural	identity,	such	as	Scotland,	Brittany	and	Occitania.	American	
regionalism	 was	 a	 response	 to	 the	 far‐reaching	 social	 economic	
changes	 which	 occurred	 during	 the	 first	 half‐a‐century	 after	 the	
Civil	War.	According	 to	Friedmann	and	Weaver,	 the	economic	dif‐
ferences	between	the	well‐developed,	urbanized	and	industrialized	
North	 and	 the	 poor,	 rural,	 politically	 handicapped	 South	 dramati‐
cally	 increased	 then.	 The	 American	 South	 had	 always	 been	 an	
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agrarian	society,	and	perhaps	because	of	that,	 its	culture	exhibited		
a	degree	of	regional	unity.	But	after	the	Civil	War	politically	the	re‐
gion	was	subordinated	to	the	North	while	its	traditional	culture,	its	
last	 proud	 possession,	 was	 being	 destroyed	 by	 machine	 industry	
and	 alien	 lifestyles.	 It	 caused	 a	 sudden	 intellectual	 awakening	 to	
these	forces	in	the	1920th	an	1930th	which	created	both	backward‐	
‐looking	 Southern	 Agrarians	 and	more	 liberal‐minded	 New	 South	
movements	(Friedmann,	Weaver	1979).	
It	was	not	until	 the	 late	1930s,	however,	 that	 regionalism’s	ap‐

proach	 found	 the	 scientific	 interpretation	 and	 international	 audi‐
ence.	That	was	Lewis	Mumford	who,	 in	his	well‐known	essay	 ‘The	
Culture	 of	 Cities’	 (Mumford	 1938),	 set	 down	 the	 interpretation	 of	
regionalism	on	the	base	of	an	evolutionary	history	of	Western	civi‐
lization	 and	 explained	 the	 role	 of	 indigenous	 territorial	 society	 in	
creating	urban	culture.	
To	Mumford	the	region	is	an	evolutionary	product;	rationally	de‐

fined,	 it	 is	 the	 locus	 of	 human	 communities.	 As	 he	wrote	 in	 1938	
‘the	region,	as	a	unit	of	geographic	individuation	is	given:	as	a	unit	
of	 cultural	 individuation	 it	 is	 partly	 the	 deliberate	 expression	 of	
human	will	and	purpose.	The	poles	of	these	two	aspects	of	regional	
life	are	the	raw	physiographic	region	and	the	city:	they	express	the	
extremes	of	natural	and	human	control.	The	human	region,	in	brief,	
is	a	complex	of	geographic,	economic,	and	cultural	elements’	(Mum‐
ford	1938).		

13. REGIONALISM	

Regionalism	is	 a	 notion	 univocally	associated	 with	 a	 region	 and,	
likewise,	 it	 is	 differently	 defined	 by	 particular	 branches	 of	 science.	
Geography	 itself	 credited	regionalism	 with	 various	 contents.	 For	 ex‐
ample	 Pawłowski,	 who	was	 a	 continuator	 of	the	 Vidal	 de	 la	Blache’s	
school,	 described	 it	 as	 a	 ‘movement	 aiming	 at	 distinguishing	and	ex‐
amining	certain	objects	and	occurrences	taking	place	on	the	surface	of	
the	 Earth	 according	 to	 the	 innate	 regions,	 that	 	 is	 provinces’	
(Pawłowski	 1934).	Ormicki,	 for	 his	 hand,	 distinguished	 an	 economic	
regionalism	 defining	it	as	an	teleological	 (that	is	intentional)	regional‐
ism	 which	 is	 the	 basis	 of	 practical	 activity.	 On	 the	 other	 hand	 the	
building	 of	structures	of	a	cultural	regionalism	would	be	based	on	the	
development	 of	physical	 and	material	 living	standards	of	a	man	 (Or‐
micki	1934).	

The	 contemporary	 understanding	 of	 the	 essence	 of	 regionalism	
puts	aside	the	geographical	determinism	of	the	late	19th	and	the	early	
20th	 centuries,	 which	 regarded	 a	 geographical	 region	 as	 a	 ‘natural	
region’.	 The	 essence	 of	 regionalism	 arises	 from	 the	 needs	 of	 a	 man	



122		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	

and	his	attitude	towards	a	place,	 from	his	life	and	activities	in	various	
spatial	 dimensions.	 Thus,	 regionalism	 is	 always	 connected	 on	 one	
hand	 with	 a	 certain	 concrete	 fragment	 of	 space	 (sphere	 of	 life)	 – 	
region,	 and	 on	 the	 other	 hand	 with	a	conscious	 feeling	 of	 separate‐
ness	 of	 a	 given	 group	 of	 population,	 and	 at	 the	 same	 time	 this	 sepa‐
rateness	has,	more	or	less	so,	territorial	roots.	All	types	of	regionalism	
have,	 as	 their	 dormant	 feature,	 the	 attachment	 to	 one's	 own	 land,	
one's	 ‘small	 native	 land’.	 There	 were	 various	 	 attempts	 	 of	 	 space	
classification	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 its	 perception,	 creation	 and	
adoption	 by	 a	 man	 (Moles	 and	 Rohmer	 1973,	 Strassoldo	 1984	 and	
others)	but	in	all	of	them,	however,	there	is	a	regional	aspect.	 	

Thus,	 regionalism	should	 be,	 on	 one	 hand,	 connected	 with	 a	 cer‐
tain	 element	 of	spatial	 structure,	 and	on	the	other	 hand	with	 the	ex‐
istence	 of	 a	 group	 of	 people,	 which	 in	 a	 sociological	 sense	 may	 be	
called	 ‘a	regional	 corporate	 body’.	 Szczepański	 uses	 a	term	 ‘regional	
corporate	body’	 to	 describe	 any	 group	 of	 people	 in	which	 there	 was	
formulated	 and	 is	 still	 existent	 a	 certain	 social	bond,	 and	 the	 source	
of	 this	 bond	 is	 a	 similar	 attitude	 of	 the	 inhabitants	 to	 a	 common	
property	 which	 is	 the	 land.	 Thus	 territorialism	 has	 a	 constitutive	
influence	 on	 the	 formation	 of	bonds	 uniting	 the	members	of	a	region‐
al	corporate	body		(Szczepański	1967).	

Ossowski	 concludes	 that	 a	regional	 corporate	 body	 is	a	 territorial	
collectivity	which,	more	 or	 less	 so,	 has	 a	 feeling	 of	 separateness,	 but	
it	 does	 not	 regard	 itself	 as	 a	 nation	and	 usually	 is	 a	part	 of	 national	
collectivity.	 Ossowski	 introduced	 notions	 of	 ‘private	 fatherland’	 (or	
homeland)	 and	 ‘regional,	 ideological	 fatherland’	 which	 are	 identified	
by	 the	 elements	 of	 regional	 bonds	 such	 as	 objective	 –	 a 	 territory,	
and	 subjective	 – 	 a	conviction	of	 inhabitants.	A	‘private	 fatherland’	is	
perceived	 through	a	 prism	of	individual	 experience	 of	 a	man.	 On	 the	
other	 hand,	 the	 feeling	 of	 a	 ‘regional	 ideological	 fatherland’	 is	 based	
on	 the	 conviction	 of	 an	 individual	 about	 his	 participation	 in	 the	
community’s	 life,	which	 is	based	 on	 the	unity	 of	 inhabitants	 and	 the	
territory.	 Thus,	 an	 area	becomes	 a	 common	 property	 for	 an	 individ‐
ual,	 and	 its	 inhabitants	 are	 the	 members	 of	 a	 mutual	 lot	(Ossowski	
1967).		

Regionalism	arises	from	a	particular	attitude	of	an	individual,	which	
is	 a	 reflexion	 of	 a	 certain	 state	 of	 individual’s	 consciousness.	 Kwiat‐
kowski	defines	 such	an	attitude	by	means	of	 the	 following	 set	of	 fea‐
tures:	
 the	attachment	to	one's	own	area,	
 the	conviction	that	this	area	possesses	positive	features,	which	dif‐
ferentiate	it	from	other	territories	belonging	to	the	national	fatherland,	
 the	 conviction	 that	 the	 community	 inhabiting	 the	 area	 creates,	 or	
have	created,	some	definite	values	which	constitute	an	original	culture,	
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 the	feeling	of	identification	with	a	community	and	its	culture,	
 the	 anxiety	 to	manifest,	 through	 social	 activity,	 the	 attachment	 to		
a	homeland	and	a	positive	evaluation	of	its	features	and	identification	
with	a	regional	corporate	body	and	its	culture	(Kwaśniewski	1986).	

Regionalism	seems	to	be	a	result	of	a	specific	consciousness	of	a	re‐
gional	corporate	body’s	members,	 resulting	 from	a	definite	 emotional	
attitudes	 of	 its	 members	 towards	 a	 concrete	 area.	 The	 members	 of	
such	a	body	 have	a	feeling	of	a	territorial	 identity,	 and	speaking	more	
strictly	of	a	regional	 identity.	The	origin	of	this	 identity	can	be	varied.	
It	may,	for	example,	 arise	from	the	natural	 features	of	an	area,	which	
created	 a	part	 of	 the	consciousness,	 or	be	a	picture	of	the	 conscious‐
ness	containing	symbolic	elements	of	the	space,	created	in	the	histori‐
cal	process	of	its	delimitation.	

An	important,	or	perhaps	the	most	important,	factor	of	shaping	the	
regional	 identity	is	the	feeling	of	cultural	 identity.	The	problem	of	the	
identity	is	to	some	extent	inscribed	in	the	history	of	a	society,	not	only	
regional,	 and	in	some	periods	 of	crisis	or	turning	point	 it	becomes	 an	
important	 motive	 power	 of	 social	 activities,	 among	 them	 regional‐
istic	activities.	

Modern	 regionalism	 arises	 from	 a	 protest	 against	 anonymity	 of	
life,	 obliteration	 of	 differences	 between	 people	 and	 their	 unification.	
It 	 is	 to	 secure	 the	 optimal	participation	 in	 the	 realization	 of	 state's	
aims	without	 losing	 own	 identity.	 Regionalism	 causes	 the	interest	of	
people	 with	 the	 past,	 its	 cultural	 roots,	 what	 strengthens	 a	 modern	
creation	of	one's	own	region.	

Regionalism	 and	regional	 research	always	reflected	 the	 balance	of	
power	 and	political	 relations,	 speeding	up	 or	 slowing	 the	 process	 of	
country’s	 democratization.	 It	 served	 both	 the	 socialization	 of	 gov‐
ernment’s	 forms	 and	 the	 strengthening	 of	 authoritarian	 rule.	 Re‐
gionalism	 determines	 the	 strength	 and	 vitality	 of	 many	 nations	and	
countries	owing	to	the	exemplification	 of	community's	 subjectivity.	 It	
releases	 an	 additional	 social	 energy	 not	 only	 related	 to	 the	 cultural	
sphere	but	also	to	other	spheres	of	life,	especially	economic.	Thus,	there	
is	research,	both	in	Western	Europe	and	in	Poland,	for	a	‘sleeping	 poten‐
tial’	in	 local	 and	 regional	communities	 and	 the	stimulations	of	the	so‐	
‐called	‘development	from	below’.	
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REGION	W	NAUCZANIU	GEOGRAFII		

Przedstawiony	w	tytule	 temat,	wbrew	pozorom,	 jest	zagadnieniem	
bardzo	trudnym,	ponieważ	jest	bezpośrednio	związany	z	teoretyczno‐	
‐metodologicznymi	pytaniami	dotyczącymi	istoty	geografii	 jako	nauki.	
Współczesna	geografia	cierpi	na	kryzys	tożsamości,	którego	widomym	
znakiem	jest	pogłębiający	się	jej	rozpad	na	integralne	nauki	nazywane,	
najczęściej	 już	 tylko	z	racji	szacunku	dla	wspólnego	dziedzictwa	osią‐
gnięć	poznawczych	oraz	wygody	organizacyjnej,	geograficznymi.	Spory	
o	istotę	samej	geografii	jako	nauki,	dotyczą:		
–	 przynależności	 do	 dziedziny	 nauk	 przyrodniczych	 czy	 społeczno‐	
‐humanistycznych,	 co	 wiąże	 się	 z	 kontrowersją	 dotyczącą	 podstaw	
metodologicznych	geografii,		
–	formułowania	różnorodnych	celów	badawczych,	zasadniczo	odmien‐
nych	dla	geografii	fizycznej	i	geografii	społeczno‐ekonomicznej,		
–	funkcji	poznawczych	dyscypliny,	tzn.	co	i	jak	ma	opisywać	oraz	wyja‐
śniać;		
–	 znaczenia	edukacyjnego,	 tzn.	 jakich	 treści	ma	nauczać	 i	które	umie‐
jętności	kształtować.		

Kluczowe	 dotychczas	 pojęcia	 dla	 geografii,	 takie	 jak:	 środowisko	
geograficzne	 i	 region	 geograficzny,	 przestały	mieć	 znaczenie	 zasadni‐
cze	dla	nauk	geograficznych	i	są	przez	samych	geografów	formułowane	
i	interpretowane	odmiennie.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	dawny	sens	
ontologiczny	 geografii	 został	 gdzieś	 zagubiony.	 Pojawiające	 się	 coraz	
częściej	 postulaty	 o	 rekonstrukcję	 istoty	 tej	 dyscypliny	 mają	 zatem	
uzasadnienie	zarówno	z	naukowego,	jak	i	edukacyjnego	punktu	widze‐
nia.		

Wspomniany	kryzys	tożsamości	geografii	jako	nauki	znajduje	swoje	
odbicie	 w	 różnorodności	 poglądów	 na	 istotę	 regionu,	 jego	 znaczenie	
teoretyczne	 i	 poznawcze,	 co	 z	 kolei	 utrudnia	 sformułowanie	 jasnej	
koncepcji	 szkolnej	 edukacji	 regionalnej	 –	 pojęcia	 regionu	 i	 wynikają‐
cych	z	niego	treści	nauczania	oraz	dydaktycznej	formy	ich	przekazu.		

																																																													
	 Praca	 została	 wydana	 w	 2003	 r.	 w	 czasopiśmie	 Przegląd	 Edukacyjny,		

2	(39),	Wojewódzki	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Łodzi,	Łódź,	s.	2‐12.	
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Od	ponad	100	lat	(od	przełomu	XIX	i	XX	w.)	trwa	dyskusja	dotyczą‐
ca	ogólnej	 koncepcji	 regionu	 geograficznego	oraz	 roli	 geografii	 regio‐
nalnej	 w	 wielkiej	 syntezie	 geograficznej	 i	 przekazie	 zintegrowanej	
wiedzy	geograficznej.		

U	podstaw	naukowych	kontrowersji	narosłych	wokół	pojęcia	regio‐
nu	tkwią,	co	najmniej	dwie	przyczyny	zasadnicze:		
1.	 Rozbieżności	 co	 do	 istoty	 regionu	 geograficznego;	 definiowanego	
przez	 jednych	 geografów	 jako	 obszaru	 jedynie	 naturalnego	 (czytaj:	
przyrodniczego)	 –	 krainy	 geograficznej,	 natomiast	 przez	 innych,	 jako	
obszaru	również	antropogenicznego	(czytaj:	nienaturalnego,	sztuczne‐
go,	albo	 jak	określał	 to	S.	Pawłowski	 (1934)	„zewnętrznego”	 lub	„nie‐
ziemskiego”);		
2.	 Uznawanie	 regionu	 jako	 bytu	 istniejącego	 obiektywnie	 (np.	 region	
naturalny‐fizycznogeograficzny)	i	stanowiska	przeciwnego,	które	trak‐
tuje	 region	 jedynie	 jako	 narzędzie	 badania	 i	 działania	 (Dziewoński,	
1967).		

Wiedza	geograficzna	 jest	ze	swojej	natury	heterogeniczna,	bowiem	
dotyczy	zarówno	człowieka,	 jak	 i	materialnej	rzeczywistości,	w	której	
on	 żyje.	 Różnorodność	 treści	 badanych	 sprawia	 ogromne	 trudności		
z	przekazem	ich	wyników	na	poziom	szkolny,	bez	jednoznacznie	okre‐
ślonego	 nadrzędnego	 sensu	 poznania,	 wedle	 którego	 wiedza	 geogra‐
ficzna	 byłaby	uporządkowana	 i	 przekazywana.	 Jestem	 skłonny	 twier‐
dzić,	że	taki	sens	nadrzędny	został	dzisiaj	zatracony.	Jest	to	ściśle	uwa‐
runkowane	nieokreślonością	 istoty	geografii	 jako	nauki,	która	straciła	
swojego	 „ducha”,	 tzn.	 przewodni	 motyw,	 według	 którego	 świat	 czło‐
wieka	zostaje	opisywany.		

Spektakularnym	 potwierdzeniem	 tego	 stanu	 rzeczy	 są	 struktury		
i	 treści	większości	 programów	szkolnych	 geografii	 (w	 tym	 także	 tzw.	
podstaw	 programowych	 określonych	 przez	 ministerstwo).	 Czytając	
programy	 wydaje	 się,	 że	 jedyną	 myślą	 przewodnią	 autorów	 jest	
umieszczenie	w	nich	możliwie	dużo	różnych	faktów	w	postaci:	defini‐
cji,	 informacji	 i	wyjaśnień	 szczegółowych,	które	 stworzyły	wąsko	wy‐
specjalizowane	nauki	geograficzne.		

Prezentowany	 artykuł	 jest	 głosem	w	 szeroko	 rozumianej	 dyskusji	
dotyczącej	kształtu	geografii	szkolnej.	Wspomniane	dylematy	nurtują‐
ce	geografię	stanowią	bardzo	istotne	zmienne	warunkujące	ten	kształt.	
Wprowadzenie,	 a	właściwie	 powrót	 do	 koncepcji	 regionu	 geograficz‐
nego	i	związanej	z	nim	wiedzy	regionalnej,	może	stać	się	przewodnim	
motywem	całego	szkolnego	procesu	dydaktycznego,	przywracając	jego	
zasadniczy	 sens.	 Ponowne	 odwołanie	 się	 do	 geografii	 regionalnej		
w	 szkole	wiąże	 się	 z	 koniecznością	 pewnej	 rekonstrukcji	 przedmiotu	
jej	zainteresowań,	zgodną	ze	współczesnymi	poglądami	na	wielopłasz‐
czyznowy	 sens	 pojęcia	 region	 oraz	 rozwój	 regionalny.	Wydaje	 się,	 że	
jest	ku	temu	doskonały	czas,	ponieważ	słowo	region,	a	także	regiona‐
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lizm,	 stały	się	 terminami	modnymi	używanymi	zresztą	w	bardzo	róż‐
nych	znaczeniach	 i	 celach	przez:	polityków,	dziennikarzy,	administra‐
torów,	menegerów,	wojskowych,	działaczy	społecznych	i	wielu	innych.		

Zasadniczym	celem	artykułu	jest	próba	odpowiedzi	na	kilka	zasad‐
niczych	pytań:	1)	jakiej	geografii	mamy	nauczać	w	szkole?	2)	czy	mamy	
prezentować	spójną	wiedzę	o	czymś,	czy	tylko	luźny	zbiór	treści	odno‐
szących	 się	 do	 wiedzy	 cząstkowej	 dostarczanej	 na	 potrzeby	 szkolne	
przez	mniej	lub	bardziej	dynamicznie	rozwijające	się	nauki	geograficz‐
ne?	3)	czym	jest	region	i	wiedza	regionalna	oraz	jaką	funkcję	spełniają	
treści	regionalne	w	nauczaniu	geografii	w	szkole?		
Tak	 sformułowane	pytania	prowadzą	do	 zastanowienia	 się	nad	wyja‐
śnieniem	 znaczenia	 pojęcia	 „region”	 w	 geografii,	 poprzez	 określenie	
jego	 złożonych	 treści	 przedmiotowych	 i	 psychospołecznych	 oraz	wy‐
kazania,	że	nauczanie	wiedzy	regionalnej	powinno	stanowić	podstawę	
geograficznej	edukacji	szkolnej.		

Rozwinięcie	 postawionych	 celów	 wymaga	 pewnej,	 z	 konieczności	
ograniczonej,	 refleksji	 odnoszącej	 się	 do	 istoty	 geografii	 jako	 nauki	
oraz	jej	szkolnego	odpowiednika.	Refleksja	ta	posłuży	do	przedstawie‐
nia	 i	 uzasadnienia	 słuszności	 mojej	 propozycji	 nauczania	 geografii		
w	 szkole	 jako	przedmiotu	dostarczającego	wiedzy	o	 regionach	geogra‐
ficznych	na	ich	różnych	poziomach	organizacji	społeczno‐przestrzennej	
i	formalno‐terytorialnej.	Stoję	na	stanowisku,	że	geografia	jest	dyscypli‐
ną	 naukową,	 dla	 której	 nadrzędnym	 celem	 jest	 badanie	 społeczno‐	
‐przyrodniczej	lub	przyrodniczo‐społecznej	istoty	środowiska	człowieka.		

Cele	artykułu	zostaną	omówione	w	postaci	sześciu	tez	o	charakterze	
diagnostycznym	 i	 postulatywnym.	 Odnoszą	 się	 one	 do	 ram	 geografii	
szkolnej,	wyznaczonych	przez	programy	nauczania	 i	 licznie	ukazujące	
się	na	rynku	wydawniczym	podręczniki.	 Jedne	 i	drugie	pośrednio	od‐
zwierciedlają	 wyobrażenie	 ich	 autorów	 o	 tym,	 czym	 jest	 geografia	
szkolna,	oraz	wynikają	z	poglądów	na	istotę	geografii	prezentowanych	
w	 literaturze	 naukowej.	 Te	 poglądy	 są	 efektem	 współczesnych	 osią‐
gnięć	 teoretycznych	 geografii	 oraz	 rekonstrukcji	 fundamentów	myśli	
geograficznej	ukształtowanej	w	procesie	jej	historycznego	rozwoju.		
Teza	 1.	 W	 praktyce	 szkolnej	 treści	 geograficzne	 upowszechniane	 są	
jako	wiedza	o:		
1.	 Poszczególnych	 komponentach	 środowiska	 przyrodniczego	 (ściślej	
rzecz	biorąc,	przyrody	nieożywionej);		
2.	Niektórych	elementach	materialnego	zagospodarowania	przestrzeni	
przez	 człowieka,	 zwłaszcza	 tych,	 którym	 odpowiadają	 dostatecznie	
rozwinięte	 geografie	 branżowe	 (społeczno‐ekonomiczne)	 działalności	
gospodarczej	człowieka;		
3.	 Ludności	 –	 traktowanej	 w	 kategorii	 rozmieszczenia	 w	 przestrzeni	
fizycznej,	zachowań	biologicznych	i	przestrzennych	oraz	jej	cech	biolo‐
giczno‐społecznych.		
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Wynikające	 z	 tego	 szczegółowe	 treści	 edukacyjne	 stanowią	 dość	
luźno	 ze	 sobą	 powiązany	 zbiór	 faktów,	 definicji	 i	 uogólnień	 cząstko‐
wych,	systematycznie	powiększany,	zgodnie	z	rozszerzającymi	się	po‐
lami	 zainteresowań	 wyspecjalizowanych	 dyscyplin	 geograficznych.	
Treści	te	są	przekazywane	do	szkoły	w	postaci	podręczników.	Książki	
te,	w	zakresie	podstawowych	pojęć,	różnią	się	bardzo	często	od	siebie,	
w	 zależności	 od	 poglądów	 ich	 autorów	 ukształtowanych	 przez	 profil	
specjalizacji	geograficznej	i	wykorzystanej	w	nich	literatury.		

Mimo	 trwającej	od	wielu	dziesiątków	 lat	dyskusji,	 a	 także	 licznych	
programowych	 deklaracji	 o	 integracji	 treści	 wiedzy	 geograficznej		
i	ujmowaniu	 jej	w	sposób	problemowy,	dominuje	podejście	 sumacyjne	
preferujące	wybiórczą	wiedzę	faktograficzną,	często	zupełnie,	albo	jedy‐
nie	 formalnie	 ze	 sobą	 powiązaną.	 Dotyczy	 to	 prezentowanych	 zjawisk	
przyrodniczych,	a	szczególnie	społeczno‐ekonomicznych,	nie	mówiąc	już	
o	 stykach	 przyrodniczo‐społecznych	 czy	 też	 przyrodniczo‐ekonomicz‐
nych.	Warto	w	tym	miejscu	przypomnieć	i	odwołać	się	do	wciąż	aktu‐
alnej	i	nie	zrealizowanej	wizji	geografii	W.	Nałkowskiego	(1851–1911),	
wyrażanej	 przede	 wszystkim	 w	 treści	 jego	 dzieł,	 ale	 także	 już	 w	 sa‐
mych	 ich	 tytułach,	 które	 warto	 przypomnieć:	 Geografia	 rozumowa,	
Geografia	poglądowa	 i	Geografia	malownicza.	W	pierwszym	z	wymie‐
nionych	dzieł	Nałkowski,	ukazując	geograficzną	jedność	naukowej	tre‐
ści	 i	 metod	 kształcących,	 pisał:	 „geografia	 rozumowa	ma	 na	 celu	 nie	
tylko	wpakowanie	w	głowę	ucznia	największej	możliwie	liczby	luźnych	
faktów,	lecz	nauczenie	go	rozumowania,	myśleć	geograficznie”.	To	my‐
ślenie	 geograficzne	 określał	 i	 definiował	 jako	 „zmysł	 geograficzny”,	
którego	 kształcenie	 jest	 istotą	 edukacji	 szkolnej.	 Jego	 rozwijanie	 wi‐
dział	 Nałkowski	 poprzez	 realizację	 zasady	 poglądowości:	 „w	 klasach	
niższych	 w	 drodze	 bezpośredniej	 obserwacji	 najbliższego	 otoczenia		
a	w	klasach	wyższych	nauczaniu	regionalnym”.	Ważną	funkcję	eduka‐
cyjną	stanowiło	kształcenie	 i	odwołanie	się	do	zmysłów	estetycznych	
uczniów	–	 stąd	 	Geografia	malownicza	–	polegające	na	analizie	krajo‐
brazów	 znanych	 zarówno	 z	 autopsji,	 jak	 i	 ich	 opisów	 dokonywanych	
przez	podróżników,	poetów	 i	pisarzy.	Ten	wybitny	polski	 geograf	nie	
miał	 również	 wątpliwości,	 czym	 jest	 książka	 geograficzna	 pisząc:	
„książka	naukowa	lub	pedagogiczna	powstaje	przez	powiązanie	faktów	
cementem	 przyczynowości;	 poszczególne	 fakty	 winny	 być	 tutaj	 nie	
celem,	 lecz	 środkiem	 służącym	 jako	 ilustracja	 lub	 dowody	 pewnych	
ogólnych	praw	naukowych”.		
Teza	2.	Przedmiot	geografii	w	ujęciu	szkolnym	powinien	prezentować	
geografię	jako	zintegrowany	system	wiedzy.		

Teza	 ta,	 o	 charakterze	 postulatywnym,	ma	wiele	 uzasadnień.	 Naj‐
ważniejsze	 z	 nich	 odnosi	 się	 do	 tradycji	 i	 związanej	 z	 nią	 prezentacji	
licznych	poglądów	na	geografię	jako	naukę	uogólniającą.		



Region	w	nauczaniu	geografii	 131	

Korzenie	geografii	jako	nauki	o	człowieku	i	jego	środowisku	sięgają	do	
starożytności.	Wybitny	 geograf	 i	 filozof	 Strabon	 uważał,	 że	 geografia	
jest	nauką	o	„ekumenie”,	czyli	świecie	zamieszkanym	i	wyzyskiwanym	
gospodarczo	 przez	 człowieka.	 Podstawowym.	 zadaniem	 geografii	 był	
opis	Ziemi	i	poszczególnych	krajów.	Ten	wybitny	filozof	był	zatem	pre‐
kursorem	geografii	 jako	wiedzy	o	regionach	i	z	natury	rzeczy	określał	
ją	 jako	 dyscyplinę	 ujmującą	 rzeczywistość,	 w	 której	 żyje	 człowiek,		
w	sposób	możliwie	szeroki	i	zintegrowany,	jako	specyficzną	całość.		

Holistyczna	 idea	 geografii	 najlepiej	 przedstawiona	 była	w	 obrębie	
tzw.	 geografii	 klasycznej	 przez	 twórców	 naukowej	 geografii	 A.	 von	
Humboldta	 i	K.	Rittera.	Obaj	uczeni	 stworzyli	wielkie	 syntezy	geogra‐
ficzne	 (Kosmos,	Humboldt	w	 1845	 oraz	 Erdkunde,	 Ritter	w	 1865	 r.),	
które	stanowiły	podstawę	dla	rozwoju	współczesnej	myśli	geograficz‐
nej.	Jak	pisze	W.	Wilczyński	(1996),	„Każdy	z	nich	propagował	koncep‐
cję	geografii	jako	nauki,	której	przedmiot	nie	ogranicza	się	do	poszcze‐
gólnych	 sfer	 rzeczywistości,	 ale	 obejmuje	 całość,	 na	 którą	 składa	 się	
przyroda,	społeczeństwo	i	wszelkie	wytwory	ludzkiej	kultury”.		

Humboltowsko‐ritteriańska	 koncepcja	 badania	 Ziemi	 jako	 miejsca	
życia	 ludzi	przestała	być	głównym	celem	geografii	pod	wpływem	roz‐
woju	myśli	 pozytywistycznej,	 w	 której	 poznanie	 empiryczne,	 skrajny	
nominalizm	oraz	wiedza	przyrodnicza	 stanowiły	 jedyne	 źródła	praw‐
dy.	W	nauce	nie	chodzi	o	przyczyny,	a	o	prawa	funkcjonalne,	wykryciu	
tych	 praw	 sprzyjają	 badania	 poszczególnych	 elementów	 świata	 przy‐
rody.	Pod	wpływem	tych	poglądów	zapoczątkowany	został	proces	roz‐
padu	 geografii	 na	 szereg	 dyscyplin	 szczegółowych,	 które	 określając	
możliwie	wąsko	swój	przedmiot	i	metody	badań,	częściej	ze	sobą	rywa‐
lizują	niż	współpracują.	Forsowany	był	pogląd,	że	geografia	jest	nauką	
przyrodniczą,	co	znalazło	wyraz	zarówno	w	organizacji	geografii	aka‐
demickiej,	 jak	i,	co	gorsze,	głęboko	zapadło	w	świadomość	społecznej.	
W	miejsce	geografii	jako	jednej	nauki	pojawiły	się	dyscypliny	szczegó‐
łowe,	które	stopniowo	uzyskują	statut	odrębnych	nauk.	Upowszechnił	
się	termin	„nauki	geograficzne”.	Dychotomiczny	podział	na	dyscypliny	
fizyczne,	silnie	związane	z	 innymi	naukami	przyrodniczymi,	oraz	spo‐
łeczno‐ekonomiczne	należące	do	nauk	humanistycznych	spowodował,	
że	 holistyczna	 i	 antropocentryczna	 idea	 geografii	 została	 zastąpiona	
podejściem	 redukcjonistycznym,	 charakterystycznym	 dla	 pozytywi‐
stycznej	 koncepcji	 nauki	 i	 jej	 scjentystycznego	 wzorca	 badawczego.	
Każda	 z	 powstałych	 dziedzin	 geograficznych	w	 odmienny	 sposób	 in‐
terpretuje	przedmiot	i	cele	swoich	badań,	funkcje	geografii	 jako	nauki	
oraz	 podstawowe	 kategorie	 geograficzne,	 takie	 jak:	 środowisko	 geo‐
graficzne,	region,	krajobraz,	eksponując	w	nich	różne	treści	przyrodni‐
cze	bądź	społeczne	(antropogeniczne).		

Geografia	natomiast,	w	ujęciu	jej	klasyków,	nie	należy	w	pełni	ani	do	
nauk	 przyrodniczych,	 ani	 społecznych,	 jest	 bowiem	 dziedziną	 wyko‐
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rzystującą	 dorobek	 teoretyczno‐metodologiczny	 obu	 tych	 dziedzin	
nauk.	W.	Nałkowski	uważał	geografię	za	„	 ...	naukę	ogniskową	łączącą	
dwie	 różne	 grupy	 nauki:	 nauki	 przyrodnicze	 z	 humanistycznymi”.		
Z	racji	misji	geografii,	postulował	etymologiczną	poprawność	samej	jej	
nazwy	proponując	zmianę	na	„geologię”,	a	w	ujęciu	teoretycznym	„geo‐
zofię”.	O	sensie	geografii,	jako	jednej	dyscypliny	był	przekonany	pisząc:	
„Jako	 synteza	 nauk	 szczegółowych	 geografia	 nie	 tylko	 dochodzi	 do	
wyższych	uogólnień	niż	każda	nauka	poszczególna,	 jest	wyższą	 insty‐
tucją	umysłowo‐ekonomiczną,	ale	ujmuje	zjawiska	w	całej	kompilacji,	
jest	bliższą	rzeczywistości,	bliższą	całokształtu	życia	niż	nauki	szczegó‐
łowe,	które	przedstawiają	tylko	jej	ułamki”.		

Z	punktu	widzenia	edukacyjnego	geografia	 jako	zintegrowana	dys‐
cyplina	jest	jedynym	przedmiotem	szkolnym,	który	może	i	ma	ku	temu	
odpowiednie	podstawy	 teoretyczno‐metodologiczne	opisywania	 i	wy‐
jaśniania	 rzeczywistości,	w	 której	 żyjemy.	 Jest	 to	 zgodne	 z	 naturą	 tej	
rzeczywistości,	która	nie	ma	charakteru	selektywnego,	a	 jedynie	cało‐
ściowy,	 oraz	 ze	 zdolnościami	 jej	 przeżywania	 przez	 człowieka.	 Pod‐
stawowymi	kategoriami	 takiego	całościowego	opisu	rzeczywistości	są	
region	i	krajobraz,	a	bardzo	ważnym	narzędziem	jej	badania,	ale	także	
swoistej	geograficznej	ekspresji,	mapa.		

Geografia	szkolna	nie	wykorzystuje	takiej	szansy	i	nie	realizuje	misji	
zakreślonej	dla	 tej	dyscypliny	przez	 jej	klasyków.	Niektóre	 treści	geo‐
graficzne	 zostają	 skutecznie	 przejmowane	 przez	 inne	 nauki	 szczegó‐
łowe	 i	omawiane	w	zupełnie	 innym	kontekście	znaczeniowym,	 tracąc	
walory	 informacji	 geograficznej	 oraz	 ich	 zrozumienia	 geograficznego.	
Zredukowane	 treści	 geograficzne	 możemy	 odnaleźć	 dzisiaj	 w	 wielu	
naukach	szczegółowych	i	przedmiotach	szkolnych,	tworzonych	w	imię	
integracji	wiedzy.	W	ten	sposób	utracona	zostaje	na	zawsze	ich	eduka‐
cyjna	wymowa,	ujęta	w	całościowo	rozumianym	środowisku	człowie‐
ka.	 Jednocześnie	nie	ma	możliwości	kształtowania	u	uczniów	tego,	 co	
Nałkowski	 nazywał	 „zmysłem	 geograficznym”.	 Uczniowie	 otrzymują	
selektywne	informacje	o	swoim	środowisku	zarówno	tym	najbliższym	
szkoły	i	miejsca	zamieszkania,	jak	i	dalszym,	opisującym	region,	Polskę	
czy	też	cały	świat.	Kreowany	obraz	rzeczywistości	jest	zbiorem	rzeczy,	
a	 człowiek	 ich	 konsumentem.	 Kształtowanie	 takiego	widzenia	 świata	
stoi	 w	 sprzeczności	 z	 predyspozycjami	 naszego	 umysłu	 i	 duszy	 oraz	
rzutuje	 na	 wrażliwość	 człowieka,	 nie	 tylko	 wobec	 całego	 świata,	 ale	
przede	wszystkim	w	stosunku	do	najbliższego	środowiska,	co	warun‐
kuje	 jego	 społeczne	 zachowania	 i	 wszelkie	 działania	 pragmatyczne.		
W	 konsekwencji	 upowszechnia	 się	 specyficzna	 strategia	 zachowań	
społecznych	 –	 którą	 określają	 jedynie	 ekonomiczne	 i	 prawne	 reguły	
gry	–	polegająca	na	zdobyciu	za	wszelką	cenę	dostępu	do	rzeczy.	Zmia‐
na	tych	reguł,	w	imię	realizacji	określonego	w	danym	momencie	celu,	
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jest	 zawsze	 realna,	 zależna	 tylko	 od	 możliwości	 uzyskania	 przewagi	
nad	innymi	uczestnikami	tej	gry.		

Człowiek	potrzebuje	intelektualnego	ogarnięcia	całej	otaczającej	go	
rzeczywistości,	 a	 nie	 tylko	 tworzących	 ją	 poszczególnych	 elementów,	
których	poznanie	i	wyjaśnienie	jest	jedynie	koniecznym	działaniem	na	
drodze	 do	 zrozumienia,	 przyswojenia	 i	 wartościowania	 tej	 całości.	
Przejawem	 zaspokojenia	 tych	 ogólnych	 potrzeb	 człowieka	 jest	 jego	
stałe	 dążenie	 do	 poznania	 siebie	 i	 świata	 przez	 rozwój	 nauki,	w	 tym	
przede	 wszystkim	 filozofii,	 ale	 także	 i	 geografii.	 Zrozumienie	 sensu	
bycia	człowieka	w	zintegrowanym	środowisku,	które	nie	jest	przecież	
tylko	 „hipermarketem”,	 stanowi,	 w	 moim	 przekonaniu,	 jeden	 z	 pod‐
stawowych	celów	dydaktycznych	geografii	szkolnej.	W	tym	kontekście,	
np.	problem	ochrony	środowiska	człowieka,	który	został	programowo	
zdekomponowany	 do	 ochrony	 jego	 poszczególnych	 elementów,	 spro‐
wadza	 się	 nie	 tyko	 do	 prawnych	 nakazów	 i	 zakazów,	 ale	 przede	
wszystkim	do	kształtowania	określonego	stosunku	do	niego	człowieka,	
przez	rozwijanie	ludzkiej	wrażliwości,	zdolności	rozumienia	otoczenia	
i	zajmowanego	w	nim	miejsca	przez	każdego	z	nas	oraz	odpowiedzial‐
ności	za	jego	stan	i	rozwój.		

Geografia	 tracąc,	 w	 wyniku	 rozpadu	 na	 szczegółowe	 subdyscypliny	
geograficzne,	swoje	funkcje	uogólniające,	stwarza	dotkliwą	lukę	w	kształ‐
towaniu	środowiskowej	świadomości	człowieka.	Zostaje	ona	wypełnia‐
na	przez	powstające,	 często	na	bazie	 teoretycznej	 i	 informacyjnej	nauk	
geograficznych,	 nowe	 dyscypliny	 uogólniające,	 takie	 np.	 jak:	 regional	
sciences,	„geopolityka”,	„geoekonomia”,	„gospodarka	przestrzenna”,	„ar‐
chitektura	 krajobrazu”,	 a	 ostatnio	 „globalistyka”	 i	wiele	 innych.	Dyscy‐
pliny	te	próbują	złączyć	w	całość	pewne	większe	fragmenty	naszej	rze‐
czywistości,	 które	 pozytywistyczny	wzorzec	 postępowania	 naukowego	
podzielił,	a	geografia	z	własnej	nieprzymuszonej	woli	opuściła	zarzuca‐
jąc	syntezę	geograficzną	oraz	lansując	model	wyspecjalizowanych	nauk	
geograficznych.		

Geografia,	wycofując	się	z	ujęć	całościowych	i	skłaniając	się	do	pre‐
zentacji	świata	jako	sumy	elementów,	przestała	spełniać	funkcje	ogól‐
nokształcące	 i	 tym	 samym	 straciła	 swoją	 podstawową	 rację	 bytu		
w	edukacji	szkolnej,	co	znalazło	dobitny	wyraz	w	ogólnej	redukcji	licz‐
by	 jej	 godzin	 lekcyjnych	 i	 tworzeniu	 różnych	przedmiotów	 (np.	przy‐
roda)	oraz	 ścieżek	edukacyjnych,	w	 części	 jako	 substytutów	 całościo‐
wego	–	geograficznego	ujęcia	środowiska	człowieka.		

U	podstaw	systematycznego	rugowania	geografii	z	edukacji	szkolnej	
leży	przekonanie	innych,	z	którymi	trudno	w	tym	stanie	naszej	dyscy‐
pliny	 dyskutować,	 że	wiedzę	 cząstkową	 lepiej	 niż	 geografia	 przekażą	
inne	nauki	szczegółowe.		
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Teza	 3.	 Wspólnym	 przedmiotem	 opisu	 naukowego	 w	 geografii	 jest	
środowisko	 geograficzne	 rozumiane	 dzisiaj	 jako	 środowisko	 życia	
człowieka.		

Dla	geografii	jako	nauki	reinterpretacja	pojęcia	„środowisko	geogra‐
ficzne”,	 zgodna	 z	 współczesnymi	 osiągnięciami	 teoretyczno‐poznaw‐
czymi	naszej	dyscypliny,	jest	sprawą	podstawową.		
Upowszechniona	w	 szkołach,	 ale	 także	 i	 kręgach	 akademickich	 inter‐
pretacja	środowiska	geograficznego	jako	pewnego	synonimu	środowi‐
ska	 przyrodniczego,	 w	 którym	 żyje	 i	 działa	 człowiek	 zmieniając	 je		
i	przystosowując	do	własnych	potrzeb	(Sauszkin	1960),	wynika	z	tra‐
dycyjnego	 traktowania	 w	 Polsce	 geografii	 jako	 nauki	 przyrodniczej	
oraz	człowieka	jako	istoty	biologicznej	–	jednego	z	ważnych	elementów	
świata	 przyrody.	 Korzenie	 takiego	 stanowiska	 tkwią	 w	 ratzlowskiej	
antropogeografii	 przedstawiającej	 wizję	 człowieka,	 którego	 cechy	 fi‐
zyczne	i	psychicznie	oraz	różne	formy	zachowań	są	kształtowane	i	pod‐
porządkowane	 sile	 przyrody.	W	polskiej	 geografii,	 za	 sprawą	 niemiec‐
kiej	szkoły	antropogeograficznej,	ugruntowane	zostało	przekonanie,	że	
jest	 ona	 nauką	 przyrodniczą	 ze	wszystkimi	 ograniczeniami	 jej	 przed‐
miotu	poznania	oraz	metodologii	badań.		

Zredukowanie	 geografii	 do	 jednej	 z	 dziedzin	 przyrodoznawstwa	
szczególnie	negatywnie	wpłynęło	na	rozwój	geografii	człowieka,	która	
uwalniając	się	z	więzów	determinizmu	geograficznego	stała	się	dyscy‐
pliną	 zajmującą	 się	 bardziej	 rozmieszczeniem	 elementów	 antropoge‐
nicznych	na	powierzchni	Ziemi,	a	więc	przede	wszystkim	nauką	o	zróż‐
nicowaniu	 przestrzennym	 (chorologiczną),	 niż	 samym	 człowiekiem		
i	 środowiskiem	 jego	 życia.	 Zbliżyło	 to	 geografię	 człowieka	 (antropo‐
geografię)	do	nauk	społecznych	i	ekonomicznych,	oddalając	ją	równo‐
cześnie	od	innej	geografii	zajmującej	się	środowiskiem	przyrodniczym,	
czyli	geografii	fizycznej.		

Geografia	ucząc	o	środowisku	życia	człowieka	powinna	rozpatrywać	
je	z	antropocentrycznego	punktu	widzenia,	co	jest	równoznaczne	z	eks‐
ponowaniem	dwoistej	natury	środowiska	–	materialno‐wyobrażeniowej,	
a	to	z	kolei	umożliwia	ujmowanie	go	w	sposób	realistyczny	(całościowy).	
Człowiek	w	środowisku	występuje	w	podwójnej	roli:	podmiotu	pozna‐
jącego	i	przedmiotu	poznania.		

Współcześnie	 środowisko	 geograficzne	 definiowane	 jest	 w	 dwóch	
ujęciach:		
1.	 Jako	 materialne	 otoczenie	 człowieka	 (fizyczne),	 składające	 się		
z	 obiektów	 przyrodniczych	 i	 antropogenicznych	 –	 czyli	 nieswoistych,	
oraz	innych	ludzi	i	grup	społecznych	–	czyli	elementów	swoistych;		
2.	 Jako	 subiektywne	wyobrażenie	 otoczenia	 powstałe	w	umyśle	 czło‐
wieka,	 czyli	 jako	 pewna	 idea	 (Wojciechowski	 1986);	w	 tym	 aspekcie	
jest	 ono	 zindywidualizowanym	obrazem	 tworzonym	w	naszych	umy‐
słach,	powstałym	jako	wynik	relacji	człowieka	z	otoczeniem	material‐
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nym	 i	 niematerialnym,	 uwarunkowanym:	 biologicznie,	 intelektualnie		
i	kulturowo.		

Rekapitulując,	 opowiadam	 się	 zdecydowanie	 za	modelem	 edukacji	
holistycznej,	 która	 odnosi	 się	 do	 środowiska	 geograficznego	w	wyżej	
sformułowanych	 znaczeniach	 –	 miejscu	 przebywania	 ludzi,	 opisywa‐
nego	 nie	 tylko	 jako	 byt	 sam	 w	 sobie,	 ale	 także	 z	 pozycji	 człowieka		
i	przez	człowieka.	Dwoistość	(materialno‐wyobrażeniowa)	natury	śro‐
dowiska	geograficznego	sprawia,	że	jego	badanie	musi	dotykać	zarów‐
no	 treści	 materialnych,	 jak	 i	 interakcji	 między	 człowiekiem	 i	 otocze‐
niem,	 których	 produktem	 jest	 wyobrażenie	 środowiska	 (Lisowski	
1990).	Powstała	w	wyniku	takich	badań	wiedza	o	środowisku	geogra‐
ficznym	 jako	miejscu	przebywania	 człowieka	 jest	 odmienna	 jakościo‐
wo	od	wiedzy	pozyskanej	tylko	w	przyrodniczej	czy	też	ekonomicznej	
jego	interpretacji.		

Geografia,	 przez	 tak	 określony	 przedmiot	 badań,	 stanowi	 jedyną	
dyscypliną	naukową,	która	bada	otaczającą	nas	 rzeczywistość	 równo‐
cześnie	 z	humanistycznego	 i	przyrodniczego	punktu	widzenia.	 Środo‐
wisko	 geograficzne	 badane	 jest	 w	 jego	 zróżnicowaniu	 materialnym,	
relacyjnym	 i	 znaczeniowym.	 Specyfika	 całościowo	 traktowanego	 śro‐
dowiska	wynika	 nie	 tylko	 z	 konstytuujących	 go	 relacji,	 zachodzących	
między	różnymi	jego	elementami,	ale	przede	wszystkim	dlatego,	że	jest	
ono	rozpatrywane	z	antropocentrycznego	punktu	widzenia,	które	po‐
lega	 na	 badaniu	 ludzkiego	 (społecznego)	 zapoznawania,	 wykorzysty‐
wania,	przekształcania,	wytwarzania	i	wartościowania	środowiska.		
Teza	4.	Region	 jest	pojęciem	 interdyscyplinarnym	odmiennie	definio‐
wanym	 przez	 różne	 nauki	 szczegółowe	 w	 zależności	 od	 przedmiotu	
badania,	stąd	istotna	trudność	w	jego	spójnej	prezentacji	na	poziomie	
szkolnym.		

Pomimo	że	region	i	regionalizacja	są	przede	wszystkim	utożsamia‐
ne	z	geografią	i	tam	znajdują	się	ich	korzenie	naukowe,	to	wymienione	
pojęcia	weszły	 dzisiaj	 na	 stałe	 do	 słownika	 naukowego	wielu	 innych	
dyscyplin.		

Dzieje	się	tak	dlatego,	że	sam	kontekst	semantyczny	określa	region	
jako	 kategorię	 przestrzenną,	 jakieś	 terytorium	 wydzielone.	 Łacińskie	
słowo	regio	znaczy:	kierunek,	prowincja,	okręg,	okolica.	Dla	wielu	dys‐
cyplin	 specjalistycznych	 pojęcie	 „region”	 w	 jego	 semantycznym	 zna‐
czeniu	 jest	 wystarczające	 i	 użyteczne,	 ponieważ	 przestrzeń	 fizyczna	
stanowi	dla	nich	jedną	z	kategorii	odniesienia	identyfikowanych	treści,	
pewną	 formę	 ich	przedstawienia	 lub	usystematyzowania	(uporządko‐
wania).	 Odwołanie	 się	 do	 pojęcia	 regionu	 następuje	 wówczas,	 kiedy	
badane	 zjawisko	można	 określić	w	konkretnych	wymiarach	horyzon‐
talnych.	Niezależnie	od	tego,	w	jakiej	nauce	jest	ono	wykorzystywane,	
zawsze	odnosi	się	do	jakiegoś	bardziej	lub	mniej	precyzyjnie	zdefinio‐
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wanego	 terytorium,	 z	 którym	 kojarzony	 jest	 przedmiot	 badań	 (czło‐
wiek,	prawo,	kultura,	historia,	inne).		

W	 historii	 pojęcie	 regionu	 dotyczy	 określonego	 terytorium	 i	 jego	
mieszkańców,	 których	 łączy	 zbiorowa	pamięć	odnosząca	 się	do	prze‐
szłości	związanej	z	życiem	ludzi.	Wspólnota	dziejowa	takiego	obszaru,	
który	stanowi	fragment	większej	przestrzeni	i	jej	losów	(np.	państwa),	
stanowi	 podstawowe	 kryterium	 identyfikacji	 regionu	 historycznego.	
Genezy	 takich	 regionów	 szuka	 się	 w	 różnego	 rodzaju	 historycznych	
podziałach	badanego	terytorium,	począwszy	od	pierwotnej	organizacji	
struktur	 plemiennych,	 poprzez	 odmienne	 dzieje	 poszczególnych	 ob‐
szarów,	 które	 w	 wyniku	 zachodzących	 procesów	 zjednoczeniowych	
doprowadziły	do	utworzenia	współczesnego	państwa.		

Kryteriów	 wyróżnienia	 regionów	 historycznych	 Polski	 doszukuje	
się	w	terytoriach	plemiennych	Słowian,	którzy	utworzyli	państwo	pol‐
skie	 (obszar	 rdzeniowy	państwa	polskiego),	w	rozbiciu	dzielnicowym	
kraju,	w	podziałach	administracyjnych	z	okresu	I	Rzeczpospolitej	oraz	
okresu	zaborów.	W	świadomości	Polaków	utkwił	najsilniej	podział	na	
pięć	dzielnic	(Mazowsze,	Wielkopolska,	Małopolska,	Pomorze	 i	Śląsk),	
który	 kojarzony	 jest	 przez	 odmienność	 losów	oraz	 historyczne	 i	 geo‐
graficzne	nazewnictwo.		

Region	w	 kategorii	 polityczno‐prawnej	 był	 zawsze	 elementem	 gry	
politycznej,	a	także	narzędziem	praktycznego	działania	w	sferze	zarzą‐
dzania	 przestrzennego	 oraz	 uzyskania	 określonych	 efektów	 politycz‐
nych	i	gospodarczych	(Koter,	Suliborski	1994).	Region	polityczny	może	
być	pojmowany	dwojako:		
1.	Jako	obszar	jednolity	lub	scalony	pod	względem	określonych	zjawisk	
politycznych,	np.	 charakter	udziału	 ludności	w	podejmowaniu	decyzji	
politycznych,	 podobne	 zachowania	 wyborcze	 oraz	 stosunek	 do	 róż‐
nych	kwestii	politycznych;		
2.	Jako	obszar,	który	ma	dużą	samodzielność:	wykonawczą,	finansową		
i	decyzyjną	oraz	zarazem	jest	regionem	administracyjnym.		

Region	w	znaczeniu	prawnym	jest	 jednostką	organizacji	 terytorial‐
nej	 państwa	 najwyższego	 rzędu.	 Przyjmuje	 się,	 że	 ma	 on	 dużą	 po‐
wierzchnię	 oraz	 dużą	 liczbę	 ludności	 i	 stanowi	 obszar	 stosunkowo	
jednolity	z	punktu	widzenia	gospodarczego,	społecznego	 i	kulturowe‐
go.	Region	w	sensie	prawnym	jest	w	mniejszym	lub	większym	stopniu	
niezależny	 od	 państwa	 oraz	 musi	 mieć	 osobowość	 publicznoprawną		
i	cywilnoprawną.		

Należy	zwrócić	uwagę,	że	region	administracyjny	(region	w	kategorii	
prawnej)	 jest	 również	 regionem	 politycznym,	 ponieważ	 regionalizacja		
w	 tym	 znaczeniu	 jest	 sposobem	 organizacji	 i	 wykonywania	 zadań	 pu‐
blicznych.	Wyróżnia	się	następujące	regiony	polityczno‐administracyjne:	
federalny,	 autonomiczny,	 administracyjno‐samorządowy,	 administra‐
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cyjno‐funkcjonalny.	Najczęściej	 są	one	ściśle	związane	z	 typami	ustro‐
jów	prawnych	państw,	w	skład	których	wchodzą.		

Regionem	 w	 znaczeniu	 socjologicznym	 są	 dwa	 typy	 społeczności:	
zbiorowość	regionalna	i	wspólnota	regionalna.	Różnice	pomiędzy	nimi	
zaznaczają	się	w	sferze	materialnej,	kulturowej	oraz	w	aktywności	spo‐
łecznej.		

Zbiorowość	regionalną	J.	Szczepański	(1972)	definiuje	jako	dowolne	
skupienie	 ludzi,	 w	 którym	 powstała	 i	 utrzymuje	 się,	 chociażby	 przez	
krótki	czas,	pewna	więź	społeczna.	Dla	poszczególnych	członków	takiej	
zbiorowości	zamieszkiwany	przezeń	obszar	przedstawia	bardzo	istot‐
ną	wartość	 emocjonalną.	 Terytorium	ma	w	 tym	przypadku	 charakter	
konstytutywny	–	tworzy	zbiorowość	przez	 istniejące	 formy	związków	
pomiędzy	 członkami,	 podobnie	 traktującymi	 terytorium.	 W	 rozwoju		
i	 utrwalaniu	 tych	 związków	 bardzo	 ważny	 jest	 także	 czynnik	 czasu		
i	 związana	 z	 nim	 pewna	 wspólnota	 przeżyć.	Według	 S.	 Ossowskiego	
(1967),	zbiorowość	regionalna	jest	zgrupowaniem	terytorialnym	ludzi,	
którzy	mają	świadomość	odrębności,	ale	nie	uważają	się	za	naród.	Lu‐
dzie	ci	są	przekonani	o	tym,	że	są	członkami	pewnej	zbiorowości	zwią‐
zanej	z	terytorium,	które	jest	regionem	w	innych	znaczeniach,	np.	geo‐
graficznym,	 historycznym,	 etnologicznym,	 prawnym	 itp.	 Wspólnotę	
regionalną	tworzy	grupa	ludzi	spełniająca	następujące	cechy:		
1.	Musi	być	wspólnotą	kulturową,	tzn.	mieć	wykształcone	pewne	swoi‐
ste	wzorce	 zachowań,	 kodeks	etyczny,	 które	 sprawiają,	 że	w	określo‐
nych	sytuacjach	grupa	reaguje	w	podobny	sposób;	grupa	 taka	 tworzy	
również	swoistą	podkulturę,	tkwiąc	równocześnie	w	ogólnonarodowej	
kulturze	nadrzędnej	(np.	region	Podhala	czy	Kaszub);		
2.	Grupa	wytwarza	instytucje	kontroli	społecznej,	regulujące	zachowa‐
nia	 ludzi	oraz	związane	z	zaspokajaniem	codziennych	potrzeb,	co	sta‐
nowi	ważny	atrybut	jej	spójności;		
3.	Konflikty	są	rozwiązywane	wewnątrz	grupy	i	nigdy	nie	prowadzą	do	
separatystycznych	podziałów	terytorialnych.		
Wspólnota	regionalna	w	znaczeniu	socjologicznym	stanowi	grupę	spo‐
łecznie	mocniejszą	niż	zbiorowość	regionalna	i	tym	samym	konstytuu‐
je	region	silniejszy	niż	zbiorowość.		

Region	 etniczny	najczęściej	 nawiązuje	do	kultury	pojmowanej	wą‐
sko,	podkreśla	się	w	nim	przede	wszystkim	językową	i	etniczną	tożsa‐
mość,	folklor	oraz	wspólne	dziedzictwo	kulturowe	mieszkańców.	Są	to	
obszary	z	uwydatnionymi	wspólnymi	cechami	kultury	duchowej	i	ma‐
terialnej,	 które	 można	 obserwować	 i	 oceniać	 emocjonalnie.	 Regiony	
takie	Z.	Rykiel	(2002)	nazywa	„regionami	kulturowymi	sensu	stricto”,		
a	B.	 Jałowiecki	 (1996)	 „regionami	 reliktowymi”,	 z	uwagi	na	 to,	 że	nie	
pokrywają	one	całego	terytorium	Polski	i	są	w	zaniku.	Należy	zwrócić	
uwagę,	że	jeśli	kulturę	traktujemy	w	szerokim	rozumieniu	tego	pojęcia,	
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to	 wszystkie	 regiony	 społeczno‐ekonomiczne,	 historyczne,	 etniczne		
i	społeczne	są	równocześnie	regionami	kulturowymi.		

W	sensie	ekonomicznym	pojęcie	 regionu	utożsamiane	 jest	 z	 regio‐
nem	geograficzno‐ekonomicznym	rozumianym	tutaj	przede	wszystkim	
jako	jedna	z	trzech	kategorii	regionu	wyróżnionych	przez	K.	Dziewoń‐
skiego	(1967),	a	mianowicie	regionu	jako	„narzędzia	badania”.	Region	
w	tym	ujęciu	jest	obszarem	jednorodnym,	wyodrębnionym	ze	względu	
na	 występowanie	 cechy	 lub	 zespołu	 cech,	 które	 zostały	 uznane	 za	
istotne	dla	rozwiązywanego	problemu.	Region	taki	według	P.	E.	Jamesa	
(1952):	 „jest	 obszarem	 o	 dowolnej	 wielkości,	 jednorodnym	 z	 punktu	
widzenia	pewnych	kryteriów,	który	różni	od	sąsiednich	obszarów	ze‐
spół	 przestrzenie	 powiązanych	 cech.	 Region	 jest	 narzędziem	 naświe‐
tlania	czynników	danego	problemu,	który	bez	tego	byłby	mniej	zrozu‐
miały”.		

Omówione	znaczenia	i	treści	przypisywane	przez	poszczególne	na‐
uki	 terminowi	 „region”	 wskazują,	 że	 jest	 on	 stosowany	 jedynie	 jako	
pojęcie	 szczegółowe,	 służące	 do	 opisu	 przestrzennego	 zjawisk,	 pew‐
nym	rodzajem	ich	systematyki.	Region	w	tym	ujęciu	nie	jest	kategorią	
holistyczną,	 syntetyzującą	 w	 sobie	 wielość	 treści	 i	 znaczeń,	 a	 tylko	
wymiarem	 przestrzennym	 jurysdykcji	 prawnej,	 wspólnoty	 losów	 hi‐
storycznych,	sprawowania	władzy,	więzi	społecznych,	 folkloru,	 języka	
itp.,	ich	lokalizacją	przestrzenną.		
Teza	5.	Pojęcie	 region	w	samej	geografii	nie	 jest	 jednolite,	 zależne	od	
stanowiska	 filozoficznego	 badacza	 i	 wynikającej	 z	 niego	 koncepcji	
przestrzeni.	Powoduje	to	poważny	zamęt	terminologiczny	i	pojęciowy	
w	treściach	nauczania	geografii.		

Jednoznacznej	odpowiedzi	na	pytanie,	czym	jest	region	w	geografii	
nie	ma,	a	prowadzone	w	tym	względzie	rozważania	 i	dyskusje	przed‐
stawiane	w	ogromnej	literaturze	doprowadziły	do	znacznej	polaryzacji	
stanowisk.	 Jak	 stwierdza	 wybitna	 geografka	 francuska,	 J.	 Beaujeu‐	
‐Garier	(1976):	„Niewiele	terminów	jest	tak	nieprecyzyjnych	jak	słowo	
region.	Oznacza	ono	wszystko	dla	wszystkich	 i	 jest	używane	zarówno	
w	języku	potocznym,	jak	i	technicznym	słowniku	ekonomistów	i	admi‐
nistratorów,	zarówno	w	opisach	geograficznych,	jak	i	broszurach	tury‐
stycznych”.	Trudno	jest	zatem	mówić	o	czymś,	co	ma	być	przedmiotem	
nauczania,	 jeśli	 przedmiot	 ten,	 używając	 terminologii	 fizycznej,	 ma	
znaczny	stopień	„nieokreśloności”.		
Odpowiedź	na	pytanie,	czym	jest	region	w	geografii,	jest	bardzo	trudna		
i	 zawsze	 kontrowersyjna,	 ponieważ	 zależy,	 podobnie	 jak	 znalezienie	
akceptowalnej	istoty	geografii,	od	zmieniających	się	w	czasie	jej	wzor‐
ców	wyjaśniania,	których	założenia	tkwią	w	różnych	podstawach	filo‐
zoficznych	(Rykiel	1991).		

Synonimem	 łacińskiego	 regio	 jest	 greckie	 chora,	 co	 znaczyło	 opis	
zróżnicowania	terytorium	i	według	starożytnych	stanowiło	sens	i	isto‐
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tę	 geografii,	 którą	 utożsamiano	 z	 chorografią	 (Wilczyński	 1996).	 Re‐
gion	w	 geografii	 nieodłącznie	 kojarzył	 się	 z	 opisem	 jakiegoś	 obszaru	
mającym	 granice,	 które	 go	 oddzielają	 od	 świata	 zewnętrznego,	 czyli	
tego,	co	tym	regionem	nie	jest.		

Podstawowym	 zagadnieniem	 dla	 geograficznej	 koncepcji	 regionu	
jest	 problem	 stanowiska	 filozoficznego	wobec	przestrzeni.	W	 tradycji	
geograficznej	 zwłaszcza	 tej,	 która	 traktowała	 ją	 jako	 naukę	 jedno‐
znacznie	przyrodniczą,	przestrzeń	rozumiana	jest	w	ujęciu	substancjo‐
nalnym,	które	najpełniej	zostało	rozwinięte	w	newtonowskiej	koncep‐
cji	 przestrzeni	 absolutnej	 (trójwymiarowej,	 jednorodnej,	 izotropowej		
i	ciągłej).	Geografia,	w	konsekwencji	tego	stanowiska,	traktowała	prze‐
strzeń	 jedynie	 w	 wymiarze	 materialnym.	 Przestrzeń	 geograficzna,	
sprowadzona	do	całej	powierzchni	ziemi	lub	jej	części,	ma	szereg	atry‐
butów,	 takich	 jak:	 skończoność	 i	wyłączność,	 kierunek,	 odległość,	 są‐
siedztwo,	wielkość	i	stopień	wypełnienia.	Region	w	tym	znaczeniu	jest	
zatem	formą	cząstkową	istnienia	przestrzeni	ze	wszystkimi	jej	atrybu‐
tami,	 których	 specyfika	 oddziela	 go	 od	 przestrzeni	 pozostałej,	 która	
nim	nie	jest.		

Pojęcie	przestrzeni	substancjalnej	było	krytykowane	z	różnych	po‐
zycji.	W	koncepcji	idealistycznej	przestrzeń	nie	jest	samoistnym	obiek‐
tem,	 a	 jedynie,	 jak	 twierdził	G.	W.	 Leibniz	 (1955),	 „idealną	koncepcją	
umysłu”.	Absolutną	koncepcję	przestrzeni,	niezależną	od	materii	 i	do‐
świadczenia	 jako	 właściwości	 umysłu,	 subiektywną	 kategorię	 oglądu	
rozwinął	wcześniej	I.	Kant	(1986).	Przestrzeń	jest	jedna,	istnieje	obiek‐
tywnie,	ponieważ	wszelkie	wrażenia	empiryczne	wymagają	przestrze‐
ni	 (Jędrzejczyk	 2001).	 Przestrzeń	 nie	 jest	 zatem	 niczym	 realnym		
w	 znaczeniu	 empirycznym,	 jest	 tylko	 naszym	 koniecznym	wyobraże‐
niem,	 zawsze	 istniejącym.	 Siłą	 umysłu	 człowieka,	 jak	 twierdził	 Kant,	
jest	 percepcja	 przestrzennego	 porządku.	 Przekonanie	 o	 istnieniu	 ne‐
wtonowskiej	 przestrzeni	 absolutnej	 ostatecznie	 zostało	 zachwiane	
przez	teorię	względności	Einsteina,	której	konsekwencją	było	przyjęcie	
wielości	 i	 relatywności	przestrzeni	 i	 czasu.	Wywarło	 to	wpływ	na	ro‐
zumienie	 przestrzeni	 i	 czasu	w	 naukach	 humanistycznych	 (Symiotuk	
1983),	 co	 zbiegło	 się	 z	 odróżnieniem	 przedmiotu	 i	metodologii	 nauk	
przyrodniczych	od	humanistycznych	(Dilthej	1967,	Weber,	1985).	Bar‐
dzo	 istotną	 rolę	 w	 pojmowaniu	 przestrzeni	 w	 ogóle,	 w	 tym	 również		
w	geografii	 człowieka,	 odegrała	przede	wszystkim	społeczna	koncep‐
cja	przestrzeni	E.	Durkheima,	pod	wpływem	której	był	Vidal	de	la	Bla‐
che	–	twórca	francuskiej	szkoły	geografii	regionalnej.		

Odwołanie	się	do	apriorycznych	koncepcji	przestrzeni,	w	tym	durk‐
heimowskiej	 społecznej	 interpretacji	 przestrzeni	 jako	 podstawowej	
kategorii	 umysłu,	 stawia	 w	 innym	 świetle	 również	 pojęcie	 regionu	
geograficznego.	 W	 tym	 ujęciu	 region	 jest	 nie	 tylko	 fragmentem	 trój‐
wymiarowej	przestrzeni	 fizycznej	(miejsc	zajętych	przez	materię),	ale	
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również	 społeczną	kategorią	wyobrażeniową.	 Jego	werbalizacja	może	
nastąpić	przez	badania	społeczne	sfery	naszej	uświadomionej	percep‐
cji	w	jej	odniesieniu	do	świata	rzeczy.		

Z	 naukowego	 punktu	widzenia,	 oba	 znaczenia	 regionu	 geograficz‐
nego,	 jako	 cząstkowej	 formy	 istnienia	 przestrzeni	 substancjonalnej	
oraz	wyobrażeniowej	 (mentalnej),	 są	uprawnione	 i	 powinny	być	 roz‐
wijane.		
W	kwestii	 istnienia	 regionów	można	w	geografii	wyróżnić	dwa	gene‐
ralne	stanowiska:		
1.	Region	 jako	byt	 istniejący	obiektywnie,	który	w	drodze	badań	nau‐
kowych	może	zostać	odkryty;	P.	Dumolard	(1980)	stwierdza:	„regiony	
istnieją	niezależnie	od	badaczy;	muszą	oni	odkrywać	je,	a	nie	tworzyć”;	
byt	 ten	 jest	 ujmowany	 jako	 realnie	 istniejący	 obiekt	 naturalny	 (przy‐
rodniczy),	 kompleks	 terytorialno‐produkcyjny,	 obiekt	 społeczny	 lub	
system;		
2.	Region	jako	kategoria	pojęciowa	służąca	celowemu	opisowi	rzeczy‐
wistości;	jest	on	wówczas	subiektywnym	podziałem	przestrzeni,	który	
może	być	dokonywany	w	 różnych	 celach,	np.:	 jej	 badania	 (poznania),	
opisywania	 i	 porządkowania	 (cel	 edukacyjny),	 optymalnego	działania	
(cel	 utylitarny)	 według	 Hartshorna	 (1961)	 „geografowie	 konstruują	
regiony”.		

Dilthejowskie	 odróżnienie	 nauk	 humanistycznych,	 jako	 rozumieją‐
cych,	 od	 wyjaśniających	 nauk	 przyrodniczych,	 oraz	 ich	 odmienność	
metodologiczna	 leży	u	podstaw	panującego	dzisiaj	przekonania,	które	
wyraził	 K.	 Dziewoński	 (1967),	 że	 wszelkie	 próby	 „identyfikowania	
pojęcia	 regionu	 społeczno‐ekonomicznego	 z	 regionem	 naturalnym	
(fizycznogeograficznym)	są	nie	do	przyjęcia	na	gruncie	teoretycznym”.		

W	 geografii	 fizycznej	 obiektywizm	 istnienia	 regionów	naturalnych	
nie	 budził	 raczej	 wątpliwości,	 natomiast	 przedmiotem	 dyskusji	 jest	
procedura	ich	wydzielania	(regionalizacja)	i	sam	podział	regionalny.		
W	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej	 przeważa	 stanowisko	 pierwsze,	
traktujące	region	jako	obiektywnie	istniejący	byt	systemowy,	niezależ‐
ny	 od	 czyjejkolwiek	 woli	 i	 świadomości,	 lub	 jako	 realny	 obiekt	 spo‐
łeczny	 –	 składnik	 rzeczywistości	 społecznej.	 Kwestia	 tworzenia	 się	
regionów	 i	 układów	 regionalnych	 oraz	 procedura	 regionalizacji	 i	 po‐
dział	 regionalny,	 stanowią	 tutaj	 przedmiot	 wielkiej	 dyskusji,	 których	
wyrazem	są	różne	koncepcje	regionu.		

Z.	Rykiel,	autor	znakomitego	studium	zatytułowanego	Krytyka	teorii	
regionu	 społeczno‐ekonomicznego	 (2001),	 dokonał	 syntetycznej	 i	 kry‐
tycznej	oceny	poglądów	 i	koncepcji	 regionu	społeczno‐ekonomicznego.	
Badacz	 ten	 wyróżnił	 pięć	 stanowisk	 teoretyczno‐metodologicznych,	
według	których	formułowano	teorię	regionu:		
1.	 Ujęcie	 klasyczne	 odwołujące	 się	 w	 swoich	 podstawach	 do	 założeń	
determinizmu	 geograficznego,	 z	 którego	 zostaje	 wyprowadzona	 kon‐
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cepcja	 regionu	 jako	 „naturalnego	 regionu	 geograficznego”,	 niezmien‐
nego	w	czasie	(ahistorycznego);		
2.	Ujęcie	dogmatyczne	–	opierające		się	na	skrajnym	realizmie	pojęcio‐
wym,	 określającym	 region	 jako	 obiekt,	 którym	 jest	 kompleks	 teryto‐
rialno‐produkcyjny.	Ujęcie	to	zakładało	odrębności	regionu	naturalne‐
go	od	ekonomicznego;		
3.	Ujęcie	pozytywistyczne,	w	którym	region	 jest	 jedynie	 tworem	kon‐
ceptualnym	konstruowanym	dla	określonych	celów,	a	problem	ontolo‐
gicznej	istoty	regionu	zredukowany	zostaje	do	metodologii	jego	regio‐
nalizacji;		
4.	Ujęcie	dialektyczne,	traktujące	region	jako	byt	systemowy	istniejący	
obiektywnie	w	kontekście	 systemu	 funkcjonujących	 i	powiązanych	ze	
sobą	regionów,	którego	jest	on	elementem.	Region	jest	zjawiskiem	wie‐
lowymiarowym,	 historycznym,	 tworzonym	 przez	 dwie	 nierozłączne	
części:	społeczną	i	ekonomiczną;		
5.	Ujęcie	realistyczne	–	region	 jest	 realnym	obiektem	społecznym,	ro‐
dzajem	 terytorialnego	 systemu	 społecznego	 nazwanego	 przez	 twórcę	
tej	koncepcji	Chojnickiego	(1996)	„regionem	terytorialnym”.		

W	podsumowaniu	swoich	rozważań	Z.	Rykiel	 (2001)	podkreśla,	że	
zróżnicowanie	 znaczeniowe	 terminu	 „region”	 jest	 bardzo	 złożone		
i	 może	 być	 rozpatrywane	 w	 co	 najmniej	 sześciu	 kontekstach:	 filozo‐
ficznym,	 hierarchicznym,	 koncepcyjnym,	 formalnym,	 semantycznym		
i	wielowymiarowości.		

W	 kontekście	 filozoficznym	 region	 istnieje	 obiektywnie	 jedynie	
wtedy,	gdy	rozpatruje	się	go	w	kategoriach	ontologicznych,	natomiast	
w	 ujęciu	 epistemologicznym	 jest	 on	 rezultatem	 przyjętej	 procedury	
regionalizacyjnej.		

W	aspekcie	hierarchicznym	przyjmuje	się,	 że	 region	 jest	 jednostką	
dowolnego	szczebla	–	wtedy	możemy	mówić	o	regionach	różnego	rzę‐
du,	albo	jest	on	szczeblem	pośrednim	między	krajowym	a	lokalnym.		

Koncepcyjnie	 region	 ma	 dwa	 ujęcia:	 jako	 region	 społeczno‐ekono‐
miczny	 albo	 fizyczny	 (naturalny,	 fizycznogeograficzny).	 Ten	 pierwszy	
(społeczno‐ekonomiczny)	 można	 odnieść	 zarówno	 do	 terytorialnego	
szczebla	pośredniego,	 jak	i	do	dowolnego	szczebla	hierarchicznego,	na‐
tomiast	drugi	(fizyczny)	–	jedynie	do	regionów	różnych	rzędów.		

W	 aspekcie	 formalnym	 region	 odnosimy	 do	 dwóch	 jego	 form:	 re‐
gionu	węzłowego	 i	 regionu	 jednolitego	(według	Dziewońskiego	1967,	
wektorowego	 i	 skalarnego).	 Region	 fizyczny	może	 być	 jedynie	 regio‐
nem	 jednolitym,	 a	 region	 społeczno‐ekonomiczny	 zasadniczo	 węzło‐
wym	–	gdy	rozpatruje	się	go	w	kontekście	układu	regionalnego	(w	ka‐
tegorii	ontologicznej).		

Region	w	 aspekcie	 semantycznym	odnosi	 się	do	 rozpoznania	pod‐
stawowych	 znaczeń	 terminu	 „region”.	 Według	 K.	 Dziewońskiego	
(1967)	 są	 to:	 znaczenie	 polityczne	 (narzędzie	 działania),	 znaczenie	
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poznawcze	 (jako	 obiektywny	 przedmiot	 poznania),	 znaczenie	 staty‐
styczne	(jako	narzędzie	badania,	jednostka	przestrzenna).		

W	 aspekcie	 wielowymiarowości	 (pozytywistyczne	 ujęcie	 regionu)	
region	 może	 być	 jedno‐	 lub	 wielocechowy	 (jako	 podmiot	 poznania		
w	kontekście	układu	regionalnego	może	być	wyłącznie	wielocechowy).		
W	podsumowaniu	swoich	badań	Z.	Rykiel	(2001)	nie	daje	odpowiedzi	
na	 pytanie,	 co	w	 rozumieniu	 regionu	 stanowi	 jego	 istotę	 (kantowską	
„rzecz	samą	w	sobie”),	a	co	wynika	z	„uwikłania	ideologicznego”	tego,	
że	 jest	 „tylko	 zmienną	 i	 przemijającą	 otoczką	 zewnętrzną”	 (kantow‐
skim	„fenomenem”,	Rykiel	2001,	s.	69).	Problem	ten,	w	imię	pluralizmu	
myślowego,	pozostawia	do	rozstrzygnięcia	samemu	czytelnikowi.		

Oceniając	przydatność	pięciu	występujących	w	geografii	ujęć	teore‐
tycznych	regionu	dla	budowania	podstaw	koncepcyjnych	regionalizmu,	
cytowany	autor	wskazuje	przede	wszystkim	na	dwa	z	nich:	dialektycz‐
ne	i	realistyczne.	Biorąc	pod	uwagę	cele	edukacyjne	wydaje	się,	że	oba	
ujęcia	 regionu	 mogą	 stanowić	 dobrą	 podstawę	 dla	 budowania	 treści	
wiedzy	regionalnej	na	poziomie	szkolnym.		
Teza	 6.	 Edukacja	 regionalna	 jest	ważną	 drogą	 (może	 jedyną)	 do	 pre‐
zentacji	 geografii	 jako	zintegrowanej	wiedzy	oraz	kształtowania	 cało‐
ściowego	obrazu	środowiska	geograficznego	człowieka.		

W	geografii	akademickiej,	jak	starałem	się	to	przedstawić,	występu‐
je	pluralizm	poglądów	na	 istotę	geografii,	 co	 stanowi	główny	 czynnik	
dezintegrujący	 tę	dyscyplinę	 i	 przedmiot	nie	 zakończonego	do	dzisiaj	
sporu	 teoretyczno‐metodologicznego.	 W	 konsekwencji	 różnic	 poglą‐
dów	 istnieje	 również	 zasadnicza	 rozbieżność	 w	 pojmowaniu	 istoty	
geografii	 pomiędzy	 geografią	 naukową	 a	 geografią	 szkolną.	 Ich	 od‐
zwierciedleniem	 jest	 chaos	 terminologiczny	 w	 zakresie	 prezentacji	
podstawowych	kategorii	geograficznych	oraz	interpretacji	środowiska	
geograficznego	i	jego	roli	w	życiu	społecznym.	Obie	geografie,	naukowa	
i	 szkolna,	 posługują	 się,	mimo	 pozorów	podobieństwa,	 różnymi	 języ‐
kami	 opisującymi	 geograficzną	 rzeczywistość	 przyrodniczą	 i	 społecz‐
no‐ekonomiczną.	Proces	„unaukowienia”	geografii	szkolnej,	albo	może	
transmisji	wiedzy	naukowej	do	szkoły	polega	przede	wszystkim	na	jej	
wzbogacaniu	o	skomplikowaną	terminologię,	która	przy	braku	ogólne‐
go	sensu	wyjaśniania,	niczego	nie	wyjaśnia.	Rzecz	polega	zatem	nie	na	
tej	 transmisji,	 a	 w	 każdym	 bądź	 razie	 nie	 tylko	 na	 niej,	 ale	 przede	
wszystkim	na	zasadniczej	rekonstrukcji	geografii	szkolnej	w	duchu	jej	
zgodności	 z	współczesnym	(naukowym)	rozumieniem	ontologicznych		
i	 epistemologicznych	 podstaw	 geografii	 jako	 nauki.	 Jestem	 głęboko	
przekonany,	że	rekonstrukcja	ta	powinna	polegać	na	zmianie	stanowi‐
ska	(punktu	widzenia),	z	którego	geografia	szkolna	opisuje	środowisko	
geograficzne.	Zmiana	 ta,	moim	zdaniem,	musi	polegać	przede	wszyst‐
kim	na:		
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1.	utożsamieniu	środowiska	geograficznego	ze	środowiskiem	człowie‐
ka,	a	nie	tylko	ze	środowiskiem	przyrodniczym;		
2.	 traktowaniu	 środowiska	 geograficznego	 jako	 całości,	 a	więc	 prefe‐
rowaniu	 holizmu	metodologicznego	w	miejsce	 postaw	mechanistycz‐
nych,	sumacyjnych;		
3.	akcentowaniu	przede	wszystkim	rozumienia	i	wyjaśnienia	środowi‐
ska	geograficznego	przez:	jego	strukturę,	estetykę	kompozycji,	zmiany	
znaczeń	społecznych	oraz	procesy	go	kształtujące,	a	nie	tylko	prefero‐
waniu	wiedzy	werbalnej	o	pojedynczych	elementach	(komponentach)	
lub	w	najlepszym	razie	procesach	zmieniających	poszczególne	kompo‐
nenty.		

W	geografii	szklonej	punktem	wyjścia	dla	takiej	rekonstrukcji	mogą	
być	koncepcje	regionu	lub	krajobrazu,	które	w	swoich	podstawowych	
założeniach	 opisują	 świat	 otaczający	 człowieka	w	 sposób	 całościowy.	
Teoretyczne	podstawy	takiego	podejścia	zostały	stworzone	pod	koniec	
XIX	w.	 przez	niemiecką	 (hettnerowską	 chorologię)	 i	 francuską	 szkołę	
geograficzną	 (vidaliańską	 geografię	 regionalną).	 Mają	 one	 również	
znakomitą	 tradycję	w	polskiej	myśli	 geograficznej,	 zwłaszcza	W.	Nał‐
kowskiego	wyrażone	w	 jego	 „geografii	malowniczej”,	w	 której	 zapre‐
zentował	 on	 oryginalną	 koncepcję	 krajobrazu.	 Krajobraz	 nie	 jest	 dla	
Nałkowskiego	 tylko	 prostą	 scenerią	 czy	 też	 zbiorem	 poszczególnych	
elementów	środowiska,	ale	jest	czymś	pełniejszym,	syntezą	przyrodni‐
czych	 i	 kulturowych	 zjawisk	 danego	 miejsca	 wyrażoną	 w	 naturalnej	
zdolności	 człowieka	 do	 jego	 całościowego	 widzenia.	 Tę	 specyficzną	
zdolność	 człowieka	 określał	 jako	 „zmysł	 geograficzny”.	Współcześnie	
do	tradycji	historycznych	–	głównie	myśli	Vidala	de	la	Blachea,	nawią‐
zuje	 tzw.	 „nowa	geografia	regionalna”,	opierająca	swoją	koncepcję	re‐
gionu	 na	 metodologii	 humanistycznej,	 która	 kładzie	 duży	 nacisk	 na	
społeczeństwo	ujmowane	jako	odrębny	byt,	uwarunkowany	socjologią	
i	 ekonomią,	 a	 w	 mniejszym	 stopniu	 przyrodą	 (Jędrzejczyk	 1997).	
Wprowadzone	przez	Vidala	określenie	regionu	przez	specyficzny	„styl	
życia”,	konstytuującej	 go	społeczności,	który	powstał	w	wyniku	swoi‐
stego	dialogu	 jej	kultury	 i	 środowiska	 fizycznego	w	określonym	miej‐
scu,	może	stanowić	interesującą	wskazówkę	dla	interpretacji	środowi‐
ska	 regionalnego	w	ujęciu	 całościowym.	Konieczność	włączenia	 czyn‐
nika	 czasu	w	 tę	 interpretację	 sprawia,	 że	 analiza	 taka	 dotyczy	 regio‐
nalnej	czasoprzestrzeni	i	pokazuje	jej	zmienność	i	dynamikę	w	stałym	
dialogu	społeczeństwa	ze	swoim	środowiskiem.		

Współczesną	próbę	stworzenia	 jednolitej	koncepcji	przedmiotowej	
regionu,	która	 jest	pewnym	połączeniem	orientacji	społecznej	 i	syste‐
mowej	 podjął	 Z.	 Chojnicki	 (1996).	 Jest	 to	 koncepcja	 realistyczna,		
w	 której	 region	 jest	 „realnym	 obiektem	 społecznym	 lub	 składnikiem	
rzeczywistości	 społecznej	 w	 postaci	 pewnej	 całości	 wyodrębnionej	
przestrzennie”.	Koncepcja	realistyczna	zakłada,	że:		
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1.	 region	 tworzą	 pewne	 niewidoczne	 elementy	 rzeczywistości,	 a	 nie	
tylko	zjawiska	lub	elementy	materialne;		
2.	 przedmiotem	 regionu	 są	 przede	 wszystkim	 określone	 składniki		
i	 struktury,	 a	 nie	 cechy	 obserwowalne,	 które	mogą,	 ale	 nie	muszą,	 je	
egzemplifikować.		

Zaproponowana	 przez	 Z.	 Chojnickiego	 realistyczna	 koncepcja	 re‐
gionu	 stanowi	 próbę	 połączenia	 dwóch	 orientacji	 badawczych	 spo‐
łecznej	i	systemowej.		

Orientacja	społeczna	określa	region	jako	wytwór	działalności	i	roz‐
woju	społecznego.	W	zależności	od	zajmowanego	przez	różnych	auto‐
rów	 stanowiska,	 jak	 pisze	 Z.	 Chojnicki	 (1996),	 region	 jest:	 a)	 lokalną	
reakcją	 na	 działanie	 procesów	 kształtujących	 gospodarkę	 kapitali‐
styczną,	 b)	 środowiskiem	 lub	 ośrodkiem	 społecznego	 oddziaływania,	
c)	 ogniskiem	 identyfikacji	 określonej	 grupy	 społecznej,	 d)	 jednostką	
terytorialną	 ukształtowaną	 instytucjonalnie	 w	 toku	 rozwoju	 społecz‐
nego.		
Orientacja	 systemowa	 opisuje	 region	 jako	 realną	 jednostkę	 prze‐
strzenną	 lub	 terytorialną,	 składającą	 się	 z	 różnych	powiązanych	wza‐
jemnie	elementów.		

W	 ujęciu	 przedmiotowym	 region	 najczęściej	 traktuje	 się	 jako	 tzw.	
holon.	Według	Nira	(1990)	„region	...	wewnętrznie	w	obrębie	zawarto‐
ści	pewnej	 struktury	 tworzy	całość	 i	ma	 finalny	 charakter	dla	 swoich	
składników;	 zewnętrznie	 region	 jest	 składnikiem	większej	 całości	 jak	
państwa	i	narody”	(za	Chojnickim,	1996).		

W	 ujęciu	 Z.	 Chojnickiego	 region	 jest	 terytorialnym	 systemem	 spo‐
łecznym	rozszerzonym	o	aspekt	rozwojowy.	Terytorialny	system	spo‐
łeczny	jest	rodzajem	systemu	społecznego,	w	którym	zbiorowość	ludz‐
ka	trwale	zajmuje,	zagospodarowuje	i	kontroluje	określone	terytorium	
(Chojnicki,	1989).	Występuje	on	w	postaci	 trzech	rodzajów	 jednostek	
terytorialnych:	 l)	państw	narodowych,	2)	 regionów	 terytorialnych,	3)	
lokalnych	systemów	terytorialnych.		

Region	terytorialny	jest	podstawową	jednostką	strukturalizacji	i	or‐
ganizacji	 rzeczywistości	 społecznej,	 tworem	 dynamicznym	 i	 ulegają‐
cym	 zmianom:	 powstaje,	 przekształca	 się	 i	może	 zniknąć.	 Tworzą	 go	
dwa	podstawowe	składniki:	zbiorowość	 ludzka	 i	 terytorium	oraz	róż‐
norodne	składniki	kompleksowe	–	funkcjonalne	i	osadnicze	podsyste‐
my	regionu.		

Zbiorowość	 ludzi	występuje	w	trzech	wymiarach:	demograficznym	
–	dynamiczna	populacja	o	określonej	strukturze	demograficznej,	ruchu	
naturalnym	i	wędrówkowym	oraz	strukturze	etnicznej,	ekologicznym	–	
składnik	 systemu	 ekologicznego	 i	 społecznym	 –	 określonym	 przez	
ludzką	aktywność	i	działalność.		

Terytorium	stanowi	określony	obszar	powierzchni	Ziemi	wraz	z	jej	
zasobami,	który	 jest	kontrolowany	przez	zamieszkujących	go	 ludzi	 za	
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pośrednictwem	historycznie	 ukształtowanych	 instytucji	 regionalnych.	
Terytorium	nie	jest	tylko	przedmiotowe,	ale	relacyjne,	identyfikowane	
stosunkami,	 jakie	 zachodzą	 między	 zbiorowością	 ludzi	 a	 obszarem.	
Stosunki	te	mają	charakter	posiadania,	użytkowania	i	kontroli.		
Region	terytorialny	jest	tworem	dynamicznym,	który	przechodzi	czte‐
ry	stadia	rozwojowe:		
1.	krystalizacji	przestrzenno‐materialnej	–	dokonuje	się	w	wyniku	pro‐
cesów	różnicowania	 i	 integracji	różnych	układów	społeczno‐material‐
nych	i	działalności	zespołowej;		
2.	 rozwoju	 świadomości	 regionalnej	 –	 która	 stanowi	 zbiór	 poglądów,	
przekonań	i	postaw	ludzi	wobec	swojego	obszaru	zamieszkania	i	dzia‐
łania;		
3.	rozwoju	instytucjonalnego	–	dokonuje	się	w	dwóch	aspektach	wypo‐
sażenia	 instytucjonalnego	 regionu	 i	 instytucjonalizacji	 regionu	 jako	
jednostki	podziału	terytorialnego;		
4.	stabilizacji	regionu	–	jest	to	faza	końcowa,	w	której	ustalona	zostaje	
wewnętrzna	 sytuacja	 regionu	 i	 jego	 pozycja	 w	 układzie	 regionalnym	
kraju.		

Uważam,	że	punktem	wyjścia	dla	szkolnej	edukacji	regionalnej	mo‐
że	być	przyjęcie	realistycznej	koncepcji	regionu	zaproponowanej	przez	
Z.	Chojnickiego.	Adaptacja	 tej	 koncepcji	do	edukacji	 szkolnej	wymaga	
przełożenia	 na	 język	 szkolny	 założeń	 teoretycznych	 pojęcia	 „regionu	
terytorialnego”	 (istoty	 tej	 koncepcji),	 jak	 i	 wypracowania	 dydaktycz‐
nych	 form	 identyfikacji	 takiego	 regionu,	 przez	 analizę	 jego	 społecz‐
nych,	 gospodarczych	 i	 przyrodniczych	 treści.	 Geograficzne	 ujęcie	 re‐
gionu	 –	 nowych	 jego	 konotacji,	 powinno	 znaleźć	 swój	 wyraz	 w	 pro‐
gramach	 oraz	w	 podręcznikach	 szkolnych.	Wprowadzenie	 na	 poziom	
szkolny	 realistycznej	 koncepcji	 regionu	 społeczno‐ekonomicznego,	
jako	 syntezy	 wszystkich	 treści	 geograficznych,	 w	 znakomity	 sposób	
umożliwia	realizację	założeń	holizmu	geograficznego.		

Program	szkolnej	edukacji	geograficznej	w	swoich	założeniach	po‐
winien	podkreślać	integrującą	funkcję	geografii	w	odniesieniu	do	prze‐
kazywanych	 treści	 programowych	 przez	 nauki	 szczegółowe.	 W	 tym	
znaczeniu	 zawiera	 się	ogólnokształcący	 sens	geografii	 szkolnej	 –	dys‐
cypliny	 programowo	 łączącej	 treści	 nauk	 przyrodniczych	 i	 humani‐
stycznych.	 Przedmiotem	 nauczania	 geografii	 jest	 środowisko	 geogra‐
ficzne	–	kontekst	życia	człowieka,	w	 jego	materialno‐wyobrażeniowej	
postaci.	 Podstawy	 teoretyczno‐metodologiczne	 nauki	 o	 środowisku	
człowieka	tkwią	w	założeniach	poznawczych	geografii	fizycznej	–	jako	
wiedzy	 przyrodniczej	 i	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej	 –	 jako	wie‐
dzy	humanistycznej.	Podstawy	tej	wiedzy	powinny	być	przekazane	na	
pierwszym	 etapie	 kształcenia	 geograficznego,	 jako	 punkt	 wyjścia	 dla	
ujęcia	 syntetycznego,	 które	w	kolejnym	etapie	 edukacji	 zostają	wyra‐
żone	w	nauczaniu	regionalnym.		
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Za	 zwróceniem	 się	 geografii	 szkolnej	w	kierunku	 „nowej	 edukacji	 re‐
gionalnej”	 przemawia	 szereg	 funkcji,	 jakie	może	 ona	 spełniać	w	 geo‐
grafii:		
1.	preferuje	całościowe	podejście	do	środowiska	człowieka	rozpatrując	
je	 na	 różnych	 poziomach,	 jego	 organizacji	 przestrzennej	 (lokalnym,	
regionalnym,	krajowym	i	międzynarodowym);		
2.	weryfikuje,	na	poziomie	najbliższego	otoczenia,	pojęcia	teoretyczne		
i	 procesy	 jednostkowe	 sformułowane	 przez	 specjalistyczną	 wiedzę	
geograficzną,	ale	także	z	zakresu	innych	nauk	szczegółowych;		
3.	 integruje	 całość	wiedzy	 geograficznej	 przez	 konkretyzację	 różnych	
treści	materialnych	 i	mentalnych:	 przyrodniczych,	 antropogenicznych		
i	społecznych,	w	ramach	realistycznie	pojmowanego	regionu;		
4.	kształtuje	umiejętności	 twórczego	stosunku	do	własnego	otoczenia	
przez	jego:	dostrzeganie,	rozumienie,	wartościowanie,	co	może	wywo‐
łać	chęć	bycia	w	nim	i	działania	na	rzecz	jego	poprawy.		
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GEOGRAFIA	REGIONALNA	I	JEJ	ZNACZENIE		
DLA	ISTOTY	GEOGRAFII	

	
Problem	znaczenia	geografii	regionalnej	dla	teoretycznych	podstaw	

całej	 geografii,	 dla	 jej	 istoty	 i	 sensu	 jako	 nauki	 jest	 ważny,	 o	 czym	
świadczy	 trwająca	 już	 od	 wielu	 dziesiątków	 lat	 dyskusja	 związana		
z	 pretorią	 regionalną	 i	 jej	 rolą	w	 rozwoju	myśli	 geograficznej.	 Pokło‐
siem	tej	dyskusji	są	 liczne	publikacje	dotyczące	samej	geografii	 regio‐
nalnej,	 jej	 identyfikacji	 przedmiotowej	 i	 metodologicznej,	 znaczenia	
edukacyjnego,	a	zwłaszcza	kojarzonego	z	nią	pojęcia	regionu	(patrz	np.	
Lencewicz,	 1958;	 Janiszewski,	 1959;	Dziewoński,	 1960,	 1967;Wróbel,	
1967;	 Domański,	 1969,	 Kondracki,	 1967;	 Czyż,	 1971;	 Kiełczewska‐	
‐Zalewska,	1979;	Łoboda,	1978;	Kantowicz,	 Skotnicki,	 1983;	Wilczyń‐
ski,	1988;	Rykiel,	1991,	2001,	2004;	Koter,	Suliborski,		1994;	Chojnicki,	
1996,	 1997;	 Suliborski,	 2003;	 Runge,	 2004;	 Lisowski,	 2005	 i	 in.).	 Ta	
obszerna	literatura	godna	jest	odrębnego	opracowania,	które	przerasta	
postawione	 cele	 artykułu.	W	 związku	 z	 tym	 	 w	 tekście	 skupiono	 się	
jedynie	 na	 czterech	 postawionych	 tezach,	 które	 wydają	 się	 ważne		
z	 punktu	 widzenia	 tematu,	 a	 zatem	 wymagają	 pogłębionej	 refleksji	
teoretycznej.	
I.	 Geografia	 regionalna	 stanowiła	 jedną	 z	 dwóch	 podstawowych	 idei	
geografii	jako	dziedziny	wiedzy	o	zróżnicowaniu	przestrzennym	Ziemi.	
Idea	ta	decydowała	o	tym,	że	geografia	była	 i	 jest	postrzegana	przede	
wszystkim	 jako	nauka	dostarczająca	 zintegrowanej	wiedzy	 o	 różnych	
obszarach	Ziemi.	
	 Geneza	koncepcji	regionalnej	sięga	starożytności,	początku	geografii,	
która	 powstawała	 jako	 dziedzina	wiedzy	 z	 jednej	 strony	 powołana	 do	
opisów	określonych	fragmentów	Ziemi,	co	utożsamiało	geografię	z	cho‐
rografią	(Strabon),	z	drugiej	jako	nauka	zajmująca	się	zjawiskami	i	pro‐
cesami	odnoszącymi	się	do	Ziemi	jako	całości	–	geografia	(Erastotenes).		

																																																													
	Praca	została	wydana	w	2006	r.	w	monografii	Geografia	regionalna	jako	

przedmiot	 badań	 i	 nauczania	 (red.	 A.	 Kostrzewski),	 Bogucki	 Wydawnictwo	
Naukowe,	Poznań,	s.	15–27.	
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	 Tę	 geograficzną	 dualność	 interpretacyjną	 Ziemi	 po	 raz	 pierwszy	
jednoznacznie	wyraził	Ptolemeusz,	rozróżniając	badania	odnoszące	się	
do	 poszczególnych	 fragmentów	 Ziemi	 i	 nazywając	 je	 chorografią,	 od	
badań	 opisujących	 zasady	 i	 prawidłowości	 zjawisk	 dotyczących	 całej	
Ziemi,	 którymi	 miała	 zajmować	 się	 geografia	 (Nowakowski,	 1934).	
Później	zarówno	chorografia,	 jak	i	Potolemeuszowska	geografia,	okre‐
ślane	zostały	jedną	nazwą	Geografia.		
	 Podział	 Ptolemeusza	 był	 pierwszą	 próbą	 odróżnienia	 w	 geografii		
problematyki	 poszczególnych	 obszarów	 od	 zagadnień	 traktujących		
o	zjawiskach	i	procesach	dotyczących	Ziemi.	Za	sprawą	Vareniusa	(XVII	
w.)	 i	 klasyków	geografii	 naukowej,	 zwłaszcza	Rittera,	 który	w	 swoim	
epokowym	 dziele	 Erdkunde	 zapoczątkował	 koncepcję	 badania	 regio‐
nów,	dualizm	 ideowy	geografii	 przetrwał	do	dzisiaj	w	 jej	 podziale	na	
geografię	 ogólną	 (powszechną)	 i	 geografię	 szczegółową.	Wacław	Nał‐
kowski	podaje	następujące	rozróżnienie	geografii	ogólnej	od	szczegó‐
łowej	 „W	geografii	ogólnej	 rozpatrujemy	zjawiska	ziemskie,	dzieląc	 je	
na	kategorie	(grupy)	bądź	według	ich	podobieństwa	zewnętrznego	(…)	
–	 bądź	 według	 ich	 podobieństwa	 wewnętrznego	 –	 pokrewieństwa,	
genezy	(pochodzenia)	(…)	Następnie	rozpatrujemy	każdą	taką	katego‐
rię	w	jej	występowaniu,	rozkładzie	na	całej	ziemi.		
W	geografii	zaś	szczegółowej	dzielimy	ziemię	na	pewne	naturalne	ob‐
szary‐kraje,	krainy,	to	 jest	pewne	indywidualności	geograficzne,	które	
posiadają	 pewne	 charakterystyczne	 cechy,	 różniące	 je	 od	 obszarów	
sąsiednich”	(	za	Nowakowskim,	1934,	s.94).	
	 Geografia	 szczegółowa	–	odnosząca	 się	do	 fragmentów	ziemi	–	 re‐
gionów,	przeistoczyła	się	w	geografię	regionalną,	dla	której,	wydawa‐
łoby	się	oczywistym	przedmiotem	badania	są	te,	jak	mówił	Nałkowski	
„(…)	naturalne	obszary‐kraje,	krainy	(…)	indywidualności	geograficzne	
(…)”.	
	 Znaczenie	 geografii	 regionalnej	wynika	 zatem	z	 tego	niepodważal‐
nego	faktu,	że	stanowiła	ona	jedną	z	dwóch	podstawowych	idei	geogra‐
fii	 jako	dziedziny	wiedzy	o	 zróżnicowaniu	przestrzennym	Ziemi.	 Idea	
ta	decydowała	o	 tym,	 że	 geografia	 jako	 całość	była	 i	 jest	postrzegana	
przede	 wszystkim	 jako	 nauka	 dostarczająca	 zintegrowanej	 wiedzy		
o	 różnych	 obszarach	 Ziemi,	 na	 tym	polega	 jej	 społeczna	 atrakcyjność	
oraz	 odmienność	 od	 nauk	 szczegółowych,	 dzielących	 świat	 według	
rzeczy,	 zjawisk	 i	procesów.	Tę	 funkcję	naukową	 i	 społeczną	 spełniała	
zawsze	geografia	regionalna.	Ponadto	koncepcja	regionalna	była	 i	 jest	
bardzo	ważnym	 nurtem	myślowym	w	 geografii,	 przyczyniając	 się	 do	
budowania	jej	podstaw	teoretycznych	i	metodologicznych.	
II.	 Podstawowym	problemem	 geografii	 regionalnej	 polega	 na	 tym,	 że	
geografowie	sami	nie	mają	ustalonego	poglądu	na	to,	czym	są	lub	mają	
być	 te	 „naturalne	 obszary‐kraje,	 (…)	 indywidualności	 geograficzne”,	
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oraz	jak	je	wyznaczyć	lub	odkryć,	czyli	co	jest	„twardym”	przedmiotem	
badań	geografii	regionalnej.		
	 Ritteriańska	 koncepcja	 badania	 regionów	 stworzyła	 w	 geografii	
fundamentalną	 dla	 jej	 rozwoju	 kategorię	 pojęciową	 region,	 zapocząt‐
kowując	wielką	 dyskusję	 o	 jej	 naukowym	 sensie,	 która	 trwa	 do	 dziś.	
Dyskusja	ta	dotyczy	przede	wszystkim	ontologicznej	i	epistemologicz‐
nej	istoty	regionu	geograficznego	oraz	jego	roli	w	syntezie	geograficz‐
nej.	
	 Byłoby	 niemożliwe	 i	 niecelowe	 wyczerpujące	 referowanie	 bardzo	
obszernej	 i	 trwającej	 co	 najmniej	 od	 stu	 lat	 dyskusji	 na	 ten	 temat.	
Przedmiotowy	charakter	tego	pojęcia	dla	geografii	regionalnej,	wyma‐
ga	 jednak	 skonstatować	 głównych	 problemów	 i	 dylematów	 kwestii	
regionu	w	geografii.			
1)	 Pierwszy	 problem	 tkwi	w	 zasadniczych	 rozbieżnościach	 filozoficz‐
nych	co	do	 istoty	regionu	geograficznego,	który	traktowany	 jest	dual‐
nie	jako:	
	 a)	 byt	 istniejący	 obiektywnie,	 przedmiot	 odkrycia	 geograficznego	
(Dumulard,	1980),	w	tym	znaczeniu	region	jest	kategorią	ontologiczną,	
jakimś	 układem	 regionalnym,	 obiektywnie	 istniejącym	 systemem	 re‐
gionów	 (Rykiel,	 2001).	Region	 jest	więc	 czymś	 realnym,	 co	może	być		
z	jednej	strony	odkryte,	z	drugiej	może	być	przedmiotem	badania	samo	
w	sobie,	jak	i	w	kontekście	innych	podobnych	jemu	bytów	lub	też	sze‐
rzej	w	 środowisku	 jego	 istnienia.	W	 tym	 znaczeniu	 regionu	 geografia	
regionalna	 zajmuje	 się	 metodami	 odkrywania	 regionów,	 ich	 prze‐
strzennych	 kontekstów	 oraz	 badaniem	 wnętrz	 regionów	 –	 struktur,	
indywidualności,	itp.	
	 b)	 byt	 intelektualny	 –	 stworzony	 dla	 jakiś	 celów	 analitycznych	
fragment	 przestrzeni,	 który	 ułatwia	 poznanie	 rzeczywistości	 geogra‐
ficznej	jej	opis.	Może	być	zatem	konstruowany	przez	geografów,	w	za‐
leżności	od	potrzeb	np.	badania	(poznania),	opisywania	i	porządkowa‐
nia	(np.	w	celach	edukacyjnych),	czy	też	optymalizacji	działań	(cel	uty‐
litarny).	W	tym	przypadku	geografia	regionalna	może	badać	fragment	
przestrzeni	zdefiniowany	przez	badacza	określonymi	granicami,	wyni‐
kającymi	z	przyjętych	założeń,	lub	też	badać	te	fragmenty	przestrzeni,	
które	 stanowią	 efekt	 istniejących	 już	 i	 utrwalonych	 (w	 czasie	 i	 świa‐
domości	społecznej)	podziałów	przestrzeni	na	mniejsze	fragmenty	(np.	
podziały	polityczne,	naturalne	–	kontynenty,	wyspy,	morza	itp.).	
2)	 Drugi	 problem	 dotyczy	 statusu	 człowieka	w	 geografii	 regionalnej,	
ściślej	 rzecz	 biorąc,	 jego	 roli	 i	 znaczenia	 w	 konstytucji	 regionu	 jako	
przedmiotu	 badania	 geografii	 regionalnej.	 Problem	 ten	 jest	 bardziej	
złożony	 i	 trudno	 go	 tutaj	 szerzej	 rozwijać,	 bowiem	 stanowi	 on	 inte‐
gralną	część	szerszych	rozważań	na	temat	człowieka	w	badaniach	geo‐
graficznych.	Problemowi	temu	była	poświęcona	w	2005	r.	konferencja	
w	Łodzi	z	cyklu	Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	a	 jej	pokło‐
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siem	 jest	 książka	 pt.	 Człowiek	 w	 badaniach	 geograficznych	 (2006).	
Ograniczę	się	tutaj	do	stwierdzenia,	że	w	geografii	regionalnej	obszar	–	
część	 przestrzeni	 geograficznej	 (region,	 miejsce),	 rozpatrywany	 jest		
z	dwóch	różnych	punktów	widzenia,	które	odzwierciedlają	przyrodni‐
czo‐humanistyczną	 dwoistość	 natury	 geografii.	 Geografia	 społeczno‐	
‐ekonomiczna,	stojąc	na	gruncie	antropocentryzmu,	stawia	w	punkcie	
centralnym	 człowieka	 i	 jego	 działalność.	 Przy	 czym	 status	 człowieka	
wyrażany	 akceptowanym	 modelem	 nie	 był	 statyczny	 i	 zmieniał	 się	
wraz	z	 rozwojem	wiedzy	ogólnej	 i	 geograficznej.	Różne	wzorce	 inter‐
pretacyjne	 człowieka	 w	 geografii	 określały	 charakter	 jego	 relacji	 ze	
środowiskiem	 (elementami	 swoistymi	 i	 nieswoistymi	 środowiska),	
konstytuując	 w	 ten	 sposób	 zmieniający	 się	 sens:	 obszaru	 fizycznego,	
regionu,	miejsca	czy	też	systemu.		
	 Geografia	fizyczna	interpretuje	natomiast	obszar	jako	jednoznaczną	
części	przestrzeni	fizycznej,	stworzoną	przez	siły	przyrody,	z	uwzględ‐
nieniem	człowieka	 jako	 jej	 integralnego	 elementu.	Kładzie	 ona	 szcze‐
gólny	 nacisk	 na	 pochodzenie	 i	 strukturyzację	 zjawisk	 przyrodniczych	
oraz	 łączących	 je	 relacji,	 które	 stanowią	 podstawę	 do	 wyróżniania	
możliwie	 jednorodnych	obszarów	(nazywanych	regionami	geograficz‐
nymi)	oraz	ich	klasyfikację	i	typologię.	
	 Różny	 status	 człowieka,	 jego	miejsce	w	badaniach	 fizycznogeogra‐
ficznych	i	społeczno‐ekonomicznych	warunkuje	odmienność	poglądów	
na	 to,	 czym	 jest	 region	 w	 geografii	 oraz	 jaka	 jest	 jego	 identyfikacja	
przestrzenna.	To	odmienne	podejścia	do	obszarów	badanych	–	 części	
przestrzeni	geograficznej,	 różny	 teoretycznie	 i	metodologicznie	punkt	
widzenia	tego	samego	przedmiotu,	odsłaniają	inne	treści	tej	samej	rze‐
czywistości,	które	tylko	w	pewnym	stopniu	się	dopełniają.	
3)	Trzeci	problem	ściśle	wiąże	się	z	poprzednim,	bowiem	dotyczy	re‐
gionu	jako	kategorii	przestrzennej.	Bez	względu	na	to,	czy	region	trak‐
tujemy	jako	byt	istniejący	obiektywnie	czy	też	jest	on	tworem	intelek‐
tualny,	 zasadne	 jest	pytanie	o	 rodzaj,	 charakter	przestrzeni,	do	której	
kategoria	 ta	 zostaje	 odniesiona.	 Geografowie	 mówiąc	 region	 myślą	
często	 o	 różnych	 jego	 treściach,	 które	 wynikają	 z	 tego,	 jakich	 prze‐
strzeni	 jest	on	częścią.	Kostrowicki	 (1997)	wyróżnia	dla	potrzeb	geo‐
grafii	trzy	typy	przestrzeni:	czystą,	matematyczną	i	rzeczywistą,	w	tym	
obiektywistyczną	 lub	 subiektywistyczną,	 Lisowski	 (2003)	w	 geografii	
człowieka	wydziela	cztery	podstawowe	typy	przestrzeni:	fizyczną,	eko‐
logiczną,	kulturową	i	społeczną,	z	kolei	Chojnicki	(1999)	pisze	o	dwóch	
zasadniczych	 typach	przestrzeni	w	geografii	 społeczno‐ekonomicznej:	
realnej	 i	 formalnej.	 Przestrzeń	 realną	 dzieli	 na	 fizyczną	 i	 niefizyczną,		
a	 tę	 na	 fenomenalną	 (percepcyjna	 i	 egzystencjalna)	 oraz	 ustruktury‐
zowaną.						
	 Geograficzny	 status	 przestrzeni	 regionu	 jest	 zasadniczo	 rożnie	 rozu‐
miany	i	przyjmowany	w	geografii	fizycznej	oraz	społeczno‐ekonomicznej,	



Geografia	regionalna	i	jej	znaczenie	dla	istoty	geografii	 153	

w	której	dodatkowo	jest	on	także	niejednoznaczny.	W	ujęciu	klasycznym		
i	 naturalistycznym	 jest	 on	 fragmentem	 jedynie	 przestrzeni	 fizycznej,	
stąd	też	wyznaczenie	precyzyjnych	granice	stanowiło	jeden	z	głównych	
problemów	badawczych	geografii	regionalnej.	Dla	odmiany	w	tzw.	no‐
wej	 geografii	 regionalnej	 i	 geografii	 społecznej,	 problem	 przestrzeni	
jest	wieloaspektowy,	poprzez	odnoszenie	jej	do	świata	człowieka	(spo‐
łecznego),	który	jest	jej	wytwórcą.	W	tym	ujęciu	nacisk	zostaje	położo‐
ny	na	mechanizmy	tworzenia	społecznej	przestrzeni	regionalnej,	a	nie	
na	jej	granice,	które	są	rozmyte	(strefowe)	i	zmienne.	
4)	 Czwarty	 problem	 dotyczy	 regionu	 jako	 kategorii	 syntetyzującej	
przestrzeń	geograficzną,	który	wynika	z	podstawowych	różnic	w	arty‐
kulacji	 istoty	 regionu	 przez	 geografię	 fizyczną	 i	 geografię	 społeczno‐	
‐ekonomiczną.	Według	Rykla	(2004)	pierwszą	i	zasadniczą	jest	różnica	
koncepcyjna	między	regionem	fizycznogeograficznym	a	regionem	spo‐
łeczno‐ekonomicznym.	Pierwszy	opiera	się	na	koncepcji	podobieństwa	
tworzących	 go	 obszarów	 pod	 względem	 ich	 budowy	 (podobieństwie	
strukturalnym),	natomiast	region	społeczno‐gospodarczy	na	koncepcji	
pewnej	jedności	funkcjonalnej	obszarów	oraz	terytorialnej	tożsamości	
jego	mieszkańców.	Ta	podstawowa	różnica	implikuje	to,	że:		
	 a)	 region	 fizyczny	 jest	 obszarem	 jednolitym,	 natomiast	 społeczno‐	
‐ekonomiczny	regionem	węzłowym;	u	podstaw	wydzielenia	tego	pierw‐
szego	 leży	daleko	 idące	podobieństwo	genetyczno‐fizjonomiczne,	ma‐
nifestujące	 się	 często	 wizualnym	 podobieństwem	 krajobrazów,	 nato‐
miast	podstawą	istnienia	regionu	społeczno‐ekonomicznego	 jest	spój‐
ność	obszaru	określona	funkcjonalnie	i	mentalnie,	a	jego	wizualne	po‐
dobieństwo	sprawą	drugorzędną,				
	 b)	 region	 społeczno‐ekonomiczny	 jest	wytworem	 społecznym,	 dy‐
namicznym,	może	pojawiać	się	i	znikać	w	czasie	historycznym,	podczas	
gdy	region	fizyczny	istniał	zawsze,	nie	zależnie	od	istnienia	człowieka,	
jest	inercyjny,	a	jego	zmiana	zachodzi	w	innym		czasie	–geologicznym,		
	 c)	 regiony	 fizycznogeograficzne	 są	 ciągłe	 przestrzennie,	 rozłączne		
i	wyczerpują	powierzchnię	Ziemi	oraz	nie	są	merytorycznie	związane		
z	 podziałami	 polityczno‐administracyjnymi,	 regiony	 społeczno‐ekono‐
miczne	 z	 kolei	 nie	 wykazują	 tych	 cech,	 natomiast	 w	 swoim	 procesie	
rozwoju	 uzależniają	 się	 od	 przestrzennych	 struktur	 polityczno‐admi‐
nistracyjnych	(Rykiel,	2004).		
	 Istniejące	 różnice	 sprawiają,	 że	 fizycznogeograficzne	 podziały	 re‐
gionalne	nie	pokrywają	się	ze	społeczno‐ekonomicznymi,	co	daje	dwa	
obrazy	struktury	regionalnej	przestrzeni	geograficznej,	których	synte‐
za	na	obecnym	etapie	rozwoju	geografii	wydaje	się	niemożliwa.	
III.	 Przyczyną	 zahamowania	 rozwoju	 i	 pewnej	 stagnacji	 teoretyczno‐	
‐metodologicznej	 geografii	 regionalnej	 oraz	 odejścia	wielu	 geografów	
od	 jej	przewodniej	 idei	są	 trudności	z	konceptualizacją	pojęcia	region	
w	geografii.		
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	 Główny	 problem	 sprowadza	 się	 do	 przedmiotowego	 definiowania	
geografii	 regionalnej.	 Jest	 on	 analogiczny	 do	 nieudanych	 prób	 przed‐
miotowego	 definiowania	 geografii	 jako	 nauki	 na	 gruncie	 kontrower‐
syjnego	 pojęcia	 środowisko	geograficzne.	 Skutkiem	 tych	 niepowodzeń	
było	poszukiwanie	tożsamości	naukowej	geografii	najpierw	na	gruncie	
epistemologicznym	 –	 geograficzne	 podejście	 –	 utożsamiane	 z	 podej‐
ściem	 przestrzennym,	 geografia	 jako	 nauka	 o	 zróżnicowaniu	 prze‐
strzennym,	 co	 praktycznie	 stawia	 znak	 równości	 między	 geografią		
a	geografią	regionalną,	później	natomiast	na	powrocie	do	konceptuali‐
zacji	 przedmiotowej,	 ale	 już	 w	 obrębie	 poszczególnych	 nauk	 geogra‐
ficznych.	
	 W	geografii	regionalnej	niejasności	pojęcia	region	–	różna	jego	iden‐
tyfikacja	w	znaczeniu	ontologicznym	 i	 teoriopoznawczym	sprawia,	 że	
przedmiot	badań	geografii	 regionalnej	 jest	nieostry	 i	kontrowersyjny,		
a	zatem	wszelkie	jego	badania	utrudnione.	
	 Konsekwencją	tego	stanu	rzeczy	było:	
1.	 Skupienie	 całego	 niemal	 wysiłku	 intelektualnego	 badaczy	 na	 pro‐
blemie	delimitacji	 regionów,	zwłaszcza	na	doskonaleniu	metod	służą‐
cych	temu	celowi,	który	w	swojej	istocie	stał	się	jedynie	mniej	lub	bar‐
dziej	doskonałą	klasyfikacją	przestrzeni	fizycznej,	jej	porządkowaniem.	
	 O	ile	w	geografii	fizycznej	podziały	te	odzwierciedlają	przyrodniczą	
indywidualność	określonych	obszarów	i	są	realnie	związane	z	fizyczną	
powierzchnią	 ziemi,	 przez	 co	 ich	 społeczna	 percepcja	 jest	 dość	 po‐
wszechna,	to	w	geografii	społeczno‐ekonomicznej	wynikają	one	z	ana‐
lizy	 wielowymiarowych	 przestrzeni	 społeczno‐ekonomicznych,	 które	
odniesione	do	przestrzeni	 fizycznej	 są	w	 społecznym	odbiorze	 często	
czymś	abstrakcyjnym	i	formalnym.	
	 Wyczerpanie	 problematyki	 delimitacyjnej	 spowodowało	 wyraźny	
spadek	zainteresowań	tą	dziedziną,	szczególnie	w	geografii	społeczno‐	
‐ekonomicznej	i	ogólną	marginalizację	geografii	regionalnej.	
2.	Wyróżnianiem	dwóch	geografii	regionalnych;	 fizycznej	 i	społeczno‐	
‐ekonomicznej.	 Geografia	 regionalna	 powtórzyła	 dualizm	 ujęcia	 rze‐
czywistości	 geograficznej,	 tak	 charakterystyczny	 dla	 całej	 geografii	
jako	nauki.	Wytworzona	została	zatem	sytuacja	paradoksalna,	polega‐
jąca	 na	 tym,	 że	 dziedzina,	 która	 według	 jej	 klasycznego	 ujęcia	 miała	
odkrywać	 geograficzną	 jedność	 poszczególnych	 obszarów,	 wykorzy‐
stując	specjalistyczne	wyniki	badań	geografii	ogólnej	 i	 tym	samym	łą‐
czyć	przyrodniczą	i	humanistyczną	twarz	geografii,	sama	przyjęła	dwa	
oblicza.	
3.	Kwestionowanie	podstaw	naukowych	geografii	regionalnej	i	stwier‐
dzanie,	że	nie	jest	ona	nauką	(podobnie	jak	cała	geografia),	co	najwyżej	
możemy	mówić	o	metodzie	regionalnej,	która	de	facto	została	sprowa‐
dzona	do	monograficznego	opisu	 jakiegoś	obszaru,	 rozumianego	 jako	
suma	wiedzy	na	temat	jego	elementów	składowych,	lub	też	wyczerpu‐
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jącego	opisu	pojedynczego	zjawiska	w	jakimś	miejscu.	Prowadzi	to	do	
stawiania	 znaku	 równości	 pomiędzy	 geografią	 regionalną	 a	 ujęciem	
regionalnym,	rozumianym	jedynie	jako	badanie	zjawisk	w	pewnej	skali	
przestrzennej	nazywanej	regionalną,	w	odróżnieniu	od	bardziej	szcze‐
gółowych	badań	lokalnych	oraz	ujęć	globalnych.	
4.	 Próbami	 poszukiwania	 nowych	przedmiotów	badania	 dla	 geografii	
regionalnej,	 którym	 jest	 np.	 relacja	 między	 przyrodą	 a	 działalnością	
człowieka,	bez	konieczności	uwzględniania	 regionu	 jako	 środka	orga‐
nizującego	badania,	wówczas	efektem	badań	geografii	 regionalnej	po‐
winna	 być	 synteza	 relacji	między	 przyrodą	 a	 działalnością	 człowieka	
[koncepcja	 taka	 powstała	 w	 ośrodku	 warszawskim	 w	 końcu	 lat	 70.		
i	początku	80.	(Dumanowski,	1981,	Kantowicz,	1988)].	
5.	Sprowadzenie	geografii	regionalnej	tylko	do	roli	pewnej	wiedzy	uży‐
tecznej	w	 procesie	 edukacji	 szkolnej	 i	 akademickiej.	W	 tym	 ostatnim	
przypadku	wydaje	się,	że	geografia	regionalna	wykładana	jest	bardziej	
ze	względu	 na	 tradycję	 niż	 z	 potrzeby	dostrzegania	 jej	 sensów	 i	 zna‐
czenia	w	geografii	(Suliborski,	1991,	2003).	
IV.	 Istotą	 geografii	 regionalnej	 jest	 holistyczna	 interpretacja	 konkret‐
nego	 obszaru,	 miejsca,	 regionu,	 w	 poszukiwaniu	 jego	 geograficznej	
odmienności,	 wypływającej	 z	 różnego	 typu	 relacji	 wiążących,	 które	
czynią	go	mniej	lub	bardziej	spójnym.	
	 Widzę	dwie	drogi	restytucji	geografii	regionalnej;	pierwsza	rewolu‐
cyjna,	może	polegać	na	zmianie	celów	badań	geografii	regionalnej	po‐
przez	 odejście	 i	 odrzucenie	 jej	 zasadniczych	 kategorii	 pojęciowych	
takich,	 jak	region	i	kompleksowość	oraz	sformułowanie	w	ich	miejsce	
nowych,	które	staną	się	odstawą	do	wyznaczenia	innych	celów	i	zadań,	
druga,	która	polega	na	modernizacji	 tradycyjnych	celów	 i	przedmiotu	
badania	geografii	regionalnej,	przez	dostosowanie	jej	dotychczasowych	
fundamentalnych	pojęć	do	współczesnego	stanu	rozwoju	geografii	i	jej	
osiągnięć	 teoretyczno‐metodologicznych.	Osobiście	 opowiadam	się	 za	
taką	właśnie	zmianą.	
	 Punktem	wyjścia,	z	którego	prezentuję	swoje	stanowisko	dotyczące	
rekonstrukcji	przedmiotu	i	celów	geografii	regionalnej,	 jest	wyznawa‐
ny	przeze	mnie	pogląd	o	jedności	geografii	jako	nauki,	której	specyfiką	
jest	 badanie	 relacji	w	 systemie	 człowiek	 –	 środowisko	w	 dwóch	 uję‐
ciach:	przedmiotowym	i	regionalnym,	co	już	dawno	znalazło	swój	wy‐
raz	w	 klasycznym	 podziale	 geografii	 na	 ogólną	 i	 szczegółową	 (regio‐
nalną).		
	 Geografia	ogólna	bada	zjawiska	i	procesy	oraz	relacje	zachodzące	na	
Ziemi	w	systemie	człowiek	–	środowisko.	Zajmując	się	poszczególnymi	
zjawiskami	 i	 procesami	 (np.	wodą,	 powietrzem,	morfologią,	miastem,	
wsią,	 urbanizacją,	 rolnictwem	 itp.),	 bada	 je	 w	 różnych	 skalach	 prze‐
strzennych	(lokalnej,	regionalnej	i	globalnej),	starając	się	ustalić	zasady	
i	prawidłowości	 ich	występowanie	 i	 rozwoju.	Przewodnią	zasadą	teo‐
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retyczno‐metodologiczną	 geografii	 ogólnej	 stał	 się	 redukcjonizm	me‐
todologiczny,	zwłaszcza	w	geografii	fizycznej,		szczególnie	silnie	mani‐
festujący	się	w	ideologii	scjentystycznej	(skrajnym	pozytywizmie).	
	 Istota	geografii	regionalnej	tkwi	w	odkrywaniu	pewnej	indywidual‐
ności	 i	 odrębności	 jednych	 obszarów	 wobec	 innych,	 która	 stanowi	
efekt	 różnorodności	 zjawisk	 występujących	 na	 Ziemi.	 Poszukuje	 ona	
podstaw	odmienności	obszarów,	która	wynika	z	samej	ich	treści	przy‐
rodniczej	i	społecznej,	a	także	z	relacji	występujących	między	elemen‐
tami	 tworzącymi	 te	 treści.	 Geografia	 regionalna	 bada	 przestrzeń	 rze‐
czywistą	(Kostrowicki)	lub	realną	(Chojnicki)	w	przedmiotowych	kate‐
goriach	 tej	 rzeczywistości,	 którymi	 są:	 obszar,	 region,	 struktura,	 sys‐
tem.	 Wyróżnikiem	 geografii	 regionalnej	 jest	 kompleksowe	 badanie	
tych	wyodrębnionych	obszarów	przestrzeni	geograficznej	tak,	jak	gdy‐
by	 stanowiły	 one	 pewne	 całości.	 Przestrzeń	 geograficzną	 traktuję	 za	
Kostrowickim	(1997)	jako	syntezę	przestrzeni	rzeczywistej	(ziemskiej)	
w	zarówno	w	ujęciu	obiektywistycznym,	jak	i	subiektywistycznym.		
	 Z	 uwagi	 na	 niemożność	 odkrycia	 regionów	 kompleksowych,	 które	
można	by	nazwać	geograficznymi,	wydaje	się,	że	należy	pojęcie	to	trak‐
tować	 jedynie	 jako	 składnik	myślenia	 abstrakcyjnego,	 tzn.	 formę	 od‐
zwierciedlenia	 w	 świadomości	 ludzkiej	 obrazu	 cech	 i	 stosunków	 po‐
między	przedmiotami	i	zjawiskami	rzeczywistymi	(Olechnicki,	Załecki,	
1997)	 odnoszącą	 się	 do	 obszaru	 wykazującego	 pewien	 specyficzny	
stan	mniejszego	lub	większego	poziomu	spójności	wewnętrznej,	która	
czyni	 z	 niego	 określoną	 całość.	 Poziom	 tej	 spójności	wynika	 z	 relacji	
dopasowania	 się	 elementów	 tego	 obszaru	 i	 człowieka	 (ludzi),	 także	
pod	wpływem	 działalności	 i	 zachowań	 społecznych.	 To	 dopasowanie		
i	 spójność	 obszaru	 czyni	 z	 niego	 jedność,	 mimo	 różnorodności	 jego	
wewnętrznych	 treści,	 oraz	 daje	 podstawę	 do	 określania	 go	 pojęciem	
region.	 W	 ten	 sposób,	 zgodnie	 z	 twierdzeniem	 Chojnickiego	 (1999),	
pojęcie	regionu	będzie	wyznaczać	nie	pole	badawcze	geografii,	ale	„(…)	
pewne	 perspektywy	 badawcze,	 które	 organizują	 różne	 jego	warianty		
i	próbują	objaśnić	charakter	i	zakres	prowadzonych	badań”	(s.	19).		
	 W	 świetle	 powyższych	 stwierdzeń	 celem	ogólnym	badań	 geografii	
regionalnej	 byłoby	 ustalenie	 (odkrycie)	 spójności	 obszaru	 (jedności	
otaczającej	nas	rzeczywistości),	w	całej	jego	wewnętrznej	różnorodno‐
ści,	przez	wykazanie	roli	i	znaczenia	budujących	go	głównych	elemen‐
tów	oraz	 ich	 funkcji	w	kreowaniu	różnych	relacji	 systemu	człowiek	–	
środowisko,	określenie	charakteru	tych	relacji	(jakościowego	i	ilościo‐
wego)	i	znaczenia	w	tworzeniu	jedności	badanego	obszaru,	 jego	indy‐
widualności	 i	 specyfiki.	Prowadzi	 to	do	syntezy	przestrzeni	 rzeczywi‐
stej	 (ziemskiej)	w	zarówno	w	ujęciu	obiektywistycznym,	 jak	 i	 subiek‐
tywistycznym	w	przedmiotowych	 kategoriach	 tej	 rzeczywistości,	 któ‐
rej	 efektem	 jest	 identyfikacja	 charakteru	 przestrzeni	 geograficznej	
(typ,	rodzaj).	
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	 Przedmiotem	badań	geografii	szczegółowej	(regionalnej)	są	relacje	
w	 systemie	 człowiek‐środowisko,	 występujące	 w	 konkretnym	 obsza‐
rze,	 stanowiącym	 część	 przestrzeni	 geograficznej	 określaną	 pojęcie	
region	lub	miejsce.	W	odróżnieniu	od	geografii	ogólnej	naczelną	zasadą	
teoretyczno‐metodologiczną	geografii	regionalnej	jest	holizm,	zakłada‐
jący	 badanie	 określonych	 całości	 w	 ich	 wewnętrznych	 uwarunkowa‐
niach	 i	 zróżnicowaniu.	 Stanowisko	 takie	wymaga	 badań	 komplemen‐
tarnych	i	kompleksowych,	które	z	jednej	strony	odwołują	się	do	meto‐
dologii	systemowej,	z	drugiej	do	metodologii	humanistycznej	(geografii	
humanistycznej).	
	 Badania	 takie	 mogą	 prowadzić	 do	 odkrycia	 regionów	 geograficz‐
nych,	 to	 jest	 takich	obszarów,	w	których	poziom	spójności,	 określony	
relacjami	człowiek‐środowisko,	jest	dostatecznie	wysoki.	
	 Sądzę,	 że	w	obecnym	stanie	 rozwoju	geografii	 regionalnej	 sformu‐
łowane	cele		geografii	regionalnej	można	realizować	w	drodze	weryfi‐
kacji	teoretycznych	założeń	koncepcji	regionu	jako	terytorialnego	sys‐
temu	społecznego,	określanej	także	jako	realistyczna	koncepcja	regio‐
nu	Chojnickiego	(1989,	1996).		
	 Należy	 z	 pewnym	 żalem	 stwierdzić,	 że	 opublikowana	 w	 1996	 r.	
koncepcja	nie	 stała	 się	przedmiotem	 szerszej	dyskusji	naukowej	 oraz	
upowszechnionych	prób	jej	empirycznej	weryfikacji.	
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METODYCZNE	PODSTAWY	ADMINISTRACYJNO‐TERYTORIALNEJ	
REORGANIZACJI	PAŃSTWA	W	WARUNKACH	DEMOKRATYCZNYCH	

1. WSTĘP	

Reorganizacja	administracyjno‐terytorialna	państwa	(reforma)	w	swo‐
jej	istocie	dotyczy	zagadnienia	zmian	ustroju	państwa,	a	przynajmniej	
dość	 zasadniczych	 jego	 aspektów.	 Trudno	 się	 zatem	 dziwić,	 że	 po	
upadku	systemu	komunistycznego	problem	ten,	co	najmniej	w	niektó‐
rych	krajach	 tej	 formacji,	 stał	 się	przedmiotem	ważkich	dyskusji	 i	ba‐
dań	(np.	Polska),	 lub	 też	dokonano	 już	w	tym	względzie	reformy	(np.	
Słowacja).		

Artykuł	 jest	 pewną	próbą	 refleksji	 teoretycznej	 i	metodycznej	 nad	
istotą	 reformy,	 jej	 celami,	 przedmiotem,	 zakresem	 i	 metodą,	 a	 także	
udziałem	 w	 jej	 przygotowaniu	 –	 zwłaszcza	 w	 określeniu	 jej	 zasięgu		
i	 skutków	przestrzennych.	 Udział	 i	 rola	 geografów	w	 tworzeniu	 kon‐
cepcji	zmian	podziału	terytorialnego	jest	ze	wszech	miar	uzasadniona		
i	wskazana.	Godzi	się	tu	bowiem	przypomnieć,	że	jednym	z	podstawo‐
wych	 celów	 badań	 tej	 dyscypliny	 jest	 podział	 przestrzeni	 na	 regiony	
geograficzne	–	 jednostki	 terytorialne,	 jak	niektórzy	uważają,	 zawiera‐
jące	 syntezę	 wszelkich	 geograficznych	 treści	 obszaru	 (np.	 koncepcja	
regionów	antropogeograficznych	według:	Wróbel,	1956,	s.	13).		

2. POJĘCIE	REFORMY	USTROJU	TERYTORIALNEGO	PAŃSTWA	

Termin	 „reforma	ustroju	 terytorialnego”	 dotyczy	wszelkich	 zmian:	
1)	związanych	z	kompetencjami	poszczególnych	poziomów	terenowej	
władzy	 administracji	 państwowej	 lub	 samorządowej,	 które	 mogą	 –	
choć	nie	muszą	–	prowadzi	do	ustalenia	innej	struktury	hierarchicznej	
tej	władzy,	 2)	 korekty	 istniejących	 granic	 oraz	wytyczenia	 granic	 no‐
wych	 jednostek	 podziału	 terytorialnego.	Wszystkie	 działania	 i	możli‐
wości	 zmian	 są	 funkcją	 istniejących	 sposobów	 sprawowania	 władzy,	

																																																													
	 Praca	 została	 wydana	 w	 1999	 r.	 w	 czasopiśmie	 Acta	 Universitatis	 Lo‐

dziensis,	Folia	Geographica	Socio‐Oeconomica,	1,	s.	31–39.	
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która	z	kolei	wynika	z	panującego	w	danym	państwie	ustroju	politycz‐
nego.		

Systemy	totalitarne	ze	swojej	natury	preferują	centralistyczny	spo‐
sób	 rządzenia,	 do	 którego	 dostosowany	 jest	 ustrój	 terytorialny	 pań‐
stwa.	Charakteryzuje	go	brak	samorządności	lub	silne	jej	ograniczenie		
i	bezwzględne	podporządkowanie	władz	terenowych	centrum.	Polega	
ono	przede	wszystkim	na	ograniczeniu	kompetencji	władz	terenowych	
zarówno	 ustawodawczych,	 jak	 i	 wykonawczych.	 W	 organizacji	 prze‐
strzeni,	która	może	być	bardziej	lub	mniej	ustrukturyzowana,	rozwija‐
ne	 są	 silne	 zależności	 i	 związki	 pionowe	 (struktura	 hierarchiczna),		
a	 równocześnie	 ograniczane	 są	 wszelkie	 formy	 współpracy	 między	
jednostkami	 terytorialnymi	 (poziome).	 Centralizacja	 stanowi	 podsta‐
wowy	 atrybut	 rządów	 totalitarnych,	 dla	 których	 organizacja	 i	władze	
terytorialne	 stanowią	 jedynie	 narzędzia,	 za	 pomocą	 których	 realizo‐
wane	są	postanowienia	centrum	oraz	służą	ubezwłasnowolnieniu	spo‐
łeczeństwa.		

Istotą	 ustrojów	demokratycznych	 jest	 określona	 partycypacja	 spo‐
łeczeństwa	w	 sprawowaniu	władzy,	 czemu	 zawsze	 sprzyjają	 procesy	
decentralizacji.	Polegają	one	na	przekazywaniu	części	uprawnień	pra‐
wotwórczych	 i	 decyzyjnych,	 ale	 także	 i	 ponoszeniu	 za	 nie	 odpowie‐
dzialności,	z	centrum	na	niższe	poziomy	administracji.	Ma	to	zazwyczaj	
konsekwencje	 w	 zmianie	 podziału	 terytorialnego	 i	 prowadzić	 może	
zarówno	 w	 kierunku	 rozbudowania,	 jak	 i	 zubożenia	 jego	 struktury.	
Szczególnie	 istotną	 rolę	 w	 tych	 procesach	 odgrywa	 rozwój	 różnych	
form	 samorządności,	 przede	 wszystkim	 samorządności	 terytorialnej,	
która	w	 zależności	 od	 państwa	występuje	 na	 różnych	 poziomach	 po‐
działu	 administracyjnego.	 Wpływa	 ona	 aktywizująco	 na	 społeczność	
lokalną	 i	 regionalną,	 a	 kształtując	 jej	 podmiotowość,	 umożliwia	 rów‐
noprawną	 współpracę	 między	 różnymi	 jednostkami	 podziału	 teryto‐
rialnego.	Wyrazem	tego	jest	chociażby	tworzenie	związków	poziomych	
(celowych)	 dla	 realizacji	 wspólnych	 zadań.	 Ożywienie	 ruchów	 regio‐
nalnych	 i	 samorządowych,	 które	 lansują	 koncepcje	 decentralizacyjne,	
następuje	zawsze	w	okresach	osłabienia	władzy	centralnej	i	demokra‐
tyzacji	życia	społeczno‐gospodarczego.		

Centralizacja	lub	decentralizacja	sposobu	sprawowania	władzy	sta‐
nowią	w	 istocie	metody,	 którymi	 osiągane	 są	 określone	 cele	 reformy	
ustroju	terytorialnego	państwa.		

3. CELE	REFORMY	USTROJU	TERYTORIALNEGO	PAŃSTWA	

Celem	reformy	jest	zmiana	istniejącego	stanu	ustroju	terytorialnego	
państwa	na	stan	pożądany	i	–	jak	się	wydaje	–	może	być	podyktowana	
przyczynami	politycznymi,	gospodarczymi	i	społecznymi.		
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Cele	polityczne	reformy	są	bardzo	różne,	ale	zawsze	odzwierciedla‐
ją	jakąś	formę	walki	lub	rywalizacji	o	władzę	w	państwie.	W	systemach	
parlamentarnych	rywalizacja	 ta	odbywa	się	między	partiami	politycz‐
nymi,	 które	 realizując	 swoje	 cele	 programowe	 i	 poszukując	 głosów	
wyborców,	wykorzystują	możliwości	 tkwiące	także	w	zmianie	ustroju	
terytorialnego	państwa.	W	systemach	totalitarnych	celem	reformy	jest	
rozbudowa	biurokratycznych	mechanizmów	sprzyjających	sprawnemu	
przepływowi	decyzji	z	góry	na	dół	do	terenowych	organów	wykonaw‐
czych,	 a	 informacji	w	kierunku	odwrotnym.	 Jest	 to	 zazwyczaj	 równo‐
znaczne	 z	 ograniczeniem	 uprawnień	 władz	 terenowych.	 Realizacja	
celów	politycznych	reformy	może	polegać	na	wzmocnieniu	(centraliza‐
cja)	 albo	 osłabieniu	 (decentralizacja)	 funkcji	 państwa	 zarówno	 przez	
stworzenie	 bardziej	 lub	mniej	 złożonej	 struktury	 podziału	 terytorial‐
nego,	jak	i	przez	rozwój	lub	ograniczenie	samorządności	terytorialnej.	
W	 pierwszym	 przypadku	 potencjał	 społeczno‐gospodarczy	 jednostek	
administracyjnych	pierwszego	rzędu	 jest	najczęściej	 zwiększony	 i	pod‐
porządkowany	w	całości	władzy	centralnej,	w	drugim	natomiast	nastę‐
puje	ograniczanie	kompetencji	państwa	jedynie	do	funkcji	ważnych	dla	
całego	 kraju	 z	 równoczesnym	 przekazaniem	 uprawnień	 pozostałych	
lokalnej	i	regionalnej	władzy	samorządowej.		

Szczegółowe	cele	polityczne	można	określić	następująco:	 (1)	ogra‐
niczenie	 lub	 poszerzenie	 uczestnictwa	 społeczności	 terytorialnych		
w	sprawowaniu	władzy,	(2)	umocnienie	władzy	centralnej,	(3)	wzmoc‐
nienie	władz	regionalnych,	(4)	ograniczenie	w	terenie	wpływów	konku‐
rujących	 partii,	 (5)	 osłabienie	 i	 rozbicie	wspólnot	 etnicznych	 (narodo‐
wych),	(6)	utrzymanie	jedności	terytorialnej	państwa	i	in.		

Cele	gospodarcze	dotyczą	usprawnienia	gospodarki,	przez	stworze‐
nie	 lepszych	 terytorialno‐administracyjnych	 ram	 jej	 funkcjonowania.	
Nieracjonalny	 bowiem,	 z	 punktu	 widzenia	 ekonomicznego,	 podział	
terytorialny	 stanowi	 istotną	 barierę	 rozwoju	 kraju.	 Jej	 pokonywanie	
wymaga	 ponoszenia	 przez	 społeczeństwo	 stałych	 kosztów,	 mimo	 że	
zawsze,	 w	 wyniku	 działających	 mechanizmów	 samoregulacyjnych,	
dochodzi	po	jakimś	czasie	do	pewnej	równowagi	między	podsystema‐
mi	gospodarczym	i	społecznym.	Problem	polega	na	wielkości	kumulu‐
jących	się	kosztów	osiągnięcia	tej	równowagi.	Koszty	te	są	bardzo	wy‐
sokie	 i	 trudne	do	wyliczenia,	z	punku	widzenia	metodycznego,	należy	
bowiem	ustalić	w	nich	także	straty	społeczne.		

Nierównomierny	rozwój	społeczno‐gospodarczy	może	być	istotnym	
czynnikiem	 wymuszającym	 zmiany	 lub	 korekty	 podziału	 administra‐
cyjnego.	 Podziały	 terytorialne	 poszczególnych	 obszarów	 wpływają	
bowiem	 częściowo	 na	 strukturę,	 intensywność	 i	 kierunki	 powiązań	
przestrzennych	 ludności	 oraz	 podmiotów	 gospodarczych.	 Powiązania	
te	 z	 kolei	 określają	 istotę	 i	 sens	 regionów	 społeczno‐gospodarczych	
jako	 podstawy	 do	 wyznaczania	 granic	 jednostek	 administracyjnych.	
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Ogólnie	 rzecz	 biorąc,	 zasięg	 jednostek	 terytorialnych	 powinien	 być	
możliwie	 dostosowany	 do	 aktualnie	 rozwiniętego	 i	 przestrzennie	
zróżnicowanego	poziomu	gospodarczego	i	społecznego.		

Podziały	terytorialne	traktować	można	również	jako	swoiste	narzę‐
dzie	 polityki	 przestrzennej	 i	 wykorzystywać	 jako	 stymulatory	 lub	 de	
stymulatory	 rozwoju	 określonych	 obszarów	 lub	 jednostek	 osadni‐
czych.	(Warto	w	tym	miejscu	zwrócić	uwagę,	że	w	gospodarce	stałego	
niedoboru,	 jakim	był	realny	socjalizm,	 funkcje	administracyjne	 jedno‐
stek	 osadniczych	 dawały	 im	 uprzywilejowane	 miejsce	 w	 centralnie	
rozdzielanych	 dobrach,	 stając	 się	 bardzo	 ważnymi	 stymulatorami	
wzrostu).		

Każda	 reforma	 ustroju	 terytorialnego	 realizująca	 określone	 cele	
utylitarne	(polityczne	i	gospodarcze)	w	większym	lub	mniejszym	stop‐
niu	 odkłada	 się	w	warstwie	 społecznej,	 czyli	 spełnia	 jakieś	mniej	 lub	
bardziej	 zamierzone	cele	 społeczne,	usprawniając	 lub	utrudniając	na‐
sze	codzienne	życie,	zaspokajając	lokalne	lub	regionalne	ambicje,	pro‐
wokując	 lub	 łagodząc	 konflikty,	 wywołując	 określone	 zachowania	
przestrzenne	 itp.	Społeczne	cele	 reform	mogą	być	zatem	wykorzysty‐
wane	dla	określonych	celów	politycznych	i	gospodarczych.		

W	 krajach	 postkomunistycznych	 jednym	 z	 najważniejszych	 pro‐
gramów	 społecznych	 staje	 się	 tworzenie	 i	 rozwijanie	 podmiotowości	
społeczeństw	 lokalnych	 oraz	 regionalnych.	 Przede	 wszystkim	 chodzi		
o	zmianę	specyficznie	wykształconej	mentalności	społeczeństwa,	która	
w	wielu	przypadkach	jest	najistotniejszą	barierą	utrudniającą	pomyśl‐
ny	 rozwój	 obszarów.	 Cel	 ten	 stanowić	 może	 jeden	 z	 podstawowych	
argumentów	 przemawiających	 za	 przebudową	 ustroju	 terytorialnego	
tych	krajów.	 Jego	sens	 tkwi	w	zwiększeniu	uczestnictwa	społeczności	
lokalnych	 i	 regionalnych	w	 sprawowaniu	władzy,	 przez	wzmocnienie	
roli	 samorządów	 terytorialnych.	 Natomiast	 w	 krajach	wysoko	 rozwi‐
niętych,	 o	historycznie	utrwalonej	 już	demokracji	wyzwolenie	w	 spo‐
łecznościach	lokalnych	i	regionalnych,	jak	to	określił	Kukliński	(1984),	
"uśpionego	 potencjału"	 stanowi	 dzisiaj	 jedną	 z	 najważniejszych	 dróg	
do	utrzymania	wysokiej	prosperity	gospodarczej.		

4. ZAKRES	PRZEDMIOTOWY	REFORMY	

Reforma	 ustroju	 terytorialnego	 państwa	 musi	 przebiegać	 co	 naj‐
mniej	w	jednym	z	dwóch	zakresów	przedmiotowych	–	prawnym	i	tery‐
torialnym.		

1.	W	sferze	(płaszczyźnie)	prawnoustrojowej	zmianie	może	ulegać:		
a)	podstawowa	struktura	organizacji	władzy	(poziomy	władzy);		
b)	zakres	kompetencji	jej	poszczególnych	szczebli;		
c)	równocześnie	struktura	i	kompetencje	jej	ogniw.		
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W	 pierwszym	 przypadku	 ustalana	 jest	 liczba	 poziomów,	 inaczej	
szczebli	 władzy	 terytorialnej	 (struktura	 pionowa),	 np.	 dwa	 poziomy	
jak	 to	ma	miejsce	aktualnie	w	Polsce	(gmina,	województwo),	 trzy	po‐
ziomy,	jak	np.	Słowacji	(gmina,	powiat,	województwo),	cztery	lub	wię‐
cej	 poziomów,	 jak	 np.	 w	 Chinach	 (gmina,	 powiat,	 województwo,	 re‐
gion).	 Liczba	 poziomów	 hierarchicznych	 określa	 sposób	 organizacji	
wykonywanych	zadań	publicznych,	 jej	wcześniejsze	ustalenie	 jest	wa‐
runkiem	 przeprowadzenia	 regionalizacji	 administracyjnej	 państwa.	
Struktura	 pionowa	 organizacji	 władzy	 terenowej	 wpływa	 istotnie	 na	
wielkość	 poszczególnych	 jednostek	 oraz	 warunkuje	 ich	 kompetencje		
i	podporządkowanie.		

Drugim	 zasadniczym	 aspektem	 ustaleń	 prawnych	 jest	 określenie	
zakresu	władzy,	czyli	kompetencji,	a	zatem	zdefiniowanie	funkcjonalne	
struktury	hierarchicznej	każdego	z	poziomów	administracji.	W	katego‐
riach	ogólnych	zakres	 ten	zwykle	określa	ustawa	zasadnicza	 (konsty‐
tucja)	 i	 ona	 to	 określa	 typ	 ustroju	 organizacji	 terytorialnej	 państwa.	
Pod	 tym	względem	możemy	wyróżnić	 trzy	 typy	państw:	unitarne,	 fe‐
deralne	 i	 regionalne,	 przy	 czym	między	dwoma	ostatnimi	nie	 istnieje	
merytoryczna	różnica	prawna,	a	jedynie	genetyczna.	Konstytucja	i	wy‐
nikający	 z	 niej	 ustrojowy	 charakter	 państwa	 określa	 zatem	 najwięk‐
szym	 jednostkom	 podziału	 terytorialnego	 (regionom	 administracyj‐
nym)	 przysługujący	 im	 zakres	 ogólnych	 kompetencji.	Mogą	 one	mieć	
charakter	 autonomiczny	 (znamienny	 dla	 państw	 federalnych	 lub	 re‐
gionalnych),	administracyjno‐samorządowy	lub	administracyjno‐funk‐
cjonalny	 charakterystyczne	 dla	 państw	 unitarnych).	 Kompetencje	 au‐
tonomiczne	jednostki	określa	konstytucja,	w	związku	z	tym	przysługu‐
ją	 one	 regionowi	 na	 zasadach	 wyłączności	 i	 polegają	 na	 posiadaniu	
uprawnień	ustawodawczych	i	administracyjnych.		

Samorządy	terytorialne	stanowią	korporacje	terytorialne,	które	sa‐
modzielnie	 wykonują	 zadania	 publiczne	 (administracji	 publicznej)		
i	 stanowią	 odrębne	 od	 państwa	 podmioty	 publicznoprawne.	 Upraw‐
nienia	 jednostki	 samorządowej	 (administracyjno‐samorządowej)	 są	
zbliżone	 do	 uprawnień	 autonomicznych,	 lecz	 nie	 posiada	 ona	 prawa	
ustawodawczego,	a	zakres	jej	samodzielności	określa	jedynie	ustawa.		

Kompetencje	 jednostki	 administracyjno‐funkcjonalnej	 ograniczone	
są	 doprawa	 wykonywania	 ściśle	 określonych	 kilku	 funkcji,	 których	
zasięg	przestrzenny	wynika	z	cech	pełnionej	 funkcji	 i	może	różnić	się	
od	 zasięgu	 jednostki	 samorządowej.	 Typy	 prawne	 regionów	 admini‐
stracyjnych	 określają	 równocześnie	 podział	 władzy	 między	 admini‐
stracją	 centralną	 a	 terenową	 oraz	 zakres	 	 udziału	w	 niej	 poszczegól‐
nych	społeczności	lokalnych	i	regionalnych.		

2.	 W	 sferze	 (płaszczyźnie)	 przestrzennej	 (terytorialnej)	 reforma	
odnosi	się	do	jednostek	administracyjnych	i	ich	granic	w	ten	sposób,	że	
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są	one:	korygowane,	 likwidowane	albo	też	ustanawiane	 jako	zupełnie	
nowe.		

Obie	płaszczyzny,	w	których	przebiega	reforma,	mogą	być	od	siebie	
zależne,	 choć	 nie	 jest	 to	 regułą.	 Przekształcenia	 zakresu	 kompetencji	
najczęściej	wiążą	się	z	dostosowaniem	szczebli	administracji	(struktu‐
ry	pionowej)	tak,	aby	 jak	najlepiej	realizowały	one	nowe	funkcje,	a	 to		
z	kolei	wcześniej	czy	później	pociąga	za	sobą	zmiany	terytorialne	jed‐
nostek	 administracyjnych	 (struktury	poziomej).	Można	 zatem	 stwier‐
dzić,	że	przemiany	prawne	mają	charakter	niejako	wyprzedzający	wo‐
bec	 zmian	 terytorialnych.	 Patrząc	 jednak	na	 zagadnienie	 historycznie		
i	 sięgając	do	genezy	współcześnie	 istniejących	państw,	warto	zwrócić	
uwagę	 na	 fakt,	 że	 niektóre	 z	 nich	 powstały	 z	wcześniej	 ukształtowa‐
nych	 już	 jednostek	 terytorialnych.	 Integrujące	 się	 grupy	 etniczne	 lub	
narodowe	 o	 ustalonych	 swoich	 terytoriach	 w	 całości	 wnosiły	 je	 do	
tworzonego	państwa.	Terytoria	te	en	Block	nie	ulegają	zmianom	i	sta‐
nowią	 najwyższej	 rangi	 trwałe	 elementy	 podziału	 przestrzennego,	 co	
zazwyczaj	 potwierdzone	 jest	 zapisem	 konstytucyjnym.	 Tworzą	 one	
państwo	 (federacyjne	 lub	 regionalne),	 ustalając	 jego	 typ	 ustroju,	 tzn.	
określając	swoje	kompetencje	prawne	oraz	strukturę	terytorialną	niż‐
szego	szczebla.	

5. ROLA	STUDIÓW	GEOGRAFICZNYCH	W	PROCESIE	REFORMOWANIA	
PODZIAŁU	TERYTORIALNEGO	

Przedmiotowy	zakres	 i	 cele	reformy	uzmysławiają	stopień	 trudno‐
ści	 jej	przygotowania.	W	związku	tym	nie	ma	jednej	doskonałej	refor‐
my,	lecz	jej	warianty,	które.	optymalizują	określoną	grupę	celów.	Przy‐
gotowanie	 takiej	 zoptymalizowanej	 reformy	 jest	 zadaniem	 bardzo	
skomplikowanym	i	wymaga	szerokich	interdyscyplinarnych	studiów	w	
zakresie	 prawno‐politycznym,	 gospodarczo‐społecznym	 oraz	 prze‐
strzennym.	Często	trwają	one	wiele	 lat	 i	nie	zawsze	kończą	się	sukce‐
sem,	tzn.	doprowadzają	do	uchwalenia	reformy.		

Ważną	rolę	w	studiach	nad	reformą	ustroju	terytorialnego	powinni	
odgrywać	geografowie,	zwłaszcza	w	pracach	nad	delimitacją	jednostek	
podziału	przestrzennego.	Głównym	walorem	tej	dyscypliny	jest	podej‐
ście	 kompleksowe,	 które	 polega	 na	 łącznym	 traktowaniu	 trzech	
warstw	 naszej	 rzeczywistości:	 społecznej,	 przyrodniczej	 i	 gospodar‐
czej.	W	warstwie	społecznej	bardzo	istotnymi	kryteriami	przy	kreowa‐
niu	 jednostek	 przestrzennych	 są	 względy	 kulturowe	 –	 rozumiane	 tu	
przede	 wszystkim	 jako	 powiązania,	 wykształcone	 w	 procesie	 histo‐
rycznego	 rozwoju,	wynikające	ze	wspólnej	 świadomości	 terytorialnej,	
określonych	 zbiorowości	 społecznych	 oraz	 często	 pochodne	 od	 tych	
powiązań,	ich	preferencje	przynależności	administracyjnej.		
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W	warstwie	przyrodniczej	 i	 gospodarczej	podstawową	rolę	odgry‐
wa	 szeroko	 rozwinięta	w	naszej	 nauce	 koncepcja	 regionu	 geograficz‐
nego,	ściślej	rzecz	biorąc	–	regionu	fizycznego	i	gospodarczego.	Regio‐
ny	przyrodnicze	rozumiane	są	 tutaj	 jako	naturalne	obszary	osadnicze	
(siedliskowe),	 w	 których	 następuje	 rozwój	 gospodarczy	 poszczegól‐
nych	 grup	 ludzkich.	 Z	 geograficznego	 punktu	 widzenia	 uzasadniona	
jest	daleko	idąca	zgodność	przestrzenna,	oczywiście	jeśli	zachodzi	taka	
możliwość,	 między	 dwoma	 typami	 regionów	 geograficznych	 a	 regio‐
nem	administracyjnym.		

Problem	 delimitacji	 regionów	 administracyjnych,	 wytyczenia	 ich	
granic	w	 ujęciu	 geograficznym	 sprowadza	 się	 zatem	do	 pewnego	 po‐
działu	 przestrzeni,	 który	 uwzględnia	 jej	właściwości	 społeczne,	 przy‐
rodnicze	i	gospodarcze.		

6. 	UCZESTNICTWO	SPOŁECZEŃSTWA	W	PROCESIE	REFORMY	
USTROJU	TERYTORIALNEGO	PAŃSTWA	

Zmiana	 ustroju	 terytorialnego	 państwa	 jest	 najwyższym	 aktem	
wymagającym	akceptacji	społeczeństwa	oraz	różnych	podmiotów	poli‐
tyczno‐gospodarczych.	Każda	 reforma	wywołuje	pewne	konflikty,	po‐
nieważ	w	wyniku	zaistniałych	zmian	zawsze	znajdą	się	osoby	i	instytu‐
cje,	 dla	 których	 nowa	 sytuacja	 jest	 mniej	 korzystna	 od	 poprzedniej.	
Podziały	administracyjne	z	jednej	strony	służą	przestrzennej	organiza‐
cji	 systemu	 sprawowania	władzy	w	państwie,	 ale	 z	 drugiej	w	 sposób	
bardzo	 istotny	 determinują	 różne	 sfery	 życia	 społeczności	 terytorial‐
nych.	Przy	wszelkich	próbach	reform	zawsze	 jako	koronny	podawany	
jest	argument	poprawy	organizacji	systemu	sprawowania	władzy,	rza‐
dziej	natomiast	artykułowane	są	społeczne	konsekwencje	zmiany.		

Dualizm	 funkcji	 jednostki	 administracyjnej	 (organizacyjne	 i	 spo‐
łeczne)	 sprawia,	 że	 podziały	 terytorialne	 stanowić	 mogą	 przedmiot	
istotnych	kontrowersji	między	rządzącymi	i	rządzonymi.	Pojawiają	się	
one	wówczas,	kiedy	z	punktu	widzenia	tych	pierwszych	podział	admi‐
nistracyjny	 dobrze	 spełnia	 swoje	 zadania,	 natomiast	 dla	 tych	drugich	
jest	on	nie	do	przyjęcia,	bowiem	zaburza	wykształcone	wcześniej	ukła‐
dy	 powiązań	 społeczno‐ekonomicznych,	 narusza	 poczucie	 świadomo‐
ści	 terytorialnej,	 rozbija	 ukształtowane	 w	 procesie	 dziejowym	 więzi	
wspólnotowe	itp.		

W	 konsekwencji	 polityczno‐ekonomiczne	 aspekty	 układu	 teryto‐
rialnego	mają	 zawsze	 społeczną	 konotację	 i	wpływają	 na	 środowisko	
życia	 konkretnych	 społeczności	 lokalnych	 i	 regionalnych.	W	 związku		
z	tym	ludzie	mają	moralne	prawo	wiedzieć	i	wpływać	na	decyzje	doty‐
czące	reformy	terytorialnej,	która	 także	musi	wyrastać	z	 tradycji	 tego	
społeczeństwa	 i	 odpowiadać	 jego	 aspiracjom	 oraz	 stylowi	 życia	 (Ku‐
kliński,	1982).		
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Nowa	organizacja	terytorialna	państwa	powinna	przede	wszystkim	
być	akceptowana	przez	mieszkańców,	a	to	wymaga	uczestnictwa	spo‐
łeczeństwa	w	procesach	decyzyjnych	dotyczących	 reformy.	Może	ono	
przyjmować	 różne	 stopniowalne	 formy,	 od	 partycypacji	 biernej	 –		
w	charakterze	czynnika	opiniującego	do	partycypacji	czynnej	–	udziału	
w	 ostatecznych	 rozstrzygnięciach	 administracyjno‐prawnych.	 Działa‐
nia	władz	w	tym	względzie	mogą	mieć	charakter	bądź	wyprzedzający	
(ex	ante),	odbywać	się	na	etapie	formowania	celów	i	alternatyw	refor‐
my,	bądź	następować	po	podjętych	 już	decyzjach	(ex	post),	sprawdza‐
jąc	reakcje	i	oceny	społeczne.	Postępowanie	pierwsze	umożliwia	efek‐
tywny	kompromis	i	pozwala	uniknąć,	jak	miało	to	już	miejsce	w	Polsce,	
zbyt	wielu	konfliktów.		

Rolę	 (udział)	mieszkańców	w	procesie	 kształtowania	 ustroju	 tery‐
torialnego	 można	 rozumieć	 w	 dwóch	 uzupełniających	 się	 aspektach:		
l)	zainteresowań	mieszkańców	w	realizacji	zadań	i	kompetencji	szero‐
ko	rozumianej	administracji	publicznej	różnych	stopni	oraz	jej	zasięgu	
przestrzennego	 (por.	 Brzeziński,	 1963;	 Elżanowski	 1982),	 2)	 subiek‐
tywnego	uznania	przez	ludność	zamieszkałą	na	określonym	terenie,	że	
konkretna	 jednostka	osadnicza	 jest	miejscem	centralnym	dla	tego	ob‐
szaru,	tzn.	ludność	zaspokaja	w	niej	przede	wszystkim	swoje	potrzeby	
wyższego	 rzędu,	 a	 w	 związku	 z	 tym,	 w	 sensie	 administracyjno‐usłu‐
gowym,	 jest	 ona	 ważniejsza	 od	 miejscowości	 ich	 zamieszkania.	 Do‐
świadczenia	badawcze	wykazały	bowiem,	 że	 funkcjonalny	układ	 sieci	
osadniczej	w	znacznym	stopniu	odzwierciedla	preferencje	ludności	co	
do	przynależności	administracyjnej.		

7. BADANIE	PREFERENCJI	ADMINISTRACYJNEJ	MIESZKAŃCÓW	

Zasięg	 jednostek	 terytorialnych	 oraz	 hierarchia	 administracyjna	
osadnictwa	 wymagają	 zatem	 określonej	 konsultacji	 mieszkańców		
i	władz	terenowych	szczebla	lokalnego	(gminnego)	i	regionalnego	(wo‐
jewódzkiego).	Badanie	preferencji	administracyjnych	ludności	stanowi	
jedną	 z	 form	 uczestnictwa	 mieszkańców	 w	 procesie	 współtworzenia	
reformy	administracyjnej.	Ujawnia	ono	przekonania	i	wybory	„milczą‐
cej	większości”	w	przeciwieństwie	do	innych	form,	które	wyrażają	za‐
zwyczaj	poglądy	„aktywnej	mniejszości”	(Domański,	1987).		

Badanie	 preferencji,	 jak	 podkreśla	 T.	 Kaczmarek	 (1993),	 spełnia	
trzy	funkcje:	poznawczą,	praktyczną	i	informacyjno‐edukacyjną.		

Funkcje	poznawcze	dotyczą	m.	in.:		
a)	preferencji	administracyjnych	różnych	grup	społecznych	i	lokalnych;	
b)	 zbieżności	 lub	 rozbieżności	 w	 preferencjach	 administracyjnych	
między	inicjatorami	zmian	i	elitą	lokalnej	władzy	a	pozostałą	społecz‐
nością	terytorialną;		
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c)	 konfrontacji	 preferencji	 administracyjnych	 z	 niewymuszonymi	 cią‐
żeniami	 społeczno‐gospodarczymi	 ludności	 do	 określonych	 miejsco‐
wości.		

Wyniki	badań	preferencji	są	również	pomocne	dla	rozwiązań	prak‐
tycznych,	ułatwiają	podejmowanie	decyzji	co	do	formy	i	zakresu	tery‐
torialnych	zmian,	podległości	 i	nadrzędności	 jednostek	administracyj‐
nych	 ich	 zasięgu	 przestrzennego	 itp.	 Stanowią	 także	 konkretne	 argu‐
menty	w	dyskusji	nad	przyszłym	kształtem	i	kompetencjami	jednostek	
administracyjnych.		

Badania	takie	odgrywają	istotną	rolę	 informacyjno‐edukacyjną,	po‐
zwalając	określonym	społecznościom	terytorialnym	zapoznać	się,	bar‐
dzo	często	po	raz	pierwszy,	z	istniejącymi	koncepcjami	nowego	podzia‐
łu	 terytorialnego.	 Umożliwiają	 respondentom	 refleksję	 nad	miejscem	
ich	 zamieszkania	w	 szerszym,	przestrzennym	układzie	 administracyj‐
no‐funkcjonalnym.	Istotne	jest	także	kształtowanie	u	badanych	miesz‐
kańców	 poczucia	 podmiotowości	 przez	 możliwość	 wyrażenia	 swoich	
poglądów	w	kwestiach	nie	 tylko	ważnych	dla	własnej	 grupy	 lokalnej,	
ale	i	dla	społeczeństwa	całego	kraju.		

Narzędziem	badania	opinii,	poglądów	 i	deklaracji	 społeczeństw	 lo‐
kalnych	 zostaje	 opracowany	 specjalnie	 do	 tych	 celów	 kwestionariusz	
wypełniany	 za	 pomocą	 wywiadu	 przez	 przygotowanego	 ankietera.	
Uzyskany	 z	 badań	 ankietowych	 materiał	 informacyjny,	 zestawiony		
w	zbiorcze	 tablice	 statystyczne,	może	 stanowić	punkt	wyjścia	do	dal‐
szej	syntezy.	Bardzo	przydatne	w	niej	metody	kartograficzne	–	karto‐
diagramy	 i	 kartogramy	 (Koter,	 Liszewski,	 Suliborski,	 1996).	 Poza	
względami	 merytorycznymi	 mają	 one	 duży	 walor	 poglądowy,	 który	
można	 wykorzystać	 w	 prowadzonych	 dyskusjach	 i	 ewentualnej	 kon‐
kretyzacji	 przestrzennego	 kształtu	 określonych	 regionów.	 Mapy	 do‐
skonale	dokumentują	 rodzaj	preferencji	mieszkańców,	przypisując	 go	
równocześnie	odpowiedniemu	obszarowi.		
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W	POSZUKIWANIU	GEOGRAFICZNEJ	TOŻSAMOŚCI	GEOGRAFII	
OSADNICTWA	I	LUDNOŚCI	

	

Dobrze	 się	 stało,	 że	 Komisja	 Geografii	 Osadnictwa	 i	 Ludności	 PTG	
zainicjowała	 dyskusję	 nad	 dotychczasowym	 stanem	 i	 możliwościami	
rozwoju	tej	subdyscypliny.	Twierdzę	tak,	dlatego	że:		
1.	W	geografii	od	dawna	odczuwa	się	brak	rzetelnej	 i	nieskrępowanej	
dyskusji	 nad	 fundamentami	 teoretyczno‐metodologicznymi	 naszej	
dyscypliny;	
2.	 Jej	 dotychczasowy	 rozwój,	 wskazuje	 na	 zmieniające,	 a	może	 lepiej	
poszerzające	 się	 podstawy	 filozoficzne,	 na	 których	 budowana	 jest	
współczesna	wiedza	osadnicza	i	ludnościowa;	
3.	Zmieniły	się	społeczno‐polityczne	oraz	gospodarcze	uwarunkowania	
zjawisk	i	procesów,	którymi	zajmuje	się	geografia	osadnictwa	i	ludno‐
ści.		
Są	 to	 wystarczające	 powody	 do	 przeprowadzenia	 poważnej	 refleksji	
nad	stanem	i	miejscem	badań	osadniczych	oraz	ludnościowych	w	geo‐
grafii.		

Problem	jedności	celów	i	ujęć	badawczych	samej	geografii	osadnic‐
twa	i	ludności	należy	rozpatrywać	w	kontekście	procesu	dezintegracji	
geografii	 i	 odnieść	 go	 zarówno	do	 całej	dyscypliny	 jak	 i	 jej	 subdyscy‐
plin.	Otóż	z	całą	pewnością	można	stwierdzić,	że	takiej	jedności	nie	ma,	
zarówno	w	 przypadku	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej	 jak	 i	 rozpa‐
trywanych	 tutaj	 geografii.	 W	 tym	 kontekście	 możemy	 raczej	 mówić		
o	wykształceniu	się	dyscyplin	samodzielnych	–	jednej	traktującej	o	ma‐

																																																													
	Praca	ukazała	się	w	2005	r.	monografii	Rola	i	miejsce	geografii	osadnic‐

twa	i	 ludności	w	systemie	nauk	geograficznych	(red.	S.	Liszewski	 i	W.	Maik),	
Studia	 i	 materiały	 Instytutu	 Geografii	 i	 Gospodarki	 Przestrzennej	 Wyższej	
Szkoły	Gospodarki	w	Bydgoszczy,	Bydgoszcz,	s.106–113.	
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terialnej	 formie,	układzie	przestrzennym,	 strukturze	 i	 funkcjach	 jedno‐
stek	 osadniczych,	 drugiej	 zajmującej	 się	 biologicznymi	 i	 społecznymi	
cechami	 populacji	 ludzkiej	 w	 ich	 uwarunkowaniach	 przestrzennych	
oraz	jej	ruchliwości	naturalnej	i	przestrzennej	(procesami	i	czynnikami	
zmian).		

W	swojej	wypowiedzi	próbuję	zastanowić	się	nad	integracyjną	pod‐
stawą	badań	osadniczo‐ludnościowych,	którą	jest	w	moim	przekonaniu	
antropocentryczna	kompleksowość	ujmowania	środowiska	osadnicze‐
go	jako	miejsca	życia	i	działania	człowieka.	

Z	 zaproponowanego	przez	Komisję	 tytułu	wspólnego	opracowania	
Rola	i	miejsce	geografii	osadnictwa	i	ludności	w	systemie	nauk	geogra‐
ficznych	oraz	podanych	pytań	kierunkowych,	wynika,	że	jej	inicjatorzy	
stoją	na	realnym	stanowisku	podziału	geografii	na	nauki	geograficzne	
w	obrębie,	których	 istnieje	 i	 rozwija	się	geografia	osadnictwa	 i	zalud‐
nienia.	

Użycie	 terminu	 „system	 nauk	 geograficznych”	 jest	 dyskusyjne	 ze	
względu	 na	 przesądzające	 stanowisko,	 co	 do	 istoty	 całej	 geografii,		
w	tym	także	do	geografii	społeczno‐ekonomicznej.	Sugeruje	on	pewien	
punkt	widzenia,	zakładający	istniejące	w	geografii	status	quo,	tzn.	dal‐
szy	 jej	 rozwój	 w	 ramach	 wyspecjalizowanych	 dyscyplin	 tworzących	
tzw.	system	nauk	geograficznych.	Nasuwa	się	tutaj	pytanie,	na	które	jak	
mi	 się	 wydaje	 brak	 jest	 do	 dzisiaj	 odpowiedzi,	 o	 podstawy	 istnienia	
takiego	 systemu,	 tzn.	 elementy	 go	 tworzące,	 związki	 i	 relacje	między	
nimi,	cele	systemu,	jego	środowisko,	w	którym	funkcjonuje	itp.	

Nurt	 specjalizacyjny	 w	 geografii,	 który	 doprowadził	 do	 „systemu	
nauk	 geograficznych”	 przyniósł	 niewątpliwie	 znakomity	 rozwój	 po‐
szczególnych	 subdyscyplin	 geograficznych,	 w	 tym	 również	 geografii	
osadnictwa	i	ludności,	ale	też	stał	się	przyczyną	dezintegracji	geografii,	
a	 w	 konsekwencji	 utracenia	 wszystkiego	 tego,	 co	 stanowiło	 w	 prze‐
szłości	 siłę	 tej	 nauki.	W	moim	 przekonaniu	 geografia	 przestała	mieć	
swoją	 tożsamość,	 swojego	ducha,	który	przez	Wacława	Nałkowskiego	
nazywany	był	„zmysłem	geograficznym”.	Uważam,	że	daleko	posunięta	
specjalizacja,	być	może	dobra	dla	nauk	szczegółowych,	rozmywa	pod‐
stawową	ideę	geografii	i	zaprzecza	jej	kompleksowości.	

Skutkuje	to:	spadkiem	jej	znaczenia	w	życiu	społeczno‐gospodarczym	
kraju,	utratą	 tradycyjnych	pól	badawczych	na	 rzecz	 innych	dyscyplin,	
które	 z	 powodzeniem	 zaczynają	 realizować	 podejście	 kompleksowe,	
brakiem	 kreatywności	 twórczej	 i	 „podwiązywaniem	 się”	 geografii	 do	
zagadnień	 podnoszonych	 przez	 inne	 dyscypliny	 naukowe,	 systema‐
tycznym	 spadkiem	 i	 tak	 nie	 wysokiego	 już	 prestiżu	 społecznego,	 co	
dobitnie	wyraża	marginalizacja	 znaczenia	 geografii	w	 edukacji	 społe‐
czeństwa.	

Uważam,	że	przyczyny	tego	stanu	rzeczy	są	bardzo	złożone,	wyma‐
gające	głębokiej	refleksji	 i	dyskusji	w	gronie	samych	geografów,	która	
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doprowadziłaby	 z	 jednej	 strony	 do	wypracowania	 podstaw	 systemo‐
wości	nauk	geograficznych,	z	drugiej	strategii	rozwoju	dyscypliny	(sys‐
temu).	

Jedną	z	 istotnych	przyczyn	 tego	stanu	rzeczy	 jest	marginalne	 trak‐
towanie	 (przedmiotowe)	 lub	pomijanie	przez	długi	 czas	w	badaniach	
geograficznych	człowieka	 jako	głównej	obok	natury	przyczyny	wszel‐
kiej	rzeczy	oraz	jego	relacji	z	własnym	środowiskiem,	na	rzecz	badania	
wyabstrahowanych	z	kontekstu	społecznego	przedmiotów.	Brak	zain‐
teresowania	tą	problematyką	geografów	skutecznie	wykorzystują	inne	
dyscypliny	naukowe	zajmujące	się	człowiekiem,	włączając	w	nurt	swo‐
ich	badań	jego	relacje	środowiskowo	–	przestrzenne.		

W	 geografii	 fizycznej	 odhumanizowanie	 było	 wyborem	 ułatwiają‐
cym	 jej	 rozwój	 przez	 zajęcie	 się	 jedynie	 fizyczną	 stroną	 przedmiotu	
badania,	do	czego	można	było	wykorzystać	gotowe	wzorce	teoretycz‐
no‐metodologiczne	zaczerpnięte	z	filozofii	przyrody.		

W	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej	 proces	 dehumanizacji	 dopro‐
wadził	 do	 nieuwzględniania	 filozofii	 człowieka	 jako	 podstawy	 odnie‐
sienia	 w	 opisywaniu	 i	 wyjaśnianiu	 świata	 ludzkich	 rzeczy.	 Geografia	
społeczno‐ekonomiczna	 zwróciła	 się	 przede	 wszystkim	 w	 kierunku	
badań	 formalnych	 porządków	 przestrzennych	 i	 ich	 uwarunkowań	
techniczno‐ekonomicznych.		

Specjalizacja	w	tej	dziedzinie	polegała	na	zajmowaniu	się	określoną	
klasą	rzeczy	 lub	działalnością,	w	wyniku	której	rzeczy	takie	powstają,	
co	podzieliło	geografie	społeczno‐ekonomiczną	na	subdyscypliny,	tzw.	
geografie	 branżowe.	 Dyscypliny	 branżowe	 żyją	 „własnym	 życiem”,	
zarówno	organizacyjnym,	jak	i	teoretyczno‐poznawczym,	porządkując,	
dzieląc,	typując	itp.	W	poszukiwaniu	tego,	co	nowe	i	odkrywcze	geogra‐
fie	te	coraz	bardziej	zbliżyły	się	do	nauk	ekonomicznych,	społecznych		
i	technicznych,	jednocześnie	nie	stanowiąc	dla	nich	realnej	konkurencji	
w	 rozwiązywaniu	 problemów	 społeczno‐gospodarczych,	 ale	 tracąc	
równocześnie	 to	wszystko,	co	było	sensem	geografii	 i	 co	 fascynowało	
inne	dyscypliny	szczegółowe	w	geografii.		
Wszystkie	powyżej	uczynione	uwagi,	dotyczą	 także	geografii	osadnic‐
twa	i	 ludności,	które	stały	się	branżowym	rodzeństwem,	osieroconym	
brakiem	nadrzędnej	 idei,	 a	 skupionym	przede	wszystkim	na	 coraz	 to	
większym	doskonaleniu	metody	 analizy	 swoich	 przedmiotów.	W	 tym	
poszukiwaniu	prawdy	o	rzeczach,	nastąpiło	najpierw	oddzielenie	pro‐
blematyki	 ludnościowej	 od	 osadniczej,	 a	 później	 podział	 formy	 osad‐
nictwa	człowieka	na	miejską	 i	wiejską.	Było	 to	dostateczną	podstawą	
do	powołania	nowych	subdyscyplin	–	geografii	miast	i	geografii	wsi.		

Geografia	ludności	bardzo	szybko	zajęła	się	tym,	co	nazwano	ludno‐
ścią	tzn.	zbiorem	istot	ludzkich,	który	zgodnie	z	zasadami	naukowości	
opisywano	 tak	 jak	 inne	 przedmioty,	 zespołem	 cech	 biologicznych,		
w	mniejszym	stopniu	 społecznych.	Geografia	 ludności,	 traktując	 czło‐



176		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	

wieka	 przedmiotowo,	 wpisała	 się	 w	 forsowany	 przez	 geografów	 fi‐
zycznych	z	godnym	podziwu	uporem	model	geografii	jako	nauki	przy‐
rodniczej.	 Treścią	 i	 metodologią	 swoich	 badań	 lansuje	 ona	 naturali‐
styczną	 koncepcję	 człowieka	 jako	 specyficznego	 bytu	 biologicznego,	
zapominając	o	jego	duchowości	i	społeczności.	Tę	drugą	stronę	ludzko‐
ści,	w	 sumie	 znacznie	ważniejszą	 nawet	 z	 gospodarczego	 punktu	wi‐
dzenia,	 pozostawiła	 na	 uboczu	 swoich	 dociekań	 naukowych.	 Jak	wia‐
domo	 zaowocowało	 to	 powstaniem	 kolejnej	 subdyscypliny,	 geografii	
społecznej,	która	swoje	podstawy	teoretyczne	i	metodologiczne	buduje	
na	podmiotowości	człowieka	–	jego	wolnej	woli,	subiektywności	ocen,	
wrażliwości	 emocjonalnej,	 kreatywności,	 społecznemu	 uwarunkowa‐
niu,	 itp.	W	geografii	mamy	zatem	dwa	ujęcia	tego	samego	przedmiotu	
badań	jakim	jest	człowiek,	którym	odpowiadają	dwie	geografie:	ludno‐
ści	i	społeczna.		

Być	może	w	naukach	przyrodniczo‐technicznych	dzielenie	człowie‐
ka	na	kawałki	jest	usprawiedliwione,	chociaż	każdy	z	nas	tęskni	za	tym,	
aby	przestać	być	częścią,	a	stać	się	tym,	kim	jesteśmy,	tzn.	całością	(np.	
rozwijana	 idea	medycyny	holistycznej).	Opowiadam	się	 za	 jedną	 geo‐
grafią	 człowieka,	 która	 bada	 biologiczne	 i	 społeczne	 uwarunkowania	
człowieka	 jako	 użytkownika	 i	 zarazem	 twórcy	 środowiska	 swojego	
życia.	Filozoficzne	i	 teoretyczne	podstawy	tego	badania	mogą	być	i	są	
różne	(Rykiel	1994).	Zawsze	stanowią	one	przedmiot	dyskusji	i	sporu,	
które	–	jeśli	mają	charakter	twórczy	–	stają	się	siłą	rozwoju	każdej	dys‐
cypliny	naukowej.		

W	geografii	osadnictwa	nastąpiło	oddzielenie	materialnych	wytwo‐
rów	człowieka,	którymi	są	 jednostki	osadnicze	 i	 ich	elementy	kompo‐
zycyjne,	 od	 samego	 człowieka	 oraz	 badanie	 ich	 przede	wszystkim	 ze	
względu	na	przyjmowaną	formę	–	morfologiczną	i	organizacyjną	a	tak‐
że	 pełnione	 funkcje.	 Geografia	 osadnictwa	 skupiła	 się	 przede	wszyst‐
kim	 na	 badaniu	 treści	 materialnej	 stanowiącej	 jednostkę	 osadniczą,	
czyli	na	wytworach	człowieka,	 ich	rozmieszczeniu,	genezie	 i	 relacjach	
funkcjonalno‐przestrzennych.		

Doskonałym	 tego	 przykładem	było	 badanie	 formy	materialnej	wsi	
w	 oderwaniu	 od	 jej	 mieszkańców,	 a	 zwłaszcza	 wykonywanej	 przez	
nich	 pracy,	 co	 znalazło	 odbicie	 w	 autonomicznych	 subdyscyplinach	
nazwanych:	geografia	osadnictwa	wiejskiego	oraz	geografia	rolnictwa.	
Warto	w	tym	miejscu	przypomnieć	 jakże	wspaniałe	określenie	przed‐
miotu	 badań	 geografii	 rolnictwa	 podane	 przez	 francuskiego	 geografa		
J.	Bruhnes’go,	który	w	pracy	La	Geographie	Humaine	napisał:	„Geogra‐
fia	rolnictwa	….	zajmuje	się	studiami	nad	życiem	wiejskim,	bada	związ‐
ki	między	różnymi	formami	rolnictwa	a	środowiskiem,	w	którym	ono	
się	rozwija”.	Pojęcie	„życie”,	w	tym	kontekście,	odnosi	się	zarówno	do	
samych	mieszkańców	wsi;	 ich	kontaktów	społecznych,	życia	osobiste‐
go,	 rodzinnego,	 pracy,	 czasu	 wolnego	 itp.,	 jak	 i	 samego	 miejsca	 za‐
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mieszkania,	które	kształtują,	realizując	tam	większość	swoich	potrzeb	
indywidualnych	i	zbiorowych.		

Podobny	 proces	 rozpatrywania	 formy	 materialnej	 samej	 w	 sobie,	
wyabstrahowanej	z	kontekstu	społecznego,	nastąpił	w	geografii	miast.	
Człowiek	 stanowi	 tutaj	 jedynie	 tło	 dla	 badania	 elementów	 morfolo‐
gicznych	czy	też	gospodarczych.		

Według	H.	Cartera	geografia	miast	ma	dwie	główne	wiązki	proble‐
mowe:	 „Wielkość	 i	 rozmieszczenie,	 lokalizacja,	 funkcja”	 oraz	 „Forma		
i	struktura,	morfologia”	(patrz:	Maik	1997,	rys.	2,	s.	12).	Wśród	wymie‐
nionych	ścieżkach	badań	geografii	miast	zbrakło	tej,	która	poświęcona	
byłaby	 człowiekowi	 i	 społeczności	 miejskiej	 jako	 twórcy	 form	 i	 po‐
rządków	miejskich.	 W	 przedstawionym	 schemacie	 ścieżka	 społeczna	
powinna	 zaleźć	 się	wśród	wyróżnionych	przez	 autora	wiązek	proble‐
mowych	badań	miasta.		

Człowiek	 w	 geografii	 osadnictwa,	 główny	 sens	 i	 najwspanialsza	
treść	 tego,	 co	 nazywamy	 miastem	 lub	 wsią,	 został	 zredukowany	 do	
rzeczy,	które	stworzył	a	te	same	w	sobie	stały	się	przedmiotem	badań	
naszej	 dyscypliny.	 Traktujemy	 je	 tak,	 jak	 byłyby	 one	 tworami	 samo‐
dzielnymi,	żyły	własnym	życiem,	wchodziły	w	różne	relacje,	które	eg‐
zemplifikujemy	w	 sposób	 formalny	 i	wyjaśniamy	 stosunkami	 położe‐
nia	w	przestrzeni	i	czasie.	Człowiek,	w	większości	tych	badań,	stanowi	
jeden	z	istotnych	przedmiotów,	do	którego	odnosimy	inne	przedmioty,	
dzięki	 czemu	 możemy	 oceniać	 stopień	 nasycenia	 nimi	 przestrzeni		
i	określać	poziom	ich	oraz	jej	rozwoju.		

W	geografii	osadnictwa	nastąpiło	oddzielenie	człowieka	od	wytwo‐
rzonych	przez	niego	rzeczy,	które	stały	się	zasadniczym	przedmiotem	
badań	 tej	 dyscypliny,	 przestrzeni	 społecznie	 kreowanych	 w	 postaci	
miast	i	wsi,	od	użytkowników	i	twórców	tych	przestrzeni	i	środowisk.		

Podsumowując,	 problematyka	 człowieka	 w	 geografii	 osadnictwa	
została	 sprowadzona	przede	wszystkim	do	 relacji	 samych	 rzeczy	wy‐
tworzonych	 przez	 ludzi,	 które	 wyrażają	 przede	 wszystkim	 rozmiesz‐
czenie	 tych	 rzeczy	 oraz	 ich	 relatywny	 rozwój	 opisany	w	 kategoriach	
formalnych.	

Trudno	 się,	 zatem	 dziwić,	 że	 współczesny	 zwrot	 humanistyczny		
w	geografii	próbuje	przywrócić	to,	co	było	klasycznym	sensem	geogra‐
fii	 i	 zostało	 z	 niej	 sukcesywnie	wyparte,	 tj.	 antropocentryczny	 punkt	
widzenia	 na	 przestrzeń	 i	 środowisko	 człowieka.	 Konsekwencją	 tego	
zwrotu	jest	rysująca	się	emancypacja	starych	problemów,	rozpatrywa‐
nych	 z	 „nowego”	 punktu	 widzenia,	 w	 samodzielne	 „subdyscypliny”	
takie	jak	np.	społeczna	geografia	miast.		

W	 moim	 przekonaniu	 nie	 ma	 innej	 geografii	 osadnictwa	 (w	 tym	
miast)	 jak	 tylko	 społeczna,	 ponieważ	 podstawowy	 sens	 wyjaśniania	
konfiguracji	 rzeczy	 stworzonych	 przez	 człowieka	 tkwi	 w	 człowieku,	
który	z	kolei	będąc	zależny	od	własnego	„ja”	–	jest	także	uwarunkowa‐



178		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	

ny	 społecznie	 i	 przedmiotowo.	 Tak	 rozumiana	 geografia	 osadnictwa	
nie	 musi	 w	 swojej	 nazwie	 mieć	 „społeczna”,	 ponieważ	 jej	 problemy	
zawsze	są	rozpatrywane	z	pozycji	człowieka	i	przez	człowieka.	Nie	ma,	
bowiem	jak	na	razie	innych	form	osadnictwa	jak	tylko	ludzkie.	W	poję‐
ciu	 „osadnictwo”,	w	 jego	 znaczeniu	 i	 treści	wpisany	 jest	 głęboki	 sens	
społeczny,	 jest	 ono	 przecież	 jednym	 ze	 sposobów	 bycia	 człowieka		
w	 przestrzeni	 i	 jednym	 ze	 sposobów	 organizacji	 i	 współtworzenia	
(wraz	 z	naturą)	 środowiska	 życia,	 dostosowywanego	do	 ludzkich	po‐
trzeb	i	wyobrażeń:	gospodarczych,	estetycznych,	duchowych	itp.		

Osadnictwo	w	swojej	istocie	jest	jedno,	tworzy	ono	kontinuum	miej‐
sko‐wiejskie	(Chojnicki,	Czyż	1989),	w	postaci	ciągu	jednostek	osadni‐
czych	 różniących	się	własnościami	miejskimi	 i	wiejskimi,	które	odno‐
szą	się	przecież	do	społeczności	oraz	treści	materialnej	osady.	Opisem		
i	zrozumieniem	tych	własności	zajmuje	się	„społeczna”	geografia	osad‐
nictwa.		

Ten	antropocentryczny	punkt	widzenia	oraz	chorologiczność	podej‐
ścia	 badawczego,	 które	 w	 moim	 przekonaniu	 są	 fundamentalne	 dla	
całej	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej,	 odróżniać	 powinno	 geografię	
osadnictwa	od	innych	dyscyplin	naukowych	badających	miasto	i	wieś.	

Po	 roku	 1990	 polska	 geografia	 osadnictwa,	 zwłaszcza	 geografia	
miast,	 dokonuje	 powolnego	 zwrotu	w	kierunku	 uspołecznienia	 „kwe‐
stii	miejskiej”.	Z	pewną	nadzieją	należy	patrzeć	na	to,	że	coraz	częściej	
miasto	w	 badaniach	 geograficznych	 traktowane	 jest	 jako	 specyficzne	
miejsce	 życia	 człowieka,	 w	 którym	 spotka	 się	 on	 z	materialną	 i	 spo‐
łeczną	treścią	tego	miejsca,	bierze	udział	w	przekształcaniu	oraz	two‐
rzeniu	 jego	nowego	klimatu	przez	kreowanie	 stosunków	społecznych		
i	form	materialnych.		

Jestem	głęboko	przekonany,	że	głównym	sensem,	istotą	badań	geo‐
graficzno‐osadniczych	 jest	 zrozumienie	 miejsc	 osadniczych,	 tzn.	 tej	
jedynej	w	 swoim	 rodzaju	 kompozycji	 społeczno‐materialnej,	 zorgani‐
zowanej	 przestrzennie	 i	 tworzącej	 określone	 i	 niepowtarzalne	 środo‐
wisko	miejsca.		

Jest	 ono	 czymś	 więcej	 jak	 tylko	 układem	 przestrzennym,	 stanowi	
nową	 wyższą	 jakość,	 która	 powstaje	 jedynie	 w	 wyniku	 historycznie	
zmieniających	 się	 relacji	 ludzi	 z	 tym	miejscem.	 Trwałość	 tych	 relacji	
oraz	ich	różnorodność	jest	podstawą	ciągłości	i	zarazem	zmiany	treści	
tego	miejsca.		

Identyfikacja	zatem	tak	rozumianego	środowiska	osadniczego	i	jego	
opis	 stanowi	 być	może	 to,	 co	 najważniejsze,	 ale	 zarazem	najtrudniej‐
sze,	 do	 czego	 predestynowana	 jest	 geografia	 (osadnictwa),	 poprzez	
swoją	 kompleksowość	 ujęcia	 przedmiotu.	 Badanie	 tak	 rozumianego	
środowiska	 dokonywane	 jest	 zawsze	 z	 antropocentrycznego	 punktu	
widzenia,	 bowiem	 w	 istniejących	 relacjach	 ludzi	 z	 miejscem	 tylko	
człowiek	chce	je	poznać,	zrozumieć,	ocenić	a	także	zmieniać.	
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W	 moim	 przekonaniu	 zagadnienie	 antropocentrycznego	 podejścia	
do	 problemów	 osadniczych	 dobrze	 oddaje	 „realistyczna	 koncepcja	
ujęcia	 dualizmu	 zjawisk	 osadniczych”	 przedstawiona	 przez	W.	Maika	
(1988).	Wypływają	 z	 niej	 dla	 geografii	 osadnictwa	 najważniejsze	 dy‐
rektywy	 badawcze,	 takie	 jak:	 (1)	 –	 wyjaśnianie	 zjawisk	 osadniczych	
ostatecznie	 dotyczy	 ludzi	 i	 ich	 działań	 w	 ramach	 systemów	 osadni‐
czych,	(2)	–	wyjaśnienia	zjawisk	osadniczych	powinny	mieć	charakter	
wielopiętrowy,	 związany	 z	 organizacją	 i	 strukturą	 systemów	 osadni‐
czych,	(3)	–	wyjaśnienie	zjawisk	osadniczych	odnosi	się	do	dwóch	po‐
ziomów:	 jednostkowego	 i	 ponadjednostkowego,	 na	 pierwszym	 z	 nich	
odwołujemy	się	do	interpretacji	„humanistycznej”,	na	drugim	do	wyja‐
śnień	funkcjonalnych,	które	najlepiej	opisują	czynniki	i	strukturalizację	
globalnych	rezultatów	działań	ludzkich	w	systemach	osadniczych.	
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CZŁOWIEK	W	GEOGRAFICZNYCH	TEORIACH		
FUNKCJONALNO‐STRUKTURALNYCH	

1. WSTĘP	

Miejsce	 i	 rola	 człowieka	 w	 geograficznych	 teoriach	 funkcjonalno‐	
‐strukturalnych	wynika	z	filozoficznych	podstaw	tych	koncepcji,	które	
reprezentują	 naturalistyczny	 nurt	 badań	 naukowych.	 Konsekwencją	
światopoglądu	naturalistycznego	 jest	wiara	w	obiektywizm	podmiotu	
poznającego	oraz	uznanie,	 że	wiedza	o	 człowieku	 i	 jego	działaniu	ma	
taką	samą	logiczną	strukturę	 jak	wiedza	nauk	przyrodniczych.	W	lite‐
raturze	 traktującej	 o	 funkcjonalizmie	 i	 strukturalizmie	 najczęściej	 są	
podnoszone	 ich	 aspekty	 epistemologiczne,	 natomiast	 pomijany	 jest	
ontologiczny	status	tych	koncepcji.	Znajduje	on	swój	wyraz	w	interpre‐
tacji	podstawowych	dla	 tych	kierunków	badawczych	kategorii,	 jakimi	
są:	„działanie”,	„funkcja”	 i	„struktura”.	Wymienione	kategorie	identyfi‐
kują	świat	w	postaci	różnorodnych	struktur,	w	których	skład	wchodzi	
człowiek	jako	jeden	z	istotnych	ich	elementów.	Funkcja	elementów	jest	
efektem	 istnienia	struktury,	a	działanie	 formą	wkładu	elementu	w	 jej	
istnienie.	Rola	 i	miejsce	człowieka	w	koncepcjach	 funkcjonalno‐struk‐
turalnych	wynikają	z	epistemologicznych	założeń	poznania	 ludzkiego,	
którego	doskonałe	wzorce	wypracowane	zostały	przez	nauki	przyrod‐
nicze.			

Mimo,	a	może	właśnie	dlatego,	biorąc	równocześnie	pod	uwagę	fakt,	
że	 zarówno	 strukturalizm,	 jak	 i	 funkcjonalizm	nie	 stanowią	 jednolitej		
i	 w	 pełni	 ukształtowanej	 teorii	 naukowej,	 warto	 zastanowić	 się	 nad	
miejscem	 człowieka	 w	 geograficznych	 koncepcjach	 funkcjonalnych.	
Problem	 ten	wart	 jest	 zastanowienia	 również	 z	 tego	względu,	 że	 do‐
tychczas	 akceptowane	 bezkrytycznie	 ujęcia	 teoretyczne	 wymagają	

																																																													
	Praca	ukazała	się	w	2006	r.	w	serii	wydawniczej	Podstawowe	Idee	i	Kon‐

cepcje	 w	 Geografii,	 2,	 Człowiek	 w	 badaniach	 geograficznych	 (red.	 W.	 Maik,		
K.	Rembowska,	A.	Suliborski),	Bydgoszcz,	s.	59–76.	
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ponownego	 namysłu	 w	 świetle	 pluralistycznych	 idei	 współczesnej	
geografii,	a	zwłaszcza	jej	dualizmu	teoriopoznawczego.	

Opracowanie	 jest	 raczej	próbą	 refleksyjnej	 analizy	 idei	 funkcjonal‐
no‐strukturalnej	 z	 punktu	 widzenia	 zawartych	 w	 niej	 społecznych		
i	 humanistycznych	 treści	 oraz	 sposobu	 obrazowania	 rzeczywistości	
badanej,	aniżeli	pogłębionym	traktatem	o	tych	koncepcjach	w	geografii	
społeczno‐ekonomicznej.	Pisząc	o	geograficznych	 teoriach	 funkcjonal‐
no‐strukturalnych	odniesiono	się	tylko	do	dwóch	najbardziej	znanych	
w	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej	 teorii	 osadniczych:	 bazy	 ekono‐
micznej	 i	 ośrodków	 centralnych.	 Obie	 teorie,	 najpełniej	 rozwinięte		
i	najczęściej	weryfikowane	empirycznie,	stanowią	dobry	przykład	opi‐
su	 rzeczywistości	 osadniczej	 jako	 wypadkowej	 funkcjonalno‐struk‐
turalnych	 uwarunkowań,	 w	 których	 człowiek	 stanowi	 tylko	 jeden		
z	 elementów	 podporządkowany	 regułom	 panującym	 w	 nadrzędnych	
bytach,	 jakimi	 są	 struktury	 czy	 też	 systemy	 (społeczne,	 gospodarcze,	
polityczne,	 przestrzenne	 i	 inne).	 Obie	 teorie	 uzmysławiają	 doskonale	
imperializm	przedmiotu,	 jak	 to	 trafnie	określił	A.	Giddens	(2003),	 tak	
bardzo	charakterystyczny	dla	ujęć	funkcjonalno‐strukturalnych.	

2. 	FILOZOFICZNE	PODSTAWY	KONCEPCJI		
FUNKCJONALNO‐STRUKTURALNYCH	

Odpowiedź	na	pytanie,	„co	to	jest	funkcjonalizm?”	jest	nieodłącznie	
związana	 z	 koniecznością	 udzielenia	 odpowiedzi	 na	 pytanie	 o	 filozo‐
ficzne	i	teoretyczno‐metodologiczne	podstawy	strukturalizmu,	którego	
jest	on	częścią	lub	też	metodologiczną	konsekwencją.	Pogląd	o	ustruk‐
turyzowanej	 rzeczywistości	 przewija	 się	 w	 filozoficznych	 rozważa‐
niach	 od	 starożytności	 (pojęcie	 substancji	 u	 Arystotelesa),	 przez	 śre‐
dniowieczne	 teorie	 formy,	 aż	 do	 XIX‐wiecznych	 teorii	 organizmu.	 Jak	
twierdzi	większość	współczesnych	 filozofów,	strukturalizm	nie	stano‐
wi	wyraźnie	wyodrębnionego	nurtu,	 a	 raczej	 jest	 on	 określonym	 sta‐
nowiskiem	metodologicznym	wspólnym	dla	wielu	dziedzin	współcze‐
snej	nauki.		

U.	Eco	(1996,	s.	259)	stwierdza,	że	trudno	dzisiaj	mówić	o	jedynym	
prawdziwym	 strukturalizmie	 lub	 o	 prekursorze	 tego	 kierunku	 odkąd	
uwaga	przesunęła	się	na	układy	sektorowe	rozpatrywane	w	przekroju	
synchronicznym,	a	nie	na	procesy	przyczynowe,	następstwa	historycz‐
ne,	 łańcuchy	 genetyczne,	wszystko	 to	może	 nas	 skłonić	 do	mówienia		
o	 rozpowszechnionym	 podejściu	 formalnym,	 strukturalnym,	 organi‐
stycznym,	ale	nie	o	strukturalizmie	jako	jednorodnym	nurcie.	
Myślenie	 strukturalistyczne	 dotyczy	 zatem	 różnych	 rzeczywistości	
opisywanych	przez	naukę	i	filozofię,	ale	bardziej	lub	mniej	świadomie,	
jest	 ono	 nośnikiem	 określonych	 założeń	 filozoficznych	 dotyczących	
podmiotu	poznającego	(człowiek),	 jego	natury	oraz	przedmiotu	anali‐
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zy.	 Założenia	 te	 dotyczą	 natury	 percepcji	 ludzkiej	 oraz	 formy	 oglądu	
świata,	która	wedle	strukturalistów	ma	charakter:	
1)	 natywistyczny,	 tzn.,	 że	 człowiek	 ma	 wrodzone,	 gatunkowe	 trwałe	
zdolności	 do	 strukturyzacji	 świata,	 które	 determinują	 wszelkie	 two‐
rzone	systemy	poznawcze,	
2)	 relacyjny	 (relacjonizm)	–	człowiek	współtworzy	świat	poprzez	po‐
strzeganie	 sieci	 rozróżnień	 między	 przedmiotami.	 Poznanie	 odbywa	
się	 poprzez	 nieświadome	 nakładanie	 tych	 rozróżnień	 na	 ciągłość	 po‐
strzeżeń,	które	są	rozpoznawane	jako	stosunki	między	samymi	przed‐
miotami.	Rzeczywistość	nie	składa	się	zatem	z	niezależnych	od	siebie		
i	 podmiotu	 poznającego	 realnych	przedmiotów	 (ich	własności),	 a	 ist‐
nieją	 one	 w	 pewnym	 szerszym	 układzie	 –	 strukturze.	 Własności	
przedmiotów,	 które	 są	 elementami	 struktury	 określają	 ich	 stosunki		
z	innymi	elementami	oraz	z	współtworzoną	strukturą	–	mają	więc	cha‐
rakter	relacyjny.		

Strukturalizm	w	 naukach	 społecznych	 (językoznawstwie,	 antropo‐
logii	 społecznej,	 socjologii	 i	psychologii)	ukształtował	 się	początkowo	
jako	 specyficzna	 orientacja	 metodologiczna.	 Dopiero	 C.	 Levi‐Strauss	
(1970)	 nadał	 strukturalizmowi	wymowę	 filozoficzną	 poprzez	 przypi‐
sanie	człowiekowi	 „nieuświadomionej	działalności	umysłu”,	która	po‐
lega	 na	 nakładaniu	 form	 na	 pewną	 treść,	 a	 formy	 te	 są	 tożsame	 dla	
wszystkich	umysłów.	Formy	te	dadzą	się	 jedynie	wyabstrahować	pod	
postacią	zbioru	cech,	w	strukturę.		

Kluczową	kategorią	dla	analizy	strukturalnej	jest	pojęcie	struktury,	
które	jest	wieloznaczne.	Sens	pojęcia	struktury	związany	jest	z	etymo‐
logią	słowa	(łac.	struere	–	budować),	które	odnosi	się	zawsze	do	czegoś	
–	pewnej	całości	oraz	jej	części	i	stosunków	pomiędzy	tymi	częściami,	
które	określają	sposób,	w	jaki	jest	ona	zbudowana.	A.	Lalande	(1972),	
mówi	o	całości	uformowanej	z	solidarnych	elementów	takich,	że	każdy	
jest	 zależny	 od	 innych	 i	 nie	może	 być	 tym,	 czym	 jest,	 jeśli	 nie	 dzięki	
swej	relacji	z	 innymi,	a	L.	Hjelmslev	(1959)	o	autonomicznym	bytowo	
zespole	wewnętrznych	zależności.	

Podstawowe	 znaczenie	 mają	 dwa	 ujęcia	 struktury	 –	 relacyjne	 lub	
przedmiotowe.	 W	 ujęciu	 przedmiotowym	 struktura	 traktowana	 jest	
jako	 synonim	pojęcia	 „system”,	bowiem	stanowi	zbiór	obiektów	wraz		
z	 istniejącymi	między	 nimi	 relacjami	 (Chojnicki	 1989).	 Ferdynand	de	
Saussure	używał	 jedynie	 słowa	 „system”,	 czyli	 stawiał	 znak	 równości	
pomiędzy	 systemem	 i	 strukturą	 (ujęcie	 przedmiotowe).	 Od	 czasów	
praskiej	 szkoły	 strukturalizmu	 fonologicznego	 struktura	 rozumiana	
jest	nie	jako	system,	a	jedynie	jego	właściwość	(każdy	system	charak‐
teryzuje	 określona	 struktura).	 W	 tym	 ujęciu	 elementy	 struktury	 są	
inwariantne,	nie	ulegają	 zmianie	 i	mają	 charakter	 samodzielny	 (Choj‐
nicki	1989).	
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W	niektórych	wariantach	strukturalizmu,	jak	np.	u	C.	Levi‐Straussa	
(1970),	 strukturę	utożsamia	 się	 też	 z	pewnymi	zasadami	 i	 regularno‐
ściami	stanowiącymi	ukryte	wymiary	rzeczywistości	określające	zjawi‐
ska	 empiryczne	 (Chojnicki	 1989).	 Badania	 skupiają	 się	 nie	 na	 przed‐
miotach	 (elementach),	 ale	 na	 szerszych	 strukturach,	 które	 decydują		
o	własnościach	przedmiotów	 i	 ich	 funkcjach.	Właściwości	 elementów	
mają	tu	charakter	wtórny,	bowiem	wynikają	z	relacji	tworzących	struk‐
turę	 oraz	 z	 pozycji,	 jakie	 w	 tej	 strukturze	 zajmują.	 Struktura	 w	 tym	
ujęciu	 stanowi	 pewne	 ramy,	 w	 których	 obrębie	 występują	 zjawiska	
obserwowalne,	 ich	 zrozumienie	 i	 wyjaśnienie	wymaga	 odwołania	 się	
do	ogólnych	zasad	tworzących	tę	strukturę.			

Z.	Chojnicki	(1989)	w	badaniach	geograficznych	proponuje	definio‐
wać	 strukturę	 w	 ujęciu	 relacyjnym,	 jako	 zbiór	 relacji	 realnych	 (tzn.	
takich,	 które	 zachodzą	 między	 obiektami	 konkretnymi),	 wiążących	
obiekty	 oraz	 porządkujących	 je	 przestrzennie.	 Jest	 to	 rzeczywisty	
układ	relacyjny	w	postaci	sieci	relacji	wiążących,	stanowiących	powią‐
zania,	oddziaływania	 lub	sprzężenia	obiektów	oraz	relacji	przestrzen‐
nych.	 W	 zależności	 zatem	 od	 charakteru,	 stopnia	 i	 rodzaju	 powiąza‐
nych	 obiektów	 oraz	 przestrzennego	 ich	 uporządkowania	 mamy	 do	
czynienia	 z	 różnymi	 strukturami,	 jako	 realnie	 istniejącymi	 formami	
zorganizowania	przestrzeni	geograficznej.	

We	wszystkich	odmianach	 strukturalizmu	można	wyróżnić	 co	naj‐
mniej	cztery	wspólne	cechy	(Schaff	1983):		
1)	 ujęcie	 przedmiotu	 badania	 jako	 pewnej	 całości	 systemowej,	 która	
dominuje	 nad	wchodzącymi	w	 jej	 skład	 częściami	 (holizm	metodolo‐
giczny),	
2)	wykrywanie	struktury	systemu	oparte	na	założeniu,	że	ma	ona	cha‐
rakter	obiektywny,	 tzn.	 taka	 jest	natura	rzeczywistości,	niezależna	od	
poznającego	podmiotu,		
3)	zainteresowanie	szczególnie	prawami	koegzystencjalnymi,	morfolo‐
gicznymi,	strukturalistycznymi	–	stąd	ujęcia	statyczne	i	systematyzują‐
ce,	ukazujące	współistnienie	rzeczy,	zjawisk	lub	ich	właściwości,	
4)	koncentracja	na	badaniach	całości	w	przekroju	synchronicznym,	co	
nie	oznacza	negacji	podejść	diachronicznych,	a	raczej	stanie	na	stano‐
wisku	komplementarności	obu	podejść.	

Pytanie	o	funkcję	elementu,	jego	rolę,	jako	istotny	rodzaj	stosunków		
i	 relacji	 strukturalnych	w	 systemach,	 legło	 u	 podstaw	narodzenia	 się	
funkcjonalizmu	 jako	 specyficznego	 stanowiska	 teoretyczno‐metodo‐
logicznego	 w	 nauce.	 W	 tym	 też	 znaczeniu	 funkcjonalizm	 jest	 konse‐
kwencją	światopoglądowej	idei	o	strukturalnej	naturze	rzeczywistości	
oraz	znaczenia	struktury	w	wyjaśnieniu	naukowym.	

Funkcjonalizm	w	filozofii	i	metodologii	nauk	powstał	w	drugiej	po‐
łowie	XIX	w.	Jest	on	bardzo	ściśle	wiązany	z	rozwojem	nauk	przyrodni‐
czych,	 zwłaszcza	 biologii	 i	 upowszechniającym	 się	wówczas,	 również		
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w	naukach	humanistycznych,	podejściem	naturalistycznym.	 Jego	kon‐
sekwencją	było	przekonanie,	że	człowieka	i	społeczeństwo	można	opi‐
sać	 tak	 samo	 jak	 przyrodę,	 a	 istniejąca	 niewiedza	 jest	 tylko	 kwestią	
czasu	 potrzebnego	 do	 postępu	 naszej	 wiedzy	 o	 fizykalnych	 własno‐
ściach	świata.	

W	 naukach	 społecznych	 funkcjonalizm	 najwcześniej	 dał	 o	 sobie	
znać	w	psychologii,	gdzie	powstał	z	inspiracji	darwinizmu	i	pragmaty‐
zmu	 (Sztompka	 1971),	 a	 jako	 koncepcja	 teoretyczno‐metodologiczna	
wystąpił	w:	antropogeografii,	antropologii	społecznej	 i	socjologii,	pra‐
wie,	 językoznawstwie,	 ale	 także	 w	 architekturze	 i	 urbanistyce	 oraz		
w	nauce	o	sztuce.		

Poszukiwanie	 analogii	 między	 opisem	 i	 działaniem	 organizmów	
żywych,	 a	 życiem	społeczno‐kulturowym,	 stało	 się	 źródłem	koncepcji	
funkcjonalistycznych	w	naukach	 społecznych	–	 zwłaszcza	w	 antropo‐
logii	społecznej	i	socjologii,	w	których	stanowiły	główną	siłę	ich	rozwo‐
ju,	zarówno	przez	swoje	walory	poznawcze,	jak	i	przez	przedmiot	zaja‐
dłej	krytyki,	z	której	wyrosły	koncepcje	alternatywne.	
Funkcjonalizm,	podkreślając	związki	funkcjonalne,	był	reakcją	na	pro‐
ste	 deterministyczne	 schematy	 obejmujące	 badanie	 przyczyn	 i	 skut‐
ków	oraz	formy	analizy	typowe	dla	XIX	w.	Miał	on	być	pewną	alterna‐
tywą	dla	dotychczasowego	wyjaśniania	mechanistycznego	 i	 skrajnych	
determinizmów	 charakterystycznych	 dla	 nauk	 przyrodniczych	 (Holt‐	
‐Jensen	1984).		

Funkcjonalizm,	 przyjmując	 podstawowe	 założenia	 strukturalizmu	
(np.	 w	 socjologii	 określany	 jest	 jako	 strukturalny	 funkcjonalizm),	
szczególną	wagę	przypisuje	funkcji	(roli,	znaczeniu)	elementu	w	bada‐
nej	 całości.	 Funkcja	 określona	 zostaje	 poprzez	 identyfikację	 działania	
elementu	w	całości,	którą	współtworzy.	W	klasycznych	założeniach	tej	
koncepcji	poznawczej	przedstawiciele	 funkcjonalizmu	uważali,	że	ele‐
menty	 są	 celowo	 zdeterminowane	 funkcjonalnie	 (stanowisko	 teleolo‐
giczne),	 ukierunkowując	 się	 na	 podtrzymywanie	 istnienia	 i	 rozwoju	
całości,	 a	poznanie	 tych	 funkcji	wyjaśnia	 zarazem	cel,	 jak	 i	 przyczynę	
istnienia	elementów,	co	z	kolei	umożliwia	zrozumienie	badanej	całości.		

Funkcjonalizm,	podobnie	jak	i	strukturalizm,	jest	niejednolity	i	wie‐
lowarstwowy.	W	 funkcjonalizmie	 socjologicznym	 i	 antropologicznym	
P.	Sztompka	(1971)	wyróżnia	trzy	odrębne	warstwy:		
1)	teorii	–	co	do	istnienia	której	wielu	badaczy	ma	poważne	wątpliwo‐
ści,	a	zdania	na	ten	temat	są	podzielone,	dlatego	coraz	częściej	o	funk‐
cjonalizmie	mówi	się	jako	orientacji	metodologicznej,	systematycznym	
sposobie	 analizy,	 metodzie	 ujmowania	 relacji	 pomiędzy	 różnymi	
składnikami	strukturalnymi	systemu	społecznego,	schemacie	interpre‐
tacyjnym,	strategii	badawczej;	
2)	 schematu	pojęciowego	–	 jako	 specyficznego	 języka,	 za	którego	po‐
mocą	ujmowana	jest	istota	zjawiska;		
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3)	 metody	 funkcjonalnej,	 w	 szerokim	 tego	 słowa	 znaczeniu,	 którą	
większość	uznaje	za	sedno	funkcjonalizmu;	w	szeroko	rozumianej	me‐
todzie	 funkcjonalnej	można	mówić	o	 trzech	podstawowych	 jej	 aspek‐
tach:	(1)	heurezy,	(2)	techniki	badawczej	–	specyficznego	sposobu	ba‐
dania	 określanego	 ogólnie	 jako	 „metoda	 terenowa”,	 (3)	 szczególnego	
sposobu	wyjaśniania	 i	opisywania	zjawisk,	który	stanowi	bardzo	cha‐
rakterystyczną	cechę	całego	kierunku	funkcjonalnego;	termin	„analiza	
funkcjonalna”,	wprowadzony	i	najpełniej	opisany	przez	Merton,	odnosi	
się	do	pewnych	zasad	tego	podejścia	badawczego	(Sztompka	1971).		

Strukturalizm	i	funkcjonalizm	mimo	istnienia	pewnych	różnic	są	do	
siebie	pod	wieloma	względami	podobne.	Zarówno	pierwszy,	jak	i	drugi	
kierunek	 w	 istocie	 opowiadają	 się	 za	 naturalizmem	 oraz	 obiektywi‐
zmem.	Dla	obu	nurtów	nauką	wzorcową	jest	biologia,	z	której	zaczerp‐
nięto	kategorie	wyjaśniające:	 adaptacji,	 samoregulacji	oraz	 ewolucji	 –	
jako	pewien	pomysł	na	konceptualizację	struktury.	Wprawdzie	struk‐
turaliści	 odrzucali	 ewolucjonizm	 i	 unikali	 odwołań	 do	 analogii	 biolo‐
gicznych	(głównie	Levi‐Strauss),	to	jednak	podobieństwo	między	nau‐
kami	 przyrodniczymi	 i	 społecznymi	widzieli	w	 płaszczyźnie	 poznaw‐
czej.	 Nauki	 społeczne	 i	 przyrodnicze	 wyjaśniają	 konstytucję	 umysłu	
(Giddens	2003).	Charakterystyczne	dla	obu	kierunków	jest	uznawanie	
nadrzędności	całości	nad	ich	częściami	–	społeczeństwa	nad	jednostką	
ludzką	ograniczającą	 jej	podmiotowość.	Strukturalizm	i	 funkcjonalizm	
mówią	 o	 prymacie	 struktury	wobec	działania	 i	 kładą	nacisk	 na	przy‐
musy	i	ograniczenia,	jakie	mu	ona	narzuca	(Giddens	2003).	

Trwająca	 w	 literaturze	 światowej	 krytyka	 założeń	 klasycznego	
funkcjonalizmu	w	naukach	społecznych	i	powstanie	na	tym	tle	kierun‐
ków	 alternatywnych,	 doprowadziły	 do	 rewaloryzacji	 analizy	 funkcjo‐
nalnej	 określanej	 jako	 neofunkcjonalizm	 (Alexander	 1985).	 Według	
jego	założeń	funkcjonalizm	jest	raczej	pewną	ogólną	metodą	ujawnia‐
nia	i	wyjaśniania	niektórych	zależności	w	ramach	badanych	całości.	W	
tym	 ujęciu	 termin	 „funkcja”	 zostaje	 uwolniony	 od	 związku	 z	 klasycz‐
nymi	postulatami	 funkcjonalizmu,	wszelkiego	 rodzaju	 jednokierunko‐
wych	determinizmów	i	mechanistycznych	 interpretacji.	Funkcja	ozna‐
cza	 tylko	 relację	między	 częścią	a	 całością	 (Turner	1985).	 Szereg	zja‐
wisk	może	być	najlepiej	opisane	i	analizowane	jako	jedność,	całość,	czy	
też	system.	Nie	dzieje	się	tak	dlatego,	że	są	one	kierowane	przez	okre‐
ślony	cel,	 ale	dlatego,	 że	pojedyncze	zjawiska	mogą	być	 jedynie	 rozu‐
miane	 w	 świetle	 związków	 funkcjonalnych	 zachodzących	 w	 ramach	
całości.	
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3. FUNKCJONALIZM	W	GEOGRAFII	

Charakterystyczną	 cechą	 myśli	 geograficznej,	 niezależnie	 od	 róż‐
nych	 zwrotów	 metodologicznych,	 jest	 idea	 geografii	 jako	 dyscypliny	
syntetycznej.	Holizm	oznaczał	dawniej	niedefiniowalną	Boską	 jedność	
kosmosu,	dzisiaj	mówimy	raczej	o	funkcjonalnym	systemie,	który	może	
być	poddany	analizie	systemowej.	Nawet	Ratzel	twórca	determinizmu	
geograficznego	nie	porzucił	nigdy	koncepcji	całości,	chociaż	zajmował	
się	przede	wszystkim	tworzeniem	praw	rządzących	organizmami,	któ‐
re	były	traktowane	jako	przyczyny	indywidualnych	zjawisk.		

Pod	wpływem	funkcjonalizmu	socjologicznego	 i	antropologicznego	
byli	 niektórzy	 geografowie	 francuscy,	 zwłaszcza	 Jean	 Brunhes.	 Trak‐
towali	 oni	 region	 jako	 jednostkę	 funkcjonalną	 –	 organizm,	 który	 był	
więcej	niż	sumą	części	(Holt‐Jensen	1984).	Pogląd	o	funkcjonalnej	jed‐
ności	 regionu	 podzielali	 Hettner	 i	 Hartshorn;	 ten	 ostatni	 widział	 po‐
trzebę	funkcjonalnego	podejścia	również	w	geografii	politycznej.		

Trudnym	 do	 przecenienia,	 dla	 akceptacji	 myśli	 strukturalistyczno‐	
‐funkcjonalnej	w	geografii,	był	również	fakt,	że	nasza	dyscyplina	rozwija‐
ła	się	w	XIX	w.	głównie	jako	geografia	fizyczna	w	ramach	nauk	przyrod‐
niczych	i	z	nich	przede	wszystkim	czerpała	wzorce	badawcze,	akceptu‐
jące	 światopogląd	 naturalistyczny	 i	 obiektywizm	 poznawczy.	 Ponad	
wszelką	wątpliwość	można	zatem	stwierdzić,	że	funkcjonalizm	i	struk‐
turalizm	w	geografii	są	silnie	zakorzenione	i	reprezentowane	w	wielu	
pracach,	w	tym	w	geografii	społeczno‐ekonomicznej,	a	w	ramach	niej,	
zwłaszcza	w	geografii	osadnictwa	(Dramowicz	1984).		

Współcześni	 geografowie	 używają	 bardzo	 często	 słowa	 „funkcja”		
w	 różnym	 znaczeniu	 oraz	 kontekście	 przedmiotowym.	 Termin	 „funk‐
cja”	jest	kolekcją	homonimów	mających	często	różne	znaczenia	u	każ‐
dego	niemal	autora.	Należy	zwrócić	uwagę,	że	samo	jego	użycie	w	wie‐
lu	 badaniach	 geograficznych	 nie	 uprawnia	 jeszcze	 do	 nazywania	 ich	
funkcjonalnymi.	Dla	przykładu	bardzo	często	termin	ten	jest	używany	
zgodnie	 z	 jego	potocznym	znaczeniem,	dla	 określenia	 sposobu	wyko‐
rzystania	rzeczy	(budowli)	lub	terenu	np.	budynek	mieszkalny	=	funk‐
cja	 mieszkaniowa,	 ziemia	 =	 funkcja	 rolnicza.	 Badania,	 których	 celem	
jest	rozróżnianie	przeznaczenia	rzeczy	i	ich	przestrzenne	rozmieszcze‐
nie,	trudno	zaliczyć	do	badań	funkcjonalnych.	

Geograficzny	funkcjonalizm	jest	łączony	z	podejściem	systemowym,		
a	często	niemal	z	nim	utożsamiany,	ze	względu	na	pewną	komplemen‐
tarność	założeń	teoretycznych	i	metodologicznych.	Jest	to	zrozumiałe,	
ponieważ	 jego	 przedmiotem	 jest	 pewien	 typ	 relacji	 (funkcjonalnych),	
które	 są	 właściwościami	 elementów	 –	 jednostek	 osadniczych,	 wcho‐
dzących	w	skład	systemu	osadniczego.	Będąc	od	niego	zależne	warun‐
kują	równocześnie	jego	istnienie	oraz	zmianę.		
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Przyczyną	powszechności	 stosowania	 terminu	 „funkcja”	w	opisach	
geograficznych	 jest	 zarówno	 semantyczna	 wieloznaczność	 samego	
słowa,	 jak	 i	 pewna	użyteczność	metody	 funkcjonalnej	w	wyjaśnianiu.	
Jej	siła	tkwi	w	ujawnianiu	wzajemnych	współzależności,	uwarunkowań	
i	sprzężeń	w	złożonych	systemach	lub	strukturach	organizacyjnych.	

Funkcjonalizm	w	geografii	osadnictwa	odwołuje	się	bardziej	do	me‐
tody	 funkcjonalnej	w	 szerokim	 jej	 rozumieniu,	niż	do	warstwy	 teore‐
tycznej	 czy	 schematu	 pojęciowego.	W	 ramach	 tej	 subdyscypliny	 geo‐
graficznej	 jest	 pewnym	 programem	 badawczym	 zawierającym	 okre‐
ślone	reguły	heurystyczne	czy	hipotezy	robocze,	np:	 jeśli	chcesz	okre‐
ślić	 i	 wyjaśnić	 rangę	 (znaczenie)	 jednostki	 osadniczej,	 to	 poszukaj	
funkcji,	 które	 ona	 spełnia	 dla	 własnych	mieszkańców	 (tych,	 które	 są	
celowe	 i	dostrzegalne),	 ale	przede	wszystkim	znajdź	 te,	 które	 spełnia	
ona	 w	 szerszym	 kontekście	 osadniczym	 (tj.	 wtórnych	 i	 nieprzewidy‐
walnych).	 Funkcjonalizm	 jest	 też	 szczególnym	 sposobem	wyjaśniania		
i	opisywania	zjawisk	osadniczych	w	postaci	 systematyzujących	struk‐
tur	formułowanych	w	pewnym	języku.		

Mimo	powszechności	odniesień	funkcjonalnych,	w	polskiej	literatu‐
rze	przedmiotu	brak	jest	pogłębionej	oceny	wpływu	funkcjonalizmu	na	
rozwój	myśli	 i	 sposób	badań	w	geografii,	 a	 co	najważniejsze	brak	 re‐
fleksji	dotyczącej	tego,	jaką	rzeczywistość	pokazuje	interpretacja	funk‐
cjonalna.		

4. WIZJA	CZŁOWIEKA	W	GEOGRAFICZNO‐OSADNICZYCH	TEORIACH	
FUNKCJONALNYCH	

Dla	rozwoju	geografii	osadnictwa	dwie	teorie	mają	znaczenie	funda‐
mentalne,	 tj.	 teoria	 bazy	 ekonomicznej	 miast	 i	 teoria	 ośrodków	 cen‐
tralnych.	Obie	są	teoriami	funkcjonalistycznymi	opierającymi	całą	kon‐
strukcję	teoretyczną	sposobu	opisu	i	wyjaśnienia	osadnictwa	na	poję‐
ciu	funkcji	jednostki	osadniczej.	Przedmiotem	tego	opisu	i	wyjaśnienia	
są:	 rozmieszczenie,	 wielkość,	 oddziaływanie	 przestrzenne	 i	 mechani‐
zmy	rozwoju	miejscowości.	

W	 teorii	 bazy	 ekonomicznej	 zakłada	 się	 dualność	 gospodarki	 miej‐
skiej	 nakierowanej	 z	 jednej	 strony	 na	 zaspokojenie	 potrzeb	 własnych	
mieszkańców,	 z	 drugiej	 na	 pozyskiwanie	 środków	na	 swój	 rozwój.	 Tej	
dwudzielności	 gospodarki	 miejskiej	 odpowiadają	 różne	 działalności	
(funkcje),	które	zaspokajają	potrzeby	miasta	zarówno	te	związane	z	jego	
mieszkańcami,	 jak	 i	 te	 dotyczące	wzrostu	 jego	 całkowitego	 potencjału	
rozwojowego.	Te	ostatnie	są	realizowane	dzięki	 temu,	że	miasto	wcho‐
dzi	w	skład	całego	systemu	osadniczego	stanowiąc	jego	element.		

Funkcje	 miasta	 mają	 charakter	 względny,	 relacyjny,	 tzn.	 stają	 się	
pewną	cechą	(właściwością)	miasta	tylko	w	systemie	osadniczym	(ca‐
łości),	do	którego	ono	należy.	Ten	sam	desygnat	funkcji	miasta	inaczej	
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znaczy	 (ma	 inną	 funkcjonalność)	 na	 różnych	 poziomach	 organizacji	
systemu	(w	budujących	go	podsystemach).		

W	 teorii	 bazy	 ekonomicznej	 podstawowe	 znaczenie	 przypisuje	 się	
funkcji	 egzogenicznej,	 która	 ma	 charakter	 systemotwórczy.	 Określa,	
bowiem	stosunek	części	do	całości,	miasta	do	całego	systemu,	a	 także	
stanowi	o	rozwoju,	stagnacji	lub	upadku	jednostki	osadniczej.	Funkcja	
egzogeniczna	 spełnia	kryteria	 funkcji	organizacyjnej	w	systemie	 rów‐
nież	 przez	 to,	 że	 stanowi	 pewien	 przejaw	 samego	 istnienia	 elementu	
(miasta)	 oraz	 zapewnia	 istnienie	 lub	 jakikolwiek	 przejaw	 istnienia	
systemu	osadniczego	(Suliborski	1983).	Wielu	geografów	uważa,	że	ten	
rodzaj	funkcji	stanowi	o	funkcjach	jednostek	osadniczych.		

Funkcja	endogeniczna	natomiast	odnosi	się	do	samego	miasta	(pod‐
systemu	systemu	osadniczego,	w	którego	skład	ono	wchodzi)	i	na	po‐
ziomie	jego	organizacji	może	się	aktualizować	jako	funkcja,	o	ile	przy‐
czynia	się	do	utrzymywania	oraz	tworzenia	całości	miejskiej	(systemu	
miejskiego).	

Teoria	 bazy	 ekonomicznej,	 w	 swoich	 założeniach	 wyjaśniających	
proces	rozwoju	miast,	odwołuje	się	jedynie	do	bliżej	niezidentyfikowa‐
nych	 mechanizmów	 sprawczych	 wynikających	 ze	 struktury	 systemu	
osadniczego,	oraz	zredukowanej	do	masy	statystycznej	 roli	 człowieka		
i	 społeczności	miejskiej.	Miasto	w	 tym	ujęciu	 jest	 tworem	 fizycznym,	
którego	wzrost	gospodarczy	i	 ludnościowy	zależy	od	zlokalizowanych	
w	nim	 funkcji	–	działalności	oraz	relacji	z	 innymi	podobnymi	mu	 jed‐
nostkami	osadniczymi,	które	są	elementami	tego	samego	systemu	spo‐
łeczno‐gospodarczego	 (kraju,	 regionu,	 świata).	 Wielkość	 i	 struktura	
funkcji,	 które	 objaśniają	 społeczno‐gospodarczą	 istotę	 miasta,	 zależą	
od	 liczby	 ludności	 i	 charakteru	 struktury	 systemu	osadniczego	wyra‐
żonego	formalnymi	relacjami	pomiędzy	jego	elementami.	Relacje	eko‐
nomiczne	 warunkują	 i	 objaśniają	 się	 same,	 a	 znaczenie	 człowieka		
i	 społeczności	 miejskiej	 opisuje	 jedynie	 wielkość	 liczby	 ludności.	 Za‐
pomniano,	 że	 człowiek	 i	 mieszkańcy	 są	 kreatorami	 miasta,	 zarówno		
w	znaczeniu	 fizycznym	 jak	 i	 symbolicznym,	 jego	zasadniczym	sensem	
oraz	przyczyną	wszelkich	 zmian	 funkcjonalnych,	w	 tym	 również	 tych		
o	charakterze	ekonomicznym.		

W	 teorii	 ośrodków	 centralnych	 (Christaller	 1933,	 tłum.	 na	 język	
polski	w	1963)	naczelną	kategorią	wyjaśniającą	strukturę	sieci	osadni‐
czej	(położenie,	ranga	centralności	i	obszar	obsługi)	przypisuje	się	po‐
jęciu	 funkcji	 centralnej.	 Jest	ona	 identyfikowana	przez	działalność	go‐
spodarczą	 wykonywaną	 przez	 instytucje	 oferujące	 dobra	 centralne,	
tzn.	 takie,	które	nabywane	są	nie	 tylko	przez	mieszkańców	danej	 jed‐
nostki	osadniczej,	ale	przede	wszystkim	przez	mieszkańców	pochodzą‐
cych	z	zewnątrz.		

Pojęcie	funkcji	jest	tutaj	również	relatywne,	zależne	od	zasięgu	po‐
chodzenia	terytorialnego	konsumentów	oraz	poziomu	rozwoju	gospo‐
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darczego	 obszarów	 obsługiwanych.	 Dla	 mieszkańców	 tych	 terenów	
jednostka	osadnicza	jest	miejscem	centralnym	i	razem	z	obszarem	ob‐
sługiwanym	 tworzy	 pewien	 układ	 –	 system	 osadniczy	 w	 znacznym	
stopniu	domknięty	organizacyjnie	i	terytorialnie	(Nowosielska	1992).		

Osadnictwo	 charakteryzuje	 się	 zróżnicowanym	 poziomem	 central‐
ności	 poszczególnych	 elementów	 (miejscowości)	 i	 uwarunkowanej	
tym	 ich	 przestrzennej	 lokalizacji	 oraz	 nakładającymi	 się	 strefami	 ob‐
sługi	 poszczególnych	 jednostek	osadniczych,	 których	 zasięg	 oddziały‐
wania	 jest	proporcjonalny	do	 ich	rangi	 funkcjonalnej.	Struktura	osad‐
nictwa	jest	hierarchiczna,	bowiem	składa	się	z	miejscowości	znajdują‐
cych	się	na	różnych	poziomach	rozwoju	funkcji	centralnych.			

Teoria	 ośrodków	 centralnych	w	 swojej	 istocie	 wyjaśnia	 rozmiesz‐
czenie	 rynków	 zaspokajających	 potrzeby	 mieszkańców	 określonych	
regionów	 oraz	 ich	 znaczenie.	 Miejscowości	 centralne	 formowane	 są	
przez	prawa	podaży	i	popytu	na	dobra	i	usługi	oraz	uwarunkowane	ich	
ceną	oraz	kosztami	dojazdów	nabywców	dóbr.	W	odróżnieniu	od	teorii	
bazy	ekonomicznej,	która	bardziej	skupia	się	na	mechanizmach	rozwo‐
ju	miasta,	jest	ona	pewną	koncepcją	eksponującą	zróżnicowanie	struk‐
turalne	miejsc	osadniczych	ze	względu	na	 ich	wyposażenia	w	 funkcje	
centralne	 oraz	 funkcjonalne	 podporządkowanie	 określonego	 teryto‐
rialnie	zaplecza	konsumpcyjnego.	

U	podstaw	zarówno	jednej	jak	i	drugiej	teorii	leży	pojmowanie	isto‐
ty	funkcji	jedynie	w	aspekcie	ekonomicznym	–	jako	głównego	czynnika	
rozwoju	 społeczno‐gospodarczego	 miejscowości	 lub	 czynnika	 wyja‐
śniającego	 jej	 pozycję	 w	 systemie	 osadniczym	 (rangę).	 Funkcja	 (cen‐
tralna)	jest	działalnością	zlokalizowaną	w	mieście	oferującą	określone	
dobra,	 które	 chcą	 nabyć	 ludzie	 mieszkających	 poza	 miastem	 w	 celu	
zaspokojenia	swoich	potrzeb,	lub	też	jest	ona	działalnością	eksportową	
(funkcja	 egzogeniczna),	 którą	 miejscowość	 „wysyła”	 w	 przestrzeń		
i	dzięki	temu	pozyskuje	zewnętrzne	środki	na	własny	rozwój.		

Identyfikacja	 funkcji	 centralnych	 lub	 egzogenicznych	 daje	 funkcjo‐
nalistyczne	wyjaśnienie	stanu	rozwoju	społeczno‐gospodarczego	miej‐
scowości	i	jej	miejsca	w	systemie	osadniczym.	

Geograficzno‐osadnicza	tradycja	podejścia	funkcjonalnego	polega	za‐
tem	na	 interpretacji	 funkcji	 jako	działalności	ekonomicznej	miejscowo‐
ści.	Implikuje	to	traktowanie	jednostki	osadniczej	jedynie	jako	przedsię‐
biorstwa	położonego	w	określonym	miejscu,	natomiast	 jej	 twórcę,	 jako	
człowieka	ekonomicznego	(homo	oeconomicus).	Jednostka	osadnicza	w	
tym	ujęciu	jest	zoptymalizowanym	z	punktu	widzenia	czynników	lokali‐
zacji	miejscem	działalności,	ekonomicznie	najlepszym	punktem	w	dwu‐
wymiarowej	przestrzeni	fizycznej.	Traktowanie	miasta	jako	rzeczy	było	
w	dużym	stopniu	uwarunkowane	przyrodniczymi	korzeniami	geografii	
człowieka,	 a	 zarazem	 przyjęciem	 stanowiska	 epistemologicznego,	 bli‐
skiego	radykalnemu	empiryzmowi	(Lisowski	1989).	
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5. DOTYCHCZASOWA	KRYTYKA	FUNKCJONALIZMU	W	GEOGRAFII	
OSADNICTWA		

W	polskiej	 literaturze	geograficznej	nie	przeprowadzono	pogłębio‐
nej	 refleksji	 teoretyczno‐metodologicznej	 nad	 specyfiką	 funkcjonalnej	
analizy	zjawisk	geograficznych,	jej	założeniami	i	sposobem	opisu	świa‐
ta,	co	stanowi	dotkliwą	lukę	w	naszej	świadomości	badawczej	i	powo‐
duje	znaczny	zamęt	 terminologiczny,	metodologiczny	oraz	 interpreta‐
cyjny.	To	krytyka	funkcjonalizmu	i	strukturalizmu	prowadzona	w	nau‐
kach	 społecznych,	 głównie	 w	 psychologii	 i	 socjologii,	 stanowiła	 pod‐
stawę	 rozwoju	 w	 zachodniej	 myśli	 geograficznej	 kierunków	 alterna‐
tywnych,	często	podobnych	w	swoich	głównych	założeniach	filozoficz‐
nych,	 takich	 jak:	 geografia	 behawioralna	 czy	 radykalna,	 lub	 też	 od‐
miennych,	jak	geografia	humanistyczna.	

Geografia	osadnictwa,	adaptując	bezkrytycznie	większość	tez	funk‐
cjonalizmu	przeszła	początkowo	do	porządku	nad	 toczącą	 się	w	nau‐
kach	 społecznych	 wielką	 dyskusją	 nad	 funkcjonalizmem	 (głównie	
przez	 socjologów,	 patrz	 np.	 Sztompka	 1971;	 Szacki	 1983;	 Turner	
1985).	Przeprowadzona	przez	Blumenfelda	w	1955	r.	krytyka	koncep‐
cji	bazy	ekonomicznej	miast	(patrz:	Dziewoński	1971,	s.	53–54),	odno‐
siła	 się	przede	wszystkim	do	 jej	 strony	metodologicznej	pomijając	 jej	
konotacje	ontologiczne.		

Później	 świadomość	 sensów	 funkcjonalistycznej	wizji	 rzeczywisto‐
ści	wśród	geografów	była	 już	powszechniejsza,	np.	Dawid	Harvey	od‐
rzucał	 filozofię	 funkcjonalistyczną,	 skłaniał	 się	 jednak	 do	 akceptacji	
funkcjonalizmu	 jako	 metodologii.	 Sugerował,	 że	 formowanie	 hipotez		
o	 związkach	 funkcjonalnych	 pozwala	 na	 zasadniczy	 wgląd	 w	 istotę	
zjawisk	(Holt‐Jensen	1984).	

Pierwsza	polska	 całościowa	 i	 krytyczna	 rekonstrukcja	klasycznych	
programów	 funkcjonalnych	w	geografii	osadnictwa	opublikowana	zo‐
stała	pod	koniec	 lat	osiemdziesiątych	XX	w.	w	pracy	pt.	Rozwój	 teorii	
regionalnych	 i	 krajowych	 układów	osadniczych	 (Maik	 1988).	 Prezen‐
towana	w	niej	koncepcja	realistycznego	ujęciu	dualizmu	zjawisk	osad‐
niczych	zmierza	do	stworzenia	 jednolitego	systemu	wiedzy	teoretycz‐
nej	w	 badaniach	 geograficzno‐osadniczych	 na	 podstawie	 teorii	 syste‐
mu	 osadniczego.	 W	 świetle	 tej	 koncepcji	 ujęcie	 strukturalno‐funk‐
cjonalne	 identyfikuje	 system	 w	 płaszczyźnie	 zjawisk	 ponadjednostko‐
wych,	 a	 koncepcja	 emergencji	 w	 perspektywie	 zjawisk	 jednostkowych.	
Wprowadzenie	koncepcji	emergencji	ma	umożliwić	identyfikację	i	okreś‐
lić	znaczenie	 tych	procesów,	które	powstają	 jako	skutek	szczególnych	
sposobów	wspólnego	działania	wielu	przyczyn.		

Funkcja	 jako	podstawowa	kategoria	 pojęciowa	 i	wyjaśnienie	 funk‐
cjonalne	 adekwatne	 są,	 zdaniem	 autora,	 jedynie	 dla	 poziomu	 ponad‐
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jednostkowego,	tj.	systemu	osadniczego,	który	analizowany	jest	w	ma‐
krofunkcjonalnych	kategoriach	struktury	i	rozwoju.		

Obie	 koncepcje	 należą	 do	 tego	 samego	 nurtu	 filozoficznego	wycho‐
dzącego	z	tradycji	przyrodoznawstwa,	w	którym	prezentowany	jest	re‐
dukcjonistyczny	 model	 człowieka.	 Koncepcja	 dwudzielności	 zjawisk	
osadniczych	zakłada	odmienność	procesów	rozwoju,	które	są	zależne	od	
skali	 badań	 (mikro	 i	 makrostrukturalne)	 oraz	 stanowią	 skutek	 obiek‐
tywnie	istniejących	emergentnych	i	strukturalnych	uwarunkowań.	

Sformułowane	założenie	o	wielostopniowym	charakterze	wyjaśnień	
funkcjonalnych,	 które	 sprowadza	 badania	 funkcjonalne	 do	 poziomu	
ujęć	 ponadjednostkowych	 wynika	 z	 klasycznego	 rozumienia	 pojęcia	
funkcji	jako	działania.	Takie	ujęcie	funkcji	jest	tradycyjne	i	odzwiercie‐
dla	historyczną	ciągłość	myślenia	funkcjonalnego	w	geografii	osadnic‐
twa	 –	 od	 Ratzlowskiej	 organistycznej	 koncepcji	 funkcji	 do	współcze‐
snego	ujęcia	strukturalistyczno‐funkcjonalnego.	

6. POJĘCIE	FUNKCJI	W	BADANIACH	GEOGRAFICZNO‐OSADNICZYCH		
–	INTERPRETACJA	SPOŁECZNA	

Sposób	patrzenia	na	funkcje	miasta	w	geografii	przez	pryzmat	kon‐
cepcji	 ośrodków	 centralnych	 i	 bazy	 ekonomicznej,	 sformułowanych		
w	 okresie	 dominacji	 w	 naukach	 społecznych	 czysto	 ekonomicznych	
teorii	wyjaśniających	życie	społeczno‐gospodarcze	(model	homo	oeco‐
nomicus)	 sprawił,	 że	 funkcja	 jednostki	 osadniczej	 była	 postrzegana	
jedynie	 przez	 jej	wartości	 ekonomiczne.	 Funkcję	 i	 znaczenie	miejsco‐
wości	 z	 jednej	 strony	 są	 opisywane	 wyposażeniem	 instytucjonalnym		
i	jego	społeczną	dostępnością	(koszty	komunikacji),	z	drugiej	lokaliza‐
cją	 w	mieście	 działalności	 społeczno‐gospodarczych	 –	 zwłaszcza	wy‐
twarzania	 dóbr	 i	 usług	 eksportowych.	 Taki	 opis	 funkcji	miejscowości	
pomija	inne	ich	treści	i	znaczenia,	redukując	sens	współczesnego	osad‐
nictwa	 jedynie	 do	 lokalizacji	 i	wytwarzania	wartości	 ekonomicznych.	
Zniknęły	z	pola	widzenia	 inne	funkcje	 jakie	każde	miasto,	będąc	 jedy‐
nym	 w	 swoim	 rodzaju	 miejscem,	 spełnia	 dla	 swoich	 mieszkańców		
i	 innych	 ludzi.	 Są	 to	 funkcje	 związane	 właśnie	 z	 niepowtarzalnością	
miejsc	(miejscowości),	które	są	np.	zapisem	historii	minionych	pokoleń	
i	 pojedynczych	 osób,	miejscem	mieszkania	 i	 przebywania	 ludzi,	 two‐
rzenia	określonych	wartości	materialnych	i	niematerialnych,	miejscem	
społecznej	komunikacji,	zapisem	form	architektonicznych	i	symbolicz‐
nych,	 teatrem	 życia	 codziennego	 itp.	 Chodzi	 o	 te	 funkcje,	 które	miej‐
scowość	 spełnia	 zaspokajając	 nie	 tylko	 potrzebę	 społeczno‐gospo‐
darczego	działania,	 przede	wszystkim	związanego	 z	 ekonomiczną	 eg‐
zystencją	 człowieka,	 ale	 również	 te	 które	 odnoszą	 się	 do	 jego	 bycia		
i	trwania	w	danym	miejscu	na	Ziemi	–	spotykania	się	z	innymi	i	prze‐
żywania.				
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Z	 dzisiejszej	 perspektywy	 wydaje	 się,	 że	 realizacja	 tych	 humani‐
stycznych	potrzeb	jest	nie	mniej	ważna,	a	ich	funkcjonalna	identyfika‐
cja	staje	się	możliwa	i	konieczna	dla	zrozumienia	oraz	wyjaśnienia	me‐
chanizmów	 leżących	 u	 podstaw	 przemian	współczesnego	 osadnictwa	
(Walmsley,	Lewis	1997).	

Warto	tu	przypomnieć,	że	w	geografii	francuskiej	lat	pięćdziesiątych	
i	 sześćdziesiątych	ubiegłego	 stulecia	 funkcję	miejscowości	utożsamia‐
no	z	profesją	mieszkańców,	która	w	pewien	sposób	określała	 ich	spo‐
łeczne	role	 i	znaczenia	oraz	identyfikowała	miejscowość	z	punktu	wi‐
dzenia	 tego,	co	stanowi	 jej	 istotę,	 tj.	 człowieka.	W	funkcjonalnym	roz‐
patrywaniu	osadnictwa	trzeba	przywrócić	taki	społeczny	sens	pojęciu	
funkcji,	który	oznacza,	że	musi	ona	być	rozpatrywana	również	z	punktu	
widzenia	człowieka,	który	jest	zarówno	producentem	wszelkiego	typu	
dóbr	jak	ich	odbiorcą	oraz	nadaje	znaczenia	i	sensy	miejscu	swego	za‐
mieszkania.			

Nowa	definicja	funkcji	powinna	eksponować	człowieka	jako	twórcę	
wszelkich	 społecznych	 wytworów,	 sensów	 nadawanych	 rzeczom		
i	 miejscom.	 Może	 to	 polegać	 na	 odniesieniu	 funkcji	 do	 przestrzeni	
(miejsca)	 i	 interpretacji	w	 trzech	 aspektach:	 społecznym,	 ekonomicz‐
nym	 i	morfologicznym.	 Chodzi	 tu	 o	 rozumienie	 funkcji	 jako	 kategorii	
społeczno‐ekonomiczno‐przestrzennej,	a	nie	tylko	ekonomicznej.		

Jak	 się	 wydaje,	 jest	 to	 również	 droga	 do	 postulowanej	 w	 latach	
sześćdziesiątych	przez	Dziewońskiego	integracji	badań	funkcjonalnych	
z	morfologicznymi,	oraz	do	społecznej	interpretacji	osadnictwa,	w	któ‐
rej	przestrzeń	nie	będzie	miała	znaczenia	jedynie	absolutnego	–	okre‐
ślonego	kategoriami	wartości	ekonomicznych,	 lecz	także	względny,	co	
oznacza,	 że	 to	właśnie	 człowiek	 określa	 jej	 strukturę,	 a	 także	warto‐
ściuje	(Jędrzejczyk	2001,	s.	90).		

Funkcję	przypisaną	do	miejsca	można	definiować	 jako	korelat	 jego	
treści	 materialno‐informacyjnych	 oraz	 przypisywanych	 im	 społecz‐
nych	znaczeń	i	wartości.	 Istota	 funkcji	miejsca	zawiera	się	w	czterech	
jego	atrybutach:		
a)	 formie,	 tzn.	 treści	materialnej	 i	 przestrzenno‐organizacyjnej,	 która	
zawiera	w	sobie	także	określoną	informację,	
b)	eksploatacji	(działalność),	która	odzwierciedla	działanie	instytucjo‐
nalne	często	powiązane	z	formą,		
c)	 społecznej	 percepcji,	 która	 jest	 subiektywną	 oceną	 przeznaczenia		
i	widzenia	roli	formy	i	eksploatacji,		
d)	 społecznym	 znaczeniu,	 wartościowaniu,	 które	 wynika	 z	 przeżyć	
indywidualnych	 lub	zbiorowych	ludzi	 i	stanowi	pewien	skumulowany	
efekt	warstwy	ich	doznań	emocjonalnych.	
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Funkcja	identyfikowana	może	być	przez	trzy	wymiary	miejsca:		
1)	morfologiczny	–	jest	ona	wówczas	pewną	rzeczą,	przyjmującą	postać	
określonych	 architektonicznie	 budowli	 lub	 też	 użytków	o	 powierzch‐
niach	ograniczonych,		
2)	ekonomiczny	–	jest	działalnością	społeczno‐gospodarczą,	instytucją,	
która	tworzy	określone	dobra	i	idee,		
3)	społeczny	–	 jest	subiektywnym	wyobrażeniem	 i	wartością	 roli	ele‐
mentu	 lub	 znaczeniu	 miejsca	 w	 szerszym	 kontekście	 przestrzenno‐	
‐kulturowym.		

Pierwsze	 dwa	wymiary	wynikają	 z	morfologiczno‐organizacyjnych	
cech	miejsca	 i	 działalności	 instytucjonalnej,	 trzeci	 natomiast	ma	 cha‐
rakter	 świadomościowy	 i	 generowany	 jest	 przez	 relacje	między	 czło‐
wiekiem	(społecznością,	zbiorowością	społeczną)	a	miejscem	(Sulibor‐
ski	2001).	
	 Poglądy	funkcjonalne	w	polskiej	 literaturze	geograficznej	wskazują	
na	ich	genetyczną	ciągłość,	którą	wyraża	ewolucja	pojęcia	funkcji	od	jej	
ujęcia	organistycznego	przez	strukturalistyczno‐funkcjonalne	do	trak‐
towania	 jej	 jako	 funkcji	miejsca	 (miejscowości)	 –	 korelatu	 treści	 spo‐
łeczno‐kulturowych.	
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JEDNOŚĆ	GEOGRAFII	A	PROBLEM	KSZTAŁCENIA	AKADEMICKIEGO	

1. WSTĘP	

Współczesna	geografia,	albo	może	lepiej,	zgodnie	z	faktycznym	sta‐
nem	rzeczy,	nauki	geograficzne,	znalazły	się	na	 takim	etapie	 rozwoju,	
w	 którym	 trzeba	 jednoznacznie	 odpowiedzieć	 na	 bardzo	wiele	 pytań	
dotyczących	 dalszej	 egzystencji	 naszej	 dyscypliny	 (Liszewski	 2004,	
Maik	2004).	

Obecnie	głosy	geografów	w	ważnych	dla	człowieka	i	ludzkości	pro‐
blemach	są	bardzo	słabo	słyszalne,	mimo	znacznych	osiągnięć	badaw‐
czych	w	 zakresie	 ujęć	 kompleksowo‐przestrzennych	 i	 istniejącego	 na	
nie	 społecznego	zapotrzebowania.	Te	geograficzne	osiągnięcia	 są	czę‐
sto	przejmowane	przez	inne	dziedziny	oraz	odpowiednio	wykorzysty‐
wane	w	rożnych	pracach	eksperckich	oraz	popularyzatorskich.	 Syste‐
matyczny	spadek	społecznego	prestiżu	geografii	powoduje	stałe	osła‐
bianie	naszej	 tożsamość	zawodowej	oraz	przemieszczanie	się	geogra‐
fów	 do	 innych,	 bardziej	 uznanych	 społecznie	 zawodów.	Wszystko	 to	
wpływa	 na	 społeczne	 postrzeganie	 i	 wyobrażenie	 (a	 właściwie	 jego	
brak),	 czym	 jest	 geografia,	 jej	 znaczenie	w	nauce	oraz	praktyczną	uży‐
teczność			–			przydatności	lub	zbędności	w	procesie	społecznej	edukacji,	
wyjaśnieniu	oraz	rozumieniu	współczesnego	świata	(Chojnicki	2004).	

Geografia	jest	jeszcze	akceptowana	w	szkole,	ale	liczba	godzin	prze‐
znaczonych	na	jej	nauczanie	zmniejsza	się	sukcesywnie.	Z	przedmiotu	
ważnego,	 ogólnokształcącego,	 w	 wyniku	 zawłaszczenie	 wielu	 treści	
nauczania	przez	inne	przedmioty,	takie	jak	np.	przyroda,	historia,	bio‐
logia,	 WOS	 oraz	 tzw.	 ścieżki	 edukacyjne	 (np.	 regionalna),	 uczyniono		
z	 niej	 przedmiot	 uzupełniający,	 o	 eklektycznych	 celach	 oraz	 niespój‐
nych	programach	nauczania.					

Przyczyn	 aktualnie	 nie	 najlepszej	 pozycji	 wśród	 innych	 nauk	 oraz	
edukacyjnej	 niepewności	 naszej	 dyscypliny	 jest	 zapewne	 wiele,	 ale	

																																																													
	 Praca	 ukazała	 się	 w	 2006	 r.	 w	 czasopiśmie	 Czasopismo	 Geograficzne,		

77	(1–2),	s.	3–22	(współautor	S.	Liszewski).	
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najważniejsza,	jak	się	wydaje,	tkwi	w	samych	geografach	–	badaczach,	
którzy	tę	dyscyplinę	tworzą,	rozwijają	i	popularyzują.	

Do	tej	pory	pytania	o	sens	geografii	jako	nauki,	przedmiot	i	metody	
jej	 badań	 oraz	 o	 cele,	 jakie	 realizuje,	 są	 sporne	 –	 wyrażane	 niejasno		
i	 powszechnie	 nie	 akceptowane	przez	 samych	 geografów.	Nie	wiado‐
mo,	 czy	 geografia	 jest	 nauką	 o	 środowisku?	 Jeśli	 tak,	 to	 jak	 jest	 ono	
definiowane	i	czyje	ono	 jest	(patrz:	bardzo	zasadnicze	dla	rozumienia	
pojęcia	 środowisko	 rozważania	 Jana	 Szczepańskiego)?	 Czy	 może	 jest	
nauką	 o	 rozmieszczeniu	 różnych	 rzeczy	 na	 Ziemi	 –	 stosunkach	 prze‐
strzennych	 (chorologiczną)?	 Czy	 geografia	 jest	 jedną	 nauką	 ogólną,		
a	 jej	 podstawą	 metodologiczną	 jest	 holizm	 poznawczy,	 czy	 też	 jest	
zbiorem	nauk	szczegółowych	badających	elementy,	które	same	w	sobie	
budują	tzw.	środowisko	geograficzne?	Czy	wzorce	badawcze	ma	czer‐
pać	 z	 nauk	 przyrodniczych,	 czy	 humanistycznych,	 czy	 też	 z	 jednych		
i	drugich?	Czy	jest	wówczas	możliwość	porozumienia	i	tworzenia	syn‐
tez	geograficznych?		

Pytań	zasadniczych	dla	 istnienia	geografii,	na	które	sami	geografo‐
wie	 nie	 potrafią	 dać	 jasnych	 i	 wyczerpujących	 odpowiedzi,	 postawić	
można	zapewne	znacznie	więcej.	Wobec	braku	nań	przekonujących	lub	
choćby	 kompromisowych	 odpowiedzi,	 trudno	 się	 dziwić,	 że	 pozycja	
naukowa	oraz	edukacyjna	 geografii	 ulega	 stałemu	obniżaniu.	 Fakt,	 że		
z	problemem	 jasnej	artykulacji	 istoty	własnej	dyscypliny	geografowie	
nie	mogą	sobie	poradzić	co	najmniej	od	100	lat	nie	może	zniechęcać	do	
dalszych	poszukiwań,	bowiem	rzecz	dotyczy	egzystencjalnych	wartości	
geografii	jako	nauki	i	przedmiotu	edukacji.	Tym	bardziej	wydaje	się	to	
zasadne,	a	nawet	konieczne,	że	we	współczesnym	świecie	wzrasta	za‐
potrzebowanie	na	naukę	kompleksową	i	uogólniającą,	w	której	katego‐
rie	 przestrzeni	 i	 czasu	 stanowią	 podstawę	 syntez.	 Zostało	 to	 już	 do‐
strzeżone	 przez	 inne	 tradycyjne	 nauki,	 zarówno	 przyrodnicze	 jak		
i	 humanistyczne,	 które	 włączyły	 w	 zakres	 swoich	 badań	 odniesienia	
przestrzenne	i	czasowe.			

Efektem	 istniejącego	 stanu	 jest	 obniżenie	 prestiżu	 społecznego		
i	marginalizacja	znaczenia	geografii	wśród	innych	nauk	jako	dyscypliny	
odpowiadającej	na	ważne	pytania	nurtujące	współczesny	świat.	Sytua‐
cja	 jest	 tym	bardziej	dyskomfortowa,	że	 intuicyjnie	wyczuwamy	„geo‐
graficzność	otaczającej	nas	rzeczywistość”,	natomiast	nie	potrafimy	jej	
sformułować	 dostatecznie	 ogólnie	 i	 przekonująco	 dla	 siebie	 i	 innych.	
Tę	 „geograficzność”	 rzeczywistości	dostrzegają	natomiast	przedstawi‐
ciele	innych	dyscyplin	naukowych	oraz	zwykli	ludzie.	

Problem	ze	sformułowaniem	fundamentalnych	dla	naszej	nauki	py‐
tań	 i	 udzielenie	 na	nie	 akceptowalnych	 odpowiedzi,	 a	 także	 ogromna	
trudność	ujęć	kompleksowo‐przestrzennych	sprawiły,	że		sami	geogra‐
fowie	przestali	się	 interesować	geografią	 jako	nauką	ogólną.	Sprzyjają	
temu	następujące	okoliczności:	(1)	występujący	w	całej	nauce	trend	do	
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badań	specjalistycznych,	co	jest	w	jawnej	sprzeczności	z	fundamental‐
nymi	 założeniami	 geografii	 jako	 nauki	 ogólnej	 i	 chorologicznej;		
(2)	upowszechniane	od	końca	XIX	w.	przez	wielu	geografów	przekona‐
nie,	że	jest	ona	jedynie	nauką	przyrodniczą,	co	niesie	za	sobą	określone	
konsekwencje	metodologiczne,	edukacyjne	i	organizacyjne;	(3)	przyję‐
cie	branżowego	modelu	rozwoju	geografii	pogłębiającego	specjalizację,	
która	 z	 jednej	 strony	 prowadzi	 do	 szybszego	 postępu	 poznawczego		
i	metodologicznego	naszej	dyscypliny,	z	drugiej	 jednak	do	 jej	dezinte‐
gracji.	Podstawowymi	symptomami	tej	dezintegracji	jest	coraz	bardziej	
ograniczona	 komunikowalność	 teoretyczno‐metodologiczna	 prowa‐
dzonych	badań	w	obrębie	tzw.	nauk	geograficznych	oraz	ich	grawitacja	
w	kierunku	pokrewnych	dyscyplin	szczegółowych.		

Wszystko	 to	 sprawia,	 że	 niewielu	 dzisiaj	 geografów	 zainteresowa‐
nych	jest	dzisiaj	budowaniem	wspólnych	podstaw	teoretyczno‐metodo‐
logicznych	 naszej	 dyscypliny.	Współcześni	 badacze	 przywiązują	 znacz‐
nie	większą	wagę	do	uprawianych	przez	siebie	subdyscyplin	geograficz‐
nych	oraz	poszerzania	ich	pola	badawczego	i	metodologicznego,	niż	po‐
dejmowania	wyzwań	teoretycznych,	badawczych	 i	organizacyjnych	od‐
noszących	się	do	całej	geografii.	Widomym	tego	przykładem	jest	stosun‐
kowo	 słabe	 zainteresowanie	 badaczy	problemami	 teoretycznymi	doty‐
czącymi	 całej	 geografii	 oraz	 sytuacją	 panującą	w	 geografii	 regionalnej,	
którą	charakteryzuje	nikły	postęp	teoretyczno‐metodologiczny.		

Wielu	naukowców	traktuje	subdyscypliny	geograficzne	 jako	w	pełni	
samodzielne	dziedziny	nauki,	merytorycznie	związane	bardziej	z	innymi	
dziedzinami	 szczegółowymi,	 aniżeli	 z	 geografią.	Manifestują	 one	 swoją	
odrębność	zarówno	nazewnictwem	jak	i	na	przykład	przynależnością	do	
innych	niż	geograficzne	(PTG)	towarzystw	naukowych.	Dla	tych	subdys‐
cyplin	 geografia	 nie	 stanowi	 już	 żadnych	 odniesień	 teoretyczno‐meto‐
dologicznych.	 Związki	 z	 geografią	 mają	 raczej	 charakter	 formalny	 lub		
w	 najlepszym	wypadku	 sentymentalny,	 a	 ich	 podtrzymywanie	wynika	
przede	 wszystkim	 z	 konieczności	 dydaktycznych	 (istnienie	 kierunku	
studiów	 uniwersyteckich)	 oraz	 wygody	 organizacyjnej	 (wydziały	 uni‐
wersyteckie,	stopnie	naukowe	itp.).					
			 Ten	 wewnątrzgeograficzny	 brak	 zainteresowania	 geografią	 jako	
nauką	 prowadzi	 do	 coraz	większej	merytorycznej	 alienacji	 subdyscy‐
plin,	a	w	skrajnych	przypadkach	do	ich	secesji.	Pisał	o	tym	szerzej	Sta‐
nisław	Liszewski	(1999).	Prowadzona	ostatnio	dyskusji	nad	jednością	
geografii	 –	 jak	wynika	 z	 jej	 podsumowania	 	 dokonanego	przez	Maika		
w	referacie	wygłoszonym	w	grudniu	2004	r.	na	posiedzeniu	Komitetu	
Nauk	Geograficznych	PAN	–	nie		napawa	optymizmem	i	skłania	do	po‐
stawienia	zasadniczego	pytania:	czyżby	sami	geografowie	bardziej	lub	
mniej	 świadomie	 ogłosili	 już	 koniec	 geografii?	 Czy	 geografia,	wyczer‐
pawszy	 już	swoją	dotychczasową	formułę	wyjaśniania	rzeczywistości,	
nie	ma	już	nic	do	powiedzenia,	wobec	czego	nie	jest	już	nauką	potrzeb‐
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ną?	Odpowiedź	na	 to	pytanie	wymaga	poważnej,	może	nie	 tylko	geo‐
graficznej,	debaty,	 zwłaszcza,	 że	koniec	geografii	nie	został	ogłoszony	
przez	innych,	a	co,	być	może	wynika	z	prostego	faktu,	że	społeczeństwo	
i	każdy	człowiek	potrzebuje	geografii!		

2. SFORMUŁOWANIE	PROBLEMU	

		 Sytuacja,	w	 jakiej	 znajduje	 się	 aktualnie	 geografia,	wymaga	od	nas	
głębokiego	 namysłu	 i	 prowadzenia	 stałej	 dyskusji	 o	 istocie	 własnej	
nauki,	jej	sensie	i	społecznym	znaczeniu.		Wymaga	to	dokonania	wysił‐
ku	zrozumienia	się	i	wspólnego	poszukiwania	tego,	co	nas	łączy,	a	nie	
dzieli	 (Suliborski	 2004).	 Pierwszym	 krokiem	 w	 tym	 względzie	 może	
być	wypracowanie	akceptowanego	modelu	edukacji	geograficznej	 (na	
różnych	poziomach),	który	podkreślałby	sens	geografii	oraz	jej	jedność	
jako	nauki,	 a	 nie	prowadził	 do	 zaprzeczenia	 jej	 znaczenia	 i	 likwidacji	
dyscypliny.	 Niniejszy	 artykuł	 należy	 traktować	 jako	 jeden	 z	 głosów	
dyskusyjnych	 w	 tej	 sprawie.	 Celem	 opracowania	 jest	 poszukiwanie	
odpowiedzi	na	dwa,	naszym	zdaniem,	szczególnie	ważne	pytania:	
•	 Czy	 istnieje	potrzeba	utrzymywania	dyscypliny	naukowej,	określa‐
nej	terminem	geografia,	czy	też	stanowi	ona	już	tylko	przeszłość	–	hi‐
storyczny	 korzeń,	 z	 których	wyrosły	 i	 rozwijają	 się	 dyscypliny	 samo‐
dzielne	 (przyrodnicze	bądź	humanistyczne),	a	 ich	część	może	 już	dzi‐
siaj	 stanowić	 przedmiot	 oddzielnych	 studiów	 na	 różnych	wydziałach	
uniwersyteckich,	w	tym	na	wydziałach	nauk	geograficznych?	
•	 Jak	 realizować	 proces	 edukacji	 w	 sytuacji,	 kiedy	 wielu	 luminarzy	
geografów	opowiada	się	za	naukami	geograficznymi,	a	nie	za	geografią	
jako	nauką	realizującą	wspólne	nadrzędne	cele	teoretyczno‐poznawcze	
i	praktyczne?	
			Odpowiedź	na	te	pytania	 jest	bardzo	ważna	dla	samej	geografii	 jako	
nauki	oraz	dla	badaczy,	którzy	ją	tworzą,	ale	również	dla	wielkiej	rze‐
szy	młodych	ludzi	rozpoczynających	studia	geograficzne.	Młodzież,	jak	
się	wydaje,	wierzy	 jeszcze	w	to,	że	geografia	 jest	nauką	na	tyle	nauką	
fascynującą	 i	potrzebną,	 że	mogą	poświęcić	 jej	pięć	 lat	życia.	 Są	prze‐
konani,	że	wiedza	i	umiejętności,	które	uzyskają	w	trakcie	tych	studiów	
są	 użyteczne,	 co	 pozwoli	 im	 znaleźć	 pracę	 oraz	 spełniać	 wynikające		
z	edukacji	geograficznej	funkcje	społeczne.	

Opracowując	ramy	studiów	geograficznych,	rekonstruujące	geogra‐
ficzną	jedność	naszej	dyscypliny,	oraz	organizacyjne	założenia	studiów	
wyższych	w	 Polsce,	 określone	 kartą	 bolońską,	 trzeba	 odwołać	 się	 do	
istniejącej	 tradycji	poznawczo‐teoretycznej	 geografii	 oraz	 jej	dorobku	
edukacyjnego,	 wyrażonego	 w	 realizowanych	 dotychczas	 koncepcjach	
studiów.			
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3. TRADYCJA	POZNAWCZO‐TEORETYCZNA	GEOGRAFII	

Dla	istnienia	geografii	jako	nauki	i	jej	funkcji	edukacyjnych	koniecz‐
nym	jest	 jednoznaczne	określenie	nadrzędnego	sensu	i	celu	poznania,	
wedle	którego	wiedza	ta	byłaby	uporządkowana,	uogólniona	i	przeka‐
zywana	 innym.	Taki	 sens	nadrzędny	został	w	geografii	 zagubiony	 lub	
zapomniany	 –	 straciła	 ona	 swojego	 „ducha”,	 tzn.	 przewodni	 motyw	
opisu	 i	wyjaśnienia,	 którym	 była	 kompleksowa	 interpretacja	 tego,	 co	
geografowie	 nazywają	 środowiskiem	 geograficznym	 –	 jego	 struktury	
krajobrazowej,	regionalnej	oraz	lokalnej.	

Geografia	od	swego	zarania	opisywała	Ziemię	i	jej	miejsce	w	kosmo‐
sie.	 Opis	 ten	 z	 jednej	 strony	 traktowany	 był	 jako	 pomiar	 kształtów		
i	wielkości	całości	lub	jej	części,	z	drugiej	jako	pokazanie	zróżnicowania	
powłoki	ziemskiej	lub	jej	fragmentów	(obszarów),		traktowanej	później	
jako	styk	atmosfery,	hydrosfery,	litosfery,	biosfery	i	antroposfery,	w	któ‐
rej	żyje	 i	działa	człowiek,	zmieniając	 ją	nieustannie.	Tak	ujmowana	po‐
włoka	została	określona	pojęciem	środowisko	geograficzne.				

Wiedza	 geograficzna	 w	 swojej	 istoty	 jest	 heterogeniczna,	 bowiem	
dotyczy	 natury,	 człowieka	 i	 jego	 wytworów.	 Taki	 był	 sens	 i	 główny	
motyw	 tej	 dziedziny,	 który	 odróżniał	 ją	 zawsze	 od	 nauk	 szczegóło‐
wych.	Geografia	była	nauką	realną	(konkretną),	odnoszącą	się	do	Ziemi	
rozumianej	 przede	wszystkim	 jako	 jej	 zewnętrzna	powłoka	 –	miejsce	
życia	 człowieka	 oraz	 zachodzących	 procesów	 przyrodniczych	 i	 spo‐
łecznych	(Lebon	1966).		

Znany	geograf	francuski	Pinchemel	(1965)	pisał,	że	wszystkie	defi‐
nicje	 i	 koncepcje	 geografii	 dadzą	 się	 sprowadzić	 do	 trzech	 głównych	
typów:	 (1)	 geografia	 jako	 synteza,	 (2)	 geografia	 jako	 studium	 prze‐
strzennych	stosunków	zjawisk,	 (3)	 geografia	 jako	nauka	użytkowania	
ziemi.	Wszystkie	one	są	zgodne	z	duchem	geografii,	to	znaczy	zawiera‐
ją	w	sobie	ujęcia	uogólniające,	kompleksowe	i	całościowe.		

Pawłowski	(1928)	definiował	geografię	jako	„naukę	o	pewnych	zja‐
wiskach	 fizycznych,	biologicznych	 i	 ludzkich	w	 ich	 rozmieszczeniu	na	
powierzchni	Ziemi	oraz	w	ich	wzajemnym	związku	ze	sobą	i	z	Ziemią,	
wreszcie	w	 ich	 charakterystycznych	 zespołach	na	 powierzchni	 Ziemi,	
które	to	zespoły	zwiemy	krajobrazami.	Zadaniem	geografii	jest	synteza	
krajobrazowa,	 a	 celem	 porównawcza	 geografia	 kraju	 i	 zrozumienie	
krajobrazów.	 Istotą,	 przeto	 geografii	 jest	 przyczynowo‐przestrzenna	
synteza”.		

Również	 i	w	 tym	przypadku	geografia	pojmowana	 jest	 jako	nauka	
syntetyzująca	 zjawiska	 w	 postaci	 zespołów,	 całości	 krajobrazowych	
oraz	ich	przestrzennych	zróżnicowań.	Najpełniej	idee	jedności	geogra‐
fii	przedstawił	Nałkowski	 (1911),	pisząc:	 „Jako	synteza	nauk	szczegó‐
łowych	geografia	nie	tylko	dochodzi	do	wyższych	uogólnień	niż	każda	
nauka	poszczególna,	jest	wyższą	instytucją	umysłowo‐ekonomiczną,	ale	
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ujmuje	 zjawiska	w	 całej	 kompilacji,	 jest	 bliższą	 rzeczywistości,	 bliższą	
całokształtu	 życia	 niż	 nauki	 szczegółowe,	 które	 przedstawiają	 tylko	 jej	
ułamki.	Nałkowski	uważał	 ją	również	za	„(...)	naukę	ogniskową	łączącą	
dwie	różne	grupy	nauki:	nauki	przyrodnicze	z	humanistycznymi”.		

Dychotomiczny	podział	geografii	na	fizyczną,	silnie	związaną	z	nau‐
kami	przyrodniczymi,	oraz	 społeczno‐ekonomiczną,	należącą	do	nauk	
humanistycznych,	a	 także	szybki	proces	 ich	specjalizacji	spowodował,	
że	holistyczna	 idea	geografii,	preferowana	przez	 jej	klasyków,	została	
zastąpiona	 podejściem	 redukcjonistycznym,	 charakterystycznym	 dla	
pozytywistycznej	 koncepcji	 nauki	 (pogłębioną	 analizę	współczesnych	
relacji	między	geografią	fizyczną	i	społeczno‐ekonomiczną	przeprowa‐
dził	Maik	 (2004a).	 Zafascynowanie	 specjalistycznym	 kierunkiem	 roz‐
woju	doprowadziło	do	rozpadu	geografii	na	nauki	szczegółowe,	okre‐
ślające	 detalicznie	 przedmioty	 swoich	 badań.	 Sprzyjał	 temu	 również	
problem	 trudności	 w	 formułowaniu	 praw,	 które	 nie	 odnosiły	 się	 do	
całej	 geografii,	 a	 jedynie	do	zjawisk	 cząstkowych	 lub	 lokalnych,	które	
nie	stawały	się	nośnikami	treści	uniwersalnych.	

Geografia,	 a	 zwłaszcza	 ta	 jej	 część,	która	zajmowała	się	przyrodni‐
czymi	aspektami	Ziemi,	poszła	więc	drogą	redukcji	swojego	przedmio‐
tu,	 typową	dla	nauk	 szczegółowych.	Geografia	 fizyczna	 znalazła	niszę	
swojego	 rozwoju	w	przyrodzie	nieożywionej,	 do	 tej	 pory	 stanowiącej	
uboczny	 przedmiot	 zainteresowań	 innych	 nauk	 przyrodniczych	 zafa‐
scynowanych	przede	wszystkim	życiem	 i	 strukturą	materii	oraz	ogól‐
nymi	 zasadami	 jej	 zachowania	 i	 przemianami.	 Podejście	 redukcyjne	
zaczęło	 dominować	 także	 w	 geografii	 człowieka,	 chociaż	 wolniej,	 ze	
względu	 na	 odmienny	 charakter	 samego	 człowieka	 oraz	 tworzonej	
przez	niego	rzeczywistości,	znacznie	trudniej	poddających	się	redukcji	
i	uogólnieniu.	Ponadto	przestrzeń	poznania	była	 już	zajęta	przez	 roz‐
budowany	 system	 nauk	 humanistycznych	 (społecznych,	 ekonomicz‐
nych,	 politycznych,	 technicznych,	 historycznych	 itp.),	 wśród	 których	
znacznie	trudniej	było	znaleźć	niszę	badawczą	poprzez	określenie	wła‐
snego	przedmiotu	poznania.	

Istniejące	 w	 geografii	 powojennej	 próby	 ujęć	 całościowych	 odwo‐
ływały	się	wprawdzie	do	fundamentalnych	dla	naszej	nauki	kategorii,	
takich	 jak	 krajobraz	 i	 region,	 ale	 czyniły	 to	 prawie	 zawsze	w	 ramach	
dualistycznej	wizji	nauk	geograficznych	(fizycznej	i	ekonomicznej)	oraz	
z	 pozycji	 pozytywistycznych,	 redukując	 treść	 tych	 pojęć	 jedynie	 do	
rzeczy	zewnętrznych,	postrzegalnych	zmysłowo	 i	pochodzących	z	ob‐
serwacji	 lub	do	samego	procesu	obserwowania.	Niezależnie	od	siebie,	
obie	geografie	(fizyczna	i	ekonomiczna)	za	wszelką	cenę	formalizowały	
procedury	wyjaśniające,	 skupiając	się	przede	wszystkim	na	metodach		
i	technikach	identyfikacji,	a	nie	na	geograficznej	istocie	tych	pojęć.	Po‐
kłosiem	ontologicznego	 redukcjonizmu	przyrodniczego	 były	 zarówno	
prace	 skupiające	 się	na	metodach	 regionalizacji	 fizycznogeograficznej	
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(Kondracki	 1969)	 jak	 i	 koncepcje	 nowych	 subdyscyplin	 geograficz‐
nych,	 takich	 jak	 np.	 kompleksowa	 geografia	 fizyczna	 (Richling	 1992),	
geografia	krajobrazu	 (Ostaszewska	2002),	geoekologia	 (Krzymowska‐	
‐Kostrowicka	 1995),	 czy	 też	 ekologia	 krajobrazu	 (Richling,	 Solon	
1996).	Z	kolei	redukcjonizm	ekonomiczny	zaowocował	teorią	regionu	
ekonomicznego	 i	 technikami	 jego	delimitacji	 (m.in.	Dziewoński	 1961,	
Wróbel	1965,	Kuciński	1990).	Treść	i	rozumienie	istoty	regionu	zeszły	
na	plan	drugi	wobec	wyrafinowanych	technik	jego	wyznaczania	(Faje‐
rek	1966,	Czyż	1996).	Geografią	regionalną	przestano	się	interesować,	
skupiając	całą	uwagę	na	nowej	i	modnej	dziedzinie,	jaką	jest	gospodar‐
ka	przestrzenna,	 której	 narzędziem	badawczym	 stała	 się	 tzw.	 analiza	
przestrzenna	(Domański	2002).		

W	1984	r.	Dramowicz	napisał:	„Dezintegracja	geografii	postępowała	
w	 okresie	 rozwoju	 scjentyzmu,	 zaś	 obecnie	 powodują	 ją	 te	 podejścia		
i	 orientacje,	 które	 odwołują	 się	 jedynie	 do	 części	 przestrzeni	 ontolo‐
gicznej	 geografii,	 a	więc	 np.	 podejścia	behawioralne	 i	 humanistyczne,	
fenomenologia,	 egzystencjalizm	 itp.	 I	 na	 odwrót,	wartości	 integrujące	
ma	w	 geografii	 np.	 podejście	 chorologiczne,	 krajobrazowe,	 częściowo	
radykalne”.	 Poszukując,	 zatem	 jedności	 geografii	 powinniśmy	 się	 po‐
nownie	zwrócić	ku	tym	ostatnim	podejściom.		

Nawiązując	do	 tych	koncepcji	należy	sięgnąć	do	 ich	podstaw	 i	zre‐
konstruować	 je	 w	 kontekście	 współczesnych	 poglądów	 teoretyczno‐	
‐metodologicznych	nie	tylko	samej	geografii,	ale	również	 innych	nauk	
bliskich	merytorycznie	geografii.	Rekonstrukcja	taka	wymaga	badania	
myśli	naszych	antenatów	i	głębokiej	nad	nimi	refleksji	z	pozycji	aktu‐
alnych	osiągnięć	nauki.	Współcześnie	studia	takie	podejmują	nieliczni	
geografowie,	 (np.	 Wilczyński	 1996,	 Jędrzejczyk	 1999,	 Rembowska	
2002).		

Upowszechnianie	własnych	 tradycji	 w	 toku	 edukacji	 akademickiej	
jest	 dzisiaj	 rzadkością,	 stąd	 jest	 ona	 obca	 absolwentom	 	 geografii	 –	
późniejszym	nauczycielom	 i	 pracownikom	naukowym.	Zdajemy	 sobie	
sprawę	 z	 trudności	 nawiązania	 do	 pierwotnych	 założeń	 geografii,	
oczywiście	na	innym	już	poziomie	jej	 istotności,	ponieważ,	 jak	stwier‐
dził	Malicki	 (1967):	 „Powrót	 do	 starej	 koncepcji,	 której	 wyrzekła	 się	
znaczna	 grupa	 geografów,	 jest	 dość	 trudny,	 gdyż	 wykształciła	 się		
w	minionym	okresie	kadra	przesiąknięta	nierealnymi	ideami,	nie	kon‐
frontująca	swych	poglądów	z	rzeczywistością”.	Mimo	tych	stwierdzeń	
uważamy,	 że	główne	pojęcia	geograficzne	w	swoich	kontekstach	zna‐
czeniowych,	 utrwalone	 tradycją	 naszych	 badań,	 choć	 niekiedy	 mało	
precyzyjne	i	dyskusyjne,	muszą	stanowić	podstawę	rekonstrukcji	geo‐
grafii	jako	całości.	One	to	czynią	z	geografii	naukę	bardzo	ważną,	zmie‐
rzającą	 do	 integracji	 szerokiego	 spektrum	wiedzy	 o	 Ziemi,	 człowieku	
(społecznościach)	 oraz	 środowisku	 jego	 życia	 i	 działania.	 Geografia		
z	jednej	strony	zajmuje	się	przyrodniczymi	i	kulturowymi	elementami	
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powłoki	ziemskiej,	z	drugiej	–	człowiekiem	i	społecznościami,	dla	któ‐
rych	powłoka	ziemska	jest	środowiskiem	życia.	Powłoka	ziemska	oraz	
człowiek	 (społeczeństwo)	 są	 opisywane	 i	 wyjaśniane	 od	 strony	 ich	
strukturalnego	zróżnicowania	oraz	przyczyn,	które	je	powoduje.	Przy‐
czyny	 tego	 zróżnicowania	 tkwią	 zarówno	 w	 samych	 komponentach	
przyrodniczych	i	kulturowych	(antropogenicznych),	w	nas	–	człowieku	
i	 we	 współistnieniu	 społecznym,	 jak	 i	 we	 współistnieniu	 człowieka		
z	 tymi	 komponentami	 przyrodniczymi	 i	 kulturowymi	w	 konkretnych	
miejscach	i	obszarach.		

Geograficzność	ujęcia	tej	powłoki	i	człowieka	(społeczności),	co	sta‐
nowi	o	wyjątkowość	oraz	odrębność	geografii	jako	nauki,	oznacza	jed‐
noczesną	konieczność	ujmowanie	ich	w	dwóch	podstawowych	kontek‐
stach:	 (1)	 całości	 –	 co	 oznacza	 przede	 wszystkim	 branie	 pod	 uwagę	
wszystkich	komponentów	przyrodniczych	wraz	z	człowiekiem	(społe‐
czeństwem),	 zarówno	 w	 odniesieniu	 do	 całej	 Ziemi	 jak	 i	 jej	 części;		
(2)	 zróżnicowania	 strukturalno‐przestrzennego,	 w	 którym	 poszukuje	
się	określonych	porządków	i	 ich	wyjaśnień	zarówno	w	kategoriach	ko‐
egzystencjalnych,	przyczynowo‐skutkowych	i	funkcjonalnych,	jak	i	war‐
tości	oraz	znaczeń	społecznych.			

Poszukiwanie	 i	 badanie	 zróżnicowań	 struktur	 przyrodniczo‐spo‐
łecznych,	 tworzących	 je	 relacji	oraz	 ich	wyjaśnianie	 stało	 się	dla	geo‐
grafii	 jako	nauki	ważnym	celem	badań	i	 jednym	z	istotnych	argumen‐
tów	 na	 rzecz	 jej	 naukowości.	 Szukanie	 porządków	 zróżnicowania,	
zwłaszcza	 porządków	przestrzennych,	w	 tym	 co	 nazywamy	 środowi‐
skiem	geograficznym,	jest	dla	geografii	oryginalne	i	stanowi	podstawę	
jej	 społecznego	 odbioru	 i	 zapotrzebowania.	 Różnorodność	 badanych	
przedmiotów	 i	 ich	 status	 ontologiczny	 sprawia	 ogromne	 trudności		
z	opracowaniem	syntez	geograficznych,	a	także	z	ich	społecznym	prze‐
kazem.	Bez	tych	syntez	pozyskiwane	treści	przez	różne	subdyscypliny	
geograficzne	 pozostają	w	 próżni,	 same	 dla	 siebie,	 nie	 budując	 żadnej	
ogólnej	 struktury	wiedzy	 geograficznej,	 która	 staje	 się	 coraz	 bardziej	
luźnym	 zbiorem	 faktów,	 definicji	 i	 uogólnień	 cząstkowych,	 systema‐
tycznie	 powiększanym,	 zgodnie	 z	 nowymi	 osiągnięciami	 oraz	 rozsze‐
rzającym	się	polem	zainteresowań	wyspecjalizowanych	dyscyplin	geo‐
graficznych.	Rozdrabnianie	geografii,	a	przede	wszystkim	postępujący	
proces	specjalizacji	–	„badania	w	głąb”	–	ma	szansę	doprowadzić	do	jej	
zaniku,	jeśli	poszczególne	subdyscypliny	nadal	będą	ignorować	w	swo‐
ich	badaniach	odniesienie	się	do	geograficznej	podstawy,	jaką	stanowią	
najważniejsze	 kategorie	 naszej	 dyscypliny,	 sformułowane	w	 procesie	
jej	historycznego	rozwoju	(Maik	i	in.	2005).	Konsekwencją	aktualnego	
stanu	jest	widomy	kryzys	tożsamości	geografii	jako	nauki	i	przedmiotu	
edukacji	wynikający	z	kryzysu	geograficznej	tożsamości	osób,	które	tę	
dyscyplinę	tworzą.	
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4. TRADYCJE	EDUKACYJNO‐ORGANIZACYJNE	STUDIÓW		
GEOGRAFICZNYCH	W	POLSCE	

Sięgając	do	tradycji	kształcenia	geografów	odwołujemy	się	najdalej	
do	okresu	międzywojennego	oraz	zmian,	 jakie	dokonały	się	w	organi‐
zacji	studiów	geograficznych	po	zakończeniu	II	wojny	światowej	aż	do	
chwili	obecnej.	
	
Okres	międzywojenny		

Geografia	okresu	międzywojennego	rozwijała	się	w	zupełnie	innych	
uwarunkowaniach	społeczno‐politycznych	związanych	z	odrodzeniem	
się	państwa	polskiego,	kadrowych	 i	organizacyjnych,	oraz,	 co	najważ‐
niejsze,	 była	 ona	 kształtowana	 przez	 uczonych	 –	 geografów	 o	 innej	
świadomości	teoretyczno‐metodologicznej,	której	podstawę	stanowiło	
przekonanie	 o	 jednolitości	 geografii	 jako	 nauki	 (Czym	 była	 i	 jest…	
1990).	 Polską	 	 geografię	 tamtych	 czasów	 i	 jej	 założenia	 edukacyjne	
można	scharakteryzować		w	kilku	następujących	punktach:	
1.	Była	to	dyscyplina	ważna	z	punktu	widzenia	potrzeb	państwa,	 jego	
organizacji	terytorialnej,	 identyfikacji	zasobów	środowiska	przyrodni‐
czego	 i	 potencjału	 społeczno‐gospodarczego.	 Dziedzina	 ta	 była	 odpo‐
wiedzialna	 za	 kształtowanie	 świadomości	 geograficznej	mieszkańców	
odrodzonego	państwa	polskiego,	stanowiąc	w	ten	sposób	jedno	z	naj‐
ważniejszych	narzędzi	patriotycznego	wychowania	społeczeństwa.			
2.	 Cechowały	 ją	 słabe	 kontakty	między	 krajowymi	 ośrodkami	 akade‐
mickimi,	które	rozwijały	się	w	odosobnieniu,	bazując	na	indywidualno‐
ści	wybitnych	 osób	 –	 profesorów.	 	Ówczesna	 geografia	 był	 pod	prze‐
możnym	 wpływem	 geografii	 niemieckiej	 i	 austriackiej,	 natomiast	
znacznie	słabszym	anglosaskiej	i	francuskiej.	
3.	Mimo	że	była	ona	rozwijana	 jako	nauka	przyrodnicza	(geografia	 fi‐
zyczna)	wyspecjalizowana	 głównie	w	 geomorfologii	 i	 hydrologii	 oraz	
kartografii,	 a	 geografia	 człowieka	 (antropogeografia)	 była	 znacznie	
słabiej	rozwinięta,	to	w	świadomości	uczonych	dominował	model	jed‐
nolitej	 geografii,	 w	 której	 czynnik	 przyrodniczy	 i	 społeczny	 powinny	
się	równoważyć.		
4.	Studia	geograficzne	charakteryzowała	elitarność	wynikająca	z	małej	
liczby	 ośrodków	 akademickich	 (Kraków,	 Lwów,	 Poznań,	 Warszawa		
i	Wilno),	w	 których	 uczyło	 się	 niewielu	 studentów.	 Były	 one	 progra‐
mowo	zdecentralizowane	 i	otwarte	na	możliwość	studiowania	 innych	
pokrewnych	dyscyplin	oraz	opierały	się	na	ogromnym	autorytecie	mo‐
ralnym	 i	 merytorycznym	 profesorów	 –	 geografów,	 którzy	 własnymi	
wykładami,	seminariami	i	ćwiczeniami	kształtowali	charakter	studiów	
i	 absolwentów.	 Wszystko	 to	 stwarzało	 możliwość	 realizacji	 studiów	
opartych	na	wzorcu	mistrz	–	uczeń.		
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5.	Geografia	akademicka	utrzymywała	silne	związki	ze	szkołami,	które	
wyrażały	 się	 znacznym	 uczestnictwem	 nauczycieli	 w	 pracach	 nauko‐
wych	 i	 w	 życiu	 towarzystw	 naukowych	 oraz	 udziałem	 profesorów		
w	procesie	edukacji	szkolnej.	

Spośród	cech	charakteryzujących	geografię	okresu	międzywojennego	
godne	odwzorowania	we	współczesnej	geografii	i	edukacji	akademickiej	
są	zwłaszcza:	(1)	przywrócenie	świadomość	uczonych,	a	w	konsekwen‐
cji	i	ich	uczniów,	o	jedności	geografii	jako	nauki,	w	której	studia	specja‐
listyczne	są	jedynie	narzędziem	budowania	geograficznych	zasad	funk‐
cjonowania,	organizowania	i	użytkowania	środowiska	życia	człowieka	
oraz	jedności	edukacji	geograficznej;	(2)	utrzymanie	wysokiego	presti‐
żu	moralnego	i	merytorycznego	profesorów	oraz	ich	związanie	z	elita‐
mi	 studenckimi	 poprzez	 częściową	 realizację	wzorca	mistrz	 –	 uczeń;	
(3)	realizacja	otwartości	studiów	geograficznych	przez	możliwość	stu‐
diowania	 określonych	 dziedzin	 innych	 dyscyplin	 naukowych;	 (4)	 od‐
budowanie	silnych	związków	pomiędzy	szkołą	a	społecznością	akade‐
micką;	(5)	przekonanie	społeczeństwa	o	utylitarnym	i	wychowawczym	
charakterze	wiedzy	geograficznej	oraz	jej	ogromnego	znaczenia	w	wy‐
kształceniu	ogólnym.										
	
Okres	powojenny	

Organizacja	studiów	geograficznych	w	Polsce	po	zakończeniu	II	woj‐
ny	światowej,	podobnie	jak	całe	szkolnictwo,	przechodziła	różne	zmia‐
ny.	 Przez	 pewien	 czas	 	 kształcenie	 geografów	 na	 uniwersytetach		
i	w	wyższych	szkołach	pedagogicznych	przebiegało	w	sposób	zbliżony	
do	okresu	międzywojennego	(mowa	jest	tu	o	przedmiotach	geograficz‐
nych)	 z	 wyraźnym	 jednak	 podziałem	 na	 dwa	 stopnie	 kształcenia.	
Kształcenie	 na	 poziomie	 magisterskim	 było	 przywilejem	 tylko	 kilku	
uniwersytetów.	

Centralizacja	zarządzania,	nie	tylko	szkołami	wyższymi,	ale	również	
limitami	przyjęć	na	studia	i	ich	programami,	powodowała,	iż	w	pierw‐
szym	 okresie	 powojennym,	 praktycznie	 do	 końca	 lat	 pięćdziesiątych,	
obowiązywał	w	przypadku	geografii	system	dwustopniowy.	Tylko	nie‐
liczne	 ośrodki	 miały	 uprawnienia	 do	 prowadzenia	 studiów	 drugiego	
stopnia,	czyli	magisterskich.	Ten	model	studiów	związany	był,	między	
innymi,	z	pilną	koniecznością	przygotowania	kadr	nauczycielskich	dla	
odbudowywanego	szkolnictwa	różnych	szczebli.	Po	ukończeniu	pierw‐
szego	etapu	kształcenia	absolwenci	otrzymywali	tzw.	„nakaz	pracy”	do	
konkretnej	miejscowości	i	szkoły.	Tak	było	również		z	geografami.	
		 Rewolucję	 w	 kształceniu	 akademickim	 geografów	 zapoczątkował	
tzw.	jednolity	program	uniwersyteckich	studiów	geograficznych,	który	
systematycznie	 od	 1949	 r.	 był	 wprowadzany	 na	 uniwersytetach	 pol‐
skich.	 Program	 ten	 zakładał	 wyłącznie	 studia	 5‐letnie	 (magisterskie)	
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oraz	 ustalony	 przez	 Ministerstwo	 zakres	 tematyczny	 przedmiotów,		
z	określeniem	liczby	godzin	ich	realizacji	i	głównymi	treściami.	W	póź‐
niejszym	okresie	do	tytułu	magistra	dodawano	zapis,	w	zakresie	jakiej	
specjalizacji	czy	specjalności	geograficznej	absolwent	ukończył	studia.	
Należy	 dodać,	 że	 specjalizacje	 (specjalności)	 w	 zakresie	 geografii	 nie	
zostały	 nigdy	 programowo	 określone,	 nie	 ukazał	 się	 żaden	 formalny	
dokument,	który	regulowałby	ich	nazwy	i	sposób	zapisu	na	dyplomie.	
Ten	scentralizowany	program	praktycznie	likwidował	indywidualność	
programów,	wynikającą	 z	wcześniejszej	 tradycji	 „wolności	 akademic‐
kiej”	(Malicki	1969).	

W	odniesieniu	do	programu	przedmiotów	geograficznych	istniał	po‐
dział	geografii	na	trzy	części,	charakteryzujące	się	nierównym	udziałem	
godzin	 zajęć.	 Przedmioty	 zaliczone	 do	 	 	 geografii	 fizycznej	 (nie	 licząc	
ćwiczeń	i	praktyk	terenowych)	stanowiły	około	58%	ogólnej	 liczby	go‐
dzin	 dydaktycznych,	 przedmioty	 geografii	 ekonomicznej	 –	 około	 27%		
i	geografii	regionalnej	–	15%.	Program	ten	doprowadził	do	ogromnego	
rozdrobnienia	 nauczania	 geografii	 przez	 wprowadzenie	 wielu	 wykła‐
dów	 z	 przedmiotów	 specjalistycznych	 oraz	 znaczne	 ograniczenie	
przedmiotów	z	 zakresu	geografii	 regionalnej	 i	 ich	podział	na	geografię	
regionalną	fizyczną	i	–	oddzielnie	–	geografię	regionalną	ekonomiczną.		

W	efekcie	studia	geograficzne	stały	się	dość	eklektycznym	zbiorem	
przedmiotów	 specjalistycznych	 w	 ogóle	 lub	 słabo	 ze	 sobą	 powiąza‐
nych.	Konsekwencją	realizacji	takiego	modelu	edukacji	było	wychowa‐
nie	całego	pokolenia	(a	może	nawet	dwóch)	geografów	wąsko	wyspe‐
cjalizowanych	 i	nie	umiejących	prowadzić	badań	kompleksowych	ani,	
co	gorsza,	uczyć	geografii	w	szkole.		
	
	Okres	współczesny	

Wraz	z	częściowym	uwolnieniem	uniwersytetów	ze	sztywnego	gor‐
setu	władzy	Ministerstwa	rozpoczęły	się	narady	i	dyskusje	nad	zmianą	
programu	 studiów	 geograficznych.	 Nie	 doprowadziły	 one	 do	 konsen‐
susu,	natomiast	ujawniły	daleko	idącą	rozbieżność	interesów	poszcze‐
gólnych	 grup	 geografów.	 Dyskusja	 ta,	 przynajmniej	 w	 części,	 została	
przerwana	 opublikowaniem	 przez	 Ministerstwo	 Edukacji	 Narodowej	
tzw.	standardów	nauczania,	które	wypełniają	znaczną	część	programu	
studiów	geograficznych	(1200	godzin	na	około	3000	ogółem).	Nie	za‐
głębiając	 się	w	 szczegóły	 i	 różnice	w	programach	 kształcenia	 na	 róż‐
nych	uniwersytetach,	Państwowa	Komisja	Akredytacyjna	wymusiła	na	
wszystkich	 uczelniach	 doprowadzenie	 zgodności	 programów	 do	 for‐
malnych	 zarządzeń	 Ministra.	 Te	 nowe	 standardy	 nauczania	 ustaliły	
wyrównane	proporcje	pomiędzy	geografią	fizyczną,	geografią	społecz‐
no‐ekonomiczną	 i	 geografią	 regionalną	 (wszystkie	 po	 180	 godzin).		
W	 wyróżnionej	 grupie	 „przedmiotów	 kierunkowych”,	 liczącej	 łącznie	
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825	godzin,	wymienione	dziedziny	stanowią	zaledwie	65%	wszystkich	
godzin	 dydaktycznych.	 Pozostałe	 35%	 godzin	 to	 przedmioty	 niegeo‐
graficzne,	 chociaż	 tradycyjnie	 towarzyszące	 studiom	 geograficznym	
takie,	jak:	geologia,	kartografia,	gleboznawstwo,	teledetekcja,	kształto‐
wanie	i	ochrona	środowiska.		

Z	ogólnej	 liczby	godzin	określonej	w	standardach	(1200)	mniej	niż	
połowę	 (45%)	 stanowią	 przedmioty	 stricte	 geograficzne!	 Do	 grupy	
nazwanej	 „przedmioty	 podstawowe”,	 nie	 licząc	GIS‐u,	 zaliczono	 same	
przedmioty	 matematyczno‐przyrodnicze	 (120	 godz.),	 tak	 jakby	 do	
uprawiania	współczesnej	geografii	nie	potrzebna	była	znajomość	pew‐
nych	przedmiotów	społecznych	i	ekonomicznych.	W	grupie	przedmio‐
tów	kształcenia	ogólnego	znalazło	 się	 tylko	30	godzin	dla	wybranego	
przedmiotu	humanistycznego!	Standardy	nauczania,	które	opracowano	
dla	 jednolitych	5‐letnich	studiów	magisterskich,	a	które	dzisiaj	muszą	
być	realizowane	na	studiach	licencjackich,	ignorując	geografię	społecz‐
no‐ekonomiczną	i	jej	cały	powojenny	dorobek,	podważają	tym	samym	
fundamentalną	dla	naszej	jedności	ideę	geografii	jako	nauki	przyrodni‐
czo‐humanistycznej.	 Stwierdzenie	 dotyczące	 sylwetki	 absolwenta	 nie	
pozostawia	w	tym	względzie	żadnych	złudzeń:	„znajomość	podstawo‐
wych	 dyscyplin	 geograficznych	 oparta	 na	 szerokiej	 podstawie	 nauk	
ścisłych	i	przyrodniczych”.	Realizacja	tych	standardów	kieruje	geogra‐
fię	pod	prąd	współczesnym	tendencjom	koncyliacyjnym	w	nauce,	pro‐
paguje	redukcjonistyczny	model	rozwoju,	który	prowadzi	naszą	dyscy‐
plinę	 do	 jej	 nieuchronnego	 końca.	 Doskonałym	 tego	 przykładem	 jest	
geografia	regionalna,	która	wbrew	swoim	wielowiekowym	tradycjom,	
została	 zredukowana	 do	 geografii	 regionalnej	 fizycznej	 i	 regionalnej	
geografii	społeczno‐ekonomicznej	(casus	geografia	Polski).	

Model	 kształcenia	 specjalistycznego	 znacznie	 się	 jeszcze	 pogłębia,	
bowiem	godziny	pozostawione	uczelniom	do	wolnego	zagospodarowa‐
nia	zostają	wypełnione	zajęciami	 	 	specjalistycznymi	zarówno	przyrod‐
niczymi	 jak	 i	 społeczno‐ekonomicznym,	 w	 zależności	 od	 specjalizacji		
i	zainteresowań	naukowych	pracowników	poszczególnych	ośrodków.		

Istniejące	rozbieżności	pomiędzy	obowiązującymi	standardami	nau‐
czania	a	podstawową	ideą	i	sensem	geografii	jako	nauki	kompleksowej,	
w	 swoich	 pierwotnych	 założeniach	 opartej	 na	 holistycznym	 modelu	
poznania	rzeczywistości	geograficznej	oraz	pomiędzy	standardami	nau‐
czania	 a	 faktycznym	stanem	 rozwoju	polskiej	 geografii,	w	 której	 nurty	
przyrodniczy	 i	 społeczno‐ekonomiczny	są	dzisiaj	mniej	więcej	zrówno‐
ważone,	prowadzą	do	kompletnego	chaosu	w	społecznym	postrzeganiu	
geografii	jako	dyscypliny	naukowej	i	edukacyjnej.	Chaos	ten	upowszech‐
nia	 jeszcze	 sam	 „produkt	 edukacji	 akademickiej”	 –	 absolwent	 studiów	
geograficznych,	który	nie	posiada	jednoznacznie	określonej	sylwetki	i	do	
końca	nie	wie,	 co	 to	 jest	 geografia,	 jaki	 jest	 jej	 sens	poznawczy	 i	 prak‐
tyczny	oraz	do	wykonywania	jakich	zawodów	jest	przygotowany.	



Jedność	geografii	a	problem	kształcenia	akademickiego	 209	

5. 	PODSTAWY	REKONSTRUKCJI	CELÓW	I	PRZEDMIOTU	EDUKACJI	
GEOGRAFICZNEJ	

Wydaje	 się,	 że	 dobrym	 punktem	 wyjścia	 dla	 jednoczącej	 rekon‐
strukcji	nadrzędnych	celów	edukacji	geograficznej	może	być	koncepcja	
środowiska	 geograficznego,	 które	 ze	 swojej	 istoty	ma	 charakter	 cało‐
ściowy.	 Malicki	 (1976)	 definiował	 środowisko	 geograficzne	 jako	 „(..)	
całość	 pierwotnych	 elementów,	 które	 zachowały	 się	 jeszcze	 z	 okresu	
środowiska	naturalnego	wraz	z	nowymi	tworami	powstającymi	dzięki	
pracy	 ludzkiej”.	 Współczesna	 definicja,	 sformułowana	 przez	 Degór‐
skiego	 (2005),	 traktuje	 środowisko	 geograficzne	 jako	 megasystem	
(zbiór	systemów	i	podsystemów),	(…)	łączący	w	sobie	dwie	podstawowe	
kategorie	 przestrzeni	 geograficznej	 jakimi	 są	 system	 środowiska	 przy‐
rodniczego	 i	 środowiska	 antropogenicznego	 czyli	 społeczno‐ekono‐
miczno‐kulturowego.	Należy	zatem	środowisko	geograficzne	rozumieć	
jako	 kategorię	 ogólną	 i	 dla	 geografii	 podstawową,	 odzwierciedlającą	
różnorodność	 elementów	w	 otoczeniu	 ludzkim;	 człowiek	 jest	warun‐
kiem	koniecznym	istnienia	środowiska	geograficznego.	

Teoretyczne	podstawy	całościowego	ujęcia	 środowiska	 geograficz‐
nego	na	różnych	poziomach	 jego	agregacji	 i	 rozumienia	zostały	stwo‐
rzone	pod	koniec	XIX	i	na	początku	XX	w.	przez	niemiecką	i	francuską	
szkołę	geograficzną	w	postaci	koncepcji	krajobrazu,	regionu	i	miejsca.	
Wszystkie	z	wymienionych	kategorii	mają	szeroki	kontekst	antropolo‐
giczny,	 bez	 rozpatrywania	 którego	 tracą	 one	 walor	 podstawowych	
kategorii	geograficznych.		
		 Krajobraz	 w	 ujęciu	 Hettnerowskim,	 według	 Ostaszewskiej	 (2005)	
„(…)	 wydaje	 się	 najwłaściwszą	 podstawą	 do	 zintegrowanych	 badań	
geograficznych”.	Obejmuje	on	przedmioty	i	zjawiska	przyrodnicze	oraz	
wytwory	działalności	człowieka	i	jest	ich	wizualną,	ale	także	i	mentalną	
emanacją.	Z	punktu	widzenia	edukacyjnego,	krajobrazowa	 interpreta‐
cja	przedmiotu	może	zachowywać	wystarczający	walor	jedności	ujęcia	
geograficznego.						

Pojęcie	regionu	jest	obecne	we	wszystkich	koncepcjach	geograficz‐
nych	 i	 –	 podobnie	 jak	 	 okres	historyczny	dla	historii	 –	 stanowi	 jeden		
z	 fundamentów	 strukturyzacji	 wiedzy	 o	 środowisku	 geograficznym.		
Kategoria	region	ze	swojej	 tradycji	ma	konotacje	przestrzenne,	stano‐
wiąc	wyodrębnioną	część	przestrzeni	fizycznej.	Dzisiaj	pojęcie	regionu	
pojmowane	jest	jako	kategoria	hierarchiczna,	co	umożliwia	jego	wyko‐
rzystanie	 na	 wielu	 poziomach	 syntezy	 geograficznej,	 i	 odnosi	 się	 do	
różnych	 wymiarów	 przestrzeni	 badanych	 przez	 geografię	 (Lisowski	
2003).	Opisanie	przez	Vidala	de	 la	Blache’a	regionu	przez	specyficzny	
styl	 życia	 konstytuującej	 go	 społeczności,	 który	 powstał	 w	 wyniku	
swoistego	 dialogu	 jego	 kultury	 (cywilizacji)	 i	 środowiska	 fizycznego		
w	określonym	miejscu,	stanowić	może	również	interesującą	wskazów‐
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kę	dla	syntezy	geograficznej.	Holistyczna	natura	pojęcia	region	nadaje	
się	do	ujęcia	problemowo‐kompleksowego	i	wykorzystania	go	w	dobo‐
rze	treści	edukacyjnych.	

Pojęcie	miejsce	 jest	kategorią	najbardziej	 antropologiczną,	 ale	 także	
przynajmniej	 w	 części	 odniesioną	 do	 treści	 przestrzeni	 materialnej		
i	w	niej	społecznie	zakotwiczone	(Tuan	1987).	

Wszystkie	 te	 kategorie	 są	 z	 natury	 ogólne	 przez	 swą	 genetyczną		
i	rzeczową	różnorodność	(fizyczną),	ale	zarazem	ogólne	ze	względu	na	
ich	 humanistyczny	 sens.	 Pojęcia	 te	 tworzą	 swego	 rodzaju	 fundament	
geografii,	 strukturyzują	 wiedzę	 geograficzną,	 nadając	 jej	 sensowność		
i	 swoisty	 porządek.	 Stanowiły	 one	 w	 przeszłości	 i	 stanowią	 obecnie	
przedmiot	 twórczej	 dyskusji	 oraz	 podlegają	 stałej	 reinterpretacji	
zgodnej	z	procesem	rozwoju	wiedzy	geograficznej	i	poszerzającego	się	
jej	pola	 zainteresowań.	Poprzez	 te	kategorie	 geografia	 realizuje	 intui‐
cyjno‐syntetyczny	model	poznania	świata	przez	człowieka,	bazujący	na		
koncepcjach	psychologii	całości	(człowiek	może	poznać	całość,	dziele‐
nie	 całości	 na	 elementy	 jest	 sztuczne),	 psychologii	 rozumiejącej	 (po‐
znanie	 nie	 jest	 związane	 z	 rozkładaniem	 na	 elementy,	 lecz	 ze	 zrozu‐
mieniem,	z	selekcją	intuicyjną	i	radykalną)	oraz	psychologii	personali‐
stycznej	(Pawełczyńska	1984).	

Geografia	 rozwija	 się	 przez	 swoje	 subdyscypliny,	 będące	 jej	 inte‐
gralnymi	 częściami.	 Dorobek	 każdej	 z	 nich	 stanowi	 twórczy	 wkład		
w	stale	poszerzane	podstawy	szczegółowej	wiedzy	geograficznej.	Tym	
sposobem	geografia	realizuje	drugi	z	modeli	poznania	świata,	określa‐
ny	 jako	 analityczno‐logiczny,	 a	 oparty	 na	 psychologii	 klasycznej	 i	 be‐
hawioryzmie.					

Oba	 modele	 poznawcze	 są	 i	 powinny	 być	 w	 geografii	 rozwijane	
harmonijnie,	 dzięki	 czemu	 jej	 nadrzędne	 cele	 badań	 jakimi	 są	 opis,	
wyjaśnienie	i	zrozumienie	środowiska	geograficznego	Ziemi,	mogą	być	
realizowane	na	 różnych	poziomach	 jego	 organizacji	 (lokalnym,	 regio‐
nalnym	i	globalnym).			

	

6. ZAŁOŻENIA	KONCEPCJI	ZINTEGROWANEJ	EDUKACJI	GEOGRAFICZNEJ	

Edukacja	 geograficzna,	 dawno	 już	 porzucona	 przez	 elity	 naukowe	
zajęte	 zdobywaniem	 punktów	 KBN‐owskich,	 przekładających	 się	 na	
ekwiwalent	jej	finansowania,	ulega	systematycznej	redukcji	na	wszyst‐
kich	 poziomach	 nauczania	 szkolnego,	 zarówno	 w	 treściach	 meryto‐
rycznych	jak	i	czasie	ich	przekazu	(konsekwencją	stosunku	elit	do	geo‐
grafii	szkolnej	jest,	między	innymi,	słaba	pozycja	zakładów	i	pracowni	
dydaktyki	 geografii,	 brak	 profesorów	 i	 możliwości	 robienia	 stopni		
i	 tytułów	naukowych	 z	dydaktyki	 geografii,	 słabe	kontakty	uniwersy‐
teckiej	geografii	ze	szkołami,	niewielkie	uczestnictwo	nauczycieli	geo‐
grafii	 w	 życiu	 akademickim).	 Natomiast	 transmisja	wiedzy	 naukowej	
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na	różne	etapy	tego	nauczania	została	sprowadzona	niemal	wyłącznie	
do	 wzbogacania	 jej	 treści	 w	 skomplikowaną	 terminologię	 specjali‐
styczną	(zjawisko	to	nie	jest	tylko	grzechem	geografii,	ale	stało	się	ty‐
powe	 również	 dla	 innych	 dyscyplin,	 czego	 widomym	 przykładem	 są	
treści	 podręczników	 szkolnych,	 a	 smutnym	 efektem	 stan	 umysłów	
większości	młodzieży	kończącej	szkoły	ogólnokształcące).	Należy	sobie	
jasno	powiedzieć,	że	wiedza	specjalistyczna	doskonale	opisuje	 i	wyja‐
śnia	zjawiska	jednostkowe,	ale	sama	w	sobie	nie	prowadzi	do	syntezy	
wiedzy	o	Ziemi	jako		systemie	przyroda‐człowiek	(społeczeństwo).	

Geografia	 –	 w	 wyniku	 rozpadu	 na	 nauki	 geograficzne	 –	 straciła	
funkcje	 uogólniające	 i	 stworzyła	 dotkliwą	 lukę	 w	 kształtowaniu	 śro‐
dowiskowo‐geograficznej	 świadomości	 człowieka.	 Zostaje	 ona	wypeł‐
niana	 przez	 powstające,	 często	 na	 bazie	 teoretycznej	 i	 informacyjnej	
geografii,	 nowe	 nauki	 uogólniające.	 Dyscypliny	 te	 próbują	 złączyć		
w	 całość	 pewne	 większe	 fragmenty	 naszej	 rzeczywistości,	 którymi	
geografia	 z	 własnej,	 nieprzymuszonej	 woli	 przestała	 się	 zajmować,	
zarzucając	syntezę	oraz	przyjmując	model	poznawczy	przyrodniczych	
nauk	 szczegółowych	 [Suliborski	 2003].	Obecnie	 należy	mocno	 akcen‐
tować	 na	 różnych	 forach	 fakt,	 że	 geografia	 jest	 dyscypliną	 naukową	
uogólniającą,	syntetyzującą,	która	jako	jedyna	bada	otaczającą	nas	rze‐
czywistość	równocześnie	z	przyrodniczego	i	humanistycznego	punktu	
widzenia.	 Megasystem	 środowiska	 geograficznego,	 jakim	 jest	 Ziemia,	
badany	jest	w	jego	zróżnicowaniach	materialnych,	relacyjnych,	warto‐
ściowych	 i	 znaczeniowych.	 Specyfika	 ujęcia	 całościowego	wynika	 na‐
tomiast	 nie	 tylko	 z	 konstytuujących	 go	 relacji,	 ale	 także	 z	 tego,	 że	 są	
ono	rozpatrywane	z	antropocentrycznego	punktu	widzenia.			
		 Sugerujemy	 aby	 trwałym	 fundamentem	 koncepcji	 nauczania	 geo‐
grafii	uczynić	dwa	założenia:	(1)	o	jedności	geografii	jako	nauki,	którą	
w	 sensie	 ideowym	wyraża	 pojęcie	 środowiska	 geograficznego,	 inter‐
pretowane	dzisiaj	w	znaczeniu	złożonego	systemu	przyroda	–	człowiek	
(społeczeństwo);	 (2)	o	 całościowym	ujmowaniu	 tego	 systemu	w	edu‐
kacji	geograficznej	na	trzech	poziomach	interpretacyjnych:	globalnym,	
regionalnym	 i	 lokalnym,	 przez	 identyfikację	 i	 wyjaśnianie	 relacji		
w	podsystemach	geograficzno‐przyrodniczych	i	geograficzno‐społeczno‐	
‐ekonomiczno‐kulturowych.		

Założenie	pierwsze	odnosi	się	do	ontologicznych	podstaw	geografii	
jako	 nauki	 o	 złożonym	 systemie	 przyroda‐człowiek	 (społeczeństwo),	
która	 bada	 jego	 różnorodne	 struktury	 relacyjne,	 co	 nadaje	 geografii	
status	nauki	przyrodniczo‐humanistycznej.	Natomiast	założenie	drugie	
ma	 raczej	 wymiar	 epistemologiczny,	 bowiem	 odnosi	 się	 do	 sposobu,	
metody	 interpretacji	 i	 przekazu	 dydaktycznego	wiedzy	 geograficznej.	
Stoimy	 na	 stanowisku,	 że	 podstawowymi	 kategoriami	 takiego	 cało‐
ściowego	opisu	są,	wspomniane	wcześniej,	pojęcia	geograficzne,	takie,	
jak	region,	krajobraz	i	miejsce,	a	jednym	z	bardzo	ważnych	narzędzi	ich	
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badania,	 posiadającym	 jednocześnie	 swoistą	 geograficzną	 ekspresję,	
jest	mapa.	Pojęcia	te	są	utrwalone	w	naszej	świadomości,	co	wydaje	się	
oczywiste,	 a	 także,	 co	 ważniejsze,	 w	 świadomości	 przedstawicieli	 in‐
nych	nauk	 jako	pojęcia	 i	metody	 jednoznacznie	kojarzone	z	geografią.	
Tym	trzem	kategoriom	geograficznym	(region,	krajobraz,	miejsce)	oraz	
naszej	fundamentalnej	metodzie	badań	(mapie)	należy	nadać	właściwą	
rangę	 w	 edukacji	 geograficznej	 oraz	 w	 społecznym	 odbiorze	 ujętych		
w	nich	treści	geograficznych.	

Te	 ogólne	 założenia	 jedności	 geografii	 i	 komplementarności	 ujęcia	
treści	geograficznych	 	 trzeba	przełożyć	na	operacyjny	model	edukacji	
akademickiej,	który	powinien	uwzględnić	co	najmniej	 cztery	uwarun‐
kowania:	(1)	kompleksową	edukację	geograficzną	na	niższych	etapach	
kształcenia,	gdzie	zostaje	zrealizowany	model	podstawowego,	ogólne‐
go	wykształcenia	geograficznego,	identyfikującego	idee	i	sens	geografii	
jako	nauki	oraz	jej	wartości	aplikacyjne,	który	jest	następnie	rozwijany	
na	 etapach	wyższych,	 przez	uszczegółowienie	problematyki	 i	 uzyska‐
nie	wiedzy	 specjalistycznej;	 (2)	 istniejący	 aktualnie	poziomu	 rozwoju	
wiedzy	 o	 elementach	 tworzących	 system	 przyroda‐człowiek	 (społe‐
czeństwo),	 który	 jest	 wyrażony	 przede	 wszystkim	 w	 teoretyczno‐	
‐metodologicznym	 zaawansowaniu	 różnych	 subdyscyplin	 geograficz‐
nych,	 z	 czym	 wiąże	 się	 konieczność	 opracowania	 nowych	 akademic‐
kich	 standardów	 nauczania;	 (3)	 aktualną	 kadrę	 pracowników	 akade‐
mickich	 oraz	 ich	 wolę	 i	 przygotowanie	 dydaktyczne	 do	 wykładania	
wiedzy	 geograficznej	 w	 duchu	 jej	 jedności	 i	 komplementarności	 ujęć	
metodycznych,	 a	 także	 możliwości	 wykorzystania	 istniejących	 pod‐
ręczników	akademickich	do	nowych	 funkcji	 lub	opracowanie	nowych	
pomocy	 dydaktycznych	 (przewodników,	 skryptów,	 podręczników);		
(4)	 przyjęty	 przez	 Polskę	 trójstopniowy	 model	 studiów	 wyższych,	
zgodny	z	„kartą	bolońską”.			

	

7. WSTĘPNE	ZAŁOŻENIA	STUDIÓW	GEOGRAFICZNYCH	WYNIKAJĄCE	
Z	APLIKACJI	KARTY	BOLOŃSKIEJ	

Polska,	podpisując	tzw.	„kartę	bolońską”,	przyjęła	na	siebie	obowią‐
zek	 realizacji	 trójstopniowego	 modelu	 kształcenia	 na	 poziomie	 wyż‐
szym.	 Trójstopniowy	 model	 studiów	 zakłada	 etapowość	 kształcenia.	
Każdy	 etap	 kończy	 się	 odpowiednim	 dyplomem:	 licencjata,	 magistra		
i	doktora.	Czas	przeznaczony	na	kończenie	kolejnych	etapów	zależy	od	
decyzji	uczelni,	przeważnie	przyjmuje	się,	że	studia	licencjackie	trwają	
trzy	lata,	magisterskie	dwa	lata	i	doktorskie	cztery	lata.		
	
Idea	studiów	licencjackich	z	geografii	
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Trzyletnie	studia	 licencjackie	powinny	mieć,	naszym	zdaniem,	cha‐
rakter	ogólny,	 a	nie	 specjalizacyjny.	Oznacza	 to,	 że	w	miejsce	dotych‐
czas	 wykładanych	wąskich	 przedmiotów,	 będących	 często	 powtórze‐
niem	głównych	kierunków	badawczych,	powinny	powstać	przedmioty	
(lub	 ich	 bloki),	 które	 będą	miały	 charakter	 syntez	w	 zakresie	wiedzy		
o	 środowisku	 geograficznym	 Ziemi	 –	 jego	 podsystemach	 	 przyrodni‐
czym	i	antropogenicznym	na	różnych	poziomach	jego	organizacji:	glo‐
balnym,	regionalnym	i	miejscowym	(lokalnym).	Program	tych	studiów	
powinien	 również	 zawierać	wiedzę	 o	 tożsamości	 geografii,	 której	 ko‐
rzenie	sięgają	starożytności,	narzędziach	poznania	i	metodach	badania	
geograficznego	 oraz	 ważne	 dla	 geografii	 przedmioty	 przyrodnicze		
i	humanistyczne,		a	także	przedmioty	uzupełniające.		

Celem	założeń	programowych	nie	jest	w	tym	przypadku	przyswoje‐
nie	przez	studentów	konkretnej	wiedzy	szczegółowej,	ale	zrozumienie	
ogólnych	 relacji	 kształtujących	 działanie	 systemu	 przyroda‐człowiek	
(społeczeństwo)	 i	 poznanie	 podstawowych	 procesów,	 które	 w	 nim	
zachodzą.	Student	studiów	licencjackich	musi	poznać	i	zrozumieć	uwa‐
runkowania	 funkcjonowania	 tego	 na	 Ziemi	 (ujęcie	 globalne)	 oraz		
w	 różnych	 regionach	 i	 krajobrazach.	 Tak	 nakreślona	 wiedza	 ogólna	
może	 być	 egzemplifikowana	 analizą	 przykładowych	 „miejsc”	 prezen‐
towanych	 w	 kontekście	 wzajemnych	 relacji	 człowieka	 z	 jego	 otocze‐
niem.	 Nie	 bójmy	 się	 do	 programu	 studiów	 licencjackich	 wprowadzić	
informacji,	 która	 przed	 kilkudziesięciu	 laty	 była	 „solą	wiedzy	 geogra‐
ficznej”,	 a	 później	 zostały	 wyparte	 przez	 treści	 pochodzące	 z	 wąsko	
prowadzonych	 badań	 naukowych.	 Generalnie	 wydaje	 się,	 że	 wiedza,	
jaką	 student	 musi	 posiąść	 w	 czasie	 studiów	 licencjackich,	 powinna	
mieć	 charakter	 głównie	 odtwórczy,	 oparty	 na	 poznaniu	 pośrednim	
(literaturze,	 Internecie	 i	 innych	 środkach	 przekazu)	 i	 bezpośrednim	
(obserwacji),	a	nie	na		własnych	badaniach	naukowych.	Idzie	o	wiado‐
mości	 na	 temat	 Ziemi	 (świata)	 oraz	miejsc	w	 różnym	przestrzennym		
i		terytorialnym	rozumieniu	tego	słowa.		

Ten	 etap	 studiów	 powinien	 kończyć	 się	 przygotowaniem	 pracy	 li‐
cencjackiej	o	charakterze	monografii	geograficznej,	a	nie	pracy	specja‐
listycznej	oraz	kompleksowym	egzaminem	(np.	 testowym)	sprawdza‐
jącym	 opanowanie	 zakreślonej	 szczegółowymi	 programami	 studiów	
wiedzy	geograficznej.	Te	podstawy	geografii	muszą	być	na	tyle	solidne,	
aby	umożliwiły	absolwentowi	podejmować	różne	studia	magisterskie,	
na	 których	 jest	 wymagana	 podstawowa	 znajomość	 relacji	 zachodzą‐
cych	w	systemie	przyroda‐człowiek	(społeczeństwo).			

Wadą	tak	pomyślanych	studiów	licencjackich	jest	to,	że	nie	dają	one	
absolwentowi	 skodyfikowanej	wiedzy	zawodowej	ukierunkowanej	na	
konkretne	 stanowiska	 pracy.	 Jego	 siłą	 jest	 natomiast	 wiedza	 ogólna,	
umożliwiająca	 podjęcie	 pracy	 praktycznie	 wszędzie	 tam,	 gdzie	 po‐
trzebny	 jest	 człowiek	 o	 szerokich	 horyzontach	 myślowych,	 umiejący	
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kojarzyć	różne	fakty	i	wydarzenia,	rozumiejący	swoistą	jedność	świata	
przyrody	i	człowieka	oraz	życia	społecznego	i	gospodarczego,	znający	
dobrze	przynajmniej	 jeden	język	obcy	i	umiejący	posługiwać	się	tech‐
nikami	GIS.	Tak	przygotowany	absolwent	geografii	może	również	pod‐
jąć	 studia	 magisterskie,	 czy	 podyplomowe	 na	 różnych	 kierunkach		
w	zależności	od	własnych	zainteresowań	oraz	rynku	pracy.	
	
Studia	magisterskie			

W	odróżnieniu	od	studiów	licencjackich,	studia	magisterskie	należy,	
naszym	 zdaniem,	 ukierunkować	 na	 analizę	 aktualnego	 dorobku	 nau‐
kowego	geografów	w	różnych	specjalnościach	i	specjalizacjach,	często	
przy	 ścisłej	 współpracy	 z	 reprezentantami	 innych,	 pokrewnych	 dzie‐
dzin	naukowych.	W	ten	sposób	rozumiana	idea	studiów	magisterskich	
umożliwia	specjalistyczne	ich	organizowanie,	pozwala	na	wprowadze‐
nie	wykładów	monograficznych	 czy	 kursowych,	 rozszerzających	wie‐
dzę	geograficzną.	Przyjęcie	takiego	założenia,	przy	spełnieniu	określo‐
nych	kryteriów	kadrowych	i	aparaturowych,	umożliwiłoby	geografom	
prowadzenie	studiów	magisterskich	zarówno	w	zakresie	wąskich	spe‐
cjalizacji	geograficznych	jak	również	w	innych	dziedzinach,	w	których	
wkład	wiedzy	geograficznej	jest	znaczący,	ale	nie	jedyny.	Przykładowo	
można	tu	wymienić	możliwe	do	podjęcia	specjalizacje	z	zakresu	geoe‐
kologii,	urbanistyki,	turystyki,	ochrony	środowiska,	dydaktyki	geografii	
(szkolnej),	 gospodarki	przestrzennej,	 regionalistyki,	 europeistyki	 i	 za‐
pewne	wielu	innych.	

Studia	 magisterskie,	 oprócz	 wiedzy	 specjalistycznej,	 powinny	 za‐
wierać	również	wiedzę	ogólną	na	znacznie	wyższym	poziomie	niż	stu‐
dia	 licencjackie.	Dotyczy	 to	zwłaszcza	problemów	teorii	 i	metodologii	
nauk	geograficznych,	umożliwiających	studentowi	prowadzenie	badań	
naukowych.	

Studia	magisterskie	tradycyjnie	muszą	kończyć	się	przygotowaniem	
(pod	 kierunkiem	 pracownika	 naukowego)	 pracy	 magisterskiej	 oraz	
zdaniem	 przewidzianego	 prawem	 egzaminu.	 Praca	 magisterska,		
w	odróżnieniu	od	licencjackiej,	musi	mieć	charakter	problemowy	i	sta‐
nowić	przyczynek	do	rozwiązania	jakiegoś	zagadnienia	geograficznego	
przy	zastosowaniu	metod	naukowych.	Praca	powinna	zawierać	rezul‐
taty	własnych	badań	autora	 i,	o	 ile	 to	możliwe,	wykorzystywać	mate‐
riały	zebrane	bezpośrednio	w	terenie.			

Ukierunkowanie	specjalistyczne	studiów	magisterskich	może	suge‐
rować	 przygotowanie	 absolwenta	 do	 podjęcia	 pracy	 na	 konkretnym	
stanowisku	 pracy.	Wolny	 rynek	 pracy	 powoduje,	 że	 uczelnia	 nie	 jest		
w	 stanie	 zabezpieczyć	 oferty	 zatrudnienia,	 odpowiadającej	 specjali‐
stycznemu	 wykształceniu.	 Dlatego	 należy	 dążyć,	 aby	 absolwent	 stu‐
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diów	magisterskich	 geografii,	 podobnie	 jak	 po	 studiach	 licencjackich,	
zachował	atrakcyjność	swojej	wiedzy	ogólnej.			

Prezentując	 ideę	 studiów	magisterskich	pragniemy	zwrócić	uwagę	
na	 dwie	 ważne	 sprawy.	 Pierwsza	 z	 nich	 dotyczy	 kształcenia	 (coraz	
bardziej	 dwuprzedmiotowego)	 nauczycieli	 do	 szkół	 różnych	 typów.	
Wydaje	się,	że	dobrze	zorganizowane	studia	magisterskie,	łączące	geo‐
grafię	 z	 innymi	 przedmiotami	 (dość	 szeroka	 gama	 przedmiotów	 do	
wyboru),	mogą	 dać	 bardzo	 dobre	 efekty	 praktyczne,	 a	 także	meryto‐
ryczne.	Druga	 sprawa	dotyczy	 przyjmowania	 na	 uzupełniające	 studia	
magisterskie	 z	 geografii	 absolwentów	 licencjatów	 innych	 kierunków	
(np.	 ochrony	 środowiska,	 biologii,	 fizyki,	 historii,	 ekonomii,	 studiów	
międzynarodowych	itd.).	Wydaje	się,	że	takie	otwarcie	studiów	geogra‐
ficznych,	przy	precyzyjnym	określeniu	jego	zasad	(np.	egzamin	wstęp‐
ny	z	geografii	na	poziomie	ogólnym,	dodatkowy	semestr	studiów	geo‐
graficznych	lub	inne),	jest	ze	wszech	miar	potrzebne	i	korzystne	dla	sa‐
mej	geografii,	która	w	sferze	badawczej	często	odwołuje	się	do	wiedzy		
z	innych	pokrewnych	dziedzin	nauki,	jak	również	dla	pozycji	i	atrakcyj‐
ności	kształcenia	na	kierunku	geograficznym.	

Obserwując	 trendy	panujące	w	niektórych	krajach	Europy	Zachod‐
niej,	 tylko	 niewielka	 część	 absolwentów	 studiów	 licencjackich	 będzie		
w	przyszłości	podejmować	studia	magisterskie.	
	
Studia	doktoranckie	

		 Trzecim	stopniem	kształcenia	są	studia	doktorskie	 (doktoranckie).	
Celem	 tych	 studiów	 jest	nie	 tylko	przygotowanie	 i	obrona	pracy	dok‐
torskiej,	 ale	 również	 przygotowanie	 absolwenta	 zdolnego	 do	 samo‐
dzielnego	podejmowania	 badań	 naukowych	oraz	 dydaktyki	 na	 pozio‐
mie	wyższym.	Tak	 rozumiany	cel	narzuca	główne	ramy	programowe.	
W	ramach	studiów	doktoranckich	musi	być	zwrócona	uwaga	na	pod‐
stawy	filozoficzne	i	teoretyczno‐metodologiczne	geografii	i	 jej	subdys‐
cyplin,	 wyrafinowane	 i	 współcześnie	 stosowane	 metody	 badawcze	
oraz	 najnowsze	 rezultaty	 badań	 naukowych	 ze	 wszystkich	 dziedzin	
geografii.	Studia	te	powinny	również	pozwolić	doktorantowi	na	zdoby‐
cie	wiedzy	i	umiejętności	w	zakresie	dydaktyki	szkoły	wyższej	zakłada‐
jąc,	 że	 absolwenci	 ze	 stopniem	doktora	będą	 zasilać	placówki	nauko‐
wo‐dydaktyczne	nie	tylko	w	naszym	kraju.		

Dotychczasowa	praktyka	polskiej	geografii	pokazuje,	że	studia	dok‐
toranckie	 powinny	mieć	 charakter	 otwarty	 dla	 absolwentów	 również	
innych	 dyscyplin	 naukowych,	 które	 programowo	 lub	 problemowo	
współpracują	z	geografami.	Oczywiście	uzyskanie	stopnia	doktora	na‐
uk	 geograficznych	 poprzedzone	 jest	 zdaniem	 określonych	 ustawowo	
egzaminów	doktorskich	 i	przedstawienie	odpowiadającej	standardom	
pracy	doktorskiej.	
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Śledząc	 trendy	w	zakresie	karier	naukowych	w	niektórych	krajach	
na	 świecie	 (np.	 USA),	 a	 także	 presje	 niektórych	 środowisk	w	naszym	
kraju,	dążących	do	 likwidacji	 stopnia	naukowego	doktora	habilitowa‐
nego,	 należy	 dobrze	 rozważyć	 cele,	 zakres	 i	 poziom	 studiów	 doktor‐
skich	na	kierunku	geograficznym.	
	
Wiedza	i	umiejętności	absolwentów	geografii	

Przyjęty	w	prezentowanej	koncepcji	kształcenia	trójstopniowy	mo‐
del	studiów	zobowiązuje	do	określenia	zakresu	wiedzy	i	umiejętności,	
jakie	absolwent	poszczególnych	stopni	kształcenia	musi	opanować.		

Dyskusja	nad	tzw.	„sylwetką	absolwenta	geografii”	ma	już	w	Polsce	
długą	 historię,	 bowiem	 każda	 zmiana	 programów	 kształcenia	 powo‐
dowała	 nowe	 definiowanie	 owej	 „sylwetki”.	 Jest	 to	 również	 przejaw	
kłopotów,	 jakie	 mają	 geografowie	 ze	 zdefiniowaniem	 swojej	 wiedzy,		
a	w	konsekwencji	i	osobowości	naukowej	absolwentów.	Również	auto‐
rzy	tego	artykułu	nie	dążą	do	precyzyjnego	określenia	wiedzy	i	umie‐
jętności	 geografa	 na	 różnym	 etapie	 jego	 kształcenia,	 ograniczając	 się	
jedynie	do	naszkicowania	pewnej	wizji.	

Geograf	kończąc	studia	 licencjackie	geograf	powinien	mieć	 taki	za‐
sób	wiedzy	z	zakresu	nauk	o	Ziemi	(geografia	fizyczna	i	nauki	pokrew‐
ne)	jak	i	nauk	o	człowieku	i	jego	działalności	(geografia	społeczno‐eko‐
nomiczna	 i	 nauki	 pokrewne),	 aby	 mógł	 swobodnie	 identyfikować		
i	 interpretować	 zjawiska	 i	 procesy	 zachodzące	w	 systemie	 przyroda‐	
‐człowiek	(społeczeństwo)	w	różnych	skalach	przestrzennych:	global‐
nej,	 regionalnej	 i	 lokalnej.	 W	 zakresie	 konkretnych	 umiejętności	 ab‐
solwent	tych	studiów	ma	opanowaną	znajomość	przynajmniej	jednego	
języka	 obcego	 w	 stopniu	 umożliwiającym	 porozumiewanie	 się,	 oraz	
umiejętność	stosować	praktycznie	niektórych	programów	GIS.	Oczywi‐
stym	efektem	 studiów	 licencjackich	powinna	być	 również	 dobra	 zna‐
jomość	świata	i	Polski	w	zakresie	rozmieszczenia	głównych	procesów		
i	zjawisk	prezentowanych	w	atlasach	geograficznych.		

Absolwent	 studiów	magisterskich,	 obok	 pogłębionej	 wiedzy	 doty‐
czącej	 funkcjonowania	 systemu	przyroda‐człowiek,	musi	dysponować	
konkretną	wiedzą	specjalistyczną	w	zakresie	jednej	z	wybranych	sub‐
dyscyplin	geograficznych,	uruchomionych	indywidualnie	w	ośrodkach	
w	zależności	od	stanu	i	poziomu	kadry	oraz	dorobku	naukowego	pra‐
cowników.	W	 odróżnieniu	 od	 obecnie	 obowiązujących	 koncepcji	 stu‐
diów	magisterskich	 geograf	musi	 posiadać	 ugruntowaną	wiedzę	 spe‐
cjalistyczną,	pozwalającą	mu	konkurować	z	innymi	absolwentami	uni‐
wersytetu	 o	 miejsca	 pracy.	 Jedną	 z	 takich	 specjalności	 może	 być	 na	
przykład	 dydaktyka	 geografii,	 przyrody,	 wychowania	 obywatelskiego	
lub	wiedzy	o	regionie.	
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Trzeci	 stopień	 zdobywania	 wiedzy,	 czyli	 studia	 doktoranckie,	 po‐
winny	być	ukierunkowane	na	zdobycie	wiedzy	i	umiejętności	niezbęd‐
nych	 do	 samodzielnego	 rozwiązywania	 problemów	 badawczych	 przy	
wykorzystaniu	całego	warsztatu	naukowego,	w	tym	nowoczesnych	me‐
tod	badawczych	oraz	wiedzy	z	zakresu	dydaktyki	szkoły	wyższej.	Pozy‐
cja	zawodowa	geografów	(poza	karierą	naukową	czy	dydaktyczną)	bę‐
dzie	zależała	również	od	umiejętności	wykorzystania	wiedzy	w	zakresie	
tzw.	 „marketingu	 terytorialnego”,	 który	przez	geografów	musi	być	 lan‐
sowany	pod	nazwą	„marketing	środowiska	geograficznego”.	

8. UWAGI	KOŃCOWE	

Ogólna	filozofia	studiów	geograficznych	powinna	uwzględniać	swo‐
istą	 strukturyzację	wiedzy	oraz	odpowiadający	 jej	model	organizacyj‐
no‐programowy.	W	 zakresie	 strukturyzacji	 wiedzy	 geograficznej	 są	 to	
następujące	dwa	główne	założenia:	(1)	przechodzenie	od	struktur	koeg‐
zystencjalnych	 (rozmieszczenia	 i	 współwystępowania	 faktów	 przyrod‐
niczych	 i	 antropogenicznych),	 poprzez	 struktury	 relacyjne,	 opisujące	
stosunki	przyroda‐przyroda,	człowiek‐człowiek	i	przyroda‐człowiek,	do	
opisu	 procesów	wyjaśniających	 funkcjonowanie	 i	 zmiany	 zachodzące	
w	 megasystemie	 środowiska	 geograficznego	 (systemie	 przyroda‐
człowiek);	 (2)	przechodzenie	od	opisu	 i	wyjaśniania	zjawisk,	struktur		
i	procesów	globalnych	(ogólnych),	poprzez	zjawiska,	procesy	i	struktu‐
ry	regionalne,	do	zjawisk	i	relacji	lokalnych	(szczegółowych).	

W	 płaszczyźnie	 organizacyjno‐programowej	 procesu	 edukacji	 aka‐
demickiej	należy	realizować	zasadę	przechodzenia	od	kompleksowych	
(całościowych)	ujęć	treści	geograficznych	na	poziomie	licencjatu,	przez	
specjalizacyjne	 treści	 subdyscyplin	 geograficznych	na	poziomie	magi‐
sterskim,	 do	 ujęć	 specjalizacyjno‐badawczych	 na	 poziomie	 studiów	
doktoranckich.					
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O	ZNACZENIU	SYNTEZY	NAUKOWEJ	W	GEOGRAFII	

1. O	WŁAŚCIWĄ	PERSPEKTYWĘ	BADAWCZĄ	W	NAUCE	

Świadomość	konieczności	działań	integracyjnych	oraz	syntezy	wie‐
dzy,	 staje	 się	 coraz	 powszechniejsza	 zarówno	 u	 przedstawicieli	 nauk	
przyrodniczych,	jak	i	humanistycznych,	czego	wyrazem	jest	dynamicz‐
ny	 rozwój	dziedzin	pogranicznych,	 a	 także	poszukiwanie	metodologii		
i	 języka,	który	umożliwiłby	równocześnie	opisać	 i	wyjaśnić	świat	kul‐
tury	i	natury	(człowieka	i	środowiska	jego	życia).	

W	czasach	starożytnych,	w	okresie	tworzenia	się	światopoglądu	na‐
ukowego,	 intuicyjnie	 postrzegano	 już	 świat,	 jako	 doskonałą	 całość	
(jedność)	 istnienia	 wszechrzeczy.	 Jej	 harmonia	 i	 komplementarność	
istnienia,	 stanowiąca	 niemal	 boską	 tajemnicę,	 była	 od	 zawsze	 celem	
wszelkiego	poznania	naukowego.	Stworzona	w	Oświeceniu	wspaniała	
wizja	nauki,	jako	duchowego	przewodnika	ludzkości,	w	wieku	XIX	ule‐
gła	rozpadowi	na	liczne	szczegółowe	dziedziny	wiedzy	a	perspektywa	
jej	jedności	nagle	znikła	z	pola	widzenia	uczonych.	Sukcesy	nauk	przy‐
rodniczych	i	ich	podstawowej	metody	redukcyjnej	ostatecznie	oddaliły	
wizję	oświeceniowego	programu.	Specjalizacja	 i	 segmentacja	pola	ba‐
dawczego	prowadziły	do	niewątpliwego	postępu	nauki,	ale	przyniosły	
również	wiele	 negatywnych	 skutków,	 zarówno	dla	 sposobu	poznania	
świata,	 jego	 rozumienia	 i	 społecznej	percepcji,	 jak	 i	dla	 samych	 twór‐
ców	wiedzy	naukowej.	Polegają	one	na:	
1.	Utracie	możliwości	komunikacji	i	zrozumienia	w	kręgu	samej	nauki	
oraz	między	nauką	a	światem	zewnętrznym,		
2.	Tworzeniu	wielkiej	 ilości	produktów	naukowych,	bardzo	 różnej	 ja‐
kości,	 których	nikt	 nie	 jest	wstanie	 przyswoić	 i	 zweryfikować,	 co	 do‐
prowadziło	do	 formalnej	a	nie	merytorycznej	kwantyfikacji	 tzw.	osią‐

																																																													
	 Praca	 ukazała	 się	w	 2008	 r.	w	monografii	 Stan	 i	 perspektywy	 rozwoju	

geografii	w	Polsce	(red.	S.	Liszewski,	 J.	Łoboda,	W.	Maik),	KNG	PAN,	Wydaw‐
nictwo	WSG,	Bydgoszcz,	s.	79‐90.	
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gnięć	 naukowych.	 Ten	 formalizm	w	 znacznym	 stopniu	 ułatwia	 upra‐
wianie	tego,	co	można	nazwać	pozoranctwem	naukowym,		
3.	 Narastającej	 merytorycznej	 izolacji	 poszczególnych	 dyscyplin	 wie‐
dzy,	domykających	się	we	własnych	kręgach	towarzyskich,	ich	niechęci	
a	nawet	wrogości,	zamiast	porozumienia	i	współpracy	z	innymi	dyscy‐
plinami,	 których	 przyczyną	 jest	 narastająca	 konkurencja	 o	 aktualnie	
modne	pola	badań	i	źródła	finansowania,		
4.	 Trudności	 praktycznego	 wykorzystania	 tworzonej	 wiedzy,	 która	
często	 nic	 nie	 rozwiązuje	 i	 w	 odbiorze	 społecznym	 niczego	 nie	 obja‐
śnia,	zwłaszcza	rzeczywistości	życia	człowieka.	Sprzyja	temu,	brak	woli	
porozumienia	 interdyscyplinarnego,	które	wymaga	wysiłku	 intelektu‐
alnego	 oraz	 chęci	 do	 działań	 integracyjnych,	 podczas	 gdy,	 wyniki	 są	
mało	pewne	a	spektakularny	sukces	trudniejszy	do	osiągnięcia.	W	od‐
biorze	społecznym	prowadzi	to	do	ogólnego	rozczarowania	nauką	nie‐
zdolną	 do	 rozwiązania	 problemów	 nurtujących	 od	 pokoleń	 ludzkości	
(np.	 zagrożeń	 ekologicznych,	 zdrowia,	 głodu,	 wojen,	 bezpieczeństwa	
psychicznego	i	innych).		

Negatywnych	 skutków	 procesu	 specjalizacji	 można	 zapewne	 wy‐
mienić	 znacznie	 więcej,	 ważnym	 jest	 to,	 że	 stanowią	 one	 poważne	
przesłanki	do	podjęcia	próby	zmian	w	dotychczasowych	zasadach	bu‐
dowania	gmachu	nauki	i	związanego	z	nim	modelu	kształcenia	akade‐
mickiego,	 który	 przecież	 przesądza	 o	 intelektualnych	walorach	 i	 spo‐
sobach	uprawiania	nauki	przez	nowe	rzesze	naukowców.	W	tej	kwestii	
warto	zacytować	tutaj	Edwarda	O.	Wilsona,	wielki	autorytet	naukowy		
i	gorącego	zwolennika	idei	integracji	nauki:		

„W	sferze	edukacji	poszukiwanie	konsiliencji	wiedzy	otwiera	przed	
nami	 szansę	 odbudowania	 znaczenia	 podupadającego	 gmachu	 wy‐
kształcenia	 ogólnego.	 W	 ciągu	 minionych	 trzydziestu	 lat	 w	 znacznej	
mierze	 zarzuciliśmy	 odziedziczony	 po	 epoce	 Renesansu	 i	 Oświecenia	
ideał	jedności	wiedzy”	(1998,	tłum.	polskie	2002	s.	23).	

We	 współczesnym	 świecie	 koncepcje	 integracyjne	 i	 konsiliencyjne		
w	nauce	zdobywają	sobie	coraz	więcej	zwolenników,	zarówno	u	przed‐
stawicieli	nauk	przyrodniczych,	jak	i	humanistycznych.	Reprezentują	oni	
pogląd,	 że	 proces	wielkiej	 syntezy	 obu	 tych	 dziedzin	wiedzy	 jest	 tylko	
kwestią	czasu.	Cytowany	wyżej	autor	–	przyrodnik,	dla	którego	reduk‐
cjonizm	metodologiczny	 był	 przecież	 szczególnie	 bliski,	 stwierdza,	 że:	
„Niezbędną	perspektywę	poznawczą	można	osiągnąć	jedynie	za	pomocą	
poszukiwania	 konsiliencji	między	poszczególnymi	 dziedzinami	wiedzy,		
a	nie	studiowanie	każdej	z	nich	z	osobna”	(Wilson	2002,	s.	24).		

Na	podobnym	stanowisku	w	odniesieniu	do	nauk	humanistycznych	
stał	wybitny	francuski	historyk	Fernand	Braudel	(1971)	stwierdzając,	
że	 każda	 z	 nauk	 humanistycznych	 „ukazuje	 się	 przede	 wszystkim		
w	swojej	odrębności	 jako	pewna	ojczyzna,	 jako	 język,	 jako	–	 co	może	
ganić	wypadałoby	–	kariera;	każda	z	nich	podkreśla	odrębność	swych	
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reguł,	 uczonych	 specjalizacji,	 komunałów,	 dla	 których	 darmo	 szukać	
wspólnego	mianownika	…fragmenty	krajobrazu	postrzegane	z	każdego	
z	tych	obserwatorów	nie	łączą	się,	nie	wzywają	się	wzajemnie,	tak	jak	
to	jest	w	przypadku	klocków	składanki	dziecięcej,	które	zależne	są	od	
ustalonego	z	góry	obrazu	całościowego	i	stanowią	jego	elementy	skła‐
dowe	(s.	90).	Obserwator,	o	którym	przyjąć	wypada,	że	działa	w	dobrej	
wierze	 i	 pozbawiony	 jest	 uprzedniego	doświadczenia,	 jak	 też	 nie	 jest	
stronniczy…	postawić	sobie	musi	pytanie,	jakie	związki	istnieją	między	
oglądami,	 które	 każda	 z	 nauk	 mu	 proponuje,	 między	 wyjaśnieniami,	
które	mu	 się	natarczywie	podsuwa,	między	 teoriami	–	 tymi	 eksplika‐
cjami	rzędu	najwyższego	–	jakie	mu	się	narzuca	(s.	91)”.	

Coraz	 częstszy	dzisiaj	powrót	badaczy	na	 stanowisko	holizmu	me‐
todologicznego	 jest	 wyrazem	 wyczerpywania	 się	 dotychczasowego	
paradygmatu	 sformułowanego	 przez	 pozytywistyczne	 reguły	 upra‐
wiania	 nauki,	 a	wielowątkowe	 ujęcie	 zjawisk	 (obiektów)	 jest	 jedynie	
właściwą	perspektywą	badawczą.		

2. O	POTRZEBIE	SYNTEZY	WIEDZY	NAUKOWEJ	

Kondycja	współczesnego	świata,	wynikająca	z	jego	natury	oraz	sta‐
nu	myśli	i	rozwoju	inteligencji	ludzkiej,	stwarza	coraz	większą	potrze‐
bę	 rozwijania	 zintegrowanej	wiedzy	w	 formie	 syntez,	 które	 uzmysła‐
wiają	 nie	 tyko	 jednostkowe	 rzeczy	 i	 zjawiska,	 ale	 ich	 powiązania		
w	 różnych	 układach	 przestrzennych,	 wertykalnych	 i	 temporalnych.	
Słowem,	chodzi	o	przechodzenie	od	wiedzy	dotyczącej	wypreparowa‐
nych	obiektów	(przedmiotów)	naszego	poznania	do	syntez	przedmio‐
towych	 i	 interdyscyplinarnych	pozwalających	 zarówno	na	opis,	wyja‐
śnienie,	zrozumienie	samego	człowieka,	jego	świata	oraz	miejsca	i	roli	
jaką	w	nim	odgrywa.	Proces	 integracji	wiedzy	 staje	 się	koniecznością	
nie	 tylko	 z	 punktu	 widzenia	 potrzeb	 intelektualnych	 człowieku,	 ale	
przede	wszystkim	ze	względów	egzystencjalnych	związanych	z	naszym	
istnieniem,	rozwojem	i	trwaniem	na	Ziemi.		

Synteza	należy	do	najtrudniejszych	czynności	naukowych,	bowiem	
polega	na	łączeniu	wyników	cząstkowych,	uzyskanych	w	drodze	badań	
analitycznych,	w	pewną	całość,	której	podstawą	są	różnego	typu	rela‐
cje	wiążące.	 Synteza	wymaga	 od	 badacza,	 z	 jednej	 strony	 doskonałej	
znajomości	własnej	dziedziny	i	postrzegania	jej	w	kontekście	szerszym	
–	 innych	 nauk,	 z	 drugiej	 zdolności	 spojrzenia	 selektywnego	 na	 różne	
fakty,	 zjawiska	 jednostkowe	 oraz	 relacje,	 które	 są	 najistotniejsze		
z	 punktu	widzenia	 rozpatrywanego	problemu	oraz	 stworzenia	 na	 ich	
podstawie	pewnej	nowej	całości.	Wiedza	uzyskana	tą	drogą	należy	do	
innego	 już	–	wyższego	poziomu	uogólnienia.	Synteza,	 jest	więc	narzę‐
dziem	 wyboru	 rzeczy	 ważnych,	 charakterystycznych,	 istotnych,	 ale	
także	sposobem	tworzenia	nowej	pod	względem	jakości	wiedzy.	Stąd,	
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jest	 ona	 tak	 bardzo	 trudna	 i	 stosunkowo	 rzadko	 podejmowana	przez	
uczonych.	

Synteza	spełnia	również	rolę	swoistego	pasa	transmisji	najważniej‐
szych	osiągnięć	jednych	nauk	do	innych,	umożliwiając	lepsze	wzajem‐
ne	 ich	poznanie	 i	 rozumienie,	 co	 z	 kolei	 stanowi	 także	 impuls	do	od‐
krywania	nowych	pól	badawczych,	wymagających	zaangażowania	róż‐
nych	 dziedzin	 nauki.	Wielkie	 syntezy	 przekraczają	 granice	 badań	 po‐
szczególnych	dyscyplin	stanowiąc	płaszczyznę	umożliwiającą	ich	inte‐
grację	 są,	 jak	 cegły	 niezbędne	do	budowania	 całości	 –	 całości	wiedzy	
ludzkiej.		

Syntezy,	dokonywane	w	obrębie	poszczególnych	nauk,	są	także	po‐
trzebne	 dla	 praktycznego	 wykorzystania	 badań,	 co	 jest	 częstym	 wa‐
runkiem	ich	finansowania,	a	także	popularyzacji	wyników	–	niezbędnej	
do	akceptacji	społecznej.	

Tworzenie	 wielkich	 syntez,	 wyjaśniających	 i	 umożliwiających	 zro‐
zumienie	 rzeczywistości,	 pojmowanej	 jako	 zróżnicowana	 przestrzen‐
nie	 jedność	świata,	w	której	 żyje	człowiek,	wymaga	komunikacji	mię‐
dzyprzedmiotowej.	Droga	do	wzajemnego	zrozumienia	prowadzi	mię‐
dzy	 innymi	 przez	 syntezy	 formułowane	 zarówno	 przez	 poszczególne	
dyscypliny,	 jak	i	ważniejsze	z	tego	punktu	widzenia	syntezy	o	charak‐
terze	 interdyscyplinarnym,	 których	 zakres	 treści	 zależny	 jest	 od	 cha‐
rakteru	 przedmiotu	 i	 celów	 poznania.	 Syntez,	 obejmujących	 szeroki	
wachlarz	wiedzy,	wymaga	każdy	człowiek	ze	względu	na	sposób	per‐
cepcji	 świata	 oraz	 stałą	 potrzebę	 sytuowania	 i	 odnajdowania	 siebie		
w	 środowisku	 życia.	 Istnieje	 potrzeba	 syntezy	 wiedzy	 o	 człowieku,	
grupie,	społeczności	i	całej	ludzkości,	jak	i	o	rzeczywistości	stanowiącej	
środowisko	 życia	 człowieka,	 w	 którym	 istniejemy	 na	 różnych	 pozio‐
mach	 jego	 terytorialnej	 organizacji:	 lokalnej,	 regionalnej,	 czy	 też	 glo‐
balnej.	Dzieje	się	tak	dlatego,	że	człowiek	jest	zanurzony	równocześnie	
w	 różnych	 wymiarach	 czasoprzestrzeni,	 w	 których	 usiłuje	 znaleźć	
miejsce	i	określić	swoją	pozycję.		

3. O	KONSYLIACYJNO‐SYNTETYCZNYM	PODEJŚCIU	W	GEOGRAFII	

Geografia	wraz	 z	 historią	 należy	 do	 tych	 dziedzin	wiedzy,	 którym	
idea	 konsiliencji	 była	 zawsze	 szczególnie	 bliska	 a	 synteza	 stanowiła	
podstawowe	narzędzie	jej	realizacji.	Synteza	naukowa	jest	szczególnie	
ważna	 dla	 geografii	 bowiem	 stanowi	 jeden	 z	 podstawowych	 sensów	
istnienia	naszej	dyscypliny,	co	wynika	z	nieokreśloności	przedmiotu	jej	
badania.	 Sądzę,	 że	 brak	 znaczących	 syntez	 geograficznych	 jest	 jedną		
z	przyczyn	rozpadu	geografii	oraz	zanikania	 jej	naukowej	 tożsamości.	
Uważam,	że	budowanie	syntez	geograficznych	może	być	jednym	z	naj‐
ważniejszych	 sposobów	 przywracania	 nadrzędnych	 celów	 geografii		
i	stanowi	niezbędny	warunek	jej	dalszego	rozwoju	jako	nauki	ogólnej.	
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W	geografii	synteza	jest	wyjątkowo	trudna	bowiem	ma	łączyć	to,	co	wie‐
lu	uczonych	uważa	za	odrębne	byty	–	przyrodę	i	człowieka,	dwa	zupeł‐
nie	inne	światy,	różne	w	swojej	warstwie	ontologicznej	i	metodologicz‐
nej.	 Z	 drugiej	 strony	 budowanie	 takich	 syntez	wypływa	 z	 samej	 istoty	
geografii	 –	 dziedzictwa	 wielowiekowego	 dorobku	 poznawczego,	 który	
zawsze	uzasadniał	potrzebę	jej	istnienia	oraz	uczynił	z	niej	naukę.	

Ujęcia	 kompleksowe	 i	 	 syntetyczne	w	geografii,	 budowane	na	 fun‐
damencie	 kategorii	 przestrzeni	 i	 środowiska	 w	 mniejszym	 stopniu	
czasu,	który	z	kolei	silnie	jest	znaczący	dla	ujęć	historycznych,	ma	głę‐
bokie	 tradycje	 sięgające	 starożytności.	 Synteza	 treści	 wiedzy	 o	 Ziemi		
i	jej	mieszkańcach	lub	jej	fragmentach,	w	postaci	opisów	pokazujących	
to,	co	nieznane,	osobliwe	i	fascynujące,	było	wpisane	w	główne	założe‐
nia	 geografii.	 Jej	 treści	 dotyczyły	 zawsze	 wiedzy	 o	 przyrodniczo‐	
‐kulturowym	 zróżnicowaniu	 Ziemi	 bez	względu,	 czy	 odnosiły	 się	 one	
do	zjawisk	planetarnych,	czy	też	lokalnych	–	miejscowych.	

Potrzeba	informacji	o	środowisku	życia,	jej	selekcja	i	uporządkowa‐
nie	 według	 zajmowanych	 miejsc	 w	 przestrzeni	 fizycznej	 oraz	 próba	
wytłumaczenia	 zjawisk	 i	 procesów,	 z	którymi	 człowiek	 się	 styka,	 sta‐
nowiły	przez	stulecia	zasadniczą	funkcje	geografii	i	czyniły	z	niej	nawet	
wiedzę	 konieczną	 dla	 ludzkiego	 bytowania.	 Ta	 społeczna	 potrzeba	
wymagała	 od	 geografii	 uporządkowanego	 i	 uogólnionego	 opisu	 jako‐
ściowo‐przestrzennej	zmienności	powłoki	ziemskiej.	Jej	sensem,	istotą	
było	poznanie,	wyjaśnienie	i	zrozumienie	Ziemi	–	jako	miejsca	tworzą‐
cego	 środowisko	 życia	 człowieka	 –	 pojmowanego	 jako	 jego	 dom,		
w	którym	dzięki	boskim	i	ludzkim	zasadom	panuje	określony	ład.	Czło‐
wiek,	jest	z	jednej	strony	wpisany	w	ten	ład	utworzony	przez	świat	przy‐
rody,	którego	jest	częścią,	z	drugiej	kreuje	go	dzięki	swojej	wyjątkowości	
świadomego	działania.	Znajdując	się	na	granicy	dwóch	bytów:	przyrody	
i	specyficznie	ludzkiego	świata,	żyje	na	podłożu	przyrody	i	w	jej	obrębie,	
stale	przekraczając	 jej	granice,	wytwarza	świat	który	przyjmuje	wiele	
postaci	zmieniających	się	w	czasie	i	przestrzeni	(Jędrzejczyk	2004).		

Z	naczelnej	 idei	geografii	wynika	 jej	specyfika	polegająca	na	tym,	że	
jest	 ona	 z	 natury	 konsiliencyjna,	 przez	 co	 nieprzystająca	 do	dominują‐
cych	wzorców	poznania	ukształtowanych	w	XIX	 i	XX	wieku.	Geografia,		
w	 stosunku	 do	 tych	 wzorców	 pozostawała	 przez	 długi	 czas	 w	 pewnej	
opozycji,	podtrzymując	swoją	tożsamość	wynikającą	z	jej	ogólności,	kom‐
pleksowości	ujęć	przedmiotowych	oraz	pozostawania	na	stanowisku	holi‐
zmu	ontologicznego	 i	metodologicznego	 (Wilczyński	1996).	Wyznawane	
przez	 geografów	 ideały	 poznawcze	 i	 światopogląd	 naukowy,	 ukształto‐
wane	u	zarania	naszej	wiedzy	oraz	 rozwinięte	przez	 twórców	tzw.	nau‐
kowej	geografii	pod	postacią	wielkich	syntez	geograficznych	stworzonych	
przez	Humboldta	i	Rittera	pod	koniec	XIX	wieku,	stały	w	jawnej	sprzecz‐
ności	z	 tendencją	do	unaukowienia	nauki	 i	uznania	 tylko	tych	dziedzin	
za	godne	nazwy	nauka,	które	zdolne	są	do	nomologizacji.	
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4. O	KONSEKWENCJI	NADMIERNEJ	SPECJALIZACJI	W	GEOGRAFII	

Dziedzictwem	 geografii	 klasycznej	 jest	 synteza	 geograficzna,	 która	
określała	 naszą	 podmiotowość	 naukową,	 stanowiąc	 o	 sensie	 i	 istocie	
dyscypliny	oraz	odróżniała	 ją	od	nauk	szczegółowych.	Podważanie	tej	
podmiotowości	prowadzi	do	kwestionowania	geografii	jako	nauki	i	jej	
unicestwienia.	To,	co	przez	wieki	stanowiło	o	sile	geografii,	tzn.	dyscy‐
pliny	ogólnej	 i	 syntetyzujące,	oraz	określało	nasze	miejsce	w	rodzinie	
nauk,	 jako	pewnej	filozofii	wiedzy,	paradoksalnie,	w	dobie	panowania	
pozytywizmu	 i	 jego	 wzorca	 uprawiania	 nauki,	 stało	 się	 jej	 słabością.	
Geografowie,	broniąc	się	przed	degradacją	statusu	własnej	nauki,	ode‐
szli	od	geografii	jako	jednej	nauki	i	postawili	na	rozwoju	wąskich	sub‐
dyscyplin	 w	 ramach,	 których	 dużo	 łatwiej	 było	 wprowadzić	 metody	
eksperymentalne,	 ilościowe,	 tworzyć	uogólnienia	w	postaci	prawidło‐
wości	 i	praw,	a	zatem	znacznie	 lepiej	 spełniać	narzucone	przez	anali‐
tyczną	filozofię	nauki	surowe	kryteria	naukowości	(Chojnicki	2000).	

Wybór	 tej	drogi,	ugruntował	w	świadomości	całego	pokolenia	pol‐
skich	 geografów	 istnienie	 nauk	 geograficznych,	 których	 egzemplifika‐
cją	był	podział	geografii	zaprezentowany	w	latach	60.	w	Wielkiej	Geo‐
grafii	Powszechnej	przez	prof.	S.	Leszczyckiego.	Specjalizacja	poszerzy‐
ła	 niewątpliwie	 stan	wiedzy	 o	 niektórych	 elementach	 i	 procesach	 za‐
chodzących	w	środowisku	geograficznym	i	tym	samym	przyniosła	silny	
rozwój	pewnych	subdyscyplin	geograficznych,	ale	także	przyczyniła	się	
do	dezintegracji	naszej	nauki	i	zachwiania	podstaw	jej	egzystencji.	Ne‐
gatywną	konsekwencją	specjalizacji	w	geografii	jest	między	innymi:		
1.	Oderwanie	się	od	naszej	nauki	pewnych	subdyscyplin,	które	zbudo‐
wały	na	zasadach	przedmiotowych	 fundament	swojej	wiedzy	 i	dzisiaj	
istnieją	już	jako	samodzielne	nauki	(np.	geologia,	demografia)	lub	prze‐
szły	do	 innych	nauk,	gdzie	najczęściej	pełnią	 funkcję	pomocnicze	(np.	
biogeografia,	oceanografia,	geografia	gleb),	
2.	Trwająca	nadal	 tendencja	do	autonomizacji	przedmiotowej,	 czy	 też	
nawet	secesji,	dzisiejszych	jeszcze	subdyscyplin	geograficznych.	Sprzy‐
ja	temu	przyśpieszony	proces	budowania	hermetycznych	języków	po‐
szczególnych	 subdyscypliny	 i	 utrata	 wewnątrzgeograficznej	 komuni‐
kacji	(co	między	innymi	ma	podkreślać	ich	integralność	i	naukowość),			
3.	Wychowanie	całego	pokolenia	geografów,	a	może	i	dwóch,	które	zna	
tylko	 swoją	 wąską	 dyscyplinę	 i	 metodologię	 jej	 badania,	 ale	 nie	 zna		
i	nie	czuje	tego,	co	Wacław	Nałkowski	nazwał	„duchem	geograficznym”		
i	 co	gorsze	nie	widzi	potrzeby	 jego	kształtowania	u	 siebie	 a	 tym	bar‐
dziej	 już	 u	 swoich	 uczniów.	 Doprowadziło	 to	 do	 bardzo	 poważnego	
zachwiania	świadomości	 i	 tożsamości	geograficznej	u	wielu	osób	pra‐
cujących	naukowo	pod	szyldem	geografii,	
4.	Skupienie	się	tylko	na	niektórych	wąskich	problemach	z	jednej	stro‐
ny	 zbliżyło	 badania	 geograficzne	 do	 innych	 szczegółowych	 dyscyplin	
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naukowych	i	pozwoliło	nawiązać	nimi	wspólny	język,	co	należy	uznać	
za	 zjawisko	 pozytywne,	 ale	 z	 drugiej	 strony	 nie	 podejmowano	wielu	
problemów,	 przez	 co	 nastąpił	 ich	 regres	 (w	 geografii	 społeczno‐	
‐ekonomicznej	np.:	geografii	komunikacji,	geografii	usług).	Stało	się	tak	
dlatego,	 że	 zaniechano	 tego,	 co	 było	 zawsze	 powołaniem	 geografii	 –	
szerokiej,	wieloprzedmiotowej	analizy	i	uogólnienia.		

W	miejsce	tego,	czym	zajmowała	się	zawsze	geografia	wchodzą	nie‐
które	 nauki	 szczegółowe	 –	 poszerzając	 pola	 swoich	 zainteresowań		
i	budując	syntezy	(np.	socjologia	przestrzenna,	ekonomia	regionalna),	
lub	też	powstają	nauki	nowe	z	założenia	uogólniające	(geoglobalistyka,	
geopolityka,	geofizyka),	
5.	 Nurt	 specjalizacyjny	wywołał	 również	 tendencję	 do	 stałego	 posze‐
rzania	pola	badawczego	subdyscyplin	geograficznych,	 co	 jak	wspomi‐
nałem	 zbliżało	 je	wprawdzie	 do	 innych	 dyscyplin	 szczegółowych,	 ale	
równocześnie	 oddalało	 od	 korzenia	 geograficznego.	 Poszerzanie	 pola	
badawczego	 jest	 korzystne	w	 sytuacji	 kiedy	 cała	dziedzina	nauki	 i	 jej	
cele	są	możliwie	w	pełni	realizowane.		

Dla	 geografii,	 będącej	 ze	 swojej	 istoty	 nauką	 ogólną,	 dominujący		
w	 świadomości	 większości	 uczonych	 nurt	 specjalizacyjny	 stworzył	
szczególnie	 realne	 zagrożenie.	 Tym	 bardziej,	 że	w	 różnych	 klasyfika‐
cjach	 nauki	 geografia	 bardzo	 rzadko	 znajdowała	 swoje	 miejsca,	 nie	
przystając	do	przyjmowanych	kryteriów	podziałów	na	nauki	przyrod‐
nicze	 i	 humanistyczne.	 Przyczyną	 tego	 stanu	 była	 niemożność	 jedno‐
znacznego	 sformułowania	 przedmiotu	 badania,	 co	 do	 dzisiaj	 stanowi	
dla	wielu	przesłankę	do	poddawania	wątpliwości	jej	naukowego	sensu.	
Może	to,	doprowadzić	do	likwidacji	geografii	i	administracyjnego	przy‐
dzielenia	 dzisiejszych	 jej	 subdyscyplin	 do	 różnych	 innych	 dziedzin	
szczegółowych.	

Dominacja	wykreowanego	przez	scjentyzm	nomologicznego	podej‐
ścia	w	geografii,	 którego	konsekwencją	 jest	 skupienie	 się	na	 szczegó‐
łowym	przedmiocie	badania	i	wypreparowanie	go	z	szerszego	kontek‐
stu,	 przy	 równoczesnym	 zarzuceniu	 badań	 kompleksowych,	 stanowi	
kardynalny	 błąd	 samych	 geografów,	 którzy	 podcinają	 w	 ten	 sposób	
gałąź,	na	której	osadzona	jest	nasza	dyscyplina.		

Poszukiwanie	 praw,	 zależności	 i	 modelowanie	 zjawisk	 w	 ramach	
poszczególnych	wąskich	subdyscyplin	geograficznych	 tak	dalece	zafa‐
scynowało	 geografów,	 że	 odeszli	 oni	 od	 ujęć	monograficznych,	 które	
nie	mieściły	się	w	przyjętym	wzorcu	badań.	Geografowie	przestali	zaj‐
mować	 się	 metodą	 monograficzną,	 jej	 rozwojem	 i	 wypracowaniem	
sposobów	ujęć	wszystkiego	we	wzajemnym	uwarunkowaniu	 i	 zmien‐
ności	czasoprzestrzennej.	Monografii	geograficznej,	 jako	formie	synte‐
zy	naukowej,	odebrano	przymioty	naukowości	w	imię	przyjęcia	wzor‐
ców	badania,	które	ze	swojej	natury	przeczą	samej	geografii	–	pojmo‐
wanej	jako	jedna	nauka	ogólna.	Wyrazem	tego	stosunku	do	monografii	
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jest	 jej	degradacja	 jako	 forma	 syntezy	naukowej,	 która	wnosi	 coś	no‐
wego	 do	 zrozumienia	 określonego	miejsca	 i	 świata,	 oraz	 która	 budzi	
uznanie	przez	możliwość	uzyskania	stopni	naukowych.		

Pod	presją	awansów	naukowych,	ocen	ilościowych	i	walki	o	pienią‐
dze	na	istnienie	jednostek	organizacyjnych	(zakładów,	katedr,	instytu‐
tów,	 wydziałów),	 powstaje	 niezliczona	 liczba	 artykułów	 dotyczących	
szczegółowych	 informacji	 o	 otaczających	 nas	 elementach	 przyrodni‐
czych	lub	antropogenicznych.	Bez	ich	umocowania	w	istniejących	kon‐
cepcjach	teoretycznych	nauk	przyrodniczych	lub	też	humanistycznych	
oraz	 odniesienia	 do	 szerszego	 kontekstu	 środowiska	 człowieka,	 sta‐
nowią	one	jedynie	formalny	produkt	naukowy,	który	pomnaża	i	tak	już	
wielką	ilość	informacji,	której	nie	jesteśmy	wstanie	poznać	i	przyswoić,	
a	 tym	 samym	wykorzystać	 w	 budowaniu	 syntez	 i	 uogólnień	 geogra‐
ficznych	.	

Wydaje	się,	że	droga	rozwoju	geografii	prowadząca	ku	coraz	więk‐
szej	 jej	 specjalizacji	 przedmiotowej,	 przy	 równoczesnym	 odejściu	 od	
syntez	 geograficznych,	może	 stać	 się	 początkiem	 jej	 końca.	 Sądzę,	 że	
tak	 się	 jeszcze	 nie	 stało	między	 innymi	 dlatego,	 że	 istnieje	 społeczna	
potrzeba	geografii	rozumianej	przede	wszystkim	jako	wiedza	o	środo‐
wisku	 Ziemi	 –	 miejscu	 życia	 i	 działania	 człowieka	 oraz	 panującym		
w	 nim	 ładzie	 przestrzennym.	 Dzięki	 temu,	 geografia	 stanowi	 nadal		
w	 szkołach	 przedmiot	 ogólnokształcący,	 który	 cieszy	 się	 wśród	
uczniów	dużą	popularnością.	 Jej	pozycja	 jest	 jednak	stale	pomniejsza‐
na,	między	 innymi	dlatego,	że	geografowie	nie	potrafili	przekonać	de‐
cydentów,	 że	 nasza	 dyscyplina	 stanowi	 jedyny	 przedmiot	 w	 szkole,	
który	może	realizować	nauczanie	zintegrowane,	że	kompleksowy	spo‐
sób	 pojmowania	 środowiska	 człowieka	 oraz	 przestrzenna	 różnorod‐
ność	Ziemi	stanowił	i	stanowi	fundament	naszej	nauki	.		

5. O	ZNACZENIU	SYNTEZY	W	REKONSTRUKCJI	PODSTAW		
NAUKOWYCH	GEOGRAFII	

Uważam,	że	pozycja	i	rola	geografii	zależy	od	samych	geografów	ich	
zdolności	do	rekonstrukcji	tych	wszystkich	walorów	dyscypliny,	które	
przez	wieki	pozwalały	 jej	być	potrzebną,	oraz	wypracowaniu	nowych	
bodźców	jej	rozwoju	na	gruncie	syntez	geograficznych	a	nie	tylko	syn‐
tez	 przedmiotowych.	 Jest	 ku	 temu	 bardzo	 sprzyjający	 czas	 ponieważ		
w	 nauce	 upowszechnia	 się	 nurt	 konsiliencyjny,	 w	 który	 należy	 się	
twórczo	 włączyć	 i	 szukać	 w	 nim	 wsparcia	 dla	 uświadomienia	 sobie		
i	innym	wielkiej	roli	i	znaczenia	geografii	dla	syntez	odnoszących	się	do	
środowiska	 człowieka	 i	 przestrzennego	 zróżnicowania	 powierzchni	
Ziemi	(powłoki	geograficznej)	w	postaci	regionów	i	krajobrazów.	Nale‐
ży	 również	 wykorzystać	 wzrastającą	 w	 społeczeństwie	 świadomość	
potrzeby	 selekcji	 informacji	 i	 wiedzy,	 odróżniania	 tego,	 co	 właściwe		
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i	ważne	od	rzeczy	mniej	istotnych	dla	całej	ludzkości,	społeczności	re‐
gionalnych,	czy	lokalnych.	Geografia	w	tym	względzie	może	znakomicie	
wypełniać	te	potrzeby.			

Dzisiaj	jedynym	chyba	spadkobiercom	podstawowego	sensu	i	treści	
geografii	stała	się	geografia	regionalna,	stąd	jej	uzurpatorskie	tenden‐
cje	 do	 syntez	 geograficznych.	 Geografia	 regionalna	 kontynuuje,	 być	
może	 w	 sposób	 nieudolny,	 tradycję	 specyfiki	 ujęcia	 geograficznego		
i	stała	się	jedyną	subdyscypliną,	do	której	możemy	się	jeszcze	odwołać,	
uzasadniając	rację	swojego	integralnego	istnienia	jako	geografowie.		

Dla	szerszego	konstruowania	syntez	geograficznych	muszą	zaistnieć	
odpowiednie	 warunki	 merytoryczne	 i	 organizacyjne	 a	 także	 odpo‐
wiednia	 atmosfera	 polegająca	 na	 ich	 zrozumieniu	 i	 docenianiu	 przez	
establishment	geograficzny.			
1.	Należy	przywrócić	 realny	 sens	 tezie	opartej	na	holizmie	metodolo‐
gicznym	mówiącej	 o	 specyfice	 ujęcia	 geograficznego	 –	 podejściu	 geo‐
graficznym,	tak	do	Ziemi,	jak	i	do	jej	fragmentów	(obszarów,	regionów)	
traktowanych	 jako	 nierozerwalne	 całości.	 To	 podejście	 geograficzne	
przewijało	się	w	wielu	traktatach	o	istocie	geografii	jako	nauce	zarów‐
no	u	naszych	antenatów,	jak	i	u	współczesnych	teoretyków	geografii.			
2.	 Przedmiotem	 głównym	 badania	 geograficznego	 należy	 uczynić	 ob‐
szar,	 skupiając	 się	 nie	 na	 jego	 delimitacji,	 regionalizacji	 a	 na	 koegzy‐
stencji	różnych	treści	wypełniających	i	odkrywaniu	tego,	co	w	nim	cha‐
rakterystyczne,	 specyficzne,	 unikalne,	 czym	mogą	być	 bądź	 elementy,	
bądź	ich	powiązania,	przyjmujące	niepowtarzalny	charakter	i	występu‐
jące	właśnie	tutaj	i	teraz	–	w	tym	obszarze.		
3.	 Należy	 przenieść	 zainteresowania	 badawcze	 z	 poznania	 i	 analizy	
elementów	samych	w	sobie,	które	tworzą	środowisko	geograficzne,	na	
badanie	 związków	 i	 relacji	 pomiędzy	 elementami	 należącymi	 do	 roż‐
nych	 kategorii	 zjawisk	 (przyrodnicze,	 społeczne,	 ekonomiczne,	 tech‐
niczne,	kulturowe	itp.).	
4.	Prowadzić	badania	zespołowe	angażując	w	nich	geografów	różnych	
specjalności	 a	 także	 przedstawicieli	 innych	 dziedzin	 szczegółowych	 –	
wszystkowiedzących	 o	 poszczególnych	 elementach	 środowiska,	 pro‐
wadzić	 rozpoznanie	 tych	 elementów	 i	 uwarunkowania	 ich	 istnienia		
w	kontekście	innych	elementów,	poszukiwać	i	rozpoznawać	ich	związ‐
ki	i	relacje.	
5.	Poszukiwać	tego,	co	dla	obszaru	jest	najważniejsze	z	punktu	widze‐
nia	 społeczności	 go	 zajmującej,	 oraz	 tego,	 co	 stanowi	dominantę	 jego	
krajobrazu.	Badania	 skupić	na	problemach	 istotnych	społecznie	 i	wy‐
nikających	 z	 dominanty	 elementu	 krajobrazowego.	 Oba	 te	 problemy	
powinny	stanowić	osnowę	dla	rozpoznania,	wyjaśnienia	treści	obszaru,	
jego	specyfiki	unikalności	oraz	relacji	 i	zależności,	które	tę	unikalność	
konstytuują.	
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6.	Synteza	geograficzna	powinna	odnosić	się	do	obszarów	–	regionów	
i	 odkrywać	w	nich	 to,	 co	 stanowi	o	 ich	 specyfice	 i	 niepowtarzalności.		
Z	tego	względu	zadaniem	geografa	 jest	odkrycie	tego	co	leżało	u	pod‐
staw	 	 istnienia	obszaru,	nadaje	mu	sens	 jako	pewnej	całości	 i	zadecy‐
dowało	o	jego	dominancie	krajobrazowej	oraz	społecznej.	Podstawę	tę	
tworzą	pewne	 rodzaje	 związków	 i	 relacji	 (człowiek	–	przyroda,	przy‐
roda	–	przyroda,	przyroda	–	człowiek)	o	niepowtarzalnym	charakterze,	
które	należy	pokazać	(wydobyć)	i	wyjaśnić.	
7.	Synteza	geograficzna	nie	 jest	sumą	 faktów	 i	zjawisk	występujących	
na	 badanym	 obszarze	 a	 wyjaśnieniem	 jego	 przyrodniczo‐społecznej	
istoty,	pewnego	sensu	bycia	tym	czym	on	jest,	odkryciem	tego	wszyst‐
kiego,	 co	 leży	 u	 podstaw	 jego	 niepowtarzalności	 tkwiącej	w	 jedności	
lub	 zróżnicowaniu,	 przyczynie	 i	 skutku,	 funkcjach,	 koegzystencji	 zja‐
wisk	i	elementów.	Wskazuje	ona	na	nową	jakość	tego,	co	jest	widoczne,	
jak	 i	 przede	 wszystkim	 odkrywa	 to,	 co	 jest	 ukryte	 a	 stanowi	 istotę		
i	główny	sens	obszaru	(miejsca).		
8.	 Tworzenie	 syntez	 geograficznych	 wymaga	 głębokiej	 znajomości	
przedmiotu	badania	–	obszaru	 i	 jednoczesnej	umiejętności	oderwania	
się	od	analitycznego	sposobu	myślenia	oraz	pójścia	w	kierunku	myśle‐
nia	 selektywnego,	 którego	 efektem	 jest	 wyróżnienie	 tego,	 co	 ważne,	
decydujące,	niepowtarzalne	i	określenia	roli	i	znaczenia	„tego”	w	two‐
rzeniu	badanej	całości	obszaru.	
9.	 Synteza	 geograficzna	 polega	 też	 na	 umiejętnej	 selekcji	 informacji	
przeprowadzonej	z	punktu	widzenia	celu,	jakim	jest	dla	geografa	poka‐
zanie	 obszaru	 jako	 całości	 w	 jego	 różnorodności	 i	 wskazaniu	 w	 nim	
tego,	co	leży	u	podstaw	jego	spójności.	

6. PODSUMOWANIE	

Uważam,	 że	 drogą	 dla	 odnowienia	 naukowych	 podstaw	 geografii	
jest	synteza	geograficzna,	której	 istota	wynika	wprost	z	 fundamental‐
nego	 dla	 geografii	 pojęcia	 środowiska	 geograficznego	 określającego	
przedmiotowy	 zakres	 naszej	 dyscypliny	 (pomijam	 tutaj	 poprawność	
logiczną	samego	pojęcia).	Pojęcie	 to,	w	swojej	 istocie	mające	przecież	
integracyjny	charakter,	łączy	różne	sfery	rzeczywistości	ziemskiej	oraz	
świata	człowieka	(Maik,	Rembowska,	Suliborski	2005).	Problem	synte‐
zy	 tych	 sfer	 rozwijany	 był	 zawsze	 w	 ramach	 tradycyjnych	 koncepcji	
opartych	na	pojęciu	regionu	i	krajobrazu,	ewoluujących	wraz	z	postę‐
pem	wiedzy	faktograficznej	i	teoretycznej	w	ramach		geografii	ogólnej		
i	 szczegółowej	 a	 także	 w	 oparciu	 rozwijaną	 ogólną	 teorię	 systemu	
człowiek	–	środowisko.		

Jestem	 głęboko	 przekonany,	 że	 jeśli	 geografia	 ma	 dłużej	 jeszcze	
utrzymać	 swój	 status	 nauki,	 to	 trzeba	 jak	 najszybciej	 podjąć	meryto‐
ryczną	 dyskusję	 nad	 istotą	 i	 nowymi	 sensami	 syntezy	 geograficznej		



O	znaczeniu	syntezy	naukowej	w	goegrafii	 231	

a	także	przywrócić	takim	opracowaniom	należną	im	rangę	dzieła	nau‐
kowego.	 	Dla	tworzenia	takich	syntez	powstała	nasza	nauka	i	tego	ro‐
dzaju	syntezy	mogą	przywrócić	 jej	należną	pozycję	 i	znaczenie	w	śro‐
dowisku	naukowym	oraz	w	odbiorze	społecznym.		
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