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WSTĘP	

Oddajemy	 do	 rąk	 Czytelnika	 kolejny	 tom	 z	 serii	 „Podstawowe	 idee		
i	koncepcje	w	geografii”	pt.	Nowe	i	stare	perspektywy	oraz	ujęcia	w	geografii	
na	przełomie	XX	 i	XXI	wieku.	 Zamyka	on	cykl	konferencji	 i	powstałych	na	
ich	podstawie	monografii	 naukowych	poświęconych	problematyce	 teore‐
tyczno‐metodologicznej	geografii.	

Tom	 niniejszy	 nawiązuje	 do	 dyskusji	 o	 przyszłości	 geografii	 zarówno		
w	aspekcie	ogólnogeograficznym,	 jak	 i	o	perspektywach	rozwoju	 tej	dys‐
cypliny	w	Polsce.	Całość	podzielono	na	trzy	części.	Pierwsza	z	nich,	zatytu‐
łowana	Dziesięć	 lat	 kolokwium	 teoretyczno‐metodologicznego	 pt.	 „Podsta‐
wowe	idee	i	koncepcje	geografii”	stanowi	pewnego	rodzaju	podsumowanie	
dziesięciu	 spotkań	 poświęconym	 tematom	 ogólnogeograficznym,	 które	
odbyły	się	w	latach	20042012.	Składa	się	ona	z	dwóch	artykułów	napisa‐
nych	 przez	 współorganizatorów	 wspomnianych	 wyżej	 spotkań.	 Andrzej	
Suliborski	 przedstawia	 genezę	 kolokwium,	 jego	 organizację	 i	 efekty	 po‐
znawcze,	a	Wiesław	Maik	na	tej	kanwie	prezentuje	refleksje	współorgani‐
zatora.	 Dziesięć	 spotkań	 poświęconych	 problematyce	 teoretyczno‐meto‐
dologicznej,	 zawartych	 w	 dziewięciu	 tomach,	 stanowi	 pewien	 dorobek,	
który	wpisuje	się	w	toczone	we	współczesnej	geografii	dyskusje	o	podsta‐
wach	 teoretyczno‐metodologicznych	 naszej	 dyscypliny.	 Ocenę	 znaczenia		
i	 wartości	 zarówno	 spotkań,	 jak	 i	 publikowanych	 tomów	 pozostawiamy	
krytycznej	ocenie	Czytelników.	

Druga	część,	zatytułowana	Geografia	 jako	dyscyplina	naukowa	 i	eduka‐
cyjna	–	kondycja	 i	dylematy	rozwojowe	 skupiona	 jest	na	bieżącej	kondycji	
naszej	dyscypliny	w	Polsce.	Zawiera	trzy	opracowania	o	różnym	charakte‐
rze.	Część	 tę	otwiera	artykuł	Marka	Degórskiego	prezentujący	stan	 i	per‐
spektywy	 rozwojowe	 geografii	 w	 Polsce.	 Kolejny	 artykuł,	 Floriana	 Plita,	
przedstawia	 autorskie,	 subiektywne	 spojrzenie	 na	 sytuację	 geografii		
w	Polsce	poddaną	naciskom	dezintegracji.	Ostatni	artykuł	tej	części,	autor‐
stwa	Danuty	Piróg,	dotyczy	problematyki	edukacyjnej	i	ocenia	studia	geo‐



	

graficzne	 z	 perspektywy	 absolwentów	 wkraczających	 na	 rynek	 pracy.	
Ogólnie	rzecz	biorąc,	teksty	zawarte	w	tej	części	odnoszą	się	krytycznie	do	
stanu	i	perspektyw	rozwoju	geografii	w	Polsce	 jako	dyscypliny	naukowej		
i	przedmiotu	edukacji.	

Część	 trzecia	 pt.	Oblicza	geografii	 człowieka	ma	 nieco	 inny,	 zawężony	
zakres	tematyczny	i	dotyczy	problemów	współczesnej	geografii	człowieka.	
Składa	się	z	sześciu	opracowań.	Część	tę	otwiera	artykuł	Wiesława	Maika	
przedstawiający	 oblicze	 i	 zmienność	 geografii	 człowieka	 na	 przełomie	
wieków.	 Kolejny	 artykuł,	 autorstwa	 Andrzeja	 Suliborskiego,	 dotyczy	 nie‐
zwykle	 ważnej	 i	 inspirującej	 poznawczo	 koncepcji	 strukturalno‐funkcjo‐
nalnej	w	 geografii	 człowieka.	 Opracowanie	Marcina	Wójcika	 poświęcone	
jest	 żywo	 dyskutowanej	w	 literaturze	 geograficznej	 problematyce	 repre‐
zentacji	 w	 ujęciu	 przestrzennym.	 Bogumiła	 Lisocka‐Jaegermann	 próbuje	
przedstawić	stan	recepcji	krytycznej	teorii	społecznej	w	geografii.	Następ‐
ne	 opracowanie,	 Pauliny	Tobiasz‐Lis,	 odnosi	 się	 do	 badania	 zjawisk	 dys‐
proporcji	 przestrzennych	 w	 geografii,	 uznawanych	 przez	 niektórych	 za	
kluczowe	we	współczesnych	 badaniach	 geograficznych.	 Część	 trzecią	 za‐
myka	artykuł	K.	Dmochowskiej‐Dudek	prezentujący	metodę	fotogrametrii	
bliskiego	zasięgu,	otwierający	według	autorki	nowe	możliwości	dla	badań	
w	dziedzinie	geografii	osadnictwa.	

	
	 	 	 	

Wiesław	Maik,	Andrzej	Suliborski,	Marcin	Wójcik	
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GENEZA	KOLOKWIUM,	JEGO	ORGANIZACJA		
I	EFEKTY	POZNAWCZE	

1. MERYTORYCZNE	UZASADNIENIE	ORGANIZACJI	KOLOKWIÓW	

Głównym	motywem	skłaniającym	nas	do	organizacji	spotkań	i	dyskusji,	
poświęconych	 refleksji	 	 teoretycznej	 i	 metodologicznej	 w	 geografii,	 była	
troska	o	miejsce	naszej	dyscypliny	w	systemie	nauk.	Miejsce	to	jest	zawsze	
postrzegane	przez	pryzmat	mocnych	podstaw	teoretycznych	uzasadniają‐
cych	logiczny	sens	dyscypliny	oraz	rozwiązywane	przez	nią	problemy	ba‐
dawcze,	istotne	dla	nauki	oraz	praktyki	społeczno‐gospodarczej.		

Stawialiśmy	tezę,	że	nasza	słabość	w	stosunku	do	nauk	pokrewnych	za‐
równo	przyrodniczych,	jak	i	humanistycznych,	wynika	m.in.	z	niskiego	zaa‐
wansowania	 teoretyczno‐metodologicznego	 badań	 geograficznych,	 słabej	
absorpcji	nowych	nurtów	poznawczych	rozwijających	się	w	geografii	świa‐
towej	 oraz	 niskiej	 świadomości	 teoretyczno‐metodologicznej	 większości	
osób	uprawiających	tę	dyscyplinę.	Tezę	tę	uzasadniały	następujące	fakty:		

a.	Program	studiów	geograficznych,	w	którym	bardzo	mało	miejsca	po‐
święcono	 na	 przedmioty	 stanowiące	 podstawę	 wszelkich	 badań	 nauko‐
wych	 (logika,	 filozofia,	 metodologia	 nauki,	 historia	 myśli	 geograficznej,	
itp.)	lub	w	ogóle	ich	brak,		

b.	Stosunkowo	niewielka	liczba	prac	naukowych	zajmujących	się	pogłę‐
bioną	 analizą	 lub	 rozwojem	 nurtów	 poznawczych	 funkcjonujących		
w	przeszłości	i	aktualnie	w	geografii,	które	są	rozproszone	w	różnych	cza‐
sopismach	bądź	opublikowane	w	postaci	kilku	monografii	naukowych,	

c.	Brak	polskiego	czasopisma	geograficznego	poświęconego	problema‐
tyce	filozoficznej	 i	 teoretyczno‐metodologicznej.	Funkcję	taką,	w	znacznej	
mierze	spełniał	kiedyś	ukazujący	się	od	końca	 lat	50.	do	roku	1990	Prze‐
gląd	Zagranicznej	Literatury	Geograficznej	wydawany	przez	 Instytut	Geo‐
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grafii	 PAN.	W	 kolejnych	 tomach	 problemowych	 zamieszczano	ważne	 dla	
postępu	metodologicznego	w	 geografii	 artykuły	 z	 literatury	 zagranicznej	
przetłumaczone	na	 język	polski	 oraz	 opracowania	 badaczy	polskich,	 naj‐
częściej	redaktora	tomu,	związane	z	poruszaną	problematyką.		

d.	 Skupianie	 się	 geografów	przede	wszystkim	na	bezrefleksyjnych	ba‐
daniach	 empirycznych,	 	 najczęściej	 potwierdzających	 znane	 od	 dawna	
prawdy,	nie	wnoszące	nic	do	istniejącej	już	wiedzy,	poza	opisem	kolejnych	
faktów.	Notoryczny	brak	umieszczania	prowadzonych	 analiz	w	 szerszym	
kontekście	 poznawczo‐teoretycznym	 stał	 się	 cechą	 znamienną,	 co	 budzi	
często	uzasadnione	obawy	o	 ich	merytoryczny	sens,	pomijając	podniesie‐
nie	własnej	statystyki	publikacyjnej.	Pojawiający	się	w	niektórych	kręgach	
geografów	 pogląd,	 że	 badania	 teoretyczno‐metodologiczne	 nie	 są	 bada‐
niami,	dowodzi	tylko	słabej	świadomości	roli	podstaw	filozoficznych	oraz	
sensu		teorii		i	metodologii	w	rozwoju	nauki.	

e.	 Konferencje	 poświęcone	 refleksji	 teoretyczno‐metodologicznej	 od‐
bywały	się	okazjonalnie	 (Osieczna,	Rydzyna,	Zakopane,	Słubice)	 i	budziły	
zainteresowanie	bardzo	wąskiej	grupy	badaczy	 średniego	 i	 starszego	po‐
kolenia,	 najczęściej	 zresztą	 tych	 samych.	 Mimo	 że	 wyniki	 tych	 spotkań		
w	większości	były	publikowane	w	postaci	monograficznej,	nie	znajdowały	
szerszego	odzewu	w	 całym	 środowisku	geografów.	Potwierdzeniem	 tego	
jest	 brak	 recenzji	 opublikowanych	monografii	 teoretyczno‐metodologicz‐
nych	 zarówno	 tych	 pokonferencyjnych,	 jak	 i	 autorskich	w	 czasopismach	
geograficznych	oraz	publicznej	dyskusji.	Wszystko	to	przekłada	się	na	sto‐
sunkowo	 nikły	 wpływ	 omawianych	 tam	 idei	 i	 problemów	 na	 tematykę		
i	metodologię	podejmowanych	prac	badawczych.		

f.	 Zanik	na	 łamach	 czołowych	polskich	 czasopism	geograficznych	dys‐
kusji	 i	 polemik	nad	 istotnymi	dla	 rozwoju	 teoretyczno‐metodologicznego	
geografii	 ideami	 i	 problemami	badawczymi,	 które	przedstawiają	 twórczą	
krytykę	 naukową.	 Ukazujące	 się	 	 artykuły,	 jak	 i	 –	 przede	 wszystkim		
–monografie	naukowe	poświęcone	 fundamentalnym	podstawom	 teoretycz‐
no‐metodologicznym	naszej	 nauki	 przechodzą	 bez	 echa	 lub,	 co	 najwyżej,	
kwitowane	są	kurtuazyjnymi	recenzjami.	Dyskusje	zaś	i	krytyki	są	zawsze	
źródłem	fermentu	naukowego	i	conditio	sine	qua	non		rozwoju	każdej	dys‐
cypliny	naukowej,	

g.	Brak	stałego	forum,	gdzie	spotkać	się	mogą	geografowie	prezentujący	
różne	orientacje	 filozoficzno‐teoretyczne	oraz	nurty	badawcze	 i	 przepro‐
wadzić	swobodną,	nieskrępowaną	wymianę	myśli	dotyczącą	podstaw	teo‐
retyczno‐metodologicznych	i	perspektywicznych	kierunków	rozwoju	geo‐
grafii.		

Tezę	naszą	o	marginalizacji	problematyki	teoretyczno‐metodologicznej	
w	 procesach	 badawczych	 polskich	 geografów,	 poza	 wyszczególnionymi	
wyżej	 stwierdzeniami,	 potwierdza	 również	 fakt	 niedostrzegania	 przez	
samych	 geografów	 teorii	 i	 metodologii	 geografii	 jako	 podstawowej	 dzie‐
dziny	rozwoju	myśli	geograficznej.	W	monumentalnym	dziele	pt.	Historia	
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Geografii	 Polskiej,	 wydanym	 w	 2008	 r.	 przez	 PWN	 (red.	 A.	 Jackowski,		
S.	Liszewski,	A.	Richling),	wśród	głównych	kierunków	badań	nie	wymienia	
się	teorii	i	metodologii	geografii,	tak	jak	gdyby	Polska	geografia	nie	miała	
w	tym	zakresie	żadnego	dorobku,	a	w	kraju	nie	było	badaczy	zajmujących	
się	tą	problematyką,	którzy	wnieśli	istotny	wkład	w		rozwój	geografii	pol‐
skiej	i	światowej.	

Uznalismy	zatem,	że	zorganizowanie	cyklu	kolokwiów,	które	staną	się	
stałym	 forum	 dyskusji	 o	 istocie	 geografii,	 może	 choć	 w	 części	 zmienić	
świadomość	osób	uprawiających	naszą	naukę	i	podnieść	pozycję	geografii		
w	konkurencji	z	innymi	dyscyplinami.	Potrzeba	wzmocnienia	pozycji	geo‐
grafii	jest	stale	aktualna	w	świetle	istniejącej	sytuacji,	w	której	różne	nauki	
coraz	 częściej	 zajmują	 się	 problematyką	 środowiska	 geograficznego,	 czy‐
niąc	je	w	części	polem	swoich	badań.	Sama	przestrzeń,	jako	istotny	atrybut	
ludzkiego	 życia	 lub	 też	 zmienna	 wyjaśniająca	 szereg	 zjawisk	 społeczno‐	
‐gospodarczych,	bądź	relacje	człowieka	ze	środowiskiem	przestały	być	już	
domeną	badań	geograficznych.	Geografia,	aby	wnosić	nowe	treści	poznaw‐
cze	 i	zachować	 tożsamość	przedmiotową,	musi	znacznie	wzmocnić	swoje	
podstawy	teoretyczne	oraz	metodologiczne.	

2. 		CELE	GŁÓWNE	CYKLU	KOLOKWIÓW	

Przygotowując	nasze	 spotkania,	w	 trakcie	 licznych	 spotkań	 i	 dyskusji,	
sformułowaliśmy	cztery	podstawowe	cele,	które	stanowiły	swego	rodzaju	
drogowskazy	ukierunkowujące	teksty	wypowiedzi	i	dyskusję,	bez	względu	
na	to	jaki	był	temat	kolokwium.		Celami	tymi	były:	

–	dyskusja	 i	wymiana	poglądów	nad	problemami	aktualnymi,	nurtują‐
cymi	współczesną	geografię	polską	–	jej	dylematami	pojęciowymi,	nowymi	
pytaniami,	które	 formułuje	 i	stara	się	na	nie	odpowiadać,	kierunkami	po‐
szukiwań	pól	badawczych	–	odmiennych	od	tradycyjnych,		

–	 określenie	 stosunku	 geografii	 do	 innych	 nauk	 i	 relacji	 między	 tymi	
naukami	a	geografią,		

–	 identyfikacja	wpływu	badań	geograficznych	 i	geografów	na	kształto‐
wanie	rzeczywistość,	w	której	żyjemy,	zwłaszcza	w	dziedzinie	organizacji		
i	wytwarzania	środowiska	geograficznego,	

–	wywołanie	u	uczestników	głębszej	refleksji	nad	opisywaną	przez	geo‐
grafię	naturą	rzeczywistości,	nowych	treści	i	sensów	tych	opisów	oraz	ich	
roli	w	jej	poznaniu.	

Uważaliśmy,	 że	pierwszą	 refleksją,	 którą	powinniśmy	uczynić,	 jest	 za‐
duma	 nad	 podstawowymi	 kategoriami	 geograficznymi,	 których	 rozumie‐
nie	i	interpretacja	uległy	zasadniczym	zmianom	od	czasu,	kiedy	sformuło‐
wali	je	nasi	antenaci.	Uzmysłowienie	sobie	ewolucji	znaczeń	tych	kategorii	
oraz	 różnic	 we	 współczesnym	 ich	 rozumieniu	 przez	 samych	 geografów,		
a	także	przedstawicieli	innych	nauk,	miało	być	jednym	z	zasadniczych	ce‐
lów	naszych	spotkań.	
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	Zakładaliśmy,	że	kolokwia,	dzięki	swobodnej	wymianie	myśli	badaczy	
o	 różnych	 orientacjach	 teoretycznych	 oraz	 odmiennym	 doświadczeniu	
badawczym	(starsi	 i	młodsi),	mogą	nam	wszystkim	pomóc	w	poszukiwa‐
niu	wspólnych	odpowiedzi	na	fundamentalne	pytania	nurtujące	geografię	
od	wielu	dziesiątków	lat,	a	także	pozwolą	na	sformułowanie	nowych	pytań	
badawczych,	które	poszerzą	horyzonty	naszego	myślenia.		

3. ORGANIZACJA	KOLOKWIÓW	

Twórcami	koncepcji	merytoryczno‐organizacyjnej	kolokwiów	byli,	po‐
za	piszącym	te	słowa,	profesorowie	Krystyna	Rembowska	z	Uniwersytetu	
Łódzkiego	 i	Wiesław	Maik,	wówczas	profesor	Uniwersytetu	Mikołaja	Ko‐
pernika	w	Toruniu.	Pierwsze,	robocze	spotkanie	organizatorów	odbyło	się	
już	 w	 roku	 2002.	 Ustalono	 wówczas,	 że	 projektowane	 fora	 dyskusyjne	
nazywać	się	będą	„kolokwiami”	i	poświęcone	będą	„Podstawowym	ideom		
i	 koncepcjom	 w	 geografii”.	 Poszczególne	 idee	 i	 koncepcje	 geograficzne,	
które	z	punktu	widzenia	organizatorów	uznano	za	ważne	dla	naszej	nauki,	
stały	się	przedmiotem	obrad	kolejnych	kolokwiów,	a	później	także	tytuła‐
mi	wydanych	monografii.				

Stroną	organizacyjną	spotkań	zajmowały	się	dwie	jednostki	uczelniane:	
Zakład	Badań	 Społecznych	 i	 Regionalnych	Uniwersytetu	 Łódzkiego	 prze‐
kształcony	później	w	Katedrę	Geografii	Regionalnej	i	Społecznej	Uniwersy‐
tetu	 Łódzkiego	 oraz	 Zakład	 Geografii	 Społecznej	 i	 Turyzmu	 UMK,	 a	 po	
zmianie	miejsca	pracy	przez	profesora	Wiesława	Maika	Instytut	Geografii		
i	 Gospodarki	 Przestrzennej	 Wyższej	 Szkoły	 Gospodarki	 w	 Bydgoszczy1.	
Miejscem	odbywania	kolokwiów	były	na	przemian	Toruń	i	Łódź,	a	później	
Łódź	i	Bydgoszcz.		

Przewidywano,	że	uczestnikami	kolokwiów	będą	naukowcy	polscy,	re‐
prezentujący	fizyczną	i	społeczno‐ekonomiczną	stronę	geografii	oraz	inte‐
resujący	się	 jej	 rozwojem	teoretycznym	 i	metodologicznym,	w	 liczbie	nie	
większej	niż	30–40	osób,	ze	względu	na	możliwość	efektywnej	dyskusji.						

Konwersatoria	 strukturalnie	 miały	 się	 składać	 z	 części	 referatowej		
(do	30	minut)	oraz	równoprawnej,	w	znaczeniu	poświęconego	czasu,	czę‐
ści	dyskusyjnej.	Do	napisania	referatów	staraliśmy	się	zaprosić	osoby,	któ‐
re	są	autorytetami	w	danej	problematyce,	lub	osoby,	które	swoimi	pracami	
wniosły	już	istotny	wkład	teoretyczno‐metodologiczny	do	naszej	dyscypli‐

																																																													
1	W	tym	miejscu	dziękuję	wszystkim	kolegom	czynnie	uczestniczącym	w	przy‐

gotowaniu	naszych	spotkań,	a	później	w	opracowaniu	monografii,	z	Torunia,	Łodzi		
i	Bydgoszczy,	bez	pracy	których	nie	byłoby	możliwe	 ich	odbycie	 i	wydanie	dzie‐
więciu	 tomów	monografii.	 Byli	 to:	 dr	 hab.	Marcin	Wójcik,	 doktorzy:	 Anita	 Kula‐
wiak,	 Paulina	 Tobiasz‐Lis,	 Karolina	 Dmochowska‐Dudek,	 Danuta	 Walkiewicz,	
wszyscy	z	Katedry	Geografii	Regionalnej	 i	 Społecznej	UŁ	oraz	koledzy	z	Torunia		
i	Bydgoszczy:	dr	hab.	D.	Sokołowski,	dr	R.	Jaroszewska‐Brudnicka,	dr	R.	Brudnicki,	
dr	W.	Gierańczyk,	mgr	M.	Maik.				
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ny.	Wychodząc	 z	 założenia,	 że	w	dyskusjach	 i	 sporach	metodologicznych	
zmienia	 się	 opcja	widzenia	 różnych	 problemów	oraz	 rodzą	 się	 nowe	po‐
mysły	 badawcze	 czy	 też	 koncepcje	 teoretyczne,	 założyliśmy	 że	 dyskusja	
miała	stanowić	istotną	częścią	konwersatorium,	a	padające	w	niej	stwier‐
dzenia	 będą	 rejestrowane.	 Dorobek	 każdego	 konwersatorium	 w	 postaci	
referatów	i	dyskusji,	po	 jej	autoryzacji,	miały	stanowić	punkt	wyjścia	pu‐
blikacji	 o	 charakterze	 monografii	 naukowej	 redagowanej	 wspólnie	 i	 sy‐
gnowanej	przez	uczelnie	i	obie	jednostki	organizujące	spotkania.		

Inauguracja	cyklu	kolokwiów	miała	nastąpić	w	Uniwersytecie	Łódzkim	
w	 roku	2003,	 jednak	 z	 powodu	 trudności	 finansowych	 i	 organizacyjnych	
została	 ona	 przełożona	 na	 rok	 2004	 	 i	 odbyła	 się	 w	 Toruniu	 na	 UMK.	
Ostatnie	spotkanie,	odbyło	się	w	2012	r.	w	Łodzi	 i	poświęcono	 je	 	ocenie	
polskiej	geografii	po	konferencji	w	Rydzynie.	

4. DOROBEK	FORMALNY	I	POZNAWCZY	KOLOKWIÓW	

Trudno	mi,	jako	jednemu	z	organizatorów	tych	spotkań,	ocenić	dorobek	
formalny	 i	merytoryczny	w	sposób	obiektywny,	natomiast	wiem,	 co	nam	
się	 udało,	 a	 co	 nie,	 co	 było	 jakimś	 sukcesem,	 a	 co	 pewną	porażką	 i	 jakie	
były	tego	przyczyny.	Ocena	ma	zatem	charakter	pewnej	krótkiej	refleksji,		
a	nie	pogłębionej	analizy	naszych	dokonań.	

Tę	 refleksję	 trzeba	 zacząć	od	przedstawienia	dorobku	 formalnego	na‐
szych	kolokwiów.	Wzięło	w	nich	udział	kilkuset	pracowników	naukowych	
reprezentujących	następujące	uczelnie:	Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewi‐
cza	 w	 Poznaniu,	 Uniwersytet	 Warszawski,	 Uniwersytet	 Marii	 Curie‐	
‐Skłodowskiej	 w	 Lublinie,	 Uniwersytet	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Toruniu,	
Uniwersytet	 Kazimierza	 Wielkiego	 w	 Bydgoszczy,	 Uniwersytet	 Pedago‐
giczny	w	Krakowie,	Uniwersytet	Łódzki,	Uniwersytet	Szczeciński,	Uniwer‐
sytet	 Gdański,	 Katolicki	 Uniwersytet	 Lubelski,	 Uniwersytet	 Jana	 Kocha‐
nowskiego	w	Kielcach	oraz	Akademię	Pomorską	w	Słupsku.		

Jedno	 z	 dziewięciu	 kolokwiów,	 zatytułowane:	 Człowiek,	 środowisko,	
miejsce	 odbyło	 się	 wraz	 z	 obchodami	 jubileuszu	 70‐lecia	 urodzin	 prof.	
Wiesława	Maika	 w	 roku	 2011.	 Z	 kolokwium,	 na	 którym	wygłoszono	 18	
referatów,	nie	ukazała	się	osobna	publikacja	a	tylko	dwa	artykuły	zamiesz‐
czone	 zostały	 w	 7.	 tomie	 monografii	 (2012	 r.).	 Jeden	 artykuł	 wszedł		
w	skład	wydanej	wówczas	książki	 jubileuszowej	pt.	Koncepcje	 i	problemy	
badawcze	geografii	(red.	K.	Marciniak,	K.	Sikora,	D.	Sokołowski,	Wyd.	Ucz.	
WSG,	Bydgoszcz	2011,	ss.	699).				

Na	 naszych	 spotkaniach	 wygłoszono	 łącznie	 kilkadziesiąt	 referatów	
oraz	 przedstawiono	 w	 dyskusji	 wiele	 bardzo	 interesujących	 poglądów.	
Treść	 większości	 referatów,	 w	 postaci	 artykułów	 naukowych	 (116),		
i	 głosów	 dyskusyjnych	 (313	 autoryzowanych	 tekstów	wypowiedzi)	 opu‐
blikowano	 w	 ośmiu	 monografiach	 tematycznych	 (patrz	 tabela	 na	 końcu	
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tekstu).	W	dwóch	tomach,	z	przyczyn	technicznych,	nie	zamieszczono	dys‐
kusji.	

Ostatnie	 (dziesiąte)	 kolokwium	 zaplanowano	 na	 rok	 2014	 w	 Łodzi	
(Spała).	Miało	 ono	 podsumować	 dotychczasowy	 nasz	 dorobek	 i	 zająć	 się	
przedyskutowaniem	nowych	 ujęć	 teoretyczno‐metodologicznych	 i	 przed‐
miotowych,	jakie	pojawiają	się	w	geografii	na	przełomie	XX	i	XXI	w.	Kolo‐
kwium	to	nie	odbyło	się,	podobnie	jak	w	roku	2013,	z	powodu	zbyt	małej	
liczby	zgłoszonych	uczestników.	W	tej	 sytuacji	organizatorzy	postanowili	
zakończyć	 cykl	 spotkań	 i	 podsumować	 go	w	postaci	 prezentowanego	 to‐
mu,	w	którym	znalazło	 się	11	artykułów	osób	 zgłaszających	 chęć	wygło‐
szenia	referatów	i	wzięcia	udziału	w			spotkaniu.		

Osiągnięcia	merytoryczne	naszych	spotkań	wydają	się	znacznie	bogat‐
sze	niż	efekty	organizacyjne,	czego	dobitnym	wyrazem	jest	opublikowanie	
dziwięciu	 tomów	monografii	 liczących	 łącznie	 ponad	 1200	 stron	 tekstu,		
w	których	zaprezentowano	poglądy	naukowe	wielu	geografów.	Pełen	wy‐
kaz	 tytułów	monografii,	 ich	danych	bibliograficznych	 i	 zawartych	w	nich	
artykułów	zawiera	tabela	na	końcu	tekstu.	Dorobek	poznawczy	w	sposób	
bardzo	ogólny	i	subiektywny	mogę	ocenić	w	sposób	następujący:		

1)	artykuły	stanowią	w	większości	opracowania	oryginalne	pod	wzglę‐
dem	problemowym,	a	także	metodologicznym.	Problematyka	w	nich	poru‐
szana,	podejmowana	jest	po	raz	pierwszy	w	polskiej	powojennej	literatu‐
rze	geograficznej,		

2)		wiele	z	głosów	dyskusyjnych	prezentuje	nowatorskie	poglądy	i	kon‐
cepcje,	niekiedy	przedstawiane	na	forum	publicznym	po	raz	pierwszy.	Te	
oryginalne	myśli	są	warte	dalszego	rozwinięcia	w	postaci	większych	opra‐
cowań,	

3)	niewątpliwym	sukcesem	kolokwiów	była	względna	 regularność	 ich	
odbywania,	publikacja	kolejnych	tomów	monografii	naukowych	oraz	reje‐
stracja	prowadzonej	dyskusji,	która	dzięki	zapisowi	i	opublikowaniu,	obok	
artykułów,	weszła	trwale	do	dorobku	polskiej	geografii,				

4)	w	trakcie	kolokwiów	przeprowadzono	pogłębioną	dyskusje	nad	nie‐
którymi	 podstawowymi	 kategoriami	 geograficznymi,	 takimi	 jak	 środowi‐
sko,	 środowisko	 geograficzne,	 przestrzeń,	 region,	 krajobraz,	 miejsce,		
a	 także	 czas.	 Ich	 znaczenia	 odczytano	w	 świetle	 zmieniających	 się	 para‐
dygmatów	 badawczych	 w	 nauce	 oraz	 z	 perspektywy	współczesnego	 do‐
robku	badań	geograficznych,	

5)	spośród	problemów	podejmowanych	w	dyskusji,	poza	refleksją	nad	
fundamentalnymi	 pojęciami,	 trzy	 inne	 wydają	 się	 szczególnie	 ważne,		
a	mianowicie:	człowiek	w	badaniach	geograficznych,	gdzie	zwrócono	uwa‐
gę	 na	 rolę	 człowieka	 jako	 podmiotu	 poznającego	 i	 zarazem	 przedmiotu	
badania	oraz	wynikające	z	tego	tytułu	problemy	dla	procesu	badawczego		
i	 jego	 wyników,	 relacje	 między	 geografią	 a	 innymi	 dyscyplinami	 nauko‐
wymi	–	 rozpatrywano	 te	 relacje	dwustronnie,	 z	punktu	widzenia	wkładu	
innych	dyscyplin	w	rozwój	badań	geograficznych	oraz	roli	i	znaczenia	ba‐
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dań	 geograficznych	 w	 procesie	 poznania	 innych	 nauk,	 a	 także	 problem	
wpływu	konferencji	w	Rydzynie	na	dalszy	rozwój	geografii,	

6)	 ponadto	 omawiano	 znaczenie	badań	 geograficznych	w	wyjaśnianiu	
przemian	 współczesnego	 świata	 oraz	 zastanawiano	 się	 nad	 aktualnymi	
ujęciami	badawczymi	naszej	dyscypliny.		

Podsumowując	 ten	 dorobek,	 wydaje	 się,	 że	 kolokwia	 spełniły	 dobrze	
trzy	spośród	czterech	celów	ogólnych,	tzn.:		

–	umożliwiły	uczestnikom	głębszą	refleksję	nad	fundamentalnymi	poję‐
ciami	geograficznymi	i	pewną	ich	rekonstrukcję	w	świetle	aktualnych	po‐
glądów	panujących	w	naszej	dyscyplinie	oraz	nad	opisywaną	przez	te	po‐
jęcia	naturą	rzeczywistości	badanej,	

–	 pozwoliły	 na	 przeprowadzenie	 dyskusji	 i	 wymianę	 poglądów	 nad	
problemami	aktualnie	nurtującymi	współczesną	geografię,	zwłaszcza	nad	
problemami	 tzw.	 jedności	geografii	oraz	 jej	pluralistycznymi	podstawami	
teoretyczno‐metodologicznymi,	

–	 uświadomiły	 relacje	 między	 naszą	 dyscypliną	 a	 innymi	 naukami,		
w	 kontekście	 związków	 teoretyczno‐metodologicznych	 oraz	 problemów		
i	pól	badawczych,		

–	w	stosunkowo	najmniejszym	stopniu	udało	się	osiągnąć	uświadomie‐
nie	wpływu	badań	geograficznych	i	geografów	na	kształtowanie	rzeczywi‐
stości,	pomimo	faktu,	iż	problem	ten	przewijał	się	na	każdym	niemal	spo‐
tkaniu,	przy	okazji	omawiania	prawie	wszystkich	tematów.	

Za	nasze	niepowodzenia	uważam:	
–	po	pierwsze	nawet	nie	to,	że	w	kolokwiach	brało	udział	niewiele	osób,	

ponieważ	taka	była	formuła	spotkań,	ale	fakt	że	w	większości	były	to	ciągle	
te	 same	 osoby,	 wśród	 których	 udział	 młodych	 geografów	 był	 bardzo	
skromny,		

–	po	drugie,	że	osiągnięcia	lub	porażki	naszego	kolokwium	znalazły	sła‐
by	oddźwięk	w	środowisku,	co	wyraziło	się	chociażby	tym,	że	nie	podjęto	
żadnej	szerszej	dyskusji	nad	poruszanymi	na	kolokwiach	tematami	w	cza‐
sopismach	geograficznych,		

–	po	trzecie	nasze	monografie,	w	zdecydowanej	większości,	nie	docze‐
kały	 się	 recenzji	 i	 polemik	 w	 czasopismach	 geograficznych,	 zwłaszcza		
w	„Przeglądzie	Geograficznym”,		

–	po	czwarte	nie	udało	się	nam	również	namówić	do	dyskusji	większej	
liczby	kolegów	reprezentujących	geografię	fizyczną,	co	niewątpliwie	zubo‐
żyło	merytorycznie	dyskusję	i	cały	dorobek	kolokwiów.				

Generalnie	 ze	 smutkiem	należy	 skonstatować,	 że	problematyka	 teore‐
tyczno‐metodologiczna	 budzi	 nadal	 bardzo	 słabe	 zainteresowanie	wśród	
geografów	młodego	 i	 średniego	pokolenia,	 co	może	 źle	wróżyć	dalszemu	
rozwojowi	dyscypliny,	która	i	tak	już	od	kilkudziesięciu	lat	„rozmywa	się”		
w	innych	naukach.	

	Konsekwencją	 braku	 dopływu	 nowych,	 zwłaszcza	młodych	 geografów,	
było	wyczerpanie	się	formuły	spotkań	i	rezygnacja	z	dalszej	ich	organizacji.			
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Wykaz	artykułów,	które	ukazały	się	w	tomach	z	cyklu		
„Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii”	

Tom	
Tytuł	monografii naukowej,	
rok	i	miejsce	wydania,	liczba	
artykułów	i	wypowiedzi	

Autor	i	tytuł	artykułu	

1	 2	 3	
1.	 Geografia	jako	nauka	

o	przestrzeni,	środowisku		
i	krajobrazie,	ŁTN,	Łódź	
2005,	ss.	227,	10	art.,	56		
wyp.		

Z.	Chojnicki,	Problematyka	metodologiczna	przed‐
miotu	geografii;		

A.	Lisowski,	Geografia	jako	nauka	chorologiczna;	
	 S.	Liszewski,	Przestrzeń	turystyczna	w	ujęciu	pod‐

miotowym.	Przyczynek	do	dyskusji	o	przestrzeń		
w	geografii;			

	 	 D.	Jędrzejczyk,	Antropocentryczny	wymiar	prze‐
strzeni;			

	 	 W.	Wilczyński,	Ewolucja	poglądów	geograficznych	
na	środowisko;			

	 	 K.	Rembowska,	Środowisko	człowieka	– nowe	per‐
spektywy	badawcze;			

	 	 M.	Degórski,	Środowisko	przyrodnicze	a	środowisko	
geograficzne;		

	 	 Z.	Rykiel,	M.	Pirvelli,	Przestrzeń	a	środowisko		
w	geografii	–	ujęcie	krytyczne;	

	 	 M.	Pietrzak,	Ewolucja	poglądów	geograficznych	na	
krajobraz;			

	 	 K.	Ostaszewska,	Krajobraz	– środowisko	geogra‐
ficzne	–	środowisko	przyrodnicze;		

2.	 Człowiek	w	badaniach	geo‐
graficznych,	Wyd.	Ucz.	WSG,	
Bydgoszcz	2006,	ss.	275,	15	
art.,	37	wyp.		

W.	Maik,	Problematyka	człowieka	w	geografii		
w	świetle	tradycji	i	rozwoju	myśli;			

	 K.	Rembowska,	Człowiek	w	geograficznych	obra‐
zach	świata.	Próba	rekonstrukcji;		

	 D.	Jędrzejczyk,	Status	ontologiczny	człowieka	we	
współczesnej	myśli	geograficznej;		

	
		
	 A.	Suliborski,	Człowiek	w	geograficznych	teoriach	

funkcjonalno‐strukturalnych;		
	 	 W.	Wilczyński,	Koncepcje	człowieka	w	geografii	

francuskiej	okresu	klasycznego	w	świetle	nauki	
współczesnej;		

	 	 B.	Lisocka‐Jaegermann,	Podmiotowość	człowieka		
w	geograficznych	badaniach	nad	rozwojem;			

	 	 K.	Ostaszewska,	Miejsce	człowieka	w	naturze	–	
rekonstrukcja	obrazu	człowieka	w	geografii	fi‐
zycznej;			

	 	 M.	Degórski,	Środowisko	– człowiek	versus	człowiek	
–	środowisko.	Dylematy	czy	ewolucja	behawioral‐
nych	postaw	społecznych;			

	 	 J.	Wojtanowicz,	Co	badać	w	geografii?; 	
	 	 J.	Łapiński,	Człowiek	a	przestrzeń	społeczna	–	

główne	determinanty;		
	 	 M.	Madurowicz,	Tożsamość	homo	localisw	geogra‐

fii	człowieka;	
	 	 E.	Puchnarewicz,	Człowiek	w	przestrzeni	kulturo‐

wej	świata	islamu.	Wybrane	aspekty;	
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	 	 W.	Retkiewicz, Człowiek	w	cybergeografii;		
	 	 J.	Rodzoś,	Krajobraz	kulturowy	miasta	jako	przed‐

miot	badań	geograficznych;		
	 	 I.	Łęcka,	Schematy	poznawcze	a	geograficzne	bada‐

nia	nad	zdrowiem	i	chorobą;		
3.		 Geografia	a	przemiany	

współczesnego	świata,	Wyd.	
Ucz.	WSG,	Bydgoszcz	2007,	
ss.	316,	21	art.,	44	wyp.	

Z.	Chojnicki,	Geografia	wobec	problemów	współcze‐
snego	świata;	

W.	Maik,	Geografia,	a	współczesność	w	świetle	tra‐
dycji	myśli	geograficznej;		

	

	 A.	Lisowski,	Przedmiot	badań,	funkcje	i	tożsamość	
geografii	na	początku	XXI	w.;		

	 	 W.	Wilczyński,	Uwagi	na	temat	przemian	współcze‐
snego	świata	w	świetle	koncepcji	geograficznego	
biegu	dziejów	i	jedności	geografii;			

J.	Parysek,	Współczesne	funkcje	geografii;	
	 	 M.	Degórski,	Rola	geografii	w	poznaniu,	interpretacji	

i	predykcji	interakcji	człowiek	–	środowisko;	
	 	 A.	Ciołkosz,	Nowe	narzędzia	i	metody	badawcze		

w	geografii	oraz	ich	rola	w	rejestracji	i	wyjaśnia‐
niu	zjawisk	i	zmian	w	skali	globalnej;		

	 	 F.	Plit,	O	zasadach	biologizacji	geografii	i	geografi‐
zacji	biologii;		

	 	 I.	Łęcka,	Globalizacja	w	badaniach	geograficznych;		
	 	 T.	Stryjakiewicz,	Konsekwencje	globalizacji	w	skali	

regionalnej	i	lokalnej	jako	przedmiot	badań	geo‐
grafii	ekonomicznej;		

	 	 B.	Lisocka‐Jaegermann,	Geografia	wobec	proble‐
mów	Trzeciego	Świata;		

	 	 D.	Jędrzejczyk,	Geografia	jako	nauka	humanistyczna;		
	 	 K.	Rembowska,	Kulturowy	zwrot	w	geografii;		
	 	 M.	Czepczyński,	Podejścia	badawcze	w	nowej	geo‐

grafii	kultury;		
	 	 J.	Wojtanowicz,	Prawdy	znane	i	nieznane –	co	wia‐

domo,	czego	nie	wiadomo	w	geografii;		
	 	 K.	Ostaszewska,	Antycypacja	zasady	zrównoważone‐

go	rozwoju	w	dorobku	geografii	fizycznej	XX	w.;	
	 	 M.	Madurowicz,	Szkiełko	i	wiara	w	geografii	czło‐

wieka;	
	 	 M.	Czerny,	Poszukiwanie	nowych	kierunków	i	ujęć	

badawczych	w	geografii	społeczno‐ekonomicznej	
–	przykłady	nowych	wątków	w	dyskusji;	

	 	 M.	Bachvarov,	T.	Napierała,	Podejście	geograficzne	
a	ekonomiczne	w	kreowaniu	i	zarządzaniu	tury‐
styką	regionu;		

	 	 P.	Czapliński,	Geografia	przemysłu	w	badaniach	
transformacji	struktur	przemysłowych	w	Polsce;		

	 	 E.	Klima,	Badanie	przestrzeni	religijnej	na	gruncie	
geografii	humanistycznej;		
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4.	 Terytorium,	region,	miejsce	

–	czas	i	przestrzeń	w	geogra‐
fii,	Wyd.	Ucz.	WSG,	Byd‐
goszcz	2008,	ss.	230,		
13	art.,	48	wyp.		

D.	Jędrzejczyk,	Przestrzeń	i	czas	w	perspektywie	
geograficznej;	

M.	Wójcik,	Miejsce	człowieka	na	Ziemi	–	refleksje	
odnoszące	się	do	geograficznego	namysłu	nad	
czasem;		

	

	 K.	Rembowska, Człowiek	– czas	– przestrzeń.	Erozja	
więzi	człowieka	z	Ziemią;		

	 	 M.	Degórski,	Istota	koncepcji	regionu	fizycznogeogra‐
ficznego	w	kontekście	redukcjonizmu	geografii;		

	 	 K.	Ostaszewska,	Procedura	regionalizacji	fizyczno‐
geograficznej,	jej	zastosowania	i	ewolucja;		

	 	 B.	Bożętka,	Kategoria	miejsca	i	wymiar	humani‐
styczny	w	badaniach	nad	krajobrazem;		

	 	 W.	Retkiewicz,	Wybrane	koncepcje	cyberprzestrzeni	
w	geografii;		

	 	 J.	Kotus,	Od	nostalgicznej	„sezamkowej	ulicy”	po	
enklawy	izolacji,	czyli	o	terytorialnych	formach	
wielkomiejskiego	sąsiedztwa;		

	 	 B.	Lisocka‐Jaegermann,	Przestrzeń	i	miejsce		
w	badaniach	nad	migracjami	transnarodowymi;		

	 	 S.	Sala,	Wpływ	procesów	globalizacji	na	czas		
i	miejsce	pracy;		

	 	 D.	Piróg,	Terytorium,	region i miejsce	w	edukacji	
geograficznej	w	kontekście	procesu	globalizacji;		

	 	 W.	Szymalski,	Wymiary	integracji	regionalnej		
w	planowaniu;		

	 	 A.	Dobrański,	A.	Stefaniszyn,	O	potrzebie	zainicjowa‐
nia	współpracy	polsko‐ukraińskiej	w	zakresie	badań	
krajobrazu	kulturowego	Ziemi	Czerwieńskiej;		

5.	 Ujęcia	i	problemy	badawcze	
we	współczesnej	geografii,	
Wyd.	Ucz.	WSG,	Bydgoszcz	
2009,	ss.	158,	12	art.,	brak	
zapisu	wyp.		

D.	Jędrzejczyk,	Od	scjentyzmu	do	humanizmu.	Geo‐
grafia	w	poszukiwaniu	nowego	paradygmatu;		

	 W.	Wilczyński,	Tradycyjne	i	nowe	poglądy	na	toż‐
samość	geografii;		

	 K.	Ostaszewska,	Źródła	innowacji	teoretycznej		
i	problemowej	w	geografii	fizycznej	XX	wieku;		

	 	 M.	Degórski,	Interdyscyplinarne	badania	środowi‐
ska	szansą	rozwoju	geografii;		

	 	 K.	Rembowska,	Paul	Vidal	de	la	Blache	a	współcze‐
sne	badania	lokalności;		

	 	 M.	Wójcik,	Geografia	wsi	– stare	i	nowe	koncepcje		
i	problemy	badawcze;		

	 	 K.	Stachowiak,	Rola	koncepcji	zakorzenienia		
w	geograficznych	badaniach	nad	globalizacją;		

	 	 I.	Łęcka,	Koncepcje	i	metody	badań	w	geografii	
medycznej;		

	 	 P.	Czapliński,	Wybrane	problemy	badawcze		
w	geografii	przemysłu;		

	 	 L.	Mierzejewska,	Rozwój	aglomeracji	a	proces	pla‐
nowania	przestrzennego;		

	 	 I.	Łęcka,	Terenowe	badania	z	zakresu	geografii	
regionalnej	poza	Polską;		

	



	 Geneza	kolokwium,	jego	organizacja	i	efekty	poznawcze																								21	

	

1	 2 3
	 	 T.	Napierała,	Problematyka	krajowych	i	zagranicz‐

nych	badań	nad	sektorem	usług	noclegowych		
w	środowisku	lokalnym;		

6.	 Geografia	regionalna	– sca‐
lenie	i	synteza	wiedzy	geo‐
graficznej,	Wyd.	UŁ,	Łódź	
2011,	ss.	218,	12	art.,		
33	wyp.		

D.	Jędrzejczyk,	Kwestia	jedności	geografii;		
A.	Suliborski,	Geografia	regionalna	a	jedność	geo‐
grafii;	

	 W.	Wilczyński,	Koncepcja	klasyczna	i	współczesna	
postać	geografii	regionalnej;	

	 M.	Wójcik,	Koncepcje	„nowej”	geografii	regionalnej;		

	 	 K.	Rembowska,	Geografia	regionalna	jako	opowieść;		

	
	

	 M.	Degórski,	Środowisko	przyrodnicze	jako	kreator	
atraktorów	oraz	czynnik	rozwoju	i	wzrostu	lepko‐
ści	regionu;	

	 	 A.	Gocłowski,	Badania	nad	przyrodniczymi	uwa‐
runkowaniami	rozmieszczenia	ludności	i	osadnic‐
twa;		

	 	 E.	Kantowicz,	S.	Kałuski,	A.	Walewski,	Relacje	czło‐
wiek	–	środowisko	przyrodnicze	jako	podstawa	
metodologiczna	koncepcji	regionalnej;		

	 	 M.	Solarz,	Geografia	wobec	podziału	świata	na	za‐
możną	Północ	i	ubogie	Południe.	Sens	meryto‐
ryczny,	kryteria	i	efekty	delimitacji	bogactwa		
i	biedy	we	współczesnym	świecie;		

	 	 I.	Łęcka,	Badania	Bliskiego	Wschodu	w	świetle	trady‐
cyjnej	i	nowej	koncepcji	geografii	regionalnej;		

	 	 M.	Płachta,	T.	Napierała,	Wykorzystanie	Internetu		
w	studiach	regionalnych;		

	 	 D.	Walkiewicz,	Geografia	regionalna	w	ośrodku	
łódzkim	–	teoria	i	praktyka	badawcza;		

7.		 Związki	geografii	z	innymi	
naukami,	Wyd.	Ucz.	WSG,	
Bydgoszcz	2012,	ss.	328,	
art.,	20,	brak	zapisu	wyp.		

M.	Degórski,	Geografia	jako	kreator	i	sorbent	wie‐
dzy	–	wzajemne	powiązania	między	dyscyplinami	
naukowymi;		

A.	Lisowski,	Geografia	a	nauki	społeczne;	
T.	Stryjakiewicz,	Związki	geografii	z	historią	i	eko‐
nomią	oraz	ich	ewolucja;		

J.	Jakóbczyk‐Gryszkiewicz,	A.	Wolaniuk,	Współpra‐
ca	geografii	z	wybranymi	naukami;		

D.	Jędrzejczyk,	Wpływ	różnych	dziedzin	nauki	na	
antypozytywistyczny	wymiar	geografii;		

M.	Madurowicz,	Spacer	geografa	po	filozoficznym	
lesie	prawdy.	Dziuple	i	prześwity;		

K.	Stachowiak,	A.	Bajerski,	Związki	geografii	z	in‐
nymi	dyscyplinami	–	próba	analizy	bibliometrycz‐
nej;		

M.	Gutry‐Korycka,	Związki	hydrologii	z	innymi	dys‐
cyplinami	naukowymi;	

K.	Ostaszewska,	Redukcjonizm	czy	triumf	teorii	
systemu?	Związki	geografii	fizycznej	i	geochemii;		
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	 	 W.	Stankowski,	Współpraca	z	archeologami	na	

przykładzie	badań	morfogenezy	obszaru	neoli‐
tycznego	stanowiska	Kadero	koło	Chartumu	(Su‐
dan);		

M.	Wójcik,	Wpływ	nauk	społecznych	na	przemiany	
teoretyczne	geografii	wsi;		

E.	Szafrańska,	Geografia	społeczna	miast	i	socjolo‐
gia	miasta	–	wspólnota	podejść	teoretyczno‐	
‐metodologicznych	i	pól	badawczych	oraz	wza‐
jemne	inspiracje;		

W.	Maik,	Szkoły	naukowe	w	studiach	miejskich	jako	
płaszczyzny	inspiracji	i	współpracy	międzydyscy‐
plinarnej.	Rozważania	na	przykładzie	szkoły	chi‐
cagowskiej	i	szkoły	kalifornijskiej;		

P.	Tobiasz‐Lis,	Geograficzny	wymiar	metod	badania	
przestrzeni	miejskiej	Kevina	Lyncha;		

E.	Klima,	W	poszukiwaniu	powiązań	geografii	religii	
z	innymi	naukami;		

S.	Mordwa,	Geografia	a	inne	nauki	zajmujące	się	
przestępczością;		

T.	Michalski,	Związki	geografii	medycznej	z	nauka‐
mi	medycznymi;		

M.	Solarz,	Geografia	polityczna	a	nauki	o	polityce		
i	stosunkach	międzynarodowych.	Zarys	stanu	wza‐
jemnych	relacji;		

B.	Bożetka,	Zjawisko	dworu	polskiego.	Przykład	
znaczenia	związków	człowieka	z	miejscem;		

B.	Sobolewska‐Wegrzyn,	Geografia	rynku	pracy		
i	jej	związki	z	innymi	naukami;		

	
	

8.	 Dorobek	polskiej	geografii	
po	konferencji	w	Rydzynie.	
Ocena	krytyczna,	Wyd.	UŁ,	
Łódź	2014,	ss.	242,	13	art.,	
95	wyp.		

A.	Rykiel,	Społeczno‐polityczne	uwarunkowania	
konferencji	w	Rydzynie;		

J.	Parysek,	Trzydzieści	lat	minęło	–	czyli	co	nam	
zostało	po	„Rydzynie”;		

D.	Jędrzejczyk,	Tradycja	i	nowatorstwo.	Od	Osiecz‐
nej	do	Rydzyny;		

M.	Degórski,	Co	nam	zostało	z	tych	paradygmatów,	
czyli	krytyczne	spojrzenie	na	geografię	fizyczną		
w	ostatnim30‐leciu	w	Polsce;		

M.	Wójcik,	Geografia	wsi	w	Polsce	po	konferencji		
w	Rydzynie;		

M.	Czerny,	Od	geografii	regionalnej	do	geografii	
rozwoju;		

A.	Boriowczak,	Badania	ewaluacyjne	rozwoju	re‐
gionalnego	jako	nowy	kierunek	badań	aplikacyj‐
nych	w	geografii	społeczno‐ekonomicznej;		

P.	Tobiasz‐Lis,	Geografia	percepcji.	Osiagnięcia,	
problemy	i	perspektywy;		

K.	Dmochowska‐Dudek,	Konflikty	społeczno‐	
‐przestrzenne	jako	nowy	przedmiot	badań	geo‐
grafii	społecznej;		
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	 	 W.	Retkiewicz,	Internet	jako	nowy	przedmiot		

w	badaniach	geograficznych;		
E.	Kantowicz,	Uwagi	po	konferencji	w	Rydzynie;		
M.	Szmytkowska,	Po‐Rydzyńska	geografia:	gdzie	jest	
i	dokąd	zmierza;		

W.	Maik,	Refleksje	dotyczące	rozwoju	polskiej	geo‐
grafii	społeczno‐ekonomicznej.	Komentarz	po	
trzydziestu	latach	od	konferencji	w	Rydzynie;		

9.	 Nowe	i	stare	perspektywy		
oraz	ujęcia	w	geografii	na	
przełomie	XX	i	XXI	wieku,	
Wyd.	UŁ,	Łódź	2016,	ss.	11	
art.,	brak	zapisu	wyp.		

Andrzej	Suliborski,	Geneza	kolokwium,	jego	organi‐
zacja	i	efekty	poznawcze;	

Wiesław	Maik,	Dziesięć	lat	kolokwium	teoretyczno‐
metodologicznego	–	refleksje	współorganizatora;	

Marek		Degórski,	Geografia	jako	dyscyplina	naukowa	
uprawiana	w	Polsce.	Jej	stan	i	perspektywy;			

Florian	Plit,	Dezintegracja	polskiej	geografii.	Wizja	
subiektywna;			

Danuta	Piróg,	Studia	na	kierunku	geografia	z	per‐
spektywy	absolwentów	wkraczających	na	rynek	
pracy:	propozycja	metodologiczna	i	wyniki	badań;	

Wiesław	Maik,	Jaka	jesteś	i	dokąd	zmierzasz	geo‐
grafio	człowieka;		

A.	Suliborski,	Koncepcja		strukturalno‐funkcjonal‐
na	w	geografii	człowieka;	

M.	Wójcik,	Koncepcja	„przedstawień	przestrzen‐
nych”	(spatial	representations)	w	geografii	czło‐
wieka;	

B.	Lisocka‐Jaegermann,	Geografia	wobec	krytycznej	
teorii	społecznej:	doświadczenia	i	perspektywy;		

P.	Tobiasz‐Lis,	Problem	dysproporcji	przestrzen‐
nych	w	badaniach	geograficznych;		

K.	Dmochowska‐Dudek,	Fotogrametria	bliskiego	
zasięgu	–	nowe	możliwości	dla	badań	w	geografii	
osadnictwa.		

Opracowanie:	W.	Maik,	A.	Suliborski.	

	

	 	



	
	 	



	

Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	9	
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DZIESIĘĆ	LAT	KOLOKWIUM	TEORETYCZNO‐METODOLOGICZNEGO		
–	REFLEKSJE	WSPÓŁORGANIZATORA	

	
Spotkania	 organizowane	 pod	 tym	 hasłem	mają	 swoją	 dziesięcioletnią	

historię.	Oceniając	ich	znaczenie	i	rezultaty	naukowe	warto	odnieść	się	do	
kilku	kwestii.		

Po	 pierwsze,	 genezę	 kolokwium	 należy	 umieścić	 we	 właściwym	 kon‐
tekście	 historycznym,	 odnosząc	 ją	 do	 określonej	 fazy	 rozwoju	 geografii	
oraz	 swoistego	 klimatu	 intelektualnego	w	nauce	 przełomu	 stuleci,	wyra‐
żonym	w	 przekonaniu,	 że	 kończy	 się	 dotychczasowy	 sposób	 uprawiania	
nauki,	 a	 nie	wiadomo	 co	przyniosą	następne	 lata.	 Ta	 nowa	 sytuacja	 była		
w	pełni	odczuwalna	także	w	środowisku	geografów,	chociaż	jej	rozpozna‐
nie	i	opis	napotykały	jeszcze	trudności.		

Warto	w	skrócie	przypomnieć	ówczesne	uwarunkowania.	Przełom	stu‐
leci	cechowały	dynamiczne	zmiany	w	nauce	i	w	świecie.	Zamiar	uchwyce‐
nia	 tej	 zmienności	 oddaje	 pierwotna	wersja	 hasła	 patronującego	 naszym	
spotkaniom,	 które	 w	 formie	 rozwiniętej	 brzmiało:	 „Podstawowe	 idee		
i	 koncepcje	 geograficzne	 w	 świetle	 przemian	 geografii	 i	 współczesnego	
świata”.	Ten		dynamiczny	rodowód	kolokwium	miał	w	praktyce	organizo‐
wanych	spotkań	wielorakie	odniesienia,	obejmujące	rozważania	na	temat	
zmian	zachodzących	w	geografii	w	fazie	postpozytywistycznej	(postscjen‐
tystycznej),	 zmieniających	się	ujęć	geograficznych	w	badaniach	 	otaczają‐
cej	rzeczywistości	oraz	funkcji	nauki	i	geografii	we	współczesnym	świecie.	
Należy	 pamiętać,	 że	 od	 kilkunastu	 lat	 trwa	w	 geografii	 ożywiona	 debata	
nad	teoretyczno‐metodologicznymi	podstawami	tej	dyscypliny,	nasilają	się	
spory	dotyczące	kondycji	i	tożsamości	geografii	w	warunkach	cechującego	
ją	pluralizmu	filozoficzno‐metodologicznego.	W	tej	sytuacji	rodziła	się	po‐
trzeba	powrotu	do	źródeł	i	ożywienia	debaty	na	temat	podstawowych	idei	
i	koncepcji	w	geografii	po	to,	aby	móc	lepiej	i	racjonalniej	ocenić	rozmaite	
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nowe	idee	filozoficzno‐metodologiczne	przenikające	do	badań	geograficz‐
nych.	

Po	drugie,	warto	przypomnieć	przesłanki,	które	determinowały	organi‐
zację	i	charakter	tych	spotkań.	Punktem	wyjścia	w	założeniach	programo‐
wych	 organizatorów	 była	 ocena	 stanu	 geografii	 polskiej,	 a	 zwłaszcza	 jej	
niekorzystnych	tendencji	rozwojowych,	takich	jak	nasilenie	się	zjawisk	dez‐
integracyjnych,	osłabienie	nurtu	rozważań	ogólnogeograficznych	oraz	dys‐
kusji	nad	metodami	badań.	W	tej	sytuacji	należało	–	zdaniem	organizatorów	
–	 podjąć	 i	 rozwijać	 uogólniony	 dyskurs	 geograficzny	 poświęcony	 podsta‐
wom	 filozoficzno‐metodologicznym	 geografii,	 jej	 roli	 w	 nauce	 i	 współcze‐
snym	świecie	oraz	związkom	z	innymi	dyscyplinami	naukowymi.	Jednocze‐
śnie	 spotkania	 te	miały	–	w	naszym	zamyśle	–	ułatwiać	komunikację	nau‐
kową	pomiędzy	 przedstawicielami	 różnych	dyscyplin	 geograficznych	 i	 po‐
koleń	 różniących	 się	 poglądem	w	 sprawie	 tożsamości	 i	 jedności	 geografii	
oraz	 sposobu	 jej	 uprawiania,	 a	 także	 być	 miejscem	 prezentacji	 dokonań	
młodych	 badaczy.	 Te	 przesłanki	 określiły	 charakter	 spotkań.	Wskazywała	
na	 to	 zresztą	 ich	 nazwa	 –	 kolokwium	 jako	 forum	 rozmowy	 i	 refleksji	 nad	
specyficznym	 oglądem	 świata	 przez	 geografię	 i	 geografów.	 Zakładaliśmy	
więc	a’priori	otwartą	formułę	spotkań,	a	ich	ważną	częścią	miały	być	dys‐
kusje	i	polemiki.	To	wszystko	kształtowało	specyficzną	atmosferę	spotkań,	
umożliwiającą	swobodną	wymianę	myśli.		

Tematyka	dotychczasowych	dziewięciu	spotkań	była	różnorodna,	szero‐
ko	 zarysowana,	 z	 ukierunkowaniem	 na	 debatę	 dotyczącą	 podstawowych	
idei	 i	 koncepcji	 w	 geografii.	 Pewną	 specyfiką	 spotkań	 była	 ich	 zmienność	
pod	względem	przestrzennym	i	 formalnym.	Odbyły	się	one	w	trzech	miej‐
scach:	Toruniu,	Łodzi	 i	Bydgoszczy	pod	patronatem	kolejno	trzech	uczelni:	
Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika,	Uniwersytetu	Łódzkiego	i	Wyższej	Szkoły	
Gospodarki.		

W	 tematyce	kolokwiów	brak	 jest,	 na	pierwszy	 rzut	 oka,	 jakiegoś	upo‐
rządkowania,	pewnego	spójnego	w	układzie	logicznym	wynikania	proble‐
matyki	(tabela,	s.	18.).	Nie	chcemy	post	factum	idealizować	naszych	wybo‐
rów	–	wynikały	one	raczej	z	osobistych	zainteresowań	i	poglądów	inicjato‐
rów	 tych	 spotkań.	 Każdy	 z	 nas	 niejednokrotnie	 nieco	 inaczej	 postrzegał		
i	identyfikował	tematy	ważne	w	dyskusji.	Pomimo	pewnych	różnic	istniała	
jednak	między	nami	pewna	 zgoda	w	kilku	 istotnych	 sprawach.	Wynikała	
ona	 z	 konstatacji	 akceptowanej	 przez	 nas	 koncepcji	 geografii	 jako	 nauki	
oraz	diagnozy	jej	aktualnego	stanu.	Były	to	pewnego	rodzaju	zworniki	orga‐
nizujące	 nasze	 działania	w	 całość,	 budujące	wspólnotę	 naszych	 poglądów.	
Wśród	nich	należy	wymienić	trzy	założenia	(tezy)	wyrażające	–	explicite	lub	
implicite	–	nasze	oczekiwania	dotyczące	dalszego	rozwoju	geografii.		

Po	pierwsze	zakładaliśmy,	że	współczesna	geografia	powinna	być	„roz‐
pięta”	pomiędzy	dążeniem	do	ochrony	 jej	 jedności	 i	 tożsamości	 a	 rozwo‐
jem	poszczególnych	subdyscyplin	geograficznych	wnoszących	szybki	przy‐
rost	 wiedzy	 specjalistycznej	 oraz	 poszerzanie	 pola	 badawczego.	 Można	
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stwierdzić,	że	problematyka	tożsamości	i	jedności	geografii	była	obecna	na	
prawie	wszystkich	spotkaniach,	zwłaszcza	zaś	na	kolokwiach	nr	1	pt.	Geo‐
grafia	 jako	 nauka	 o	 przestrzeni,	 środowisku	 i	 krajobrazie	 (Toruń,	 2004),		
nr	2	nt.	Człowiek	w	badaniach	geograficznych	(Łódź,	2005),	nr	6	pt.	Geogra‐
fia	regionalna	–	scalenie	 i	synteza	wiedzy	geograficznej	 (Łódź,	2009),	nr	4	
pt.	Terytorium,	region,	miejsce	–	czas	i	przestrzeń	w	geografii	(Łódź,	2007).	

Po	 drugie,	 zakładaliśmy,	 że	 rozwój	 geografii	 powinien	 być	 „rozpięty”	
pomiędzy	potrzebą	 zachowania	 tradycji	myśli	 geograficznej	 a	konieczno‐
ścią	 jej	modernizacji	 i	 rekonstrukcji	 problemowej	 i	 teoretyczno‐metodo‐
logicznej.	Wynikało	 to	 z	 przekonania,	 że	 rozwój	 geografii	 powinien	mieć	
charakter	 ewolucyjny	 i	 opierać	 się	 na	 dwóch	 zasadach:	 historycznej	 cią‐
głości	 i	 racjonalności	zmian	wewnątrz	dyscypliny.	 Inaczej	mówiąc	proces	
wyłaniania	 się	 intelektualnych	 innowacji	musi	 być	 „osadzony”	w	 tradycji	
geograficznej	i	podlegać	z	tego	punktu	widzenia	krytycznej	selekcji.	Świa‐
domość	 ta	wyznaczała	 tematykę	kilku	 spotkań	–	przede	wszystkim	kolo‐
kwium	nr	1	nt.	podstawowych	idei	i	koncepcji	w	geografii	(Toruń,	2004),	
kolokwium	nr	 2	 nt.	 problematyki	 człowieka	w	badaniach	 geograficznych	
(Łódź,	2005),	kolokwium	nr	3	nt.	roli	geografii	w	badaniu	przemian	współ‐
czesnego	świata	(Bydgoszcz,	2006),	kolokwium	nr	5	nt.	ujęć	i	problemów	
badawczych	 we	 współczesnej	 geografii	 (Bydgoszcz,	 2008),	 kolokwium		
nr	9	nt.	dorobku	polskiej	geografii	po	konferencji	w	Rydzynie	(Łódź,	2012)	
oraz	planowanego	spotkania	w	Spale	(2014)	nt.	nowych	perspektyw	i	ujęć		
w	geografii	na	przełomie	XX	i	XXI	w.	

Po	 trzecie,	byliśmy	przekonani	o	potrzebie	rozwijania	świadomości	 fi‐
lozoficzno‐metodologicznej	 w	 środowisku	 geografów	 akademickich.	 Po‐
stuluje	ona	niezbędność	nieustannej	debaty	na	 temat	historii	 intelektual‐
nej	 geografii,	 w	 tym	 geografii	 polskiej,	 a	 także	 podstawowych	 koncepcji		
i	 idei	geograficznych.	Można	z	pewnym	uproszczeniem	stwierdzić,	 że	 ist‐
niejące	prace	poświęcone	historii	geografii	w	Polsce	stanowią	w	znacznej	
mierze	prezentację	wydarzeń,	problematyki,	rozwoju	poszczególnych	dys‐
cyplin	 i	 ośrodków	 geograficznych.	 Brak	 w	 nich	 rekonstrukcji	 przemian	
świadomości	metodologicznej,	określenia	momentów	zwrotnych	w	rozwo‐
ju	 dyscypliny,	 analizy	 przejścia	 od	 jednego	 ładu	 paradygmatycznego	 do	
drugiego.	Stwierdzić	można,	że	takie	próby	były	obecne	w	naszych	spotka‐
niach	 poczynając	 od	 kolokwium	 nr	 1	 nt.	 podstawowych	 koncepcji	 i	 idei		
w	geografii	(Toruń,	2004)	do	planowanego	kolokwium	poświęconego	no‐
wym	perspektywom	i	ujęciom	we	współczesnej	geografii	(Spała,	2014).		

Podsumowując,	 warto	 odpowiedzieć	 na	 dwa	 pytania:	 czy	 wszystkie	
zamysły	 organizatorów	 spotkań	 zostały	 zrealizowane?	 oraz	 jakie	 są	 ich	
efekty?	 Generalnie	 biorąc,	 nasza	 ocena	 jest	 pozytywna,	 chociaż	 zdajemy	
sobie	sprawę,	że	może	być	ona	subiektywna.	Istotnym	walorem	tych	spo‐
tkań	naukowych	–	zgodnie	z	pierwotnym	zamysłem	organizatorów	–	była	
rewitalizacja	dyskusji	na	tematy	ogólnogeograficzne	w	ujęciu	teoretyczno‐	
‐metodologicznym,	 osadzona	 w	 kontekście	 powrotu	 do	 źródeł	 geografii	
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jako	nauki.	Niewątpliwym	efektem	naukowym	–	oprócz	organizacji	konfe‐
rencji	 naukowych	 i	 żywej	 dyskusji	 na	 tych	 spotkaniach	 –	 jest	 publikacja	
dziewięciu	 tomów	 zawierających	 materiały	 z	 obrad	 w	 postaci	 tekstów	
wygłoszonych	referatów	oraz	toczącej	się	dyskusji.	Naszym	zdaniem	prace	
te	mogą	mieć	 istotne	znaczenie	dla	młodego	pokolenia	 geografów,	wkra‐
czających	w	świat	wiedzy	geograficznej:	 studentów,	doktorantów	 i	młod‐
szych	 pracowników	 naukowych.	Warto	 zaznaczyć	 także,	 że	 wspomniane	
spotkania	 cieszyły	 się	 pewnym	 zainteresowaniem,	 gromadziły	 przedsta‐
wicieli	różnych	pokoleń	geografów,	z	prawie	wszystkich	ośrodków	geogra‐
ficznych.	
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Zarys	treści:	Celem	artykułu	jest	ocena	uwarunkowań	zewnętrznych	i	wewnętrz‐
nych	 funkcjonowania	 geografii	 oraz	 subiektywne	 spojrzenie	 na	 geografię	 jako	
dyscyplinę	 naukową,	 która	 tak	 jak	 cała	 nauka	 podlega	 obecnie	 bardzo	 szybkim	
zmianom	zarówno	organizacyjnym,	jak	i	aksjologicznym.	Szczególną	uwagę	zwró‐
cono	na	zmianę	sposobu	zarządzania	nauką,	charakteru	badań	oraz	pozycji	geo‐
grafii	w	 systemie	 nauki.	 Postawiono	 pytanie	 o	 zasadniczym	 znaczeniu	 dla	 przy‐
szłości	geografii:	 jakie	są	perspektywy	jej	rozwoju	zarówno	w	wymiarze	meryto‐
rycznym,	 jak	 i	 organizacyjnym.	 Co	 geografia	 może	 wnieść	 do	 systemu	 nauki		
i	jakie	stoją	przed	nią	wyzwania	w	tak	szybko	zmieniającym	się	świecie.	
	
Słowa	kluczowe:	geografia,	zarządzanie	nauką,	komercjalizacja	badań	naukowych.	

1. WSTĘP	

Na	 temat	 geografii	 jako	 dyscypliny	 naukowej,	 jak	 również	 jej	 podstaw	
merytorycznych	oraz	osiągnięć	w	zakresie	diagnozowania	i	prognozowania	
zmian	zachodzących	w	środowisku	wypowiadałem	się	bardzo	często,	głów‐
nie	 w	 ramach	 kolokwiów	 teoretyczno‐metodologicznych	 (Degórski	 2005;	
2006;	 2007;	 2008;	 2009;	 2011;	 2012;	 2013),	 czy	 też	w	 czasie	 konferencji	
organizowanych	 przez	 Komitet	 Nauk	 Geograficznych	 Polskiej	 Akademii		
Nauk	 (Degórski	 i	 in.	 1998;	 Degórski	 2005).	 Opracowania	 te	 odnosiły	 się	
jednak	w	głównej	mierze	do	problemów	badawczych	geografii,	 jej	miejsca	
we	współczesnym	świecie	nauki,	a	w	mniejszym	stopniu	do	aspektów	funk‐
cjonowania	 naszej	 dyscypliny	 w	 Polsce,	 na	 tle	 współczesnych	 procesów	
zachodzących	nie	tylko	w	obrębie	samej	dyscypliny	naukowej,	jaką	jest	geo‐
grafia,	ale	również	w	kontekście	jej	uwarunkowań	zewnętrznych.		

Tocząca	się	od	dłuższego	czasu	dyskusja	nawiązująca	do	fundamental‐
nych	pytań,	jakie	są	uwarunkowania	funkcjonowania	geografii	w	systemie	
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nauki	oraz	jak	ma	wyglądać	przyszłość	geografii	jako	dyscypliny	naukowej	
uprawianej	w	naszym	kraju	(Bański	2013;	Churski	2013),	skłoniła	mnie	do	
pewnej	 refleksji	w	 tym	 zakresie.	 Celem	przedstawionej	 opinii	 jest	 zatem	
ocena	uwarunkowań	zewnętrznych	 i	wewnętrznych	funkcjonowania	geo‐
grafii	oraz	moje	subiektywne	(na	podstawie	doświadczenia	zawodowego)	
spojrzenie	na	naszą	dyscyplinę	naukową,	która	tak	jak	cała	nauka	podlega	
obecnie	bardzo	szybkim	zmianom	zarówno	organizacyjnym,	jak	i	aksjolo‐
gicznym.	Powstaje	zatem	pytanie	o	zasadniczym	znaczeniu	dla	przyszłości	
geografii,	 jakie	są	perspektywy	jej	rozwoju	zarówno	w	wymiarze	meryto‐
rycznym,	jak	i	organizacyjnym.	Co	geografia	może	wnieść	do	systemu	nau‐
ki	i	jakie	stoją	przed	nią	wyzwania	w	tak	szybko	zmieniającym	się	świecie.		

2. KSZTAŁTOWANIE	SIĘ	NOWEGO	MODELU	ZARZĄDZANIA	NAUK	 	

Postęp	 cywilizacyjny	 i	 zmiany	 zachodzące	 w	 finansowaniu	 nauki	 we	
współczesnym	 systemie	 społeczno‐gospodarczym	 sprawiają,	 że	 badania	
naukowe	 poza	 funkcją	 poznawczą,	 coraz	 silniej	 spełniają	 funkcję	 aplika‐
cyjną,	 co	 jest	 zgodne	 z	 zapotrzebowaniem	 i	 oczekiwaniami	 społecznymi.	
Coraz	więcej	prac	badawczych	w	wielu	dyscyplinach	naukowych	wykony‐
wanych	 jest	 na	 bezpośrednie	 zapotrzebowanie	 określonej	 grupy	 odbior‐
ców	 lub	 potrzeb	 ogólnoludzkich	 (np.	 badania	medyczne).	 Prace	 te	 łączą		
w	 sobie	 wiedzę	 uzyskaną	 w	 wyniku	 wieloletnich	 badań	 podstawowych		
z	ich	weryfikacją,	a	następnie	wdrażaniem	dla	celów	praktycznych.	Jednym	
z	czynników	zwiększania	się	udziału	badań	stosowanych	są	niewątpliwie	
postępujące	zmiany	w	systemie	finansowania	badań	naukowych.	Mecenat	
państwa,	jako	subsydenta	rozwoju	nauki	ze	środków	budżetowych,	zostaje	
coraz	mocniej	wspierany	przez	inne	źródła		dotowania,	w	przypadku	geo‐
grafii	głównie	przez	podmioty	administracji	państwowej	 i	samorządowej.	
Te	 dość	 rewolucyjne	 zmiany	w	 zakresie	 finansowania	 badań	 naukowych	
wpływają	na	model	 zarządzania	 jednostkami	badawczymi	oraz	organiza‐
cję	 badań.	 Stawia	 to	 również	 przed	 naukowcami	 nowe	 wyzwania,	 które	
łączą	w	sobie	potencjał	wiedzy	merytorycznej	z	zakresu	własnej	działalno‐
ści	 badawczej	 i	 umiejętności	 organizacyjne.	Niezbędni	 są	 zatem,	w	 coraz	
większym	stopniu,	 ludzie	o	bardzo	wszechstronnych	zdolnościach	zarów‐
no	merytorycznych	 (posiadający	 niekwestionowaną	wiedzę),	 jak	 i	mena‐
dżerskich	 (posiadający	 umiejętność	 organizowania	 i	 zarządzania	 proce‐
sem	badawczym).	Oczywiście	nie	jest	łatwo	znaleźć	osoby,	które	jednocze‐
śnie	są	doskonałymi	specjalistami	w	swojej	dziedzinie	wiedzy	i		posiadają	
zdolności	menedżerskie.		

Często	w	dyskusjach,	również	prowadzonych	na	łamach	czasopism	na‐
ukowych,	w	tym	„Przeglądu	Geograficznego”,	wskazuje	się	na	konieczność	
poszukiwania	 liderów,	 czyli	 ludzi	 charakteryzujących	 się	wiedzą	meryto‐
ryczną,	doświadczeniem	badawczym,	pewną	 charyzmą	 i	umiejętnościami	
zarządczymi.		Jakkolwiek	w	życiu	codziennym	lider		kojarzony	jest	z	partią	
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polityczną	 lub	 też	 korporacją,	 to	 jednak	 w	 każdej	 grupie	 ludzi,	 również		
w	 nauce,	 pojawiają	 się	 liderzy,	 którzy	 dysponują	 zdolnościami	 łączącymi	
umiejętności	badacza	i	menedżera.	Przywództwo	wymaga	zdolności,	które	
potrzebne	są	do	efektywnego	i	naturalnego	prezentowania	wizji,	a	dopiero	
podążanie	w	kierunku	jej	realizacji	prowadzi	do	wspaniałych,	zakładanych	
i	oczekiwanych	 	 rezultatów.	Proces	 ten	angażuje	umiejętności	komuniko‐
wania	się,	tworzenia	efektywnych	relacji	między	ludźmi	w	organizacji	bu‐
dowania	pozytywnych	powiązań	i	społecznych	postaw	do	osiągania	sukce‐
sów	i	spełniania		aspiracji.	

Istotą	przywództwa	jest	zatem	posiadanie	wizji	przyszłości.	Musi	to	być	
wizja	dająca	się	jasno	i	mocno	wyartykułować	w	czasie	jej	realizacji.	Każ‐
dy,	kto	odnalazł	w	sobie	wizję	 i	 jest	 jej	autorem,	odczuwa,	widzi	oraz	po‐
trafi	ją	jasno	i	przekonująco	przedstawić	posiada	potencjał	przyjęcia	funk‐
cji	lidera.	Nie	należy	przy	tym	mylić	nawiedzonych	marzycieli	i	utopistów		
z	 ludźmi	posiadającymi	konkretne	wizje.	Wizja	w	tym	sensie	ma	związek	
ze	zdolnościami	pokazywania	dalszych	możliwości	na	różnych	poziomach	
aktywności	 i	 doświadczenia	 badaczy.	 Według	 psychologów	 społecznych	
najbardziej	oddziałująca	i	inspirująca	wizja	jest	związana	z	naszym	głosem	
wewnętrznym,	który	woła	 i	nadaje	kierunek	działaniom	związanym	z	ce‐
lem,	do	którego	podążamy	(Piasecki	2004).		

W	nauce	poza	cechą	lidera,	którą	należy	wiązać	bardziej	z	aspektem	or‐
ganizacji	 badań,	 bardzo	 istotny	 jest	 element	 potencjału	 i	 doświadczenia	
naukowego	 oraz	 autorytetu	 naukowego,	 który	 kształtują	 relacje	 mistrz		
–	 uczniowie.	 W	 społeczności	 akademickiej	 zawsze	 istniał	 model	 „mistrz	
–	uczniowie”	i	pomimo	że	model	ten	funkcjonuje	już	tysiące	lat,	nadal	jest	
niekwestionowanym	 sposobem	 relacji	 międzyludzkich,	 dającym	 	 niepo‐
wtarzalną		możliwość	kształtowania	się	rozwoju	intelektualnego	młodych	
naukowców	 i	 rozwoju	 ich	myśli	oraz	 inspiracji	 twórczych.	Oderwanie	się	
od	 tej	prostej	 formy	ewolucyjnego	rozwoju	myśli	prowadzi	do	zubożenia	
intelektualnego	i	przerwania	ciągłości	intelektualnych	inspiracji.	 	Nic	bar‐
dziej	nie	rozwija	umysłów	młodych	naukowców	jak	dyskusja	merytorycz‐
na,	nie	pozbawiona	prowokacji	 	 i	 swady.	To	właśnie	w	czasie	krytycznej,		
a	 zarazem	 twórczej	 wymiany	myśli	 rodzą	 się	 nowe	 idee	 i	 problemy	 ba‐
dawcze,	 które	 z	 uwagi	 na	 posiadane	 doświadczenie	 merytoryczne	 mi‐
strzów,	pozwala	uniknąć	dyletanctwa	i	„wywarzania	już	otwartych	drzwi”.	
Powstaje	zatem	pytanie,	 czy	w	polskich	ośrodkach	geograficznych	zacho‐
dzi	takie	zjawisko,	czy	początkujący	pracownicy	naukowi	korzystają	z	do‐
świadczenia	swoich	starszych	kolegów.	Myślę,	że	zmieniający	się	w	sposób	
rewolucyjny	 aparat	 badawczy,	 nowe	 technologie,	 informatyzacja,	 a	 tym	
samym	zmiana	sposobu	uprawiania	nauki	i	warsztatu	badawczego,	w	wie‐
lu	przypadkach	jest	czynnikiem	wpływającym	na,	a	nawet	ograniczającym	
relacje	międzypokoleniowe.			

Należy	zastanowić	się	zatem,	jakie	mechanizmy	w	funkcjonowaniu	jed‐
nostek	 geograficznych	w	Polsce	 są	w	 stanie	wzmocnić	 ich	 spójność	 i	 od‐
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porność	 na	 czynniki	 zarówno	 wewnętrzne	 (endogeniczne)	 i	 zewnętrzne	
(egzogeniczne).	Dychotomiczna	 struktura	przedmiotowa	geografii	 już	 sa‐
ma	 z	 siebie	 powoduje	 wykorzystywanie	 przez	 geografów	 przedmiotów	
badań	 i	metodyki	 ich	 analizy,	 usytuowanych	w	 trzech	obszarach	wiedzy:	
(i)	 obszarze	 nauk	 społecznych	 (dziedzina	 nauk	 społecznych	 –	 socjologia,	
dziedzina	nauk	 ekonomicznych	 –	 ekonomia),	 (ii)	 obszar	 nauk	przyrodni‐
czych	 (dziedzina	 nauk	 biologicznych	 –	 ekologia,	 ochrona	 środowiska,	
dziedzina	nauk	o	Ziemi	–	geologia,	 geofizyka),	 (iii)	obszar	nauk	 technicz‐
nych	(dziedzina	nauk	technicznych	–	kartografia,	urbanistyka).	Tak	szeroki	
przedmiotowy	zakres	zainteresowań	geografów	jest	przyczyną	dużej	róż‐
norodności	 podejmowanych	 tematów	 badawczych,	 bardzo	 często	 nader	
odległych	 od	 siebie	 z	 merytorycznego	 punktu	 widzenia,	 co	 nie	 ułatwia	
wewnątrzjednostkowego	 integrowania	 	 badań.	Dodatkowo	procesowi	 in‐
tegracji	badań	nie	sprzyja		instytucjonalny	brak	pozyskania	dużych	projek‐
tów	 rozwiązujących	 ważne	 zagadnienia	 środowiskowo‐społeczno‐gospo‐
darcze,	bazujących	na	rzeczywistych	szeroko	zdefiniowanych	problemach	
badawczych	 z	 zakresu	 studiów	 geograficznych,	 jakkolwiek	 pewne	 próby	
pozyskania	takich	projektów	wykazały,	że	nie	jest	to	niemożliwe.	Przykła‐
dem	takich	przedsięwzięć	ogólnokrajowych	może	być	projekt	zamawiany	
„Ekstremalne	zdarzenia	meteorologiczne	i	hydrologiczne	w	Polsce	(Ocena	
zdarzeń	 oraz	 prognozowanie	 skutków	 dla	 środowiska	 życia	 człowieka)”	
koordynowany	przez	profesora	Jacka	 Janię,	czy	też	wewnątrz‐	 jednostko‐
we	projekty	realizowane	w	IGiPZ	PAN,	jak	na	przykład	projekt	NCN	„Wie‐
lokryterialna	ocena	wpływu	wybranych	korytarzy	drogowych	na	środowi‐
sko	przyrodnicze	i	rozwój	społeczno‐ekonomiczny	obszarów	przyległych”	
koordynowany	przez	prof.	Tomasza	Komornickiego	czy	też	projekt	„Ener‐
getyka	wiatrowa	w	kontekście	ochrony	krajobrazu	przyrodniczego	i	kultu‐
rowego	 w	 województwie	 kujawsko‐pomorskim”	 koordynowany	 przez	
prof.	Marka	Degórskiego.	Brak	jest	jednak	nowych	zintegrowanych	projek‐
tów	dotyczących	istotnych	problemów	realizowanych	w	skali	kraju,	a	do‐
datkowo		duże	rozdrobnienie	tematów	badawczych	finansowanych	samo‐
dzielnie	z	budżetu	państwa,	brak	znaczących	syntez	naukowych	i	koordy‐
nacji	 badań	 na	 poziomie	 krajowym	 osłabia	 pozycję	 naszej	 dyscypliny.		
Z	jednej	strony	jest	to	przyczyną	produkcji	naukowej	publikowanej	w	wy‐
dawnictwach	o	zasięgu	lokalnym,	mało	znanej	w	wymiarze	ogólnopolskim,	
z	 drugiej	 	 trudniej	 jest	 pozyskiwać	 środki,	 gdyż	 badania	mają	 coraz	 bar‐
dziej	przyczynkowy	charakter	lub	są	studiami	przypadku.	Szczególnie	do‐
tyczy	to		geografii	fizycznej,	gdzie	z	uwagi	na	zasięg	przestrzenny	studiów,	
często		prowadzonych	w	wymiarze	miejsca	(topicznym),	trudna	jest	wery‐
fikacji	wyniku	i	jego	ekstrapolacja	przestrzenna.		
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3. KOMERCJALIZACJA	NAUKI	

Wraz	z	ewolucją		postrzegania	przez	społeczeństwo		roli	nauki		i		ocze‐
kiwań	wobec	 jej	 funkcjonowania,	 a	 także	następującymi	 zmianami	 zasad	
jej	finansowania	i	sposobu	jej	uprawiania,	nauka	ulega	w	coraz	większym	
stopniu	 procesom	 komercjalizacji.	 W	 wielu	 dyscyplinach	 naukowych,		
w	 tym	w	 geografii,	 	 coraz	wyraźniej	 widać	 silny	 rozwój	 badań	 stosowa‐
nych,	ukierunkowanych	na	wskazywanie	konkretnych		rozwiązań	proble‐
mów	 bazujących	 na	 kryteriach	 naukowych	 –	 diagnozie	 stanu,	 propozy‐
cjach	 usprawniania	 funkcjonowania	 systemu	 środowiska	 geograficznego		
i	prognozowaniu	efektów	działań	optymalizacyjnych.	W	geografii	opraco‐
wania	 takie	 dotyczą	 najczęściej	 optymalizacji	 funkcjonowania	 systemu	
przyrodniczego	 czy	 też	 społeczno‐gospodarczego	 i	wskazywania	 konflik‐
tów	środowiskowo‐społecznych	oraz	dróg	 ich	minimalizowania,	 co	gene‐
ralnie	ma	wpływać	na	wypracowanie	rozwiązań	podnoszących	jakość	ży‐
cia	 człowieka.	 Trzeba	 jednak	 podkreślić,	 że	 to	 nie	 środowisko	 jest	
uprzedmiotowieniem	 konfliktu,	 lecz	 człowiek,	 którego	 bezpośrednie	 lub	
pośrednie	 oddziaływanie	 na	 środowisko	 jest	 przyczyną	 jego	 degradacji		
w	kontekście	zasobu	lub	właściwości,	 jak	również	próby	jego	kształtowa‐
nia	 w	 kierunku	 minimalizowania	 negatywnych	 konsekwencji	 procesów	
naturalnych	z	punktu	widzenia	człowieka.	Niezależnie	od	kierunku	bada‐
nych	relacji,	człowiek	–	środowisko	czy	też	środowisko	–	człowiek,	bada‐
nia	takie	bardzo	często	otrzymują	dedykowane	finansowanie,	szczególnie	
kiedy	istnieje	zapotrzebowanie	społeczne	na	ich	efekty.	

Jak	 już	 wspomniano,	 współczesna	 nauka,	 szczególnie	 w	 kontekście	
prowadzenia	badań	aplikacyjnych,	potrzebuje	menedżerów,	którzy	potra‐
fią	sprawnie	zarządzać	projektami	i	posiadają	umiejętności	marketingowe.	
W	realizacji	tego	typu	badań	produkt	naukowy	staje	się	dobrem	posiadają‐
cym	wartość	dodaną,	za	którą	ktoś	chce	zapłacić.	Wśród	geografów	widać	
już	wyraźnie	zainteresowanie	 tą	 formą	działalności,	szczególnie	w	gronie	
geografów	społeczno‐ekonomicznych,	chociaż	coraz	częściej	 i	wśród	geo‐
grafów	fizycznych	znajduje	ona	coraz	większe	uznanie.	Geografowie	anga‐
żują	 się	w	 różnego	 typu	 ewaluacje,	 opinie	 lokalizacyjne,	 oceny	 oddziały‐
wania	na	środowisko,	 itd.	W	tym	miejscu	należy	sobie	tylko	postawić	py‐
tanie,	czy	to	jest	jeszcze	nauka,	czy	już	konsulting	i	gdzie	przebiega	bardzo	
delikatna	granica	pomiędzy	tymi	formami	aktywności	naukowca.	Czy	bar‐
dzo	silne	zaangażowanie	się	naukowców	w	prace	o	charakterze	praktycz‐
nym	nie	jest	już	sprowadzaniem	nauki	do	roli	odtwórczej,	pewnym	działa‐
niem,	w	którym	 	 liczy	 się	 tylko	efekt	utylitarny,	 oczekiwany	przez	 zama‐
wiającego?	 Gdzie	 jest	 spełnione	 podstawowe	 kryterium	 funkcjonowania	
nauki	 jako	 twórczej	 działalności	 człowieka?	 Niewątpliwie,	 geografia	 jest	
nauką	dualistyczną,	spełnia	warunki	zaklasyfikowania	jej	tak	do	nauk	pod‐
stawowych,	 	 jak	 i	 stosowanych.	 Trzeba	 jednak	 pamiętać,	 że	 nauki	 stoso‐
wane	 również	 korzystają	 z	 wiedzy	 podstawowej	 i	 eksperymentu	 nauko‐
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wego,	 którego	wyniki	 wykorzystywane	 są	 do	 opracowywania	 rozwiązań	
dla	praktyki.	 	W	mojej	opinii	te	dwie	formy	uprawiania	nauki	 	muszą	być	
bardzo	mocno	ze	sobą	powiązane,	 szczególnie	w	kreowaniu	nowych	roz‐
wiązań	metodologicznych	

Współczesna	 nauka	 musi	 wychodzić	 naprzeciw	 oczekiwaniom	 rynku		
i	być	otwarta	na	wyzwania	 społeczne.	Niezależnie	od	kierunku	zapotrze‐
bowania	 społecznego	 na	 rozwiązywanie	 konkretnych	 zadań	 badawczych	
należy	jednak	dążyć	do	wysokiej	jakości	produktu	naukowego,	abstrahując	
również	 od	 charakteru	 studiów,	 tego	 czy	 są	 to	badania	podstawowe,	 czy	
też	 aplikacyjne.	 Istotna	 jest	 rola	 osób	 przyjmujących	 na	 siebie	 odpowie‐
dzialność	 naukową	 za	 merytoryczną	 stronę	 projektu.	 Można	 postawić		
w	 tym	miejscu	kolejne	pytanie,	 czy	Mistrza	–	doświadczonego	naukowca	
może	zastąpić	menedżer,	 często	o	bardzo	krótkim	stażu	pracy	naukowej,	
natomiast	niekwestionowanych	zdolnościach	zarządzania.	W	mojej	opinii	
na	pewno	nie,	może	on	 jedynie	wspomagać	 zespoły	badawcze	w	kontro‐
lowaniu	rynku	i	sprawnym	zarządzaniu	projektami.	Jeżeli	uczelnie	i	insty‐
tuty	badawcze	mają	nadal	spełniać	swój	podstawowy	obowiązek	statuto‐
wy,	jakim	jest	poznanie	naukowe,	muszą	być	ukierunkowane	na	działania	
twórcze,		
a		badania	aplikacyjne	osadzone	powinny	być	w	wysokiej	jakości	studiach	
poznawczo‐utylitarnych,	 realizowanych	 pod	 kierunkiem	 wybitnych	 spe‐
cjalistów,	mających	już	doświadczenie	merytoryczne.	

Rozpowszechniony	 jest	pogląd	wyrażany	przez	wielu	badaczy,	że	geo‐
grafia	 jest	dyscypliną	naukową,	 	której	 jednym	z	 	zadań	 jest	 implemento‐
wanie	wyników	badań	do	działań	praktycznych,	a	jej	zakres	zainteresowań	
jest	 kompilacją	 i	 sumą	wieloelementowego	 zbioru	wiedzy	odnoszącej	 się	
do	 funkcjonowania	poszczególnych	elementów	megasystemu	 środowiska	
geograficznego.	Takie		postrzeganie	roli	naszej	dyscypliny	można	już	zna‐
leźć	w	powstałej	ponad	sto	pięćdziesiąt	lat	temu	w	pracy	Francisa		Galtona	
(1855),	 który	 pisał,	 iż	 geografia	 jest	 dyscypliną	 naukową	 poszerzającą		
w	sposób	osobliwy	postrzeganie	rzeczywistości,	zbierającą		razem	rozpro‐
szoną	wiedzę	innych	nauk,	nadając	każdej		z	nich	znaczenia,	którego	były‐
by	 pozbawione	 brane	 pod	 uwagę	 osobno.	 Jednocześnie	wielu	 geografów	
podkreślało	 służebny	 charakter	 naszej	 dyscypliny	wobec	 społeczeństwa.	
W	roku	1934	profesor	Stanisław	Pawłowski	w	wystąpieniu	zamykającym	
Kongres	Międzynarodowej	Unii	Geograficznej	w	Warszawie	stwierdził,	że	
geografia	idzie	w	pierwszym	szeregu	nauk,	które	służą	państwu.		

4. NAUKA	VERSUS	KONSULTING	NAUKOWY	

Wielu	geografów	w	opracowaniach		o	charakterze	konsultingowym		do‐
strzega	olbrzymie	zagrożenie	dla	naszej	dyscypliny	naukowej	 	 twierdząc,	
że	jeżeli	geografia	ma	pozostać	nauką	czystą,	zgodnie	z	definicją	nauki	jako	
kategorią	twórczego	poznania	rzeczywistości,	musi	dążyć	do	uzyskiwania	
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wysokiej	wartości	produktu	naukowego	bazującego	na	oryginalnych,	rze‐
telnych	 i	weryfikowalnych	danych.	Dotyczy	to	zarówno	badań	podstawo‐
wych	 opartych	 na	 eksperymencie	 naukowym,	 jak	 i	 badań	 stosowanych,	
implementujących	wyniki	badań	do	działań	praktycznych.		

Niestety,	 coraz	 częściej	 zdarza	 się,	 że	 analizując	 zakres	merytoryczny	
treści	prac	eksperckich	można	doszukać	się	bardzo	znaczącego	wykorzy‐
stania	zasobu	danych	 i	 informacji	 	pozyskanych	na	podstawie	wiedzy	za‐
mieszczonej	w	 Internecie,	 nie	weryfikowalnej	 i	 bardzo	 często	 obciążonej	
błędami.	Wielu	badaczy,	 i	 to	niestety	posiadających	 już	stopnie	naukowe,		
a	nawet	tytuł	profesora,	zaczęło	traktować	Internet	jako	podstawowe	źró‐
dło	informacji,	a	siebie	kreować	na	ekspertów	od	bardzo	wielu	zagadnień,	
można	 by	 rzec	 od	 „wszystkiego”.	 Problem	 ten	 nie	 dotyczy	 tylko	 naszego	
środowiska,	ale	wpisuje	się	w	toczącą	się	dyskusję	na	temat,	czy	sam	fakt	
bycia	naukowcem	legitymuje	człowieka	do	bycia	ekspertem	od	zagadnień	
nie	 będących	 przedmiotem	 jego	 wnikliwych	 studiów	 empirycznych		
i	poznawczych.	Czy	ogólna	wiedza	zdobyta	przez	osobę	parającą	się	nauką,	
na	przykład	na	podstawie	Wikipedii,	upoważnia	 ją	do	określania	się	mia‐
nem	eksperta.	Coraz	częściej,	niestety	również	i	w	geografii,	widzi	się	oso‐
by,	które	w	swoich	publikacjach	odnoszą	się	do	zagadnień,	którymi	nigdy	
nie	zajmowały	się	naukowo,	co	prowadzi	do	stwierdzeń	płytkich	z	punktu	
widzenia	merytorycznego	lub	wręcz	błędnych	interpretacyjnie.	Postępujący	
odwrót	od	czytania	literatury	przedmiotu	i	dyskusji	naukowej	będzie	skut‐
kował	 tylko	 coraz	 większą	 powierzchownością	 badań.	 Nawet	 korzystanie		
z	 	elektronicznych	baz	zasobów	naukowych	nie	 jest	w	pełni	adekwatne	do	
rzeczywistości,	ponieważ	obciążone	jest	subiektywizmem	osób	budujących	
te	bazy,	dokonujących	wyboru	czasopism	czy	też	platform	internetowych	do	
zamieszczania	 tekstów,	często	wynikającym	z	przesłanek	pozamerytorycz‐
nych.	Z	drugiej	strony	uznać	trzeba	również	fakt,	że	rola	internetu	jest		nie	
do	 przecenienia	w	 dostępie	 do	 informacji.	 Ten	 kierunek	 tworzenia	 i	 udo‐
stępnia	 zasobów	 naukowych	 będzie	 się	 na	 pewno	 rozwijał	 i	 tylko	 od	 nas	
zależy	jak	będzie	wykorzystywany	i	jaka	będzie	jego	rola	w	całym	procesie	
tworzenia	nauki.	

Moim	 zdaniem	 działalność	 ekspercka	 z	 punktu	widzenia	 społecznego	
jest	 równie	 ważnym	 segmentem	 działań	 geografów	 jak	 badania	 podsta‐
wowe	czy	aplikacyjne.	W	działalności	 tej	mogą	oni	wykorzystać	zarówno	
swoje	doświadczenie	naukowe,	jak	i	kompleksowe	rozumienie	funkcjono‐
wania	 megasystemu	 środowiska	 geograficznego.	 Działalność	 ekspercka		
będzie	się	zapewne	rozwijała	bardzo	silnie	wśród	młodej	generacji	geogra‐
fów.	Myślę,	że	w	horyzoncie	czasowym	najbliższych	10–15	lat,	będzie	ona	
najbardziej	 	 dynamicznym	kierunekiem	zainteresowań	 i	 działań	polskich	
geografów,	szczególnie	w	zakresie	geografii	 człowieka	 i	gospodarki	prze‐
strzennej.	 Jedną	 z	 przyczyn	 takiego	 stanu	 rzeczy	 upatruję	 w	 napływie	
środków	z	kolejnej	perspektywy	finansowej	UE	i	konieczności	wykonania		
i	wdrażania	wielu	dokumentów	planistyczno‐strategicznych,	niezbędnych	
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przy	 wydatkowaniu	 tych	 środków.	 Prace	 eksperckie	 rządzą	 się	 jednak	
swoistym	 i	 właściwym	 dla	 siebie	 systemem	 organizacji	 i	 procedowania,	
bardzo	 różnym	 od	 czystych	 badań	 naukowych.	 Trudno	 więc	 zgodzić	 się		
z	 traktowaniem	 nauki	 	 jako	 skomercjalizowanej	 działalności	 człowieka.	
Nauka	była		i	jest	częścią	kultury,		która	próbuje	objaśnić	funkcjonowanie	
świata,	w	którym	żyje	człowiek.	Jest	ona	zatem	działaniem	twórczym,	sto‐
sującym	tzw.	metodę	naukową,	w	wyniku	którego	powstaje	i	jest	rozwija‐
na	wiedza,	pozwalającym	weryfikować	jej	prawdziwość.	Nauki	nie	można	
utożsamiać	 z	 konsultingiem	 czy	 też	 pracami	 eksperckimi.	 Działalności	 te	
„konsumują”		wiedzę,	czyli	wykorzystują	efekty	badań	naukowych	w	dzia‐
łaniach	utylitarnych	polegających	na		komplementarnej	optymalizacji	wy‐
korzystania	usług	środowiskowych,	poprawy	jakości	środowiska	i	warun‐
ków	 życia	 człowieka.	 Przyjmując	 nawet	 opinię	 dotyczącą	 definiowania	
dyscyplin	naukowych	na	podstawie	kartezjańskiego	podejście	do	wiedzy,	
w	którym	kwestionuje	on	poznanie	prawdy,	 to	wynik	naukowy	uzyskany	
w	 studiach	 środowiska	 geograficznego	 i	 tak	 ma	 olbrzymią	 wartość	 po‐
znawczą.	Według	kartezjańskiego	toku	rozumowania	wszystkim	dyscypli‐
nom	 naukowym	 brakuje	 	 pewnego	 i	 ostatecznego	 ugruntowania	wiedzy.	
Dopóki	takiego	nie	odszukamy,	to	dyscypliny	te	nie	będą	nauką	w	ścisłym	
tego	słowa	znaczeniu.	

5. KONIECZNOŚĆ	NOWEGO	SPOJRZENIA	NA	KREOWANIE	BADAŃ		
NAUKOWYCH	

W	całej	 dyskusji	 o	 konieczności	 reformowania	 geografii	w	Polsce	naj‐
mniej	 miejsca	 poświęca	 się	 zagadnieniom	merytorycznym.	 Z	 punktu	wi‐
dzenia	przemian,	 jakie	zachodzą	w	wielu	krajach	świata	w	zakresie	kom‐
petencji,	postrzegania	przedmiotu	i	organizacji	badań	geograficznych,	Pol‐
ska	 jawi	się	 jako	kraj	bardzo	konserwatywny.	Dotyczy	 to	 zarówno	części	
fizycznej,	 jak	 i	 społeczno‐gospodarczej.	 	 Z	 jednej	 strony	 mówimy	 o	 ko‐
nieczności	 tworzenia	 syntez	 wymagających	 szerokich	 kompetencji	 bada‐
czy,	 z	 drugiej	 zaś	 poprzez	 nakładanie	 badawczych	 zagadnień	 problemo‐
wych	na	tradycyjny	podział	organizacji	przestrzeni,	jak	na	przykład	obsza‐
ry	wiejskie	i	miejskie,	osiągamy	daleko	idącą	specjalizację.	W	takim	podej‐
ściu	 potrzebujemy	 specjalistów	 od	 zagadnień	 rozwoju	 ludności	wiejskiej		
i	miejskiej,	 funkcjonowania	środowiska	na	wsi	 i	w	mieście,	rozwoju	tury‐
styki	 na	 obszarach	wiejskich	 i	miejskich,	 itd.,	 a	 do	 tego	 istnieją	 przecież	
obszary	 wiejskie	 podlegające	 procesom	 urbanizacji	 i	 powstaje	 poważne	
pytanie	merytoryczne,	czy	jest	to	zakres	zainteresowań	geografów	zajmu‐
jących	się	obszarami	wiejskim,	czy	też	miastem.	Może	należy	jednak	moc‐
niej	nawiązywać	do	 istniejących	 już	rozwiązań	wypracowanych	w	 innych	
krajach	i	przyjętych		w	pracach	Komisji	Międzynarodowej	Unii	Geograficz‐
nej.	W	 strukturze	 Komisji	MUG	 problem	 podziału	 badań	 przestrzennych	
zarówno	 w	 kontekście	 zjawisk	 i	 procesów	 fizycznych,	 jak	 i	 społeczno‐	
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‐gospodarczych	ujęty	został	na	 trzech	poziomach	organizacji	przestrzeni:	
lokalnym	i	regionalym	(Local	and	Regional	Development)	oraz	krajobrazo‐
wym	 (Landscape	 Analysis	 and	 Landscape	 Planning).	 Pozostałe	 Komisje	
związane	są	głównie	z	badaniami	ukierunkowanymi	na	szeroko	określony	
problem	badawczy,	jak	zrównoważony	rozwój	obszarów	wiejskich	(Susta‐
inability	of	Rural	Systems),	 procesy	 transformacji	 społeczno‐gospodarczej	
na	obszarze	dużych	miast	oraz	obszarach	metropolitalnych		(Transforma‐
tion	 Processes	 in	Megacities),	 identyfikacji	 i	 definiowania	 wyzwań,	 jakie	
kreowane	są	w	obszarach	zurbanizowanych		(Urban	Challenges	 in	a	Com‐
plex	World).	Oczywiście	aktywne	są	 jeszcze	komisje,	których	 	działalność	
jest	ściśle	związana	z	wąsko	zdefiniowanym	przedmiotem	badań,	jak	okre‐
ślony	 typ	 procesów	 geomorfologicznych	 (Kras,	 Krast)	 czy	 też	 fragment	
Ziemi	 (Wyspy,	 Islands).	 Niemniej	 jednak	 w	 strukturze	 Międzynarodowej	
Unii	 Geograficznej	 systematycznie	 odchodzi	 się	 od	 uniwersyteckiego	 po‐
działu	 geografii	wynikającego	w	dużej	mierze	 z	kursowych	przedmiotów	
nauczania:	 geomorfologia,	 hydrografia,	 klimatologia	 itd.,	 	 na	 rzecz	przed‐
miotu	 badań	 ujętego	 problemowo.	 Myślę,	 że	 w	 perspektywie	 najbliższej	
dekady	 istniejące	 jeszcze	 komisje	 o	 charakterze	 subdyscyplinarnym	 geo‐
grafii,	 jak	 na	 przykład	 Komisja	 Klimatologii,	 przekształcą	 się	 w	 komisje	
problemowe,	 których	 zakres	 działalności	 będzie	 zorientowany	 na	 studia	
nad	aktualnymi	problemami	występującymi	w	środowisku	geograficznym.	
W	tak	ujętych	ramach	badawczych	jest	miejsce	zarówno	na	studia	podsta‐
wowe,	 jak	 i	aplikacyjne.	Bardzo	silnym	wsparciem	dla	Komisji	problemo‐
wych	są	również	opracowywane	przez	Komisję	Modelowania	Geograficz‐
nych	Systemów	(Modeling	Geographical	Systems)	rozwiązania	metodycz‐
ne,	tworzące	narzędzia	i	procedury	badawcze	w	studiach	funkcjonowania	
megasystemu	środowiska	geograficznego.	

Podobną	drogą	powinna	być	może	podążać	geografia	w	naszym	kraju.		
Nowe	wyzwania	 i	 rodzące	się	problemy	badawcze	powinny	być	poddane	
procedurze	 naukowej,	 a	wyniki	 udostępniane	 społeczeństwu.	 Akceptacja	
społeczna	 i	 poczucie	 potrzeby	 otrzymywania	 takich	 informacji	 od	 ludzi	
nauki	jest	podstawą	uzyskania	pewności,	że	dana	dyscyplina	naukowa	jest	
przydatna	 dla	 rozwoju	 kraju	 i	 poprawy	 bytu	 przeciętnego	 człowieka	 lub	
też	wyjaśnienia	nurtujących	go	pytań	merytorycznych.	Współczesny	nau‐
kowiec	musi	 umieć	 trafić	 ze	 swoimi	 wynikami	 badań	 do	 społeczeństwa,	
które	uzyskując	coraz		wyższy	poziom	wykształcenia	wymaga	również	od	
naukowców	„wysokiej	jakości”	produktu	naukowego.	

6. PRÓBY	MARGINALIZACJI	BADAŃ	GEOGRAFICZNYCH	W	POLSCE	

W	Polsce	 jeszcze	zbyt	często	geografia	 jest	traktowana	jednowymiaro‐
wo,	jako	dyscyplina	naukowa	mająca	na	celu	prowadzenie	głównie	badań	
podstawowych.	 Trzeba	 jednak	 pamiętać,	 że	 brak	własnych	 teorii	 nauko‐
wych	zawęża	możliwości	metodyczne	 	geografii,	co	powinno	skłaniać	nas	
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do	rozszerzania	zainteresowań	w	kierunku	badań	stosowanych.	W	warun‐
kach	coraz	większej	specjalizacji	wiedzy,	rozbudowywania	przez	poszcze‐
gólne	 dyscypliny	 naukowe	 własnych	 wysublimowanych	 metod	 badaw‐
czych,	 geografowie	 sięgają	 do	 warsztatu	 badawczego	 dziedzin	 pokrew‐
nych:	geologii	czwartorzędu,	geofizyki	atmosfery,	hydrologii,	ekonometrii,	
socjologii,	itd.,	wykorzystując	go	do	własnych	studiów.	Do	procesu	badaw‐
czego		jako	wartość	dodaną	wprowadzają	przede	wszystkim	przestrzenne	
i	 wieloaspektowe	 analizy	 funkcjonalne	 poszczególnych	 komponentów	
środowiska	geograficznego	lub	ich	grup,	jak	również	holistycznie	ujmowa‐
ny	 megasystem	 środowiska	 geograficznego.	 Dlatego	 też	 jedną	 z	 dróg		
wzmacniania	geografii,	jak	już	zaznaczono	wcześniej,	 	jest	wykorzystywa‐
nie	 jej	 potencjału	 jako	 dyscypliny	 aplikacyjnej,	 mającej	 niepowtarzalne	
właściwości	 bardzo	 szerokiego	 rozumienia	 świata,	 zjawisk	 i	 procesów	
zarówno	 fizycznogeograficznych,	 jak	 i	 społeczno‐gospodarczych	 zacho‐
dzących	w	środowisku	geograficznym.	Praktyczne	wykorzystywanie	wie‐
dzy	geograficznej	wynikające	z	możliwości	badań	systemowych,	jak	i	ujęć	
holistycznych	w	kontekście	środowiska	daje	zatem	niepowtarzalne	możli‐
wości	naszej	dyscyplinie	naukowej	w	badaniach	funkcjonowania	środowi‐
ska	 geograficznego.	 Najważniejszym	 atutem	 geografów,	mało	 docenianym	
przez	inne	dyscypliny	naukowe,	jest	umiejętność	identyfikowania	i	definio‐
wania	interakcyjnych	związków	zachodzących	w	przestrzeni.	Często	przed‐
stawiciele	innych	dziedzin	wiedzy	w	Polsce,		szczególnie	o	charakterze	eks‐
perymentalnym,	nie	dostrzegają	lub	nie	chcą	widzieć	olbrzymiego	potencja‐
łu	badawczego	jaki	niesie	w	sobie	geografia	i	wartości	wyniku	naukowego	–
co	uważam	–	jest	bardzo	krzywdzące	dla	środowiska	geografów.	

Jednym	z	przejawów	prób	marginalizacji	geografii	jest	jej	ograniczanie	
w	 systemie	 edukacyjnym	 w	 naszym	 kraju.	 Wyeliminowanie	 geografii		
z	 programu	 nauczania	 na	 poziomie	 podstawowym	 oraz	 ograniczenie	 do	
godziny	zajęć	na	poziomie	liceum	jednoznacznie	wskazują	na	próby	osła‐
biania	 pozycji	 geografii	 w	 systemie	 edukacyjnym.	 Problem	 jest	 o	 wiele	
głębszy	aniżeli	 tylko	kwestia	 liczby	godzin	 lekcyjnych.	Ograniczanie	dzie‐
ciom	 i	 młodzieży	 dostępu	 do	 wiedzy	 geograficznej	 będzie	 rzutowało	 na	
liczbę	 studentów	 Geografii	 a	 w	 konsekwencji	 na	 utrzymanie	Wydziałów	
Geografii	na	uczelniach.	Modyfikując	słowa	Andrzeja	Frycza	Modrzewskie‐
go	 (z	 książki	 O	 poprawie	 Rzeczypospolitej)	 „Takie	 będą	 Rzeczypospolite,	
jakie	ich	młodzieży	chowanie”	można	stwierdzić,	że	taka	będzie	geografia	
w	Polsce,	 jak	wykształcona	zostanie	obecnie	młodzież	w	zakresie	wiedzy	
geograficznej.	 Tutaj	 	 przez	 słowo	 „kształcenie”	 rozumiem	bardzo	 szeroki	
zakres	działań	edukacyjnych	i	wychowawczych,	mających	na	celu	naucze‐
nie	młodych	ludzi	umiejętności	rozumienia	mechanizmów	funkcjonowania	
megasystemu	 środowiska	 geograficznego	 oraz	 myślenia	 całościowego		
w	 zakresie	 powiązań	 przyczynowo‐skutkowych	 zachodzących	 pomiędzy	
poszczególnymi	 komponentami	w	 środowisku	 geograficznym.	To	dzisiej‐
sza	młodzież	za	10–20	lat	będzie	stanowiła	główną	część	badaczy	i	z	niej		
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w	przyszłości	powinni	wyłonić	się	Mistrzowie,	którzy	pokierują	badaniami	
geograficznymi	w	Polsce.		

Jako	środowisko	musimy	bronić	się	przed	instytucjonalnymi	próbami	wy‐
eliminowania	 geografii	 jako	 przedmiotu	 nauczania	 w	 szkole.	 Zniknięcie			
z	programów	szkół	podstawowych	przedmiotu	geografia	i	próby	wyelimino‐
wania	go	na	poziomie	szkół	średnich	może	być	początkiem	końca	naszej	dys‐
cypliny.		A	że	jest	to	możliwe	w	wieku	XXI	i	to	w	Europie,	doświadczyliśmy	na	
przykładzie	 	Włoch	 (2010)	 i	 flandryjskiej	 części	Belgii	 (2013)	 gdzie	próbo‐
wano	 zaprzestać	 wykładać	 geografię.	 Te	 przykłady	 nie	 napawają	 optymi‐
zmem	i	nakazują	w	imię	„racji	stanu”	konsolidować	środowisko	geografów.		

7. PRZYCZYNY	SŁABOŚCI	GEOGRAFII	

Jedną	 z	 przyczyn	 słabości	 naszej	 dyscypliny	 naukowej,	 jak	 już	 wspo‐
mniano	w	poprzednim	rozdziale,	jest	brak	własnych	teorii,	co	sprawia,	że		
z	punktu	widzenia	metodologicznego	 i	metodycznego	geografowie	repre‐
zentujący	poszczególne	 subdyscypliny	korzystają	w	mniejszym	 lub	więk‐
szym	stopniu	 	z	warsztatu	badawczego	innych	dyscyplin	naukowych.	Ten		
związek	 pomiędzy	 dyscyplinami	 w	 sposób	 naturalny	 prowadzi	 do	 po‐
wstawania	nowych	silnych	powiązań	 	pomiędzy	geografią	 a	 innymi	dzie‐
dzinami	 wiedzy,	 co	 w	 konsekwencji	 wiedzie	 do	 bardzo	 silnej	 integracji	
merytorycznej.	 Przykładem	 mogą	 być	 tutaj	 geomorfologia	 i	 geologia	
czwartorzędu,	szczególnie	w	kontekście	badań	paleogeograficznych,	 	geo‐
grafia	gleb	 i	 gleboznawstwo,	geografia	 roślin	 i	botanika	 czy	 też	geografia	
społeczna	i	socjologia.	Często,	współpraca	międzydyscyplinarna	jest	o	wie‐
le	 silniejsza	 aniżeli	 współpraca	 pomiędzy	 subdyscyplinami	 geografii.		
W	 przyszłości	 może	 to	 doprowadzić	 do	 wykreowania	 się	 kolejnych	 no‐
wych,	 dziedzin	 wiedzy	 o	 charakterze	 interdyscyplinarnym,	 takich	 jak	
obecnie	ochrona	 środowiska,	 gospodarka	przestrzenna	 czy	 też	 studia	 re‐
gionalne.		

Drugiej	 przyczyny	wpływającej	 na	wizerunek	 geografii	 upatrywałbym		
w	 bardzo	 szerokim	 zakresie	 kompetencyjnym	 pojedynczego	 badacza.		
W	ostatnich	 latach	obserwuję	w	geografii	 coraz	 silniejszą	polaryzację	 te‐
matów	badawczych	 i	ogromną	wszechstronność	kompetencyjną	badaczy,	
szczególnie	w	 tych	 działach	 geografii,	 gdzie	 nadal	 dominuje	metoda	 opi‐
sowa	 i	 wykorzystywane	 są	 w	 szerokim	 zakresie	 ogólnodostępne	 dane,		
w	 tym	 na	 przykład	 dane	 statystyczne,	 meteorologiczne,	 hydrologiczne,	
wektorowe,	 których	 pozyskanie	 nie	 wymaga	 pogłębionych	 studiów		
i	 uzyskiwania	 oryginalnych	 zasobów	 w	 procesie	 mozolnych	 badań	 wła‐
snych.	 Dotyczy	 to	 zatem	 znacznej	 części	 zarówno	 geografów	 fizycznych,	
jak	 i	 społeczno‐ekonomicznych,	 którzy	 być	 może	 poszukują	 dla	 siebie	
miejsca	w	 zakresie	 kompetencyjnym	 lub	 też	 koniunkturalnie	 zajmują	 się	
bardzo	„gorącymi”	tematami.	Przyczyn	tego	upatruję	przede	wszystkim	we	
wspomnianym	 już	 poprzednio	wszechobecnym	w	 naszym	 życiu	 Interne‐
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cie.	Ten	nowy	nośnik	informacji	przyniósł	ogromny	postęp	w	dostępie	do	
informacji,	ale	spowodował	też	wiele	zagrożeń	w	rozwoju	intelektualnym	
człowieka.	Teraz	każdy	może	wbić	 interesujące	go	hasło	do	przeglądarki		
i	uzyskać	informację.	Niestety,	często	informacje	te	są	niepełne	lub	wręcz	
zawierają	błędy.	Najgorsze	 jest,	kiedy	 tylko	na	podstawie	 tych	 informacji	
ktoś	buduje	swoją	wiedzę	i	uważa	się	za	specjalistę	w	danym	zagadnieniu.	
Tworzy	 to	 pewne	 złudne	 budowanie	 wiedzy,	 która	 prędzej	 czy	 później	
okazuje	się	niepełna.	Tylko	rzetelna	wiedza	Naukowa	budowana	na	moc‐
nych	 fundamentach	badawczych,	 stanowić	może	niekwestionowaną	pod‐
stawę	do	prowadzenia	kompetentnych	studiów	teoretyczno‐poznawczych.	
Wyniki	 tych	 studiów	 z	 kolei	wpływają	 na	 postrzeganie	 danej	 dyscypliny	
przez	społeczeństwo.		

Mam	nadzieję,	że	przyszłość	przyniesie	nam	umocnienie	pozycji	geografii	
w	systemie	nauki.	Trzeba	jednak	pamiętać,	że	autorytet	naukowy	buduje	się	
żmudną	i	ciężką	pracą,	co	pozwala	na	osiąganie		wysokiego	poziomu	kompe‐
tencji.	W	historii	polskiej	geografii	mieliśmy	i	mamy	wiele	przykładów	świa‐
towej	sławy	geografów,	którzy	potrafili	ciężką	pracą	i	konsekwentnym	dzia‐
łaniem	zdobyć	niekwestionowany	autorytet	naukowy.	

8. INSTYTUCJONALNE	KŁOPOTY	GEOGRAFII		

	 Geografia,	jako	nauka	dychotomiczna	o	zróżnicowanym	przedmio‐
cie	badań	(środowisko	przyrodnicze,	środowisko	społeczno‐gospodarcze),	
napotyka	 bez	 przerwy	 problemy	 formalno‐administracyjne,	 utrudniające	
prowadzenia	wspólnej	 polityki	 naukowej	 dla	 całej	 dyscypliny.	 Klasyfiko‐
wana	jako	nauka	o	Ziemi,	wykracza	jednak	bardzo	szeroko	poza	ten	obszar	
wiedzy	i	niewątpliwie	jest	nauką	wieloobszarową.	Subdyscypliny		geogra‐
fii	związane	są	z	obszarem	nauk	przyrodniczych	(geografia	fizyczna),	spo‐
łecznych	 (geografia	 społeczna),	 ekonomicznych	 (geografia	 ekonomiczna)		
i	 technicznych	 (planowanie	 przestrzenne).	 Tak	 szeroki	 zakres	 badawczy	
geografii	jest	przyczyną	wielu	kłopotów	związanych	z	prowadzeniem	pro‐
cedur	 o	 nadanie	 stopni	 i	 tytułu	 naukowego,	 ewaluacji	 jednostek	 geogra‐
ficznych,	oceną	projektów	badawczych,	 itd.	Sprawa	traktowania	geografii	
jako	 dyscypliny	 wieloobszarowej	 	 jest	 obecnie	 najważniejszym	 wyzwa‐
niem	 dla	 naszego	 środowiska.	 Uporządkowanie	 i	 wypracowanie	 zasad	
oceny	dorobku	naukowego	geografów	należy	traktować	w	kategorii	„racji	
stanu”.	Obecnie	nasze	projekty	badawcze	oceniane	są	w	Narodowym	Cen‐
trum	Nauki	w	 panelach	 ST	 10	 (Nauki	 Ścisłe	 i	 Techniczne)	 oraz	HS	 4	 i	 5	
(Nauki	 Humanistyczne,	 Społeczne	 i	 o	 Sztuce),	 w	 Centralnej	 Komisji	 do	
spraw	stopni	naukowych	i	tytułów	awans	naukowy	naszych	pracowników	
procedowany	 jest	w	Sekcji	 II	 (Nauki	Ekonomiczne)	 i	 Sekcji	V	 (Nauki	Ma‐
tematyczne,	Fizyczne,	Chemiczne	i	Nauki	i	Ziemi),	Instytut	Geografii	i	Prze‐
strzennego	 Zagospodarowania	 PAN	 znajduje	 się	w	 strukturach	Wydziału	
IV	 PAN	 –	Nauki	 Techniczne,	 a	 Komitet	Nauk	Geograficznych	 PAN	w	Wy‐
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dziale	III	PAN	–	Nauki	Ścisłe	i	Nauki	o	Ziemi.	Te	przykłady	w	sposób	jedno‐
znaczny	 pokazują	 jak	 postrzegana	 jest	 geografia	 i	 jak	 różnie	 jest	 ona	
umiejscawiana	w	strukturach	organizacyjnych	nauki	w	Polsce.		

Niesie	 to	 za	 sobą	określone	konsekwencje	 zarówno	merytoryczne,	 jak		
i	 finansowe.	 Szczególnie	wyraźnie	 udowodniła	 to	 ostatnia	 ocena	 instytu‐
tów	 naukowych	 i	 uczelni	 wyższych	 dokonana	 przez	 Komitet	 Ewaluacji	
Jednostek	Naukowych,	w	czasie	której	geografia	została	 zakwalifikowana	
jako	 jedna	 z	 dyscyplin	 nauk	 o	 życiu.	W	 tej	 grupie	 dyscyplin	 naukowych,	
jako	 typowo	 eksperymentalnych,	 założono	 bardzo	wysoki	 udział	 artyku‐
łów	 naukowych	 	 i	 bardzo	mały	monografii	 naukowych	w	 ogólnej	 ocenie	
naukowej	 jednostek.	 Konsekwencją	 tego	 posunięcia	 było	 pozbawienie	
geografów	możliwości	 oceny	wielu	 cennych	 pozycji	 zwartych,	 które	 sta‐
nowią	podstawową	formę	prezentacji	wyników,	szczególnie	w	części	spo‐
łeczno‐gospodarczej	dyscypliny.	Bardzo	często	są	 to	syntezy	wieloletnich	
badań,	 prowadzonych	 na	 poziomie	 studiów	 lokalnych	 czy	 też	 regional‐
nych,	 	 stanowiące	 oryginalne	 i	 nowatorskie	 opracowania,	 których	 głów‐
nymi	 odbiorcami	 są	 krajowi	 uczeni,	 jak	 i	 polskie	 podmioty	 administracji	
rządowej	czy	też	samorządowej.	Efektem	oceny	są	niestety	niższe	od	ocze‐
kiwanych	 kategorie	 jednostek.	W	 kategorii	 A	 znalazły	 się	 tylko	 trzy	Wy‐
działy	 (Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	Uniwersytetów	Adama	Mickiewicza	
w	Poznaniu	i	Śląskiego),	które	łączą	w	sobie	geografię	z	biologią	(w	przy‐
padku	UJ)	i	z	geologią	(UAM,	UŚ).		

9. JAKA	PRZYSZŁOŚĆ	CZEKA	GEOGRAFIĘ	W	POLSCE	

Odpowiedź	 na	 to	 pytanie	 jest	 bardzo	 trudna.	 Przyczyny	 są	 dwie.	 Po	
pierwsze	nie	został	 jeszcze	zdefiniowany	nowy	priorytet	nauki	 jako	dzia‐
łalności	twórczej	człowieka.	Nie	wiemy,	 jakie	kierunki	rozwoju	badań	zo‐
staną	 uznane	 za	 najważniejsze	 dla	 ludzkości,	 ani	 też	 jaki	model	 edukacji	
będzie	rozwijał	się	w	krajach	wysoko	rozwiniętych,	jak	również	w	Polsce.	
Czy	 zostanie	 utrzymane	 szkolnictwo	wieloprzedmiotowe	 (geografia,	 bio‐
logia,	 historia),	 czy	 też	 –	 jak	 obecnie	 proponuje	 się	w	 Finlandii	 –	model	
problemowy,	 np.	 przedmiot	 Unia	 Europejska	 jako	 konglomerat	 wiedzy		
o	krajach	wspólnoty,	w	ramach	którego	przekazywana	będzie	wiedza	geo‐
graficzna,	 historyczna,	 ekonomiczna,	 itd.	 Można	 wręcz	 postawić	 jeszcze	
jedno	 fundamentalne	pytanie,	 czy	 likwidacji	 ulegną	kierunki	 studiów	hu‐
manistycznych	 i	 społecznych	 i	 jakie	miejsce	wśród	 systemu	 nauk	 będzie	
miała	geografia.	W	bieżącym	roku	rząd	Japonii	podjął	decyzję	o	wyciszaniu	
takich	 kierunków	 na	 uczelniach	 wyższych	 i	 tylko	 dwa	 uniwersytety,		
w	Tokio	i	Kioto,	sprzeciwiły	się	tej	decyzji.	

Bardzo	 istotne	dla	 funkcjonowania	geografii	będzie	dalsze	pogłębianie	
się	redukcjonizmu,	szczególnie	w	części	fizycznej,	i	dalsza	unifikacja	przed‐
miotowa,	jaka	zachodzi	pomiędzy	subdyscyplinami	geografii	a	innymi	dys‐
cyplinami,	na	przykład	pomiędzy	geomorfologią	a	geologią	czwartorzędu,	
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klimatologią	 a	 geofizyką,	 geografią	 krajobrazu	 a	 ekologią.	 Wzmacnianiu	
tych	związków	sprzyja	i	jeszcze	bardziej	będzie	je	wspomagało	instytucjo‐
nalne	 funkcjonowanie	 branżowych	 organizacji	 i	 towarzystw	 naukowych	
jak	 przykładowo	 Stowarzyszenia	 Geomorfologów	 Polskich	 czy	 Polskiej	
Asocjacji	Ekologii	Krajobrazu.		

Kolejnym	merytorycznym	problemem,	który	może	okazać	się	kluczowy	
dla	 całej	 dyscypliny,	 jest	 powstawanie	 nowych	 kierunków	 badawczych		
i	 ich	formalne	miejsce	w	systemie	nauki.	Dotyczy	to	zarówno	ugruntowa‐
nych	 już	 kierunków,	 jak:	 ochrona	 środowiska,	 gospodarka	 przestrzenna	
czy	też	turystyka	i	rekreacja,	jak	i	będących	w	fazie	definiowania	i	określa‐
nia	zakresu	badawczego	–	na	przykład	geoinformacja.		Prędzej	czy	później	
osoby	 uprawiające	 każdy	 z	 wymienionych	 zakresów	 wiedzy	 będą	 miały	
aspiracje	 do	 tworzenia	 kierunków	 studiów,	 a	 docelowo	własnych	 dyscy‐
plin	 naukowych.	 To,	 jakie	 będą	 relacje	 pomiędzy	 nimi	 a	 geografią,	 decy‐
dować	może	w	dużej	mierze	o	znaczeniu	naszej	dyscypliny	naukowej.		

Bardzo	ważnym	Aspektem	o	znaczeniu	 funkcjonalnym	dla	naszej	dys‐
cypliny,	są		jej	wewnętrze	interakcje	pomiędzy	częścią	przyrodniczą	a	spo‐
łeczno‐gospodarczą.	 Ten	 dychotomiczny	 charakter	 jest	 przyczyną	 wielu	
problemów	badawczych	i	formalnych.	O	ile	uda	się	zbliżyć	merytorycznie	
te	dwa	główne	kierunki	poznania	geograficznego,	to	przyszłość	dyscypliny	
będzie	lepsza	w	kontekście	jej	rozwoju	i	znaczenia	naukowego.	Zanikanie	
więzi	 merytorycznych	 pomiędzy	 dyscyplinami	 geografii,	 co	 jest	 natural‐
nym	procesem,	mocno	osadzonym	w	różnorodności	przedmiotowej	badań,	
na	pewno	może	być	wzmacniane	poprzez	wspólne	opracowania	o	charak‐
terze	głównie	aplikacyjnym,	prowadzone	na	różnych	poziomach	organiza‐
cji	przestrzeni,	od	 	studiów	lokalnych	poprzez	regionalne	do	ponadregio‐
nalnych.		

10. PODSUMOWANIE	

Przedstawione	rozważania	dotyczące	geografii	 jako	dyscypliny	nauko‐
wej	wskazały	 na	 problemy	 bardzo	 istotne	 z	 punktu	widzenia	 funkcjono‐
wania	i	przyszłości	jej	rozwoju	w	Polsce,	takie	jak:		

•	 konieczność	 nowego	 spojrzenia	 na	 kreowanie	 marketingu	 badań				
															naukowych,	

•	 kształtowanie	się	nowego	modelu	zarządzania	nauką,	
•	 komercjalizacja	nauki,		
•	 próby	marginalizacji	badań	geograficznych,	
•	 prognozowanie	organizacji	i	rozwoju	geografii	w	wieku	XXI.	
Wykazane	 uwarunkowania	 funkcjonowania	 geografii	 jako	 dyscypliny	

naukowej	 słabo	osadzonej	we	własnych	 teoriach,	o	 charakterze	dychoto‐
micznym	i	silnym	redukcjonizmie	subdyscyplinowym	na	pewno	będą	nio‐
sły	 określone	 konsekwencje	 dla	 przyszłości	 geografii.	 Można	 przypusz‐
czać,	że	z	punktu	widzenia	funkcjonowania	merytorycznego	będzie	nastę‐
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pował	 coraz	 silniejszy	 związek	 subdyscyplin	 geografii	 z	 innymi	 dyscypli‐
nami	naukowymi.	Proces	ten	będzie	zapewne	silniejszy	w	części	fizycznej,	
jakkolwiek	w	części	społeczno‐gospodarczej	również	obserwuje	się	coraz	
częstsze	korzystanie	w	opracowaniach	geograficznych	z	metodyki	makro‐		
i	mikroekonomii	 oraz	 socjologii.	 Geografowie	będą	 się	 również	 coraz	 sil‐
niej	 angażować	 w	 opracowania	 z	 zakresu	 planowania	 przestrzennego,	
gospodarki	 przestrzennej	 oraz	 geoinformacji,	 która	 łączy	w	 sobie	 nowo‐
czesne	techniki	kartograficzne	z	analizą	struktury	i	funkcjonowania	mega‐
systemu	środowiska	geograficznego.			

Geografia	przeszła	bardzo	silną	ewolucję	 jako	dyscyplina	naukowa,	od	
typowo	 Idiograficznej	 opisującej	 świat,	 poprzez	 próby	 matematyzacji		
i	 modelowania	 numerycznego	 do	wieloelementowych	 syntez	 funkcjonal‐
no‐przestrzennych	megasystemu	środowiska	geograficznego,	wykorzystu‐
jących	coraz	bogatszy	warsztat	metodyczny.	Przyszłość	przyniesie	nam	na	
pewno	 nowe	wyzwania,	 nowe	 instrumentarium	 i	 rozwiązania	metodolo‐
giczne.	Należy	jednak	pamiętać,	że	o	wszystkim	będą	decydować	ludzie.	To	
od	przyszłych	pokoleń	geografów	zależeć	będzie	kształt	badań	geograficz‐
nych	 w	 Polsce,	 miejsce	 geografii	 jako	 dyscypliny	 w	 systemie	 nauk	 oraz	
prestiż	zawodu	geografa.	Cechą	charakterystyczną	dla	polskich	geografów	
jest	 trwająca	od	ponad	dwustu	 lat	 tradycja	badań	środowiska	geograficz‐
nego,	ciągłość	badań	i	ich	ewaluowanie.	Jeżeli	nie	dopuścimy	do	marginali‐
zacji	edukacji	geograficznej	na	poziomie	szkolnym,	to	możemy	być	spokoj‐
ni	o	przyszłość	naszej	dyscypliny	naukowej.	Posiadać	będziemy	to	co	naj‐
cenniejsze,	potencjał	ludzki	kształtujący	noosferę.		
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Geography	as	a	scientific	discipline	in	Poland,	its	current	status	and	future	

Summary:	 The	 aim	of	 the	paper	 is	 to	 assess	 the	 external	 and	 internal	 conditions	of	
functioning	geography	and	the	author's	subjective	perspective	on	geography	as	a	sci‐
entific	 discipline,	which,	 like	 all	 science	 is	 currently	 undergoing	 very	 rapid	 changes,	
both	organizational	and	axiological	too.	Particular	attention	was	paid	to	the	change	in	
the	management	of	 science,	 nature	of	 the	 studies	 and	geography	position	 in	 the	 sci‐
ence	system.	Posed	the	question	of	fundamental	importance	for	the	future	of	geogra‐
phy,	what	are	the	prospects	of	its	development,	both	in	terms	of	content	and	organiza‐
tion.	What	geography	can	bring	to	science	system	and	what	 faced	challenges	are	 im‐
portant	for	geography	in	such	a	rapidly	changing	world.	
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DEZINTEGRACJA	POLSKIEJ	GEOGRAFII.	WIZJA	SUBIEKTYWNA	

	
Zarys	 treści:	 Wielokrotnie	 poruszana	 kwestia	 dezintegracji	 geografii	 wynika	 nie	
tylko	z	postępującej	specjalizacji,	ale	też	z	faktu,	że	już	w	starożytności	zastosowano	
jedną	 nazwę	 w	 odniesieniu	 do	 dwóch	 dyscyplin.	 Od	 tego	 czasu	 próbuje	 się,		
z	 różnymi	 efektami,	 dokonać	 ich	 integracji.	 Geografia	 miała	 okresy	 rozkwitu,	 gdy	
starała	się	odpowiadać	na	kluczowe	problemy	ludzkości,	a	jej	obecna	faktyczna	mar‐
ginalizacja	wynika	m.in.	z	podejmowania	wycinkowych	tematów	badawczych,	obawy	
przed	 śmiałymi	 syntezami,	 bezkrytycznego	 adaptowania	 wzorców	 innych	 nauk,	
prowadzącego	nawet	do	tworzenia	przez	geografów	słabych	prac	z	innych	dyscyplin.	
Oczekiwanych	 efektów	 nie	 przyniosły	 deklaracje	 jedności	 geografii,	 ani	 też	 próby	
integracji	 wokół	 przedmiotu	 badań,	 bo	 tym	 samym	 obiektem	mogą	 zajmować	 się	
różne	dyscypliny.	Trwają	próby	integracji	wokół	metody	(niegdyś	taką	funkcję	pełni‐
ła	kartografia,	dziś	teledetekcja	i	GIS).	Za	bardziej	obiecujące	autor	uważa,	zachowu‐
jąc	 specyfikę	 i	 dorobek	 poszczególnych	 dyscyplin	 i	 subdyscyplin,	 próby	 integracji	
wokół	 społecznie	 istotnej	 problematyki	 badawczej.	Mogłaby	ona	dotyczyć	np.	 eks‐
tremalnych	 zjawisk	 przyrodniczych,	mechanizmów	 ich	 powstawania,	 prognozowa‐
nia,	zapobiegania	(„zarządzanie	klęskami	żywiołowymi”).	Istnieje	ogromny	społecz‐
ny	popyt	na	geografię.	
	
Słowa	kluczowe:	geografia,	dezintegracja,	próby	integracji,	integrujące	tematy	badawcze.	

1. WSTĘP	

By	wypowiadać	się	kompetentnie	na	temat	kondycji	i	perspektyw	roz‐
woju	geografii	polskiej,	należałoby	spełnić	kilka	warunków	niemożliwych	
do	spełnienia.	Po	pierwsze,	należałoby	ową	geografię	znać,	wiedzieć	jakie	
są	problemy	badawcze	poszczególnych	jej	dyscyplin	(subdyscyplin)	i	pro‐
blemy	 podejmowane	 w	 poszczególnych	 ośrodkach,	 jaki	 jest	 prawdziwy,		
a	 nie	 ten	 formalny,	mierzony	 stopniami	 i	 tytułami	 oraz	 punktami	 z	 listy,	
potencjał	 intelektualny	geografów,	 jakie	 są	 faktyczne	bariery	 jej	 rozwoju.	
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Po	drugie,	wypadałoby	wiedzieć,	co	na	temat	stanu	geografii	napisali	inni,	
ale	 i	 to	 przekracza	możliwości	 pojedynczego	 badacza.	W	 ciągu	 ostatnich	
kilkudziesięciu	 lat	 zamieszczono	 na	 ten	 temat	 setki	 artykułów	 i	 „głosów		
w	 dyskusji”,	 głównie	 na	 łamach	 „Przeglądu	 Geograficznego”,	 ale	 i	 innych	
czasopism.	 Odbyło	 się	 co	 najmniej	 kilkadziesiąt	 temu	 tylko	 poświęconych	
konferencji,	wątek	ten	przewijał	się	na	setkach	innych,	a	oficjalne	wystąpie‐
nia	często	różniły	się	od	tych	kuluarowych.	Z	otchłani	dziejów	wyłaniają	się	
Osieczna	i	Rydzyna,	nowsze	czasy	to	przede	wszystkim	kolokwia	teoretycz‐
no‐metodologiczne	 z	 cyklu	 „Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje	 w	 geografii”		
z	 rzetelnie	 odnotowywaną	 dyskusją,	 ale	 także	 fora	 geografii	 polskiej		
i	 wiele	 okazjonalnych	 konferencji.	 Zabierała	 na	 ten	 temat	 głos	 trudna	 do	
zliczenia	 rzesza	 geografów,	 w	 tym	 kilkakrotnie	 też	 autor	 tego	 tekstu	 (np.	
Plit,	2007;	2012).	I…	niewiele	chyba	z	tego	wynikło.	Być	może	słabnące	zain‐
teresowanie	 filozoficznymi	 podstawami	 geografii,	 jej	 metodologią	 (a	 nie	
metodyką)	wynika	właśnie	ze	wzrastającego	poczucia	znużenia	i	bezsiły.	

By	 odpowiadać	 na	 pytania	 zadane	 przez	 organizatorów	 kolokwium,	
które	 odbyć	 się	 miało	 we	 wrześniu	 2014	 roku	 w	 Spale,	 trzeba	 zatem	
przedstawić	własną,	 uproszczoną	 siłą	 rzeczy	wizję	 historii	 geografii	 i	 jej	
problemów.	 Autor	 początkowo	 zamierzał	 przedstawić	 kontrowersyjną,	
pobudzającą	do	dyskusji	wersję	mówioną,	 a	następnie	 	 znacznie	bardziej	
złagodzoną	wersję	pisaną.	Ostatecznie	zdecydował	się	na	rozwiązanie	po‐
średnie.	

2. OSTAŁ	CI	SIĘ	JENO	SZNUR…	

Geografia	miała,	niewątpliwie,	swoje	wielkie	dni.	Przez	wieki	usiłowała	
odpowiedzieć	na	kluczowe	pytania	nurtujące	ludzkość:	o	kształt	i	wielkość	
Ziemi,	rozmieszczenie	mórz	i	lądów,	ludów	je	zamieszkujących.	Dziś	zwy‐
kle	 się	 nie	 pamięta,	 że	 epoka	 globalizacji	 tak	 naprawdę	 rozpoczęła	 się		
w	roku	1521,	gdy	wyprawa	(już	wówczas	nie	żyjącego)	Magellana	dotarła	
do	 Moluków.	 Przedtem	 były	 tylko	 domniemania,	 ale	 od	 tego	 momentu	
pierwsi	 ludzie	 już	wiedzieli,	 jak	wielki	 jest	 świat	 i	 ile	 pozostało	 „białych	
plam”.	Nieliczni	(ale	przecież	i	dziś	nie	wszyscy)	mieli	obraz	całego	świata.	
Wyprawa	Magellana	 zapoczątkowała	 globalny	handel,	wszystkie	 później‐
sze	 wydarzenia	 były	 tylko	 rozwinięciem	 i	 umasowieniem	 jej	 osiągnięć.	
Wprawdzie	w	XVIII	w.	poznawanie	Ziemi	dobiegało	końca,	 lecz	geografia	
znalazła	nowe	pola	działania.		

Po	 pierwsze,	 ogrom	 nagromadzonych	 faktów	 trzeba	 było	 uporządko‐
wać	 i	 zgeneralizować,	 pojawiły	 się	 zatem	 śmiałe	wizje	 całości,	 a	 do	 tego	
systemy	 i	metody	porządkowania:	 izohipsy	 i	 izobaty,	 izotermy,	strefy	kli‐
matyczno‐roślinne,	podział	ludzkości	na	rasy	itd.	Jednak	równolegle	z	po‐
rządkowaniem	 i	 uogólnianiem	postępował	 proces	 uszczegóławiania	wie‐
dzy,	 co	 sprawiło,	 że	 dziś	 znowu	 jesteśmy	 przytłoczeni	 morzem	 faktów,	
których	nie	jesteśmy	w	stanie	uogólnić	i	zinterpretować.		
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Po	drugie,	geografowie	przywołali	stare	pytanie	o	miejsce	człowieka	na	
Ziemi,	nadając	mu	geograficzną,	do	dziś	ważną,	 formułę:	 jakie	relacje	łączą	
człowieka	 (społeczeństwo)	 ze	 środowiskiem	 przyrodniczym.	 Wielki	 spór	
determinizmu	 z	 posybilizmem	 swe	 apogeum	 osiągnął	 na	 przełomie	 XIX		
i	XX	w.,	później	jeszcze	dołączono	do	niego	dyskusję	o	indeterminizmie.	Nie	
brakowało	przy	tym	elementów	demagogii.	Spór	ten	przestał	emocjonować	
geografów	w	III	ćwierci	wieku	XX,	ale	wcale	nie	jest	oczywiste,	czy	niebawem	
nie	odżyje.		

Po	 trzecie,	 podjęto	wielki	wysiłek	 popularyzacji	wiedzy	 geograficznej,	
przybliżenia	 jej	 społeczeństwu.	Służyły	 temu	monumentalne	atlasy	 i	geo‐
grafie	powszechne,	od	C.	Malte‐Bruna,	poprzez	E.	Reclusa,	P.	Vidala	de	 la	
Blache’a,	 niemal	 po	 czasy	 współczesne.	 Epoka	 wielkich	 geografii	 po‐
wszechnych	dobiegła	chyba	końca.	Czy	aby	jednak	na	pewno?	W	klasycz‐
nej	swej	formie	–	tak,	ale	czyż	podobnej	roli	nie	odgrywają	niektóre	serie	
przewodników	turystycznych,	a	także	GIS	i	GPS?	

W	tych	wielkich	dniach	geografii	światowej	uczestniczyła	też	geografia	
polska,	choć	–	uczciwie	trzeba	zaznaczyć	–	nie	byliśmy	nigdy	w	czołówce,	
niekiedy	w	pierwszej	grupie	pościgowej,	najczęściej	w	peletonie.	To	praw‐
da,	 że	 światowe	 początki	 geografii	 powszechnych	wywodzić	możemy	 od	
opisu	 Polski,	 ale	 	 nie	 dokonał	 tego	 Polak,	 a	 dzieło	wydano	 po	 francusku		
w	Paryżu	(Malte‐Brun	1807).	

Dzięki	 swym	 sukcesom	 przez	 wieki	 geografia	 miała	 prawo	 pretendo‐
wać	 do	 tytułu	 królowej	 nauk,	 lecz	 jej	 władztwo	 stopniowo	 się	 kurczyło,	
zwłaszcza	w	wieku	XX.	Stare	zadania	badawcze	przestawały	być	aktualne,	
a	jeśli	chodzi	o	nowe,	to	innym	dyscyplinom	naukowym	oddaliśmy	ochro‐
nę	 i	 kształtowanie	 środowiska,	 biogeografię,	 planowanie	 przestrzenne.		
Z	 kolejnych	 pozycji	 wypierają	 nas	 geolodzy,	 fizycy	 atmosfery,	 ekolodzy,	
socjolodzy,	ekonomiści	i	inni.	Klasycznym	przykładem	może	być	turystyka.	
To	geografowie	zainicjowali	w	Polsce	 jej	badania,	 tworząc	w	1936	r.	Stu‐
dium	Turyzmu	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	to	oni	tworzyli	studia	wyższe	
z	 turystyki	 i	 rekreacji,	 a	 dziś	na	 tym	kierunku	 są	 ledwie	 tolerowani,	 jeśli	
wykażą	się	odpowiednim	dorobkiem	naukowym.	Równolegle	postępujące	
zmniejszanie	 liczby	 godzin	 i	 obniżanie	 rangi	 geografii	 w	 szkole	 nie	 jest	
wynikiem	żadnego	„spisku	przeciw	geografii”,	choć	–	oczywiście	–	obrońcy	
interesów	innych	przedmiotów	chcą	jak	najwięcej	zawłaszczyć	dla	siebie.	
Odzwierciedla	to	tylko	słabnącą	pozycję	dyscypliny	naukowej	(w	tym	dy‐
daktyki	 geografii).	 Wiele	 wskazuje	 na	 to,	 że	 proces	 ten	 jeszcze	 się	 nie	
skończył.	Stąd	dwie	bardzo	charakterystyczne	postawy	geografów.	Pierw‐
sza	 to	 rozpamiętywanie	 dawnych	 dni	 minionej	 chwały	 –	 do	 niej	 zaliczę	
potężną	Historię	 geografii	 polskiej	 (Jackowski,	 Liszewski,	 Richling	 2008).	
Drugą	 postawą	 jest	 uporczywe,	 czasem	 rozpaczliwe	 i	 chaotyczne,	 poszu‐
kiwanie	dróg	wyjścia.	Temu	służyły	m.in.	kolokwia	niniejszego	cyklu.	Wie‐
le	było	 tam	wystąpień	nieprzemyślanych,	w	wielu	bezkrytycznie	zachwa‐	
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lano	walory	swej	subsubdyscyplinki,	uznając	ją	za	najważniejszą	na	świe‐
cie,	 ale	 były	 i	 prawdziwe	 perełki,	 głęboka	 refleksja	 i	 sensowne	 sugestie,	
których...	nie	zrealizowano.	

3. PAWIEM	NARODÓW	BYŁAŚ	I	PAPUGĄ…	

Za	 jedną	 z	ważniejszych	 przyczyn	 kryzysu	 geografii	 uważam	 tendencję	
do	ślepego,	niemal	nieograniczonego	czerpania	wzorów,	prób	przechwyty‐
wania	 tematów	badawczych	 z	 innych	 nauk.	 Otwartość	 na	 inne	 dyscypliny	
jest,	niewątpliwie,	cnotą,	ale	nadmierne	praktykowanie	cnoty	łatwo	przera‐
dza	się	w	wadę.	Oglądane	w	krzywym	zwierciadle	wygląda	to	następująco.	

Geograf,	śledząc	dorobek	sąsiedniej	dyscypliny,	dostrzega	 interesującą	
publikację	 lub	 wystąpienie	 konferencyjne.	 Już	 w	 tym	 momencie	 zwykle	
jest	spóźniony	o	kilka	 lat,	niezbędnych	do	wykonania	badań	 i	prezentacji	
wyników.	Teraz	postanawia	napisać	pracę	podobną,	ale	–	będąc	geografem	
–	metodykę	dyscypliny	pokrewnej	zna	powierzchownie,	jeszcze	gorzej	jest	
z	metodologią,	często	nie	dysponuje	też	odpowiednią	aparaturą.	W	rezul‐
tacie	po	paru	 latach	pojawia	się	kiepska	 i	często	zapóźniona	praca	geolo‐
giczna,	socjologiczna	czy	też	ekonomiczna,	którą	jego	koledzy	geografowie	
(tu	trzeba	nas	już	winić	także	za	brak	rzetelnej	krytyki	naukowej)	określa‐
ją	 mianem	 „twórczej	 adaptacji	 problematyki	 x	 do	 potrzeb	 geografii”.		
A	wśród	przedstawicieli	innych	dyscyplin	pojawiają	się	opinie,	iż	geografia	
„wypaliła	 się”,	nie	ma	 już	 rdzenia	 i	naukowych	prac	 sensu	stricto	 geogra‐
ficznych,	pozostały	 jedynie	kiepskie	prace	z	pogranicza.	Były	one	np.	wy‐
powiadane	przez	niektórych	(i	to	prominentnych)	senatorów	Uniwersyte‐
tu	Warszawskiego.	

W	przypadku	geografii	polskiej	w	grę	wchodzą	jeszcze	periodyczne	fa‐
scynacje	dorobkiem	geografii	zagranicznej.	Mieliśmy	już	w	geografii	czło‐
wieka	taką	modę	na	wzorce	niemieckie,	następnie	francuskie	(autor	opra‐
cowania	sam	 im	nadmiernie	ulegał),	później	znów	angielskie,	w	geografii	
fizycznej	 na	 niemieckie	 i	 rosyjskie	 (radzieckie).	 Obecnie	 panuje	 bezkry‐
tyczne	zapatrzenie	na	 literaturę	amerykańską,	 choć	w	przypadku	niektó‐
rych	dziedzin	 geografii	 znajdziemy	 tam	 to,	 o	 czym	w	Europie	 pisano	pół	
wieku	(i	więcej	nawet	lat)	temu.	

Oczywiście,	powyższy	opis	jest	tendencyjny.	Wszyscy	znamy	też	udane	
przykłady	 prac	 powstałych	 na	 pograniczu	 geografii	 i	 innych	 dyscyplin.	
Osobiście	 do	 takich	 zaliczam	np.	 pracę	 habilitacyjną	 I.	 Łęckiej	 (2011,	 zy‐
skała	uznanie	w	środowisku	medycznym)	 lub	U.	Mygi‐Piątek	(2012),	wy‐
soko	ocenioną	przez	architektów	krajobrazu.	Jest	ich	znacznie	więcej,	jed‐
nak	 rachunek	 sumienia	wymaga	 raczej	 przyjrzenia	 się	 grzechom	 niż	 do‐
brym	uczynkom.	

	 	



Dezintegracji	polskiej	geografii	wizja	subiektywna																															51	

4. TY	PÓJDZIESZ	GÓRĄ,	TY	PÓJDZIESZ	GÓRĄ,	A	JA	DOLINĄ…	

Twierdzenie,	że	dezintegracja	geografii	rozpoczęła	się	w	XIX,	a	dokona‐
ła	w	XX	stuleciu,	chyba	nie	jest	prawdziwe.	Rozłam	może	być	równie	stary	
jak	geografia.	Za	najważniejszy	historycznogeograficzny	opis	świata	uwa‐
żamy	 zwykle	 dzieło	 pt.	 Dzieje	 Herodota,	 który	 nie	 znał	 jeszcze	 terminu	
geografia.	 Napisał	 Dzieje,	 spinając	 jedną	 klamrą	 geografię	 i	 historię,		
a	zgodnie	z	jego	tytułem	zawarty	w	dziele	opis	świata	zaliczylibyśmy	dziś	
bez	 wahania	 do	 nauk	 humanistycznych.	 Na	 uniwersytetach	 zachodnich	
trafiłby	on	na	wydziały	Arts	lub	Lettres.	Jednak	dla	Eratostenesa,	uważane‐
go	za	twórcę	nazwy	naszej	dyscypliny,	geografia	to	przede	wszystkim	ry‐
sunek	 i	pomiar	Ziemi,	 to	niewątpliwa	nauka	przyrodnicza,	 a	może	nawet	
matematyczna,	 to	 Science.	 Być	 może	 dzieje	 naszej	 dyscypliny	 (naszych	
dyscyplin)	potoczyłyby	się	inaczej,	gdyby	Strabon	swego	liczącego	17	ksiąg	
dzieła	nie	nazwał	Geographica.	Choć	zawiera	ono	bardzo	szczegółowe	da‐
ne	np.	o	lokalizacji	obiektów,	długości	 linii	brzegowej,	dyskusje	o	dokład‐
ności	pomiarów1,	to	znacznie	bliżej	mu	do	dzieła	Herodota	niż	Eratostene‐
sa.	 Z	 kolei	 Ptolemeusz	 będzie	 kontynuatorem	 Eratostenesa.	 Zatem	 dwie	
geografie	 mieliśmy	 już	 od	 zarania	 (a	 także	 dużo	 wcześniejszą	 niż	 praca	
Vareniusa	 dychotomię:	 geografia	 ogólna/geografia	 regionalna),	 a	 później	
jedynie	mniej	lub	bardziej	udane	próby	przerzucania	mostów	lub	syntezy.	
Znamienne	 jest	 tu	 porównanie	 dzieł	 dwóch	wielkich	 geografów	niemiec‐
kich	wieku	XIX.	Aleksander	von	Humboldt	był	przyrodnikiem	i	w	jego	Ko‐
smosie	centralne	miejsce	zajmuje	przyroda.	Człowiek	jest	obecny,	ale	nie‐
jako	na	drugim	planie.	Natomiast	Karl	Ritter	stawia	go	w	centrum	uwagi,		
w	jego	Die	Erdkunde…	przyroda	stanowi	miejsce	ludzkiej	działalności,	czyli	
jest…	środowiskiem.	To	dwie	wielkie	próby	syntezy,	ale	jedna	„z	odchyle‐
niem”	fizycznogeograficznym,	a	druga	–	antropogeograficznym,	jedna	glo‐
balnym,	druga	–	regionalnym.	

Wiek	XIX	przyniósł	specjalizację	w	obrębie	nauk,	zwłaszcza	przyrodni‐
czych,	w	których	coraz	większą	rolę	odgrywało	wyposażenie	laboratoriów,	
a	metody	badawcze	stawały	się	coraz	bardziej	wyrafinowane.	Powstawały	
coraz	to	nowe,	szczegółowe	dyscypliny	i	subdyscypliny.	Proces	ten	pogłę‐
biał	się	w	wieku	XX.	Objął	on	także	geografię.	Choć	nie	ominął	geografii	spo‐
łeczno‐ekonomicznej,	 jednak	 szczególnie	 ostro	 zaznaczył	 się	 w	 geografii	
fizycznej.	 Wyodrębniły	 się	 zatem	 geomorfologia,	 hydrologia,	 klimatologia	
itd.,	 a	w	 ich	obrębie	kolejne	 subdyscypliny,	np.	w	hydrologii	paludologia,	
potamologia,	 limnologia	 etc.	 Z	 kolei	 i	 one	 zaczęły	 się	 dzielić,	wykrawano	
prywatne	ogródki	dla	dwóch,	trzech	naukowców,	doklejając	odpowiednio	
skomplikowana	etykietkę2.	Dla	geografii	szczególnie	groźny	okazał	się	fakt,	
																																																													

1	 Bardzo	 dobrym	przykładem	 jest	 zamieszczony	w	 Internecie	 	w	 języku	pol‐
skim	pochodzący	z	tego	dzieła	opis	Krety	(http://biblioteka.kijopwski.pl/...).	

2	Przed	około	30	laty	autora	tego	tekstu	zaprezentowano	z	dumą	jako	„geogra‐
fa,	najlepszego	w	Polsce	specjalistę	w	zakresie	chowu	zwierząt	w	strefie	Sahelu”.	
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że	poszczególne	jej	dyscypliny	traciły	związek	z	„innymi	geografiami”,	co‐
raz	 ściślej	 współpracując	 z	 różnymi	 naukami	 badającymi	 otaczającą	 nas	
rzeczywistość	(fizyką,	chemią	etc.).	

Ta	pierworodna	dychotomia	i	niedawna	dyspersja	nie	ominęły	polskiej	
geografii	 akademickiej.	 W	 spektakularny	 sposób	 znalazło	 to	 swój	 wyraz		
w	Warszawie.	Wykłady	z	geografii	prowadzone	były	na	Królewskim	Uni‐
wersytecie	 Warszawskim,	 potem	 na	 rosyjskojęzycznym	 Cesarskim	 Uni‐
wersytecie	Warszawskim,	 na	Wolnej	Wszechnicy	 Polskiej.	W	 1906	 r.	 na	
Wyższych	 Kursach	 Handlowych	 (przekształconych	 później	 w	 Szkołę	
Główną	Handlową)	 powołano	 pierwszą	 geograficzną	 jednostkę	 naukową	
w	Warszawie	–	Katedrę	Geografii	Ekonomicznej	Ogólnej.	O	profilu	tej	jed‐
nostki	 jednoznacznie	mówi	nazwa.	W	1918	r.	na	Wydziale	Filozoficznym	
Uniwersytetu	Warszawskiego	utworzono	Zakład	Geograficzny	o	wyraźnie	
fizycznogeograficznym	 ukierunkowaniu.	 Z	 kolei	 jego	 przeciwwagą	 miał	
być	 Zakład	 Antropogeografii	 powołany	 na	 Wydziale	 Humanistycznym		
w	1938	r.	(Richling,	Ciołkosz,	Kozłowska‐Szczęsna,	Kuciński	2008).	

W	początkach	lat	60.	XX	w.	dezintegracja	(czy	też	może	raczej:	nieudana	
integracja)	 geografii	 w	 Polsce	 została	 usankcjonowana	 wprowadzeniem	
terminu	„nauki	geograficzne”.	Było	to	jednak	raczej	stwierdzenie	faktu	niż	
kreowanie	rzeczywistości.	Graficzną	tego	ilustracją	był	słynny	kołowy	mo‐
del	 struktury	 nauk	 geograficznych	 i	 ich	 powiązań	 z	 innymi	 naukami,		
zaproponowany	u	schyłku	lat	50.	przez	Stanisława	Leszczyckiego,	spopu‐
laryzowany	 w	 latach	 60.	 (m.in.	 Leszczycki	 1962;	 1964).	 Wielokrotnie		
powielany,	 modyfikowany,	 prezentowany	 w	 szkolnych	 podręcznikach,		
z	wyraźnie	wyznaczonymi	 przegródkami,	 stał	 się	 niemal	 obowiązującym	
dogmatem.	 Dezintegracja	 znalazła	 swój	 wyraz	 w	 zmianach	 organizacyj‐
nych	–	pozwalała	na	tworzenie	coraz	to	nowych	zakładów	i	pracowni,	wą‐
sko	wyspecjalizowanych,	co	odpowiadało	ambicjom	rosnącej	liczby	samo‐
dzielnych	pracowników	naukowych.	Utrudniała	 też	działalność	Polskiego	
Towarzystwa	Geograficznego.	Odrębnymi	organizacjami,	skupiającymi	nie	
tylko	 geografów,	 stały	 się	 (między	 innymi!)	 Stowarzyszenie	 Geomorfolo‐
gów	Polskich,	Polska	Asocjacja	Ekologii	Krajobrazu,	Stowarzyszenie	Klima‐
tologów	Polskich.	Ale	w	 jakiejś	mierze	 jest	 to	powtórzenie	historii	z	mię‐
dzywojnia.	Polskie	Towarzystwo	Geograficzne	zostało	założone	w	1918	r.	
	

																																																																																																																																																				
Było	 to	przerażające,	ale	może	 i	prawdziwe,	bo	spośród	geografów	był	on	wów‐
czas	jedyną	w	Polsce	osobą,	która	zajmowała	się	tą	problematyką.		Ale	należałoby	
jeszcze	wprowadzić	 zawężenia:	 nie	 całego	 chowu,	 ale	 tylko	przyrodniczych	 jego	
uwarunkowań,	 i	 nie	 całego	 Sahelu,	 ale	 tylko	 Sahelu	 Tropikalnego	 (i	 to	 bez	
wschodniej	jego	części).	Czy	tak	poszatkowana	nauka	ma	w	ogóle	szansę	się	roz‐
wijać!	
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przede	wszystkim	przez	 przedstawicieli	 dyscyplin	 pokrewnych	 geografii,	
którzy	później	tworzyli	swe	stowarzyszenia	(geologiczne,	botaniczne,	geo‐
fizyczne),	dziś	często	znacznie	liczniejsze	i	prężniejsze	niż	PTG.	

5. RAZEM,	MŁODZI	PRZYJACIELE!…	

Jednak	 idea	 jedności	 geografii	 zyskała	 swych	 gorących	 orędowników.	
Próbowano	 jej	 bronić,	 zwracając	 uwagę	 na	 specyfikę	 przedmiotu	 badań,	
którym	miała	 być	 epigeosfera	 (powłoka	 geograficzna,	 powłoka	 krajobra‐
zowa	 itd.;	 patrz	 np.	 Kondracki	 1976).	 Mimo	 początkowych	 wielkich	 na‐
dziei,	wydaje	 się,	 że	koncepcja	 ta	wniosła	do	geografii	 przede	wszystkim	
dobre	samopoczucie.	 Jest	to	przedmiot	badań	niezwykle	obszerny,	obiekt	
zainteresowania	 wielu	 innych	 nauk	 (np.	 ani	 biologia,	 ani	 też	 socjologia	
poza	epigeosferę	nie	wykraczają)	i	przez	to	nie	pomaga	w	określeniu	pola	
badawczego	geografii.	Ponadto	nauka	w	ogóle	nie	uznaje	rezerwacji	kon‐
kretnego	 przedmiotu	 badań	 dla	 konkretnej	 dyscypliny:	 krowa	może	 być	
obiektem	zainteresowania	malarza,	weterynarza,	poety	(Homer!),	geogra‐
fa,	ekonomisty	i	przedstawicieli	innych	jeszcze	dyscyplin.	

Pewną	odmianą	prób	rezerwacji	obszaru	badań	było	szukanie	integra‐
cji	geografii	w	geografii	regionalnej.	Dyscyplina	ta	ma,	niewątpliwie,	pięk‐
ne	tradycje	i	wiele	sukcesów,	być	może	nawet	słusznie	uważała	się	za	kró‐
lową	 (koronę)	 nauk	 geograficznych.	 Odgrywa	 dużą	 rolę	 w	 popularyzacji	
geografii,	ale	jej	osiągnięcia	naukowe	w	ostatnim	półwieczu	nie	są	imponu‐
jące.	Ponadto	sama	traci	tożsamość	(w	Polsce	mamy	kilka	 jednostek,	któ‐
rych	nazwa	wskazuje	na	ścisły	związek	z	regionem,	a	zagadnienia,	którymi	
interesują	się	one,	niewiele	maja	punktów	wspólnych)	i	ulega	dezintegracji.	
Geografowie	regionalni	mieliby	być	„specjalistami,	którzy	wiedzą	wszystko	
o	danym	regionie”,	ale	stają	się	geografami	branżowymi	(głównie	społecz‐
no‐ekonomicznymi)	gromadzącymi	wiedzę	o	konkretnych	skrawkach	po‐
wierzchni	globu	(np.	geograf	osadnictwa	od	Ameryki	Środkowej).	

Większe	 sukcesy	 odnotowano	 w	 zakresie	 prób	 częściowej	 integracji.		
W	ramach	geografii	 fizycznej	narodziła	się	geografia	 fizyczna	komplekso‐
wa,	a	później	geoekologia	 i	ekologia	krajobrazu,	w	ramach	geografii	czło‐
wieka	np.	młodsze,	 ale	dynamicznie	 rozwijające	 się	badania	krajobrazów	
kulturowych.	Oba	te	podejścia	dalekie	są	od	doskonałości,	co	więcej	–	inte‐
grując	część	geografii,	w	pewnej	mierze	odrywają	ją	od	pozostałych	subdys‐
cyplin.	Geografia	 fizyczna	kompleksowa	zwraca	 się	ku	geochemii,	 geologii,	
gleboznawstwu,	biologii	itd.,	badania	krajobrazów	kulturowych	ku	architek‐
turze,	 architekturze	 krajobrazu,	 historii,	 kulturoznawstwu,	 socjologii	 itd.	
Wyrazem	tego	jest	powołanie	dwóch	organizacji:	Polskiej	Asocjacji	Ekologii	
Krajobrazu	i	Komisji	Krajobrazu	Kulturowego	PTG,	słabo	ze	sobą	współpra‐
cujących	 i	 słabo	wykorzystujących	 dorobek	metodyczny	 i	metodologiczny	
drugiego	nurtu.	Dlatego	też	uznać	trzeba,	że	te	próby	częściowej	integracji,	
acz	poznawczo	cenne,	raczej	pogłębiają	dychotomię	geografii.	
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A	może	geografia	ma	specyficzną	metodę	badań,	której	nie	stosują	inne	
nauki?	 Przez	 długi	 czas	 uważano,	 że	 jest	 to	 tzw.	 metoda	 kartograficzna,	
tzn.	geografowie	nie	tylko	robią	mapy,	ale	też	dokonują	(niekiedy)	na	nich	
pomiarów,	 często	 korzystając	 z	 mapy	 interpretują	 różne	 przestrzenne	
zależności	między	obiektami.	W	stwierdzeniu	tym	jest	sporo	racji,	ale	nie	
można	przyjąć	go	bez	zastrzeżeń.	Po	pierwsze,	mapy	kreślą	nie	tylko	geo‐
grafowie	 (co	 prawda,	 mapy	 wykonane	 przez	 nie‐geografów	 są	 na	 ogół	
kiepskie),	 po	drugie	 –	w	wielu	pracach	 geograficznych	na	próżno	 szukać	
mapy,	nawet	wtedy,	gdy	byłaby	ona	cenną	pomocą	w	zrozumieniu	tekstu,	
w	innych	zaś	mapę	przykleja	się	nie	wiadomo	po	co,	po	trzecie	–	pomiary	
na	mapach	wykonywane	są	rzadko,	a	do	tego	w	wielu	wypadkach	w	sytua‐
cji,	gdy	nie	powinno	się	ich	wykonywać	ze	względu	na	odwzorowanie,	po	
czwarte	wreszcie	–	posługiwanie	się	mapami	w	celu	ukazania	współzależ‐
ności	przestrzennych	zanika	i	u	geografów.	Zwróćmy	także	uwagę	na	róż‐
nice	w	preferowaniu	metod	kartograficznych:	geografowie	fizyczni	chętnie	
stosują	 izarytmy,	 a	 społeczno‐ekonomiczni	 kartogramy.	 Mimo	 to	 przez	
wieki	mapa	była	pomostem	między	geografami	różnych	dyscyplin,	uważa‐
no	ją	za	uniwersalny	język	i	otaczano	swoistym	kultem.	Dziś,	gdy	papiero‐
we	mapy	 tracą	na	 jakości	 (także	te	wykonywane	przez	geografów)	 i	zna‐
czeniu,	 geografowie	 chętnie	 zwracają	 się	ku	 teledetekcji,	 geoinformatyce,	
GIS.	Nowe	 techniki	 stanowią	przedmiot	 fascynacji	 i	 to	 ich	stosowanie	za‐
czyna	łączyć	geografów	różnych	dyscyplin.	Upatruję	w	tym	wielkiej	szansy	
geografii.	Są	to	jednak	tylko	metody	czy	też	techniki	badawcze,	które	mogą	
ułatwić	rozwiązanie	wielu	problemów	badawczych,	a	rozwiązywanie	nie‐
których	wręcz	umożliwić.	 Istnieje	 jednak	realne	zagrożenie:	nie	powinni‐
śmy	dopuścić,	by	stały	się	one	sztuką	dla	sztuki,	celem	samym	w	sobie,	bo	
geografowie	 mogą	 być	 –	 co	 najwyżej	 –	 miernymi	 informatykami.	 Nato‐
miast	mogą,	a	nawet	powinni,	z	metod	tych	korzystać,	a	zarazem	ukazywać	
innym	granice	zdrowego	rozsądku	w	ich	stosowaniu.	Przykładowo,	w	ha‐
słach	Wikipedii	 dotyczących	 poszczególnych	 gmin	 Polski	 i	 na	 oficjalnych	
stronach	niektórych	gmin	podawana	jest	zwykle	ich	punktowa	lokalizacja,	
a	przecież	gmina	nie	jest	punktem.	Co	więcej	–	czynione	jest	to	z	dokładno‐
ścią	do	1	sekundy	szerokości	i	długości	geograficznej,	czyli	około	20–30	m.		
W	niektórych	portalach	–	z	dokładnością	do	0,01	sekundy,	czyli	do	centy‐
metrów,	 ale	wciąż	 tylko	 jednego	punktu	w	gminie.	Czy	 jest	 to	 lokalizacja	
twardego	dysku	w	komputerze	wójta?	A	co	się	stanie,	gdy	sekretarka	prze‐
stawi	komputer	w	miejsce	paprotki?	

Za	najlepszy	sposób	identyfikacji	dyscypliny	badawczej	uznaje	się	zwy‐
kle	wskazanie	kluczowych	problemów,	które	usiłuje	ona	rozwiązać.	Jednak	
obecnie	 w	 polskiej	 geografii	 jest	 to	 bardzo	 trudne,	 można	 wskazać	 pro‐
blemy	badawcze	poszczególnych	dyscyplin	 i	 subdyscyplin,	 trudniej	 takie,	
które	mogłyby	integrować	geografów	różnych	branż.	Próby	integracji	wo‐
kół	wybranego	problemu	podejmowano	wielokrotnie,	na	ogół	z	miernym	
skutkiem.	Należało	do	nich	np.	wyróżnianie	„ogólnogeograficznych”	regio‐
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nów	Polski	przez	M.	Janiszewskiego	(najszerzej:	Janiszewski	1957).	Była	to	
propozycja	 daleka	 od	 doskonałości,	 ale	 zamiast	 merytorycznej	 krytyki,	
zastosowano	dogmatyczny	atak	(pisano	np.,	że	 jest	 to	eklektyczny	wybór	
kryteriów	 –	 Berezowski	 1986;	 podejście	 zarzucone	 w	 geografii	 marksi‐
stowskiej	 –	 Leszczycki	 1958).	 Próby	 obrony	 podjęli,	 między	 innymi,	 jw.	
Józef	 Wąsowicz	 (1958)	 i	 A.	 Dylikowa	 (1973),	 ale	 problematyka	 ta	 i	 tak	
została	zarzucona.	Podejmowano	próby,	by	nurtem	integracyjnym,	podob‐
nie	jak	działo	się	to	jeszcze	w	okresie	międzywojennym,	stały	się	badania	
wpływu	środowiska	przyrodniczego	na	działalność	człowieka.	W	niewiel‐
kim	stopniu	zaangażowany	był	w	nie	także	autor	tekstu	(Dumanowski,	Plit	
1985).	Niestety,	badania	prowadzone	w	latach	60.,	70.	i	80.	XX	w.	dotyczy‐
ły	 głównie	 krajów	 egzotycznych,	 wykonywano	 je	 w	 skali	 przeglądowej,	
dokonywano	 licznych	 uproszczeń.	 Nic	 zatem	 dziwnego,	 iż	 mimo	 dużych	
nakładów	pracy	często	osiągano	wyniki	mało	obiecujące	i	dość	trywialne.	
Ostatecznie	części	wyników	w	ogóle	nie	została	opublikowana,	a	badania	
stopniowo	zarzucano.	Kolejną	szansą	stały	się	badania	wpływu	człowieka	
na	środowisko	przyrodnicze.	W	te	z	kolei	zaangażowało	się	bardzo	wielu	
geografów,	lecz	mimo	niewątpliwych	sukcesów,	nie	odegrały	one	większej	
roli	 w	 integracji	 geografii.	 Ponadto	 w	 badaniach	 tych	 jesteśmy	 w	 coraz	
większym	stopniu	 spychani	na	dalszy	plan	 i	 to	 chyba	 już	nie	 tylko	przez	
biologów/ekologów.	 Wyjaśnienie	 przyczyn	 tego	 niepowodzenia	 istotnie	
ułatwiłoby	 zrozumienie	 obecnego	 kryzysu	 geografii	 polskiej.	 Zauważmy	
jedynie,	 że	 równolegle	 trwa	 ograniczanie	 treści	 geograficznych	w	 przed‐
miocie	 Przyroda	w	 szkole	 podstawowej	 i	 w	 liceum,	 co	 tylko	 potwierdza	
tezę	o	ścisłym	związku	nauki	z	dydaktyką	szkolną.	Lista	prób	i	porażek	jest	
znacznie	dłuższa,	powyżej	wymieniono	tylko	przykładowe,	nie	wspomnia‐
no	np.	o	geografii	turyzmu,	która	też	stanowi	niespełnione	marzenie	i	nie‐
wykorzystaną	szansę.	

Wydaje	się,	to	jest	mój	subiektywny	sąd,	że	obecnie	największe	nadzieje	
wiązać	należy	z	badaniem	zjawisk	ekstremalnych,	prognozowaniem	moż‐
liwości	 ich	 wystąpienia,	 zapobieganiem	 stratom	 i	 ich	 minimalizacji.	 To	
wszystko	 określić	 można	 jako	 zarządzanie	 zjawiskami	 ekstremalnymi.	
Problematyka	ta	intryguje	spore	grono	geografów	od	wieków,	mamy	osią‐
gnięcia,	którymi	możemy	się	szczycić.	Złośliwa	definicja	geografii,	że	jest	to	
„nauka	 o	 relacjach	wszystkiego	 z	wszystkim”,	w	 tym	właśnie	 przypadku	
może	 okazać	 się	 jej	 szczególnym	atutem,	 promuje	 ona	bowiem	geografię	
do	 roli	 koordynatora	 badań	 interdyscyplinarnych.	Dlatego	 też	 problema‐
tyka	ta	może	stać	się	nie	tylko	osią	integracji	wewnątrz	geografii3,	ale	wo‐

																																																													
3	Liczba	prac	geografów	polskich	poświęconych	problematyce	zjawisk	ekstre‐

malnych	 jest	 imponująca.	 Pochodzą	 one	 z	 wszystkich	 chyba	 naszych	 dyscyplin		
i	subdyscyplin.	Oprócz	prac	analitycznych	stosunkowo	wąskich,	mamy	prace	syn‐
tetyczne.	Szanse,	które	stwarza	geografii	badanie	zjawisk	ekstremalnych,	dostrze‐
gło	wielu	geografów.	Z	czystej	próżności	autor	odnotowuje,	że	także	on,	przeszło	
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kół	naszych	badań	mogą	koncentrować	się	 inne	dyscypliny,	pełniąc	 funk‐
cje	uzupełniające.	

Kończąc	ten	przegląd,	wspomnieć	jeszcze	trzeba	o	apelach	o	integrację.	
Są	 one	 bardzo	 liczne,	 ale	w	 zbyt	 dużym	 stopniu	 przypominają	magiczne	
zaklinanie	 rzeczywistości,	 dlatego	 ich	 realne	 znaczenie	 oceniam	 krytycz‐
nie.	 Wielkim	 orędownikiem	 jedności	 geografii	 jest	W.	Wilczyński	 (1996,	
2003	 i	wiele	 innych	prac).	 Jego	ostra	krytyka	niedociągnięć	współczesnej	
geografii	polskiej	potrafi	być	bardzo	wnikliwa,	słusznie	zwraca	uwagę	na	
fakt,	że	dominują	uproszczenia,	opracowania	cząstkowe,	a	geografii	braku‐
je	opracowań	syntetycznych,	pozwalających	ukazać	wielorakość	powiązań	
człowieka	 z	 Ziemią.	 Jednak	 wezwania	 do	 holizmu	 i	 odwoływanie	 się	 do	
prób	syntezy	sprzed	wieku	(np.	Wilczyński	2012)	nie	wystarczą,	nie	wie‐
my,	jak	konkretnie	realizować	szczytne	zasady	holizmu.		

6. JEDNAK	ZOSTANIE	PO	MNIE4	TA	SIŁA	FATALNA…	(???)	

Przedstawiony	 obraz	 nie	 jest	 –	 wbrew	 pozorom	 –	 pesymistyczny.	
Wprawdzie	widać	nie	tylko	głębokie	rozdarcie	geografii,	i	nie	tylko	jej	za‐
gubienie	 –	 nie	wiemy,	w	którą	 iść	 stronę,	 tracimy	kolejne	pola	 badań	na	
rzecz	 innych	 dyscyplin,	współpracując	 z	 innymi	 dyscyplinami	 zatracamy	
swoją	 tożsamość,	 nie	 umieliśmy	 wybrać	 integrującej	 nas	 problematyki	
badawczej.	 Są	 jednak	 i	 jasne	punkty.	 Geografia	wykazywała	 zadziwiającą	
zdolność	 do	 wychodzenia	 z	 kolejnych	 kryzysów,	 podejmowania	 nowych	
zadań,	odradzania	się	jak	Feniks	z	popiołów.	Można	mieć	nadzieję,	że	po‐
dobnie	 będzie	 i	 tym	 razem,	 że	 znajdziemy	ważne	quaestiones	geographi‐
cae.	 Zapewne	uczynią	 to	młodzi,	niczym	Varenius,	ale	 taka	 jest	kolej	 rze‐
czy.	 Może	 będą	 to	 zjawiska	 ekstremalne,	 może	 wybiorą	 inną	 tematykę.	
Dopasują	do	tego	metody	i	wtedy	wybiorą	nauki,	z	których	dorobku	będą	
czerpać.	Autor	(Plit	2007)	przed	kilku	laty	zwracał	uwagę	na	niedostateczną	
współpracę	z	biologią,	kierując	się	zasadą,	że	współpracować	należy	z	 	sil‐
nymi,	z	dynamicznie	rozwijającymi	się.	Zdania	nie	zmienił,	ale	o	przyszło‐
ści	decydować	będą	inni,	młodsi	od	niego	co	najmniej	o	ćwierć	wieku.	

W	 Polsce	 istnieje	 wielkie	 społeczne	 zapotrzebowanie	 na	 geografię.		
Z	jednej	strony		świadczy	o	tym	chętne	wprowadzanie	słowa	geografia	do	
tytułów	książek	z	dziedzin	naprawdę	od	naszej	odległych	(z	prawdziwym	
bestsellerem:	 Kobieta.	 Geografia	 intymna	 –	 N.	 Angier	 1999	 i	 późniejsze	
wydania	na	czele),	z	drugiej	zaś	–	popularność	niektórych	prac	geograficz‐
nych.	 Przykładowo,	w	 czasie	mojej	 pracy	 naukowej	 takimi	 dziełami	 geo‐
graficznymi	 były	 np.:	 Pochwała	 różnorodności	 R.	 Dubos	 (1986),	 Granice	
wzrostu	(Meadows	i	in.	1973)	i	kolejne	raporty	Klubu	Rzymskiego,	Zderze‐
nie	 cywilizacji	 (Huntington	 1997),	 a	 nawet	 Cywilizacje	 F.	 Fernández‐	
																																																																																																																																																				
ćwierć	 wieku	 temu	 pisał	 o	 możliwości	 integracji	 geografii	 i	 dowartościowania	
naszej	dyscypliny		dzięki	„geografii	klęsk	żywiołowych”	(Plit	1989).	

4	Oczywiście,	po	geografii.	Po	autorze	tekstu	nie	zostanie.	
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‐Armesto	(2008),	która	to	książka	w	prostej	linii	kontynuuje	myśl	F.	Ratzla,	
E.	Huntingtona,	ale	i	P.	Vidala	de	la	Blache’a5.	Wszystkie	te	prace	mają	czte‐
ry	wspólne	cechy:	1.	Są	rodzajem	esejów,	ze	śmiałymi	hipotezami,	ale	też		
z	licznymi	generalizacjami,	niekiedy	wręcz	uproszczeniami,	co	ułatwiło	ich	
krytykowanie	 i	 pozwoliło	 na	 kwestionowanie	 szczegółów.	 2.	 W	 równej	
niemal	mierze	szukają	one	analogii	w	przestrzeni,	jak	i	w	czasie,	są	zarów‐
no	 geograficzne,	 jak	 i	 historyczne6.	 3.	 Wszystkie	 one	 zostały	 napisane	
przez	nie‐geografów.	4.	Wszystkie	są	tłumaczeniami	z	angielskiego	i	zyska‐
ły	wielki	rozgłos	w	świecie,	także	w	Polsce,	przed	ich	szybkim	przekładem	
i	wydaniem	po	polsku.	

A	zatem	zastępują	nas	inni.	Zabrakło	nam,	geografom,	po	prostu	odwagi	
i	 wielkości,	 baliśmy	 się	 śmiałych	 hipotez	 i	 uogólnień,	 baliśmy	 się	 klęski		
i	ośmieszenia,	dlatego	woleliśmy	pisać	studia	drobne	 i	przyczynkowe.	 Je‐
śliby	taki	trend	się	utrzymał,	być	może	geografia	podzieli	los	historii	natu‐
ralnej,	o	której	dziś	mało	kto	pamięta.	Być	może	zostanie	nam	tylko	sen‐
tymentalne	 rozpamiętywanie	 minionych	 dni	 chwały.	 Ale	 problematyka	
geograficzna	nie	zaginie,	zasługą	geografów	jest	bowiem	owa	„siła	fatalna”,	
która	 zmusza	 przedstawicieli	 innych	 dyscyplin	 do	 odpowiadania	 na	 spo‐
łeczne	 zapotrzebowanie	 i	 pisania	 prac	 geograficznych.	 Jest	 to	 dla	 nas,		
a	 ściślej	 –	 dla	 młodego	 pokolenia	 geografów,	 nie	 tylko	 zagrożenie,	 ale		
i	olbrzymia	szansa.	

	
Podnieś	się,	możesz!	
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A	subjective	perspective	on	the	disintegration	of	Polish	geography	

Summary:	The	reasons	of	disintegration	of	geography	ought	to	be	looked	for	not	only	
in	 the	advancing	specialisation,	but	also	 in	 the	very	 fact	 that	already	 in	 the	antiquity	
one	name	was	applied	to	two	different	disciplines.	Since	that	time,	efforts	are	under‐
taken	to	integrate	these	two,	with	varying	success.	Geography	had	its	periods	of	flour‐
ishing,	when	it	tried	to	respond	to	the	key	issues	of	humanity.	Its	current	actual	mar‐
ginalisation	 results,	 in	 particular,	 from	 addressing	 narrow	 subjects	 of	 study,	 from	
fright	 of	 formulating	 bold	 syntheses,	 uncritical	 adaptation	 of	models	 from	other	 sci‐
ences	–	leading	even	to	poor	quality	work,	done	by	the	geographers,	belonging	to	oth‐
er	 disciplines.	 The	 expected	 effects	 were	 not	 brought	 about	 by	 the	 declarations	 of	
unity,	nor	the	attempts	of	integration	around	the	subject	of	investigations	–	since	vari‐
ous	 disciplines	 can	 deal	 with	 the	 same	 object.	 The	 attempts	 of	 integration	 on	 the	
methodological	 basis	 are	 still	 underway	 (at	 some	 time	 the	 core	 was	 constituted	 by	
cartography,	nowadays	this	role	is	played	by	remote	sensing	and	GIS).	The	author	is	of	
the	 opinion	 that	 more	 promising	 are	 –	 with	 preservation	 of	 the	 specificity	 and	
achievements	of	 the	particular	disciplines	and	sub‐disciplines	–	 the	attempts	of	 inte‐
gration	around	the	socially	relevant	study	themes.	These	could,	in	particular,	concern	
the	extreme	natural	 phenomena	–	 their	 appearance,	 forecasting,	prevention	or	 com‐
pensation	(“managing	the	elementary	catastrophes”).	In	this	context,	the	author	points	
out	the	existence	of	the	social	demand	for	geography.	

Keywords:	 geography,	 desintegration,	 attempts	 of	 integration,	 integrating	 study	
themes.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	



	

Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	9	
Nowe	i	stare	perspektywy	oraz	ujęcia	w	geografii	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku	
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STUDIA	NA	KIERUNKU	GEOGRAFIA	Z	PERSPEKTYWY	ABSOLWENTÓW	
WKRACZAJĄCYCH	NA	RYNEK	PRACY		

PROPOZYCJA	METODOLOGICZNA	I	WYNIKI	BADAŃ	

	
Zarys	treści:	W	dobie	rosnących	trudności	tranzycji	osób	kończących	uczelnie	wyższe	
na	 rynek	 pracy,	 zasadne	 wydaje	 się	 sprawdzanie	 skuteczności	 przyjmowanych	 idei	
programowych	 i	rozwiązań	dydaktycznych,	stosowanych	na	studiach,	w	zakresie	po‐
zyskiwania	i	utrzymania	zatrudnienia	przez	młodzież	kończącą	kształcenie	na	kierun‐
ku	geografia.	Absolwenci	są	 jednym	z	podstawowych	podmiotów	mogących	dokonać	
oceny	przydatności	 studiów	w	przejściu	 z	 etapu	 edukacji	 akademickiej	 do	 etapu	 za‐
trudnienia	oraz	sugerować	konieczne	zmiany	w	szeroko	pojętej	koncepcji	kształcenia,	
które	optymalizowałyby	pozycję	geografów	na	rynku	pracy	w	przyszłości.		
Celem	opracowania	jest	analiza	percepcji	studiów	na	kierunku	geografia	z	perspekty‐
wy	pracujących	i	poszukujących	zatrudnienia	absolwentów;	zaproponowanie	i	podda‐
nie	krytycznej	ocenie	zastosowania	metody	pól	semantycznych	do	interpretacji	wyni‐
ków	w	badaniach	jakościowych	z	zakresu	geografii	społecznej.	Refleksje	z	przeprowa‐
dzonych	 badań	 są	 podstawą	 do	 namysłu	 nad	 możliwościami	 podnoszenia	 prestiżu	
geografii	 jako	 dyscypliny	 naukowej	 poprzez	 działania	 mające	 na	 celu	 zwiększanie	
szans	pomyślnej	tranzycji	absolwentów.		

Słowa	 kluczowe:	 absolwent;	 metoda	 pól	 semantycznych;	 program	 studiów;	 studia	
geograficzne;	rynek	pracy.	

1. WSTĘP	

Percepcja	 studiów	na	 kierunku	 geografia,	 analizowana	 z	 perspektywy	
absolwentów,	nie	była	w	Polsce	po	roku	1989	przedmiotem	pogłębionych	
i	ogólnokrajowych	badań	naukowych,	mimo	że	zainteresowanie	młodzieży	
tymi	 studiami	 zmniejsza	 się	 systematycznie	 (Tracz,	 Hibszer	 2013;	 Piróg	
2014a).	 Ten	 niekorzystny	 trend,	 który	 nie	 tylko	 rodzi	 obawy	 o	 dalsze	
funkcjonowanie	 geografii	 jako	 akademickiego	 kierunku	 kształcenia,	 ale		
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i	osłabia	jej	pozycję	jako	nauki,	powoduje	że	władze	akademickich	jedno‐
stek	organizacyjnych	dokładają	wszelkich	starań,	aby	pozyskać	kolejnych	
kandydatów	 chcących	 studiować	 geografię.	 Konkurowanie	 o	 studenta	
przybiera	rożne	 formy,	począwszy	od	obniżania	wymagań	w	procesie	re‐
krutacji	 po	 często	 intuicyjne	propozycje	 zmian	programowych	 czy	wpro‐
wadzanie	nowych	specjalności.		

Jak	 wskazują	 badania	 prowadzone	 w	 innych	 krajach,	 jedną	 z	 najbar‐
dziej	efektywnych	strategii	stabilizowania	–	na	względnie	zadowalającym	
poziomie	–	zainteresowania	kandydatów	studiowaniem	na	danym	kierun‐
ku	 jest	modernizowanie	 planu	 oraz	 programu	 studiów	w	 nawiązaniu	 do	
opinii	 absolwentów,	wyrażanych	 przez	 nich	 na	 ten	 temat	 z	 perspektywy	
ich	sytuacji	na	rynku	pracy.	Absolwenci	są	 jednym	z	podstawowych	pod‐
miotów,	 który	 może	 dokonać	 oceny	 przydatności	 studiów	 w	 przejściu		
z	 etapu	 edukacji	 akademickiej	 do	 etapu	 zatrudnienia	 oraz	 sugerować	
zmiany	w	 szeroko	pojętej	 koncepcji	 kształcenia,	 które	 optymalizowałyby	
ich	pozycję	na	rynku	pracy	w	przyszłości	(Cranmer	2006;	Nuñez,	Livanos	
2010).	Akceptacja	przez	naukowców	zasadności	działań	związanych	z	do‐
stosowywaniem	wizji	 i	 oferty	 edukacyjnej	 studiów	geograficznych	do	za‐
chodzących	 zmian	 na	 rynku	 pracy	 nie	 była	 i	 nadal	 nie	 jest	 jednak	 po‐
wszechna.	 Jak	 dowodzą	 studia	 literatury,	 przeciwnicy	 takich	 działań	
twierdzą,	 że	 spłycają	 one	 kształcenie	 uniwersyteckie,	 które	 powinno	być	
skupione	 na	 wielostronnym	 rozwoju	 intelektualnym	 społeczeństwa,	 do	
swoistej	edukacji	zawodowej	 i	 tym	samym	zagrażają	 tradycyjnym	warto‐
ściom	akademickim	(Piróg	2010b).	Jednocześnie	empirycznie	ustalono,	że	
kategoryczne	odrzucanie	zasadności	projektowania	studiów	w	nawiązaniu	
do	 zmian	 zachodzących	 na	 rynku	 pracy	może	 spowodować	wiele	 nieko‐
rzystnych	 konsekwencji,	 bezpośrednio	 dla	 absolwentów	 geografii,	 a	 po‐
średnio	 dla	 całej	 dyscypliny	 naukowej.	 Jedną	 z	 ważniejszych	 z	 nich	 jest	
niezadowalający	 wizerunek	 studiów	 geograficznych	 w	 społeczeństwie,	
propagowany	 przez	 rozczarowanych	 zawodowo	 absolwentów	 (Frazier	
1994;	Jonhston	1990;	Gedye	i	in.	2004).	Z	kolei	wysokie	wskaźniki	zatrud‐
nialności	 są	 jednym	 z	 kluczowych	 czynników	 odpowiadających	 za	 liczbę	
osób	 chcących	 kształcić	 się	 na	 danym	 kierunku.	 Z	 tych	 względów	 wiele	
uczelni	 już	 wdrożyło	 lub	 jest	 w	 trakcie	 tworzenia	 takich	 koncepcji	 pro‐
gramowych	 studiów	 geograficznych,	 które	 zapewniałyby	 absolwentom	
płynne	wejście	na	rynek	pracy.	Proces	ten	odbywa	się	(choć	najmniej	dy‐
namicznie)	nawet	na	studiach	doktoranckich	(Solem	i	in.	2013).		

W	 literaturze	 pojawiają	 się	 coraz	 częściej	 kategoryczne	 stanowiska	
zwolenników	 permanentnej	 adaptacji	 koncepcji	 studiów	 geograficznych	
do	 zmian	 społeczno‐gospodarczych,	 polegające	 na	 przeciwstawianiu	 się	
ignorowaniu	przez	naukowców	–	geografów	problematyki	zatrudnialności,	
nazywając	ten	stan	unikaniem	odpowiedzialności,	a	nawet	zaprzeczaniem	
idei	badań	geograficznych	(Rooney	i	in.	2006).	Ich	zdaniem,	geografia	to	ta	
dyscyplina	 naukowa,	 która	 jest	 predestynowana	 do	 badania	 szeroko	 ro‐
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zumianych	 problemów	współczesnego	 świata.	 Geografowie,	 zajmując	 się	
tymi	 zagadnieniami	w	 kategoriach	 badawczych,	 nie	mogą	 odcinać	 się	 od	
nurtu	 rynku	 pracy	 i	 bezrobocia	 czy	 czynić	 go	 interesującym	 kierunkiem	
analiz,	a	pomijać	badaniami	sytuację	własnych	absolwentów	na	tym	rynku	
(Chalkley	1995).		

Przyjmując	 argumenty	 obu	 grup	 przy	 jednoczesnej	 świadomości	 luki		
w	 zakresie	 badań	 dotyczących	 percepcji	 studiów	 na	 kierunku	 geografia	
przez	absolwentów,	celem	,	jaki	stawiam	sobie	w	niniejszym	artykule:	

a)	Analiza	percepcji	studiów	na	kierunku	geografia	z	perspektywy	pra‐
cujących	 i	 poszukujących	 zatrudnienia	 absolwentów,	 poprzez	 rozpozna‐
nie:	

	 oceny	 studiów	geograficznych	w	zakresie	 ich	przydatności	do	pozy‐
skiwania	i	utrzymania	pracy;	

	sugestii	zmian	w	szeroko	pojętej	koncepcji	kształcenia.		
b)	Próba	zastosowania	nowej	w	geografii	społecznej	metody	pól	seman‐

tycznych	do	interpretacji	wyników	badań	sondażowych,	w	których	stosuje	
się	pytania	otwarte.		

2. ORGANIZACJA	BADAŃ	

Do	realizacji	zadań	zastosowano	metodę	sondażu	diagnostycznego,	któ‐
ry	 przeprowadzono	 w	 dwóch	 etapach:	 w	 okresie	 maj/czerwiec	 2011		
(I	 etap;	 badania	 ankietowe	 w	 formie	 papierowej)	 –	 styczeń/luty	 2012		
(II	 etap,	 ankieta	 online)1.	 Badania	 właściwe	 poprzedzono	 testowaniem	
narzędzi	(na	populacji	120	studentów	geografii	Uniwersytetu	Pedagogicz‐
nego	 w	 Krakowie).	 Pierwszy	 etap	 adresowany	 był	 do	 osób	 kończących	
stacjonarne	studia	na	kierunku	geografia	w	roku	akademickim	2010/2011	
w	czternastu	uczelniach	kształcących	geografów.	Pisemną	zgodę	na	zreali‐
zowanie	 takich	 badań	 uzyskano	 od	 władz	 dwunastu	 spośród	 czternastu	
uczelni.	Celem	tego	etapu	badań	było	m.in.	poznanie	percepcji	i	satysfakcji	
studentów	z	kształcenia	 się	na	kierunku	geografia	w	kontekście	poszuki‐
wania	pracy.	W	I	etapie	osobiście,	z	pomocą	kierowników	i	pracowników	
naukowych	 danych	 jednostek,	 spotykano	 się	 ze	 studentami	 na	 każdej		
z	 uczelni	 na	 wcześniej	 ustalonych	 osobnych	 zebraniach	 lub	 cotygodnio‐
wych	 zajęciach	 kameralnych	 i	wyjaśniając	 cele	 badań,	 proszono	 o	 udział		
w	 sondażu.	 Badanie	 miało	 charakter	 poufny,	 a	 nie	 anonimowy,	 gdyż	 na	
wypełnionym	arkuszu	respondenci	byli	proszeni	o	wpisanie	swojego	adre‐
su	mail.	W	ten	sposób	pozyskano	ankiety	od	13472	osób,	co	stanowi	około	
78%	wszystkich	osób	kończących	studia	stacjonarne	na	kierunku	geogra‐
fia	w	roku	akademickim	2010/2011.	
																																																													

1	 Badania	 sfinansowano	 ze	 środków	 budżetowych	 na	 naukę	w	 latach	 2010–
2012	jako	projekt	badawczy	nr	N	N114	076739.	

2	 Na	 podstawie	 kryterium	 rzetelności	 do	 dalszych	 analiz	 zakwalifikowano	
1120	arkuszy.	
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W	 II	 etapie	badań,	 który	odbył	 się	około	pół	 roku	od	momentu	ukoń‐
czenia	 studiów	przez	 respondentów,	 rozesłano	 ankietę	w	wersji	 elektro‐
nicznej	 do	wszystkich	 osób,	 które	w	pierwszym	etapie	 zadeklarowały,	 iż	
po	zakończeniu	studiów	planują	niezwłocznie	poszukiwać	pracy.	Wykona‐
nie	badania	właśnie	po	około	 sześciu	miesiącach	od	dnia	 formalnego	 za‐
kończenia	kształcenia	podyktowane	zostało	ustaleniami,	że	ten	okres	naj‐
częściej	jest	stosowany	do	poznania	tempa	i	charakteru	procesu	przecho‐
dzenia	z	etapu	edukacji	do	etapu	pracy	zawodowej	 (Müller,	Gangl	2003).	
Takie	 plany	wyraziło	wówczas	 597	 badanych	 i	 do	wszystkich	 tych	 osób	
skierowano	 elektroniczne	 zaproszenie	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 sondażu	
(spersonalizowany	 link	 z	hasłem	 indywidualnym,	koniecznym	do	zalogo‐
wana	 w	 bazie).	 Celem	 tego	 etapu	 było	 zdiagnozowanie	 szeroko	 pojętej	
percepcji	odbytych	studiów	geograficznych	z	perspektywy	kilkumiesięcz‐
nych	 doświadczeń	 na	 rynku	 pracy	 oraz	 realnej	 sytuacji	 konkretnych	 ab‐
solwentów	 geografii	 na	 tym	 rynku,	 w	 nawiązaniu	 do	 ich	wcześniejszych	
oczekiwań,	planów.	

Zebrany	 materiał	 statystyczny,	 zestawiony	 w	 dwóch	 bazach	 danych,	
posłużył	 do	wygenerowania	wynikowej	 bazy	 danych,	 która	 była	 relacyj‐
nym	połączeniem	obu,	 gdzie	podstawą	 relacji	 jeden‐do‐jednego	był	 atry‐
but	 adresu	mailowego,	 podawany	w	 każdym	 z	 badań.	 Spersonalizowana	
zbiorowość	375	absolwentów	stanowiła	grupę	badawczą	do	dalszych	po‐
głębionych	analiz	statystycznych	ilościowych	i	 jakościowych.	Populacja	ta	
w	 dość	 równomierny	 sposób	 reprezentowała	wszystkie	 stopnie	 studiów	
stacjonarnych,	tworzyli	 ją	bowiem	absolwenci	studiów	I	stopnia	(32,5%),	
drugiego	stopnia	(32,0%)	oraz	studiów	jednolitych	magisterskich	(35,5%).	
W	strukturze	płciowej	przeważały	kobiety	(65,3%).	Respondenci	byli	jed‐
nolici	wiekowo	–	tworzyły	ją	osoby	w	wieku	22–24	lata	(prawie	98%).		

Badani	 geografowie	 reprezentowali	 różne	 specjalności,	 tj.	 nauczyciel‐
skie	(nauczanie	geografii	 i	 innego	przedmiotu),	z	zakresu	ochrony	środo‐
wiska,	 geografii	 fizycznej,	 gospodarki	 przestrzennej,	 turystyki,	 geografii	
społeczno‐ekonomicznej,	GIS	oraz	geografii	regionalnej.	Co	siódmy	absol‐
went	nie	był	objęty	kursami	specjalizacyjnymi	(dyplom	z	zakresu	geografii	
ogólnej).	

3. NARZĘDZIA	I	METODY	

Arkusze	ankietowe	składały	się	z	kilkunastu	tematycznych	grup	pytań.	
Cel	 niniejszego	 opracowania	 sprawił,	 że	 skupiono	 się	 w	 nim	 w	 sposób	
szczególny	na	analizie	wyników	odpowiedzi	na	pytania,	dotyczące	estyma‐
cji	przydatności	studiów	geograficznych	w	pozyskaniu	zatrudnienia,	suge‐
stii	ewentualnych	korekt	w	ich	programie	i	planie,	dokonywanych	z	punktu	
widzenia	osób,	które	są	w	procesie	przechodzenia	na	rynek	pracy.		

Ocenę	przydatności	studiów	na	rynku	pracy,	a	w	ich	obrębie	poszczegól‐
nych	bloków	kursów,	które	ukończyli	indagowani,	poznano	przez	zastosowa‐
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nie	 pytań	 zamkniętych,	 skonstruowanych	 w	 wykorzystaniem	 4‐stopniowej	
skali	(wcale,	częściowo,	w	znacznej	mierze,	zdecydowanie).		

Do	 zebrania	 opinii	 respondentów	 na	 temat	 ewentualnej	 modyfikacji	
studiów	 geograficznych	 zastosowano	 pytanie	 otwarte,	 które	 brzmiało:	
Jakie	 zmiany	na	 kierunku	geografia	Pani/Pana	 zdaniem,	przyczyniłyby	 się	
do	zwiększenia	szans	absolwentów	na	rynku	pracy?	W	tym	miejscu	 trzeba	
zaznaczyć,	 że	 pytania	 otwarte	 nie	 są	 aktualnie	 często	 wykorzystywane		
w	badaniach	sondażowych,	przede	wszystkim	z	powodu	trudności	w	ana‐
lizowaniu,	 transponowaniu	 zebranego	materiału	 na	 postać	 tabelaryczno‐	
‐graficzną	 i	 interpretowaniu	wyników.	Odpowiedzenie	 na	 te	 pytania	wy‐
maga	też	dużego	nakładu	czasu	i	wysiłku	ze	strony	respondentów,	co	nie‐
jednokrotnie	 zniechęca	 ich	 do	 rzetelnego	 wypełnienia	 kwestionariusza		
i	w	efekcie	dostarcza	badaczowi	niepełnych	danych	do	opracowania.	Decy‐
zję	 o	 wprowadzeniu	 pytania	 otwartego,	 przy	 pełnej	 świadomości	 utrud‐
nień	 jakie	 niesie	 za	 sobą	 pozyskanie	 odpowiedzi	 i	 późniejsza	 analiza	 ich	
treści,	 podjęto	 z	 kilku	 powodów.	 Po	 pierwsze,	 zakresy	 informacji,	 które	
mogą	być	zakumulowane	w	odpowiedziach	udzielanych	na	pytania	otwar‐
te,	zdecydowanie	zwiększają	prawdopodobieństwo	pogłębionego	i	wieloa‐
spektowego	 rozpoznania	 tematu	 badawczego,	 rejestrują	 ważne	 informa‐
cje,	które	nie	zostałyby	–	być	może	–	uwzględnione	przez	osobę	konstruu‐
jącą	 kwestionariusz	 oraz	 nasycają	 i	 intensyfikują	 jakościowy	 charakter	
badań.	 Analiza	 prac	 z	 nurtów	 badawczych,	 nie	 tylko	 z	 zakresu	 procesu	
tranzycji,	ale	i	kształcenia	na	różnych	etapach	edukacyjnych,	dowodzi	dy‐
namicznego	 wzrostu	 zainteresowania	 badaniami	 jakościowymi,	 w	 tym	
badaniami	 z	 stosowaniem	 pytań	 otwartych	 (np.:	 Schomburg,	 Teichler	
2006;	 Allen,	 Van	 der	Velden	 2007;	 Salas‐Valasco	 2007;	 Piróg	 2010a).	 Po	
drugie,	wybór	tego	pytania	do	zastosowania	w	nim	formy	otwartej	wypo‐
wiedzi,	 wynikał	 z	 faktu,	 że	 indagowani	 byli	 absolwentami	 geografii	 na	
dwunastu	różnych	uczelniach.	Różnice	w	koncepcji	studiów	w	każdej	 jed‐
nostce	czyniły	niemożliwym	skonstruowanie	 takiego	pytania	zamkniętego,	
który	nie	pominęłoby	ważnych	aspektów	odnoszących	się	do	badanego	za‐
gadnienia.	Po	trzecie	w	tym	badaniu	ważne	było	także	zdiagnozowanie	emo‐
cjonalnego	 stosunku	 respondentów	 do	 badanych	 problemów,	 który	 uze‐
wnętrznia	się	m.in.	w	długości	wypowiedzi,	doborze	sformułowań,	określeń,	
stosowaniu	wzmocnień	(np.	wykrzykników).	

Podjęcie	 decyzji	 o	 zastosowaniu	 pytania	 otwartego	 w	 kluczowej,		
z	punktu	widzenia	celów	badawczych,	kwestii	zrodziło	potrzebę	poszuki‐
wania	metody	 umożliwiającej	 rzetelną	 i	 wieloaspektową	 analizę	 uzyska‐
nych	odpowiedzi.	Studia	metodologicznej	literatury	doprowadziły	mnie	do	
wyników	 badań	 francuskich	 specjalistów	 z	 zakresu	 leksyki,	 dotyczących	
metod	 poszukiwania	 interpretacji	 tekstu.	 Do	 tego	 celu	 wypracowali	 oni	
tzw.	metodę	pól	semantycznych.	Metoda	ta	osadzona	jest	na	założeniu,	 iż	
„tekst	 nie	 jest	 przezroczysty.	 Szukanie	 znaczenia	 tekstu,	 zdania,	 wyrazu,	
oznacza	przeanalizowanie	wszystkich	jego	zastosowań	i	kontekstów,	wyma‐
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ga	 ciągłej	pracy	nad	 tekstem,	pozornego	 rozłożenia	 ciągu	wypowiedzenio‐
wego	i	porządku	wypowiedzi	po	to,	by	złożyć	je	na	powrót	zgodnie	z	czytel‐
nością	 znaczącą”	 (Robin	 1980,	 s.	 252).	 Opracowanie	 tekstu/wypowiedzi	
polega	 na	 wyszukaniu	 słów‐kluczy,	 a	 następnie	 skategoryzowaniu	 ich	
względem	funkcji,	które	w	nim	pełnią,	tj.:		

 określeń	(jaki	 jest	podmiot,	 jakimi	cechami	się	charakteryzuje,	 jaka	
jest	jego	istota,	sposób	bycia),	
 asocjacji	 –	 powiązań	 pozytywnych	 syntagmatycznych	 i	 konteksto‐
wych	(z	czym	kojarzy	się	podmiot,	z	czym	się	wiąże,	co	mu	towarzyszy),	
 opozycji	 –	 powiązań	 negatywnych	 (czemu	 przeciwstawiany	 jest	
podmiot;	mogą	być	to	na	przykład	opozycje	formalne,	oparte	na	przed‐
rostkach	 ani,	 nie,	 anty;	 umotywowane	 morfologicznie,	 paralelne,	 np.:	
bogaty/biedny;	specjalista/laik),	
 ekwiwalentów	–	synonimów,	które	zastępują	słowa	klucze,	
 opisu	działań	podmiotu	(co	robi	podmiot,	jak	się	zachowuje),	
 opisu	 działań	 wobec	 podmiotu	 (jakie	 działania	 są	 podejmowane	
względem	niego).	
Cel	 i	 przedmiot	 badań	 podyktowały	 potrzebę	 częściowej	 modyfikacji	

klasycznej	 metody	 pól	 semantycznych,	 dokonania	 pewnych	 innowacji		
i	adaptacji	jej	do	specyfiki	eksplorowanej	problematyki.	Działania	te	pole‐
gały	na:	wykorzystaniu	części	siatek	relacji	(określeń,	asocjacji;	opisu	dzia‐
łań	podmiotu	i	opisu	działań	wobec	podmiotu)	do	analizy	treści	odpowie‐
dzi	udzielonych	przez	respondentów;	dualnym	kategoryzowaniu	zarówno	
opisu	działań	podmiotu,	 jak	 i	wobec	podmiotu	na	rynku	pracy	(z	 rozróż‐
nieniem	 na	 okres	 trwania	 studiów	 i	 po	 jego	 zakończeniu);	 wzbogaceniu	
analizy	o	emfatyczne	znaki	interpunkcyjne,	jako	dodatkowym	(oprócz	zna‐
czeń	wyrazów)	sposobie	rejestracji	emocji	(typu	i	nasilenia),	które	wydają	
się	 istotne	 w	 próbie	 holistycznej	 interpretacji	 treści	 (Piróg	 2014c).	 Tak	
przepracowany	 materiał	 umożliwił	 wygenerowanie	 tabeli	 syntetycznej,	
która	 pozwoliła	 na	 dokonanie	 klasyfikacji	 i	 jakościowej	 charakterystyki	
sugerowanych	 przez	 respondentów	 zmian	 oraz	 ich	 emocjonalnego	 sto‐
sunku	do	tych	zagadnień.		

4. WYNIKI	

Przydatność	w	pozyskiwaniu	pracy		

Respondenci	 krytycznie	 ocenili	 przydatność	 studiów	 geograficznych		
w	pozyskaniu	pracy.	Tylko	co	dziesiąty	pracujący	geograf	(11,5%)	stwier‐
dził,	że	studia	te	w	dużym	stopniu	były	mu	pomocne	w	znalezieniu	pracy,		
a	prawie	co	czwarty	(23%)	uznał,	 że	pomoc	 ta	była	częściowa.	Pozostałe	
osoby	 prawie	 nie	 zauważyły	 korzyści	 na	 tym	polu	 (33,3%)	 lub	 zdecydo‐
wanie	odrzucały	pozytywny	wpływ	studiów	geograficznych	na	pozyskanie	
zatrudnienia	(32,2%).	
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Ciekawe	są	 różnice	w	surowości	oceny	 realnej	 (w	przypadku	pracują‐
cych)	 i	 prawdopodobnej	 (w	 przypadku	 niepracujących)	 przydatności	
kompetencji	nabytych	w	toku	różnych	kursów.	Najbardziej	pesymistycznie	
aplikację	 tych	 kompetencji	 w	 pracy	 ocenili	 pracujący	 absolwenci,	 co		
w	 dużej	 mierze	 jest	 konsekwencją	 niskiego	 odsetka	 osób	 posiadających	
pracę	w	pełni	lub	częściowo	związaną	z	ukończonym	kierunkiem	studiów.	
Należy	 podkreślić,	 że	 aż	 61,0%	 pracujących	 geografów	 wykonuje	 pracę	
zupełnie	nie	 związaną	 z	 ukończonym	kierunkiem	 (a	 nierzadko	 i	 z	 pozio‐
mem	wykształcenia).	 Najwyższy	 sceptycyzm	 (odpowiedź	wcale)	 odnoto‐
wano	wobec	umiejętności	nabytych	w	bloku	kursów	kierunkowych,	 tere‐
nowych	i	podstawowych,	w	przypadku	których	ponad	połowa	pracujących	
absolwentów	 nie	 zauważała	 jakiegokolwiek	 ich	 przełożenia	 na	 pracę	 za‐
wodową.	 Niepokoi	 także	 fakt,	 że	 blisko	 połowa	 (44,8%)	 geografów	 nie	
dostrzega	żadnego	wykorzystania	kapitału	edukacyjnego,	zgromadzonego	
w	 toku	 kursów	 specjalnościowych.	 Stosowanie	 dużej	 palety	 umiejętności	
wypracowanych	na	tych	kursach	w	pracy	zadeklarowało	tylko	9,3%	bada‐
nych	Najwyższy	stopnień	przydatności	(odpowiedź	zdecydowanie,	w	znacz‐
nej	mierze)	przypisano	blokowi	kursów	kształcących	umiejętności	interper‐
sonalne,	któremu	co	piąty	pracujący	przyznał	taką	ocenę	oraz	blokowi	zajęć	
technologii	informacyjnej,	GIS	i	języków	obcych,	które	co	siódmy	pracujący	
badany	uznał	za	zadecydowanie	lub	w	znacznej	mierze	potrzebne.		
	

Tabela	1.	Ocena	przydatności	kursów	akademickich	w	pozyskaniu	zatrudnienia	

W	jakim	stopniu	
zajęcia	przydają	
się	/	mogą	być	
przydatne	w	pozy‐
skaniu	i	wykony‐
waniu	pracy	
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%	
Blok	przedmiotów	
podstawowych	 24,2 61,6 12,1 2,1 100 51,4 33,9 11,5 3,3	 100	
Blok	przedmiotów	
kierunkowych		 6,8 46,8 33,7 12,6 100 59,6 16,9 11,5 12,0	 100	
Blok	przedmiotów	
w	obrębie	danej	
specjalności	 4,2 23,2 42,1 30,5 100 44,8 30,1 15,8 9,3	 100	
Blok	zajęć	informa‐
tycznych	GIS	 5,3 10,0 40,5 44,2 100 39,9 27,9 16,4 15,8	 100	
Blok	języków	ob‐
cych	 11,6 14,2 41,1 33,2 100 32,2 35,0 16,9 15,8	 100	
Blok	zajęć	kształcą‐
cych	umiejętności	
interpersonalne	 10,0 35,8 32,1 22,1 100 27,9 30,6 23,0 18,6	 100	
Blok	zajęć	tereno‐
wych	 12,1 44,2 28,4 15,3 100 58,5 19,7 12,0 9,8	 100	

Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	badań	ankietowych.	
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Znacznie	 bardziej	 optymistycznie	 prawdopodobieństwo	 zastosowania	
umiejętności	osiągniętych	na	 tych	grupach	kursów	postrzegały	osoby	nie	
pracujące,	 poszukujące	 pracy.	 Optymizm	 ten	 przejawia	 się	 po	 pierwsze	
tym,	że	generalnie	ci	absolwenci	znaczniej	rzadziej	wybierali	kategoryczną	
odpowiedź	 wcale,	 która	 tak	 wyraźnie	 dominowała	 pośród	 pracujących	
geografów.	Po	drugie	mają	oni	nadzieję,	że	zwłaszcza	dokonany	przez	nich	
wybór	 specjalności	 był,	 z	 punktu	widzenia	potrzeb	 rynku	pracy,	 trafioną	
decyzją.	Spodziewają	się	przynajmniej	częściowej	szansy	stosowania	wie‐
dzy	i	umiejętności	nabytych	w	toku	studiów	i	aż	61%	z	nich	oczekuje	tego	
wobec	kursów	podstawowych,	 a	blisko	połowa	 także	wobec	kursów	kie‐
runkowych	 i	 zajęć	 terenowych	 (odpowiednio	 46,8	 i	 44,2%).	 Kompeten‐
cjami,	które	według	ich	prognoz,	będą	im	zdecydowanie	przydatne	w	pra‐
cy	są	te,	które	nabyli	w	bloku	zajęć	GIS	(44,2%),	języków	obcych	(33,2%)		
i	kursach	danej	specjalności	(30,5%).		
	
Proponowane	zmiany		

Stosując	 badanie	 pól	 semantycznych	 wyodrębniono	 następujące,	 pro‐
ponowane	przez	absolwentów,	główne	obszary	zmian	studiów	geograficz‐
nych:		

	koncepcji	studiów	geograficznych,		
	planu	studiów	(struktury	i	objętości	poszczególnych	kursów),		
	programu	studiów	(strategii	realizacji,	metod,	środków	
		kształcenia).	
Zanim	nastąpi	merytoryczna	analiza	zebranych	wyników,	należy	zazna‐

czyć,	że	w	wypowiedziach	geografów	zauważa	się,	m.in.:	
 Zdecydowaną	przewagę	określeń	i	asocjacji	o	zabarwieniu	pejoratyw‐
nym,	często	także	ironicznym	lub	wyrażających	swoistą	litość	(np.:	ab‐
solwent	 geografii	 po	 studiach	 o	 takim	 programie	 to:	 ofiara	własnych	
złudzeń,	marzyciel,	naiwniak,	kolejny	bezrobotny	z	 „papierkiem”,	 ideali‐
sta,	 „siłaczka”,	nikt	wyjątkowy,	 frajer	 jak	każdy	 inny,	zagubiony,	kolejny	
sprzedawca	w	 galerii	 handlowej)	 nad	 pozytywnymi	 (np.:	 człowiek	 dy‐
namiczny,	osoba,	która	wiele	wie	i	potrafi	się	szybko	przystosować);	
 Bardziej	 emocjonalne	 (głównie	 negatywnie)	 nasycenie	 odpowiedzi	
pracujących	geografów,	znacznie	chłodniejsze	lub	obojętne	wypowiedzi	
osób	 pozostających	 bez	 pracy	 oraz	 wyraźną	 różnicę	 między	 osobami	
pracującymi	 i	 niepracującymi	 w	 jakości	 odpowiedzi.	 Absolwenci	 nie	
pracujący	 udzielali	 zdecydowanie	 bardziej	 rozległych,	 szczegółowych,	
bogatych	w	konkretne	sugestie,	odpowiedzi.	 Ich	wypowiedzi	były	czę‐
ściej	nacechowane	emocjami	(stosowano	wykrzykniki,	pytajniki,	słow‐
nictwo	 epitetowe).	 Refleksie	 respondentów	 pracujących	 były	 na	 ogół	
znacznie	 krótsze,	 chłodniejsze	 i	 wyzbyte	 otoczki	 emocjonalnej.	 Osoby	
pracujące,	 często	 w	 sposób	 przykry,	 zweryfikowały	 swoje	 poglądy		
w	 omawianym	 zakresie	 i	 dlatego	 z	 mniejszym	 zaangażowaniem	 (ilo‐
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ściowym	 i	 jakościowym)	 podnosiły	 te	 kwestie.	 Nadto,	 paradoksalnie,	
charakter	wypowiedzi	osób	pracujących	był	bardziej	pesymistyczny	niż	
ich	nie	pracujących	rówieśników.	Liczniejsze	były	także	w	tej	grupie	re‐
spondentów	wypowiedzi,	w	których	dawali	wyraz	przekonaniu,	że	 los	
zawodowy	geografów	jest	i	będzie	bardzo	trudny,	bez	względu	na	ewen‐
tualne	działania	naprawcze.		
Łącznie	 najwięcej	 wskazań	 i	 sugestii	 respondenci	 kierowali	 do	 planu	

studiów	(276),	kolejno	do	programu	studiów	(108),	a	na	trzecim	miejscu	
do	 koncepcji	 studiów	 (98).	 Generalnie,	 działania	 naprawcze,	 zalecane	
przez	 badanych,	 ogniskowały	 się	 wokół	 „zwiększania,	 zdecydowanego	
zwiększania,	 wydłużania,	 pogłębiania,	 poszerzania,	 rozbudowywania,”		
i	 „modernizacji,	unowocześnienia,	poprawy,	zmiany	metod,	zmiany	propor‐
cji”.	W	planie	studiów	najczęściej	postulowano	zwiększenie	wymiaru	zajęć	
i	 podnoszenie	 ich	 poziomu.	 Reformy	 w	 obrębie	 programu	 postrzegano	
zdecydowanie	jako	zmiany	metod	kształcenia,	a	w	zakresie	koncepcji	stu‐
diów	jako	intensywniejszą	ich	specjalizację	oraz	wyższą	jakość	kształcenia.	

	
Koncepcja	studiów	geograficznych:	

Najczęściej	wskazywanym	obszarem	zmian	w	koncepcji	kształcenia	by‐
ła	 konieczność	 intensywniejszej	 specjalizacji	 studiów	 geograficznych	 (39	
wypowiedzi),	którą	respondenci	widzieli	przede	wszystkim	 jako	domina‐
cję	 ilościową	 (liczba	 kursów,	 zakres	 godzinowy,	 ważność	wyrażana	 tym,	
czy	 kurs	 kończy	 się	 egzaminem,	 czy	 zaliczeniem)	 kursów	 specjalnościo‐
wych	nad	kursami	kierunkowymi	 i	przedmiotowymi.	Oprócz	tego	oczeki‐
wali	 rozbudowy	 zajęć	 z	 danej	 specjalności	 i	 specjalizowania	 się	 już	 od	
pierwszego	 roku	 studiów	 (obecnie	 przeważa	model	wyboru	 specjalności	
od	drugiego	 roku	studiów)	na	przykład	pisząc:	 „więcej	zajęć	z	konkretnej	
specjalizacji,	 bo	 rynek	 pracy	wymaga	 specjalistycznych	 umiejętności	 a	 nie	
wiedzy	 ogólnej”	 (fragment	 wypowiedzi,	 absolwent	 niepracujący).	 Absol‐
wenci	uważali,	 że	 ich	 start	na	 rynku	pracy	byłby	 łatwiejszy,	 gdyby	mogli	
specjalizować	się	w	dwóch	zakresach	jednocześnie,	wybierać	specjalności	
z	 jeszcze	szerszej	palety	ofertowej	oraz	gdyby	specjalności	 te	były	skore‐
lowane	wyraźnie	 z	 potrzebami	 rynku	pracy	 (tak	 twierdzą	pracujący)	 lub	
ich	nazewnictwo	było	atrakcyjne,	„dobrze	brzmiało”:	„potrzebna	jest	zmia‐
na	nazw	specjalizacji,	hasła	muszą	być	nośne,	dzisiejsze	społeczeństwo,	które	
geografię	 rozumie	 tylko	 jako	przedmiot	w	 szkole,	nie	wie	 co	 to	 jest	paleo‐
geomorfologia	a	tym	bardziej	dostrzec	szansę,	że	osoba	z	taką	specjalnością	
ma	 jakiekolwiek	 przydatne	 współczesnemu	 człowiekowi	 umiejętności”	
(fragment	wypowiedzi	–	absolwent	niepracujący).	

Takiego	trendu	zmian	w	kierunku	intensyfikacji	specjalizacyjnej	zdecy‐
dowanie	 częściej	 (blisko	 czterokrotnie	 częściej)	 domagali	 się	 absolwenci	
niepracujący.	Osoby	pracujące	nie	majoryzowały	 specjalizacji	 jako	klucza	
powodzenia	geografów	na	rynku	pracy.	
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Kolejno	 wskazywanym	 ważnym	 obszarem	 zmian	 było	 zapewnianie	
wyższej	 jakości	 kształcenia	na	 studiach	 geograficznych	 (30	wypowiedzi),	
które	absolwenci	 rozumieli	głównie	 jako	zmiany	w	 formach	realizacji	za‐
jęć,	 tj.	w	 godzinowej	 przewadze	 zajęć	w	 formie	 ćwiczeń	 nad	wykładami,	
zwiększeniu	 liczby	 godzin	 zajęć	 w	 ogóle,	 proponowaniu	 bogatszej	 puli	
kursów	do	wyboru	indywidulanego	przez	studenta,	wzmożoną	internacjo‐
nalizację	zajęć	(obligatoryjne	kursy	w	językach	obcych,	poza	 lektoratem).	
Respondenci	 dostrzegali	 także	 szkodliwość	 praktyk	 rozluźniania	 kryte‐
riów	 rekrutacyjnych	 i	 przyjmowania	 na	 studia	 dużej	 populacji	 chętnych.	
Potrzebę	zaostrzenia	kryteriów	naboru	argumentowali	najczęściej	bardzo	
dużą	 nadwyżką	 osób	 z	 dyplomem	 studiów	 geograficznych	 i	 przyjmowa‐
niem	na	studia	młodzieży	o	niewystarczającym	potencjale	intelektualnym.	
Skutkiem	 takich	 praktyk,	 zdaniem	 badanych,	 jest	 wchodzenie	 na	 rynek	
pracy	osób	o	zdecydowanie	słabiej	wykształconych	kompetencjach,	które	
w	 ten	 sposób	 pogłębiają	 i	 tak	 już	 niezbyt	 idealny	 wizerunek	 geografii		
i	absolwentów	kierunku	geografia.	

Indagowani	 niepracujący	 czterokrotnie	 częściej	 niż	 posiadający	 pracę	
wyraźnie	podkreślali	zasadność	włączania	w	kreowanie	i	realizację	proce‐
su	kształcenia	geograficznego	interesariuszy	zewnętrznych,	pracodawców.	
Ich	zdaniem,	pracodawcy	powinni	mieć	realny	wpływ	na	program	studiów	
i	 prowadzić	 część	 kursów	 w	 ich	 toku.	 Idea	 ta	 jest	 już	 realizowana		
w	 wielu	 uczelniach,	 ale	 albo	 skutki	 współpracy	 są	 jeszcze	 niewidoczne,	
skromne,	albo	nie	oznajmiane	studentom.		

Z	 kolei	 osoby	 zatrudnione	 wskazywały	 potrzebę	 nowego	 typu	 zajęć,	
które	 –	 ich	 zdaniem	 –	 powinny	 stać	 się	 elementem	 oferty	 dydaktycznej	
studiów	 geograficznych,	 a	 które	 to	 kursy	 są	 tak	 zwanymi	 praktycznymi	
kursami	z	zakresu	poruszania	się	na	rynku	pracy	(wśród	geografów	szuka‐
jących	pracy	nie	odnotowano	żadnej	sugestii	w	tym	zakresie).	Absolwenci	
wyrażają	potrzebę	uzupełnienia	 tej	 luki,	na	przykład	słowami:	 „gro	z	nas	
nie	wie	kompletnie	jak	odnaleźć	się	na	rynku	pracy”	(absolwent	pracujący).		

	
Plan	i	program	studiów:	

W	swoich	wypowiedziach	dotyczących	zakresu	zmian	na	studiach	geo‐
graficznych,	respondenci	dali	najwięcej	wskazówek	(276)	na	temat	planu	
studiów.	Analiza	semantyczna	doprowadziła	do	zgrupowania	 ich	w	suge‐
stie	 odnoszące	 się	 przede	 wszystkim	 do	 zwiększenia	 wymiaru	 zajęć	 już	
funkcjonujących	 (130	 wypowiedzi),	 podnoszenia	 poziomu	 zajęć	 (49),	
wprowadzenia	nowych	kursów	(48)	oraz	umocnienia	ogniwa	praktyk	za‐
wodowych	 (35).	 Redukcję	 bądź	 eliminację	 kursów	 wskazywano	 stosun‐
kowo	 rzadko	 (łącznie	 14	 wypowiedzi).	 Geografowie	 czuli	 niedosyt	 ilo‐
ściowy	wielu	kursów	i	dlatego	widzieli	potrzebę	zwiększenia	liczby	godzin,	
przede	wszystkich	 z	 zajęć	 GIS,	 lektoratu	 języka	 obcego,	 teledetekcji,	 pla‐
nowania	 przestrzennego,	 analizy	 przestrzennej,	 statystyki,	 komunikacji	
interpersonalnej,	 matematyki.	 Konieczność	 podniesienia	 jakości	 kursów	
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wymieniano	wobec	GIS	 i	 języków	obcych,	 przy	 czym	w	pierwszym	przy‐
padku	młodzież	oczekiwała	poznania	„profesjonalnych	programów,	narzę‐
dzi,	wykorzystywanych	w	 realiach”,	 a	 często	 otrzymywała	 „wprowadzenie	
do	GIS,	podstawy,	równanie	zadań	do	możliwości	osób	najsłabszych	w	gru‐
pie,	a	przecież	to	są	studia,	nie	szkółka!”.	W	zakresie	 języków	obcych	geo‐
grafowie	czuli	niedosyt	w	nabywaniu	praktycznej	umiejętności	komunikacji	
zamiast	 „kolejnego	 powtarzania	 gramatycznych	 zasad	 budowy	 zdań	w	 po‐
szczególnych	czasach”,	 poznawania	 specjalistycznego	 języka,	 a	 nie	 „przera‐
biania	czytanek	tematycznych	o	wakacjach,	sportach,	częściach	ciała	itp.,	jak	
dla	małych	dzieci”.		

Nadto,	 absolwenci	 uważali,	 że	 niezbędne	 jest	 wprowadzenie	 nowych	
kursów	w	obrębie	ich	specjalności.	Najczęściej	wymieniali	kursy	polegają‐
ce	na	nauce	praktycznych/zawodowych	umiejętności,	np.:	praktyczna	or‐
ganizacja	pracy	w	biurze,	obsługa	programów	rezerwacyjnych	(specjalno‐
ści	 turystyczne),	 pisania	 projektów	unijnych	 z	 zakresu	 ochrony	 środowi‐
ska,	projektowania	stron	internetowych.		

Bardzo	dużą	szansę	na	poprawę	swojej	sytuacji	na	rynku	pracy	upatrują	
w	praktykach	zawodowych.	Uważają	 za	pilne	zwiększenie	wymiaru	godzi‐
nowego	 praktyk	 zawodowych,	 zapewnienie	 studentom	 możliwości	 odby‐
wania	 praktyk	w	 potencjalnych	miejscach	 pracy.	 Osoby	 pracujące	 częściej	
wskazywały	jako	konieczne	realizowanie	długich	(półrocznych)	staży.		

Część	zmian,	które	za	potrzebne	uważają	geografowie	posiadający	pra‐
cę,	 różni	 się	 od	 tych,	 które	 za	 pożądane	wskazują	 osoby	 niepracujące.	 Ci	
pierwsi	niemal	dwukrotnie	 częściej	 sugerowali	 zasadność	wprowadzenia	
nowych	 kursów,	 które	 dałyby	 studentom	 szansę	wykształcenia	 dodatko‐
wych	 umiejętności	 (głównie	 transferowalnych).	 Drudzy	 preferowali	 (też	
prawie	 dwukrotnie	 częściej)	 zwiększenie	 wymiaru	 zajęć.	 To	 zaintereso‐
wanie	osób	zatrudnionych	uzupełnieniem	programu	studiów	o	nowe	kur‐
sy	 prawdopodobnie	 jest	 rezultatem	 doświadczenia	 nabytego	 przez	 nich		
w	 procesie	 poszukiwania	 i	 wykonywania	 pracy,	 które	 ujawniło	 nie	 tyle	
niedobory	 kompetencji	 przedmiotowych,	 ile	 brak	 innych	 umiejętności,	
potencjalnie	 do	 opanowania	 na	 nowych	 zajęciach.	 Ci,	 którzy	 jeszcze	 nie	
znaleźli	 pracy,	 czuli,	 że	 zakres	 kompetencji	 wykształcanych	 na	 kierunku	
geografia	jest	wystarczający,	ale	ich	jakość	nie	zawsze	jest	na	najwyższym	
poziomie,	stąd	 ich	nadzieja,	że	dodatkowe	zajęcia	byłyby	szansą	na	opty‐
malizację	w	tym	zakresie.	

Wiele	sformułowań	w	wypowiedziach	absolwentów	(108	wskazówek)	
ogniskowało	się	wokół	realizacji	programu	studiów,	w	tym	zwłaszcza	do‐
tyczyło	propozycji	zmian	metod	kształcenia	(69),	środków	dydaktycznych	
(27)	oraz	zakresu	treści	(12).		

Bezwzględnie	wszyscy	 absolwenci	 podkreślali	 pilną	 potrzebę	 reorien‐
tacji	metod	kształcenia	(z	podających	na	praktyczne).	Opinie	te	wyrażano	
z	dużym	ładunkiem	emocjonalnym,	a	najczęściej	powtarzały	się	wypowie‐
dzi,	 typu:	 „więcej	zajęć,	na	których	praktycznie	uczymy	się	czegoś”,	 „więcej	
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praktyki,	mniej	teorii”;	wykonywanie	prac	przez	studentów,	a	nie	patrzenie,	
jak	to	robi	pracownik”,	„praktyczne	zdobywanie	wiedzy,	a	nie	wkuwanie	ze	
skryptu”,	„więcej	myślenia,	działania,	mniej	encyklopedyzmu”.		

Warte	 pogłębionej	 refleksji	 jest	 wymienienie,	 ale	 przez	 skromną	 grupę	
geografów	 (11	 osób	 niepracujących;	 ale	 tylko	 dwie	 pracujące)	 potrzeby	
częstszej	pracy	w	terenie	 i	ćwiczeń	terenowych.	To	marginesowe	potrakto‐
wanie	 prac	 terenowych,	 które	 są	 postrzegane	 jako	 istota	 badań	 i	 studiów	
geograficznych,	 jest	 zaskakujące,	 niepokojące	 i	 rodzi	 pytanie	 o	 przyczyny	
takiego	stanu.		

Badani,	z	dużym	zaangażowaniem	emocjonalnym,	podkreślali	potrzebę	
samodzielnej	 pracy	 studenta	 z	 wykorzystaniem	 nowoczesnych	 środków	
dydaktycznych,	zwłaszcza	sprzętu	pomiarowego,	laboratoryjnego,	pomocy	
dydaktycznych,	oprogramowania.	Wyrażali	to	pisząc	najczęściej	podobnie	
do	cytowanych	dwóch	wypowiedzi	„powinniśmy	korzystać	z	nowoczesnego	
sprzętu,	a	nie	 z	okazów	muzealnych”,	 „niezbędne	 jest	wykorzystywanie	na	
ćwiczeniach	nowoczesnych	przyrządów	i	nie	tylko	ich	pokazanie,	ale	używa‐
nie”	(Piróg	2014b).	

W	 sugestiach	 optymalizacji	 kształcenia	 na	 kierunku	 geografia,	 tylko	
czterokrotnie	poruszono	bezpośrednio	aspekt	kadry	akademickiej,	 twier‐
dząc,	że	powinno	nastąpić	odmłodzenie	w	strukturze	wiekowej	nauczycieli	
akademickich	oraz	że	od	tych,	którzy	prowadzą	kursy	zawodowe,	należa‐
łoby	koniecznie	wymagać	doświadczenia	zawodowego.	

5. PODSUMOWANIE	

Przeprowadzone	badania	dowodzą,	że	absolwenci	dość	surowo	ocenia‐
ją	przydatność	dyplomu	ukończenia	studiów	na	kierunku	geografia	i	aktu‐
alnej	 koncepcji	 kształcenia	w	pozyskaniu	pracy.	Wszyscy	wyraźnie	 opto‐
wali	 za	 podnoszeniem	 jakości	 procesu	 edukacyjnego,	 zwiększeniem	 wy‐
miaru	 części	 zajęć,	 majoryzacją	 praktycznych	 metod	 kształcenia.	 Osoby	
pracujące	zdecydowanie	wyżej	ceniły	wzbogacenie	programu	o	nowe	kur‐
sy	 i	 praktyki	 zawodowe.	Młodzież	 niepracująca	 z	 kolei	 upatrywała	 szans	
zwiększenia	konkurencyjności	geografów	w	jeszcze	większej	specjalizacji,	
zmianach	metod	i	środków	dydaktycznych.	Osoby	niepracujące	wydają	się	
bardziej	wierzyć	w	przydatność	studiów	w	procesie	wejścia	na	rynek	pra‐
cy	 niż	 te,	 które	 są	 zatrudnione.	 Pracujący	 częściej	 też	 nie	 udzielali	 kon‐
struktywnej	 odpowiedzi,	 ale	 twierdząc	m.in.,	 że	 „nie	ma	miejsc	pracy	dla	
geografów”,	„zmiany	w	programie	–	raczej	złudne	działanie	–	rynek	nie	po‐
trzebuje	 tylu	geografów”,	 „jest	małe	zapotrzebowanie	na	geografów,	nic	 tu	
nie	pomoże”,	ujawniali	swoje	rozczarowanie	i	rezygnację.		

Wart	podkreślenia	 jest	 fakt,	że	tylko	pojedyncze	osoby	chciały	uszczu‐
plać	program	studiów	i	tym	samym	zmniejszać	sobie	zakres	obowiązków.	
Jest	 to	 cenna	 informacja,	 która	 powinna	 uczelnie	 ośmielać	 w	 stawianiu	
wysokich	wymagań	i	wzbogacaniu	programów	studiów.		
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Analiza	 semantyczna	 treści	 odpowiedzi	 absolwentów	 wyraźnie	 uwi‐
dacznia	także	i	to,	że	nie	zawsze	czują	się	oni	korzystnie	postrzegani	przez	
pracodawców,	którzy	słysząc,	iż	mają	do	czynienia	z	osobami,	które	ukoń‐
czyły	studia	geograficzne,	nie	osadzali	ich	w	ramach	określonego	wizerun‐
ku	profesjonalnego	specjalisty	o	sprecyzowanym	pakiecie	umiejętności.		

Przeprowadzone	badania	wydają	się	–	po	raz	kolejny	–	zachęcać	do	na‐
mysłu	nad	możliwościami	podnoszenia	prestiżu	geografii	 jako	dyscypliny	
naukowej,	tym	razem	poprzez	działania	mające	na	celu	zwiększanie	szans	
pomyślnej	tranzycji	absolwentów.		

Wydaje	się,	że	błędem	byłby	całkowity	opór	i	brak	reakcji	wobec	suge‐
stii	 zmian	 zgłaszanych	 przez	 absolwentów	w	 zakresie	modernizacji	 kon‐
cepcji	 studiów.	 Jednocześnie	 w	 czasach,	 kiedy	 jedyną	 stałą	 cechą	 rynku	
pracy	jest	jego	zmienność,	niewiele	kierunków	kształcenia	akademickiego	
może	 poprzestać	 na	 przygotowywaniu	 do	wykonywania	 jasno	 sprecyzo‐
wanego	zawodu	(Croot,	Gedye	2006).	Istnieje	zatem	zwiększone	zapotrze‐
bowanie	 na	 takie	 koncepcje	 studiów	 geograficznych,	 by	 promowały	 one	
specjalistów	 gotowych	 holistycznie	 rozwiązać	 problemy	 środowiskowe		
i	 przestrzenne,	 współpracować	 z	 przedstawicielami	 wielu	 innych	 dyscy‐
plin	 i	 tą	 drogą	 promować	 absolwentów	 jako	 kompetentnych	 praktyków		
o	szerokich	horyzontach	 i	bogatej	palecie	kompetencji.	Za	niezbędny	ele‐
ment	 lepszego	 przygotowania	 studentów	 geografii	 do	 pozyskania	 atrak‐
cyjnej	 pracy	 uznano	 także	 zachęcanie	 nauczycieli	 akademickich	 do	 do‐
kształcania	 metodycznego,	 a	 kierowników	 jednostek	 do	 organizowania	
tego	typu	warsztatów	dla	swoich	pracowników.	Niełatwa	sytuacja	geogra‐
fii	w	Polsce	wydaje	się	 jednoznacznie	sugerować	potrzebę	dołożenia	wy‐
jątkowej	dbałości	o	to,	by	ukończenie	tego	kierunku	studiów	umożliwiało	
absolwentom	jak	najlepszy	start	zawodowy,	a	przez	to	kreowało	pożądany	
wizerunek	 geografii	 jako	 tej	 dyscypliny,	 która	 jest	 zarówno	 doskonałą	
drogą	do	rozwoju	 intelektualnego,	zaspokajania	zainteresowań	oraz	pasji	
badawczych,	jak	i	do	pozyskania	satysfakcjonującej	pracy.	
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Geography	study	programmes	from	the	standpoint	of	graduates	entering	the	
labour	market:	a	methodological	proposal	and	research	findings	

Summary:	 In	 the	 time	when	university	graduates	are	experiencing	growing	difficul‐
ties	in	their	transition	into	the	labour	market,	it	seems	relevant	to	verify	the	effective‐
ness	 of	 curriculum	 concepts	 and	 teaching	 solutions,	 as	 adopted	 in	 university	 pro‐
grammes,	in	ensuring	geography	graduates’	employability,	understood	as	their	ability	
both	to	find	and	to	retain	a	 job.	Graduates	are	essentially	in	a	position	to	assess	how	
useful	their	university	experience	has	been	in	ensuring	their	transition	from	education	
to	 employment	 and	 to	 suggest	 necessary	 changes	 to	 be	 made	 to	 the	 education	 ap‐
proach,	in	its	broad	sense,	in	order	to	optimise	geographers’	labour	market	position	in	
the	future.		
This	study	aims	at:	analysing	the	perception	of	geography	study	programmes	by	work‐
ing	and	job‐seeking	graduates;	suggesting,	and	making	a	critical	assessment	of,	the	use	
of	semantic	fields	method	for	interpreting	results	in	qualitative	research	in	social	ge‐
ography.	The	analysis	of	the	research	is	the	basis	for	further	reflection	on	the	possibil‐
ity	of	raising	the	profile	of	geography	as	an	academic	discipline	through	action	aiming	
at	enhancing	the	prospects	of	graduates’	successful	transition.		

Keywords:	 curriculum;	 geography	 study	 programmes;	 graduate;	 labour	market;	 se‐
mantic	fields	method.	
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Zarys	 treści:	 Artykuł	 jest	 próbą	 wyjaśnienia	 przyczyn	 zmienności	 i	 różnorodności	
współczesnej	geografii	człowieka.	Kształtowała	się	ona	jako	dziedzina	naukowa	sięga‐
jąca	 z	 jednej	 strony	do	 swych	geograficznych	antenatów,	 takich	 jak	Friedrich	Ratzel,	
Carl	 Ritter	 czy	 Paul	 Vidal	 de	 la	 Blache,	 a	 z	 drugiej	 strony	 czerpiąca	 obficie		
z	metodologii	 nauk	 społecznych	 i	 humanistycznych.	 Począwszy	 od	 lat	 60.	 XX	wieku	
stała	 się	 dyscypliną	 otwartą,	 ulegającą	 wpływom	 różnych	 koncepcji	 społecznych		
i	humanistycznych.	

Słowa	kluczowe:	 geografia	 człowieka,	 zmiany	paradygmatyczne,	postpozytywistyczny	
model	funkcjonowania	dyscypliny.	

1. WPROWADZENIE	

Definiowanie	geografii	człowieka	nie	jest	łatwe	zarówno	ze	względu	na	
jej	 złożone	 relacje	 z	 różnymi	 koncepcjami	 geografii:	 społeczną,	 ekono‐
miczną,	humanistyczną,	a	także	z	koncepcją	geografii	jako	dyscypliny	jed‐
nolitej.	 Skąd	 biorą	 się	 zatem	 trudności	w	 określeniu	 odrębności	 jej	 dzie‐
dziny	przedmiotowej,	problematyki	 i	metod	naukowych?	Warto	tutaj	wy‐
mienić	 dwie	 z	 nich.	 Po	 pierwsze	 geografia	 człowieka	 nie	miała	 linearnej	
trajektorii	rozwoju	 intelektualnego,	była	uprawiana	przez	wielu	autorów,	
w	ramach	różnych	szkół	naukowych	tworzących	rozmaite	koncepcje	i	me‐
tody	analityczne.	Po	drugie,	począwszy	od	lat	60.	XX	w.,	stała	się	dziedziną	
otwartą,	 poddaną	 wpływom	 nauk	 społecznych	 (antropologii,	 socjologii,	
ekonomii)	i	humanistycznych		(filozofia,	nauki	o	kulturze).	To	wyjaśnia	po	
części	 skomplikowane	 drogi,	w	 jakich	 kształtowała	 się	współczesna	 geo‐
grafia	 człowieka	 jako	 dyscyplina	 naukowa,	 sięgająca	 z	 jednej	 strony	 do	
swych	geograficznych	antenatów,	takich	jak	Fridrich	Ratzel,	Carl	Ritter	czy	
Paul	Vidal	de	la	Blache,	a	z	drugiej	czerpiąca	obficie	z	koncepcji	i	metodo‐
logii	współczesnych	nauk	społecznych	i	humanistycznych.		



80		 Wiesław	Maik	

	

Owa	 różnorodność	 źródeł	 genetycznych	 stwarza	 także	 trudności		
w	określeniu	stanu	współczesnej	geografii	człowieka	(por.	Lisowski	1996;	
2011).	 W	 niniejszej	 pracy	 zastosowano	 różne	 ujęcia	 w	 celu	 opisania	 jej	
kondycji,	zróżnicowania	i	perspektyw	rozwoju,	począwszy	od	narracji	me‐
taforycznej,	poprzez	koncepcje	i	ujęcia	z	zakresu	filozofii	nauki,	do	wyko‐
rzystania	 postpozytywistycznego	 modelu	 rozwoju	 dyscypliny	 naukowej.	
Zdaniem	autora,		te	rozmaite	sposoby	opisu	i	wyjaśniania	mogą	złożyć	się	
w	 pewną	 całość,	 która	 określa	 stan,	 charakter	 i	 mechanizmy	 rozwoju	
współczesnej	geografii	człowieka.	

2. METAFORA	JAKO	NARZĘDZIE	ANALIZY	STANU		
GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

Zastosowanie	metafory	w	 tych	rozważaniach	oparte	 jest	na	dwóch	 te‐
zach.	Po	pierwsze,	na	stwierdzeniu	E.	Cassirera	(por.	Kmita	2007),	że	poję‐
cie	metafory	zakłada	świadomość	denotowania	jakiejś	treści	intelektualnej	
za	pomocą	innej	denotacji,	przy	uwzględnieniu	pewnego	minimum	analo‐
gii.	 Metafora	 może	 być	 zatem	 stosowana	 w	 szerokim	 sensie	 przenośni		
i	oznacza	zastępowanie	jednego	systemu	pojęciowego	przez	inny.	Po	dru‐
gie,	 przyjmuje	 się,	 że	 podstawową	 funkcją	 metafory	 jest	 uwypuklenie	
pewnych	 aspektów	 zjawiska,	 przy	 pominięciu	 innych.	 Inaczej	 mówiąc,	
nadawanie	struktury	metaforycznej	określonemu	zjawisku	jest	częściowe,	
a	nie	całościowe.		

Tak	 rozumiana	 koncepcja	 metafory	 może	 być	 użyteczna	 w	 diagnozo‐
waniu	stanu	współczesnej	geografii	człowieka	(por.	Buttimer	1993;	Rykiel	
1999).	 Poszukując	 istotnych	 i	 wiodących	 cech	 tej	 dyscypliny,	 na	 pierw‐
szych	miejscach	należałoby	wymienić	jej	zmienność	(płynność)	i	poszerza‐
jący	 się	 zakres	 zainteresowań	 badawczych.	 Charakter	współczesnej	 geo‐
grafii	człowieka	można	zatem	wyrazić	za	pomocą	sześciu	metafor.		

Pierwsza,	którą	nazwać	można	metaforą	płynności,	porównuje	sytuację	
w	omawianej	dyscyplinie	do	wiru	w	rzece.	Za	pomocą	tej	metafory	określa	
się	 często	 stan	 współczesnej	 socjologii,	 twierdząc,	 że	 jest	 ona	 jak	 wir		
w	bystro	płynącej	 rzece,	 zachowujący	 swój	kształt,	 ale	nieustannie	 zmie‐
niający	swą	zawartość	(por.	Szacki	2002).	Podobnie	jak	wir	rzeczny	socjo‐
logia	utrzymuje	swój	kształt	dzięki	ciągłemu	przepływowi	wody.	Owa	me‐
tafora	opisuje	także	charakter	wielu	współczesnych	dyscyplin	naukowych,	
w	tym	geografii	człowieka.	Metaforyczna	zmienność	„rzecznego	wiru”	geo‐
grafii	człowieka	objawia	się	w	postaci	nieustannego	przypływu	koncepcji	
filozoficzno‐metodologicznych	i	problemowych	i	 jest	przejawem	otwarto‐
ści	 tej	 dyscypliny	 na	 wpływy	 zewnętrzne.	 Tym	 samym	 ulega	 ona	 inten‐
sywnym	 przemianom	 nie	 przebywając	 stale	 w	 jednym	 miejscu,	 zmienia	
nieustannie	 swą	 zawartość.	 Metafora	 ta	 wyraża	 także	 przeświadczenie	
niektórych	 tradycyjnych	 geografów,	 którzy	 są	 przekonani,	 że	 „czystość”	



Jaka	jesteś	i	dokąd	zmierzasz	geografio	człowieka																																81	

myśli	 geograficznej	 jest	 „zalewana”	 przez	 hordy	 innowatorów	 i	 przyby‐
szów	z	zewnątrz.		

Na	ową	płynność	 i	wszechogarniający	zakres	geografii	 (geografii	 czło‐
wieka)	 wskazują	 obserwatorzy	 spoza	 środowiska	 geograficznego.	 Terry	
Eagleton	 (2003)	 w	 swym	 eseju	 na	 temat	 działalności	 naukowej	 Davida	
Harveya	 uznał	 geografię	 tout	 court	 za	 równie	 uniwersalny	 „mechanizm	
translacyjny”	 co	 badania	 nad	 literaturą.	 Na	 podstawie	 analizy	 prac	
Harveya	stwierdził,	że	geografia	obejmuje	swym	zasięgiem	wszystko	–	od	
piaszczystych	wydm	po	rytuały	małżeńskie.	Harvey	przechodzi	płynnie	od	
Spinozy	do	łowienia	przegrzebków,	od	architektury	Baltimore	do	cyrkula‐
cji	kapitału.	W	 tym	wydaniu	geografia	 jawi	się	 jako	czynność	opisywania	
świata,	notabene	w	 tym	szczytnym	etymologicznym	sensie,	 jaki	geografia	
miała	 od	 początków.	 Jest	 więc	 dyscypliną	 otwartą,	 bez	 ograniczeń	 pola	
badawczego,	która	może	być	traktowana	jako	przykład	przekraczania	gra‐
nic	dyscyplinarnych,	podobnie	jak	współczesne	badania	nad	literaturą.		

Warto	 przywołać	 także	 kolejne	 określenia	 mobilności,	 a	 mianowicie	
metafory	 „podróży”	 i	 „nomady”.	Współczesne	 uprawianie	 geografii	 czło‐
wieka	może	być	pojmowane	jako	podróż,	w	której	opuszczamy	dom,	czyli	
tradycje	myśli	geograficznej	i	wyruszamy	w	drogę	na	los	szczęścia.	Udając	
się	w	tę	podróż	geografia	człowieka	przyswaja	sobie	różnego	rodzaju	me‐
todologie,	 poszukując	 bardziej	 adekwatnych	 podstaw	 filozoficzno‐meto‐
dologicznych	badań.	Nomadyczna	metafora	uwypukla	z	kolei	dążenia	współ‐
czesnej	 geografii	 człowieka	 do	 przekraczania	 granic	 dyscyplinarnych,		
a	także	akcentuje	kryzys	tożsamości	geografii,	który	staje	się	częścią	i	dzie‐
dziną	szerszej	całości,	tj.	kryzysu	tożsamości	nauki	i	kultury.		

Wiele	odczuć	na	temat	kondycji	współczesnej	geografii	(geografii	czło‐
wieka)	można	wyrazić	za	pomocą	metafory	fin	de	siècle’u,	czyli	dekadencji.	
Warto	przypomnieć,	że	na	przełomie	XIX	i	XX	wieku	dekadentyzm	kształ‐
tował	 się	 jako	 wyraz	 przekonania	 o	 nadchodzącym	 zmierzchu	 i	 upadku	
cywilizacji	europejskiej.	Odnosząc	tę	metaforę	do	geografii	(w	tym	geogra‐
fii	 człowieka)	 można	 przypuszczać,	 że	 wyraża	 ona	 przekonanie	 części		
z	nas,	że	coś	się	kończy,	wyczerpuje	się	pewien	wzorzec	uprawiania	geo‐
grafii,	 przy	 jednoczesnym	 braku	 powszechnej	 akceptacji	 tradycyjnych	
norm	i	zasad	postępowania	badawczego.	Niektórzy	upatrują	w	tym	oznakę	
upadku	 geografii	 (geografii	 człowieka)	 jako	 odrębnej	 dyscypliny	 nauko‐
wej.	Być	może	jednak	z	tego	„klimatu”	schyłkowości	wyłonią	się	koncepcje,	
które	mogą	być	„motorem”	rozwoju	geografii	człowieka	wieku	XXI,	podob‐
nie	jak	z	poczucia	dekadencji	i	schyłku	przełomu	wieków	XIX	i	XX	zrodziły	
się	koncepcje	filozoficzne	i	artystyczne	budzące	nadzieje.	

W	analizie	mechanizmów	rozwoju	geografii	człowieka	użyteczne	mogą	
być	metafory	 rynku	 i	 supermarketu.	 Rynek,	 rozumiany	 jako	 forum	 ogółu	
transakcji	 sprzedaży	 i	 kupna	 określonych	 dóbr	 (idei),	 kształtowany	 jest	
poprzez	relacje	„podaż	–	popyt”.	Można	zatem	założyć,	że	istnieje	na	„ryn‐
ku”	naukowym	określona	podaż	idei	i	określony	na	nie	popyt.	Proces	regu‐
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lacji	na	tym	rynku	oparty	jest	na	potrzebie	zachowania	równowagi	pomię‐
dzy	 „wyłaniającymi	 się”	 innowacjami	 intelektualnymi	 a	 ich	krytyczną	 se‐
lekcją	uwzględniającą	standardy	naukowe	i	tradycje	badawcze	danej	dys‐
cypliny.	Ten	dwoisty	proces	„sprzedaży	–		kupna”	może	powodować	zmia‐
nę	 naukową	 wtedy,	 kiedy	 istnieją	 określone	 formy	 współzawodnictwa	
stworzone	 przez	 publikacje	 (książki,	 artykuły,	 czasopisma)	 i	 konferencje	
naukowe	 stanowiące	 płaszczyznę	 konfrontacji.	 Podaż	 prezentowanych	
tam	 idei,	 utrwalonych	 w	 druku	 i	 zapamiętanych	 wystarczająco	 długo		
w	 świadomości	 badaczy,	 tworzy	 warunki	 do	 krytycznej	 oceny	 ich	 zalet		
i	wad.	Ze	względu	na	„zalew”	pomysłów	i	koncepcji	(„gospodarka	nadmia‐
ru”)	„rynek”	naukowy	przypomina	współczesny	supermarket,	który	oferu‐
je	olbrzymią	ilość	konkurencyjnych	nowości,	co	stwarza	problemy	ich	ra‐
cjonalnej	selekcji.	 Intensywna	reklama	preferuje	często	pewne	 idee	kosz‐
tem	innych.	Przy	olbrzymiej	„podaży”,	pogoń	za	„nowalijkami”	intelektual‐
nymi	jest	„gorączkowa”	i	żywiołowa,	co	sprzyja	często	bezkrytycznej	adap‐
tacji	rozmaitych	„mód”	filozoficzno‐metodologicznych.		

Pomimo	atrakcyjności	 intelektualnej	powyższych	skojarzeń	przytoczo‐
ne	opisy	metaforyczne	mogą	być	kwestionowane	co	najmniej	z	dwóch	po‐
wodów:	po	pierwsze,	są	one	w	swojej	istocie	banalne,	po	drugie	zaś,	opisu‐
jąc	w	pewnym	stopniu	 sytuację	we	współczesnej	 geografii	 człowieka	nie	
dostarczają	odpowiedzi	na	pytanie	o	przyczyny	tego	stanu	rzeczy.	

Zamiarem	autora	jest	weryfikacja	hipotezy	zakładającej,	że	przytoczone	
metafory	mają	pewien	status	poznawczy	oraz	wykazanie	że	mogą	być	one	
tropem,	 elementem	 dyskursu	 służącym	 nazywaniu	 oraz	 podstawą	 impli‐
kacji	 skojarzeniowych.	 Jest	 rzeczą	 oczywistą,	 że	 narracja	 metaforyczna	
powinna	 być	 uzupełniona	 innymi	 ujęciami	 opisu	 i	 wyjaśniania	mechani‐
zmu	rozwoju	współczesnej	geografii	człowieka.		

3. MECHANIZM	ZMIANY	NAUKOWEJ	W	GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

Przyczyn	zmienności	i	różnorodności	współczesnej	geografii	człowieka	
należy	upatrywać	przede	wszystkim	w	specyficznym	rozwoju	tej	dyscypli‐
ny	w	drugiej	połowie	wieku	XX,	który	charakteryzują	głębokie	i	zasadnicze	
zmiany	generowane	przede	wszystkim	przez	spory	metodologiczne.	

Słabością	wielu	analiz	owej	transformacji	 jest	 intuicyjny	sposób	opisu,	
pomijający	koncepcje	objaśniające	zmianę	naukową	w	dyscyplinie,	wypra‐
cowane	w	ramach	filozofii	nauki.	W	celu	racjonalizacji	opisu	warto	wyko‐
rzystać	te	koncepcje,	które	przedstawiają	mechanizmy	zmienności	w	nau‐
ce.	Chodzi	 tutaj	o	pojęcie	paradygmatu	Kuhna,	porównywalne	z	pojęciem	
tradycji	badawczej	wprowadzonym	przez	Laudana,	czy	też	koncepcję	nau‐
kowych	programów	badawczych	Lakatosa.	Mimo	wielu	różnic,	stanowiska	
te	łączy	wspólne	przekonanie	o	historycznym	charakterze	modeli	metodo‐
logicznych	 nauki	 (por.	 Chojnicki	 2000).	 Pojęcie	 paradygmatu,	 mimo	 że	
szeroko	znane,	budzi	wiele	wątpliwości	ze	względu	na	swą	nieokreśloność	
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i	wielorakość.	Termin	ten	obejmuje	nie	tylko	akceptowane	wzorce	badaw‐
cze,	 ale	 również	 poszczególne	 teorie	 i	 wyniki	 poznawcze,	 spełnia	 więc	
funkcje	 wiedzotwórcze.	 Kategorią,	 która	 objaśnia	 ewolucyjne	 zmiany		
w	 nauce	 jest	 pojęcie	 tradycji	 badawczej,	 określonej	 przez	 Laudana	 jako	
zbiór	ogólnych	założeń	o	obiektach	i	procesach	w	danej	dziedzinie	badaw‐
czej	oraz	 stosowanych	 tam	metodach	używanych	do	badania	problemów		
i	 kształtowania	 teorii.	 Z	 kolei	 naukowe	 programy	 badawcze,	 stanowiące	
podstawowe	jednostki	strukturalne	wiedzy	naukowej	 i	analizy	metodolo‐
gicznej,	 obejmują	 pewne	 ciągi	 modyfikacji	 teoretyczno‐modelowej	 danej	
dziedziny	 badań,	 przekształcane	 stosownie	 do	 jej	 poziomu	 analiz	 teore‐
tyczno‐metodologicznych	i	nowych	wyników	badawczych.	

Ogólnie	rzecz	biorąc,	mechanizm	zmiany	naukowej	w	danej	dziedzinie	
badań	(dyscyplinie	naukowej)	obejmuje		trzy	fazy:	

(1)	rozwój	danej	dziedziny	badań	w	ramach	określonego	paradygmatu,	
tradycji	badawczej	lub	programu	badawczego	(faza	tzw.	nauki	normal‐
nej	według	Kuhna),	
(2)	okres	kryzysu	objawiający	się	w	postaci	nasilenia	sporów	o	princi‐
pia	 lub	 w	 wyniku	 pojawienia	 się	 problemów	 nierozwiązywalnych	 na	
gruncie	danego	paradygmatu	(wzorca	lub	programu	badawczego),		
(3)	faza	przezwyciężenia	kryzysu	poprzez	uformowanie	się	nowego	pa‐
radygmatu,	wzorca	lub	programu	badawczego	(por.	Maik	1993).	
Znamienną	cechą	rozwoju	geografii	człowieka	w	drugiej	połowie	wieku	

XX	jest	powtarzalność	tego	mechanizmu	w	wyniku	zmian	paradygmatycz‐
nych	 na	 drodze	 przejścia	 z	 fazy	 paradygmatu	 klasycznego	 poprzez	 fazę	
paradygmatu	pozytywistycznego,	zwanego	niekiedy	scjentystycznym	(por.	
Kukliński	 1982;	 Rykiel	 1986;	 Jerczyński	 i	 in.	 1991;	 Maik	 1993),	 do	 fazy	
postpozytywistycznej	i	postparadygmatycznej.	

4. PRZYJĘCIE	I	„UPADEK”	PARADYGMATU	POZYTYWISTYCZNEGO		
W	GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

Skuteczność	zmian	paradygmatycznych	w	geografii	człowieka	w	latach	
50.	 XX	 wieku	 warunkował	 nie	 tylko	 fakt	 wcześniejszego	 unicestwienia	
paradygmatu	 klasycznego,	 lecz	 również	 zgodne	 ukierunkowanie	 czynni‐
ków	rozwojowych:	endogenicznych,	w	wyniku	dość	powszechnej	akcepta‐
cji	pozytywistycznych	(scjentystycznych)	podstaw	rozwoju	geografii	oraz	
egzogenicznych,	 wynikających	 z	 zapotrzebowania	 praktyki	 społecznej	
(głównie	potrzeb	planistycznych)	na	nowe	wyniki	badań.	Powierzchowna	
recepcja	pozytywizmu	(w	wersji	 logicznego	empiryzmu)	w	geografii	spo‐
wodowała,	 że	 w	 literaturze	 geograficznej	 paradygmat	 ten	 nazywa	 się		
w	różny	sposób	–	jako	orientację	scjentystyczną	(Rykiel	1986;	Maik	1993),	
podejście	 pozytywistyczne	 (King	 1976;	Hill	 1981;	 Sayer	 1982),	 logiczno‐	
‐pozytywistyczne	(Guelke	1978;	Johston	1978;	Unwin	1992)	lub	neopozy‐
tywistyczne	(Claval	1981;	Chojnicki	2011).	Dominacja	tego	wzorca	badaw‐
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czego	w	latach	1953–1973	sprawiła,	że	okres	ten	określa	się	niekiedy	mia‐
nem	 geografii	 pozytywistycznej	 (Bennett	 2009).	 Powszechnie	 uznaje	 się,	
że	 pierwszym	 impulsem	 nawiązującym	 do	 założeń	 pozytywizmu	 (logicz‐
nego	 empiryzmu)	była	praca	 Schaefera	 (1953),	w	której	 postulował,	 aby	
rozwijać	geografię	jako	naukę	formułującą	prawa	naukowe,	rządzące	prze‐
strzennym	rozmieszczeniem	zjawisk	na	powierzchni	Ziemi	(Unwin	1992).	

Paradygmat	pozytywistyczny	określał	podstawowe	 ideały	 racjonalności	
geografii	jako	nauki,	jej	charakter	i	cele	poznawcze.	Konkretyzowały	się	one	
w	 postulowanych	 wzorcach	 lub	 metodologicznych	modelach	 ujęcia	 empi‐
ryczno‐indukcyjnego	 i	 hipotetyczno‐dedukcyjnego	 (Chojnicki	 1985).	 To	
pierwsze	 znalazło	 wyraz	 w	 geografii	 człowieka	 przede	 wszystkim	 w	 tak	
zwanej	analizie	przestrzennej	 i	 fizykalizacji,	 to	drugie	skonkretyzowało	się	
w	dwóch	wariantach:	teoretyczno‐analitycznym	i	matematyczno‐modelowym.	

Określenie	roli	pozytywizmu	w	rozwoju	powojennej	geografii	człowie‐
ka	nie	jest	sprawą	prostą.	Na	ten	temat	narosło	wiele	uproszczeń	i	mitów,	
które	mają	kilka	przyczyn.	

Pierwsza,	i	być	może	najważniejsza,	wynika	z	powierzchownej	recepcji	
założeń	logicznego	empiryzmu	w	geografii.	Jego	idee	w	naszej	dyscyplinie	
kształtowały	przede	wszystkim	 trzy	prace:	D.	Harveya	Explanation	 in	ge‐
ography	 (1969),	 D.	 Gregory’ego	 Ideology,	 science	 and	 human	 geography	
(1978)	i	R.	J.	 Johnstona	Philosophy	and	human	geography:	an	 introduction	
to	contemporary	approaches	(1983).	Praca	Harveya	jest	powszechnie	trak‐
towana	 jako	 „biblia”	 pozytywizmu	 w	 geografii.	 Jednakże,	 jak	 stwierdził		
D.	Bennett	(2009),	Harvey	przedstawił	nam	raczej	„traktat”	na	temat	me‐
tod,	w	którym	pozytywizm	był	„ukryty”.	Z.	Chojnicki	(2011)	ocenia	pracę	
Harveya	 jako	 pierwszą	 próbę	 przedstawienia	 modelu	 empiryczno‐
naukowego	 w	 geografii,	 stwierdzając,	 że	 u	 jej	 podstaw	 filozoficzno‐	
‐metodologicznych	występują,	 obok	 założeń	 logicznego	 empiryzmu,	 rów‐
nież	 koncepcje	 racjonalizmu	 krytycznego	 i	 redukcjonizmu	 Poppera.		
W	 rezultacie	 oprócz	 indukcyjnych	 sposobów	wnioskowania,	Harvey	 pro‐
ponuje	metodę	dedukcyjno‐falsyfikacyjną	jako	sposób	budowy	teorii	geo‐
graficznych	i	ich	rozwijania.		

Z	kolei	Gregory	(1978),	rozważając	możliwości	zastosowania	pozytywi‐
zmu	w	geografii,	skupia	się	wyłącznie	na	pozytywizmie	w	wersji	Comte’a,		
a	nie	na	logicznym	empiryzmie,	natomiast	R.	J.	Johnston	(1983)	konstruuje	
swoją	 „wizję”	 pozytywizmu	 jedynie	 na	 podstawie	 drugorzędnych	 źródeł,	
na	 co	 wskazuje	 brak	 podstawowych	 prac	 pozytywistów	 w	 bibliografii.		
W	 rezultacie	 recepcja	 pozytywizmu	 w	 geografii	 jest	 pełna	 niejasności		
i	sprzeczności.	D.	Bennett	(2005)	stwierdził,	że	geografowie	„kupili”	wer‐
sję	pozytywizmu	jako	mieszaninę	pozytywizmu	Comte’a,	logicznego	empi‐
ryzmu,	standardowej	koncepcji	nauki,	empiryzmu,	scjentyzmu	i	kwantyfi‐
kacji.	Ten	niekoherentny	zbiór	 idei	stanowił	później	podstawę	ostrej	kry‐
tyki	 pozytywizmu	w	 geografii	 stwierdzającej,	 że	 jest	 on	 powierzchowny,	
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reakcyjny,	„opresyjny”	czy	też	utrwalający	status	quo	w	badaniach	geogra‐
ficznych.	

Po	 drugie,	 pozytywizm	 często	 utożsamia	 się	 z	 „rewolucją	 ilościową”		
w	 badaniach	 geograficznych.	 Warto	 jednak	 podkreślić,	 że	 zakresy	 tych	
koncepcji	nie	pokrywają	się	całkowicie,	a	także	zachodzi	między	nimi	zło‐
żona	relacja	przyczynowo‐skutkowa.	Przyjęcie	założeń	logicznego	empiry‐
zmu	sprzyjało	wprowadzeniu	metod	 ilościowych,	 a	 zwłaszcza	 statystycz‐
nych	w	geografii	(Chojnicki	2011).	Obrazowo	mówiąc,	pozytywizm	wkro‐
czył	 do	 geografii	 „na	 ramionach”	 kwantyfikacji	 (Hill	 1981)	 lub	 inaczej	
rzecz	 ujmując,	 metody	 ilościowe	 były	 pojazdem,	 na	 którym	 pozytywizm	
(scjentyzm)	„wjechał”	do	geografii	(Jerczyński	i	in.	1991).	

Po	 trzecie,	 dość	 często,	 zwłaszcza	w	polskiej	 literaturze	 geograficznej,	
pozytywizm	utożsamia	 się	 (myli)	 ze	 scjentyzmem.	Zakres	 treściowy	 tych	
orientacji	 filozoficzno‐metodologicznych	 nie	 pokrywa	 się	 całkowicie,	
zwłaszcza	w	 odniesieniu	 do	 logicznego	 empiryzmu.	 Niewątpliwe	 jest,	 że	
założenia	 epistemologiczne	 pozytywizmu	 łączą	 się	 w	 pewien	 sposób	 ze	
scjentyzmem.	Ten	ukształtowany	w	końcu	wieku	XIX	pogląd	 za	naczelną	
zasadę	 przyjmuje	 bezkrytyczne	 zaufanie	 do	 nauki,	w	 której	 pokłada	 swą	
nadzieję	na	rozwiązanie	wszystkich	możliwych	problemów,	na	zaspokoje‐
nie	wszystkich	możliwych	potrzeb	 ludzi	oraz	wyeliminowanie	 trapiących	
ich	 bolączek	 (Sarnowski	 1982).	U	 podstaw	 scjentyzmu	 leży	 założenie,	 że	
poznanie	pojęciowe	jest	jedyną	formą	poznania	rzeczywistości,	co	eliminu‐
je	z	 tej	orientacji	wszelkie	 formy	poznania	 intuicyjnego	(Chojnicki	1985).	
Scjentystyczna	 tendencja	 ograniczająca	 wiarygodne	 poznanie	 wyłącznie	
do	metod	 i	osiągnięć	naukowych,	przede	wszystkim	matematyczno‐przy‐
rodniczych,	 jest	 obecnie	 	 oceniana	 na	 ogół	 pejoratywnie	 ze	 względu	 na	
swój	 minimalizm,	 wyrażający	 się	 między	 innymi	 w	 odrzucaniu	 tych	
wszystkich	osiągnięć	poznawczych,	których	nie	da	się	ująć	w	kategoriach	
właściwych	naukom	ścisłym.		

Trudności	i	niejasności	leżące	u	podstaw	recepcji	pozytywizmu	w	geo‐
grafii	sprawiły,	że	paradygmat	pozytywistyczny	był	budowany	na	gruncie	
geograficznym	z	różnych	założeń	logicznego	empiryzmu,	scjentyzmu,	em‐
piryzmu,	 racjonalizmu	 krytycznego.	 Warto	 wymienić	 te	 założenia,	 które	
odegrały	 szczególną	 rolę	 w	 kształtowaniu	 rozwoju	 geografii	 człowieka		
w	latach	50.,	60.	i	70.	XX	w.	Należą	do	nich:	

(1)	programowe	uznawanie	 roli	metod	 indukcyjnych	w	 formułowaniu	
praw	i	teorii	naukowych	(por.	Chojnicki	2011),	
(2)	 traktowanie	geografii	 jako	wiedzy	wolnej	od	wszelkich	wartościo‐
wań	(King	1976),	
(3)	 przekonanie,	 że	 procedury	metodologiczne	 stosowane	w	 naukach	
przyrodniczych	można	bezpośrednio	przenieść	do	geografii	 człowieka	
(przypadek	unizmu	metodologicznego).	
Należy	zaznaczyć,	że	paradygmaty	wcześniej	czy	później	wyczerpują	się	

i	zużywają,	reprezentując	każdorazowo	określony	czasowo	potencjał	wie‐
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dzotwórczy.	Proces	alienowania	się	pozytywistycznego	sposobu	myślenia	
spotęgował	niewątpliwie	wielki	 ferment	społeczny,	który	w	końcu	 lat	60.	
wieku	 XX	 ogarnął	 kraje	wysoko	 rozwinięte	 Ameryki	 Północnej	 i	 Europy.	
Sprzyjał	on	kwestionowaniu	pozytywistycznych	modeli	pojęciowych	leżą‐
cych	u	podstaw	analizy	przestrzennej	jako	rozwiązań	pomijających	istotne	
w	owym	czasie	problemy	społeczne.		

Kryzys	paradygmatu	pozytywistycznego	miał	również	uwarunkowania	
wewnątrzgeograficzne.	Paradygmat	ten	w	końcu	wieku	XX	stał	się	przed‐
miotem	szerokiej	krytyki,	którą	kształtowały	cztery	czynniki:	

(1)	identyfikacja	i	powszechna	akceptacja	zarzutów	wobec	zastosowań	
pozytywizmu	w	geografii,	

(2)	 zainteresowanie,	 a	 nawet	 wręcz	 „zainfekowanie”	 geografów	 czło‐
wieka	modnymi	w	naukach	społecznych	 i	humanistycznych	prądami	 filo‐
zoficzno‐metodologicznymi,	które,	 jak	się	wydawało	w	tym	czasie,	otwie‐
rały	obiecujące	perspektywy	przed	geografią	 człowieka,	 rodząc	nowe	ro‐
dzaje	pytań,		

(3)	 dezaktualizacja	 i	 delegitymizacja	 teorii	 rozwijanych	w	 ramach	 pa‐
radygmatu	pozytywistycznego	(zwłaszcza	w	tzw.	spatial	science),	

(4)	wymiana	pokoleniowa:	odchodzi	pokolenie	geografów,	których	po‐
glądy	i	koncepcje	kształtowały	świadomość	badawczą	w	okresie	powojen‐
nym,	wstępujące	zaś	pokolenie	poszukuje	własnej	drogi,	głównie	poprzez	
krytykę	i	rewizję	dotychczasowych	koncepcji	i	osiągnięć	naukowych.	

5. 	POSTPOZYTYWISTYCZNY	MECHANIZM	ROZWOJU		
GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

Kształtujący	 się	w	 latach	80.	 XX	w.	 nowy	okres	w	geografii	 człowieka	
można	 określić	 jako	 fazę	 postparadygmatyczną	 i	 postpozytywistyczną.	
Termin	„postparadygmatyczny”	oznacza	taką	działalność	naukową,	w	któ‐
rej	funkcjonuje	wiele	rywalizujących	wzorców	(orientacji)	badawczych,	ale	
żaden	z	nich	nie	zyskuje	miana	paradygmatu	mającego	powszechną	akcep‐
tację	środowiska	badaczy.	Rywalizacja	ta	powoduje:		

(1)	otwarcie	szerokiej	możliwości	krytyki	aksjologicznej,	
(2)	 funkcjonowanie	 „rynku”	 rozmaitych	 idei	 o	 charakterze	ontologicz‐

nym,	metodologicznym	i	aksjologicznym,	konkurujących	ostro	ze	sobą,	
(3)	tendencja	do	kwestionowania	każdej	wartości	poznawczej	(swoisty	

relatywizm	poznawczy).	
Z	kolei	termin	„postpozytywistyczny”	oznacza	okres,	w	którym	rozwój	

geografii	człowieka	kształtuje	się	jako	reakcja	krytyczna	wobec	niedostat‐
ków	koncepcji	pozytywistycznych	geografii.	Dotyczy	 fazy	 rozwoju,	nastę‐
pującej	 po	 pozytywizmie	 oraz	 	 koncepcji	 teoretyczno‐metodologicznych,	
które	zaistniały	w	geografii	po	odrzuceniu	paradygmatu	pozytywistyczne‐
go.	Jak	w	każdym	terminie	„postycznym”	wpisany	jest	tutaj	swoisty	zwią‐
zek	 wynikania.	 Chodzi	 nie	 tyle	 o	 zanegowanie	 tego	 co	 było,	 lecz	 raczej		
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o	dojście	do	współczesnego	sposobu	uprawiania	geografii,	wyrażającego	się	
w	 postaci	 przebudowy	 geografii	 człowieka	 na	 gruncie	 rożnych	 orientacji	
filozoficzno‐metodologicznych	o	 charakterze	postpozytywistycznym.	Zmia‐
ny	 te	 oznaczają	 uznanie	 swoistego	 pluralizmu	 filozoficzno‐metodologicz‐
nego	 za	 podstawę	 rozwoju	dyscypliny	 i	 przyjęcie	 tezy,	 że	badania	 geogra‐
ficzne	 nie	 mogą	 być	 neutralne	 pod	 względem	 aksjologicznym	 i	 powinny		
w	większym	stopniu	uwzględniać	problematykę	wartości	 i	podmiotowości	
człowieka.	 Głównymi	 czynnikami	wiedzotwórczymi	w	 geografii	 człowieka	
stają	się	w	fazie	postparadygmatycznej	konflikt	i	współzawodnictwo	między	
różnymi	orientacjami	filozoficzno‐metodologicznymi.		

Proces	zmian	 jest	w	tej	 fazie	bardziej	złożony	niż	w	okresie	pozytywi‐
stycznym.	Aby	 lepiej	 zracjonalizować	opis	 funkcjonowania	geografii	 czło‐
wieka		w	tej	fazie	wykorzystano	model	rozwoju	nauk	społecznych	Alexan‐
dra	(1982).	

W	modelu	tym		uprawianie	nauki	w	fazie	postpozytywistycznej	przed‐
stawione	jest	jako	kontinuum		rozciągające	się	od	tego,	co	najbardziej	abs‐
trakcyjne,	 ogólne	 i	metafizyczne	 u	 jednego	 krańca	 (lewa	 strona	 kontinu‐
um),	 do	 tego,	 co	 konkretne,	 empiryczne	 i	 faktualne,	 u	 drugiego	 (prawa	
strona).	 Inne	 składniki	 aktywności	 naukowej,	 wliczając	 w	 to	 założenia	
ontologiczno‐epistemologiczne,	modele,	pojęcia,	prawa,	twierdzenia	i	zda‐
nia	 obserwacyjne	 mieszczą	 się	 między	 tymi	 biegunami.	 Różne	 elementy	
tego	kontinuum	są	wzajemnie	zależne,	ale	też	częściowo	autonomiczne.	

Według	 Alexandra	 postęp	 w	 danej	 dyscyplinie	 następuje	 w	 ramach	
dwóch	 rodzajów	 dyskursu:	 (1)	 uogólnionego	 i	 (2)	 skonkretyzowanego		
empirycznie	wokół	programów	badawczych.	

Ten	 pierwszy	 obejmuje	 rozważania	 dotyczące	 zagadnień	 umieszczo‐
nych	po	lewej	stronie	kontinuum,	czyli	założeń	ontologicznych	i	metodolo‐
gicznych	oraz	modeli	opisujących	w	sposób	ogólny	badaną	rzeczywistość.	
Uogólniony	 dyskurs	 dotyczy	 kwestii	 względnie	 abstrakcyjnych,	 których	
odniesienia	empiryczne	nie	zawsze	są	 jasne	 lub	uświadamiane.	Wskazuje	
on	nam,	co	należy	zauważyć	i	 jak	podchodzić	do	tego,	co	jest	postrzegane	
lub	obserwowane.	Elementy	te	pomagają	interpretować	badaną	rzeczywi‐
stość	 i	 stanowią	 pewnego	 rodzaju	 układ	 sterowniczy	w	procesie	 badaw‐
czym.	

Drugi	 składnik	postępu,	 czyli	 programy	badawcze,	obejmuje	 elementy	
przedstawione	po	prawej	stronie	kontinuum.	Koncentrują	się	one	na	roz‐
wiązywaniu	określonych	zagadnień	empirycznych,	 takich	 jak	na	przykład	
gentryfikacja,	miasto	postindustrialne,	globalizacja	 i	 jej	wpływ	na	mecha‐
nizmy	 czasowo‐przestrzenne	 itp.	 Na	 poziomie	 uogólnionego	 dyskursu	
współzawodnictwo	 (rynek	 idei	 naukowych)	 przebiega	 w	 formie	 debat	
między	 zwolennikami	 różnych	 orientacji	 teoretyczno‐metodologicznych		
i	 dotyczy	 ich	 założeń	 ontologiczno‐epistemologicznych,	 zdolności	 opisu		
i	wyjaśniania,	użyteczności	dla	badań	empirycznych.	Na	poziomie	progra‐
mów	badawczych	następuje	koncentracja	studiów	wokół	konkurencyjnych	
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prób	 opisu	 oraz	 wyjaśniania	 zjawisk	 uznawanych	 przez	 geografów	 za	
ważne	w	danym	okresie.	Z	czasem	współzawodnictwo	na	obu	poziomach	
dyskursu,	 odbywające	 się	 zależnie	 lub	 niezależnie,	 prowadzić	 może	 do	
zasadniczych	 zmian	 w	 danej	 dyscyplinie	 naukowej.	 Dominujące	 tradycje	
badawcze,	stanowiące	pewnego	rodzaju	doktryny	poznawcze	są	dyskredy‐
towane	 i	z	czasem	zanikają,	akceptację	zaś	zdobywają	 inne,	wcześniej	ni‐
sko	 cenione,	 generujące	 nowe	 pojęcia	 i	 problemy.	 Zmiana	 polegać	może	
m.in.	 na	 delegitymizacji	 tych	 teorii,	 które	 są	 niezgodne	 z	 metodologią		
i	ontologią	nowych	wzorców	badawczych.	

6. ROLA	ORIENTACJI	FILOZOFICZNO‐METODOLOGICZNYCH	W	EWOLUCJI	
WSPÓŁCZESNEJ	GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

Jak	wcześniej	wspomniano,	 głównym	czynnikiem	generującym	postęp	
we	współczesnej	 geografii	 człowieka	 są	debaty	prowadzone	na	poziomie	
uogólnionego	 dyskursu,	 będące	 następstwem	 absorbcji	 w	 geografii	 czło‐
wieka	 rozmaitych,	 uznanych	 w	 naukach	 społecznych	 i	 humanistycznych	
orientacji	 filozoficzno‐metodologicznych.	 Rywalizacja	 między	 zwolenni‐
kami	określonych	orientacji	podsycała	niepokój	w	naszej	dyscyplinie	przy‐
czyniając	 się	 do	 zmian	 ujęć	 i	 koncepcji	 badawczych.	 Odbywa	 się	 to		
w	 sytuacji	 niedorozwoju	 lub	 dezaktualizacji	 tradycyjnych	 teorii	 i	 modeli	
geograficznych.	Poszukując	źródeł	myśli	teoretycznej	badacze	odwołujący	
się	 często	 do	 uznanych	wzorców	pozageograficznej	 refleksji	 filozoficzno‐	
‐metodologicznej,	które	oferują	pewnego	rodzaju	poczucie	bezpieczeństwa	
w	 działalności	 badawczej	 i	 wnoszą	 określoną	 wiedzę	 o	 rzeczywistości		
i	 możliwościach	 jej	 poznania	 w	 postaci	 pewnych	 założeń	 ontologiczno‐	
‐epistemologicznych	i	metodologii	myślenia.	Inaczej	mówiąc	owe	orienta‐
cje	filozoficzno‐metodologiczne	stanowią	pewnego	rodzaju	„protezy”,	czyli	
środki	zastępcze	stosowane	w	sytuacji	braku	środka	właściwego,	tzn.	teo‐
rii.	Z	kolei	zmiany	–	nieraz	rewolucyjne	–	na	poziomie	uogólnionego	dys‐
kursu		przenosiły	się	na	poziom	skonkretyzowanych	empirycznie	progra‐
mów	badawczych.	

Warto	 zatem	 w	 tym	 miejscu	 wymienić	 te	 orientacje	 filozoficzno‐	
‐metodologiczne,	które	w	istotny	sposób	wpłynęły	na	rozwój	postpozyty‐
wistycznej	geografii	człowieka.	Należą	do	nich:		

(1)	strukturalizm	i	poststrukturalizm.	
(2)	neomarksizm	powiązany	z	niektórymi	wersjami	strukturalizmu,	
(3)	postmodernizm,	
(4)	feminizm,	
(5)	humanizm	i	posthumanizm.	
Pełniły	lub	pełnią	one	w	geografii	człowieka	dwojakiego	rodzaju	funkcje:	
(1)	rewizyjne,	polegające	na:		

(a)	rewizji	dotychczasowych	teorii	i	koncepcji,	
(b)	rekonceptualizacji	kluczowych	pojęć,	
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(c)	rewizji	zastanej	wiedzy	geograficznej,	
(d)	krytyce	pozytywistycznych	założeń	rozumowania	geograficz‐
nego,	

		(2)	ekspansywno‐dyfuzyjne	umożliwiające:	
(a)	dyfuzję	teorii	i	metodologii	nauk	społecznych	i	humanistycznych,	
(b)	stawianie	nowych	pytań,		
(c)	poszerzenie	pola	badawczego	dyscypliny	o	nową	problematykę.	

Dyfuzja	myśli	teoretycznej	współczesnych	nauk	społecznych	i	humani‐
stycznych	następuje	w	dwojaki	sposób:	

(1)	poprzez	bezpośrednie	czerpanie	z	założeń	ontologicznych	 i	episte‐
mologicznych	modnych	prądów	filozoficzno‐metodologicznych,	
(2)	 pośrednio	 –	 poprzez	 akceptację	 tych	 orientacji,	 które	 skutkowały	
przyjęciem	związanych	z	nimi	teorii	i	koncepcji	–	były	one	więc	„pojaz‐
dem”,	w	którym	pewne	konstrukcje	teoretyczne	„wjeżdżały”	do	geogra‐
fii	człowieka.	
W	 rezultacie	 tych	 „zapożyczeń”	współczesna	myśl	 teoretyczna	w	 geo‐

grafii	 człowieka	 ma	 charakter	 polimorficzny	 i	 polifoniczny,	 nie	 tworząc	
spójnego	systemu.	Świadczy	o	 tym	chociażby	 funkcjonowanie	w	encyklo‐
pediach	geograficznych	takich	terminów,	 jak	geografia	postmodernistycz‐
na,	geografia	feministyczna	czy	też	geografia	strukturalistyczna.	

Szczegółowa	 ocena	 wpływu	 wymienionych	 orientacji	 na	 geografię	
człowieka	powinna	obejmować	analizę	trzech	grup	zawartych	tam	założeń	
natury	ontologicznej,	epistemologicznej	i	metodologicznej.	

Pierwsza	grupa	założeń,	o	charakterze	ontologicznym,	dotyczy	charak‐
teru	badanej	rzeczywistości	społecznej.	Wymienione	orientacje,	z	pewny‐
mi	wyjątkami,	wnosiły	określoną	wiedzę	o	świecie	 i	 człowieku	oraz	rela‐
cjach	 zachodzących	między	 składnikami	 tej	 rzeczywistości.	 Jak	 niektórzy	
mówią,	rysowały	one	określoną	przestrzeń	ontologiczną	lub	przynajmniej	
wnosiły	pewną	konceptualizację	rzeczywistości,	czyli	 jej	uporządkowanie	
pojęciowe.	Ożywiło	to	dyskusje	w	ramach	geografii	człowieka,	między	in‐
nymi	 na	 temat	 koncepcji	 przestrzeni	 i	 człowieka	 oraz	 kluczowych	 pojęć	
ogólnych.		

Druga	grupa	założeń,	o	charakterze	epistemologicznym,	dotyczy	szans		
i	granic	poznania	rzeczywistości.	Obejmuje	refleksje	nad	poznaniem	i	wie‐
dzą	oraz	pytania	o	istotę	zjawisk	poznawczych.	Warto	dodać	w	tym	miej‐
scu,	 że	 ulubionym	 przedmiotem	 refleksji	 pewnej	 części	 geografów	 o	 na‐
stawieniu	 teoretycznym	była	nie	 tylko	rzeczywistość	 jako	 taka,	ale	 także,	
lub	przede	wszystkim	–	natura	i	ograniczenia	geograficznego	poznania	tej	
rzeczywistości.	Przykładem	jest	debata	na	temat	reprezentacji	w	geografii	
człowieka.	W	tym	przypadku	teoria	staje	się	metateorią	poznania,	akcentu‐
jącą	 nie	 tyle	 pozytywne	 możliwości	 tego	 poznania,	 ile	 wszelkie	 słabości		
i	 ograniczenia,	 a	 nierzadko	 także	 jego	 „niemożność”,	 zwaną	 imposybili‐
zmem	poznawczym.		
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Trzecia	grupa	założeń,	o	charakterze	metodologicznym,	dotyczy	wybo‐
ru	 najlepszych	 metod	 badania	 rzeczywistości.	 Dyskusje	 obejmują	 tutaj	
kwestie	oceny	koncepcji	i	metod	badawczych,	form	uogólnienia	wyników,	
związków	geografii	człowieka	z	innymi	dyscyplinami.	

Spory	 między	 zwolennikami	 poszczególnych	 orientacji	 angażują	 geo‐
grafię	 człowieka	 	 w	 podstawowe	 dylematy	 funkcjonujące	 współcześnie		
w	naukach	społecznych	 i	humanistycznych.	 I	 tak,	dyskusja	polaryzuje	się		
w	postaci	sporów:	

1) Między	 zwolennikami	 strukturalizmu	 i	 poststrukturalizmu	wokół	
poglądu	na	naturę	 rzeczywistości:	 czy	 istnieje	obiektywna	rzeczywistość,	
niezależna	 od	 ludzkich	wyobrażeń	 i	 jednocześnie	 wpływająca	 na	 kształt	
tych	wyobrażeń	(stanowisko	obiektywistyczne	ugruntowane	w	struktura‐
lizmie),	 czy	 też	 rzeczywistość	 jest	 „preinterpretowana”	bądź	wręcz	 „kon‐
struowana”	przez	ludzi	(stanowisko	konstruktywistyczne,	zakładane	przez	
poststrukturalizm).	 Warto	 dodać,	 że	 rozmaite	 wersje	 stanowiska	 kon‐
struktywistycznego	 zyskały	 na	 znaczeniu	 w	 geografii	 człowieka	 pod	
wpływem	 różnych	 kierunków	 filozofii	 XX‐wiecznej	 (hermeneutyki,	 feno‐
menologii,	koncepcji	Ludwiga	Wittensteina),	a	radykalny	konstruktywizm	
zbliżał	często	zwolenników	poststrukturalizmu	i	postmodernizmu.	

2) Między	zwolennikami	strukturalizmu	i	humanizmu	o	naturę	wyja‐
śnień.	Strukturaliści	akcentujący	holistyczne	ujęcie	postulowali,	że	wszel‐
kie	całości	nie	są	prostą	sumą	działań	jednostkowych,	mają	swoje	odrębne	
prawidłowości	i	co	więcej,	nie	można	także	zrozumieć	zachowań	jednostek	
ludzkich	 bez	 odwołania	 się	 do	 określonej	 całości.	W	 przeciwieństwie	 do	
strukturalizmu	 zwolennicy	 orientacji	 humanistycznej	 opierali	 się	 na	 sta‐
nowisku	indywidualizmu	metodologicznego,	który	głosi,	że	wszystkie	wła‐
ściwości	całości	społecznych	można	bez	reszty	wyjaśnić	dzięki	odwołaniu	
się	do	cech	i	zachowań	poszczególnych	jednostek	ludzkich	(por.	m.in.	pra‐
ce	Buttimer	1991;	1993	i	Entrikina	1976).	

3) Między	zwolennikami	strukturalizmu	i	neomarksizmu	a	zwolenni‐
kami	 orientacji	 humanistycznej	 o	 rolę	 jednostki	 ludzkiej.	 Determinizm	
zawarty	w	strukturalizmie	i	neomarksizmie	głosi,	że	każdy	stan	społeczeń‐
stwa	 jest	 etapem	 szerszego	 procesu,	 który	 jest	w	 pełni	 zdeterminowany	
przez	 wcześniejsze	 stany	 makrostrukturalne,	 z	 kolei	 aktywizm,	 obecny		
w	stanowisku	humanistycznym,	podkreśla	aktywność	indywidualną	i	zbio‐
rową	ludzi	tworzących	świat	społeczny	poprzez	swobodne	wybory	i	wza‐
jemne	dopasowywanie	działań,	zakłada	zatem	czynną	rolę	jednostek	ludz‐
kich.	Należy	dodać,	że	we	współczesnej	myśli	geograficznej	coraz	większą	
rolę	przywiązuje	się	do	ludzkiej	podmiotowości.	

4) Między	zwolennikami	strukturalizmu	i	neomarksizmu	a	zwolenni‐
kami	 ujęcia	 humanistycznego	 –	 u	 podstaw	 tego	 sporu	 leżą	 kontrowersje		
o	 charakterze	 ontologicznym	 i	 metodologicznym.	 Te	 pierwsze	 dotyczą	
przedmiotu	nauk	społecznych	i	humanistycznych	i	wyrażają	się	w	pytaniu:	
czy	człowiek	jest	jakościowym	wyjątkiem	w	porządku	natury,	a	więc	mię‐
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dzy	 nim	 a	 naturą	 istnieje	 radykalna	 nieciągłość,	 czy	 też	 jest	 składnikiem	
natury?,	 te	 drugie	 –	metod	 stosowanych	w	 naukach	 społecznych:	 czy	 są	
podobne	do	metod	stosowanych	w	naukach	przyrodniczych	czy	też	–	prze‐
ciwnie	–	badanie	świata	społecznego,	będącego	korelatem	ludzkich	myśli,	
wyobrażeń	i	uczuć	wymaga	stosowania	innych,	odrębnych	metod?	

Każda	z	wymienionych	orientacji	wpłynęła	w	określony	sposób	na	geo‐
grafię	człowieka.		

Ocena	wpływu	strukturalizmu	jest	trudna	ze	względu	na	jego	różne	od‐
miany.	Warto	przytoczyć	 dwie	 opinie	 na	 ten	 temat.	Według	 Peeta	 (1998),	
założenia	 strukturalizmu	 nigdy	 nie	 zostały	 w	myśli	 geograficznej	 w	 pełni	
zrealizowane,	 skłoniły	 jedynie	 do	 poszukiwań	większej	 spójności	 i	 rygoru	
teoretycznego.	Z	kolei	Suliborski	(2010)	stwierdza,	że	koncepcja	struktural‐
na,	 czerpiąca	 inspiracje	 twórcze	 z	 różnych	 odmian	 strukturalizmu	 jako	
podstawy	interpretacji	rzeczywistości	społeczno‐ekonomicznej	w	geogra‐
fii,	zmusza	do	refleksji	filozoficznej	i	stawiania	pytań	o	charakter	podmio‐
towości	człowieka,	rolę	subiektywności	w	poznawaniu	środowiska,	o	pod‐
stawowy	 wymiar	 rzeczywistości	 społecznej,	 uwarunkowana	 jest	 przez	
struktury	głębokie.	Ograniczenie	wpływu	strukturalizmu	na	myśl	geogra‐
ficzną	wynikało	z	kilku	przyczyn.	Po	pierwsze,	recepcja	założeń	struktura‐
lizmu	w	geograficznej		praktyce	badawczej	nastąpiła	zbyt	późno.	Geografia	
człowieka	 „przegapiła”	 „złoty	 okres”	 strukturalizmu,	 który	 dominował		
w	latach	60.	i	70.	ubiegłego	wieku	w	naukach	społecznych	i	humanistycz‐
nych.	 Późniejsza	 recepcja	 jego	 założeń	 była	 powierzchowna,	 o	 czym	
świadczy	analiza	geograficznych	prac	teoretyczno‐metodologicznych	prze‐
łomu	stuleci	(por.	Cloke,	Philo,	Sadler	1991;	Unwin	1992;	Peet	1998;	Hub‐
bard,	Kitchen,	Valentino	2004).	Po	drugie,	wpływy	strukturalizmu	osłabia‐
ła	 rosnąca	 rola	 geografii	 humanistycznej	 i	 modnego	 poststrukturalizmu,		
a	 później	 idei	 postmodernistycznych	 w	 geografii.	 Po	 trzecie,	 powodem	
braku	szerszego	zaangażowania	w	strukturalizm	były	wzrastające	wpływy	
marksizmu.	Próbowano	jednak	śledzić	pewne	powiązania	między	struktu‐
ralizmem	 genetycznym	 Piageta	 i	 materializmem	 historycznym	 Marksa		
i	wykorzystać	to	w	praktyce	badawczej.	Niestety,	ze	szkodą	dla	myśli	geo‐
graficznej,	w	angloamerykańskiej	geografii	człowieka	dominującą	pozycję	
zyskał	 antyhumanistyczny,	 „strukturalny	 marksizm”	 w	 wersji	 Louisa	 Al‐
thussera.	

	Reasumując,	 strukturalizm	 stał	 się	 dla	 geografii	 człowieka	 dogodną	
drogą	do	przyswojenia	wielu	koncepcji	współczesnej	myśli	socjologicznej.	
Jego	wpływ	sprowadzić	można	do	trzech	kwestii:	

(1)	 ułatwił	 wprowadzenie	 do	 geografii	 człowieka	 założeń	 krytycznej	
szkoły	frankfurckiej	oraz	neomarksowskich	i	postmarksowskich	koncepcji	
stanowiących	inspiracje	i	przesłanki	do	nowej	interpretacji	współczesnych	
problemów	otaczającej	rzeczywistości;	warto	dodać,	że	związki	struktura‐
lizmu	z	neomarksizmem	w	geografii	człowieka	wymagają	odrębnego	opra‐
cowania,	



92		 Wiesław	Maik	

	

(2)	 ułatwił	 akceptację	w	 ramach	 geografii	 człowieka	 etnometodologii,	
fenomenologii,	 interakcjonizmu	 symbolicznego	 i	 podejścia	 dramaturgicz‐
nego	w	wersji	Erwina	Gottmana,	

(3)	stanowił	podstawę	ujęcia	badawczego	kładącego	nacisk	na	analizę	
struktur	 badanych	 zjawisk,	 a	 nie	 na	 ich	 genezę	 lub	 funkcje,	 co	wynikało		
z	założenia	strukturalizmu,	że	struktura	–	jawna	lub	ukryta	–	jest	istotniej‐
sza	niż	działanie	społeczne.	

Oddziaływania	 poststrukturalizmu	 zaznaczyły	 się	 przede	 wszystkim		
w	płaszczyźnie	metodologicznej	–	debata	toczyła	się	nie	tyle	o	tym	co	geo‐
grafowie	mają	badać,	lecz	jak	powinni	badać.	Jego	wpływ	można	w	uprosz‐
czeniu	sprowadzić	do	czterech	kwestii:																	

(1)	 „zainfekowania”	 geografów	 stanowiskiem	 relatywizmu,	 który	 od‐
rzuca	absolutne	standardy	w	nauce	 i	głosi	pogląd,	że	nie	 istnieją	uniwer‐
salne	kryteria	wiedzy	i	prawdy,	a	pojęcia	powstają	w	określonych	warun‐
kach	społecznych,	różniąc	się	w	zależności	od	określonej	kultury,		

(2)	 zastosowanie	metody	 dekonstrukcji,	 która	 zakłada	 kontekstowość		
i	 niepewność	 geograficznego	 systemu	 konceptualnego	 i	 postulat	 badania	
relacji	 tego	systemu	z	 innymi	konceptualizacjami;	efektem	tego	 jest	prze‐
myślenie	od		nowa	relacji	między	„tworzeniem”	przestrzeni	i	jej	reprezen‐
tacją	(obrazem),	krytyka	standardowych	kategorii	pojęciowych,	takich	jak	
klasa	 i	 rozwój	 oraz	 zakwestionowanie	 binarnego	 układu	 relacji:	 jednost‐
ka–społeczeństwo,	 natura–kultura	 i	 przestrzeń–czas;	 zdaniem	postruktu‐
ralistów	 zastosowanie	 metody	 dekonstruktucjonistycznego	 „czytania”	
pozwala		zwiększyć	refleksyjność	badaczy,	

(3)	 rozwoju	 tzw.	 nowej	 geografii	 kultury	 jako	 oddzielnego	 nurtu	 geo‐
graficznego;	efektem	jest	m.in.	reinterpretacja	koncepcji	krajobrazu	kultu‐
rowego	poprzez	zastosowanie	metody	„czytania”	krajobrazu,	

(4)	 zakwestionowania	 subdyscyplinarnego	 podziału	 geografii	 na	 geo‐
grafię	 fizyczną	 i	 społeczno‐ekonomiczną,	ponieważ	zdaniem	postruktura‐
listów	 uniemożliwia	 lub	 utrudnia	 on	 kompleksowe	 badania	 interakcji	
„przyroda–społeczeństwo”.	

Postmodernizm,	odgrywający	rolę	„ironicznego	metajęzyka”	epoki	schył‐
kowej,	proponuje	poszukiwanie	w	geografii	człowieka	nowego	języka	opisu	
zjawisk	zachodzących	w	świecie	ponowoczesnym,	fazy	globalnego	kapitali‐
zmu	oraz	radykalnych	transformacji	społeczno‐kulturowych.	W	swych	pra‐
cach	 zwolennicy	 postmodernizmu	 zawarli	 krytykę	 geografii	 jako	 nauki,		
a	 zwłaszcza	obecnego	stanu	 i	 założeń	geografii	 człowieka,	postulując	po‐
szukiwanie	nowego	języka	opisu	zjawisk	w	świecie	ponowoczesnym,	który	
uwzględniałby	 jego	wielość,	 niespójność,	 nieciągłość,	 fragmentaryczność,	
przypadkowość	 oraz	 nieokreśloność.	Wpływy	myśli	 postmodernistycznej	
zaznaczyły	się	w	geografii	człowieka	najwyraźniej	w	postaci:	

(1)	rewitalizacji	debaty	na	temat	myśli	i	tradycji	geograficznej,	dotyczą‐
cej	m.in.	wizji	geografii,	
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(2)	 dążenia	 do	 zbliżenia	 geografii	 człowieka	 do	 głównych	 nurtów	
współczesnej	 socjologii	 i	 innych	 nauk	 społecznych	 (por.	 poglądy	 Deara	
1988),	

(3)	ożywienia	dyskusji	nad	językiem	nauki	i	problemem	jego	reprezen‐
tacji	wobec	otaczającej	rzeczywistości,	

(4)	wzmocnienia	krytyki	pozytywistycznych	koncepcji	 geograficznych,	
zwłaszcza	w	dziedzinie	 analizy	 przestrzennej	 oraz	w	 	 studiach	miejskich		
i	kulturowych.	

Wpływy	 feminizmu	zaczęły	przenikać	do	geografii	 człowieka	w	 latach	
80.	XX	w.	Przejawiło	się	to	w	postaci	rozwoju	tzw.	geografii	feministycznej,	
która	prezentowana	była	m.in.	na	 łamach	czasopisma	 „Gender,	Place	and	
Culture”,	wydawanego	od	roku	1994.	Radykalizm	zwolenników(‐iczek)	tej	
orientacji	wyraził	się	najpełniej	w	postaci:		

(1)	krytyki	 tradycji	geograficznej	wyrosłej	–	zdaniem	zwolenników	fe‐
minizmu	–	w	atmosferze	maskulinizmu;	wyrazem	tego	 jest	krytyka	wielu	
koncepcji	 i	 modeli,	 takich	 jak	 	 funkcjonalizm,	 teoria	 strukturacji,	 teoria	
sieci,	 teoria	emocji,	 interakcjonizm	symboliczny,	 socjobiologia	 i	 teoria	ra‐
cjonalnego	wyboru,	

(2)	 postulatu	 tworzenia	 „prawdziwej”	 wiedzy	 i	 metodologii	 femini‐
stycznej,	zawierającej	„właściwe”	feminizmowi	ujęcia	badawcze.	

Orientacja	humanistyczna	stanowi	w	geografii	człowieka	wyraźną	opo‐
zycję	 wobec	 	 omówionych	 wyżej	 koncepcji	 w	 wymiarze	 ontologicznym,	
epistemologicznym	 i	 metodologicznym.	 Zakłada	 się	 tutaj,	 że	 świat	 (rze‐
czywistość)	jest	przede	wszystkim	sumą	ludzkich	doświadczeń,	wynikiem	
„spotkania”	 człowieka	 z	 zewnętrzną	 rzeczywistością,	 która	 nie	może	 być	
dostępna	inaczej	niż	przez	ludzki	umysł.	

Wyrosła	 na	 tym	 gruncie	 geografia	 humanistyczna	 jest	 często	 definio‐
wana	 jako	 stanowisko	 antypozytywistyczne,	 antynaturalistyczne,	 anty‐
scjentystyczne,	 antybehawiorystyczne.	 Podkreśla	 za	 Protagorasem,	 że	
„miarą	wszystkich	rzeczy	 jest	 człowiek”	 i	w	związku	z	 tym	należy	go	po‐
stawić	w	centrum	rozważań	geograficznych.	Pomimo	występujących	 róż‐
nych	nurtów	i	wersji	geografii	humanistycznej,	zwolennicy	tej	orientacji:	

(1)	uznają	pierwszeństwo	znaczenia	wartości	jaką	człowiek	przywiązu‐
je	 do	 świata	 przed	 abstrakcjami	 i	 obiektywnymi	 treściami	 ustalonymi		
w	geografii	pozytywistycznej,	
(2)	 utrzymują,	 że	 badanie	 zachowania	 człowieka	 nie	może	być	mode‐
lowane	na	wzór	nauk	ścisłych,	
(3)	 odrzucają	 postulaty	 pozytywistów	 w	 sprawie	 izomorfizmu	 nauk	
społecznych	i	fizycznych	(por.	Entrikin	1976).		
W	odróżnieniu	od	ujęć	pozytywistycznych	geografia	humanistyczna	ak‐

ceptuje	wiedzę	opartą	na	 intuicji	 i	postuluje	opis	doświadczeń	 człowieka		
i	jego	subiektywności.	

Ponieważ	geografia	humanistyczna	kładzie	nacisk	na	ludzkie	doświad‐
czenia	 i	subiektywność,	 to	zdaniem	niektórych	geografów	zmierza	w	kie‐
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runku	 idealizmu	 i	 woluntaryzmu	 i	 jest	 w	 rezultacie	 ostro	 krytykowana	
przez	zwolenników	marksizmu	i	strukturalizmu.	

Zwolennicy	ujęcia	humanistycznego	krytykują	koncepcję	homo	agentus,	
która	 wyrosła	 na	 gruncie	 strukturalnego	marksizmu	 i	 przedstawia	 ludzi	
jako	 jednostki	 bezkrytycznie	 wykonujące	 rozkazy	 jakiegoś	 indywiduum,	
bytu	organicznego	 lub	makrostruktury,	 jako	biernych	agentów	takich	by‐
tów	jak	kapitał,	imperatyw	zysku,	itp.			

Geografia	humanistyczna	oparta	 jest	w	znacznej	mierze	na	 fenomeno‐
logii.	 Jej	 idee	 są	 podstawą	 koncepcji	 świata	 życia	 człowieka	 zawartej		
w	pracach	Anne	Buttimer	 i	Nicolasa	Entrikina.	Kluczowym	pojęciem	tego	
ujęcia	jest	koncepcja	miejsca	traktowana	raczej	jako	świat	życia	człowieka	
niż	jego	lokalizacja.		

Preferowany	 ostatnio	w	 geografii	 człowieka	 posthumanizm	 zakłada,	 że	
powinna	ona	być	czymś	„więcej	niż	humanizmem”,	postulując,	aby	„zaludnić	
świat	geograficzny”	raczej	agentami	niż	ludźmi.	Jako	pewnego	rodzaju	opo‐
zycję	 wobec	 tradycji	 humanistycznej,	 posthumaniści	 w	 swych	 pracach	
twierdzą,	 że	 cechy,	 predyspozycje	 i	 umiejętności	 ludzkie	 (racjonalność,	
świadomość,	pomysłowość,	refleksyjność,	wrażliwość)	kształtują	się	w	inter‐
akcji	z	innymi	ludźmi	i	nie	–	ludźmi	(przedmioty,	idee,	informacje,	kompute‐
ry,	 maszyny	 itp.).	 Stanowisko	 to	 proponuje	 nowy	 język	 opisu	 świata,	
uwzględniający	 interakcje	 „ludzie	 –	 tzw.	 nie‐ludzie”	 i	 sposoby,	w	 jakich	 te	
elementy	oddziałują	na	siebie.	Jeden	z	nurtów	posthumanizmu	nawiązuje	do	
teorii	„aktor	–	sieć”	(actor	–	network)	opartej	na	postulacie	badania	rozwoju	
relacji	 człowieka	 z	 przedmiotami,	 ideami,	 informacjami	 i	 innymi	 bytami	
bezosobowymi,	 takimi	 jak	 np.	 maszyny,	 komputery.	 Teoria	 ta	 przyjmuje	
nowy	„język”	opisu	uwzględniający	 interakcje	„ludzie	–	nie‐ludzie”	 i	sposo‐
by,	w	jaki	te	elementy	oddziałują	na	siebie.	Zdaniem	twórców	tej	teorii	rela‐
cje	te	definiują	jednostkę	ludzką	dokładnie	tak	samo	jak	dawniej	robiła	to	
rodzina	czy	inna	wspólnota	(por.	Krzysztofek	2009).	

7. PODSUMOWANIE,	CZYLI	JAKA	JESTEŚ	I	DOKĄD	ZMIERZASZ		
GEOGRAFIO	CZŁOWIEKA?		

Analiza	mechanizmów	rozwoju	geografii	człowieka	na	przełomie	stule‐
ci	pozwala	sformułować	kilka	wniosków.	

Po	pierwsze,	postęp	w	tej	dziedzinie	badawczej	następował	pod	dominu‐
jącym	wpływem	 zmian	w	 płaszczyźnie	 uogólnionego	 dyskursu,	 na	 drodze	
przyswajania	 nowych,	 „modnych”	 prądów	 filozoficzno‐metodologicznych,	
obecnych	 współcześnie	 w	 naukach	 społecznych	 i	 humanistycznych.	 Ich	
wzajemne	oddziaływanie	na	praktykę	badawczą,	ostra	rywalizacja	i	spory	
naukowe	toczące	się	między	zwolennikami	poszczególnych	orientacji	były	
istotnym	impulsem	rozwoju	w	geografii	człowieka.	Ów	pluralizm,	wzmac‐
niając	 dyskusje	 filozoficzno‐metodologiczne,	 odegrał	 pozytywną	 rolę,	 był	
wyrazem	 otwarcia	 się	 tej	 dyscypliny	 na	 osiągnięcia	 nauk	 społecznych		
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i	 humanistycznych,	 ułatwiał	 adaptację	 nowych	 koncepcji	 teoretycznych		
i	metodologicznych,	 sprzyjał	 ożywieniu	dyskusji	 naukowych	 dotyczących	
sposobu	 uprawiania	 geografii	 człowieka,	 jej	 celów	 i	 misji	 (por.	 Lisowski	
2012).	Trzeba	jednak	pamiętać	o	tym,	że	pluralizm	w	znaczeniu	bogactwa	
epistemologicznego	 rozmaitych	 koncepcji	 filozoficzno‐metodologicznych	
nie	zawsze	jest	gwarantem	tolerancji.	Często	przyczynia	się	do	zaostrzenia	
podziałów	w	środowisku	badawczy,	rodzi	pozbawione	obiektywizmu	zja‐
wisko	„wykluczenia”	jednych,	a	gloryfikację	innych.		

Przyswojenie	 współczesnych	 orientacji	 filozoficzno‐metodologicznych	
–	 strukturalizmu,	 postmodernizmu,	 poststrukturalizmu,	 feminizmu,	 kry‐
tycznej	 teorii	 społecznej	 –	 prowadziło	 w	 gruncie	 rzeczy	 do	 zaostrzenia	
sporów	między	zwolennikami	obiektywizmu	i	konstruktywizmu	w	geogra‐
fii	człowieka.	Pod	wpływem	różnorodnych	kierunków	filozofii	XX.	wieku	–	
hermeneutyki,	 fenomenologii,	 koncepcji	 Ludwiga	Wittgensteina,	 etnome‐
todologii	 i	 innych	 –	 na	 znaczeniu	 zyskały	 różne	wersje	 stanowiska	 kon‐
struktywistycznego.	W	skrajnej	wersji	tego	stanowiska	twierdzono,	że	nie	
ma	 innej	 rzeczywistości	 niż	 rzeczywistość	 „preinterpretowana”	 czy	 też	
wręcz	„konstruowana”	przez	uczestników	życia	społecznego,	w	tym	także	
badaczy.	W	rezultacie	powadziło	to	niekiedy	raczej	do	skupienia	uwagi	na	
badaniu	 relacji	 „podmiot–podmiot”,	 aniżeli	 na	 relacjach	 „podmiot–
przedmiot”	lub	„pojęcie–rzecz”.		

Ów	 radykalny	 konstruktywizm	 wytworzył	 pewną	 aurę	 filozoficzno‐	
‐teoretyczną	 we	 współczesnej	 geografii	 człowieka,	 kształtowaną	 często	
pod	wpływem	modnych	tez	postmodernizmu.	Krańcowe	wersje	konstruk‐
tywizmu	 są	 trudne	 do	 utrzymania,	 grożą	 ugruntowaniem	 się	 totalnego	
relatywizmu	 poznawczego,	 są	 nową	wersją	 idealizmu	 filozoficznego.	 Nic	
dziwnego,	że	budzą	naturalny	sprzeciw.	Paradoksalne	jest	to,	że	recepty	na	
osłabienie	 obecnej	 dominacji	 epistemologii	 konstruktywistycznej	 w	 geo‐
grafii	 człowieka	 upatruje	 	 się	 w	 powrocie	 do	 pewnych	 form	 pozytywi‐
stycznego	empiryzmu	(por.	Bennett	2009).	

Po	drugie,	w	końcowej	diagnozie	stanu	geografii	człowieka	w	ostatnich	
kilku	dekadach	warto	wrócić	 do	przytoczonych	 na	wstępie	metafor	wiru	
rzecznego,	podróży,	nomady,	rynku	 i	 fin	de	siècle’u.	Ta	pierwsza	uwypukla	
„płynność”	i	nieustanną	zmienność	tej	dyscypliny.	Zachowując	swój	kształt	
geografia	 człowieka	 nieustannie	 zmienia	 swą	 zawartość	 dzięki	 nieustan‐
nemu	przypływowi	nowych	idei	i	otwartości	na	wpływy	zewnętrzne.	Me‐
tafora	 podróży	 oddaje	 nieustanną	 wędrówkę	 tej	 dyscypliny	 po	 „lądach		
i	 oceanach”	 idei.	 Udając	 się	 w	 tę	 podróż	 geografia	 człowieka	 przyswaja	
sobie	 różnego	 rodzaju	 metodologie,	 poszukując	 coraz	 bardziej	 adekwat‐
nych	 podstaw	 filozoficzno‐metodologicznych	 i	 teoretycznych.	 Jednocze‐
śnie	 przekraczając	 granice	 dyscyplinarne,	 przeżywa	 kryzys	 tożsamości,	
stając	się	częścią	szerszej	całości,	tj.	nauk	społecznych	i	humanistycznych,	
traci	świadomość	wspólnych	korzeni	i	tradycji	geograficznych.	
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Współczesna	geografia	człowieka	jest	wielkim	rynkiem	idei,	na	którym	
oferuje	 się	 i	 „kupuje”	 rozmaite	 rozwiązania	 filozoficzno‐metodologiczne.	
Istnieje	wielka	podaż	tych	idei,	ostro	konkurujących	ze	sobą	na	rynku	nau‐
kowym,	a	jednocześnie	ze	względu	na	dezaktualizację	lub	utratę	potencja‐
łu	wiedzotwórczego	 tradycyjnych	 teorii	 i	modeli	 rodzi	 się	wśród	geogra‐
fów	 wielki	 popyt	 na	 najnowsze	 osiągnięcia	 nauk	 społecznych	 i	 humani‐
stycznych.	 Łączy	 się	 to	 z	 przekonaniem	 o	wyczerpaniu	 dawnego	wzorca	
uprawiania	geografii	(metafora	fin	de	siècle’u).	Owa	zmienność	i	płynność	
dyscypliny	ma	swoje	pozytywne	i	negatywne	konsekwencje.	Do	pozytyw‐
nych	 należy	 otwartość	 dyscypliny	 na	wpływy	 zewnętrzne	 i	 tendencja	 do	
przekraczania	 granic	 dyscyplinarnych	 (metafora	 nomady),	 negatywnym	
zaś	zjawiskiem	jest	„	gorączkowa”,	niecierpiąca	zwłoki	pogoń	za	nowymi	zaś	
rozwiązaniami,	 nieraz	 za	 cenę	 ich	 uproszczonej	 recepcji	 (metafora	 super‐
marketu	w	ramach	gospodarki	„nadmiaru”).	Przykładem	jest	powierzchow‐
na	recepcja	idei	pozytywistycznych	w	geografii	człowieka	w	latach	50.	i	60.	
XX	w.	Sprowadzając		rzecz	do	karykatury	można	powiedzieć,	że	„nowalijki”	
często	wygrywają,	pokonując	tradycyjne,	wypróbowane	„towary”	na	rynku	
geograficznym.	 To	 powoduje,	 że	 nasza	 dyscyplina	 znajduje	 się	 w	 stanie	
ciągłego	 zamętu	 (por.	 uwagi	 Lees	 2002).	 Warto	 w	 tym	 miejscu	 przypo‐
mnieć	zdanie	prof.	Kazimierza	Dziewońskiego	(1992)	na	temat	ada‐ptacji	
różnych	 nowości	 filozoficznych,	 że	mogą	 one	 odegrać	 pozytywną	 rolę	w	
geografii	 jedynie	 pod	 warunkiem	 krytycznej	 oceny	 proponowanych	 roz‐
wiązań.	

Po	 trzecie,	 istotną	kwestią	w	określeniu	obecnego	 stanu	 i	perspektyw	
rozwoju	geografii	człowieka	jest	odpowiedź	na	dwa	pytania:	czy	ożywienie	
naukowe	 na	 poziomie	 uogólnionego	 dyskursu	 przekładało	 się	 na	 rozwój	
empirycznych	 programów	 badawczych,	 a	 więc	 służyło	 powiększaniu	 za‐
sobów	 wiedzy	 empirycznej?	 oraz	 czy	 w	 ramach	 geografii	 człowieka	 po‐
wstawały	nowe	programy	badawcze?	Przykładem	negatywnym	jest	słab‐
nąca	 rola	 geografów	w	 studiach	 nad	 gentryfikacją	miasta	 postindustrial‐
nego.	Początkowe	sukcesy,	uwidocznione	w	postaci	dwóch	innowacyjnych	
ujęć:	 strukturalistycznej	 koncepcji	 polityczno‐ekonomicznej	 Smitha	 i	 po‐
dejścia	 liberalnego	Leya,	 ożywiły	dyskusje	 i	 badania	w	 tym	zakresie.	No‐
watorstwo	owych	ujęć	z	biegiem	czasu	jednak	słabło,	a	główny	nurt	badań		
w	tej	dziedzinie	przeniósł	się	do	socjologii,	antropologii		kulturowej	czy	też	
kulturoznawstwa.	To	tutaj,	w	wymienionych	dziedzinach	nauki,	powstały	
inspirujące	 prace	 dotyczące	 „czarnej”,	 feministycznej	 lub	 „homoseksual‐
nej”	gentryfikacji,	wykazujące,	że	płeć	kulturowa,	seksualność,	rasa	czy	też	
etniczność	mogą	być	motorem	gentryfikacji.	Poza	geografią	rozwinęły	się	
także	prace	wiążące	gentryfikację	ze	zmianami	kultury	wizualnej	miasta.		

Są	 jednak	i	przykłady	pozytywne.	 Jednym	z	nich	jest	udział	geografów		
w	rozwoju	tzw.	szkoły	kalifornijskiej,	kształtującej	nowe	ujęcia	badań	mia‐
sta	postindustrialnego.	Geografowie	odegrali	 tutaj	ważną	rolę	w	kontinu‐
um	 badawczym	 (por.	 model	 Alexandra),	 „okupując”	 nie	 tylko	 końcowe,	
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empiryczne	 miejsca	 tego	 kontinuum,	 lecz	 także	 jego	 początkowy	 (lewy)	
kraniec,	 przyczyniając	 się	 do	 konstrukcji	 nowych	 kategorii	 pojęciowych		
i	ujęć	badawczych	(por.	Soja	1980;	1996).				

Po	czwarte,	trudność	w	określeniu	perspektyw	rozwoju	geografii	czło‐
wieka	wynika	ze	zmienności	 i	 „płynności”	 tej	dyscypliny,	 charakteryzują‐
cych	oba	poziomy	dyskursu:	uogólniony	i	empiryczny.	

Przyjmując	 tezę,	 że	 pierwotnym	 i	 dominującym	 impulsem	 rozwoju	
współczesnej	geografii	człowieka	były	w	ostatnich	dziesięcioleciach	zmia‐
ny	 na	 poziomie	 uogólnionego	 dyskursu,	 warto	 zastanowić	 się	 nad	 tym,	
jakie	prądy	 filozoficzno‐metodologiczne	otwierają	nową	perspektywę	dla	
tej	dyscypliny?	Trudności	z	odpowiedzią	na	to	pytanie	wynikają	z	faktu,	że	
przełom	stuleci	stanowi	okres	zasadniczych	przemian	myślenia	teoretycz‐
nego	w	naukach	społecznych	i	humanistycznych.	Dotychczasowe,	niegdyś	
modne,	prądy	filozoficzno‐metodologiczne	wytracają	swój	impet,	a	niektó‐
re	z	nich	wydają	się	 już	przebrzmiałe.	Przykładem	 jest	 „kariera”	postmo‐
dernizmu,	 który	 powstał	 i	 rozwinął	 się	 w	 określonym	 kontekście	 histo‐
rycznym.	Mocne	i	słabe	strony	postmodernizmu	są	już	dziś	dobrze	znane.	
Przedstawiają	 je	 prace	 krytyczne	Terry’ego	Eagletona	 (1998)	 Iluzje	post‐
modernizmu	i	Perry’ego	Andersona	(1993)	Orgins	of	postmodernity.	Warto	
przytoczyć	tutaj	opinie	krytyczne	na	temat	postmodernizmu	formułowane	
w	ramach	 teorii	 społecznej	 i	 geografii.	Po	pierwsze,	dzisiaj	ocenia	 się	 ra‐
czej	 krytycznie	wkład	 postmodernizmu	w	 opisywanie	 i	wyjaśnianie	 pro‐
blemów	 współczesności.	 Początek	 wieku	 XXI	 wykazał,	 że	 kryzysy	 we	
współczesnej	 kulturze	 są	 tak	 głębokie	 i	 wszechstronne,	 iż	 wymagają	 in‐
nych	sposobów	myślenia	i	całkiem	nowego	podejścia	badawczego.	Po	dru‐
gie,	krytyczna	ocena	wpływu	postmodernizmu	na	geografię	wynika	z	fak‐
tu,	że	nie	wypracował	on	empirycznych	programów	badawczych	i	spójnej	
koncepcji	jak	należy	„uprawiać”	naszą	dyscyplinę	w	fazie	ponowoczesnej.		

Zmienia	 się	 także	 ocena	 wpływowego	 niegdyś	 strukturalizmu.	 Owa	
perspektywa	 teoretyczno‐metodologiczna,	 modna	 w	 późnych	 latach	 60.		
i	na	początku	70.	lat	XX	w.	oddziaływała	w	różny	sposób	na	socjologię,	an‐
tropologię	społeczną	i	psychologię.	O	jego	znaczeniu	wówczas	świadczy	fakt,	
że	niektóre	z	 jego	 idei	zostały	przyjęte	poza	kręgiem	strukturalistów	(por.	
strukturalny	 marksizm	 Althussera).	 Oznaką	 „wyczerpania	 się”	 potencjału	
wiedzotwórczego	strukturalizmu	był	rozwój	poststrukturalizmu,	który	 jest	
nie	tyle	zerwaniem	ze	strukturalizmem,	ile	radykalnym	rozszerzeniem	jego	
najważniejszych	idei,	a	zarazem	przykładem	„ucieczki”	w	hermetyczny	kod,	
zapoczątkowany	 przez	 językoznawstwo	 strukturalne.	 Dziś	 coraz	 szerzej	
twierdzi	się,	że	także	poststrukturalizm	nie	wypracował	adekwatnej	kon‐
cepcji	przedstawiania	rzeczywistości	społecznej.		

Logika	tych	przemian	w	myśleniu	teoretycznym	nie	jest	łatwa	do	wyja‐
śnienia.	W	pewnej	mierze	 oddaje	 kondycję	 nauk	 społecznych,	w	 których	
coraz	 bardziej	 uświadamia	 się	 potrzebę	wypracowania	 nowych	 narzędzi	
analitycznych	opisujących	kondycję	współczesnego	świata.	Są	też	powody	
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generacyjne,	o	których	wyżej	wspomniano,	które	skutkują	głównie		w	po‐
staci	krytyki	 i	rewizji	poprzednich	dokonań.	Te	krytyki,	wskazujące	ogra‐
niczenia	 dawnych	 ujęć,	mogą	 stać	 się	 punktem	wyjścia	w	 formułowaniu	
nowych	 rozwiązań.	W	 geografii	 człowieka	 ożywa	 na	 przykład	 spojrzenie	
na	 współczesne	 zjawiska	 w	 kategoriach	 długiego	 trwania,	 nasila	 się	 po‐
szukiwanie	 długofalowych	 tendencji	 i	 ich	 związków	 z	 przemianami	 na	
poziomie	życia	 codziennego.	Przykładem	 jest	 rozwój,	podobnie	 jak	w	so‐
cjologii,	 perspektywy	 badań	 tego	 zjawiska.	 Część	 badaczy	 włącza	 się		
w	interdyscyplinarny	dyskurs	koncentrujący	się	wokół	problemów	współ‐
czesności.	Powraca	zainteresowanie	sprawami	publicznymi,	refleksja	nad	
społeczeństwem	obywatelskim,	namysł	nad	publiczną	rolą	geografii	czło‐
wieka.	Można	stwierdzić,	że	współcześnie	geografowie	człowieka,	wraca‐
jąc	 do	 źródeł	 tradycji	 geograficznej,	 przypominają	 sobie	 o	 wyzwaniach,	
jakie	formułowali	i	podejmowali	niegdyś	ich	poprzednicy.		

Po	 piąte,	 ponieważ	 geografia	 człowieka	 jest	 dyscypliną	 „otwartą”,	
obejmującą	badanie	wielu	dziedzin	życia	 i	działalności	 ludzkiej,	nie	może	
się	 ograniczyć	 do	 zespołu	 koncepcji	 i	 metod	 badawczych	 związanych		
z	 jedną	orientacją	 teoretyczno‐metodologiczną.	Warto	zatem	 	uwzględnić	
propozycje	metodycznego	 lub	racjonalnego	eklektyzmu,	który	oparty	 jest	
na	 krytycznym	 i	 systematycznym	wykorzystaniu	komplementarnych	 idei	
pochodzących	z	różnych	źródeł	(por.	Merton	1976).	Jego	istotą	jest	łącze‐
nie	 i	 zestawianie	 w	 całość	 teorii,	 hipotez	 badawczych	 i	 metod	 różnych	
koncepcji	 poznania	 w	 ramach	 jednego	 ujęcia	 badawczego.	 Przeciwień‐
stwem	eklektyzmu	racjonalnego	jest	 jego	wersja	żywiołowa,	która	polega	
na	przypadkowym	zestawieniu	różnych	teorii,	hipotez	i	metod,	co	jest	wi‐
doczne	w	wielu	 pracach	 podejmowanych	w	 ramach	 angloamerykańskiej	
geografii	człowieka.		

Co	 zatem	 z	 odpowiedzią	 na	 pytanie:	 dokąd	 zmierzasz	 geografio	 czło‐
wieka?	Paradoksalnie	pewnym	wyrazem	przekonania	o	nadchodzącej	no‐
wej	 „erze”	 rozwoju	 jest	 	 „zauroczenie”	 geografii	 człowieka	 (podobnie	 jak	
innych	 dyscyplin)	 mnóstwem	 rozmaitych	 „post”	 –	 postkolonializmem,	
postmodernizmem,	 poststrukturalizmem,	 posthumanizmem	 itp.	 Co	może	
być	„postyczne”	po.	Być	może	wśród	wielu	możliwości	wyboru	warto	roz‐
ważyć	 pewne	 formy	 powrotu	 do	 wcześniejszych	 tradycji	 badawczych.	
Wymaga	to	zbadania	ewolucji	geografii	człowieka	w	świetle	spójnej		anali‐
zy	jej	dwóch	cech	rozwoju:	ciągłości	tej	dyscypliny	oraz	głębokich	długoo‐
kresowych	zmian,	dzięki	którym	się	ona	przekształcała.	Warto	na	przykład	
zbadać	proces	wyłaniania	się	intelektualnych	innowacji,	które	„osadzone”	
w	 tradycji	 geograficznej	 podlegają	 jednocześnie	 krytycznej	 selekcji.	 Po‐
zwoliłoby	 to	 może	 przezwyciężyć	 podstawową	 dychotomię	 zachodzącą	
między	 koniecznością	 zachowania	 tożsamości	 geografii	 człowieka	 a	 po‐
trzebą	jej	modernizacji	i	rekonstrukcji	problemowej,	warunkowanej	przez	
zmieniającą	się	sytuację	społeczno‐kulturową	i	nowe	narzędzia	badawcze.	
Tradycja	i	postęp	w	geografii	człowieka	będą	w	tych	rozważaniach	służyć	
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jako	 dwie	 kategorie	 analityczne	w	 dyskusjach	 toczących	 się	wokół	 istot‐
nych	 kwestii:	 1)	 jakie	 tradycje	 badawcze	 geografii	 człowieka	 mogą	 (lub	
powinny)	inspirować	w	przyszłości	rozwój	tej	dyscypliny?	oraz	2)	jak	na‐
leży	je	twórczo	rozwijać	w	geografii	człowieka	XXI	wieku?	
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Human	geography	–	what	you	are	and	where	you	are	going	

Summary:	The	paper	 is	 an	 attempt	 to	explain	 the	 reasons	 for	variability	 and	 incon‐
stancy	 in	modern	 human	 geography.	 The	 pivotal	 quality	 of	 the	 development	 of	 this	
branch	of	science	since	the	mid‐20th	century	consists	of	paradigmatic	changes	or	modi‐
fications,	 which	 are	 an	 immediate	 consequence	 of	 the	 transformation	 from	 classical	
paradigm	phase	through	the	period	of	the	domineering	positivistic	research	model	to	
the	 current	post‐positivistic	 and	post‐paradigmatic	phases	of	 the	 research	model.	 In	
the	 latter	 phases,	 geography	 has	 been	 developing	 in	 accordance	 with	 the	 post‐
positivistic	model	of	the	functioning	of	the	social	sciences.	Its	mechanism	is	based	on	
the	endurance	of	geographic	thought,	which	encompasses	abstract,	general,	and	meta‐
physical	components	on	the	one	hand,	and	empirical	and	factual	on	the	other.	

Keywords:	 human	 geography,	 paradigmatic	 changes,	 post‐positivistic	 model	 of	 the	
functioning	of	the	social	science.	
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KONCEPCJA		STRUKTURALNO‐FUNKCJONALNA		
W	GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

	

Zarys	treści:	Wśród	najważniejszych	nurtów	w	geografii	człowieka	opisujących	środo‐
wisko	 ludzkie,	 koncepcja	 strukturalno‐funkcjonalna	ma	największe	 tradycje	 i	 odegrała	
główną	 rolę	w	 jego	 opisie.	 Biorąc	 pod	 uwagę	 fakt	wielkiego	 znaczenia	 strukturalizmu		
i	 funkcjonalizmu	 dla	 badań	 empirycznych	 i	 postępu	 teoretyczno‐metodologicznego,	
autor	dokonuje	rekonstrukcji	ich	założeń	filozoficznych	oraz	określa	znaczenie	dla	geo‐
grafii	 człowieka.	 W	 artykule	 przedstawiono	 różne	 odmiany	 i	 traktowanie	 struktury		
w	geografii			stwierdzając	w	konkluzji,	że	strukturalizm,	a	zwłaszcza	ujęcie	struktury	jako	
procesu	w	 różnych	odmianach	 strukturalnego	marksizmu,	 odgrywa	 kluczową	 rolę	we	
współczesnym	rozwoju	geografii	człowieka.	Następnie	autor	przedstawia	rozwój	myśli	
funkcjonalistycznej	 i	wskazuje	na	 trzy	aspekty	metody	 funkcjonalnej:	 heurezy,	 technik	
badawczych	oraz	wyjaśnienia	i	opisywania.	W	aspekcie	ostatnim,	który	jest	najistotniej‐
szy	 dla	 metody	 funkcjonalnej,	 zwraca	 uwagę	 na	 odmienne	 typy	 wyjaśnienia		
i	opisu	funkcjonalnego,	zależne	od	rozumienia	pojęcia	funkcji.	W	dalszej	części	artykułu	
rozpatrywane	 są	 fundamentalne	 cechy	myśli	 funkcjonalnej	 i	 ich	wpływ	na	 	 koncepcje	
badawcze	geografii	człowieka.	

Słowa	kluczowe:	strukturalizm,	funkcjonalizm,	geografia	człowieka.	

1. WPROWADZENIE	

Konceptualizacja	 przedmiotu	 badań	 geografii	 człowieka	 zmienia	 się	
wraz	 z	przemianami	 cywilizacyjnymi	 jakim	ulega	 środowisko	 geograficz‐
ne.	W	rozwoju	badań	nad	ludzkimi	(społecznymi)	wymiarami	tego	środo‐
wiska	 	 pięć	 konceptualizacji	 odegrało	 lub	 odgrywa	 najistotniejszą	 rolę,	
wiążąc	je	z	konkretnymi	modelami	określającymi	jego	istotę	i	identyfikując	
zmiany.	 Są	 to	 następujące	 idee:	 organistyczna,	 strukturalno‐funkcjonalis‐
tyczna,		interakcjonistyczna,	systemowa	oraz	humanistyczna	(Maik	2008).	
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Ich	 koegzystencja	 w	 procesach	 badawczych	 jest	 charakterystyczna	 dla	
współczesnej	geografii	 człowieka,	której	 zakres	przedmiotowy	podąża	za	
coraz	to	nowymi	sensami	pojęcia	środowiska	ludzkiego.	

Spośród	 wymienionych	 nurtów	 koncepcja	 strukturalno‐funkcjonalna	
ma	największe	 tradycje	 i	 odegrała	 główną	 rolę	w	 rozwoju	 całej	 geografii	
człowieka,	jak	i	jej	poszczególnych	subdyscyplin,	w	tym	zwłaszcza	geogra‐
fii	osadnictwa	(patrz:	A.	Suliborski	2010;	M.	Wójcik	2012).	Oceniając	me‐
chanizmy	 rozwoju	 geografii	 osadnictwa	 i	 ludności	 w	 latach	 1945–1989	
Kazimierz	Dziewoński	(1990)	wykazuje,	że	koncepcje	i	uogólnienia	teore‐
tyczne	 o	 charakterze	 strukturalnym	 i	 funkcjonalnym	 były	 dominujące		
i	 zdecydowanie	 ukierunkowywały	 problematykę	 badawczą	 tej	 dziedziny.	
Podobnie,	 w	 odniesieniu	 do	 geografii	 osadnictwa,	 uważają	 Renata	 Jaro‐
szewska	 i	 Wiesław	 Maik	 (1994),	 którzy	 w	 zakończeniu	 przeglądowego	
artykułu	poświęconego	studiom	nad	strukturą	funkcjonalną	miast	stwier‐
dzają:	„Program	ten	odegrał	istotną	rolę	w	przebudowie	teorii	sieci	osadni‐
czej,	stając	się	punktem	wyjścia	w	kształtowaniu	nowej,	systemowej	perspek‐
tywy	badań	nad	siecią	osadniczą”.	Wielką	rolę		i	znaczenie	ujęć	struktural‐
no‐funkcjonalnych	 w	 badaniach	 geografii	 człowieka	 podkreślają	 niemal	
wszyscy	autorzy	artykułów	zajmujących	się	dorobkiem	i	rozwojem	badań	
osadniczych,	zamieszczonych	w	książce	pt.	Geografia	osadnictwa	i	ludności	
w	niepodległej	Polsce	lata	1918–1993.	Kierunki	badań	naukowych,	t.	II.	pod	
red.	Stanisława	Liszewskiego	(1994).		

W	akceptacji	myśli	strukturalno‐funkcjonalnej	przez	geografów	nie	bez	
znaczenia	był	 fakt,	 że	nasza	dyscyplina	 rozwijała	 się	w	XIX	w.	w	 ramach	
nauk	przyrodniczych	 i	 z	 nich	przede	wszystkim	 czerpała	wzorce	 badaw‐
cze,	akceptujące	światopogląd	naturalistyczny	i	tzw.	obiektywizm	poznaw‐
czy.	Pod	wpływem	strukturalizmu	i	funkcjonalizmu	byli	niektórzy	geogra‐
fowie	francuscy,	 jak	np.	reprezentujący	zwłaszcza	nurt	geografii	regional‐
nej	Jean	Brunhes,	genetycznie	powiązany	z	socjologiczno‐antropologiczną	
myślą	 teoretyczną.	 Traktowali	 oni	 region	 jako	 jednostkę	 funkcjonalną		
–	 organizm,	 który	 był	więcej	 niż	 sumą	 części	 (Holt‐Jensen	 1984).	 Pogląd		
o	 funkcjonalnej	 jedności	 regionu	podzielali	 również	wybitny	geograf	nie‐
miecki	Alfred	Hettner	 i	 amerykański	Richard	Hartshorne,	 ten	ostatni	wi‐
dział	 potrzebę	 funkcjonalnego	 podejścia	 również	w	 geografii	 politycznej.	
Ponad	wszelką	wątpliwość	można	stwierdzić,	że	strukturalizm	i	funkcjona‐
lizm	w	 geografii	 jest	 silnie	 zakorzeniony	 i	 reprezentowany	w	wielu	 pra‐
cach	z	geografii	regionalnej	i	geografii	człowieka,	w	tym	zwłaszcza	w	geo‐
grafii	osadnictwa	(Dramowicz	1984).	Kierunek	strukturalny	i	funkcjonalny	
były	przez	cały	XX	w.	najważniejszą		intelektualnie	metakoncepcją	inspiru‐
jącą	 problematykę	 badawczą,	 oraz	 silny	 rozwój	 studiów	 empirycznych,	
które	przyspieszyły	postęp	 teoretyczno‐metodologiczny	w	geografii	 czło‐
wieka	 (podobnie	 jak	 w	 socjologii).	 Koncepcja	 strukturalno‐funkcjonalna	
przyczyniła	się	niewątpliwie	do	tego,	że	geografia	człowieka,	a	w	niej	geo‐
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grafia	 osadnictwa,	 stała	 się	 jedną	 z	 najważniejszych	 i	 najlepiej	 rozwinię‐
tych	subdyscyplin.	

Biorąc	 pod	 uwagę	 wielkie	 znaczenie	 strukturalizmu	 i	 funkcjonalizmu	
dla	 badań	 empirycznych	 i	 postępu	 teoretyczno‐metodologicznego,	 po‐
trzebne	jest	uświadomienie	sobie	znaczenia	tych	nurtów	w	geografii	czło‐
wieka	oraz	dokonania	rekonstrukcji	 ich	założeń	filozoficznych	na	gruncie	
tej	dyscypliny.			

2. 	STRUKTURALNA	WIZJA	ŚRODOWISKA	W	GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

Strukturalizm	 wywarł	 istotny	 wpływ	 na	 sposób	 ujęcia,	 interpretację		
i	 problematykę	badawczą	 geografii	 człowieka,	 do	 której	 trafił	 za	 pośred‐
nictwem	 innych	 nauk	 społecznych	 będących	 źródłem	 jego	 rozwoju	 lub	
pozostających	 pod	 jego	 przemożnym	 wpływem.	 Podstawowe	 założenia	
strukturalizmu	 i	 wynikająca	 z	 nich	 refleksja	 epistemologiczna	 wpływały	
na	 pole	 badawcze	 geografii	 i	 sposób	 formułowania	 oraz	 stawiania	 pytań	
badawczych,	 ale	 także,	 co	 może	 jest	 nawet	 ważniejsze,	 na	 interpretację		
i	 rozumienie	 otaczającej	 nas	 rzeczywistości.	W	 geografii	 szczególne	 zna‐
czenie	 inspirujące	i	 twórcze	pochodzi	zarówno	z	tzw.	strukturalizmu	em‐
pirycznego	(strukturalno‐funkcjonalnego),	jak	i	transformacyjnego.	Ogólne	
założenia	 strukturalizmu	 o	 charakterze	 ontologicznym	 i	 epistemologicz‐
nym	zmuszają	do	refleksji	 i	stawiania	pytań	o	 istotę	 i	charakter	środowi‐
ska,	w	którym	żyjemy,	sens	podmiotowości	człowieka,	rolę	subiektywno‐
ści	w	poznaniu	naszego	otoczenia	oraz	o	wpływ	struktur	głębokich	 (fun‐
damentalnych)	na	zmianę	rzeczywistości	społecznej	i	nasze	działanie.		

W	kategoriach	ogólnych,	 tezy	 strukturalizmu	zostały	w	geografii	 czło‐
wieka	zaakceptowane	przez	wielu	badaczy,	przynajmniej	w	formie	dekla‐
ratywnej.	Traktowanie	przedmiotu	badań	jako	apriorycznych	całości	było		
i	 jest	we	współczesnej	 geografii	 niemal	 obowiązkowe.	 Takimi	 całościami	
uznanymi	przez	 geografów	 są	 na	przykład	miasta,	 sieć	 osadnicza	 lub	 re‐
giony.	Przyjmuje	się	także	pogląd,	że	całość	ma	określoną	strukturę,	której	
wykrycie	 stanowiło	 cel	 sam	w	sobie	wielu	prac	geograficznych,	odzwier‐
ciedlony	często	w	ich	tytułach,	np.	struktura	przestrzenna	miast,	przemy‐
słu,	ludności,	struktura	społeczno‐przestrzenna.	Niejako	konsekwencją	tak	
rozumianego	 celu	 badań	 było	 zainteresowanie	 prawami	 koegzystencji,	
współistnienia	rzeczy	lub	ich	właściwości.	Przykładem	tego	są	liczne	prace	
geograficzne	prowadzące	do	klasyfikacji	rzeczy	i	zjawisk,	zwłaszcza	klasy‐
fikacji	przestrzennych	i	typologicznych.	Kierunek	typologiczny	oraz	regio‐
nalizacyjny	 były	 silnie	 reprezentowane	 w	 całej	 geografii	 człowieka,	
zwłaszcza	 jednak	w	 geografii	 ekonomicznej,	 osadnictwa	 i	 rolnictwa	 oraz		
w	geografii	regionalnej1.	
																																																													

1	Na	przykład	przez	długi	czas	uznawano,	że	ukoronowaniem	badań	nad	funk‐
cjami	miast	jest	ich	typologia	i	klasyfikacja	(patrz	prace,	np:	J.	Kostrowicki	1952;		
L.	Kosiński	 1958;	 S.	 Lewiński	 1965;	 J.	 Rajman	1972;	M.	 Jerczyński	1977	 i	 inne).	
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Zasadniczą	 rolę	w	przypadku	niektórych	badań	w	geografii	 człowieka	
odegrał	strukturalizm	transformacyjny,	w	wersji	określanej	jako	„struktu‐
ralny	marksizm”,	gdzie	struktura	traktowana	była	jako	proces.	„Marksizm		
w	geografii	radykalnej	urzeczywistnia	się	poprzez	stosowanie	tez	o	history‐
zmie	 jako	 podstawowej	 zasadzie	metodologii	marksistowskiej,	 o	 praktyce	
społecznej	 jako	 podstawie	 poznania	 i	 kryterium	 prawdziwości	 twierdzeń,		
o	społecznym	charakterze	procesu	poznania,	o	dialektyce	podmiotu	i	przed‐
miotu	w	działalności	poznawczej,	o	złożoności	i	wielopłaszczyznowości	pro‐
cesu	poznania	naukowego	oraz	o	dialektyce	prawdy	względnej	i	absolutnej”	
(Dramowicz	1984).	Cała	geografia	marksistowska	podkreśla	fundamental‐
ne	 znaczenie	 organizacji	 produkcji	 w	 tworzeniu	 i	 strukturyzacji	 wszyst‐
kich	 procesów	 społecznych.	 Koncepcja	 przestrzennego	 podziału	 pracy	
Dorren	Massey	(1984)	połączyła	rozwój	ekonomiczny	i	procesy	restruktu‐
ryzacji	 na	 poziomie	 lokalnym	 i	 regionalnym	 z	 szerszymi	 narodowymi		
i	 międzynarodowymi	 zmianami	 organizacji	 produkcji.	 Podstawowe	 tezy	
ujęcia	 s t r u k t u r y 	 j a k o 	 p r o c e s u 	 sprowadzają	 się	 do	 tego,	 że	
formy	 produkcji	 podlegają	 ciągłej	 transformacji	 jako	 rezultat	 zarówno	
procesów	wewnątrz	 samej	 struktury,	 jak	 i	 interakcji	 z	 produktami	wcze‐
śniejszych	 transformacji.	 Badania	 koncentrują	 się	 na	 dialektycznych	 rela‐
cjach	(współzależnościach)	między	organizacją	procesów	produkcji	i	proce‐
sami	społecznymi	–	z	jednej	strony	–	a	środowiskiem	naturalnym	i	relacjami	
przestrzennymi	 –	 z	 drugiej.	 Zwolennicy	 takiego	 ujęcia	 struktury	 odnoszą	
dialektykę	nie	tylko	do	infrastruktury,	ale	dostrzegają	ją	także	między	infra‐
strukturą	a	superstrukturą.		

Strukturalny	 marksizm	 miał	 zasadniczy	 wpływ	 na	 geografię	 humani‐
styczną,	która	 jest	 często	przedstawiana	 jako	nauka	dwojaka:	o	 relacjach	
przestrzennych	(podejście	horyzontalne)	 lub	koncentrująca	się	na	współ‐
zależnościach	 człowiek	 –	 środowisko	 (podejście	 wertykalne).	 To	 drugie	
podejście	jest	najczęściej	 interpretowane	z	perspektywy	marksistowskiej.	
Edward	Soja	 (1980)	definiuje	 strukturę	zorganizowanej	przestrzeni	 (dia‐
lektykę	 socjoprzestrzenną),	 jako	 dialektycznie	 zdefiniowany	 komponent	
powszechnych	związków	zależności	produkcji,	które	równocześnie	są	spo‐
łeczne	 i	przestrzenne.	W	pracach	późniejszych	Edward	Soja	 (1996)	prze‐
chodzi	 od	 ujęcia	 dialektycznego	 do	 koncepcji	 trialektycznej,	 wskazującej	
na	bycie	człowieka	równocześnie	w	trzech	sferach	rzeczywistości	ontolo‐
gicznej;	przestrzeni	(spatiality),	historyczności,	czasie	(historicality)	i	spo‐

																																																																																																																																																				
Problematyka	 regionu,	 regionalizacji	 i	 typologii	 w	 polskiej	 geografii	 społeczno‐	
‐ekonomicznej	doczekała	się	bogatej	literatury	zarówno	teoretycznej,	jak	i	prezen‐
tującej	 wyniki	 badań	 empirycznych.	 Wśród	 wielu	 autorów	 wymienić	 należy		
przede	wszystkim	takich	badaczy,	jak:	St.	Berezowski,	Z.	Chojnicki,	T.	Czyż,	R.	Do‐
mański,	K.	Dziewoński,	A.	Fajferek,	M.	Kielczewska‐Zalewska,	K.	Kuciński,	St.	Lesz‐
czycki,	J.	Łoboda,	J.	Parysek,	A.	Piskozub,	B.	Rychłowski,	Z.	Rykiel,	A.	Wróbel.		
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łeczeństwie	(sociality)	oraz	 trzech	 formach	przestrzenności	–	spostrzega‐
nej	(perceived),	wyobrażanej	(conceived)	i	żyjącej	(live)	(Kaczmarek	2005).	
Specyficznymi	dla	geografii	humanistycznej	celami	analizy	są:	przestrzen‐
ne	formy	wykorzystania	natury	przez	człowieka	i	ludzkie	organizacje	spo‐
łeczne,	studia	przestrzennych	form	i	struktur	wytworzonych	historycznie		
i	wyodrębnionych	przez	formy	produkcji	(Dunford	1980,	Scheiblinga	1977).	

Prace	strukturalistyczne	wywarły	chyba	największy	wpływ	na	geogra‐
fię	 ekonomiczną	 zajmującą	 się	 różnymi	 aspektami	 rozwoju	 i	 zacofania,	
rozszerzając	 je	 o	marksistowską	 ekonomię	 polityczną	 (Sheppard,	 Barnes	
2003).	 Analizy	 strukturalistyczne	poszukiwały	 zależności	między	proble‐
mami	 regionalnymi	 a	 zmianami	 przestrzennymi	 w	 odniesieniu	 do	 po‐
szczególnych	 inwestycji,	 jako	 części	 dialektyki	 między	 siłami	 produkcji		
a	 zależnościami	 produkcji.	 Unaoczniły	 one,	 w	 jaki	 sposób	 rozwijają	 się		
i	reprodukują	wewnątrznarodowe	struktury	przestrzenne.	Jest	to	przykład	
dialektyki	socjoprzestrzennej.	Nacisk	kładziony	jest	na	zademonstrowanie	
nieuchronności	 polaryzacji,	 szczególnie	 w	 odniesieniu	 do	 centralizacji		
i	koncentracji	własności	kapitału,	co	charakteryzuje	ostatnie	trendy	trans‐
formacji	kapitalizmu	(Johnston	1982).		

W	 geografii	 społecznej	 podejście	 strukturalistyczne	 doprowadziło	 do	
poważnych	 zmian	w	 orientacjach	 badawczych	 dając	 początek	 społecznej	
geografii	miast.	Inspirującą	rolę	odegrały	badania	nad	ekologią	przestrzeni	
miejskiej	 akcentujące	 naturalny	 proces	 rozwoju	 przestrzeni	 miejskiej,	
wskazujące	na	zróżnicowanie	miejsc	zamieszkania,	segregację	przestrzen‐
ną,	formowanie	się	gett	i	użytkowanie	ziemi.	Strukturalni	marksiści	zwró‐
cili	 uwagę	 na	 znaczenie	 systemów	 władzy	 społecznej	 i	 gospodarczej		
w	 formowaniu	 struktury	przestrzennej	miasta	 i	 tworzeniu	 jego	 środowi‐
ska.	Według	 ich	wzorca	wyjaśniania	geografia	 społeczna	zajmuje	się	 roz‐
poznaniem	struktur	społeczno‐przestrzennych	i	badaniem	ich	związku	ze	
strukturami	 ekonomicznymi,	 a	 za	 podstawowe	 kategorie	 przyjmuje	 się	
strukturę,	sprzeczność	i	konflikt	przestrzenny	(Rykiel	1991).	

W	 geografii	 historycznej	 podejście	 strukturalistyczne	 oferuje	 reali‐
styczne	metody	interpretacji	wzorów	z	przeszłości	oraz	obserwacji	proce‐
su	 zmian	 określonych	modeli	 w	 czasie.	Wprowadzenie	 do	 analizy	 histo‐
rycznej	 czynnika	 społecznego	 w	 kontekście	 zmienności	 form	 produkcji	
stało	 się	 nowym	 impulsem	 rozwojowym	 w	 geografii	 historycznej.	 Prze‐
kształcenia	krajobrazów	(regionów)	są	najprawdopodobniej	częstym	efek‐
tem	 zdarzeń	 jednostkowych	 oraz	 dialektyki	 form	 produkcji	 i	 stosunków	
społecznych	(Gregory	1978).	

Podsumowując	można	stwierdzić,	że	 strukturalizm,	a	zwłaszcza	ujęcie	
struktury	 jako	procesu	w	różnych	odmianach	strukturalnego	marksizmu,	
odgrywa	 kluczową	 rolę	 we	 współczesnym	 rozwoju	 geografii	 człowieka.	
Koncepcja	 dualności	 struktury	w	 geografii	 człowieka,	 szczególnie	 rozwi‐
nięta	przez	Anthony	Giddensa	w	jego	teorii	strukturacji,	odgrywa	zasadni‐
cza	 rolę	 w	 wyjaśnianiu	 zmienności	 społeczno‐przestrzennej	 miejsc.	 Pro‐
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blem	 znaczenia	 działań	 ludzkich	w	 reprodukcji	 struktury	 stanowi	 częsty	
przedmiot	 rozważań	 teoretycznych	 we	 współczesnych	 naukach	 społecz‐
nych,	w	 tym	w	geografii	 człowieka	(Wójcik	2010).	Większość	prac	 teore‐
tycznych	 traktujących	 o	 roli	 działań	 ludzkich	w	 reprodukcji	 struktur	ma	
szereg	cech	wspólnych,	a	mianowicie:	występują	przeciw	funkcjonalizmo‐
wi	 i	 analizie	 funkcjonalnej	 w	 naukach	 społecznych,	 tworzą	 dialektyczną	
syntezę	łącząc	strukturalny	determinizm	z	woluntaryzmem,	przyjmują,	że	
struktura	społeczna	nie	może	być	 interpretowana	w	oderwaniu	od	czasu		
i	przestrzeni,	ponieważ	są	one	podstawowe	dla	powstania	i	trwania	relacji	
społecznych	(Trift	1996).	

3. 		PODSTAWOWE	ZAŁOŻENIA	FUNKCJONALIZMU	

Funkcjonalizm,	drugi	kierunek	myślowym	mający	 	ogromny	wpływ	na	
geografię	 człowieka,	 przyjmuje	 podstawowe	 założenia	 strukturalizmu,	
stąd	zaliczany	jest	często	w	poczet	rodziny	nurtu	strukturalistycznego	(np.	
w	socjologii	określano	go	jako	„strukturalny	funkcjonalizm”).		

Mimo	istotnych	różnic	oba	kierunki	są	pod	pewnymi	względami	do	sie‐
bie	 podobne:	 opowiadają	 się	 za	 naturalizmem	 i	 obiektywizmem,	 kładą	
nacisk	na	dominację	całości	nad	ich	częściami,	mówią	o	prymacie	struktu‐
ry	wobec	działania	i	akcentują	przymusy	i	ograniczenia,	 jakie	mu	ona	na‐
rzuca	 (Giddens	2003).	 Zasadnicza	 jednak	 różnica	 polega	 tutaj	 na	 tym,	 że	
funkcjonaliści	znacznie	więcej	uwagi	poświęcają	pojęciu	funkcji,	 traktując	
strukturę	jako	pojęcie	zastane,	w	pewien	sposób	pierwotne	(dane).	Funk‐
cjonalizm,	 hołdujący	 przeświadczeniu	 o	 strukturalnej	 naturze	 rzeczywi‐
stości,	podkreślał	 znaczenie	 i	wagę	związków	 funkcjonalnych	w	 jej	wyja‐
śnieniu.	Był	 on	 reakcją	na	proste	deterministyczne	 schematy	obejmujące	
badanie	przyczyn	i	skutków	oraz	miał	być	pewną	alternatywą	dla	dotych‐
czasowego	 wyjaśniania	 mechanistycznego	 i	 skrajnych	 determinizmów	
charakterystycznych	 dla	 nauk	 przyrodniczych	 (Holt‐Jensen	 1984).	 Funk‐
cjonalizm	 głosili	 niektórzy	 pozytywiści	 i	 fenomenolodzy,	 uważając,	 że		
w	 empirycznych	 badaniach	 nie	 ma	 miejsca	 na	 poszukiwanie	 przyczyn,	
które	mają	metafizyczną	 tradycję	znaczeniową,	 i	na	wyjaśnienie	przyczy‐
nowe	zjawisk,	z	kolei	obarczone	antropomorfizmem,	lecz	tylko	na	stwier‐
dzanie	 zachodzących	między	 nimi	 funkcjonalnych	 zależności.	W	 związku		
z	 tym	nie	powinno	się	pytać	dlaczego,	 lecz	 jak,	 i	 poprzestać	na	 rozpatry‐
waniu	funkcjonalnych	zależności	badanych	zjawisk.	Kierunek	funkcjonalny	
nie	tworzy	całości	w	postaci	zwartej	koncepcji,	 jego	oblicze	kształtowane	
było	 przez	 różnych	 badaczy	 reprezentujących	 odmienne	 nauki.	 Ernest	
Nagel	 stwierdza,	 że	 „pod	 etykietą	 funkcjonalizmu	 kryje	 się	 różnorodność	
odrębnych	(choć	niekiedy	ściśle	powiązanych)	koncepcji”	(1961).	

Funkcjonalizm	najwcześniej	pojawił	się	w	psychologii		na	początku	XX	w.,	
gdzie	 powstał	 z	 inspiracji	 darwinizmu	 i	 pragmatyzmu.	 Podstawową	 ideą	
tego	 kierunku,	 przeciwstawiającego	 się	 atomizmowi,	 było	 rozpatrywanie	
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nie	 tylko	 samej	 istoty	procesów	psychicznych,	 ale	 ich	znaczenia	 (funkcji)		
w	całokształcie	działalności	życiowej	człowieka	(por.	J.	Pieter	1959).	Nurt	
funkcjonalny	zaznaczył	się	również	w	teorii	prawa,	postulując	analizę	sys‐
temu	prawa	jako	narzędzia	kontroli	społecznej,	analizy	instytucji,	doktryn	
i	przepisów	ze	względu	na	cele,	jakim	mają	służyć	(por.	J.	Kowalski	1959).	
Najpełniej	został	rozwinięty	jednak	w	antropologii	społecznej	i	socjologii,	
gdzie	zdobył	ogromne	i	trwałe	znaczenie	jako	bez	wątpienia	najważniejszy	
kierunek	myślowy	w	XX	w.	Narodził	się	w	Wielkiej	Brytanii	pod	wpływem	
krytyki	historyzmu	 i	 ewolucjonizmu,	 za	 sprawą	wybitnych	antropologów	
społecznych	Alfreda	Radcliffa‐Browna	i	Bronisława	Malinowskiego.	Broni‐
sław	Malinowski	 za	 istotę	metody	 funkcjonalnej	 uważał	wyjaśnienie	 zja‐
wisk	 poprzez	 ich	 funkcję	 oraz	 preferował	 empiryzm	badawczy	 (Kempny	
1985).	 Funkcjonalizm	 został	 adaptowany	 na	 teren	 socjologii,	 gdzie	 jego	
założenia	 doczekały	 się	 zarówno	 twórczego	 rozwinięcia,	 jak	 i	 zarazem	
ostrej	 krytyki.	 Wybitnymi	 twórcami	 funkcjonalizmu	 socjologicznego		
w	USA	byli	Talcott	Parsons	 (1952)	 i	Robert	 	Merton	 (2002).	Talcott	Par‐
sons	 stwierdza,	 że	 funkcja	 pojawia	 się	 w	 trakcie	 adaptacji	 struktury	 do	
sytuacji	wobec	niej	zewnętrznych	i	to	określa	jej	znaczenie	w	całościowym	
„systemie”.	Struktura	zawdzięcza	swoje	trwanie	funkcjom	elementów,	stąd	
struktura	 i	 funkcja	 są	 nierozłączne	 (metoda	 strukturalno‐funkcjonalnna).	
Potwierdza	to	również	Marion	J.	Lévy	Jr.	(1968)	dla,	którego	struktura	jest	
dostrzegalną	jednolitością,	funkcje	natomiast,	przejawem	struktur	w	czasie.		

Funkcja	 określona	 zostaje	 poprzez	 identyfikację	 działania	 elementu,	
stanowiącego	 integralną	 część	 całości	 (systemu),	 co	 było	 równoznaczne		
z	 jego	znaczeniem,	rolą	w	tej	całości.	W	klasycznych	założeniach	 tej	kon‐
cepcji	poznawczej	uważano,	że	funkcje	elementów	są	celowo	zdetermino‐
wane	 ukierunkowaniem	 na	 podtrzymywanie	 istnienia	 i	 rozwoju	 całości,		
a	ich	poznanie	wyjaśnia	zarazem	cel,	jak	i	przyczynę	istnienia	elementów,	
co	z	kolei	umożliwia	zrozumienie	badanej	całości.		

Wspólną	 i	najbardziej	 istotną	cechą	całego	 funkcjonalizmu	 jest	 trakto‐
wanie	przedmiotu	badań	jako	pewnego	systemu,	stąd	metodę	funkcjonal‐
ną	 można	 traktować	 jako	 odmianę	 ogólniejszego	 podejścia	 określanego	
jako	metoda	systemowa.	Pojęcie	systemu	uzyskuje	w	nim	centralą	katego‐
rię	 teoretyczną	 i	ma	ono	charakter	uogólniony	 i	 zrelatywizowany.	Wpro‐
wadzenie	pojęcia	systemu	zbliżyło	bardzo	funkcjonalistów	z	twórcami	ogól‐
nej	 teorii	 systemów	(Bertalanfy	1984).	 Stąd	podstawą	 funkcjonalizmu	 jest	
systemowy	 model	 pojęciowy,	 który	 w	 zależności	 od	 stopnia	 komplikacji	
przyjętych	założeń	może	być	prosty,	 teleologiczny,	 funkcjonalny,	wielosys‐
temowy	czy	teleologiczny	złożony	z	elementów	teleologicznych	(Sztompka	
1971).	 W	 funkcjonalizmie	 wyróżnić	 można	 za	 Piotrem	 Sztompką	 (1971),	
trzy	jego	odrębne	warstwy:		

1.	 Teorii,	 to	 znaczy	 powiązanego	 dedukcyjnie	 zespołu	 dobrze	 uzasad‐
nionych	 twierdzeń	 ogólnych,	 orzekających	 o	 zależnościach	 pomiędzy	 ce‐
chami	zjawiska.		
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2.	 Schematu	 pojęciowego,	 to	 jest	 uporządkowanego	w	pewien	 sposób	
zbioru	 pojęć	 służących	 do	 identyfikacji	 i	 klasyfikacji	 elementów	 badanej	
rzeczywistości.					

3.	Metody	naukowej,	czyli	pewnego	sposobu	postępowania,	prowadzą‐
cego	 do	 sformułowania	 uzasadnionych	 twierdzeń	 teoretycznych	 deduk‐
cyjnie	powiązanych	w	system.	Ta	ostatnia	warstwa	uznawana	jest	za	naji‐
stotniejszą	część	całej	koncepcji	funkcjonalnej	–	jej	istotę.	Pozwala	ona	na	
poszukiwanie	 tego	rodzaju	rzeczy,	które	bez	niej	nie	byłyby	odnalezione.	
W	 metodzie	 funkcjonalnej	 cytowany	 autor	 wyróżnia	 trzy	 podstawowe	
aspekty:	

a)	heurezy,	odkrycia,	odnalezienia	–	jako	pewnego	sposobu	osiągnięcia	
rezultatów,	 które	 są	 niedostępne	 przy	 zastosowaniu	 innych	 metod	 po‐
znawczych,			

b)	 technik	badawczych,	czyli	szczegółowych	sposobów	uzyskiwania	da‐
nych	 empirycznych.	 Te	 techniki	 badawcze	 najogólniej	 określane	 są	 jako	
metody	badań	terenowych.	Podstawą	tych	badań	jest	intensywna	obserwa‐
cja,	z	elementami	obserwacji	uczestniczącej,	uzupełniana	wywiadem.	Waż‐
nym	 źródłem	wiedzy	 są	 również	materiały	 archiwalne	 –	 różnego	 rodzaju	
zapisy,	sprawozdania,	statystyki	itp.,		

c)	wyjaśniania	i	opisywania	–	jest	istotą	i	specyficzną	cechą	całego	kie‐
runku	 funkcjonalnego	 określając	 jego	 odrębność.	 Wyjaśnianie	 polega	 na	
opisie	 pewnego	 zjawiska	 (faktu)	 poprzez	 wypełnianie	 przez	 to	 zjawisko	
funkcji	w	odniesieniu	do	rozpatrywanego	systemu	społecznego	czy	gospo‐
darczego.	Ten	szczególny	sposób	wyjaśniania	nazywany	jest	analizą	funk‐
cjonalną.	 Analiza	 funkcjonalna	 polega	 zarówno	 na	 stosowaniu	 specyficz‐
nego	języka,	jak	i	charakterystycznej	struktury	systematyzującej,	do	której	
język	ten	się	odnosi.			

Piotr	Sztompka	(1971)	wyróżnia	cztery	typy	wyjaśnienia	 i	opisu	funk‐
cjonalnego,	 dla	 których	 podstawowym	 kryterium	 rozróżniania	 jest	 od‐
mienne	rozumienie	pojęcia	funkcji:				

1.	Wyjaśnienie	 i	opis	proste,	 	 funkcja	 rozumiana	 jest	 tutaj	 jako	 skutki,	
które	przynosi	działanie	jednego	z	elementów	systemu	dla	innych	elemen‐
tów	tego	samego	systemu.	Skutki	 te	rozpatrywano	według	 	zestawionych	
w	 cztery	 przeciwstawne	 pary	 zasad	 funkcjonalnych	 (wzajemności	 funk‐
cjonalnej	 i	 eksploatacji,	 consensusu	 i	 konfliktu,	 zależności	 od	 systemu		
i	autonomii	funkcjonalnej,	izolacji	od	kontekstu	strukturalnego	i	modyfiku‐
jącego	wpływu	kontekstu	strukturalnego.			

2.	Wyjaśnienie	 i	 opis	 funkcjonalny	 rozwinięte.	W	 analizie	 rozwiniętej	
funkcja	jest	rolą	elementu	w	utrzymaniu	lub	wywołaniu	określonego	stanu	
systemu,	do	którego	element	należy	(R.	Merton	–	„funkcje	to	dostrzegalne	
następstwa,	które	przyczyniają	się	do	adaptacji	 lub	przystosowania	danego	
systemu”).	 Na	 tym	 poziomie	 wyjaśnienia	 i	 opisu	 pojawia	 się	 już	 pojęcie	
dysfunkcji	 definiowane	 jako	wpływ	 elementu	 na	 stan	 systemu,	 który	 nie	
jest	stanem	preferowanym	przez	system.	W	opisie	teleologicznym	(mode‐
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lu)	wyodrębniono	osiem	zasad	 funkcjonalizmu,	połączonych	na	 zasadach	
opozycji	 w	 cztery	 pary:	 uniwersalnej	 funkcjonalności	 i	 relatywizacji	 do	
stanu	systemu,	jednolitego	wpływu	i	czynników,	niezbędności	funkcjonal‐
nej	i	alternatyw	funkcjonalnych,	homeostatycznej	równowagi	(equlibrium)	
i	nierównowagi	disequlibrium.	

3.	Wyjaśnienie	i	opis	funkcjonalny	dwustopniowy.	Analiza	opiera	się	na	
modelu	systemu	funkcjonalnego	lub	modelu	wielosystemowym.	W	modelu	
systemu	 funkcjonalnego	przyjęto	sześć	zasad:	zasada	 jednofunkcyjności	ele‐
mentu	i	wielofunkcyjności,	zgodności	wymogów	funkcjonalnych	i	sprzeczno‐
ści	wymogów,	stałości	wymogów	i	zasada	zmienności	potrzeb.	Model	wielo‐
systemowy	 mówi	 o	 zespole	 powiązanych	 wzajemnie	 systemów	 rożnego	
rodzaju.	Wprowadzona	zostaje	tutaj	kategoria	podsystemu.	W	modelu	tym	
uwzględnia	się	cztery	zasady	funkcjonalne	zestawione	w	dwie	pary:	zasada	
jedności	funkcjonalnej	i	relatywizacji	do	systemu,	integracji	systemów	i	dez‐
integracji	systemów.	

Pojęcie	funkcji	zarówno	w	modelu	systemu	funkcjonalnego,	jak	i	wielo‐
systemowego	 rozumiane	 jest	 jako	 stopień,	 w	 jakim	 określony	 element	
przyczynia	się	do	zaspokojenia	wymogu	(wymogów)	funkcjonalnego	(po‐
trzeb)	systemu.	Funkcja	jest	działaniem	zrelatywizowanym	do	odpowied‐
niego	wymogu	funkcjonalnego	(lub	wymogów),	czyli	stanu	określonej	kla‐
sy	elementów	systemu,	którego	zaistnienie	stanowi	warunek	konieczny	do	
zrealizowania	w	systemie	stanu	docelowego.	 	Pojęcie	dysfunkcji	rozumia‐
ne	jest	inaczej	niż	w	modelu	teleologicznym,	ponieważ	element	może	być	
zarazem	 funkcjonalny	w	 stosunku	do	 jednego	 systemu	 i	dysfunkcjonalny	
wobec	drugiego	systemu.	Wielu	autorów	w	akceptacji	takiej	definicji	funk‐
cji	widzi	dopiero	rzeczywistą	specyfikę	kierunku	funkcjonalnego.	

4.	Wyjaśnienie	i	opis	funkcjonalno‐motywacyjnye.	Analiza	opiera	się	na	
modelu	 systemu	 teleologicznego	 złożonego	 z	 teleologicznych	 elementów.	
Systemem	 jest	 tutaj	 nazywany	 tylko	 taki	 system	 teleologiczny,	 którego	
elementy	 same	 są	 systemami	 teleologicznymi.	 W	 systemie	 społecznym	
jego	 składnikami	 są	 istoty	 ludzkie	 stanowiące	 swoiste	 systemy	 teleolo‐
giczne	 zarówno	 w	 znaczeniu	 biologicznym	 (o	 określonych	 celach),	 jak		
i	psychicznym	(realizujące	świadomie	określone	zadania).		

W	modelu	tym	przyjmowane	są	dwa	założenia,	o	świadomej	celowości	
elementów	i	o	integracji	celów	jednostkowych	i	wymogów	funkcjonalnych	
społeczeństwa.	 W	 analizie	 funkcjonalno‐motywacyjnej	 przyjmowanych	
jest	 sześć	zasad	 funkcjonalnych:	 socjocentryzmu	 i	egocentryzmu2,	 funkcji	

																																																													
2	Socjocentryzm	–	cele	jednostkowe,	których	realizacja	stanowi	warunek	koniecz‐

ny,	wystarczający	lub	czynnik	dopełniający,	aby	w	systemie	jako	całości	wystąpił	stan	
preferowany.	 Egocentryzm	 –	 wszystkie	 cele	 stawiane	 sobie	 przez	 jednostkę	 są		
z	punktu	widzenia	stanu	społeczeństwa	jako	całości	obojętne	bądź	szkodliwe.	
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zamierzonej	i	funkcji	niezamierzonej3	oraz	funkcji	jawnych	i	funkcji	ukry‐
tych4.		

Pojęcie	funkcji	postrzegane	jest	przez	pryzmat	działań	jednostkowych.	
Funkcja	jest	to	rola	działania	określonego	typu	w	osiąganiu	celu	socjocen‐
trycznego	 jednostki,	 czyli	 takiego,	 który	 nie	 jest	 obojętny	 społecznie		
i	wpływa	na	to,	aby	w	systemie	jako	całości	wystąpił	stan	preferowany.		

Teoretyczno‐metodologiczna	 systematyzacja	 analizy	 funkcjonalnej,	
przeprowadzona	przez	Piotra	Sztompkę,	pokazuje	ewolucję	myśli	funkcjo‐
nalistycznej	 od	 schematów	 prostych	 do	 współczesnych	 koncepcji,	 coraz	
bardziej	 uwzględniających	 charakter	 zachowań	 poszczególnych	 elemen‐
tów	–	jednostek	ludzkich,	składowych	systemów	społecznych.	Ewolucji	tej	
odpowiada	 różnie	 pojmowana	 kluczowa	 kategoria	 funkcjonalizmu,	 jaką	
jest	 funkcja.	Najogólniej	 funkcjami	możemy	nazywać	 takie	oddziaływanie	
elementu	na	obejmującą	go	całość,	którego	 istnienie	 i	 forma	są	warunko‐
wane	strukturą	tej	całości	(Mach	1989).	

Ważnym	osiągnięciem	teorii	funkcjonalnej	 jest	również	wprowadzenie	
pojęcia	 dysfunkcji,	 którą	 możemy	 zdefiniować	 jako	 niekorzystne	 (nie‐
zgodne	ze	stanem	preferowanym	przez	system)	wpływy	(działania)	jedno‐
stek,	 grup	 społecznych	 czy	 instytucji	 (elementów)	na	 całość	 sytemu	spo‐
łecznego.	

Funkcjonalizm	 doczekał	 się	 szczególnie	 wnikliwej	 analizy	 krytycznej	
zwłaszcza	w	socjologii	 i	przyczynił	 się	do	sformułowania	alternatywnych	
koncepcji	społecznych	 	(model	konfliktowy	społeczeństwa,	teoria	wymia‐
ny,	 socjologia	 humanistyczna	 i	 inne).	 W	 płaszczyźnie	 epistemologicznej	
odnosi	 się	 do	 wyjaśnienia	 funkcjonalistycznego,	 które	 w	 świetle	 oceny	
krytycznej	 nie	 jest	 wyjaśnieniem,	 gdyż	 nie	 identyfikuje	 mechanizmów	
	i	 procesów	 przyczynowych	 zakładając,	 że	 wyjaśnieniem	 mogą	 być	 do‐
mniemane	 skutki	 istnienia	 elementu	 w	 systemie.	 W	 kategoriach	 ontolo‐
gicznych	 krytyka	 dotyczy	 przeświadczenia	 o	 strukturalnej	 naturze	 rze‐
czywistości	i	pytania	o	istotę	różnego	typu	struktur	tworzących	tę	rzeczy‐
wistość.	 Przeciwko	 funkcjonalizmowi	 kierowano	 następujące	 zarzuty	
(Szacki	1983;	Giddens	2003):		

1.	Przyjmowanie	 jako	nauki	wzorcowej	biologii,	 co	 skutkowało	odwo‐
ływaniem	 się	 do	 przyrodniczego	mechanizmu	 adaptacji	 i	 ewolucji	 syste‐
mów.					

																																																													
3	Funkcje	zamierzone	–	subiektywny	zamiar	jednostki,	wyzwalający	określone	

działania,	 jest	całkowicie	zbieżny	z	rzeczywistymi,	obiektywnymi	konsekwencja‐
mi	 działania.	 Funkcje	 niezamierzone	 –	 subiektywny	 zamiar	 jednostki	 jest	 nie‐
zgodny		z	rzeczywistymi,	obiektywnymi	konsekwencjami	działania.	

4	Funkcje	jawne	to	takie	konsekwencje	działania,	które	były	zamierzone	i	uświa‐
domione.	Funkcje	ukryte	 to	 takie	konsekwencje,	 które	nie	były	ani	 zamierzone,	 ani	
uświadomione.	
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2.	Kładzenie	nacisku	na	znaczenie	całości	i	jej	dominację	nad	częściami,	
Anthony	Giddens	nazywa	to	i m p e r i a l i z m e m 	 p r z e d m i o t u.	

3.	Preferowanie	wyjaśnień	 teleologicznnych	(celowościowych)	 i	 tauto‐
logicznych,	 widząc	 w	 skutkach	 działania	 dostateczną	 rację	 dla	 istnienia	
tych	działań.		

4.	 Jednostronność	 teoretyczną	 zakładającą	 równowagę	 systemów,	 ak‐
centującą	 problematykę	 ładu	 i	 harmonii	 oraz	 ignorującą	 problematykę	
zmiany	kulturowej	i	czynnika	historycznego.	

5.	 Podkreślanie	 przede	wszystkim	 tego,	 co	 sprzyja	 utrzymywaniu	 sta‐
bilności	systemów	wskazując,	w	jaki	sposób	te	lub	inne	elementy	przyczy‐
niają	się	do	ich	utrzymania.			

Mimo	 wielu	 ocen	 krytycznych,	 jak	 stwierdził	 Jonathan	 H.	 Turner	
(1985),	w	 koncepcji	 funkcjonalnej	 podjęto	 jedną	 z	 najbardziej	 fascynują‐
cych	kwestii	 dotyczących	przydatności	 elementu	w	 systemie	 społecznym	
lub	przyczyniania	się	do	jego	funkcjonowania.	Niewątpliwie	funkcjonalizm	
położył	ogromne	zasługi	w	rozwoju	nauk	społecznych.	 Jego	osiągnięciem	
było	odejście	od	atomizmu	na	rzecz	holizmu,	zwrócenie	uwagi	na	związki	
funkcjonalne,	rozwój	badań	terenowych	i	upowszechnienie	tezy	relatywi‐
zmu	kulturowego.	Funkcjonalizm	powinien	być	utożsamiany	raczej	z	pew‐
ną	 ogólną	 metodą	 ujawniania	 i	 wyjaśniania	 niektórych	 zależności	 w	 ra‐
mach	pewnych	 całości,	 a	nie	 z	konkretnym	wykorzystaniem	określonego	
terminu	funkcja	(Mach	1989).	

Dzisiaj	funkcjonalizm	traktowany	jest	w	różny	sposób	–	jako	„orientacja	
metodologiczna”,	 „systematyczny	 sposób	 analizy”,	 „metoda	 ujmowania	
relacji	pomiędzy	różnymi	składnikami	strukturalnymi	systemu”,	„schemat	
interpretacyjny	”,	 „strategia	badawcza”.	Funkcję	natomiast	należy	uważać	
za	kategorię	analityczną	o	wartości	teoretycznej	i	eksplanacyjnej,	która	nie	
jest	przypisana	tylko	do	jednej,	funkcjonalnej	orientacji	badawczej.		

4. FUNKCJONALIZM		W	GEOGRAFII	CZŁOWIEKA	

W	geografii	człowieka	funkcjonalizm	rozwinął	się	głównie	w	warstwie	
metody,	 która	 we	 wszystkich	 trzech	 aspektach:	 heurezy,	 techniki,	 wyja‐
śnienia	 i	 opisu,	 stała	 się	 szczególnie	 przydatna	do	 analizy	mechanizmów	
działania	i	zmiany	różnych	zjawisk	oraz	obiektów	geograficznych.	Pojęcie	
funkcji	stosowane	jest	we	wszystkich	czterech	formach	wyjaśnienia	i	opisu	
funkcjonalnego	(wyjaśnienie	i	opisy	proste,	wyjaśnienie	i	opisy	rozwinięte,	
wyjaśnienie	i	opisy	dwustopniowe,	wyjaśnienie	i	opisy	funkcjonalno‐moty‐
wacyjne),	w	zależności	od	rozpatrywanego	przedmiot	badania	i	sformuło‐
wanego	 problemu	 badawczego	 (np.	 miasto,	 wieś,	 krajobraz,	 społeczność	
lokalna,	 podmiot(y)	 gospodarczy(e)).	 Dla	 geografii	 człowieka	 niezwykle	
inspirujące	 wydaje	 się	 postrzeganie	 funkcji	 przez	 pryzmat	 działań	 jed‐
nostkowych	 (funkcjonalno‐motywacyjnych)	 –	 jako	 roli	 działania	 określo‐
nego	typu	w	osiąganiu	celu	socjocentrycznego	(także	i	etnocentrycznego)	
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jednostki.	Ten	sposób	widzenia	funkcji	identyfikuje	nam	społeczną	funkcję	
miejsca	(Suliborski	2003;	2010).	

W	 geografii	 człowieka	 funkcjonalizm	 jest	 łączony	 z	 podejściem	 syste‐
mowym,	 a	 często	 niemal	 z	 nim	utożsamiany	 ze	względu	 na	 pewną	 kom‐
plementarność	 założeń	 teoretycznych	 i	 metodologicznych	 (Suliborski	
1983;	Maik	1988).	Stąd	w	nowszych	wersjach	funkcjonalizmu	geograficz‐
nego	odwołano	się	do	pojęcia	systemu	jako	kategorii	ogólnej.			

Ujęcie	 systemowe	opiera	 się	na	założeniach	 systemizmu,	 czyli	 filozofii	
systemów,	która	rozpatruje	rzeczywistość	społeczną	jako	zbiór	systemów	
w	 znaczeniu	 realnym	 (Chojnicki	 1996).	 System	 realny	 jest	 definiowany	
„jako	obiekt	konkretny	lub	materialny	(rzecz)	złożony	z	innych	konkretnych	
obiektów	 stanowiących	 jego	 składniki	 (części),	 które	 są	 tak	 powiązane	 ze	
sobą,	 że	 tworzą	 całość	wyodrębnioną	 z	 otoczenia”	 (Chojnicki	 1989).	 Spo‐
śród	 systemów	 realnych	 najważniejszy	 dla	 badań	 w	 geografii	 człowieka	
jest	 terytorialny	 system	 społeczny	 jako	 jeden	 z	 podstawowych	 rodzajów	
systemów	społecznych.	Terytorialny	system	społeczny	jest	systemem	spo‐
łecznym,	 „w	 którym	 zbiorowość	 ludzi	 trwale	 zajmuje,	 zagospodarowuje		
i	 kontroluje	 wyodrębniony	 obszar	 powierzchni	 ziemi,	 czyli	 terytorium”	
(Chojnicki	1989).	W	terytorialnym	systemie	społecznym	podsystemami	są	
systemy	 funkcjonalne	 (sektorowe	 –	 ekonomiczne,	 kultury	 i	 polityczny,	
organizacji	 działalności	 zespołowej	 oraz	 materialno‐techniczne),	 a	 także	
systemy	 osadnicze	 występujące	 w	 postaci	 elementarnej	 –	 osiedli	 (miast		
i	 wsi)	 oraz	 złożonej	 (sieci	 osadniczej	 lokalnej,	 regionalnej	 i	 krajowej).		
W	 geograficznym	 funkcjonalizmie	 pojęcie	 „system”	 uległo	 generalizacji		
i	relatywizacji	(Suliborski	1983).	Generalizacja	polegała	na	określeniu	naj‐
ogólniejszych	 cech	 różniących	 systemy	 i	 przyjęciu	pewnego	 zespołu	 tych	
cech	formalnych,	które	można	było	wykorzystać	przy	charakterystyce	np.	
systemów	osadniczych.	Relatywizacja	rozciągnęła	pojęcie	systemu	na	inne	
przedmioty	–	na	poszczególne	aspekty	terytorialnego	systemu	społeczne‐
go	 (np.	 system	kulturowy,	 system	ekonomiczny,	 system	komunikacyjny),	
ułatwiając	ich	opis	i	charakterystykę.		

Hipoteza	 pojęcia	 funkcji,	 jako	 kategorii	 opisującej	 i	wyjaśniającej,	 naj‐
pełniejszy	wyraz	 znalazła	w	 analizie	 osadnictwa	w	 postaci	 dwóch	 teorii,	
teorii	miejsc	centralnych	i	teorii	bazy	ekonomicznej.	Szczególny	wpływ	na	
badania	 funkcjonalne	 miały	 pierwsze	 nowoczesne	 koncepcje	 usiłujące	
wyjaśnić	podstawy	ekonomicznego	 rozwoju	miast	 (sformułowane	na	po‐
czątku	XX	w.	przez	ekonomistów	niemieckich	Wernera	Sombarta	i	Alfreda	
Webera),	 oraz	 amerykański	 funkcjonalizm	 socjologiczny,	 pod	 wpływem	
którego	 była	 chicagowska	 szkoła	 ekologii	 miasta	 określana	 przez	 Chrisa	
Barkera	 (2003)	 jako	 funkcjonalistyczna	 ekologia	 miejska.	 Ernest	 Burgess	
(1967)	 w	 odniesieniu	 do	 miasta	 używał	 metafory	 organizmu	 walczącego		
o	przetrwanie	i	ulegającego	ewolucyjnej	zmianie	dostosowującej	do	otocze‐
nia.	
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Wpływ	myśli	funkcjonalnej	można	stwierdzić	analizując	fundamentalne	
cechy	tego	kierunku,	które	znajdują	odzwierciedlenie	w	koncepcjach	i	ba‐
daniach	 geografii	 człowieka.	 Takimi	 cechami	 według	 Jerzego	 Szackiego	
(1983)	są:	podejście	holistyczne,	wyjaśnianie	funkcjonalistyczne,	założenie	
ładu,	porządku	w	systemie,	wymogi	funkcjonalne,	ahistorycyzm.		

Ad.	 1.	 W	 geografii	 człowieka	 od	 początku	 powstania	 idei	 dyscypliny	
syntetycznej	(w	latach	70.	 i	80.	XIX	wieku),	analiza	 funkcjonalna	odwoły‐
wała	 się	do	koncepcji	 organizmu	 (miasto,	 region,	państwo	 itp.).	Analogia	
pomiędzy	przyjętym	modelem	a	identyfikowanym	z	nim	obiektem	geogra‐
ficznym	była	 źródłem	 twórczej	 inspiracji,	 ale	 również	 szeregu	niebezpie‐
czeństw,	wynikających	z	różnic	dzielących	model	od	przedmiotu	badania.	
Różnice	te	dotyczą:		

a)	szczegółowych	cech	samych	elementów	budujących	organizm	i	tery‐
torialny	system	społeczny,			

b)	cech	struktury	porównywalnych	obiektów,	które	różnią	się	zasadni‐
czo	stopniem		integracji	elementów	–	w		organizmach	jest	on	bardzo	ścisły,	
w	terytorialnym	systemie	społecznym		daleko	bardziej	luźny,	specjalizacją	
funkcjonalną	 elementów	–	dużo	większą	w	 strukturach	organicznych	niż	
terytorialno‐społecznych,	 odmiennością	 hierarchicznego	 podporządko‐
wania	elementów	wspólnemu	sensowi	istnienia	–	znacznie	większą	w	or‐
ganizmach	niż	w	strukturach	terytorialnych;	

c)	 organizm	od	 terytorialnego	 systemu	 społecznego	 różni	 się	 cechami	
działania.	 W	 pierwszym	 przypadku	 każde	 działanie	 można	 odnieść	 do	
struktury	 całości	 definiując	 jego	 funkcje,	 w	 drugim	 nie	 każde	 działanie		
w	systemie	ma	charakter	funkcjonalny;	

d)	 w	 organizmach	 zachodzą	 zmiany,	 które	 mają	 zawsze	 wewnętrzny	
charakter	i	zachodzą	w	ramach	niezmiennej	struktury,	natomiast	w	teryto‐
rialnym	systemie	społecznym	zmiany	polegają	na	endogennych	przekształ‐
ceniach	jego	podstawowej	struktury	i	dokonywać	się	mogą	w	wyniku	zmian	
samego	systemu,	 jak	i	zmian	zewnętrznych	wobec	niego.	Systemy	społecz‐
no‐terytorialne	zmieniają	typy	swoich	struktur	w	procesie	dziejowym,	cha‐
rakterystyczne	dla	określonych	etapów	rozwoju	społeczno‐gospodarczego	
(okres	 feudalny,	kapitalistyczny,	 socjalistyczny,	 sieć	osadnicza	rozproszo‐
na,	hierarchiczna,	spolaryzowana	itp.);	

e)	organizmy	charakteryzują	typowe	fazy	rozwoju	łatwe	do	przewidze‐
nia:	 wzrost,	 dojrzałość,	 starość,	 śmierć,	 natomiast	 terytorialne	 systemy	
społeczne	mają	rozwój	raczej	kierunkowy	i	otwarty,	który	trudno	określić	
perspektywicznie.	

Charakterystyczną	cechą	analogii	pomiędzy	organizmem	a		np.	miastem	
i	 wsią	 oraz	 siecią	 osadniczą	 jest	 to,	 że	 cechy	 wspólne	 odnoszą	 się	 do	
stwierdzeń	ogólnych,	natomiast	są	one	odrębne	w	przypadku	cech	szcze‐
gółowych.		

Funkcjonalizm,	 tak	 jak	 inne	 bardziej	 sprecyzowane	 nurty	 badawcze,	
przyjmuje	określoną,	często	nie	do	końca	zwerbalizowaną	koncepcję	przed‐
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miotu	 badania,	 który	 np.	 w	 systemie	 osadniczym	 przyjmuje	 dualistyczny	
charakter:	 sieć	 osadnicza	 lub	miasto	 i	wieś.	W	geografii	 człowieka	ujęcie	
holistyczne	oznacza	traktowanie	terytorialnego	systemu	społecznego	jako	
pewnej	 całości,	 co	oznacza	przyjęcie	 założenia	o	 istnieniu	różnych	relacji	
wiążących	jego	elementy	w	swoistą	całość	funkcjonalną.	O	tej	całości	mo‐
żemy	mówić	jedynie	w	znaczeniu	relatywnym,	to	znaczy	w	odniesieniu	do	
innych	przedmiotów,	które	stanowią	jej	części.	W	ujęciu	funkcjonalistycz‐
nym	całość	jest	rozumiana	jako	zespół	elementów	powiązany	stosunkami	
dynamicznej	 zależności,	 przy	 czym	 jako	 część	 rozumie	 się	 albo	 poszcze‐
gólne	przedmioty,	albo	ich	cechy	lub	stany,	albo	proces,	którym	podlegają,	
albo	mniejsze	sieci	zależności	strukturalnych	(Nagel	1963).		

Ad.	2.	Szczególny	w	przypadku	funkcjonalistów	jest	sposób	wyjaśniania	
i	opisywania	zjawisk,	stanowiący	o	rzeczywistej	odrębności	tego	podejścia.	
Polega	on	na:		

a)	założeniu,	że	każdy	element	spełnia,	 lub	może	spełniać,	w	systemie	
określoną	funkcję,		

b)	przyjęciu,	że	wskazywanie	tych	funkcji	jest	tożsame	z	wyjaśnieniem	
zjawisk	zachodzących	w	systemie	(Sztompka	1971).		

Wyjaśnianie	 funkcjonalistyczne	 ma	 mniej	 lub	 bardziej	 teleologiczny	
charakter,	 tzn.	 zakładający	celowość	 rozwoju	 funkcji,	która	w	 ten	sposób	
podtrzymuje	 system.	 To	 klasyczne	 podejście	 funkcjonalistyczne	 jest	 już	
dzisiaj	 tonowane	 przez	 uznawanie	 istnienia	 w	 systemie	 elementów	 dys‐
funkcyjnych,	tzn.	takich,	które	pełnią	funkcje	destrukcyjne,	hamujące	roz‐
wój,	 zmieniające	 jego	 kierunek	 i	 przyczyniające	 się	 do	 rozpadu	 systemu	
lub	jego	zasadniczej	zmiany.	Funkcji	tych	nie	sposób	wyjaśnić	potrzebami	
całości,	a	 jedynie	można	 je	 interpretować	w	kategorii	 czynników	modyfi‐
kujących	zmieniających	strukturę	system	bądź	też	przyczyniających	się	do	
jego	rozpadu	i	śmierci.	

Badania	geograficzne	osiedli	oraz	systemu	osadniczego	sprowadzają	się	
do	mniej	lub	bardziej	skomplikowanej	procedury	wyznaczenia	ich	funkcji		
i	jej	charakterystyki	ilościowo‐jakościowej.	Praktycznie	identyfikacja	funk‐
cji	osiedla	w	systemie	wieńczy	dzieło	wyjaśniania	struktury	tego	systemu.	
System	osadniczy	jest	właśnie	taki,	ponieważ	jego	elementy	spełniają	takie	
a	nie	 inne	 funkcje.	Spełniają	 je,	ponieważ	dzięki	nim	system	może	 istnieć	
sam	w	sobie.	

Ad.	3.	 Istnienie	pewnego	 ładu,	porządku,	wynika	 jakby	z	natury	syste‐
mu.	Oczywiście	integracja	i	organizacja	systemu	nie	jest	nigdy	w	pełni	sta‐
bilna,	zawsze	zachodzą	w	nim	pewne	procesy	dostosowujące	go	do	zmien‐
nych	warunków	zewnętrznych	lub	wynikające	z	zakłóceń	działania	jakichś	
elementów	–	system	jest	w	stanie	równowagi	dynamicznej.	Koncepcja	ho‐
meostazy	osiedla	lub	systemu	osadniczego	odzwierciedla	się	w	jego	struk‐
turyzacji	hierarchicznej,	w	której	każdy	element	zajmuje	określoną,	sobie	
tylko	właściwą	pozycję	 (Brush	1953).	 Jednostki	osadnicze,	 jako	elementy	
systemu,	zmieniając	swoje	funkcje	mogą	przechodzić	na	wyższy	lub	niższy	
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poziom	hierarchiczny,	 zachowując	 jednak	pewien	porządek	w	całym	sys‐
temie	 –	 ład	 wyrażający	 się	 istnieniem	 określonej	 równowagi.	 Koncepcja	
ładu	mocno	 akcentowana	 jest	w	 socjologii	 czy	 urbanistyce,	 gdzie	 pojęcie	
tzw.	ł a d u 	 p r z e s t r z e n n e g o,	jako	analogiczne	do	ładu	społeczne‐
go	na	trwałe	weszło	do	literatury	(Szmidt	1981).	

	Ad.	 4.	 Bardzo	 istotną	 rolę	 dla	 funkcjonalizmu	 odgrywa	 idea	w y m o‐
g ó w 	 f u n k c j o n a l n y c h.	Konieczność	odwołania	się	w	wyjaśnieniu	
funkcjonalnym	 do	 całego	 systemu	 nasuwa	 pytanie	 o	 to,	 czy	 systemy	 nie	
mają	pewnych	stałych	potrzeb,	które	muszą	być	bezwzględnie	zaspokojo‐
ne.	 W	 socjologii	 był	 to	 problem	 określenia	 w y m o g ó w 	 s p o ł e c z‐
n y c h 	 lub	 tzw.	 f u n k c j o n a l n y c h 	 i m p e r a t y w ó w.	 Próby	
sformułowania	 tych	wymogów	 stanowiły	 jeden	 z	 aspektów	 generalizacji	
pojęcia	systemu	społecznego.	Powstało	wiele	prób	ustalenia	takich	katalo‐
gów	wymogów	funkcjonalnych,	np.	„zapewnienie	odpowiednich	stosunków	
z	 otoczeniem,	 czy	 rekrutacja	 nowych	 członków	 w	 drodze	 reprodukcji”	
(Sztompka	 1971).	 Były	 one	 uogólnioną	 formą	 określenia	 warunków	 ko‐
niecznych	do	utrzymania	 systemu.	Transformacja	 tego	 sposobu	myślenia	
do	geografii	miast	wyraziła	się	w	poszukiwaniu	odpowiedzi	na	następują‐
ce	pytania:		

1)	czy	osiedle,	 jako	system,	ma	pewne	„potrzeby”	 funkcjonalne	wyma‐
gające	 bezwzględnego	 zaspokojenia	 albo	 inaczej,	 czy	 istnieje	 jakaś	 „lista”	
niezbędnych	działań	 (funkcji)	 typowa	dla	wszystkich	osiedli,	 odzwiercie‐
dlająca	potrzeby	mieszkańców,	które	muszą	być	zaspokojone?		

2)	 czy	 system	 osadniczy	 ma	 jakieś	 stałe	 potrzeby	 wymagające	 bez‐
względnego	 zaspokojenia	 oraz	 czy	 elementy	 tego	 systemu	 (jednostki	
osadnicze)	muszą	wypełniać	pewne	niezbędne	funkcje?		

Odpowiedź	 na	 pytanie	 pierwsze	 legła	 u	 podstaw	 rozwoju	 teorii	 bazy	
ekonomicznej.	 Wprawdzie	 geneza	 tej	 teorii	 wiąże	 się	 z	 pytaniem	 posta‐
wionym	przez	Werner	 Sombarta	 (1907)	 i	Alfreda	Webera	 (1909)	o	pod‐
stawy	 ekonomiczne	 rozwoju	miasta,	 to	 jednak	 związek	 jej	 z	 założeniami	
w y m o g ó w 	 f u n k c j o n a l n y c h 	wydaje	się	ewidentny.		

Odpowiedź	 na	 pytanie	 drugie,	 określenia	 wymogów	 funkcjonalnych	
osiedla	w	systemie	osadniczym,	należy	kojarzyć	z	dalszym	rozwojem	kon‐
cepcji	bazy	ekonomicznej,	czyli	ustalenia	koniecznych	warunków	zaistnie‐
nia	 systemu.	W	 nowoczesnym	 funkcjonalizmie	 przyjmuje	 się	 tezę	 o	 nie‐
zbędności	 wypełnienia	 pewnych	 funkcji,	 ale	 te	 same	 funkcje	 mogą	 być	
wypełniane	 przez	 różne	 elementy	 i	 te	 same	 elementy	 mogą	 w	 różnych	
warunkach	spełniać	inne	funkcje.	W	badaniach	geografii	miast	teza	ta	wy‐
daje	 się	 sensowna.	 Wiadomo,	 że	 różne	 jednostki	 osadnicze	 pełnią	 takie	
same	funkcje	i	że	to	samo	osiedle	w	różnych	warunkach	(zwłaszcza	histo‐
rycznych)	spełniało	lub	może	spełniać	odmienne	funkcje.	

	Ad.	5.	Ostatnim	z	założeń	funkcjonalizmu,	mającym	jednak	ograniczony	
wpływ	na	geografię	człowieka,	jest	ahistoryzm	(formalizm),	który	wyrażał	
się	 budową	 schematów	 teoretycznych,	 z	 założenia	 uniwersalnych,	 a	 sto‐
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sowanych	przecież	do	społeczeństw	będących	na	różnym	poziomie	rozwo‐
ju.	 W	 badaniach	 terytorialnych	 systemów	 osadniczych	 zawsze	 uwzględ‐
niano	 kontekst	 historyczny,	 co	 oznacza,	 że	 zbiór	miast	musi	 reprezento‐
wać	porównywalny	poziom	rozwoju	kulturowego	(cywilizacyjnego).	

Krytyka	 funkcjonalizmu,	 a	 także	 strukturalizmu,	 prowadzona	 w	 nau‐
kach	 społecznych	głównie	w	psychologii	 i	 socjologii,	 stanowiła	podstawę	
rozwoju	w	zachodniej	myśli	geograficznej	kierunków	alternatywnych,	na‐
wiązujących	–	w	swoich	głównych	założeniach	filozoficznych	–	do	funkcjo‐
nalizmu	 (geografia	 behawioralna	 czy	 radykalna)	 lub	 też	 opartych	 na	 zu‐
pełnie	odmiennych	przesłankach	(jak	np.	geografia	humanistyczna).							

W	geografii	 człowieka	 funkcjonalizm	odwołuje	się	bardziej	do	metody	
funkcjonalnej,	w	jej	szerokim	rozumieniu,	niż	do	warstwy	teoretycznej	czy	
też	schematu	pojęciowego.	W	ramach	tej	subdyscypliny	geograficznej	jest	
on	pewnym	programem	badawczym	zawierającym	określone	reguły	heu‐
rystyczne	 czy	hipotezy	 robocze,	np.	 jeśli	 chcesz	określić	 i	wyjaśnić	 rangę	
(znaczenie)	jednostki	osadniczej,	to	poszukaj	funkcji,	które	spełnia	ona	dla	
własnych	mieszkańców	(tych,	które	są	celowe	 i	dostrzegalne),	ale	przede	
wszystkim	znajdź	te,	które	spełnia	ona	w	szerszym	kontekście	osadniczym	
(tj.	wtórnych	i	nieprzewidywalnych).	

W	geografii	 człowieka	 funkcjonalistyczny	program	badawczy	 jest	mo‐
dernizowany	w	duchu	neofunkcjonalistycznym	nawiązującym	bardziej	do	
założeń	strukturalizmu,	a	ekonomiczny	zakres	pojęcia	 funkcji	poszerzany	
o	 treści	społeczne	 i	urbanistyczno‐architektoniczne	(Alexander	1982;	Su‐
liborski	2001).	W	neofunkcjonalizmie	„termin	funkcja	oznacza	tylko	relację	
między	częścią	a	całością”	(Turner	1985).	

Mimo	 powszechności	 odniesień	 strukturalno‐funkcjonalnych,	 w	 pol‐
skiej	 literaturze	 przedmiotu	 istnieje	 wiele	 nieporozumień	 dotyczących	
samego	pojęcia	 funkcji	oraz	 funkcjonalizmu	jako	pewnego	sposobu	inter‐
pretacji	 rzeczywistości	 geograficznej.	 W	 ostatnich	 dopiero	 latach	 prze‐
prowadzane	są	pogłębione	oceny	krytyczne	tego	nurtu	oraz	 jego	wpływu	
na	rozwój	myśli	 i	sposób	badań	w	geografii	(Maik	1988;	1993;	Suliborski	
2001;	2004).	Oceny	te	uświadamiają	nam	zarówno	walory	koncepcji	struk‐
turalno‐funkcjonalnej,	 jak	 i	 jej	niedoskonałości,	oraz	stanowią	punkt	wyj‐
ścia	 do	 modernizacji	 (poststrukturalizm,	 neofunkcjonalizm)	 lub	 wyboru	
podejść	alternatywnych	(koncepcja	humanistyczna	w	geografii	człowieka).		
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Structural‐functional	concept	in	context	of	human	geography	

Summary:	 Structural‐functional	 concept	 has	 the	 greatest	 tradition	 among	 the	 most	
important	trends	 in	human	geography	and	has	played	a	major	role	 in	describing	hu‐
man	environment.	Given	the	great	significance	of	structuralism	and	functionalism	for	
empirical	research,	theory	and	methodology,	the	author	reconstructs	their	philosophi‐
cal	assumptions	and	determines	relevance	to	human	geography.	The	article	presents	
various	ways	of	defining	structures	in	geography	stating	in	conclusion	that	structural‐
ism,	and	especially	the	approach	to	structure	as	a	process,	plays	a	key	role	in	the	con‐
temporary	human	geography.	Next,	the	author	presents	the	development	of	function‐
alist	thought	and	points	to	three	aspects	of	the	functional	method:	heuristics,	research	
techniques,	 explanation	and	description.	 In	 the	 final	 aspect	which	 is	most	 important	
for	functional	method,	the	paper	draws	attention	to	different	types	of	explanation	and	
description	depending	on	the	understanding	of	the	concept	and	defining	function.	The	
article	 considers	 fundamental	 characteristics	 of	 functional	 thinking	 and	 their	 impact	
on	research	concepts	of	human	geography.	

Keywords:	structuralism,	functionalism,	humen	geography.		
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KONCEPCJA	„PRZEDSTAWIEŃ	PRZESTRZENNYCH”		
(SPATIAL	REPRESENTATIONS)	W	GEOGRAFII	CZŁOWIEKA1	

	

Zarys	treści:	Celem	opracowania	jest	przedstawienie	źródeł	koncepcji	przedstawień	przestrzen‐
nych	(spatial	representations)	oraz	jej	związku	z	tradycją	rozwoju	badań	nad	tym	zagadnieniem		
w	geografii	człowieka	oraz	w	socjologii.	Problemem,	do	którego	odniesiono	się	w	tym	opracowa‐
niu,	 są	 pytania	 o	możliwości	 przełożenia	 koncepcji	 na	 praktykę	 badawczą,	wskazując	 podjęte	
próby	w	tym	zakresie	oraz	potencjał	do	twórczych,	a	zarazem	praktycznych	poszukiwań.	Współ‐
czesna	różnorodność	orientacji	badawczych	geografii	człowieka,	a	wewnątrz	nich	wielość	ujęć,	
podejść,	koncepcji,	itd.	nie	tworzy	łatwego	zadania	dla	tych,	którzy	chcieliby	dokonać	próby	syn‐
tezy	stanu	i	kondycji	dyscypliny.	Poza	opisem	koncepcji	i	ich	wkładu	w	rozważania	nad	statusem		
i	 funkcjonowaniem	przestrzeni	społecznej	brak	jest	rodzimych	opracowań,	które	przybliżałyby	
praktyki	badawcze	w	zakresie	zastosowań	koncepcji	„przedstawień	przestrzennych”	dla	studiów	
empirycznych,	 zwłaszcza	 o	 charakterze	 całościowych.	 Czynnikami	 ograniczającymi	 jest	 brak	
tłumaczeń	kluczowych	prac	z	zakresu	teorii	geografii	człowieka	na	język	polski,	małe	zaintereso‐
wanie	podstawami	teoretyczno‐metodologicznymi.	Z	drugiej	strony	odnosi	się	wrażenie,	że	wie‐
loletnia	dyskusja	w	geografii	anglosaskiej	jest	zbyt	‘obciążona’	złożonym	wywodem	teoretycznym	
(filozoficznym)	 przy	 małym	 zaangażowaniu	 w	 przełożenie	 stawianych	 tez	 na	 sferę	 praktyki	
badawczej	(najczęściej	stosowane	są	studia	przypadków).	Jest	to	jednym	z	czynników	utrudniają‐
cych	adaptację	 tej	niełatwej	 interpretacji	zjawisk	przestrzennych	do	naszej	rzeczywistości	spo‐
łecznej	 oraz	 jej	 twórczą	 egzemplifikację.	 Stąd	 też	 w	 rodzimej	 literaturze	 geograficznej	 oprócz	
próby	wyjaśnienia	podstaw	merytorycznych	koncepcji	przestawień	przestrzennych	oraz	odnie‐
sień	w	 prezentacji	 podstaw	merytorycznych	 określonego	 problemu	 brak	 jest	 kompleksowego	
studium,	w	którym	w	wielowymiarowy	sposób	dokonano	by	interpretacji	przestrzeni	(państwa,	
regionu,	miasta)	w	myśl	koncepcji	przedstawień	przestrzennych.	

Słowa	 kluczowe:	 teoria	 geografii	 człowieka,	 reprezentacje	 przestrzenne,	 geografia	
społeczna.	
																																																													

1	Artykuł	powstał	w	ramach	realizacji	projektu	pt.:	„Reprezentacje	przestrzen‐
ne	 osiedli	 wiejskich	 w	 Polsce”	 finansowanego	 ze	 środków	 NCN,	 2014/13/	
B/HS4/00481.	
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1. WPROWADZENIE	

Współczesna	 geografia	 człowieka	 ma	 bardzo	 zróżnicowany	 i	 plurali‐
styczny	 charakter.	 Wynika	 z	 tego	 wiele	 nieporozumień,	 co	 do	 zakresu	
przedmiotowego	 badań	 geograficznych	 oraz	 kluczowych	 pojęć,	 którymi	
geografowie	 próbują	 dokonać	 konceptualizacji	 otaczającej	 nas	 rzeczywi‐
stości.	 Jedną	z	podstawowych	trudności	w	porozumieniu	geografów	czło‐
wieka	odnoszącym	się	do	wypracowania	jednego	paradygmatu	badawcze‐
go	są	różnice	w	przyjmowanych	podstawach	filozoficznych.	Część	badaczy	
odmienności	 w	 sposobach	 widzenia	 i	 interpretacjach	 rzeczywistości	 na‐
zywa	 orientacjami	 filozoficzno‐metodologicznymi	 geografii	 (Chojnicki	
1999;	Maik	2014).		

W.	Maik	 (2014,	 s.	87)	podkreśla,	 że	oprócz	klasycznego	sporu	między	
naturalizmem	 i	 antynaturalizmem	 w	 geografii	 człowieka	 równie	 ważne	
wewnętrzne	napięcie	dotyczy	natury	badanej	rzeczywistości,	tj.	sporu	po‐
między	obiektywizmem	i	konstruktywizmem.	Stanowisko	obiektywistycz‐
ne	przyjmuje	istnienie	rzeczywistości	niezależnej	od	ludzkich	wyobrażeń,	
natomiast	 w	 ujęciu	 konstruktywistycznym	 zakłada	 się,	 że	 rzeczywistość	
jest	interpretowana	przez	człowieka	jako	wytwór	(produkt)	jego	samego.	
Od	lat	60.	XX	w.	trwa	dyskusja	nad	różnymi	koncepcjami,	które	podkreśla‐
ją,	 że	 rzeczywistość	 jest	 społecznie	wytworzona	 (Berger,	 Luckman	 2010	
[1966]).	 Ten	 sposób	 interpretacji	 rzeczywistości	 znajduje	 odzwierciedle‐
nie	w	nurtach	humanistycznych,	marksistowskich	oraz	postmodernistycz‐
nych.	Geografia	człowieka	nie	jest	wolna	od	tego	sporu,	a	rozwój	różnych	
ujęć,	zwłaszcza	marksistowskich	i	postmodernistycznych	w	ostatnim	pół‐
wieczu,	jest	jednym	z	motorów	rozwoju	intelektualnego	dziedziny.	

W	 latach	 90.	 XX	 w.	 w	 polskiej	 geografii,	 z	 dość	 dużym,	 bo	 30‐letnim	
opóźnieniem	w	stosunku	do	geografii	anglosaskiej,	zaczęto	przybliżać	za‐
łożenia	nowych	podejść	w	geografii	 człowieka.	Uwagę	zwrócono	m.in.	na	
orientację	postmodernistyczną,	zwłaszcza	w	kontekście	rozwoju	geografii	
społecznej	miast	 (por.	Lisowski	1998).	Brak	głębszych	 interpretacji	post‐
modernizmu	w	rodzimej	literaturze	geograficznej,	oprócz	w	ogóle	małego	
zainteresowania	 teorią	 geografii	 człowieka	 w	 Polsce,	 wynikał	 z	 kilku	
względów	 o	 różnym	 charakterze.	W	 szerszym	 sensie	wpływ	na	 to	miało	
ogólnie	 małe	 zainteresowanie	 nurtem	 postmodernistycznym	 w	 krajach	
przechodzących	transformację,	co	wypływało	z	opóźnienia	modernizacyj‐
nego,	w	tym	dużo	mniejszej	akceptacji	społecznej	wobec	trendów	postrze‐
ganych	 jako	 niezrozumiałe	 i	 traktowanych	 jako	 efekt	 uboczny	 („wynatu‐
rzenie”)	 przemian	 kulturowych	 w	 krajach	 kapitalistycznych	 (np.	 relaty‐
wizm	i	permisywizm	kulturowy).	W	polskiej	literaturze	do	dnia	dzisiejsze‐
go	 nie	 wyjaśniono	 kompleksowo	 rozwoju	 nurtu	 (neo)marksistowskiego,		
a	 tym	 samym	 jeszcze	 trudniejsze	 jest	w	 chwili	 obecnej	 opisanie	 związku	
pomiędzy	nim	a	ujęciami	postmodernistycznymi	(por.	Maik	2014,	s.	111).	
Negatywnym	 czynnikiem	 była	 ogólnie	 trudna	 do	 przedstawienia	 sama	
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filozofia	postmodernizmu,	która	stanowi	kompilację	 różnych	ujęć	 (Szacki	
2012,	s.	911),	a	często	charakteryzuje	się	bezzałożeniowością,	co	zbliża	go	
do	 ideologii,	 a	 tym	 samym	 spełniania	 przez	 niego	 funkcji	 instrumental‐
nych,	 a	 nie	 opisowych	 (por.	 prace	 nt.	 rozwoju	 liberalnej	 demokracji,	 np.	
Legutko	2012).		

A.	Lisowski	(1998)	analizując	 jego	wpływ	na	przemiany	geografii	mia‐
sta	za	główną	cechę	postmodernizmu	uznał	właściwości	dekonstrukcyjne,	
tzn.	podkreślał	jego	rolę	w	krytyce	pozytywistycznej	orientacji	badawczej,	
co	 odzwierciedlało	 się	m.in.	w	 odwołaniu	 do	wiedzy	 potocznej	w	 zrozu‐
mieniu	współczesnych	procesów	miejskich.	W.	Maik	 (2014)	wskazuje,	 że	
kluczowy	dla	rozprzestrzenienia	się	wpływów	postmodernizmu	w	geogra‐
fii	człowieka	był	przełom	lat	80.	i	90.	XX	w.	Jego	główną	cechą	było	odrzu‐
cenie	wielkich	teorii	miejskich	 i	zwrócenie	uwagi	na	cechy	 indywidualne,	
płynność	relacji	i	struktur	społecznych	oraz	nieustanne	„drganie”	i	fluktu‐
acje	w	gospodarce	globalnej.	Na	 tym	gruncie	wyrosła	 tzw.	szkoła	kalifor‐
nijska	 i	 promowane	 przez	 nią	 nowe	 podejście	 do	 badań	 urbanizmu	 jako	
fenomenu	 społecznego	 i	 kulturowego.	 Kluczowy	 przedstawiciel	 „szkoły	
Los	Angeles”,	miasta,	które	postmoderniści	uważali	za	najlepszy	do	opisu	
przypadek	 zmiany	 kulturowej,	 czyli	 E.	 Soja,	 wiele	 miejsca	 poświęcił	 na	
nową	interpretację	roli	przestrzeni	(i	czasu)	w	wyjaśnianiu	zjawisk	o	róż‐
nym	charakterze	–	przyrodniczym,	 społecznym,	ekonomicznym,	politycz‐
nym	 i	 kulturowym.	Wzajemne	 przenikanie	 się	 wcześniejszych	 wpływów	
marksistów	(prace	D.	Harveya)	z	nowymi	postmodernistycznymi	trendami	
wypracowanymi	 przez	 E.	 Soję	 i	 jego	 współpracowników	 dały	 w	 efekcie	
nowy	 sposób	 patrzenia	 na	 przestrzeń	 –	 eklektyczny,	 wielowymiarowy,	
pozbawiony	„wielkich”	narracji,	trudny	do	syntetycznego	opisu,	wyłaniają‐
cy	się	z	różnych	jakościowo	interpretacji	rzeczywistości	społecznej.	

W	 polskiej	 literaturze	 geograficznej	 odnajdujemy	 próby	 przybliżenia	
ujęć	 związanych	 z	 postmodernistycznymi	 sposobami	 interpretacji	 prze‐
mian	przestrzennych	 (por.	Lisowski	2003;	Kaczmarek	2005;	Czepczyński	
2007;	Wójcik	 2012).	 Zazwyczaj	 stanowią	 one	 fragment	 szerszej	 dyskusji		
o	charakterze	teoretyczno‐metodologicznym	(środowisko	życia,	koncepcje	
przestrzeni,	 rozwój	 subdyscyplin).	 W	 opracowaniu	 chodzi	 o	 ukazanie	
opracowania	 jest	 przedstawienie	 źródeł	 koncepcji	 przedstawień	 prze‐
strzennych	oraz	 jej	 związku	z	 tradycją	 rozwoju	badań	nad	 tym	zagadnie‐
niem	w	geografii	człowieka	oraz	w	socjologii	(przestrzeni).	Problemem,	do	
którego	odniesiono	się	w	tym	opracowaniu,	są	pytania	o	możliwości	przeło‐
żenia	 koncepcji	 na	 praktykę	 badawczą,	wskazując	w	 tym	 zakresie	 podjęte	
próby	oraz	potencjał	do	twórczych,	a	zarazem	praktycznych	poszukiwań.																							
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2. GEOGRAFICZNA	INTERPRETACJA	KONCEPCJI		
„WYTWARZANIA	PRZESTRZENI”	(„PRODUCTION	OF	SPACE”)			

Od	początku	wyodrębnienia	 się	 geografii	 społecznej	 nie	 było	 zasadni‐
czej	zgody,	co	do	jej	zakresu	przedmiotowego	i	celu	badań	(por.	np.	Cloke,	
Philo,	Sadler	1991;	Thrift	1996).	Wielka	dyskusja	nad	podstawami	odręb‐
ności	i	przedmiotu	badań	geografii	społecznej	przetoczyła	się	w	światowej	
literaturze	 na	 przełomie	 lat	 70.	 i	 80.	 XX	w.	Miała	 ona	 przynajmniej	 dwa	
ważne	 konteksty.	 Pierwszy	 dotyczył	 przemian	 teoretyczno‐metodolo‐
gicznych,	w	 tym	zakwestionowania	wzorca	naturalistycznego	w	geografii	
człowieka,	który	zdominował	badania	końca	 lat	50.	 i	 lata	60.	XX	w.	Drugi	
kontekst	miał	związek	z	przemianami	społecznymi,	zwłaszcza	w	odniesie‐
niu	 do	 poczucia	 niesprawiedliwości	w	 podziale	 dóbr,	 dostępu	 do	pozycji	
elitarnych,	 władzy,	 itp.	 (nurty	 marksistowskie).	 Pracą,	 która	 wywołała	
wówczas	 intelektualny	 ferment,	 nie	 tylko	w	 środowisku	 geografów	 czło‐
wieka,	była	 książka	D.	Harveya	 (1973)	na	 temat	 zróżnicowań	 społeczno‐	
‐przestrzennych	 miasta,	 interpretowanych	 w	 kategoriach	 nierówności		
i	dysproporcji	społecznych	(np.	Harvey	1973;	1990).	

Znawcy	historii	rozwoju	geografii	społecznej,	zwłaszcza	w	kręgu	anglo‐
amerykańskim,	nie	dają	czytelnej	odpowiedzi	na	pytanie,	czym	jest	geogra‐
fia	 społeczna.	 R.	 Panelli	 (2009)	 ukazując	 rozmaite	 tradycje	 i	 konteksty,		
z	których	rodziła	się	geografia	społeczna,	uważa,	że	stanowiła	ona	i	nadal	
stanowi	 bardzo	 różnorodną	 dyscyplinę	 geograficzną.	Ważną	 jednak	 kon‐
kluzją	wynikającą	z	pogłębionej	analizy	funkcjonowania	tej	dyscypliny	jest	
stwierdzenie,	 że	 jej	 charakter	 zależy	 w	 dużej	 mierze	 od	 uwarunkowań	
instytucjonalnych,	 filozoficznych	 i	 społecznych	 (Panelli	 2009,	 s.	 194).		
W	latach	70.	XX	w.,	kiedy	doszło	do	kontestacji	geografii	pozytywistycznej	
(geografia	anglosaska),	 zarysowały	 się	dwie	główne	 jej	wizje	 (podejścia),	
oparte	 na	 podstawach	 filozofii	marksistowskiej	 lub	 eksponujące	 filozofię	
człowieka	(por.	np.	Johnston	2003;	Blunt	2003).	Po	ponad	40	latach	prze‐
mian	od	paradygmatycznego	przewrotu	z	przełomu	lat	60.	i	70.	XX	w.	(por.	
Harvey	1973),	 liczba	podejść	zwiększyła	się.	R.	Panelli	(2009,	s.	186)	wy‐
różnia	 sześć	 takich	 tradycji	 (podejść),	 które	 tworzą	 różne	 typy	 geografii	
społecznej	(por.	Wójcik,	Suliborski	2014).	Ostatnim	z	wyróżnionych2	przez	
R.	 Panelli	 jest	 podejście	 postmodernistyczne	 i	 poststrukturalistyczne,		
w	którym	społeczeństwo	 i	przestrzeń	są	postrzegane	 jako	zróżnicowane,	
wielorakie,	 dynamiczne	 oraz	 stale	 reprodukowane	w	 kontekście	 dyskur‐
sywnych	znaczeń	i	praktyk	(dekonstrukcja	kluczowych	pojęć).	Problemem	
badawczym	 są	 krytyczne	 interpretacje	 relacji	 społeczno‐przestrzennych	
oraz	poszukiwanie	możliwych	dla	zradykalizowanych	praktyk	geograficz‐

																																																													
2	 R.	 Panelli	 (2009)	 wyróżniła	 podejście	 regionalne,	 neopozytywistyczne,	 hu‐

manistyczne,	marksistowskie,	feministyczne	oraz	postmodernistyczne‐postruktu‐
ralistyczne.	
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nych	 łączących	przeszłe	oraz	nowe	podejścia	do	zagadnień	 i	działań	spo‐
łecznych.				

Jednym	 z	 głównych	 geograficznych	 interpretatorów	 koncepcji	 zapro‐
ponowanej	 przez	 H.	 Lefebvre	 jest	 D.	 Harvey	 (1990),	 który	 przedstawił	
swój	 pogląd	 na	 istotę	 czasu	 i	 przestrzeni	 w	 badaniach	 społecznych.	 Od		
H.	 Lefebvre	 (1974)	 przyjął	 on	 podział	 na	 trzy	wymiary	 identyfikacji	 zja‐
wisk	przestrzennych	(„uprzestrzennienia”),	tj.:	

–	 praktyki	 przestrzenne	 (materialne),	 jako	 które	 należy	 rozumieć	
wszelkie	przepływy,	transfery	i	interakcje	o	charakterze	fizycznym	(mate‐
rialnym)	 identyfikowalne	w	 przestrzeni	 i	 zapewniające	 społeczną	 repro‐
dukcję	(SFERA	MATERIALNA,	PRZESTRZEŃ	DOŚWIADCZANA);		

–	 reprezentacje	 (przedstawienia)	przestrzeni,	 które	 zawierają	 całą	
symbolikę	i	sferę	znaczeń,	kody	oraz	wiedzę	umożliwiające	interakcję	spo‐
łeczną	i	wzajemne	zrozumienie	bez	względu	na	ich	potoczny	czy	specjali‐
styczny	 (naukowy)	 sens	 (SFERA	 SYMBOLICZNA,	 PRZESTRZEŃ	 PO‐
STRZEGANA);	

–	przestrzenie	reprezentacji	(przedstawień),	 czyli	wszelkie	mental‐
ne	kreacje,	jak	np.	kody,	znaki,	dyskursy	przestrzenne,	utopijne	plany,	wy‐
obrażone	 krajobrazy,	 a	 także	wykreowane	 przestrzenie,	 np.	 symboliczne	
(tematyczne)	miejsca,	malarstwo,	muzea,	które	tworzą	podstawę	do	two‐
rzenia	 nowych	 znaczeń	 lub	 określają	 możliwości	 nowych	 praktyk	 prze‐
strzennych	(SFERA	WYOBRAŻENIOWA,	PRZESTRZEŃ	WYOBRAŻANA).	

Przemyślenia	D.	Harveya	(1990)	zmierzały	do	ukonkretnienia	koncep‐
cji	 w	 postaci	 schematu	 odnoszącego	 się	 do	 tradycji	 rozwoju	 pojęć	 oraz	
różnych	koncepcji	badawczych	w	geografii	człowieka.	Autor	wyróżnił	za‐
tem	 cztery	 konteksty	 interpretacji	 roli	 przestrzeni	 w	 kształtowaniu	 zja‐
wisk	społecznych,	tzn.:	

–	dostępność	przestrzenna	 –	 odnosi	 się	 do	 odległości	w	 przestrzeni	
jako	bariery	dla	 społecznych	 interakcji,	 a	 tym	samym	wytwarzania	kosz‐
tów	w	systemach	społecznych,	takich	jak	np.	rynek	pracy,	handel,	struktu‐
ra	społeczna;	

–	użytkowanie	przestrzeni	–	odnosi	się	do	sposobów	zagospodarowa‐
nia	 przestrzennego,	 kategorii	 użytkowania,	 funkcjonowania	 gospodarki	
(aktywności	ekonomiczne)	 i	 społeczeństwa	(struktury	społeczne);	w	 tym	
zakresie	 rozpatrywane	mogą	być	 również	 związki	 pomiędzy	 tworzeniem	
się	instytucji	społecznych	i	gospodarczych	a	wytwarzaniem	się	terytorium	
(władanie	przestrzenią);	

–	dominacja	nad	przestrzenią	–	odnosi	się	do	organizacji	przestrzeni,	
zwłaszcza	w	zakresie	dominacji	określonych	osób	lub	grup	nad	innymi	za	
pomocą	prawnych	lub	pozaprawnych	środków;	w	zakresie	tym	mieści	się	
szeroko	rozumiana	kontrola	społeczna	nad	przestrzenią	jako	konsekwen‐
cja	m.in.	dystansów	w	przestrzeni	oraz	zróżnicowania	form	jej	użytkowa‐
nia	(zasobów);	
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–	wytwarzanie	przestrzeni	–	odnosi	się	do	identyfikacji	sposobów	wy‐
twarzania	 różnych	 istniejących	 lub	 wyobrażonych	 systemów	 społeczno‐	
‐przestrzennych,	 takich	 jak	np.	użytkowanie	ziemi,	 transport	 i	komunika‐
cja,	organizacje	terytorialne,	a	także	określenia	kreacji	nowych	sposobów	
przedstawiania	przestrzeni	(projekty,	mapy	cyfrowe,	technologie	informa‐
cyjne).	

	
Tabela	1.	Kategorie	praktyk	przestrzennych	według	D.	Harveya	

	

Dostępność		
przestrzenna	

Użytkowanie	
przestrzeni	

Dominacja	nad	
przestrzenią	

Wytwarzanie	
przestrzeni	

P
ra
k
ty
ki
	p
rz
es
tr
ze
n
n
e	

	

przepływy	dóbr,	
pieniędzy,	ludzi,	
informacji	itd.;	
systemy	komunika‐
cyjne;	hierarchiczny	
układ	osadnictwa		
i	wymiany	handlo‐
wej;	koncentracja	
przestrzenna	

użytkowanie	ziemi,	
zagospodarowanie	
środowiska;	obsza‐
ry	społeczne;	spo‐
łeczne	sieci	komu‐
nikacji	i	pomocy	

własność	prywatna;
państwo	i	podziały	
administracyjne;	
elitarne	społeczno‐
ści	i	sąsiedztwa;	
obszary	podpo‐
rządkowane	i	inne	
formy	kontroli	
społecznej	(nadzór	
policyjny	i	inwigila‐
cja)		

budowa	infrastruk‐
tury	technicznej;	
zmiany	w	zagospo‐
darowaniu	środo‐
wiska;	
przestrzenna	orga‐
nizacja	społeczeń‐
stwa	(formalna		
i	nieformalna)	

R
ep
re
ze
n
ta
cj
e	
(p
rz
ed
st
a‐

w
ie
n
ia
)	
p
rz
es
tr
ze
n
i	

społeczne,	psycho‐
logiczne	i	fizyczne	
sposoby	pomiaru	
dystansów	prze‐
strzennych;	teorie	
tworzenia	map	
oporu	przestrzeni	
(fizyka	społeczna,	
teorie	lokalizacji		
i	najmniejszego	
oporu,	teoria	miejsc	
centralnych)		

przestrzeń	osobista;	
mapy	mentalne;	
społeczna	hierar‐
chia	miejsc;	symbo‐
liczne	przedstawie‐
nia	przestrzeni;	
‘dyskursy’	prze‐
strzenne	
	

przestrzenie	‘zaka‐
zane’,	społeczności	
terytorialne;	kultu‐
ry	regionalne;	
nacjonalizm;	geopo‐
lityka;	hierarchia	
polityczno‐	
‐kulturowa		

nowe	sposoby	
mapowania	zja‐
wisk;	komunikacja	
obrazkowa;	two‐
rzenie	materiałów	
wizualnych;	two‐
rzenie	nowych	
dyskursów	arty‐
stycznych	i	archi‐
tektonicznych;	
semiotyka			

P
rz
es
tr
ze
n
ie
		r
ep
re
ze
n
‐

ta
cj
i	(
p
rz
ed
st
aw

ie
ń
)	

przeciąganie	i	od‐
pychanie;	
odległość	i	potrze‐
by;	
dostęp	i	brak	do‐
stępu;	
	
	
	
		

przywiązanie;	dom;	
przestrzenie	pu‐
bliczne;	ikonografia	
i	graffiti,	reklama			

wyobcowanie;	
przestrzenie	stra‐
chu;	przestrzenie	
represyjne;	wła‐
sność	i	władztwo;	
przestrzenie	rytu‐
alne	i	dominanty	
przestrzenne;	ba‐
riery	symboliczne		
i	kapitał;	tworzenie	
‘tradycji’			

utopijne	projekty;	
wyobrażone	krajo‐
brazy;	przestrzenie	
science	fiction;	
wyobrażenia	arty‐
styczne;	mitolo‐
giczne	przestrzenie	
i	miejsca;	poetyka	
przestrzeni;	prze‐
strzenie	pragnień		

Źródło:	D.	Harvey	(1990,	s.	221),	uproszczone.	

D.	Harvey	 (1990,	 s.	 222)	 podkreślał,	 że	 stworzenie	 schematu	 różnych	
kontekstów	przedstawień	przestrzeni	w	odniesieniu	od	podziału	zapropo‐
nowanego	 przez	 H.	 Lefebvre	 nie	 ma	 charakteru	 wyczerpującego	 i	 osta‐
tecznego	 oraz	 nie	 jest	 wolne	 od	 kontrowersji	 wynikających	 z	 przyjętej	
konwencji	 (np.	kategorie	nie	są	rozłączne).	Celem	w	tym	przypadku	było	
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znalezienie	 pewnego	 punktu	 zaczepienia,	 który	 pozwoli	 włączyć	 się		
w	dyskusję	(oraz	ją	rozwinąć)	nad	sposobami,	w	jaki	ludzie	doświadczają	
przestrzeni,	zwłaszcza	w	okresie	przewartościowań	wynikających	z	szyb‐
ko	 zmieniających	 się	 uwarunkowań	 technologicznych,	 produkcyjnych,		
	kulturowych.	

Badaczem,	 który	 ma	 niekwestionowane	 zasługi	 w	 rozwój	 koncepcji	
opartych	 na	 przemyśleniach	 H.	 Lefebvre,	 a	 jednocześnie	 zrobił	 kolejny	
krok	w	stronę	jej	przełożenia	na	język	geografii	człowieka,	jest	E.	Soja	(np.	
1996;	1999)	–	współtwórca	kalifornijskiej	szkoły	urbanizmu	społecznego	
(Los	 Angeles).	W.	Maik	 (2014,	 s.	 127–128)	wskazuje,	 że	 najważniejszym	
osiągnięciem	E.	Soja	jest	wielowątkowa	krytyka	społeczna	w	zakresie	roli	
przestrzeni	we	współczesnych	przemianach	urbanizacyjnych	oraz	rozwój	
przestrzennie	zorientowanej	teorii	społecznej.	Wprowadzając	pojęcie	tria‐
lektyki,	 na	 którym	opiera	 jedną	 z	 głównych	 zasad	 „zwrotu	przestrzenne‐
go”,	 próbuje	on	dokonać	konceptualizacji	 przestrzeni	 zarówno	w	katego‐
riach	 obiektywnych,	 jak	 i	 subiektywnych.	 Najistotniejszym	 przesłaniem	
skomplikowanej	 konstrukcji	 intelektualnej	 było	 zinterpretowanie	miasta	
(Los	 Angeles)	 jako	 wytworu	 postmodernizmu.	 Postmodernistyczna	 de‐
konstrukcja	geografii	miasta	(por.	Lisowski	1998)	i	jej	związek	z	socjologią	
wytworzyły	interesujący	dialog	między	dyscyplinami	i	jak	twierdzi	W.	Ma‐
ik	 (2012,	 s.	 129)	 jego	 zasługą	 jest	 rewitalizacja	myśli	 geograficznej	 oraz	
powrót	 geografii	 człowieka	 do	 głównego	 nurtu	 dyskusji	 o	 przemianach	
społecznych	miast,	regionów	lub	–	używając	bardziej	abstrakcyjnego	okre‐
ślenia	–	„miejsc”	społecznych.	

E.	 Soja	 (1999,	 s.	 265–267)	 w	 złożonym	 wywodzie	 odwołującym	 się		
w	dużej	mierze	do	tez	stawianych	przez	H.	Lefevbre	wprowadza	model,	któ‐
ry	nazywa	trialektyką	przestrzenności	(trialectics	of	spatiality).	Stanowi	on	
podstawę	rozważań	o	naturze	przestrzeni	z	punktu	widzenia	współczesnej	
dyskusji	 obracającej	 się	 wokół	 trzech	 kontekstów	 indywidulanego		
i	zbiorowego	istnienia	(trialectics	of	being),	tj.	trwania	i	czasu	(historicality),	
przestrzeni	 i	miejsca	(spatiality)	oraz	społecznej	reprodukcji	(sociality).	Na	
tym	tle	E.	Soja	wprowadził	trzy	odmiany	przestrzeni,	tzn.	

1)	Przestrzeń	pierwsza	–	przestrzeń	postrzegana	–	odnosi	się	do	spo‐
sobów	 doświadczania	 przestrzeni	 przez	 człowieka	 (ludzi)	 zwłaszcza		
w	zakresie	prób	empirycznych	pomiarów	zjawisk	 i	możliwości	 ich	mapo‐
wania,	a	 także	oceny	związku	pomiędzy	przestrzenią	 fizyczną	 i	układami	
społecznymi	(determinująca	rola	wpływu	podłoża	na	relacje	społeczne);	

2)	Przestrzeń	druga	–	przestrzeń	wyobrażana	–	ma	charakter	bardziej	
subiektywny	 niż	 przestrzeń	 pierwsza,	 jest	 skonstruowana	 społecznie		
w	 wyniku	 nadania	 jej	 wymiaru	 symbolicznego,	 ma	 charakter	 pewnych	
przestawień	przestrzennych	–	„myśli	(dyskursów)	o	przestrzeni”;			

3)	Przestrzeń	 trzecia	 –	 przestrzeń	 żyjąca	 –	mieści	 się	w	 pojęciu	 ‘co‐
dzienności’	 jako	podstawy	różnych	praktyk	 indywidulanego	życia,	odnosi	
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się	 do	 różnych	 stanów	 mentalnych,	 w	 tym	 ekspresji	 człowieka	 wobec	
świata	na	bazie	wiedzy,	doświadczeń,	wyobrażeń	itd.	

Zdaniem	E.	 Soja	 (1999)	 kluczowe	 znaczenie	 dla	 przełamania	 opozycji	
pierwszej	(obiektywna)	i	drugiej	(subiektywna)	przestrzeni	ma	przestrzeń	
trzecia	–	 trzecia	droga,	 sposób	w	obrębie	którego	kontestuje	się	 i	dekon‐
struuje	 geograficzne	 formy	 praktyk	 i	 przedstawień	 przestrzeni.	 Trzecia	
przestrzeń	wyzwala	z	narzuconych	form	dopuszczając	wszystkie	sposoby	
odkrywania	przestrzenności	odnoszące	się	do	autorealizacji	człowieka	we	
współczesnym	 świecie	 –	wielowymiarowym,	 otwartym,	 płynnym,	 zdeko‐
dowanym	i	nieustannie	kontestowanym.	

Koncepcje	 geograficzne	 odnoszące	 się	 do	 intelektualnego	 dziedzictwa	
H.	Lefebvre	wykorzystuje	się	współcześnie	w	ramach	rozmaitych	kierun‐
ków	 badawczych,	 zwłaszcza	 kontestujących	 porządek	 społeczny	 ukształ‐
towany	przez	nowoczesność	(modernizm).	Są	wśród	nich	przedstawiciele	
nurtów	 neomarksistowskich,	 feministycznych,	 postkolonialnych,	 dla	 któ‐
rych	m.in.	D.	Harvey	i	E.	Soja	stanowią	źródło	licznych	odniesień	i	inspira‐
cji	(por.	Maik	2014;	Wójcik	2012;	Kaczmarek	2005).																							

3. SOCJOLOGICZNE	I	GEOGRAFICZNE	ŹRÓDŁA	ADAPTACJI	KONCEPCJI		
„WYTWARZANIA	PRZESTRZENI”	W	POLSKIEJ	LITERATURZE	NAUKOWEJ		

Zainteresowanie	 geografów	problematyką	 społeczną	doprowadziło	do	
wytworzenia	 się	 silnej	 subdyscypliny,	 jaką	 jest	 geografia	 społeczna.		
W	 geografii	 anglosaskiej	 zaczęła	 się	 ona	 rozwijać	 w	 latach	 70.	 XX	 w.		
W	Polsce	ze	względów	ideologicznych	jej	rozkwit	był	możliwy	od	początku	
lat	90.	XX	w.,	choć	naukowe	podstawy	zostały	określone	w	pierwszej	po‐
łowie	 lat.	80.	XX	w.	w	związku	z	różnymi	konsekwencjami	wielkich	prze‐
mian	politycznych	i	społecznych	okresu	„solidarnościowego	zrywu”	(Wój‐
cik,	Suliborski	2014;	Rykiel	2014).	M.	Wójcik	i	A.	Suliborski	(2014)	doko‐
nując	próby	wyjaśnienia	genezy	geografii	społecznej	wskazali,	że	pierwsze	
próby	 określenia	 źródeł	 geografii	 społecznej	w	PRL	podjęto	 na	początku	
lat	70.	XX	w.	w	określonym	kontekście	przemian	gospodarczych	(por.	Go‐
lachowski	1975).	S.	Golachowski	wiązał	 jej	powstanie	z	 interdyscyplinar‐
nymi	studiami	nad	industrializacją	i	urbanizacją	wsi	(1975,	s.	9).	Autor	ten,	
w	 dokonywanych	 przeglądach	 literatury,	 nawiązywał	w	 tym	 czasie	m.in.	
do	anglosaskich	i	skandynawskich	prac	z	zakresu	geografii	behawioralnej,	
przyjmującej	 wówczas	 metodologię	 pozytywistyczną.	 Stwierdzał,	 że	 za‐
kres	treści	pojęcia	geografii	społecznej	pokrywa	się	z	zakresem	socjogeo‐
grafii	i	ekologii	społecznej.	W	ten	sposób,	jako	jeden	z	pierwszych	autorów,	
zwracał	 uwagę	na	 związek	badań	 geograficznych	 i	 socjologicznych.	Dużo	
później	 problem	 styku	 obu	 dyscyplin	 podniósł	 również	 Z.	 Rykiel	 (1991,		
s.	 10)	 uważając,	 że	 źródeł	 geografii	 społecznej	 należy	 również	 szukać		
w	przemyśleniach	socjologów	odnoszących	się	do	relacji	pomiędzy	społe‐
czeństwem	a	przestrzenią.	
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Problematyka	 krytycznego	 spojrzenia	 na	 geograficzne	 interpretacje	
przestrzeni	 była	 jednym	 z	 ważnych	 zagadnień	 stawianych	 przez	 grupę	
młodych	badaczy	na	konferencji	w	Rydzynie	 (1983	r.),	 zwłaszcza	w	kon‐
tekście	 próby	 zakwestionowania	 paradygmatu	 pozytywistycznego	 (por.	
Rykiel	2014).	Pacyfikacja	ruchu	odnowy	geografii	odbiła	się	w	efekcie	na	
modernizacji	struktury	instytucjonalnej	oraz	powiązanej	z	nią	aktywności	
intelektualnej.	M.	Wójcik	 i	A.	Suliborski	(2014,	s.	29)	dowodzą,	że	współ‐
czesny	rozwój	jest	jednak	dalece	odmienny	niż	w	krajach	zachodnich	cha‐
rakteryzujących	się	długą	tradycją	demokracji.	Przejście	od	porządku	tota‐
litarnego	 do	 porządku	 demokratycznego	 umożliwiło	 podejmowanie		
nowych	problemów	badawczych,	które	z	oczywistych	względów	nie	mogły	
być	 uwzględniane	 w	 okresie	 funkcjonowania	 władzy	 komunistycznej.	
Rozwój	badań	naukowych	napotykał	 jednak	 inne	bariery,	 których	 źródła	
tkwią	w	 poprzednim	 systemie	 społeczno‐politycznym.	Mają	 one	 dwojaki	
charakter	–	instytucjonalny	oraz	teoretyczno‐metodologiczny,	a	ich	natura	
jest	przede	wszystkim	społeczna.	Bariery	instytucjonalne	wynikają	z	tego,	
że	Polska	nauka,	w	tym	również	geografia,	nie	przeszła	od	czasów	komuni‐
stycznych	 żadnych	 zasadniczych	 zmian,	 które	 przerwałyby	 wcześniej	
ukształtowane	 powiązania	 i	 relacje.	 Trudności	 drugiej	 natury	 wynikają		
z	tego,	że	zastąpienie	zdehumanizowanych	wzorców	badawczych	opartych	
na	 analitycznej	 filozofii	 nauki	 (głównie	 neopozytywizmie),	 podejściami	
prospołecznymi,	odwołującymi	się	również	do	filozofii	człowieka	i	kultury,	
bardziej	 adekwatnie	 opisującymi	 nową	 sytuację	 społeczną	 i	 gospodarczą	
kraju,	 było	 możliwie	 tylko	 w	 niewielkim	 stopniu.	 Napotkało	 ono	 opór	
przyzwyczajeń	i	preferencji	kręgów	utrzymujących	władzę	w	strukturach	
instytucjonalnych	 geografii.	 Na	 trudności	 te	 nałożyła	 się	 ogólna	 słabość	
teoretyczno‐metodologiczna	polskiej	geografii,	silne	tendencje	dezintegra‐
cyjne	oraz	funkcjonujący	mechanizm	negatywnego	doboru	kadr,	wspoma‐
gający	utrzymanie	status	quo	w	zakresie	władzy	i	sposobów	myślenia	(por.	
Wójcik,	Suliborski	2014).				

Zdaniem	A.	 Lisowskiego	 (2003,	 s.	 136)	 pojęcie	 przestrzeni	 społecznej	
wywodzi	się	z	socjologii	 i	początkowo	była	ona	rozumiana	wąsko	i	raczej	
w	ujęciu	 formalnym	niż	podmiotowym.	Autor	 ten	argumentuje,	 że	w	po‐
równaniu	z	innmi	typami	przestrzeni	(np.	kulturowej,	ekologicznej,	fizycz‐
nej),	 jest	 ona	 najtrudniejszą	 do	 określenia	 pod	względem	koncepcyjnym.	
Przyczyna	 tkwi	 przede	wszystkim	w	wieloznaczności	 przymiotnika	 ‘spo‐
łeczny’	 (Lisowski	 2003,	 s.	 136–137).	 Za	 przykład	można	 podać	wprowa‐
dzenie	 i	 utrwalenie	 nazwy	 geografia	 społeczno‐ekonomiczna	 (lata	 70.		
i	80.	XX	w.)	kiedy	pod	pojęciem	„społeczny”	geografowie	rozumieli	przede	
wszystkim	aspekt	demograficzny	rozpatrywany	tradycyjnie	przez	geogra‐
fię	 ludności,	 a	 wzbogacony	 o	 przestrzenny	 wymiar	 cech	 zawodowych		
i	 statusu	społecznego	 (wykształcenie,	dochody).	Do	chwili	obecnej	 status	
geografii	 społecznej	 jako	 samodzielnej	 subdyscypliny	 geografii	 jest	 pod‐
ważany	(negowanie	jej	„geograficzności”),	czego	jednym	z	przejawów	jest	
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trudność	z	uzyskaniem	z	tego	zakresu	(specjalizacji)	samodzielności	nau‐
kowej.	 Niezwykle	 istotną	 przeszkodą	 w	 rozwoju	 geografii	 społecznej		
w	 ścisłym	 znaczeniu	 (przedmiotowym)	 jest	 ogólne	 słabe	 przygotowanie	
geografów	z	zakresu	 filozofii,	 teorii	społecznej,	a	 tym	samym	sprowadza‐
nie	 problematyki	 społecznej	 do	 mapowania	 zjawisk	 społecznych	 (por.	
Wójcik,	Suliborski	2014).	Jednym	z	symboli	przejęcia	w	Polsce	inicjatywy	
w	rozwoju	koncepcji	badań	przestrzeni	społecznej	przez	badaczy	socjolo‐
gów	 (antropologów)	 jest	 zainteresowanie	 koncepcją	 „wytwarzania	 prze‐
strzeni”,	choć	oczywiście	i	w	polskiej	geografii	dokonano	kilku	interesują‐
cych	prób	 rozwoju	nurtu	badań	krytycznych	 (por.	 np.	 Sagan	2000;	Rem‐
bowska	2002;	Kaczmarek	2005;	Kotus	2007).	Niemniej	jednak	w	zakresie	
zainteresowania	teorią	H.	Lefebvre	oraz	innych	orędowników	zastosowa‐
nia	 filozofii	marksistowskiej	w	koncepcjach	badań	przestrzeni	społecznej	
(np.	A.	Giddens,	M.	Castells,	P.	Bourdieu)	geografowie	nie	podjęli	wystar‐
czających	 prób	 w	 przybliżeniu	 podstaw	 teoretycznych	 oraz	 interpretacji	
zachodzących	procesów	z	tego	punktu	widzenia3.							

W	 kontekście	 rozwoju	 zainteresowań	 koncepcjami	 wywodzącymi	 się		
z	 rozmyślań	na	 filozofią	przestrzeni	H.	 Lefebvre	 (1974;	1991)	w	polskiej	
nauce	można	wyróżnić	dwa	nurty,	a	podstawą	tego	podziału	 jest	z	 jednej	
strony	układ	instytucjonalny	(socjologia	i	geografia),	z	drugiej	zaś	tradycja	
rozwoju	 pojęć,	 gdzie	 najistotniejszym	 aspektem	 jest	 umiejscowienie	 roli	
czynnika	 sprawczego	 przemian	 przestrzennych.	 Silniejszy	 nurt	 zaintere‐
sowań	 tym	 problemem	 reprezentują	 socjologowie,	 którzy	 źródeł	 zmiany	
upatrują	głównie	w	warstwie	 stricte	 społecznej,	 tj.	 organizacji	 społecznej		
i	jej	typie	(por.	np.	Starosta	1995),	podczas	gdy	dla	geografów	istotną	rolę	
odgrywa	„miejsce”	niezależnie	od	tego	jaką	formę	konceptualną	mu	nadają	
(sąsiedztwo,	miasto,	wieś,	region,	itd.).	Niezwykle	istotny	był	w	tym	zakre‐
sie	 wpływ	 teorii	 strukturacji	 A.	 Giddensa	 (2003	 [1984]),	 rozpatrującego	
związek	pomiędzy	reprodukcją	interakcji	społecznych	a	formą	przestrzeni,	
w	której	 one	 zachodzą.	Duży	wkład	w	opis	 relacji	 pomiędzy	 kluczowymi	
dla	wielu	dziedzin	pojęciami	społeczeństwa	i	przestrzeni	(historia,	geogra‐
fia,	 socjologia)	 miał	 cytowany	 wielokrotnie	 również	 przez	 A.	 Giddensa		
–	 F.	 Braudel	 (1971).	 Francuski	 historyk,	 zafascynowany	 problemem	 roli	
przestrzeni	 w	 interpretacji	 dziejów	 cywilizacji	 uzasadniał,	 że	 geografia	
buduje	swą	odrębność	czyniąc	centralnym	punktem	rozważań	relację	spo‐

																																																													
3	Marksizm,	nie	tylko	w	środowisku	naukowym,	budzi	w	Polsce	ogólnie	nega‐

tywne	 skojarzenia,	 co	 wynika	 z	 selektywnego	 wykorzystywania	 jego	 założeń	
przez	 ideologów	 władzy	 komunistycznej.	 W	 geografii	 człowieka	 (społeczno‐	
‐ekonomicznej)	 nurty	 marksistowskie	 określano	 najczęściej	 w	 różnych	 opraco‐
waniach	jako	orientację	radykalną,	co	stanowiło	próbę	odwrócenia	uwagi	od	rze‐
czywistych	korzeni	filozoficznych,	choć	oczywiście	w	jej	charakterystyce	nie	spo‐
sób	było	pominąć	odwołania	do	marksizmu	jako	silnego	nurtu	nauk	społecznych	
(por.	np.	Jerczyński	i	in.	1991).	
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łeczeństw	do	przestrzeni.	Autor	pisał	o	 tym	w	następujący	sposób:	 „Geo‐
grafia	w	 całej	 swojej	 pełni	wydaje	mi	 się	 studium	 przestrzennym	 społe‐
czeństwa,	 czy	 też	do	końca	dopowiadając	moją	myśl,	 studium	społeczeń‐
stwa	poprzez	przestrzeń”.	W	miejscu	tym	można	się	zastanowić,	czy	istota	
geografii	społecznej,	tak	jak	rozumiał	to	F.	Braudel,	tkwi	jedynie	w	artyku‐
lacji	przestrzennych	treści	społeczeństwa,	co	identyfikuje	poprzez	metodę	
jej	 odrębność	 jako	 nauki	 („studium	 społeczeństwa	 poprzez	 przestrzeń”)		
i	 tym	 samym	 podważa	 samodzielny	 status	 w	 stosunku	 do	 innych	 nauk	
społecznych.	 Zachodzi	 tu	 również	 wątpliwość,	 czy	 należy	 stawiać	 znak	
równości	 między	 „studium	 przestrzennym	 społeczeństwa”	 a	 „studium	
społeczeństwa	poprzez	przestrzeń”.	To	pierwsze	dotyczy	raczej	rozmiesz‐
czenia	 i	 zróżnicowań	przestrzeni	 społecznej	 (studium	chorologii	 społecz‐
nej),	 to	drugie	 sugeruje	natomiast	 traktowanie	przestrzeni	 jako	 czynnika	
sprawczego	(wyjaśniającego	zjawiska	przestrzenne),	tj.	„swoistego	współ‐
czynnika	 przestrzennego”,	 z	 jakim	 należy	 podchodzić	 do	 analizy	 społe‐
czeństw	(por.	Wójcik,	Suliborski	2014).		

Interesujące	w	tym	zakresie	były	rozważania	W.	Maika	(1992,	s.	237),	
który	uważał,	że	kryzys	modelu	scjentystycznego	i	związanego	z	nim	for‐
malnego	 ujęcia	 przestrzeni	 był	 przejawem	 bezsilności	 funkcjonalistycz‐
nych	modeli	pojęciowych	w	wyjaśnianiu	gwałtownych	przemian	społecz‐
no‐gospodarczych.	 Rozwój	 modeli	 dialektycznych	 i	 personalistycznych		
w	 geografii	 od	 początku	 lat	 80.	 XX	w.	 był	 odpowiedzią	 na	 formułowanie	
nowych	problemów	badawczych,	w	przypadku	których	modele	funkcjona‐
listyczne	nie	dawały	satysfakcjonujących	rozwiązań.	Problemy	te	odnosiły	
się	bowiem	do	pogłębiania	samowiedzy	społeczeństwa	(wzrostu	świado‐
mości)	 odnoszącej	 się	 do	procesu	 kształtowania	 przestrzeni	 (Maik	 1992,		
s.	 238).	 Przemiany	 społeczno‐polityczne	w	 Polsce	 z	 początku	 lat	 80.,	 za‐
hamowane	później	na	kilka	lat	przez	władze	państwa,	rozbudziły	w	społe‐
czeństwie	 zainteresowanie	 kwestiami	 odpowiedzialności	 społeczności	
lokalnych	 za	 własne	 miejsca	 pracy	 i	 życia,	 samorządności,	 pluralizmu	
światopoglądowego.	 Orientacja	 na	 społeczeństwo	 w	 nauce	 była	 częścią	
ogólnospołecznego	 sprzeciwu	 wobec	 centralizmu	 społeczno‐gospodar‐
czego,	braku	wolności	 słowa	 i	działań,	 arogancji	władzy	 i	 jej	 terenowych	
agentur.	 Konflikt	 pomiędzy	 władzą	 a	 zwolennikami	 porządku	 demokra‐
tycznego	miał	 swe	odzwierciedlenie	w	 sposobie	patrzenie	na	przestrzeń.	
Szczególnie	 atrakcyjne	 były	 z	 tego	 punktu	 widzenia	 modele	 strukturali‐
styczne,	zwłaszcza	interpretacja	zmian	z	punktu	widzenia	tezy	o	dominacji	
przestrzeni	politycznej,	gdzie	czynnika	sprawczego	w	wyjaśnieniu	wytwa‐
rzania	przestrzeni	poszukuje	się	w	uwarunkowaniach	formacji	społecznej	
(system).						

	
	



134	 Marcin	Wójcik	

	

	
Ryc.	1.	Cztery	poglądy	(modele)	dotyczące	mechanizmu	kształtowania	i	organizacji		

przestrzeni	w	Polsce	po	II	wojnie	światowej	
Źródło:	za	W.	Maik	(1992,	s.	239)	

Pod	 koniec	 lat	 80.	 XX	 w.	 koncepcję	 wytwarzania	 przestrzeni	 podjęli		
w	Polsce	socjologowie,	a	pewnym	zwieńczeniem	rozważań	w	tym	zakresie	
było	 pierwsze	 wydanie	 pracy	 B.	 Jałowieckiego	 (1988)	 pod	 tytułem	 Spo‐
łeczne	wytwarzanie	przestrzeni.	Z	uwagi	na	to,	że	na	język	polski	nie	prze‐
łożono	kluczowej	pracy	H.	Lefebvre,	ani	 z	 francuskojęzycznego	oryginału	
(1974),	 ani	 z	 przekładu	 anglojęzycznego	 (1991)	 dokonanie	 pogłębionej	
analizy	stopnia	inspiracji	tą	pracą	jest	utrudnione.	Koncepcja	samej	pracy	
w	większym	 stopniu	 nawiązuje	 do	 pracy	M.	 Castellsa	 (1982	 [1972])4	 pt.	
Kwestia	miejska	 i	wprowadzonego	tam	modelu	pojęciowego,	w	tym	typo‐
logii	 przestrzeni	 opartej	 na	 założeniach	 marksistowskiej	 interpretacji	
rozwoju	 społecznego.	 B.	 Jałowiecki	 (2010)	wyróżnia	 pięć	 podstawowych	
form	przestrzeni,	tj.	formy	produkcji,	konsumpcji,	władzy,	symboliki	i	wy‐
miany.	 Zdaniem	 autora	 ich	 wyróżnienie	 pozwala	 na	 zbadanie	 znaczenia	
historycznego	form	oraz	 ich	funkcji	w	różnych	etapach	rozwoju	cywiliza‐
cyjnego.	W	koncepcji	przyjęto	marksistowską	wizję	rozwoju	społecznego,	
co	najbardziej	odznacza	się	w	wyróżnionych	determinantach	(czynnikach)	
społecznego	 wytwarzania	 przestrzeni.	 Zgodnie	 z	 Marksowską	 koncepcją	
kształtowania	 się	 formacji	 społecznej	 (por.	 Sztompka	 2005)	 część	 tych	
czynników	 określa	 jej	 bazę	 (dwa	 pierwsze	 wyróżnione	 –	 przyroda	 oraz	
technika	 i	 technologia),	 a	 część	 nadbudowę	 (system	 polityczny	 i	 system	
kultury,	w	 tym	panująca	 ideologia).	Wytwarzanie	przestrzeni	 i	 jej	 zmien‐
ność	są	pochodną	stosunków	produkcji	oraz	nadbudowy	w	postaci	okre‐
ślonego	systemu	panowania	politycznego.	Przyjęta	koncepcja	pracy	stwo‐
rzyła	 interesujący	 wywód	 historyczny,	 którego	 główna	 myśl	 obraca	 się	
wokół	różnic	(czynniki,	struktury	i	aktorzy)	triady	formacji	–	przedkapita‐
listycznych,	 kapitalistycznych	 oraz	 różnych	 dróg	 dalszych	 przekształceń		
w	okresie	socjalistycznym	i	postsocjalistycznym.	Interpretacja	B.	Jałowiec‐
kiego	 na	 bazie	marksistowskich	 koncepcji	 H.	 Lefebvre	 i	 w	 jeszcze	 więk‐
szym	zakresie	M.	Castellsa	jest	pewnym	dyskursywnym	ujęciem	na	pogra‐
niczu	 socjologii	 i	 historii,	 którego	 efektem	 jest	wskazanie	wytwarzanych	
																																																													

4	 B.	 Jałowiecki	 opatrzył	wstępem	polskie	wydanie	 tej	 pracy	 oraz	 był	 jednym		
z	tłumaczy.	
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form	przestrzennych.	Metoda	ta	ma	bardziej	charakter	egzemplaryczny	niż	
systematyczny	 i	 porządkujący.	 Trudność	 geograficznego	 odbioru	 pracy	
polega	 m.in.	 na	 braku	 refleksji,	 która	 towarzyszyła	 np.	 interpretacji		
D.	Harveya,	tzn.	wprowadzenia	dialektyki	społeczno‐przestrzennej,	w	któ‐
rej	 sama	przestrzeń	 (podłoże,	 składnik	materialno‐techniczny)	 jest	 istot‐
nym	 czynnikiem	 określającym	 zmiany	 społeczne,	 kulturowe	 i	 polityczne.	
Stąd	 też	 w	 opracowaniu	 nie	 zwrócono	 większej	 uwagi	 na	 takie	 funkcje	
przestrzeni,	które	tworzą	siatkę	odniesienia	czy	odgrywają	rolę	porządku‐
jącą	bądź	organizatora	życia	społecznego,	co	przejawia	się	np.	w	zastoso‐
waniu	m.in.	analizy	kartograficznej,	fotograficznej	i	innych	form	przedsta‐
wień	przestrzeni	(por.	Lisowski	2005).		

W	 przedmowie	 do	 drugiego	 wydania	 pracy	 Społeczne	 wytwarzanie	
przestrzeni	B.	Jałowiecki	(2010,	s.	9)	uzasadnia	potrzebę	powrotu	do	socjo‐
logii	 krytycznej,	 a	 za	 główny	 czynnik	 prowadzenia	 dyskusji	 naukowej	
uważa	uzewnętrzniający	się	w	przestrzeni	kryzys	wielkiego	miasta	 (kon‐
flikty,	 nierówności,	 sprzeczności	 rozwojowe,	 itp.).	 Sprostanie	 temu	 wy‐
zwaniu	 wymaga	 obecnie	 dużo	 większego	 zaangażowania	 w	 wyjaśnieniu	
czynników	na	wskroś	przestrzennych,	tzn.	uznania	nie	tylko	determinują‐
cej	 roli	 społeczeństwa	 w	 wytworzeniu	 przestrzennych	 form	 produkcji,	
konsumpcji,	władzy,	 itd.,	ale	również	potrzeby	zwrócenia	większej	uwagi	
na	 rolę	 przestrzeni	w	 budowaniu	 interakcji	 społecznych,	 tworzeniu	 spo‐
łecznego	postrzegania	 i	wyobrażenia	świata.	 Interesujące	w	tym	zakresie	
zasługi	 w	 tworzeniu	 podstaw	 wyjaśniania	 relacji	 społeczeństwo	 –	 prze‐
strzeń	wnieśli	m.in.	 D.	 Harvey,	 D.	 Gregory,	 E.	 Soja,	 A.	 Giddens,	 N.	 Thrift.		
A.	 Lisowski	 (2003)	w	pracy	 porządkującej	 problematykę	 koncepcji	 prze‐
strzeni	 w	 geografii	 człowieka	 zagadnienie	 „przedstawień	 przestrzeni”	
przyporządkował	 do	 rozważań	 nad	 przestrzenią	 społeczną5.	 Kluczowa	
rola	 tej	 koncepcji	 według	 autora	 polega	 na	 związku	 relacji	 społecznych		
i	struktur	przestrzennych.	Intersujący	wywód	dotyczący	kształtowania	się	
tradycji	geograficznej	interpretacji	i	twórczego	rozwoju	koncepcji	wytwa‐
rzania	przestrzeni	H.	Lefebvre	można	sprowadzić	do	kilku	konkluzji:	

1)	 koncepcja	H.	 Lefebvre	 ze	względu	na	wysoki	poziom	abstrakcji,	 nie‐
jednoznaczność	 i	 nieprecyzyjność	 stosowanych	 pojęć	 jest	 dość	 swobodnie	
interpretowana	 i	 transformowana	 na	 potrzeby	 różnych	 dziedzin	 wiedzy	
odnoszących	 się	 do	 problematyki	 przestrzeni	 społecznej	 (w	 geografii	 po‐
wszechne	uznanie	zdobyły	koncepcje	D.	Harveya	i	E.	Soja);	

																																																													
5	M.	 Czepczyński	 (2007)	problem	 „wytwarzania	przestrzeni”	 zaliczył	 do	nur‐

tów	nowej	geografii	kultury.	Wydaje	się,	że	ze	względu	na	ogólny	wzrost	zaintere‐
sowania	 kulturą	 w	 badaniach	 geograficznych	 i	 nie	 tylko	 geograficznych	 oraz	
zwracanie	uwagi	na	jej	rolę	w	kształtowaniu	relacji	społecznych	przez	wielu	filo‐
zofów	społecznych	(np.	P.	Bourdieu)	przyporządkowanie	koncepcji	„przedstawień	
przestrzennych”	jest	kwestią	umowy,	zależnie	od	położonych	akcentów	interpre‐
tacyjnych.				
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2)	 koncepcja	 wytwarzania	 przestrzeni	 i	 jej	 geograficzne	 interpretacje	
nawiązujące	do	różnych	sposobów	praktyk	przestrzennych	i	przedstawień	
przestrzennych	ewoluowały	w	czasie,	 zwracając	coraz	większą	uwagę	na	
przestrzenie	wyobrażone,	co	należy	wiązać	z	postmodernistycznymi	nur‐
tami	w	geografii	(por.	Dear	2002);	

3)	 w	 geograficznych	 rozważaniach	 nad	 koncepcją	 wytwarzania	 prze‐
strzeni	dużą	 rolę	odgrywa	 składnik	 teoretyczno‐metodologiczny,	 którego	
zakres	 zwiększał	 się	 przede	wszystkim	w	wyniku	 rozwoju	 ujęć	 krytycz‐
nych	oraz	zainteresowania	teorią	społeczną	(por.	Thrift	1996).	

Poza	 opisem	 koncepcji	 i	 ich	 wkładem	 w	 rozważania	 nad	 statusem		
i	 funkcjonowaniem	przestrzeni	 społecznej	 (por.	Lisowski	2003)	brak	 jest	
rodzimych	opracowań,	które	przybliżałyby	praktyki	badawcze	w	zakresie	
zastosowań	 koncepcji	 „przedstawień	 przestrzennych”	 dla	 studiów	 empi‐
rycznych,	zwłaszcza	o	charakterze	całościowym.	Czynnikami	ograniczają‐
cymi	 jest	 brak	 tłumaczeń	 (jednolita	 terminologia)	 kluczowych	 prac	 z	 za‐
kresu	 teorii	 geografii	 człowieka	 na	 język	 polski,	 małe	 zainteresowanie	
podstawami	 teoretyczno‐metodologicznymi.	 Z	 drugiej	 strony	 odnosi	 się	
wrażenie,	że	wieloletnia	dyskusja	(od	przełomu	lat	70.	i	80.	XX	w.)	w	geo‐
grafii	anglosaskiej	jest	zbyt	‘obciążona’	złożonym	wywodem	teoretycznym	
(filozoficznym)	przy	małym	zaangażowaniu	w	przełożenie	stawianych	tez	
na	 sferę	 praktyki	 badawczej	 (najczęściej	 stosowane	 są	 studia	 przypad‐
ków).	Jest	to	jednym	z	czynników,	które	utrudniają	adaptację	tej	niełatwej	
interpretacji	 zjawisk	 przestrzennych	 do	 naszej	 rzeczywistości	 społecznej	
oraz	jej	twórczą	egzemplifikację.	Stąd	też	w	rodzimej	literaturze	geograficz‐
nej	oprócz	próby	wyjaśnienia	podstaw	merytorycznych	koncepcji	przesta‐
wień	przestrzennych	oraz	odniesień	w	prezentacji	podstaw	merytorycznych	
określonego	problemu	brak	jest	kompleksowego	studium,	w	którym	w	wie‐
lowymiarowy	 sposób	 dokonałoby	 się	 interpretacji	 przestrzenni	 (państwa,	
regionu,	miasta)	w	myśl	koncepcji	przedstawień	przestrzennych.					

4. WNIOSKI	KOŃCOWE			

Współczesna	różnorodność	orientacji	badawczych	geografii	człowieka,	
a	wewnątrz	nich	wielość	ujęć,	podejść,	koncepcji,	 itd.	nie	 tworzy	 łatwego	
zadania	dla	tych,	którzy	chcieliby	dokonać	próby	syntezy	stanu	i	kondycji	
dyscypliny.	Koncepcja	 „wytwarzania	przestrzeni”,	 przez	niektórych	nazy‐
wana	 teorią,	 i	 jej	 geograficzne	 interpretacje	 w	 postaci	 intelektualnego	
wkładu	m.in.	D.	Harveya	i	E.	Soja	mają	duże	ambicje	całościowego	spojrze‐
nia	na	 środowisko	życia	 człowieka,	 zwłaszcza	w	kontekście	 łączenia	 róż‐
nych	sposobów	identyfikacji	zjawisk	przestrzennych.	Analiza	prac	geogra‐
ficznych	 i	 socjologicznych	 odwołujących	 się	 do	 wymienionych	 autorów	
wskazuję,	że	w	przypadku	praktyk	badawczych	(zastosowania)	koncepcje	
te	 są	 raczej	wykorzystywane	 do	 uzasadnienia	 podjęcia	 określonego	 pro‐
blemu	(por.	np.	Wójcik	2013;	Nacher	2008),	zwłaszcza	gdy	istnieje	zagro‐
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żenie	pojawiającymi	się	pytaniami	o	jego	„geograficzność”.	Przypomina	to	
otwieranie	 jednych	z	wielu	 „drzwiczek”	wśród	 takich	możliwości	dostęp‐
nych	 w	 dużej	 „szafie”	 (por.	 tab.	 1).	 Problem	 zastosowania	 koncepcji	 na‐
szkicowanej	przez	np.	D.	Harveya	 i	E.	Soja	polega	na	trudności	ze	zbudo‐
waniem	 całościowego	 studium	 badawczego	wraz	 z	 przyporządkowanym	
mu	aparatem	narzędziowym,	tak	aby	otwierając	wszystkie	„drzwiczki”	nie	
tylko	 ocenić	 zawartość	 „półek”	 ale	 spróbować	 również	 zbudować	 relację	
pomiędzy	umieszczonymi	 tam	 formami	przedstawień	przestrzeni	danego	
obiektu	geograficznego	(np.	państwa,	regionu,	miasta,	osiedla,	domu).	Ca‐
łościowa	 egzemplifikacja	 koncepcji	 przedstawień	 przestrzennych	 należy	
do	ambitnych,	a	zarazem	otwartych	zagadnień.	Socjologiczna	interpretacja	
koncepcji	„wytwarzania	przestrzeni”	(B.	Jałowiecki)	jest	trwałym	wkładem	
w	rozwój	zorientowanej	przestrzennie	teorii	społecznej.	
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The	concept	of	"spatial	representations"	in	human	geography	

Summary:	The	aim	of	this	study	is	to	present	sources	of	the	concept	of	spatial	repre‐
sentations	 and	 its	 relationship	 to	 the	 tradition	 of	 research	 into	 this	 issue	 in	 human	
geography	and	sociology.	The	problems	discussed	in	this	paper	include	the	questions	
concerning	 the	ability	 to	 translate	 the	concept	 into	 research	practice,	while	 showing	
past	 attempts	 in	 this	 regard	and	 the	potential	 for	 creative	and	practical	 endeavours.	
The	diversity	of	modern	research	orientations	in	human	geography,	with	its	multitude	
of	views,	approaches,	concepts,	etc.	becomes	a	challenge	for	those	trying	to	synthesise	
the	state	and	 condition	of	 this	 field.	 In	addition	 to	describing	 the	concepts	and	 their	
contributions	to	the	discussion	on	the	status	and	functioning	of	the	social	space,	there	
are	no	Polish	studies	into	the	application	of	the	concept	of	"spatial	representations"	in	
empirical	studies,	especially	comprehensive	ones.	Limiting	factors	include	the	lack	of	
Polish	 translations	 of	 key	works	 on	 the	 theory	 of	 human	 geography	 and	 the	 lack	 of	
interest	 in	 theoretical	and	methodological	 fundamentals.	On	 the	other	hand,	one	can	
have	 the	 impression	 that	 a	 long‐lasting	 discussion	 in	 English‐speaking	 geography	 is	
excessively	'burdened'	by	the	complex	theoretical	(philosophical)	discourse,	with	little	
relation	between	the	theses	and	the	research	practice	(case	studies	are	mostly	used).	
This	is	one	of	the	factors	that	make	it	difficult	to	adapt	this	complex	interpretation	of	
spatial	 phenomena	 to	 our	 social	 reality	 and	 to	 creatively	 exemplify	 it.	 Hence,	 apart	
from	an	attempt	at	explaining	the	factual	bases	for	the	concept	of	spatial	representa‐
tions	and	references	in	the	presentation	of	such	bases	in	certain	problems,	Polish	geo‐
graphic	 literature	 lacks	 a	 comprehensive	 study,	 that	 would	 interpret	 space	 (state,	
region,	city)	according	to	the	concept	of	spatial	representations	in	a	multidimensional	
manner.		

Keywords:	theory	of	human	geography,	spatial	representations,	social	geography.	

	

	
	



	

	

	
				
	
					
	
		
		
				
		
	
	
													
													
	
	
		



	

	

Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	9	
Nowe	i	stare	perspektywy	oraz	ujęcia	w	geografii	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku	
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GEOGRAFIA	WOBEC	KRYTYCZNEJ	TEORII	SPOŁECZNEJ:		
DOŚWIADCZENIA	I	PERSPEKTYWY.	CZY	W	POLSCE	POTRZEBUJEMY	

GEOGRAFII	KRYTYCZNEJ?	

Zarys	treści::	Tekst	zawiera	próbę	odpowiedzi	na	pytanie	o	przyczyny	nikłej	obecno‐
ści	 podejścia	 krytycznego	 w	 polskiej	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej	 i	 ukazać	 re‐
fleksję	wokół	 potrzeby	 jego	propagowania.	W	 jego	pierwszej	 części	 autorka	omawia	
wkład	teorii	krytycznej	we	współczesne	nauki	społeczne	oraz	jej	znaczenie	dla	świa‐
towej	geografii	krytycznej.	Przedstawia	m.in.	środowisko	skupione	wokół	czasopisma	
„Antipode”	 oraz	 	 podejście	 Międzynarodowej	 Grupy	 Geografii	 Krytycznej,	 podsumo‐
wując	także		dyskusje	wokół	relacji	między	geografią	krytyczną	i	geografią	radykalną.	
Podkreślając	 znaczenie	 kontekstu,	 w	 jakim	 funkcjonowały	 i	 funkcjonują	 środowiska	
geografów	krytycznych	w	różnych	regionach	i	krajach	świata,	właśnie	w	nim	upatruje	
powodów	braku	zainteresowania	podejściem	krytycznym	wśród	polskich	geografów.	
Argumentami	przemawiającymi	za	szerszym	włączeniem	tego	nurtu	w	prace	polskich	
geografów	społeczno‐ekonomicznych	są	zarówno	potrzeby	dydaktyczne,	 jak	 i	 szanse	
na	włączenie	się	w	dyskusje	wokół	dorobku	polskiej	 transformacji,	 co	mogłoby	pod‐
nieść	rangę	dyscypliny	wśród	innych	nauk	społecznych.	

Słowa	klucze:	teoria	krytyczna,	geografia	społeczno‐ekonomiczna	w	Polsce,	geografia	
krytyczna,	geografia	radykalna.		

1. WPROWADZENIE		

Teoria	krytyczna	jest	koncepcją	filozoficzną,	która	zakłada	„konieczność	
postrzegania	 przedmiotu	 poznania	 jako	 struktury	 o	 charakterze	 histo‐
ryczno‐dynamicznym	 i	 jednoczesnego	 nieustannego	 wiązania	 wysiłku	
teoretycznego	 z	 praktyką	 społeczną	 o	 charakterze	 emancypacyjnym”1.	
Autor	cytowanego	hasła	encyklopedycznego	podkreśla,	iż	„teoria	krytycz‐

																																																													
1	Encyklopedia	PWN	www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/teoria‐krytyczna.	
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na	 jest	 krytyczna	 w	podwójnym	 sensie;	 po	 pierwsze	 –	 zaznacza	 dystans	
w	stosunku	 do	 istniejącego	status	 quo	i	przeciwstawia	 mu	 wizję	 lepszego	
urządzenia	świata	społecznego,	po	drugie	–	uznając	taką	krytykę	w	znaczeniu	
potocznym	 za	 niewystarczającą	 –	 postuluje	 krytykę	 filozoficzną,	mającą	 na	
celu	wydobycie	ukrytych	założeń	i	mistyfikacji	procesu	poznania”2.			

Termin	 ‘teoria	krytyczna’	oznacza	 też	szeroki	 i	wewnętrznie	zróżnico‐
wany	nurt	nauk	społecznych	wyrastający	z	 inspiracji	wspomnianą	powy‐
żej	 koncepcją	 filozoficzną.	 U	 jego	 korzeni	 leży	 zarówno	 marksizm,	 jak		
i	wczesne	prace	tak	zwanej	szkoły	frankfurckiej,	w	tym	Maxa	Horkheime‐
ra,	autora	 tekstu	Teoria	 tradycyjna	a	 teoria	krytyczna	 (Horkheimer	1987;	
Walentowicz	2014),	a	także	ich	kontynuacja	w	pracach	Jürgena	Habermasa	
(Habermas	1983).	Dzisiejsze	 zróżnicowanie	 nurtu,	w	obrębie	 którego	 ła‐
twiej	dostrzec	silne	indywidualności	niż	spójność	programową,	nie	ułatwia	
jego	zwięzłej	charakterystyki	(Tormey,	Townshend	2010).		

Z	punktu	widzenia	 głównego	 tematu	niniejszego	 tekstu	 istotny	 jest	po‐
dzielany	 przez	 zwolenników	 teorii	 krytycznej	 sceptycyzm	 wobec	 założeń	
pozytywizmu.	W	pewnym	uproszczeniu	można	go	podsumować	w	następu‐
jący	 sposób:	w	 ujęciu	 teorii	 krytycznej	 rzeczywistość	 nie	 jest	 obiektywnie	
istniejącym,	 zewnętrznym	w	 stosunku	 do	 badacza	 bytem	 –	 jest	 tworzona	
przez	 ludzi	 (w	 tym	 także	przez	badacza),	 intersubiektywna	 i	 zmienna.	Nie	
podlega	ona	prawom,	które	 ‘zewnętrzny’	badacz	mógłby	odkrywać.	Szanse	
jej	poznania	są	ograniczone,	osoba	badacza	ma	ogromny	wpływ	na	badanie,	
a	 sam	 fakt,	 że	 jest	 ono	 realizowane	 zmienia	 rzeczywistość.	Nie	ma	 jednej,	
odpowiedniej	metody	 poznawania	 rzeczywistości	 –	 jej	 złożoność	wymaga	
pluralizmu	metodologicznego	oraz		podejść	interdyscyplinarnych.	Wreszcie	
–	badanie	nie	ma	na	celu	opisu	istniejącego	stanu	rzeczy	–	ma	prowadzić	do	
jego	zmiany,	wskazywać	pożądane	kierunki	przekształcania		rzeczywistości	
i	sposoby,	dzięki	którym	zmiany	będą	możliwe	(Ziółkowski	2008).		

Ścisły	związek	z	filozofią	 i	nonszalancki	stosunek	do	podziałów	dyscy‐
plinarnych,	sztywnych	wymogów	‘obiektywizmu’,	a	także	nacisk	na	warto‐
ści	 (zwłaszcza	 idee	wolności,	 równości,	 sprawiedliwości)	 sprzyjają	 stałej	
refleksji	 badaczy	 krytycznych	 nad	 miejscem	 naukowców	 w	 społeczeń‐
stwie,	 a	 zwłaszcza	 nad	 ich	 związkami	 z	 grupami	 sprawującymi	 władzę		
i	 podtrzymującymi	 społeczne	 status	 quo.	 Krytyka	 istniejącego	 porządku	
społecznego,	 ekonomicznego	 i	 politycznego	 dotyczy	więc	 obecnie	 całego	
systemu	 kapitalistycznego,	 ale	 obejmuje	 także	 tradycyjnie	 pojmowaną	
naukę,	pełniącą	 funkcję	mechanizmu	podtrzymującego	jego	istnienie	 i	ra‐
cjonalizującego	 interesy	 grup	 dominujących.	 Widać	 tu	 wyraźnie	 wpływ	
koncepcji	 hegemonii	 kulturowej	 Antonio	 Gramsciego	 i	 prac	 Foucaulta,	
piszącego	 o	 powiązaniach	 między	 wiedzą	 a	 władzą	 (Wróblewski	 2012).		
Elementem	krytyki	 istniejącego	porządku	 jest	 także	demaskowanie	ukry‐
tych	założeń	 leżących	u	podstaw	 	 ‘naukowych’	analiz,	diagnoz	 i	ocen,	de‐

																																																													
2		Ibidem.	
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konstrukcja	powszechnie	przyjmowanych	prawd,	dokonywana	celem	od‐
krycia	ukrytych	w	nich	form	dominacji.	

W	sferze	metodologii	 badań	zwolennicy	 teorii	krytycznej	 zwracają	 się	
ku	studiom	nad	rzeczywistymi	doświadczeniami		ludzi	i		ku	przyjmowaniu	
mikroperspektywy	badawczej.	Interesują	się	kategorią	dyskursu,	językiem	
i	 symbolami.	 Postulują	 poważne	 traktowanie	 łączenia	 badania	 z	 działa‐
niem.	

Teoria	 krytyczna	wywarła	 zróżnicowany	wpływ	na	poszczególne	dys‐
cypliny	 nauk	 społecznych,	 wyraźny	 zwłaszcza	 w	 przypadku	 socjologii,	
antropologii,	 studiów	 kulturowych,	 pedagogiki,	 a	 nawet	 stosunków	mię‐
dzynarodowych.	 W	 obrębie	 wymienionych	 dyscyplin	 znalazła	 i	 znajduje	
nadal	odzwierciedlenie	także	w	piśmiennictwie	polskim	zarówno	za	spra‐
wą	tłumaczeń	prac	autorów	zachodnich,	jak	i		tekstów	rodzimych	autorów.	
Podejście	krytyczne	znane	jest	jej	przedstawicielom	od	dawna,	czego	prze‐
jawem	 w	 socjologii	 jest	 przykładowo	 książka	 Janusza	 Muchy,	 Socjologia	
jako	 krytyka	 społeczna.	Orientacja	 radykalna	 i	 krytyczna	we	współczesnej	
socjologii	zachodniej,	wydana	przez	PWN	już	w	roku	1986,	czy	publikowa‐
ne	 w	 tym	 samym	 czasie	 tłumaczenia	 prac	 Horkheimera	 i	 Habermasa.	
Obecność	 ‘socjologii	krytycznej’	w	treściach	wykorzystywanych	w	dydak‐
tyce	podręczników3,	a	także	fakt	że	bywa	tematem	artykułów	publikowa‐
nych	w	 polskich	 czasopismach4,	 nie	wyrzuca	 jej	 poza	 zakres	 dyscypliny.	
Interesującym	przykładem	wkraczania	 teorii	krytycznej	do	praktyki	nau‐
czania	 jest	 podręcznik	 Pedagogika	 emancypacyjna.	 Rozwój	 świadomości	
krytycznej	człowieka		autorstwa	Marii	Czerepaniak‐Walczak	(2006).	

Zdaniem	autorki	nikły	rezonans	teorii	krytycznej	wśród	współzesnych	
polskich	 geografów	 wart	 jest	 zastanowienia.	 Pozostaje	 on	 w	 kontraście	
zarówno	 wobec	 popularności	 ‘geografii	 krytycznej’	 w	 życiu	 naukowym	
krajów	Zachodu	i	globalnego	Południa,	 jak	i	wobec	rosnącego	zaintereso‐
wania	 przestrzenią	 wśród	 przedstawicieli	 nauk	 humanistycznych,	 	 nauk	
społecznych	 oraz	 działaczy	 społecznych,	 w	 tym	 zwłaszcza	 tak	 zwanych	
aktywistów	miejskich,	odwołujących	się	bezpośrednio	bądź	pośrednio	do	
teorii	krytycznej.	Niniejszy	tekst	stanowi	próbę	wyjaśnienia	tła	tego	zjawi‐
ska	i	odpowiedzi	na	pytanie,	czy	podejście	krytyczne	w	geografii	jest	nam	
dzisiaj	w	Polsce	potrzebne.	

	 	

																																																													
3	Na	przykład:	Turner	2012,	rozdz.	7.	Teoria	krytyczna;		Ziółkowski	2008,	s.	15–31.	
4	 Na	 przykład	 teksty	 publikowane	w	 piśmie	 „Kultura	 i	 Społeczeństwo”:	 Ziół‐

kowski	1998;	Zarycki	2009.	
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2. GEOGRAFIA	KRYTYCZNA	

Oxfordzki	słownik	geografii	człowieka	określa		geografię	krytyczną	jako	
„zróżnicowany	zestaw	poglądów	 i	praktyk,	które	 łączy	 ‘wspólne	zaangażo‐
wanie	w	politykę	emancypacyjną	w	obrębie	dyscypliny	i	poza	nią,	w	promo‐
wanie	postępowej	zmiany	społecznej	i	rozwój	szerokiego	zakresu	teorii	kry‐
tycznych,	 i	w	 ich	zastosowanie	w	badaniach	geograficznych	 i	politycznych”	
(Painter	2000,	s.	126)5.	Z	geografią	krytyczną	związane	są	 takie	postacie,	
jak	David	Harvey,	 Richard	 Peet,	Neil	 Smith,	 Dianne	Rocheleau,	 Julie	 Gra‐
ham,		Katherine	Gibson,	Edward	Soja	czy	Doreen	Massey.	Poświęcone	są	jej		
wyspecjalizowane	czasopisma:	najbardziej	znane	 „Antipode”,	wyrastające	
z	 nurtu	 geografii	 radykalnej6,	 oraz	mniej	 znane	 „ACME:	 An	 International		
E‐Journal	 for	 Critical	 Geographies”7,	 	 a	 także	 serie	wydawnicze,	 takie	 jak	
Critical	Geographies	wydawnictwa	Routledge8,	California	Studies	in	Critical	
Human	 Geography9	 czy	 publikacje	 książkowe	 wydawnictwa	 Praxis	
(e)Press10.	 	 Funkcjonują	 także	 mniej	 lub	 bardziej	 sformalizowane	 grupy	
badawcze	organizujące	debatę	krytyczną	–	także	w	formie	międzynarodo‐
wych	 konferencji.	 Nie	 licząc	 środowiska	 skupionego	 wokół	 czasopisma	
„Antipode”,	 wyróżniłabym	 wśród	 nich	 Międzynarodową	 Grupę	 Geografii	
Krytycznej	 (International	 Critical	 Geography	 Group)	 organizującą	 konfe‐
rencje	 geografii	 krytycznej	 od	 roku	1997	 (Smith,	Desbiens	1999).	Konfe‐
rencje	odbywają	się	w	różnych	częściach	świata,	co	pozwala	na	udział	ba‐
daczy,	 którym	 trudno	 jest	 docierać	 na	 duże,	 międzynarodowe	 imprezy	
naukowe11.	 	 Do	 kręgu	 geografii	 krytycznej	można	 też	 zaliczyć	 inicjatywy	
funkcjonujące	 w	 środowiskach	 geografów	 hiszpańskojęzycznych.	 Tu	 za	

																																																													
5	Johnston	et	al.	2000.	
6	„Antipode.	A	Journal	of	Radical	Geography”	znajduje	się	na	liście	punktowa‐

nych	czasopism	MNiSW	–	w	kategorii	A,	z	punktacją	wynoszącą	40.	
7	Na	stronie	czasopisma	można	przeczytać,	że	ma	ono	na	celu	stworzenie	miej‐

sca	dla	publikacji	krytycznych	prac	dotyczących	przestrzeni,	powstających	w	ra‐
mach	nauk	społecznych	–	w	tym	pisanych	z	takich	perspektyw,	jak:	„anarchistycz‐
na,		antykolonialna,		anty‐rasistowska,	pro	środowiskowa,	feministyczna,	marksi‐
stowska,		nie	reprezentatywna,	postkolonialna,	poststrukturalna,	queer,	sytuacjo‐
nistyczna	 i	 socjalistyczna.	 Analiza	 krytyczna	 rozumiana	 jest	 jako	 część	 praxis	
zmian	społecznych	i	politycznych	mających	na	celu	ujawnianie,	demontaż	i	prze‐
kształcanie	 istniejących	 stosunków,	 systemów	 i	 struktur	wyzysku,	 ucisku,	 impe‐
rializmu,	 neoliberalizmu,	 agresywnego	 nacjonalizmu	 i	 zniszczenia	 środowiska	
przyrodniczego”	http://www.acme‐journal.org/Home.html.	

8	W	tej	serii	ukazały	się	m.in.	takie	teksty,	jak:	May,	Thrift	2001.		
9	Na	przykład:	Harvey	2001b.	
10	Bauder,	Engel	Di‐Mauro	2008;	Fuller,	Kitchin	2004.		
11	Pierwsza	konferencja	odbyła	się	w	roku	1997	w	Vancouver,	kolejne:	w	roku	

2000	w	Daegu,	Korea	Południowa;	2002	w	Békéscsaba;	2005	w	Mexico	City;	2007	
–	Mumbai,	2011	we	Frankfurcie;	w	roku	2015	konferencja	odbędzie	się	w	Ramal‐
lahl.	
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najtrwalsze	–	o	szerszym	zasięgu	i	nieco	innym	charakterze	niż		Międzyna‐
rodowa	Grupa	Geografii	 Krytycznej	 –	 uznać	 należy	 środowisko	 skupione	
od	roku	1976	na	Uniwersytecie	w	Barcelonie,	najpierw	wokół		czasopisma	
„GeoCrítica”,	które	znalazło	potem	kontynuację	w	elektronicznym	czasopi‐
śmie	 „Scripta	 Nova”12	 i	 licznych	 inicjatywach	 sieciowych	 ułatwiających	
kontakty	 akademickie	 i	 dostęp	 do	 zasobów	 bibliograficznych13.	 Aktywne	
są	także	latynoamerykańskie	grupy	geografów	krytycznych.		

Podobnie	jak	w	wypadku	krytycznych	nauk	społecznych,	geografia	kry‐
tyczna	 obejmuje	 szeroki	 zakres	 odmiennych	 i	 często	 ścierających	 się		
w	 debatach	 postaw.	 Ich	 wspólne	 cechy	 zawarte	 są	 m.in.	 w	 manifeście	
wspomnianej	już	Międzynarodowej	Grupy	Geografii	Krytycznej.			

„Jesteśmy	‘krytyczni’,	ponieważ	walczymy	o	zmianę	społeczną	nastawioną	
na	obalenie	dominującego	systemu	kapitalistycznego	wyzysku,	ucisku	opar‐
tego	na	różnicach	płci,	rasy	 i	orientacji	seksualnej,	[walczymy	o	kres]	 impe‐
rializmu,	nacjonalistycznego	 szowinizmu,	niszczenia	 środowiska	przyrodni‐
czego.	Jesteśmy	krytyczni,	ponieważ	odmawiamy	dobrowolnej	izolacji	badań	
akademickich,	wierząc,	że	nauki	społeczne	należą	do	ludzi,	a	nie	do	uniwer‐
sytetów	przypominających	coraz	bardziej	korporacje.	(….)	przeciwstawiamy	
się	istniejącym	dziś	systemom	wyzysku	i	ucisku,	łącząc	się	z	ruchami	społecz‐
nymi	działającymi	poza	środowiskiem	akademickim	na	rzecz	zmian	społecz‐
nych.	 Jesteśmy	 krytyczni,	 ponieważ	 staramy	 się	 budować	 alternatywne		
społeczeństwo,	które	szanuje	różnice	społeczne,	ale	nie	uzależnia	od	nich	in‐
dywidualnych	i	grupowych	szans	gospodarczych	i	społecznych”.	Dalsza	część	
tekstu	 dotyczy	wymiaru	międzynarodowego	 grupy:	 „Jesteśmy	grupą	 ‘mię‐
dzynarodową’,	bo	uważamy,	że	zbyt	długo	udawało	się	dzielić	ludzi	o	podob‐
nych	zainteresowaniach	z	powodu	ich	odmiennych	narodowości,	(….)	bo	cha‐
rakter	 międzynarodowy	 mają	 też	 systemy	 społeczne	 i	 założenia	 wyzysku		
i	ucisku	 skrywające	 się	pod	hasłem	globalizacji	 (…),	bo	opowiadamy	 się	za	
wielokulturowością”.	Manifest	kończy	się	odniesieniami	do	geografii:	„wie‐
rzymy,	że	rzeczywiste	Geografie	wyrażają	i	utrwalają	nierówności	społeczne,	
tak	jak	systemy	społeczne	tworzą	wizerunki	świata	geograficznego.	Jesteśmy	
krytyczni	i	jesteśmy	geografami	internacjonalistycznymi,	bo	nasza	dyscyplina	
długo	służyła	celom	kolonialnym,	imperialnym	i	nacjonalistycznym,	konstru‐
ując	dyskursy	ideologiczne	legitymizujące	i	utrwalające	nierówności	społecz‐
ne.	Pracujemy	jako	geografowie,	ponieważ	wierzymy,	że	rzetelne	poznawanie	
świata	i	jego	zróżnicowania	geograficznego,	od	skali	lokalnej	po	globalną,	sta‐
nowi	klucz	umożliwiający	konfrontację	z	władzą	polityczną.	 	Pracujemy	 jako	
geografowie,	ponieważ	budowa	alternatywnego	społeczeństwa	polega	na	two‐
rzeniu	nowej	 tkanki	 społecznej,	politycznej	 i	ekonomicznej	w	kontekstach	 lo‐
kalnych	 i	globalnych.	 	Międzynarodowa	Grupa	Geografii	Krytycznej	zaprasza	

																																																													
12	Podobnie	jak	„Antipode,	Scripta	Nova”	jest	na	liście	A	czasopism	punktowa‐

nych	przez	MNiSW	(15	punktów).	
13	W	kolekcji	publikacji	„Geo‐Crítica”		ukazała	się	w	roku	1984	praca	Zbigniewa	

Rykla	Geografía	dialéctica:	una	perspectiva	polaca.	
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do	swego	grona	teoretyków,	badaczy	i	aktywistów	z	całego	świata,	identyfiku‐
jących	się	z	tym	szeroko	pojmowanym	zaangażowaniem	w	zmianę	społeczno‐
geograficzną”	(http://internationalcriticalgeography.org/).	

Choć	polskiego	czytelnika	język	manifestu	może	drażnić	w	zestawieniu	
z	 faktem,	 że	 grupa	 prowadzi	 działalność	 naukową	 i	 choć	 tekst	 sugeruje	
ścisły	związek	geografów	krytycznych	z	nurtem	radykalnym,	zdecydowa‐
łam	się	przytoczyć	 jego	obszerne	fragmenty,	bo	oddają	one	 ‘ducha’	grupy		
i	 podsumowują	 w	 bardzo	 prostej	 formie	 najważniejsze,	 z	 jej	 punktu	wi‐
dzenia,	elementy	geografii	krytycznej:	radykalizm	w	dążeniu	do	podważa‐
nia	 istniejącego	 status	 quo,	 zaangażowanie	 w	 zmianę,	 samoświadomość.	
Warto	odnotować,	że	poglądy	członków	grupy	wyrastają	nie	tylko	ze	spe‐
kulacji	 i	 	 refleksji	 teoretycznych,	ale	 także	 	 z	bezpośrednich	doświadczeń	
badawczych,	a	 często	 też	z	życia	w	postkolonialnych	krajach	 	Globalnego	
Południa,	w	których	percepcja	opresyjnego	charakteru	systemu	globalne‐
go	i	niesprawiedliwych	relacji	społecznych,	jakie	tworzy	i	utrwala	jest	bar‐
dzo	 ostra.	 Wyraźniej	 widać	 tam	 też	 związki	 nauki	 z	 interesami	 elit	 i	 jej	
służebność	wobec	dominującego	systemu	władzy,	a	także	zderzenie	lokal‐
nych	wartości	kulturowych	z	narzucanym	systemem	wartości	zachodnich.	
W	pracach	członków	grupy	poważnie	traktowany	jest	wątek	wytwarzania	
wiedzy,	konsekwencji	 funkcjonowania	geografii	w	strukturach	akademic‐
kich	 kształtowanych	 według	 zachodnich	 wzorców,	 dominacji	 języka	 an‐
gielskiego	w	światowym	systemie	nauki,	co	ogranicza	możliwości	publika‐
cji	prac	 	 innych	niż	anglo‐amerykańskie	środowisk	w	wiodących	czasopi‐
smach	anglojęzycznych	i	utrudnia	szerszą	wymianę	myśli	–	widać	to	zwłasz‐
cza	w	wypadku	relacji	między	europejskimi	czy	amerykańskimi	badaczami	
globalnego	 Południa	 i	 środowiskami	 naukowymi	 ośrodków	 afrykańskich,	
azjatyckich	 lub	 nawet	 latynoamerykańskich	 (Ramírez	 Velázquez	 2000;	
2003).	Krytyczna	dekonstrukcja	pojęć	funkcjonujących	zarówno	w	dyskur‐
sie	 naukowym,	 jak	 i	 politycznym	 oraz	 ich	 wzajemnych	 związków,	 wyja‐
śniania	ukrytego	podłoża	i	niejasnych	uwikłań	bezkrytycznie	stosowanych	
koncepcji	 i	 terminów,	 a	 także	 ich	wpływu	na	badania	–	 to	kolejny	wątek	
podejmowany	zwłaszcza	przez	geografów	uprawiających	krytyczne	bada‐
nia	nad	rozwojem	(Power	2003).	Jak	już	pisałam,	charakter	grupy	i	posta‐
wy	badawcze	jej	członków	mocno	wyrastają	z	kontekstu	w	jakim	działają	
indywidualnie	i	jako	społeczność.	Do	instytucjonalnego	ukonstytuowania	się	
grupy	przyczyniły	się	także	konkretne	wydarzenia	łączące	świat	akademic‐
kich	 geografów	w	Wielkiej	 Brytanii	 z	 protestami	 jednej	 z	 grup	 etnicznych		
z	 delty	Nigru	 przeciw	 ekspansji	 koncernu	 naftowego	 Shell,	 o	 czym	będzie	
mowa	dalej.			

Z	 punktu	 widzenia	 polskiego	 czytelnika	 istotne	 jest	 zarówno	 szersze	
pokazanie	wspomnianego	kontekstu,	w	jakim	kształtowały	się	środowiska	
geografów	krytycznych	pod	koniec	wieku	XX	jak	i	omówienie	relacji	mię‐
dzy	 geografią	 krytyczną	 oraz	 lepiej	 rozpoznawaną,	 m.in.	 dzięki	 tekstom		
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i	 opracowaniom	 Konrada	 Dramowicza14,	 geografią	 radykalną.	 	 Niektóre	
środowiska,	w	tym	część	badaczy	związanych	z	„Antipode”	utożsamiają	ze	
sobą	obydwa	nurty	pisząc	o	‘geografii	radykalnej/krytycznej’,	podczas	gdy	
inni	wyraźnie	rozróżniają	ich	genezę	oraz	charakter.	W	ujęciu	Lawrence’a	
Berga,	 autora	 rozbudowanego	 hasła	 poświęconego	 krytycznej	 geografii	
człowieka,	w	Encyklopedii	Geografii	wydawnictwa	Sage	(Berg	2012),	geo‐
grafia	krytyczna	ukształtowała	się	w	pełni	dopiero	w	latach	90.	XX	wieku		
i	wchłonęła	 różne	wcześniejsze	 i	 późniejsze	nurty	krytyczne	 i	 radykalne.	
Wśród	 autorów,	 którzy	 wnieśli	 największy	 wkład	 w	 kształtowanie	 się	
wczesnej	 geografii	 krytycznej,	 oprócz	Marksa	 i	 Engelsa,	 w	 tekście	 Berga	
wymienieni	 są:	geografowie	–	anarchiści:	Élisée	Reclus	oraz	Piotr	Kropo‐
tkin,		a	także	Karl	Wittfogel,	przedstawiciel	wspominanej	we	wstępie	szko‐
ły	 frankfurckiej,	 oraz	 francuscy	 geografowie	 związani	 z	 ruchem	 komuni‐
stycznym:		Pierre	George	i	Jean	Tricart,	a	więc	postacie	uważane	także	za	
prekursorów	nurtu	radykalnego	(Dramowicz	1984a).		Geografia	radykalna	
traktowana	jest	przez	Berga	jako	kolejny,	po	wymienionych,		nurt	budują‐
cy	podejście	krytyczne.		Obok	najbardziej	znanej	grupy	anglofońskiej		geo‐
grafii	radykalnej		lat	70.	XX		skupionej	od	roku	1969	wokół	„Antipode”,	dla	
której	 fundamentalnym	tekstem	była	praca	Davida	Harveya	Social	 Justice	
and	 the	 City	 (1973),	 Berg	 wspomina	 też	 o	 mniejszych	 ośrodkach,	 gdzie		
w	tym	samym	czasie,	w	którym	działało	środowisko	„Antipode”	rozwijano	
podejście	 krytyczne:	 Nordyckie	 Sympozja	 Geografii	 Krytycznej	 (Nordic	
Symposium	 on	 Critical	 Geography)	 aktywne	 od	 roku	 1980,	 Śródziemno‐
morskie	 Seminaria	 Egejskie,	 geografowie	 latynoamerykańscy	 skupieni	
wokół	 Miltona	 Santosa.	 Grupy	 geografów	 krytycznych	 i	 radykalnych	 po‐
wiązane	 ze	 środowiskami	 brytyjskimi	 i	 amerykańskimi	 działały	 także		
w	Australii,	Nowej	Zelandii	i	Południowej	Afryce.		

Berg	analizuje	kluczowe	momenty	i	zjawiska	w	procesie		kształtowania	
się	 geografii	 krytycznej,	 	 która	w	pełni	 ukształtowała	 się	po	 okresie	 roz‐
kwitu	geografii	radykalnej.	Zalicza	do	nich	pojawienie	się	geografii	femini‐
stycznej	–	 tylko	częściowo	mieszczącej	 się	w	projekcie	 radykalnym	 i	wy‐
magającej	rozszerzenia	ram	koncepcyjnych	podejścia	krytycznego.	Po	niej	
wyrastały	kolejne	kręgi	zainteresowań,	które	nie	odnajdowały	się	w	dys‐
kursie	 geografów	 radykalnych	 lub	wyznaczały	 nowe	 pola	 badawcze	 nie‐
przystające	do	zainteresowań	geografów	radykalnych	(na	przykład	bada‐
nia	 nad	 światem	 społeczno‐przestrzennym	 osób	 niepełnosprawnych).	
Znalazły	one	 teoretyczny	patronat	w	koncepcjach	postmodernistycznych,	
odrzucających	wielkie	metanarracje.	Choć	nie	zyskały	one	wielkiej	popular‐
ności	ani	w	Wielkiej	Brytanii,	ani	w	Stanach	Zjednoczonych,	stanowiły	wy‐
zwanie	dla	geografii	radykalnej,	budząc	większe	zainteresowanie	w	krajach,	
gdzie	 jej	wpływy	były	mniejsze	(na	przykład	w	Australii	 i	Nowej	Zelandii).	
Stosunkowo	 liczna	 grupa	 geografów	 znalazła	 inspiracje	 w	 związanych		

																																																													
14	Dramowicz	1984,	s.	147–167.	
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z	 postmodernizmem	 poglądach	 poststrukturalistów,	 i	 to	 –	 zdaniem	 Berga	
(2012,	 s.	 619)	 –	 przyczyniło	 się	do	wypierania	 określenia	 ‘geografia	 rady‐
kalna’	wiązanego	przede	wszystkim	z	marksizmem	i	lewicą,	przez	–	mające	
szersze	i	mniej	jednoznaczne	znaczenie	–	pojęcie	‘geografii	krytycznej’.		

Samo	instytucjonalne	pojawienie	się	grupy	geografów	krytycznych	mia‐
ło	natomiast	związek	ze	zmianami	organizacyjnymi	w	brytyjskiej	geografii,	
które	przede	wszystkim	dla	geografów	 identyfikujących	się	z	opcją	 rady‐
kalną,	 ale	 nie	 tylko	 dla	 nich,	 	 oznaczały	 trudne	 wybory	 etyczne.	 Warto	
przytoczyć	tę	historię,	relacjonując	ją	za	Bergiem.		Instytut	Geografów	Bry‐
tyjskich	(IBG),	zrzeszający	geografów	akademickich,	zdecydowano	się	po‐
łączyć	z	Królewskim	Towarzystwem	Geograficznym	(RGS).	Nowa	instytu‐
cja	 posługująca	 się	 w	 nazwie	 zbitką	 nazw	 składowych	 RGS‐IBG	 zyskała	
głównego	 sponsora,	międzynarodową	 firmę	Royal	Dutch	 Shell.	 Shell	 eks‐
ploatował	w	 tym	okresie	 złoża	w	Delcie	Nigru,	 co	 spotykało	 się	 z	 prote‐
stami	 miejscowej	 ludności,	 grupy	 etnicznej	 Ogoni,	 oskarżającej	 koncern		
o	niszczenie	środowiska.	Kryzys	trwał	przez	kilka	lat	–	w	roku	1995	nige‐
ryjski	 wojskowy	 reżim	 zainteresowany	 przywróceniem	 eksploatacji	 złóż		
w	regionie	Ogoni	 zdecydował	się	na	aresztowanie	 i	 egzekucję	dziewięciu	
przywódców	protestu,	wśród	których	był	 też	znany	pisarz	 i	działacz	Ken	
Saro‐Wiwa.	Grupa	geografów	brytyjskich	od	początku	przeciwstawiała	się	
przyjmowaniu	 finansowego	wsparcia	od	koncernu	próbując	doprowadzić	
do	uchwalenia	stosownego	dokumentu.	W	obliczu	wyraźnego	oporu,	prze‐
de	wszystkim	ze	strony	władz	nowej	organizacji	i	członków		Królewskiego	
Towarzystwa	 Geograficznego,	 zdecydowano	 się	 na	 utworzenie	 alterna‐
tywnej	struktury,	która	początkowo	miała	jedynie	wspierać	protest	wobec	
sponsoringu	 Shella	 i	 doprowadzić	 do	 jego	 zakończenia.	 Po	 ostatecznym	
niepowodzeniu	 tego	 przedsięwzięcia	 i	 dramatycznych	 represjach,	 jakie	
dotknęły	 działaczy	 Ogoni,	 po	 roku	 1995,	 struktura	 ta	 przekształciła	 się		
w	 alternatywną	 organizację	 Forum	 Geografii	 Krytycznej	 Online	 (Critical	
Geography	Forum	online),	 które	dało	początek	wspomnianej	 już	Między‐
narodowej	Grupie	Geografii	Krytycznej.		

Choć	sama	grupa	wciąż	ma	ograniczoną	siłę	bezpośredniego	oddziały‐
wania	i	po	śmierci	Neila	Smitha	w	roku	2012	przechodzi	kryzys15,	akade‐
micki	status	szeroko	rozumianej	geografii	krytycznej	 jest	obecnie	wysoki.	
Jak	pisze	Berg		

„Geografia	 krytyczna	 jest	 teraz	 zinstytucjonalizowana	w	większości	 za‐
chodnich	środowisk	akademickich.	O	ile	można	się	zastanawiać,	czy	zdobyła	
już	przewagę	nad	innymi	nurtami	geografii	w	Wielkiej	Brytanii,	to	z	pewno‐
ścią	mocno	rośnie	w	siłę	w	 takich	miejscach,	 	 jak	Australia,	Kanada,	Dania,	
Finlandia,	Nowa	 Zelandia,	 Szwecja	 i	 	 Stany	 Zjednoczone.	W	wielu	 spośród	
nich,	geografowie	krytyczni	często	zajmują	obecnie	wysokie	 stanowiska	za‐

																																																													
15	Opinia	jednej	z	członkiń	grupy	–	Blanki	Ramirez	Velázquez,	wyrażona	w	roz‐

mowie	z	autorką	w	lipcu	2013	r.	
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równo	 w	 strukturach	macierzystych	 uczelni,	 jak	 w	 szerszych	 instytucjach	
akademickich.	Takie	 usytuowanie	 geografii	 krytycznej	 jako	 niemal	 norma‐
tywnego	nurtu	zmienia	geografię	człowieka,		ale	ma	wpływ	też	na		przeobra‐
żenia	w	 łonie	samej	geografii	krytycznej.	W	ramach	„dojrzałego”	 już	podej‐
ścia	 nie	 ma	 potrzeby	 składania	 deklaracji	 programowych	 i	 powtarzania,	
czym	powinna	być	geografia.	W	zamian,	geografowie	krytyczni	wykorzystują	
szeroki	zakres	krytycznych	 teorii	społecznych	 jako	podstawy	 istotnych	 [em‐
pirycznych],	badań	nad	geografiami	 ludzkiej	egzystencji.	Równocześnie	roz‐
wijają	w	 obrębie	 geografii	 krytyczną	 refleksję	nad	 takimi	 kategoriami,	 jak	
podziały	klasowe,	kolonializm,	nierówności,	niesprawiedliwość,	rasizm	i	sek‐
sizm.	Wreszcie,	wielu	 geografów	 krytycznych	 (…)	 angażuje	 się	w	 badania,	
które	 radykalnie	 kwestionują	 poglądy	 na	 to,	 jak	 poznajemy	 świat	 i	 jak	 go	
przedstawiamy,	co	być	może	znowu	doprowadzi	nas	do	nowej,	innej	geografii	
radykalnej”	(Berg	2000,	s.	620).		

Lektura	 publikacji	 dostępnych	 w	 ACME,	 „Antipode”,	 czy	 seriach	 wy‐
dawniczych	 wydawanych	 pod	 szyldem	 geografii	 krytycznej	 potwierdza	
opinie	Berga.	Współczesnym	geografom	krytycznym	nie	można	już	zarzu‐
cić,	 tak	 jak	 kiedyś	 geografom	 radykalnym,	 ograniczania	 się	 do	 deklaracji		
i	płynnych	dywagacji	teoretycznych.	Spektrum	ich	tematycznych	zaintere‐
sowań	 jest	 dzisiaj	 niezwykle	 szerokie	 –	 i	 obok	 problematyki	 społeczno‐
ekono‐micznej	wkracza	także	w	obszary	humanistyki.	Krytyczna	geografia	
kulturowa	 doczekała	 się	 niemal	 klasycznego	 już	 podręcznika	 akademic‐
kiego	 (Mitchell	 2000),	 	 rozbudowanego	 opracowania	 słownikowego	 naj‐
ważniejszych	 pojęć	 (Atkinson,	 Jackson,	 Sibley,	Washbourn	 2005)	 i	 wielu	
publikacji	relacjonujących	konkretne	badania.		

Interesującym	przykładem	ujęć	krytycznych	jest	tak	zwana	kartografia	
krytyczna	(Harley	1989;	Wood	1992;	Crampton	2001)	wyrastająca	z	zało‐
żenia,	 iż	mapy	nigdy	nie	były	neutralnym	nośnikiem	obiektywnej	wiedzy		
o	świecie:	reprezentując	terytorium,	równocześnie	je	konstytuują16.			

Ważnym,	 żywym	 i	 zróżnicowanym	 zjawiskiem	 w	 obrębie	 nurtu	 kry‐
tycznego	 jest	 mająca	 już	 mocną	 pozycję	 zarówno	 w	 geografii	 ośrodków	
zachodnich,	 jak	 i	 na	 globalnym	 Południu,	 geografia	 feministyczna.	 Jej	
przedstawiciele	 prowadzą	 studia	 z	 zakresu	 geografii	 społecznej,	 ekono‐
micznej,	 jak	 i	 kulturowej,	 poszukują	 własnych	 metod	 i	 technik	 badaw‐
czych.	Wokół	komisji	Gender	and	Geography	powstało	prężne,	międzyna‐
rodowe	środowisko	utożsamiające	się	z	geografią	krytyczną.	

Innym,	zdobywającym	coraz	większe	znaczenie	i	wspomnianym	już	po‐
średnio		wątkiem	geografii	krytycznej	jest	podejście	postkolonialne	(Sharp	
2009;	Lisocka‐Jaegermann	2011a;	b).	Aktywni	są	także	geografowie	zain‐
teresowani	problematyką	związków	z	teoretycznymi	podejściami	geografii	
krytycznej	i	praktyką	społeczną	(Fuller,	Kitchin	2004;	Maxey	2004).	

																																																													
16	Patrz	Rybicka	2014,	m.in.,	s.	142–151.	
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Podsumowaniem	 najważniejszych	 tendencji	 i	 problemów	 związanych		
z	 uprawianiem	 geografii	 	 krytycznej	 zajął	 się	Nicholas	 Blomley	 (Blomley	
2006;	2008).	Ciekawych	dla	polskiego	 czytelnika	przemyśleń	dostarczaja	
artykuły	 relacjonujące	 obecność/nieobecność	 geografii	 krytycznej	w	 róż‐
nych	krajach	(Timar	2003;	Simonsen	2004;	Raju	2004;	Ramírez	Velázquez	
2004;	Belina,	Best,	Naumann	2009).	

3. 	PODEJŚCIE	KRYTYCZNE	W	POLSKIEJ	GEOGRAFII		

Paradoksalnie	 mogłoby	 się	 wydawać,	 że	 zainteresowanie	 podejściem	
krytycznym	 –	 nie	 tylko	w	wydaniu	 radykalnym	 –	 ale	 rozumiane	 szerzej,	
obejmujące	troskę	o	filozoficzne	i	teoretyczne	krytyczne	podstawy	geogra‐
fii,	 	było	wśród	polskich	geografów	większe	pod	koniec	 lat	70.	 i	w	 latach	
80.	XX	wieku	niż	obecnie.	Świadczyć	o	tym	mogą	przede	wszystkim	teksty	
zamieszczane	 w	 kolejnych	 tomach	 „Przeglądu	 Zagranicznej	 Literatury	
Geograficznej”,	 wydawanych	 przez	 Instytut	 Geografii	 i	 Przestrzennego	
Zagospodarowania	PAN.	Znalazło	się	wsród	nich	m.in.	tłumaczenie	artyku‐
łu	 	B.	T.	Asheima	pod	znamiennym	tytułem:	Geografia	społeczna	–	 ideolo‐
gia	państwa	dobrobytu	czy	krytyczna	nauka	społeczna?	(Asheim	1981),	jak		
i	wspominany	już	tekst	autorstwa	Konrada	Dramowicza:	Geografia	z	groź‐
ną	twarzą	–	rozważania	o	geografii	radykalnej		(Dramowicz	1984a),	wciąż	
stanowiący,	 o	 ile	mi	wiadomo,	 najpełniejsze	 omówienie	 	 dorobku	 i	 	 zna‐
czenia	 geografii	 radykalnej	 dostępne	 w	 języku	 polskim.	 Ukazały	 się	 też	
tłumaczenia	 prac	 takich	 przedstawicieli	 nurtu,	 jak	 	 m.in.	 Milton	 Santos	
(Santos	 1979)	 oraz	 teksty	 z	 polskich	 geografów	 inspirowane	 podejściem	
radykalnym.	 Tę	 nostalgiczną	 wizję	 sugerującą	 istotne	 znaczenie	 nurtu		
w	 polskiej	 geografii	 lat	 80.	 burzą	 jednak	 przekonujące	 opinie	 Zbigniewa	
Rykla,	piszącego	o	„reglamentowanej	pseudodyskusji”	(Rykiel	2011,	s.	2),	
oraz	 spory	wokół	 znaczenia	 i	 przebiegu	 konferencji	w	Rydzynie	 i	 jej	 na‐
stępstw	toczące	się	po	30	latach17.		

Popularyzacja	 orientacji	 krytycznej	 w	 geografii	 społeczno‐ekonomicz‐
nej,	 która	 była	 tak	wyraźna	w	 świecie	w	 latach	 90.,	 także	 nie	wzbudziła	
wielkiego	zainteresowania	w	środowisku	polskich	geografów18.	Nieliczne	
prace	wyrazistych	geografów	krytycznych	tłumaczone	na	język	polski	wy‐
dane	zostały	przez	niszowe,	głównie	lewicowe19,	środowiska	i	nie	wywoła‐

																																																													
17	Byłam	ich	świadkiem	podczas	IX	Kolokwium	teoretyczno‐metodologicznego	

pt.	„DOROBEK	POLSKIEJ	GEOGRAFII	PO	KONFERENCJI	W	RYDZYNIE.	KRYTYCZNA	
OCENA”,	które	odbyło	się	we	wrześniu	roku	2012	w	Łodzi.	

18	W	sposób	oczywisty	nie	zaliczam	do	nurtów	krytycznych	wszystkich,	post‐
pozytywistycznych	nurtów	w	badaniach	geograficznych.	

19	Pierwsza	praca	Harveya	wydana	w	Polsce	ukazała	 się	 za	 sprawą	 Instytutu	
Wydawniczego	Książka	i	Praca,	w	ramach	serii	Biblioteka	Le	Monde	diplomatique	
(Harvey	2008);	drugą	opublikowała	Fundacja	Bęc	Zmiana	(Harvey	2012).	Krótsze	
teksty	 pojawiły	 się	 w	 czasopiśmie	 „Krytyka	 Polityczna”	 (wywiad	 z	 Harveyem)	



Geografia	wobec	krytycznej	teorii	społecznej:	doświadczenia	i	perspektywy…						151	

	

ły	dyskusji	wśród	geografów.	Stosunkowo	nikłe	są	 też	reakcje	geografów	
na	 tak	 zwany	 zwrot	 przestrzenny	 w	 naukach	 społecznych.	 Kartografia	
krytyczna	czy	krytyczne	ujęcia	nowej	geografii	kultury	oraz,	 szerzej,	kry‐
tyczne	 ujęcia	 tak	 zwanej	 geohumanistyki,	 omówione	 szczegółowo		
w	pracy	 Elżbiety	Rybickiej	Geopoetyka.	Przestrzeń	 i	miejsce	we	współcze‐
snych	teoriach	i	praktykach	literackich	(Rybicka	2014)		wzbudzają	większe	
zainteresowanie	 wśród	 badaczy	 literatury	 i	 kulturoznawców	 niż	 wśród	
geografów,	geografowie	zaś	współpracujący	z	 literaturoznawcami	postrze‐
gani		są	jako	osoby	wychodzące	poza	dyscyplinę20.	Są	też	przykłady	badaczy	
będących	geografami		i	socjologami,	funkcjonujących	w	tej	drugiej	dyscypli‐
nie,		w	obrębie	której	teoria	krytyczna,	jak	już	była	o	tym	mowa	we	wstępie,	
jest	 istotnym	 podejściem	 obecnym	w	 zakresie	 badań	 i	 refleksji	 teoretycz‐
nych.	Przykładem	mogą	tu	być	prace	Tomasza	Zaryckiego	(2013),	wykorzy‐
stujące	do	badań	nad	Polską	perspektywę	postkolonialną,	czy	analizy	struk‐
tur	organizacji	nauki,	w	tym	geografii,	Zbigniewa	Rykla	(2011;	2013).			

Nie	oznacza	to,	że	perspektywa	krytyczna	jest	całkowicie	nieznana	pol‐
skim	geografom.	Pojawia	się	w	przeglądowych	tekstach	podsumowujących	
dorobek	geografii	w	wybranych	aspektach	(np.	Wójcik	2012)	czy	tekstach	
wystąpień	 konferencyjnych	 prezentowanych	 m.in.	 na	 kolejnych	 kolo‐
kwiach	 teoretyczno‐metodologicznych.	 Jedyny	 opublikowany	 ostatnio		
w	 „Przeglądzie	Geograficznym”	 tekst	poświęcony	w	całości	 geografii	kry‐
tycznej	koncentruje	się	na	jednym	tylko,	moim	zdaniem	zdecydowanie	nie	
najważniejszym,	 wątku	 debat	 podejmowanych	 przez	 geografów	 krytycz‐
nych:	 	 strukturach	 i	 mechanizmach	 instytucjonalnych	 współczesnej	 geo‐
grafii,	 w	 tym	 na	 roli	 języka	 angielskiego	 w	 piśmiennictwie	 dyscypliny,	
funkcjonowaniu	 międzynarodowych	 czasopism	 geograficznych	 oraz	 za‐
grożeniu	 fragmentacją	 geografii	 na	 geografie	 narodowe	 lub	przynależące	
do	poszczególnych	kręgów	językowych	(Bajerski	2010).	 	

Jestem	 głęboko	 przekonana,	 że	 głębsze	 zainteresowanie	 podejściami	
krytycznymi	 jest	 potrzebne	 polskiej	 geografii.	 Nie	 zgadzam	 się	 przy	 tym		
z	 Arturem	Bajerskim,	 że	 powinniśmy	 zaakceptować	 ten	 nurt	 z	wyracho‐
wania.	 Konformistyczna	 reakcja	 na	 idee	 i	 postawy,	 które	wyrosły	 z	 non‐
konformizmu	nie	przyniesie	raczej	dobrych	efektów.	Jak	pisałam	–	kształ‐
towanie	 się	 geografii	 krytycznej	 było	mocno	wpisane	w	 konteksty,	w	 ja‐
kich	funkcjonowali	jej	przedstawiciele.	Należałoby	się	więc	zastanawiać,	co	
podejście	krytyczne	może	dać	polskiej	geografii,		funkcjonującej	w	polskiej	
rzeczywistości		drugiej	dekady	dwudziestego	wieku.	

																																																																																																																																																				
http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/HarveyBuntmiast1/menuid-1.html,	 w	 Res	
Publica	 Nova	 oraz	 w	 piśmie	 „Praktyka	 teoretyczna”,	 które	 opublikowało	 także	
tekst	Neil’a	Smitha	Co	się	stało	z	klasą	(Smith	2012).	

20	Pograniczem	geografii	i	literatury	zajmował	się	Dobiesław	Jędrzejczyk.	Obec‐
nie	robi	to	Mikołaj	Madurowicz.	
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Po	pierwsze,	potrzebujemy	podejścia	krytycznego	w	dydaktyce	geogra‐
fii,	 na	wszystkich	 jej	 poziomach.	Wprawdzie	w	 nowej	 podstawie	 progra‐
mowej	 szkół	 gimnazjalnych	 i	 licealnych	 znalazła	 się	 edukacja	 globalna,		
w	znacznym	stopniu	realizowana	w	ramach	 lekcji	geografii	 i	wyrastająca		
z	 idei	podejścia	krytycznego,	 	badania	nad	jej	realizacją	w	szkołach,	prze‐
prowadzone	po	pięciu	latach	od	wprowadzenia	zmian	programowych	nie	
napawają	jednak	optymizmem	(Czaplicka,	Lisocka‐Jaegermann	2014).	Nie	
napawają	nim	także	wyniki	analizy	treści	szkolnych	podręczników	geogra‐
fii	dokonane	z	perspektywy	edukacji	 globalnej	 	 (Kielak,	Krawczyk	2013).		
W	 silnie	 spolaryzowanym	 pod	 względem	 postaw	 i	 poglądów	 społeczeń‐
stwie,	w	którym	mamy	do	czynienia	w	większym	stopniu	z	konfrontacją	idei	
niż	z	dyskusją	między	reprezentantami	odmiennych	stanowisk,	umiejętność	
patrzenia	na	problemy	z	różnych	punktów	widzenia	i	prowadzenia	nad	nimi	
dyskusji,	otwartość	na	odmienne	od	własnych	interpretacje	zjawisk	i	proce‐
sów,	nawyk	podawania	w	wątpliwość	pozornie	oczywistych	i	powtarzanych	
w	mediach	‘prawd’,		stanowią	rzadkość	–	także	wśród	kandydatów	na	studia	
wyższe.	Bez	wyraźnej	obecności	podejścia	krytycznego	w	treściach	naucza‐
nia	na	studiach	geograficznych	trudno	przy	tym	oczekiwać	zmian	w	polskiej	
geografii	społecznej	i	społeczno‐ekonomicznej.	

Po	drugie,	podejście	krytyczne	potrzebne	jest	nam	do	budowania	pozy‐
cji	 polskiej	 geografii	 społecznej,	 a	 także	 społeczno‐ekonomicznej	w	kraju		
i	na	świecie	–	o	ile	na	to	zamierzenie	nie	jest	już	za	późno.	Andrzej	Suliborski	
i	Marcin	Wójcik	(2014)	wśród	najsłabszych	punktów	dyscypliny	wymienili	
jej	słabość	metodologiczno‐teoretyczną	i	odwracanie	się	od	dyskusji	o	cha‐
rakterze	 ideologicznym	 i	 wartościującym.	 Właśnie	 dzięki	 uczestnictwu		
w	 debatach	 nad	 współczesnym	 (nie)porządkiem	 globalnym,	 społeczno‐	
‐przestrzennymi	 następstwami	 polityki	 neoliberalnej,	 niepowodzeniami	
przedsięwzięć	 rozwojowych	 	 geografowie	 anglosascy	 są	ważnymi	 posta‐
ciami	w	kręgach	teorii	społecznej.	Nie	podzielam	opinii,	którą	wspomniani	
autorzy	zakończyli	swój	znakomity	i	bardzo	potrzebny	tekst:	„Należy	mieć	
nadzieję,	że	z	upływem	lat,	kiedy	w	Polsce	zakończona	zostanie	transforma‐
cja	 struktur	 politycznych,	 społecznych	 i	 ekonomicznych,	 nastąpi	 pełna	
otwartość	 na	 idee	 i	 nieskrępowaną	wymianę	myśli	między	 geografami	 re‐
prezentującymi	 różne	 światopoglądy	 naukowe”	 (Suliborski,	 Wójcik	 2014		
s.	35).		Proces	transformacji	postrzegam	jako	ciągły	i	mam	raczej	nadzieję,	
że	geografowie	będą	uczestniczyli	w	jego	kształtowaniu.	Nie	osiągną	tego	
wyłącznie	na	drodze	prac	aplikacyjnych	czy	opracowań	o	charakterze	eks‐
perckim	 i	 bez	 nawiązania	 dialogu	 z	 socjologią,	 antropologią	 społeczną		
i	 ekonomią.	 Takie	 zaś	 współdziałanie	 wymaga	 porozumienia	 na	 gruncie	
teorii	i	metodologii.	

Chciałabym	 podkreślić,	 że	 nie	 postuluję	 prostego	 przenoszenia	 anglo‐	
‐amerykańskiej	geografii	krytycznej	do	Polski.	Pisałam	o	tym,	że	postawy	
brytyjskich	czy	latynoamerykańskich	geografów	krytycznych	kształtowały	
się	w	określonym	kontekście.	Funkcjonujemy	w	obrębie	nieco	odmiennych	
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warunków.	Uciekanie	od	postaw	krytycznych	nie	wynika	wyłącznie	z	nie‐
chęci	 do	 wysiłku	 intelektualnego	 czy	 ryzyka.	 Tomasz	 Zarycki,	 socjolog		
i	 geograf	 pracujący	 przede	wszystkich	w	 ramach	 pierwszej	 spośród	wy‐
mienionych	dyscyplin,	pisze:		

„że	 istotny	wpływ	 na	 rezerwę	wobec	 teorii	 krytycznej	w	 środowiskach	
polskiej	inteligencji	ma	rola,	jaką	kultura	zachodnia	pełni	w	legitymizacji	in‐
teligenckiego	 statusu.	 Inteligent	 jako	pośrednik	między	 cywilizacją	 zachod‐
nią	a	własnym	 społeczeństwem	 często	podświadomie	 stara	 się	nie	narażać	
na	podważenie	swojego	statusu	reprezentanta	wartości	i	kompetencji	świata	
zachodniego,	co	mogłoby	nastąpić	w	wyniku	nadmiernie	radykalnej	krytyki	
przyjmowanych	z	Zachodu	rozwiązań	społeczno‐gospodarczych.	(…)	Można	
także	 zwrócić	 uwagę	 na	 rolę	 geopolitycznego	myślenia	 polskich	 elit	 inteli‐
genckich,	 które	 za	 istotne	 zagrożenie	 dla	 Polski	w	 dalszym	 ciągu	 uważają	
Rosję	 (…)	W	 logice	 związanej	 z	 takim	 postrzeganiem	 priorytetów	 geopoli‐
tycznych	kraju	można	także	doszukać	się	w	ostatnich	dwu	dekadach	przeko‐
nania	 o	 konieczności	względnie	 ugodowej	 postawy	wobec	 państw	 zachod‐
nich,	a	w	szczególności	ich	elit	ekonomicznych,	które	będą	Polsce	gwaranto‐
wać	bezpieczeństwo	w	sytuacji	wschodniego	zagrożenia.	Ceną	za	nie	jest	nie‐
jako	zgoda	na	dość	radykalnie	liberalne	rozwiązania	społeczno‐gospodarcze,	
których	oczekują	zachodnie	koła	gospodarcze”	(Zarycki	2009,	s.	117).		

Apologetyka	 sukcesu	 transformacji	 nie	 sprzyja	 ujęciom	 krytycznym,	 ale	
nawet	w	takim	kontekście	dysproporcje	społeczne	 i	gospodarcze	w	prze‐
strzeni	kraju,	miast	 i	osiedli21	 	 trzeba	nie	 tylko	opisywać,	ale	 także	 inter‐
pretować	i	wyjaśniać.			

W	polskiej	humanistyce	 i	naukach	społecznych	pojawiają	się	 już	 intere‐
sujące	 prace	 otwierające	 pole	 dla	 nowych	 interpretacji	 takich	 problemów,	
jak	kształtowanie	się	 i	konsekwencje	peryferyjnego	statusu	Polski	w	Euro‐
pie	i	świecie,	modernizacyjny	dorobek	Polski	Ludowej	czy	charakter	zmian	
społeczno‐gospodarczych	zainicjowanych	w	roku	198922.	Wzbogacenie	 ich		
o	 krytyczne	 analizy	 procesów	 przestrzennych	 mogłoby	 wiele	 wnieść	 do	
prób	konstruowania	nowych	wizji	przeszłości	i	teraźniejszości	kraju.		

Nie	do	końca	zgadzam	się	z	poglądem,	że	 to	młodzi	pracownicy	nauki	
odpowiedzialni	są	za	przyszłość	polskiej	geografii,	wyrażanym	m.in.	przez	
J.	 Bańskiego	 (2013).	 Presja	 parametryzacji	 zniechęca	 do	 podejmowania	
działań	 nieprzekładających	 się	 na	 możliwość	 publikacji	 w	 czasopismach	
punktowanych.	 Zwiększające	 się	 obciążenia	dydaktyczne	 i	 administracyj‐
ne,	wciąż	za	niskie	płace,	brak	środków	na	badania	w	jednostkach	macie‐

																																																													
21	Patrz:	Suliborski,	Wójcik	2014.			
22	 Zaliczam do nich m.in. takie pozycje, jak: Fantomowe ciało króla. Peryferyjne 

zmagania z nowoczesną formą Jana Sowy, 2011, Universitas; Prześniona rewolucja. 
Ćwiczenia z logiki historycznej Andrzeja Ledera, 2014, Wydawnictwo Krytyki Politycz-
nej;  Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980  Ada-
ma Leszczyńskiego, 2013, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.	
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rzystych	 przy	 ograniczonych	 szansach	 na	 pozyskiwanie	 grantów	 badaw‐
czych	nie	sprzyjają	pogłębionym	studiom	nad	koncepcjami	 filozoficznymi		
i	 teoriami	 społecznymi.	 Oczekiwałabym	 raczej	 inicjatyw	 międzypokole‐
niowych	i	międzyśrodowiskowych,	silnie	wspieranych	przez	tych,	którym	
ugruntowana	już	pozycja	pozwala	na	skuteczne	działanie.		

Opracowanie	nowoczesnego	programu	zajęć	akademickich	dotyczących	
współczesnych	 teorii	 leżących	 u	 podstaw	 badań	 geografii	 społecznej	 czy	
dobrego	 podręcznika	 mogłoby	 być	 dziełem	 geografów	 reprezentujących	
różne	generacje	 i	 ośrodki.	Konsensus	wokół	najbardziej	palących	proble‐
mów,	 przygotowanie	 dużego	 projektu	 badawczego,	 obejmującego	 także	
kwestie	metodologiczno‐teoretyczne,	wspieranego	przez	całe	środowisko	
czy	też	stworzenie	sieci	badawczej,	mogłoby	stanowić	jakiś	punkt	wyjścia.	
Są	 przykłady	 takich	 inicjatyw,	 podejmowanych	 w	 celu	 wypełnienia	 luk		
w	obrębie	dyscyplin	humanistycznych	 i	 skupiających	wokół	 tego	zadania	
kilka	ośrodków23.				 	

W	 książce	 Elżbiety	 Rybickiej	 (2014)	 poświęconej	 geopoetyce,	 znala‐
złam	opinię,	iż	„…geografia	z	nauki	podrzędnej	i	roli	importera	teorii	awan‐
sowała	obecnie	do	rangi	 jednej	z	najbardziej	 innowacyjnych,	dynamicznych		
i	wpływowych	 dyscyplin”	 (Rybicka	 2014,	 s.	 76)24.	 Wykorzystanie	 szansy,	
jaką	stwarza	 tak	postrzegana	pozycja	współczesnej	geografii	wśród	nauk	
społecznych	i	humanistycznych	wymaga	szybkiego	opracowania	wspólnej,	
wspieranej	 przez	 możliwie	 szerokie	 kręgi	 strategii	 działania	 wpisanej		
w	struktury	instytucjonalne	dyscypliny.		
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Geography	and	critical	social	theory:	experiences	and	prospects.		
Is	critical	geography	needed	in	Poland?	

Summary:	 The	 author	 pretends	 to	 explain	 reasons	 of	 the	 lack	 of	 critical	 approach	
within	present‐day	Polish	human	geography	and	to	discuss	the	need	of	its	wider	inclu‐
sion	in	the	discipline.	The	first	part	of	the	text	presents	 	 impacts	of	critical	theory	on	
social	sciences	and	its	importance	for	the	emergence	and	development	of	critical	geog‐
raphy	word	wide.		Critical	geographers	gathered	around	„Antipode”	as	well	as	Interna‐
tional	Critical	Geography	Group	have	been	mentioned	along	with	other	critical	groups,	
and	the	discussion	on	the	scope	and	meaning	of	critical	geography	nowadays	and	its	
relation	 to	 radical	 geography	 and	 other	 approaches,	 including	 feminist	 geography	
have	 been	 summarized.	 The	 author	 stresses	 the	 role	 of	 contexts	 contributing	 to	 the	
emergence	of	critical	geography	circles	in	different	parts	of	the	world	and	she	sees	the	
Polish	 transformation	 context	 as	 the	 main	 factor	 limiting	 critical	 approach	 among	
Polish	 human	 geographers.	 She	 states	 it	 is	 badly	 needed	 now	 due	 to	 challenges	 of	
teaching	geography	on	all	the	school	and	academic	levels	as	well	as	to	the	absence	of	
geographers’	 voices	 in	 the	 emerging	 critical	 discussions	 on	 the	 effects	 of	 social	 and	
economic	 transformation	 in	 the	country.	Participation	 in	 that	discussion	could	possi‐
bly	 improve	 the	 visibility	 of	 the	 discipline	 and	 strengthen	 its	 position	 among	 social	
sciences.	

Keywords:	 critical	 theory,	 human	 geography	 in	 Poland,	 critical	 geography,	 radical	
geography.		
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PROBLEM	DYSPROPORCJI	PRZESTRZENNYCH	
W	BADANIACH	GEOGRAFICZNYCH1	

Zarys	 treści:	 Przedmiotem	 niniejszego	 opracowania	 są	 dysproporcje	 przestrzenne,	
które	 stanowią	 szczególny	 rodzaj	 zróżnicowania,	 a	 konkretnie	 nierówności,	 będący	
wyrazem	 emocjonalnego	 wartościowania	 rzeczywistości,	 w	 której	 żyje	 i	 funkcjonuje	
człowiek.	Wydaje	 się,	 iż	 wobec	 dualizmu	 teoretyczno‐metodologicznego	 współczesnej	
geografii	społecznej	i	współistnienia	podejść	obiektywistycznych	i	subiektywistycznych,	
dysproporcje	przestrzeni	mogą	stanowić	potencjalny	problem	dla	badań	geograficznych.	
Niestety	w	pracach	geografów	uprzywilejowane	miejsce	zdają	się	mieć	metody	„obiek‐
tywizujące”	 (ilościowe)	 czy	 statystyka	 przestrzenna	wspomagana	 obecnie	 przez	 nowe	
formy	wizualizacji	danych	(GIS),	udział	zaś	sądów	o	charakterze	wartościującym	pozo‐
staje	niewielki.	Fakt	ten	powoduje,	że	geografowie	częściej	rozważają	kwestie	zróżnico‐
wania	czy	nierówności,	rzadziej	starają	się	zrozumieć	i	wyjaśnić	dysproporcje.	

Słowa	kluczowe:	zróżnicowanie,	nierówności,	dysproporcje	przestrzenne.	

1. UWAGI	WSTĘPNE	

Przestrzeń	jest,	obok	czasu,	najbardziej	uniwersalnym	wymiarem	ludz‐
kiego	 życia.	 Jednocześnie	wieloaspektowość	 i	 szeroki	 zakres	 tego	 funda‐
mentalnego	dla	geografii	pojęcia	oraz	rozmaitość	postaw	i	podejść	 teore‐
tyczno‐metodologicznych	powodują,	iż	interpretowano	je	z	różnych	punk‐
tów	 widzenia.	 Tradycyjnie	 przestrzeń	 miała	 przede	 wszystkim	 wymiar	
fizyczny	(geometryczny).	Rewolucja	teoretyczna	 i	metodologiczna	w	nau‐
kach	 społecznych	na	przełomie	XX	 i	 XXI	w.,	 przejawiająca	 się	między	 in‐
nymi	 zainteresowaniem	 kulturą	 w	 różnych	 kontekstach	 i	 wymiarach

																																																													
1	Artykuł	powstał	w	ramach	realizacji	projektu	pt.:	„Reprezentacje	przestrzen‐

ne	 osiedli	 wiejskich	 w	 Polsce”	 finansowanego	 ze	 środków	 NCN,	 2014/13/	
B/HS4/00481.	
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spowodowała,	 że	 interpretację	 przestrzeni	 w	 geografii	 wzbogacono		
o	aspekty	społeczne	oraz	kulturowe,	w	większym	stopniu	zwracając	uwa‐
gę	 na	 kwestie	 indywidualnych	 doświadczeń,	 codzienności,	 odwołując	 się	
do	wiedzy	potocznej	(Lisowski	2003).		

Bez	 względu	 na	 sposób	 definiowania	 przestrzeni,	 jako	 1)	 zbioru	
przedmiotów	(przestrzeń	 fizyczna),	2)	 środowiska	człowieka	 (przestrzeń	
ekologiczna),	3)	zbioru	wielowymiarowych	i	wielowątkowych	przestrzeni	
(miejsc)	 postrzeganych	 i	 wywołujących	 określone	 przeżycia	 człowieka,		
a	 jednocześnie	 stanowiących	 dla	 niego	 nośniki	 znaczeń	 nadawanych	 po‐
szczególnym	obiektom	czy	obszarom	(przestrzeń	kulturowa),	geografowie	
zawsze	starali	 się	wyjaśnić	 jej	złożoność	 i	 rosnące	wraz	z	rozwojem	spo‐
łeczno‐gospodarczym	 zróżnicowanie.	 Kluczowe	 jest	 tutaj,	 że	 przestrzeń	
może	w	 stosunku	 do	 konkretnej	 struktury	 społecznej	 odgrywać	 rolę	 za‐
równo	 zmiennej	 zależnej	 –	 jako	 pochodna	 zajmowania	 odpowiedniego	
miejsca	w	społeczeństwie,	 jak	i	zmiennej	niezależnej	–	 jako	jego	determi‐
nanta.	 O	 tej	 dwustronnej	 relacji	 człowieka	 i	 przestrzeni,	 która	 jako	 cen‐
tralny	 punkt	 rozważań	 geograficznych	 miałaby	 wyróżniać	 tę	 dyscyplinę	
wśród	 innych,	pisał	F.	Braudel	 (1971,	 s.	 250	 za:	 Suliborski,	Wójcik	2014,		
s.	19):	 „Geografia	w	całej	swojej	pełni	wydaje	mi	się	studium	przestrzen‐
nym	społeczeństwa	czy	 też	dopowiadając	moją	myśl,	 studium	społeczeń‐
stwa	poprzez	przestrzeń”.	

Fakt,	że	przestrzeń	jest	swoistym,	wielowarstwowym	„lustrem”	proce‐
sów	 społeczno‐gospodarczych	 –	 zarówno	 tych	 z	 przeszłości,	 jak	 i	 tych	
współczesnych	 –	 powoduje	 wzrost	 zainteresowania	 nauk	 społecznych		
i	ekonomicznych	przestrzennym	wymiarem	zjawisk	 i	w	efekcie	prowadzi	
do	 tworzenia	 nowych	 podejść,	 które	 próbują	 wyjaśniać	 typowe	 dla	 tych	
dyscyplin	problemy	z	uwzględnieniem	tzw.	czynnika	przestrzennego	(so‐
cjologia	 przestrzeni,	 antropologia	 przestrzeni,	 gospodarka	 przestrzenna)	
(Stryjakiewicz	2012;	Suliborski,	Wójcik	2014).	Problematyka	zróżnicowa‐
nia	 przestrzennego	 jest	 zatem	współcześnie	 przedmiotem	 zainteresowa‐
nia	 różnych	 dyscyplin	 naukowych,	 jednak	 pomimo	 dużych	 walorów	 po‐
znawczych	i	metodologicznych	badań	prowadzonych	w	obrębie	socjologii,	
antropologii	czy	ekonomii,	geograficzny	punkt	widzenia	wydaje	się	nieza‐
stępowalny	z	uwagi	na	umiejętność	interpretacji	podejmowanych	proble‐
mów	z	perspektywy	różnych	skali,	kontekstów	i	sfer,	a	także	odwoływania	
się	 do	 różnych	modeli	 pojęciowych	 środowiska	 życia	 ludzi,	 wypracowa‐
nych	 na	 gruncie	 geografii,	 takich	 jak	 przestrzeń,	 miejsce,	 krajobraz,	 śro‐
dowisko	(Suliborski,	Wójcik	2014,	s.	322).	

Dysproporcje	 stanowią	 szczególny	 rodzaj	 zróżnicowania,	 a	konkretnie	
nierówności.	W	przypadku	przestrzeni	są	wyrazem	emocjonalnego	warto‐
ściowania	 rzeczywistości,	w	 której	 żyje	 i	 funkcjonuje	 człowiek,	 co	 dzięki	
dualizmowi	 teoretyczno‐metodologicznemu	 współczesnej	 geografii	 spo‐
łecznej	i	współistnieniu	podejść	obiektywistycznych	i	subiektywistycznych	
stanowi	 potencjalny	 problem	 dla	 badań	 geograficznych.	W	 opracowaniu	
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podejmę	próbę	refleksji	nad	charakterem	badań	dysproporcji	przestrzeni	
w	 geografii.	 Zasadniczą	 część	 opracowania	 poprzedza	 przegląd	 i	 próba	
uporządkowania	pojęć	odnoszących	się	do	zróżnicowania	przestrzennego,	
a	także	rozważania	na	temat	kształtujących	je	czynników	i	mechanizmów.	

2. ZRÓŻNICOWANIE,	NIERÓWNOŚCI,	DYSPROPORCJE,	CZYLI	SPOSOBY	
OPISU	ZŁOŻONEJ	RZECZYWISTOŚCI	SPOŁECZNO‐PRZESTRZENNEJ	

Identyfikacja,	 zrozumienie	 i	wyjaśnienie	 różnorodności	 świata,	w	 któ‐
rym	 żyje	 i	 funkcjonuje	 człowiek,	 stały	 się	 wyzwaniem	 dla	 dynamicznie	
rozwijających	się	w	ostatnich	stuleciach	nauk	społecznych.	W	konsekwen‐
cji,	w	 literaturze	 pojawia	 się	 szereg	 pojęć	 opisujących	 złożoną	 rzeczywi‐
stość	 społeczno‐przestrzenną,	 które	 często	 stosowane	 są	wymiennie	 po‐
mimo	 różnej	 genezy	 i	 znaczeń.	Wydaje	 się,	 iż	 rozważania	mające	na	 celu	
ich	uporządkowanie	należy	 rozpocząć	od	zdefiniowania	pojęcia	zróżnico‐
wania	 (diversity),	 które	 ma	 charakter	 najbardziej	 ogólny	 i	 jednocześnie	
najszersze	 znaczenie.	 Według	 Słownika	 Języka	 Polskiego	 PWN	 (1981),	
zróżnicowanie	to	cecha	elementu,	różniąca	go	od	innych	w	pewnej	całości.	
Różnić	się	to	znaczy	być	odmiennym,	wykazywać	różnice	–	zarówno	o	cha‐
rakterze	 jakościowym,	 jak	 i	 ilościowym,	 co	 wcale	 nie	 oznacza,	 że	 każda	
różnica	musi	być	nierównością,	 zwłaszcza	w	perspektywie	nauk	społecz‐
nych.	Nierówności	wiążą	 się	 bowiem	dodatkowo	 z	 nierównym	–	 łatwiej‐
szym	 lub	 trudniejszym	 dostępem,	 lub	 przynajmniej	 z	 nierówną	 szansą	
dostępu,	 do	 społecznie	 cenionych	 dóbr,	 usług	 bądź	 przestrzeni.	 Problem	
ten,	z	perspektywy	socjologicznej,	porusza	M.	Jarosz	(1984)	twierdząc,	że	
zróżnicowanie	charakteryzuje	różnorodność	pozycji	wynikających	ze	spo‐
łecznego	 podziału	 pracy.	 O	 nierównościach	 natomiast	 można	 mówić		
w	kontekście	nierównego	podziału	materialnych	korzyści	 i	 prestiżu	mię‐
dzy	wyróżnione	uprzednio	pozycje	oraz	w	przypadku	społecznej	tendencji	
do	ich	dziedziczenia.		
Nierówność	 (disparity,	 inequality)	 jest	przeciwieństwem	równości,	nie‐

równością.	 Według	 indyjskiego	 noblisty	 w	 dziedzinie	 ekonomii	 „kluczo‐
wym	 dla	 analizy	 i	 oceny	 równości	 jest	 pytanie	 ‘równość	 czego’?”	 (Sen	
2000,	 za:	 Podemski	2009,	 s.	 47).	 Podobnie	 J.	Wróblewski	 (1989	 za:	 Ziół‐
kowska‐Kuflińska	2009,	s.	98)	zauważa,	że:	„(…)	każda	ideologia	równości		
i	każda	 ideologia	nierówności	nie	 jest	absolutna	w	 tym	 sensie,	 że	 równość	
względnie	nierówność	dotyczy	różnych	zakresów”.	W	konsekwencji	zarów‐
no	pojęcie	równości,	jak	i	nierówności	mają	dość	wieloznaczny	charakter.	
Generalnie,	w	naukach	społecznych	przyjmuje	się,	że	nierówności	odnoszą	
się	 do	 trzech	 podstawowych	 problemów	 –	 nierównego	 dostępu,	 nierów‐
nego	 podziału	 oraz	 niesprawiedliwości	 (inequity),	 na	 które	 zwracano	
szczególną	 uwagę	 zwłaszcza	 w	 latach	 70.	 ubiegłego	 stulecia,	 w	 ramach	
orientacji	 strukturalistycznej	 w	 socjologii	 (Rex,	 Moore	 1967,	 za:	 Majer	
2010),	 radykalnego	 nurtu	 w	 geografii	 społecznej	 (Harvey	 1973)	 czy		
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w	ekonomii	dobrobytu	(Pigou	1920;	Rawls	1971,	za:	Acocella	2002;	Rataj‐
czak	 2012),	 pozostających	 pod	wpływem	 ideologii	 klasowych	 podziałów	
społeczeństw	w	warunkach	 kapitalistycznych.	 Znaczenie	 poszczególnych	
kontekstów	pojęcia	nierówności	nie	jest	jednakowe.	W	przypadku	podzia‐
łu	 czy	 dostępu	 chodzi	 o	 nierówność	 arytmetyczną,	 która	 niekoniecznie	
oznacza	 niesprawiedliwość	 (DeVerteuil	 2009).	 Za	 każdym	 razem	 jednak,	
pojęcie	nierówności	zawiera	w	sobie	ładunek	wartościujący.	

Pomimo	iż	w	słownikowej	definicji	nierówności	pojawia	się,	jako	syno‐
nim,	 pojęcie	 dysproporcji44,	 to	 analiza	 szeregu	 sytuacji	 zaczerpniętych		
z	 rzeczywistości	 społecznej	 stanowiących	 przykłady	 rozmaitych	 nierów‐
ności	pokazuje,	że	nie	są	to	pojęcia	tożsame.	Dysproporcje	(disproportions)	
są	określane	jako	brak	proporcji,	symetrii,	równowagi,	brak	harmonijnego	
stosunku	między	 przedmiotami,	 zjawiskami,	 cechami,	 niewspółmierność,	
niesymetryczność.	Warto	 jednak	 zadać	w	 tym	miejscu	pytanie,	 czym	 jest	
harmonia?		

Słowo	 „ład”	w	 języku	 polskim	wywodzi	 się	 z	 tego	 samego	 rdzenia	 co	
przymiotnik	 „ładny”,	 a	 słownik	 języka	 polskiego	 definiuje	 „ład”	 jako:	 po‐
rządek,	układ	harmonijny.	Ocena	estetyczna	 zawarta	w	definicji	 jest	 cha‐
rakterystyczna	dla	 języka	polskiego	 i	 czyni	 to	pojęcie	 szerszym	niż	w	 in‐
nych	językach,	gdzie	„ład”	oznacza	jedynie	porządek	(np.	ang.	order,	niem.	
ordnung,	 fr.	 ordre).	 Istnieje	 wiele	 różnych	 interpretacji	 pojęcia	 ładu	 prze‐
strzennego,	którego	brak	mógłby	stanowić	potencjalny	przedmiot	zaintere‐
sowania	geografii.	Według	J.	Kołodziejskiego	(1991,	s.	88),	ład	przestrzenny	
jest	„wyrazem	harmonijności,	uporządkowania,	proporcjonalności	i	równo‐
wagi	 środowiska	 człowieka”.	 Wyraża	 on	 „zarówno	 wysokie	 walory	 este‐
tyczne,	 funkcjonalność,	 logikę,	 czytelność	 i	 jasność	 struktur	 przestrzen‐
nych,	 jak	 i	 zharmonizowanie	 z	 przyrodą,	 wysoką	 użyteczność	 i	 efektyw‐
ność	we	wszystkich	skalach	–	od	lokalnej	do	krajowej”.	

Ład,	 zgodność,	właściwe	 dopełnianie	 się	 lub	właściwe	 proporcje	 cech	
bądź	 elementów	 rzeczywistości,	 są	 wynikiem	 subiektywnych	 ocen	 czło‐
wieka,	stanowią	przykład	pewnej	umowy	społecznej	odnośnie	do	tego,	jaki	
układ	wartości	będzie	w	określonych	warunkach	harmonijny	(naturalny),	
a	 jaki	nie.	W	tym	kontekście	warto	przytoczyć	stanowisko	A.	Karwińskiej	
(2004),	która	zaznacza,	że	nierówności	społeczne	były	wielokrotnie	uzna‐
wane	 przez	 przedstawicieli	 nauk	 społecznych	 nie	 tylko	 za	 sytuację	 „nor‐
malną”	 –	 efekt	 rozwoju	 społecznego	 ale	 także	 korzystną	 dla	 społeczeń‐
stwa,	zapewniającą	motywację	do	działania	czy	konkurencyjność	na	rynku	
pracy.	 Zatem	dysproporcje	 społeczne,	 gospodarcze	 czy	 przestrzenne	wy‐
stępują	wówczas,	gdy	nierówności	pomiędzy	określonymi	elementami	lub	
cechami	 rzeczywistości	 nie	 spełniają	 ogólnie	 przyjętych	 koncepcji	 ładu	

																																																													
44	 „Nierówności	 –	 fakt,	 że	 coś	 jest	 czemuś	 nierówne,	 brak	 równości	w	 czymś,	

dysproporcja;	 (…)	 nierówność	 majątkowa,	 społeczna,	 nierówność	 wobec	 prawa”	
(Słownik	Języka	Polskiego	1981).	
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społecznego,	 gospodarczego	 czy	 przestrzennego.	 Należy	 więc	 uznać,	 że	
każda	dysproporcja	 jest	wyrazem	nierówności,	 ale	nie	każda	nierówność	
musi	być	uznana	za	dysproporcję.	

3. NIERÓWNOŚCI	I	DYSPROPORCJE	SPOŁECZNE		
ORAZ	ICH	PRZESTRZENNE	KONSEKWENCJE		

Jednymi	z	najistotniejszych	pytań,	 jakie	można	zadać	w	kontekście	ba‐
dań	nad	charakterem	i	dynamiką	nierówności	czy	dysproporcji,	szczegól‐
nie	 istotnym	z	perspektywy	badań	geograficznych,	 są	pytania	o	 ich	prze‐
strzenną	dystrybucję	oraz	wzajemne	związki	pomiędzy	przemianami	spo‐
łeczeństwa	 i	 przestrzeni.	 Wychodząc	 z	 założenia,	 że	 centralne	 miejsce		
w	 procesie	 społecznego	wytwarzania	 przestrzeni,	 jak	 nazywa	 go	 B.	 Jało‐
wiecki	(2010),	zajmują	ludzie	w	centrum	rozważań	na	temat	dysproporcji	
w	przestrzeni	należy	–	jak	się	wydaje	–	umieścić	czynniki	kształtujące	nie‐
równości	społeczne.	To	konkretne	społeczności	urządzają	swoje	otoczenie	
na	miarę	swoich	potrzeb	i	możliwości,	według	określonych	w	danym	cza‐
sie	 i	 miejscu	 reguł.	 Zatem	 dysproporcje	 przestrzenne	 stanowią	 odbicie	
nierówności	i	dysproporcji	społecznych.		

P.	Sztompka	(2012)	wyróżnia	 trzy	 rodzaje	społecznie	cenionych	dóbr,	
których	ograniczony	zasób	i	nierównomierny	dostęp	kształtuje	nierówno‐
ści	społeczne.	Są	to	bogactwo,	władza	i	prestiż.	Wobec	kwestii	kształtowa‐
nia	 zróżnicowanej	 przestrzeni	 społecznej	 największe	 znaczenie	 ma	 wła‐
dza,	 która	 daje	 poczucie	 siły,	 przewagi,	 znaczenia,	 poczucie	 bezpieczeń‐
stwa,	ale	przede	wszystkim	przekłada	się	na	inne	dobra	–	głównie	ekono‐
miczne,	oznaczając	lepszy	dostęp	do	szczególnie	cenionych	dóbr	material‐
nych	i	dzieląc	społeczeństwo	na	biednych	i	bogatych.	Prestiż,	który	ozna‐
cza	szacunek,	uznanie	społeczne,	akceptację,	 to	 także	dobro	wymienialne	
na	inne,	w	tym	–	władzę.	Poza	trzema	dobrami,	które	dzielą	ludzi	najbar‐
dziej,	powszechnie	cenione	są	również	wykształcenie	czy	zdrowie,	stano‐
wiące	 istotne	warunki	 pozostałych	wartości:	władzy,	 bogactwa,	 prestiżu.	
Wszystkie	te	dobra	mają	charakter	stopniowalny	(gradacyjny)	kształtując	
określone	hierarchie.	Ponadto	należy	wyraźnie	podkreślić	szczególne	zna‐
czenie	jednej	z	dychotomicznych	(dwubiegunowych)	odmian	nierówności	
społecznych,	 jaką	 jest	pozycja	ekonomiczna	(klasa	społeczna)	wynikająca		
z	 posiadania	 środków	 produkcji	 lub	 dóbr	 kapitałowych,	 które	 –	 urucho‐
mione	w	procesie	produkcji	–	przynoszą	zysk	swoim	właścicielom	pogłę‐
biając	 jednocześnie	 dystans	 pomiędzy	 klasą	właścicieli	 i	 klasą	 pracowni‐
czą.	 Taki	 podział	 społeczeństwa	 wiąże	 się	 z	 nierównym	 dostępem	 do	
wszystkich	innych,	społecznie	pożądanych	dóbr:	bogactwa,	władzy,	presti‐
żu,	wykształcenia	i	zdrowia.		

Struktura	 społeczna	 stanowi	 system	 międzyludzkich	 dystansów,	 hie‐
rarchii,	 stosunków	 i	 zależności	wynikających	z	podziału	 funkcji	oraz	 rea‐
liów	władzy,	w	którą	wpisana	jest	nierówność.	Miejsce	na	„drabinie	straty‐
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fikacyjnej”	 społeczeństwa	ma	wpływ	na	 cechy	 takie,	 jak	 styl	 życia,	 gusty,	
upodobania,	 zwyczaje	 i	 obyczaje,	 praktyki	 religijne,	 poglądy	 ideologiczne	
(Sztompka	 2012).	 B.	 Jałowiecki	 (2010),	 wśród	 czynników	 warunkujących	
kształt	przestrzeni	miejskiej,	 obok	przyrody	 i	 techniki	 oraz	 technologii,	wy‐
mienił:	 stosunki	 panowania‐podległości	 rozumiane	 w	 trojaki	 sposób,	 jako:		
1)	 ekonomiczne	 –	 stosunki	 produkcji	 i	 własności,	 2)	 polityczne	 –	 władza		
i	 system	 jej	 sprawowania,	3)	 ideologiczne	–	 ideologia	klas	 lub	warstw	do‐
minujących	 w	 społeczeństwie	 oraz	 system	 wartości	 i	 kategorie	 kultury	
składające	 się	 na	model	 świata	 danego	 społeczeństwa.	 Ich	 ślady	w	prze‐
strzeni	możemy	obserwować	w	kolejnych,	 lepiej	 lub	gorzej	zachowanych,	
warstwach	kulturowych,	których	liczba	zależy	od	czasu	powstania	i	dyna‐
miki	rozwoju	poszczególnych	regionów.	

W	czasach	poprzedzających	rewolucję	przemysłową	przestrzeń	charak‐
teryzowała	 się	 sztywnym	porządkiem	 społecznym	nawiązującym	do	 tra‐
dycji	średniowiecznego	feudalizmu.	O	miejscu	jednostki	w	społeczeństwie	
decydował	 status	 przypisany	 jej	w	momencie	 urodzenia	w	 zależności	 od	
pochodzenia	 rodziny,	 płci,	 czasem	 innych	 cech	 naznaczających	 niejako	
perspektywy	 życiowe	danej	 osoby,	 gdyż	możliwości	 zmiany	 tego	 statusu	
były	mocno	ograniczone.	Uprzemysłowienie	 i	postęp	 techniczny	przyczy‐
niły	 się	 do	 znacznych	 przekształceń	 struktury	 społecznej.	 Kluczowy	 stał	
się	 podział	 ludności	 w	 kontekście	 ekonomicznym	 (własności	 środków	
produkcji),	prowadząc	do	ostrych	–	dychotomicznych	podziałów	społecz‐
nych	 i	 przestrzennych.	 Kapitalistyczni	 przedsiębiorcy,	 stanowiący	 nowy	
rodzaj	elity	społecznej,	wprowadzili	bardziej	materialistyczny	system	war‐
tości	do	organizacji	przestrzeni,	zwłaszcza	miejskiej.	Zróżnicowanie	zabu‐
dowy	 pod	 względem	 jej	 wielkości,	 jakości	 oraz	 gęstości,	 wynikało		
z	 ceny	 i	 zysku	 inwestorów,	którzy	byli	 zainteresowani	przede	wszystkim	
maksymalizacją	renty	gruntowej	(Knox,	Pinch	2006).	W	krajobrazie	poja‐
wiły	 się	 także	nowe	dominanty	w	postaci	wielkich	 zakładów	przemysło‐
wych,	którym	często	 towarzyszyły	zarówno	pełne	przepychu	wille	 fabry‐
kantów,	budynki	 i	mieszkania	dla	kadry	inżynierskiej,	 jak	i	osiedla	robot‐
ników	 stanowiące	 przykład	 substandardowej	 zabudowy	 mieszkaniowej.	
Takie	wielofunkcyjne	założenia	 fabryczne	stanowiły	przykład	dyspropor‐
cji	 społecznych,	 gospodarczych	 i	 przestrzennych	w	mikroskali,	 typowych	
dla	miast	powstałych	i	rozwijających	się	w	okresie	dziewiętnastowieczne‐
go	kapitalizmu.		

Współczesna	 przestrzeń	 stanowi	 odbicie	 różnie	 definiowanych	 prze‐
mian,	 których	 podstawą	 są	 procesy	 globalizacji	 i	 liberalizacji,	wzrost	 do‐
minacji	 wielkich	 międzynarodowych	 korporacji	 i	 przesunięcie	 głównych	
form	działalności	gospodarczej	z	produkcji	rolnej	 i	przemysłowej	do	sek‐
tora	usług.	Równolegle	następują	 istotne	zmiany	gospodarcze	(m.in.	upo‐
wszechnianie	 się	 elastycznego	 postfordowskiego	 modelu	 produkcji		
z	 nowymi	 formami	 zatrudnienia,	 wzrost	 znaczenia	 informacji	 i	 wiedzy),	
polityczne	 (m.in.:	 procesy	 integracji	 politycznej	 i	 gospodarczej	 państw),	



Problem	dysproporcji	przestrzennych	w	badaniach	geograficznych												165	

	

demograficzne	 (np.	 zmiany	 modelu	 rodziny,	 starzenie	 się	 społeczeństw,	
wzrost	 mobilności	 i	 migracje)	 i	 społeczne	 (m.in.	 pogłębianie	 się	 różnic		
w	dochodach,	zmiany	systemów	wartości,	stylów	życia),	których	przebieg		
i	 skutki	prowadzą	do	powstania	 „jednego,	wspólnego	świata”	 (Robertson	
1992).	Należy	jednak	wyraźnie	podkreślić,	że	podobne	do	siebie	fragmenty	
zglobalizowanego	świata	charakteryzują	się	bardzo	zróżnicowaną	struktu‐
rą	 wewnętrzną,	 pełną	 kontrastów	 w	 różnych	 skalach	 przestrzennych.		
W	krajobrazie	pojawiają	się	nowe	formy	przestrzeni	produkcji	(przestrze‐
nie	 produkcji	 przemysłowej	wypierane	 są	 przez	 przestrzeń	 biurową	 zaj‐
mowaną	 przez	 transnarodowe	 korporacje)	 i	 w	 przestrzeni	 konsumpcji	
(hipermarkety,	centra	handlowo‐rozrywkowe,	parki	tematyczne,	grodzone	
osiedla	mieszkaniowe),	 które	 –	 często	 niedopasowane	 odpowiednio	 pod	
względem	 formy,	 zwłaszcza	 wielkości	 czy	 stylu	 do	 struktury	 otoczenia		
–	powodują	fragmentację	i	powstawanie	przestrzennych	dysproporcji.		

Reasumując,	w	kryteriach	współczesnych	podziałów	społecznych,	obok	
statusu	 ekonomicznego,	 istotne	 znaczenie	 ma	 wiedza	 i	 wykształcenie,		
a	 także	dostęp	do	 informacji	 i	możliwości	 adaptacji	 do	 zmieniających	 się	
warunków	na	rynku	pracy,	zwłaszcza	przydatność	dla	korporacji	transna‐
rodowych.	 Szczególnie	 jaskrawy	 charakter	 społecznych	 i	 przestrzennych	
podziałów	dotyczy	 krajów	postsocjalistycznych,	 które	 funkcjonują	w	wa‐
runkach	dwóch	 jednoczesnych	rewolucji:	 transformacji	 systemu	politycz‐
no‐gospodarczego	oraz	globalizacji	i	integracji	europejskiej.	

Poszerzenie	problemu	nierówności	o	wymiar	przestrzenny	tego	zjawi‐
ska,	wiąże	się	z	funkcjonowaniem	w	literaturze	przedmiotu	kolejnych	po‐
jęć,	 w	 szczególności	 segregacji	 i	 polaryzacji.	 Segregacja	 (segregation),	 to	
dzielenie	 czegoś	 na	 grupy,	 kategorie	 według	 wybranych	 cech.	 W	 sensie	
społecznym	 jest	 to	 proces	 powstawania	 obszarów	 zajmowanych	 przez	
mieszkańców	 reprezentujących	 podobny	 status	 materialny,	 rodzinny		
i	 etniczny,	 którzy	 lokują	 się	w	 przestrzeni	 o	 określonych	 cechach	 fizycz‐
nych	 i	 takim	 umiejscowieniu	w	 przestrzeni,	 które	 zaspokaja	 ich	 funkcjo‐
nalne	i	prestiżowe	potrzeby,	pozostając	w	zasięgu	ich	możliwości	finanso‐
wych.	 Skrajną	 segregację	 społeczno‐przestrzenną,	 stanowiąca	 naturalną	
konsekwencję	 wzrostu	 zróżnicowań	 w	 zakresie	 poziomu	 wykształcenia,	
dochodów,	 poziomu	 życia	 ludności	 i	 ich	 udziału	 we	 władzy	 określa	 się	
mianem	 polaryzacji	 (polarization).	 Proces	 polaryzacji,	 opisywany	 najczę‐
ściej	na	przykładzie	miast	lub	regionów	miejskich,	prowadzi	do	formowa‐
nia	się	dwubiegunowej	struktury	społeczno‐przestrzennej.	Spolaryzowany	
społecznie	i	przestrzennie	system	osadniczy	wyraźnie	dzieli	się	na	rejony	
cenne,	zamieszkane	przez	grupy	wysokiego	statusu	i	mało	atrakcyjne,	za‐
mieszkane	przez	grupy	zdegradowane	społecznie.	Powstają	prace	poświę‐
cone	problemom	fragmentacji	przestrzeni,	obszarom	o	lepszych	i	gorszych	
warunkach	 życia	 zarówno	 w	 skali	 makroglobalnej,	 jak	 i	 mikrolokalnej	
(Dzeciuchowicz	2011;	Groeger	2013;	Czerny	2012),	powstawaniu	enklaw	
bogactwa	 i	 ubóstwa,	 dezintegracji	 społeczności	 lokalnych	 i	 zajmowanej	
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przez	 nie	przestrzeni	 (Jałowiecki,	 Łukowski	2007;	 Suliborski,	 Przygodzki	
2010;	Polańska	2011).	Proces	polaryzacji	 często	przyczynia	się	do	wybu‐
chu	konfliktów	i	dezintegracji	grup	społecznych	(Rembowska	2010).	

4. DYSPROPORCJE	PRZESTRZENI	W	BADANIACH	GEOGRAFICZNYCH	

Próba	ukazania	problemu	nierówności	i	dysproporcji	na	gruncie	badań	
geograficznych	sprowadza	 je	do	co	najmniej	dwóch	konkurencyjnych	po‐
dejść	 (perspektyw)	 teoretyczno‐metodologicznych,	 które	 różnią	 się	 zało‐
żeniami:	 ontologicznymi	 (dotyczącymi	 charakteru	 rzeczywistości),	 epi‐
stemologicznymi	 (na	 temat	 szans	 i	 granic	 poznania)	 oraz	 metodologicz‐
nymi	 (na	 temat	 sposobów	 badania	 rzeczywistości).	 Wybór	 określonej	
orientacji	 teoretyczno‐metodologicznej	 narzuca	 konkretne	 sposoby	 po‐
rządkowania	 i	 interpretacji	 danych	badań,	wyposażając	 ich	 zwolenników	
w	odmienne	systemy	pojęciowe.	

Pojęcia	nierówności	i	dysproporcji	można	przeciwstawić	sobie	tak,	 jak	
w	naukach	społecznych	–	w	tym	w	geografii	–	przeciwstawia	się	podejście	
obiektywistyczne	 podejściu	 subiektywistycznemu.	 Pierwsze	 konstruuje	
badany	 świat	 jako	materialny,	 wypełniony	 rzeczami,	 usiłuje	 odkryć	 jego	
porządek	 przestrzenny	 i	 rządzące	 nim	 prawa,	 wyjaśnić	 uwarunkowania	
nierównomiernego	rozwoju	świata.	Drugie	podejście	widzi	świat	jako	rze‐
czywistość	człowieka	i	jego	wytworów,	odsłania		świat	ludzkiej	wyobraźni,	
pełen	znaczeń,	wartości	–	dużo	bardziej	skomplikowany	niż	jego	material‐
ny	 wymiar.	 Po	 licznych	 polemikach	 na	 łamach	 wielu	 zagranicznych,	 ale	
także	polskich,	opracowań,	wśród	geografów	nikt	już	nie	wątpi,	że	„obiek‐
tywne	i	subiektywne	są	różnymi	płaszczyznami	tej	samej	przestrzeni.	Sta‐
nowią	dychotomię	i	 jednocześnie	nierozłączną	parę	jak	dzień	–	noc,	życie		
–	śmierć,	dobry	–	zły.	Nie	można	oderwać	obiektywnego	od	subiektywne‐
go,	ponieważ	pozbawiamy	świat	 jednego	z	wymiarów,	w	którym	żyjemy”	
(Kaczmarek	 2002,	 s.	 25–33).	 Podstawą	 dualizmu	 metodologicznego		
w	 geografii	 społecznej	 jest	 założenie,	 że	 gruntowna	 obiektywna	 wiedza,	
mieszcząca	 się	 w	 modelu	 naturalistycznym,	 stwarza	 solidne	 podstawy		
zrozumienia	 jednostkowych	 doświadczeń	 i	 ocen	 przestrzeni	 (Kaczmarek	
2002).	W	takim	tonie	wypowiada	się	także	I.	Sagan	(2000,	s.	16),	podkre‐
ślając	że	analizy	numeryczne	zjawisk	stanowią	tło	dla	pogłębionych	badań,	
wykorzystujących	 techniki	 wywiadu,	 czerpiących	 z	 opisów	 literackich,	
pamiętników,	starających	się	odkryć	to,	co	przesądza	o	specyfice	 	miejsca		
i	społeczności.		

W	poniższej	tabeli	zestawiono	obydwa	fundamentalne	podejścia	teore‐
tyczno‐metodologiczne	współczesnej	 geografii	 społecznej,	 przypisując	 im	
określony	charakter	zróżnicowań	przestrzennych	opisywanych	przez	geo‐
grafów,	wynikający	z	obranej	perspektywy	prowadzonych	badań,	podstaw	
teoretycznych	oraz	metod	badawczych.		
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W	podejściu	obiektywistycznym	(naturalistycznym)	koncentrowano	się	
na	dokumentowaniu	przestrzennej	organizacji	społeczeństwa	i	gospodar‐
ki,	 zróżnicowania	 poziomu	 rozwoju,	 warunków	 życia	 ludności.	 Badania	
prowadzono	 w	 makro‐	 i	 mezoskali	 (kraj,	 region,	 miasto)	 wykorzystując	
metody	 statystyki	 opisowej	 i	matematycznej,	 analizy	 systemowej,	mode‐
lowania	zjawisk	i	procesów.	Geografowie	przejmowali	pozycję	obserwato‐
ra	zewnętrznego,	neutralnego,	bez	zajmowania	własnego	stanowiska	wo‐
bec	 objaśnianej	 rzeczywistości.	 O	 prezentowanym	 zróżnicowaniu	 prze‐
strzeni	rozumianej	jako	zbiór	rzeczy	(przestrzeń	fizyczna)	czy	środowiska	
życia	 człowieka	 (przestrzeń	 ekologiczna)	 można	 tutaj	 mówić	 w	 katego‐
riach	nierównomiernego	dostępu	bądź	podziału	dóbr,	mierzonego	za	po‐
mocą	metod	ilościowych.		

	
Tabela	1.	Problem	nierówności	i	dysproporcji	w	geografii	społecznej	

Podejście	teoretyczno‐
‐metodologiczne		
w	geografii	

Obiektywistyczne		
(naturalistyczne)	

Subiektywistyczne		
(humanistyczne)	

Charakter	badanych	
zróżnicowań	przestrzeni	

Zróżnicowanie,	nierówności Dysproporcje

Problematyka	prac Struktury	społeczno‐
‐przestrzenne,	warunki	
życia,	zbiorowości	teryto‐
rialne	

Percepcja	i	wyobrażenia	
przestrzeni,	świadomość		
i	tożsamość	terytorialna,	
relacje	społeczne	

Reprezentatywne	prace Piotrowski	1966; Gaczek	
1979;	Węcławowicz	1988;	
2007;	Kaczmarek	1996;	
Dzieciuchowicz	1980;	2011;	
Groeger	2013;	Marcińczak	
2009	

Bartnicka	1986; 1989;	
1991;	Libura	1988;	Domań‐
ski,	Libura	1986;	Mordwa	
2003;	Kotus	2007;	Rem‐
bowska	1990;	Prawelska‐	
‐Skrzypek	1990;	Tobiasz‐Lis	
2013;	Tobiasz‐Lis,	Wójcik	
2013	

Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	Wójcik,	Suliborski	2014.	

Kategorię	dysproporcji	nacechowaną	emocjonalnym	wartościowaniem	
nierówności	 należy	 przyporządkować	 do	 podejścia	 subiektywistycznego	
(humanistycznego)	w	 geografii.	 Następuje	 tutaj	 przejście	 z	 poziomu	ma‐
tematycznych	 i	geometrycznych	abstrakcji	do	poziomu	sensów	i	znaczeń,	
co	wymaga	dostosowania	instrumentów	badawczych	do	„ulotności”,	„uni‐
katowości”,	 „kontekstualności”	 rzeczywistości	 społecznej.	 Geografia	 wy‐
chodzi	 z	 przestrzeni	 czysto	 materialnej	 (fizycznej)	 czy	 traktowanej	 jako	
środowisko	 o	 lepszych	 lub	 gorszych	 warunkach	 do	 życia	 (ekologicznej),	
wkraczając	 w	 sferę	 wyobrażeń,	 wartości,	 norm	 (przestrzeń	 kulturowa),	
które	pozwalają	zrozumieć	ludzką	egzystencję	pełną	zderzeń	i	kontrastów,	
świat	 przeżyć,	 związków	 symbolicznych	 z	 otoczeniem	 i	 innymi	 ludźmi.	
Wspólnym	mianownikiem	większości	prac	jest	odwołanie	się	do	codzien‐
ności	 jako	 specyficznego	 ujęcia	 charakteru	 życia	 społecznego.	 Badania	
geografów	koncentrują	się	na	poszukiwaniu	 i	odkrywaniu	znaczeń,	które	
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nadawane	są	przez	ludzi	w	procesie	postrzegania	i	porządkowania	(struk‐
turyzowania)	 otaczającej	 ich	 rzeczywistości	 poprzez	 pryzmat	 swojej	 kul‐
tury	i	doświadczeń	(Rose	2010,	s.	20).	Wymaga	to	zaangażowania	i	próby	
szerokiej	interpretacji	zjawisk	i	procesów	prezentowanych	z	perspektywy	
pojedynczych	osób	lub	grup	społecznych.	Niestety	prace	geograficzne	wy‐
korzystujące	ujęcia	subiektywistyczne	mają	zazwyczaj	charakter	informa‐
cyjno‐sprawozdawczy.	 Różnica	 polega	 na	 tym,	 że	 nie	 przemawiają		
w	 nich	 liczby,	 wzory	 i	 matematyczne	 analizy,	 ale	 wyniki	 badań	 społecz‐
nych	 opartych	 najczęściej	 na	 standaryzowanych	 technikach	 ilościowych	
(ankietach,	wywiadach	kwestionariuszowych).		

5. UWAGI	KOŃCOWE	

W	naukach	społecznych	problem	zróżnicowania	najczęściej	pojawia	się	
w	kontekście	nierówności	czy	dysproporcji,	ze	względu	na	możliwość	ana‐
lizowania	 ich	 przyczyn	 i	 konsekwencji,	 wartościowania	 i	 zajmowania	
określonych	stanowisk	przez	badaczy.	Wyjaśnianie	skomplikowanej	struk‐
tury	społecznie	wytworzonej	i	doświadczanej	jednocześnie	przez	człowie‐
ka	przestrzeni	wymaga	szerokiej	analizy	kontekstu	historycznego	–	okre‐
ślonych	uwarunkowań	społecznych,	gospodarczych	 i	politycznych	genezy		
i	rozwoju	konkretnych	obszarów.	W	określonych	uwarunkowaniach,	 jako	
wyraz	 czasu,	 miejsca	 i	 przyjęcia	 odpowiedniej	 teorii	 społeczeństwa,	 po‐
wstawały	 także	 kolejne	 koncepcje	 uzasadniające	 społeczno‐przestrzenne	
dysproporcje.	 Najważniejsze	 wnioski	 wynikające	 z	 opracowania	 dotyczą	
następujących	kwestii:		

1) Na	szeroko	pojęte	zróżnicowanie	przestrzeni	składają	się	nierów‐
ności	i	dysproporcje	związane	przede	wszystkim	z	nierównym	lub	niespra‐
wiedliwym	podziałem	i	dostępem	do	dóbr,	usług	czy	samej	przestrzeni.	

2) Nierówności	w	przestrzeni	są	jej	naturalną	cechą	–	efektem	rozwo‐
ju	 społeczno‐gospodarczego,	 zapewniającą	 motywację	 do	 działania,	 czy	
konkurencyjność.	 Dysproporcje	 stanowią	 szczególny	 przykład	 nierówno‐
ści	wówczas,	gdy	w	wyniku	społecznego	wartościowania	uznaje	się,	że	ich	
struktura	 nie	 spełnia	 ogólnie	 przyjętych	 koncepcji	 ładu	 społecznego,	 go‐
spodarczego	bądź	przestrzennego.	

3) Czynniki	dysproporcji	w	przestrzeni	wiążą	się	z	konkurencją	grup	
społecznych,	 instytucji	 czy	 organizacji,	 określanych	 mianem	 aktorów		
w	procesie	 jej	 społecznego	wytwarzania,	 o	ograniczone	dobra	 i	 zasoby	–	
obejmujące	także	walkę	o	przestrzeń	i	szczególne	lokalizacje.	W	ostatnich	
dziesięcioleciach	 uzyskują	 one	 teoretyczną	 obudowę	 w	 coraz	 większym	
stopniu	 odnoszącą	 się	 do	 udziału	 procesu	 globalizacji	w	 segregacji	 prze‐
strzennej	zjawisk.	

4) Dysproporcje	 stanowią	 szczególny	 rodzaj	 zróżnicowania,	 a	 kon‐
kretnie	nierówności.	W	przypadku	przestrzeni	są	wyrazem	emocjonalnego	
wartościowania	 rzeczywistości,	 w	 której	 żyje	 i	 funkcjonuje	 człowiek,	 co	
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dzięki	dualizmowi	teoretyczno‐metodologicz‐nemu	współczesnej	geografii	
społecznej	i	współistnieniu	podejść	obiektywistycznych	i	subiektywistycz‐
nych	stanowi	potencjalny	problem	dla	badań	geograficznych.	

5) Jednym	z	 zaniedbań	w	badaniach	 geograficznych	 jest	mały	udział	
sądów	 o	 charakterze	 wartościującym,	 obawa	 geografów	 przed	 ujawnia‐
niem	własnych	poglądów,	 czego	wyrazem	 jest	 stosowanie	metod	 „obiek‐
tywizujących”	 (ilościowych),	 wspomaganych	 obecnie	 przez	 nowe	 formy	
wizualizacji	danych	(GIS).	Fakt	ten	powoduje,	że	geografowie	częściej	roz‐
ważają	kwestie	zróżnicowania	czy	nierówności,	rzadziej	starają	się	zrozu‐
mieć	i	wyjaśnić	dysproporcje.	
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The	issue	of	spatial	disparties	in	context	of	geographical	research	

Summary:	The	subject	of	this	study	are	spatial	disparities	as	a	specific	kind	of	diversity.	
They	 express	 inequalities	within	 the	 reality	 in	which	 people	 live	 and	work	 and	 are	 the	
result	of	its	emotional	evaluation.	It	seems	that	in	the	scope	of	contemporary	human	geog‐
raphy	and	the	coexisting	objectivist	and	subjectivist	approaches,	spatial	disparities	can	be	a	
potential	 problem	 for	 geographical	 research.	 Unfortunately,	 in	 the	work	 of	 geographers	
objective	 (quantitative)	methods	or	 spatial	 statistics	now	assisted	by	new	 forms	of	data	
visualization	(GIS)	still	seem	to	have	privileged	position,	while	the	share	for	comparative	
assessments	remains	low.	This	fact	makes	geographers	often	consider	issues	of	differentia‐
tion	and	inequality	and	rarely	try	to	understand	and	explain	disparities.	

Keywords:	diversity,	inequalities,	spatial	disparities.	
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		FOTOGRAMETRIA	BLISKIEGO	ZASIĘGU	–	NOWE	MOŻLIWOŚCI		
DLA	BADAŃ	W	GEOGRAFII	OSADNICTWA1	

	

Zarys	treści:	Współcześnie	ogromny	postęp	technologiczny	(nowe	metody	i	techniki	
badawcze	w	kartografii,	fotogrametrii,	fotointerpretacji	i	teledetekcji)	daje	geografom	
dostęp	do	ogromnej	zasobu	danych	przestrzennych.	Powszechna	„produkcja”	informa‐
cji	przestrzennych,	której	doświadczamy	na	przełomie	XX	i	XXI	w.	pozwala	geografom	
na	 podejmowanie	 badań	 i	 rozwiązywanie	 problemów,	 które	 niegdyś	 były	 trudne	 do	
realizacji	–	przede	wszystkim	ze	względu	na	ich	czaso‐	 i	kosztochłonność.	Celem	sta‐
wianym	w	artykule	jest	omówienie	fotogrametrii	bliskiego	zasięgu	w	budowie	modeli	
3D	 i	 geowizualizacji,	 oraz	 ich	wykorzystanie	w	badaniach	osadniczych.	Przykładowe	
prezentacje	mają	na	celu	zwrócenie	uwagi	na	coraz	 łatwiejszy	 i	powszechniejszy	do‐
stęp	do	danych	przestrzennych,	które	dzięki	użyciu	narzędzi	i	technik	komputerowych	
z	 jednej	 strony	 stanowić	 mogą	 materiał	 źródłowy	 do	 badań,	 z	 drugiej	 umożliwiają	
opracowanie	 finalnych	 form	przekazu	 informacji	 geograficznej	 o	wysokich	walorach	
estetycznych	i	poznawczych.	

Słowa	kluczowe:	fotogrametria	bliskiego	zasięgu,	GIS,	geografia	osadnictwa.	

1. WPROWADZENIE	

Ostatnie	dziesięciolecia	są	dla	geografii	osadnictwa	(podobnie	jak	wielu	
innych	 dyscyplin	 naukowych)	 okresem	 przeobrażeń	 będących	 między	
innymi	 efektem	 intensywnych	 zmian	 w	 technologii	 badań	 naukowych.		
W	dyskusji	toczącej	się	z	różnym	nasileniem	od	kilku	dziesięcioleci	na	temat	
podstaw	 teoretyczno‐metodologicznych	 geografii	 w	 ogóle,	 w	 tym	 również	
geografii	osadnictwa,	zwraca	się	uwagę	na	współistnienie	różnych	modeli	

																																																													
1	Artykuł	powstał	w	ramach	realizacji	projektu	pt.:	„Reprezentacje	przestrzen‐

ne	 osiedli	 wiejskich	 w	 Polsce”	 finansowanego	 ze	 środków	 NCN,	 2014/13/	
B/HS4/00481.	
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badawczych	i	orientacji	metodologicznych,	które	są	rezultatem	podwójnej	
genealogii	badań	osadniczych	w	Polsce	(por.	m.in.	Maik	1998;	2005).	Jed‐
nak,	niezależnie	od	przyjętego	wzorca	metodologicznego	(naturalistyczne‐
go	lub	humanistycznego),	tym	co	niemal	zawsze	odróżnia	badania	osadni‐
cze	 prowadzone	 przez	 geografów	 od	 badań	 realizowanych	 przez	 przed‐
stawicieli	 innych	 dyscyplin	 (socjologii,	 antropologii,	 ekonomii,	 ekologii		
i	 in.),	 jest	 ujęcie	 przestrzenne	 rozpatrywanych	 problemów.	 Przy	 czym	
ostatnio	–	wraz	ze	zwrotem	humanistycznym	w	geografii,	ma	ono	charak‐
ter	mikroskalowy.	Jak	podkreśla	A.	Suliborski	(2005,	s.	112),	„istotą	badań	
geograficzno‐osadniczych	 jest	zrozumienie	miejsc	osadniczych,	tzn.	tej	 jedy‐
nej	 w	 swoim	 rodzaju	 kompozycji	 społeczno‐materialnej,	 zorganizowanej	
przestrzennie	 i	 tworzącej	 określone	 i	niepowtarzalne	 środowisko	miejsca”.		
Z	drugiej	strony	ewolucja	geografii	od	nauki	opisowej	(zajmującej	się	loka‐
lizacją	obiektów	w	przestrzeni	geograficznej)	do	nauki	poszukującej	praw	
wyjaśniających	związki	między	działalnością	 człowieka	a	charakterem	tej	
przestrzeni		wskazuje	na	jej	tożsamość		wyrażoną	w	poszukiwaniu	sensów	
przestrzennych,	 coraz	bardziej	 złożonych,	wraz	 z	przyjmowaniem	nowych	
perspektyw	badawczych	(Jędrzejczyk	2004,	s.	8).			

Badanie	przestrzeni	złożonej,	z	perspektywy	„miejsca”,	już	na	początku	
procesu	poznawczego	może	rodzić	problemy	z	dostępnością	„danych	geo‐
graficznych”,	 które	 w	 mikroskalach	 nie	 są	 gromadzone	 przez	 władze,	
urzędy	i	różnego	rodzaju	instytucje,	a	samodzielne	ich	zebranie,	metodami	
tradycyjnymi,	 bywa	 niekiedy	 żmudne	 i	 czasochłonne.	 Dlatego	 też,	 już	 na	
etapie	projektowania	badań	 terenowych,	 stanowiących	najczęściej	nieod‐
łączny	element	w	badaniach	geograficzno‐osadniczych,	należy	ograniczyć	
ilość	zbieranych	informacji,	które	dodatkowo	ulegają	generalizacji	w	pro‐
cesie	kartograficznym.		

W	tym	miejscu	warto	podkreślić,	że	rola	kartografii	oraz	mapy	jako	na‐
rzędzia	badań	w	geografii	wydaje	się	bezdyskusyjna,	bo	to	właśnie	głów‐
nym	 zadaniem	 kartografii	 jest	 „prezentacja	 różnorodności	 i	 złożoności	
otaczającej	 nas	 rzeczywistości”	 (Pasławski	2002)	w	postaci	mapy,	 stano‐
wiącej	„analogowy	model	widzianego	lub	wyobrażanego	świata,	w	różnych	
zasięgach	przestrzennych”	 (Pawlak	2002).	Abstrahując	od	 rodzaju	 relacji	
między	 geografią	 i	 kartografią2,	 związek	 między	 tymi	 dyscyplinami	 jest	
nierozerwalny	 i	 być	może	właśnie	 w	 nim	 należałoby	widzieć	 odrębność	
badań	 różnych	 subdyscyplin	 geograficznych	 od	 innych	 dyscyplin	 nauko‐
wych.		

Trudno	nie	zgodzić	się	z	twierdzeniem,	że	„obraz	kartograficzny,	przez	
swoje	 właściwości	 odegrał	 i	 nadal	 odgrywa	 niepoślednią	 rolę	 kulturo‐
twórczą	oraz	cywilizacyjną”	 (Pawlak	2002).	Funkcja	 ta,	wraz	z	 intensyw‐
nymi	 zmianami	 współczesnej	 kartografii,	 oraz	 próby	 odrywania	 jej	 od	

																																																													
2	 K.	 Trafas	 (1999)	 zwraca	 uwagę,	 iż	 obie	 dyscypliny	 mogą	 być	 traktowane	

łącznie	(kartografia	jako	dział	geografii),	komplementarnie	lub	oddzielnie.	
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geografii	 (częste	 zaliczanie	 do	 dziedzin	 technicznych),	 ulega	 jeszcze	
wzmocnieniu.	W	przeszłości	 istniał	wyraźny	 podział	 na	 środki	 i	 techniki	
przetwarzania	danych	oraz	narzędzia	i	techniki	do	grafiki	kartograficznej.	
Współcześnie,	techniczne	środki	przetwarzania	danych	i	tworzenia	grafiki	
map	zmieniły	 istotnie	proces	 tworzenia	mapy.	Do	najważniejszych	zmian	
należy	 zniesienie	 odrębności	 między	 pracami	 redakcyjnymi	 a	 pracami	
graficznymi	 oraz	 powiązanie	 kartografii	 z	 systemami	 informacji	 geogra‐
ficznej	 (GIS),	 których	 istotą	 są	 cyfrowe	 bazy	 danych	 geograficznych.		
W	związku	z	tym	zdecydowanie	wzrosła	w	kartografii	funkcja	rejestracyjna	
(inwentaryzacyjna)	 i	 porządkująca	 przestrzeń	 geograficzną,	 a	 jej	 rola	 po‐
znawcza	zmieniła	swój	pierwotny	charakter.	Dzięki	informatyzacji	procesu	
kartograficznego	 dominuje	 w	 niej	 wyraźnie	 wykrywanie	 i	 wyjaśnianie	
związków	przestrzennych	oraz	stanu	zjawisk	i	procesów	(Pawlak	2002).	

Przez	 wiele	 dziesięcioleci	 głównym	 ograniczeniem	 w	 przygotowaniu	
opracowań	 kartograficznych	 była	 dostępność	 danych	 pierwotnych	 (m.in.	
zdjęć	 lotniczych	 i	 satelitarnych),	 które	 poddane	 technikom	 fotogrametrii	
stanowiły	podstawę	opracowania	map.	Obecnie	 rozwój	 fotografii	 (w	 tym	
coraz	bardziej	 zaawansowanych	 i	 łatwo	dostępnych	 cyfrowych	aparatów	
fotograficznych)	 i	 technologii	 informacyjnych	 znacznie	 uprościł	 i	 upo‐
wszechnił	pozyskiwanie	fotogramów	pozwalających	na	przygotowanie	baz	
danych	przestrzennych,	stanowiących	podstawę	i	istotę	badań	geograficz‐
nych.	 Szczególnie	 w	 geografii	 osadnictwa	 duża	 część	 informacji	 prze‐
strzennej,	 charakterystycznej	 dla	 tradycyjnego	 procesu	 kartograficznego,	
ulegała	zgeneralizowaniu	 i	pominięciu.	Z	kolei	wykorzystanie	 tradycyjnej	
fotogrametrii	było	jeszcze	do	niedawna	nieopłacalne	dla	małych	obszarów	
–	 ze	 względu	 na	 wysoki	 koszt	 obrazowania	 tą	 metodą.	 Współcześnie	
ogromny	postęp	technologiczny	(nowe	metody	i	techniki	badawcze	w	kar‐
tografii,	 fotogrametrii,	 fotointerpretacji	 i	 teledetekcji)	daje	geografom	do‐
stęp	 do	 niewiarygodnej	 ilości	 danych	 przestrzennych.	 Powszechna	 „pro‐
dukcja”	informacji	przestrzennych,	której	doświadczamy	na	przełomie	XX		
i	XXI	w.	pozwala	geografom	na	podejmowanie	badań	i	rozwiązywanie	pro‐
blemów,	 które	 niegdyś	 były	 trudne	 do	 realizacji	 –	 przede	 wszystkim	 ze	
względu	na	ich	czaso‐	i	kosztochłonność.	

W	artykule	omówiono	 fotogrametrę	bliskiego	zasięgu	w	budowie	mo‐
deli	3D	i	geowizualizacji	oraz	ich	wykorzystania	w	badaniach	osadniczych.	
Modele	i	wizualizacje	3D	(należące	do	grupy	geoprzedstawień),	które	wy‐
kraczają	poza	tradycyjne	definicje	mapy,	pozostają	jednak	w	sferze	zainte‐
resowań	 kartografii,	 gdyż	 stanowią	 prezentację	 przestrzeni	 ziemskiej		
–	 por.	 Kowalski	 2002,	 s.	 137;	 Kozieł	 2001.	 Rekonstrukcja	 trójwymiaro‐
wych	realistycznych	modeli	obiektów	z	obrazów	cyfrowych	 jest	od	wielu	
lat	tematem	badań	różnych	dziedzin	naukowych.	Rozwój	tego	modelowa‐
nia	jest	stymulowany	przez	pojawienie	się	nowych	technologii	 i	narzędzi.	
Współczesne	 systemy	 pomiarowe	 bliskiego	 zasięgu	 bazują	 wyłącznie	 na	
bezpośrednim	 sposobie	 akwizycji	 obrazów.	 W	 celu	 uzyskania	 całej	 po‐
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wierzchni	 modelu	 wymagana	 jest	 ciągłość	 rejestracji	 kolejnych	 obrazów	
wykonanych	z	odpowiednim	pokryciem.	Odpowiadające	punkty	na	kolej‐
nych	obrazach	określają	współrzędne	3D	poprzez	odpowiednie	przecięcie	
promieni	homologicznych.	Dopasowanie	obrazów	sprawia,	że	proces	staje	
się	bardziej	dokładny	i	szybki	(Zawieska	2013,	s.	295–296).	

Przykładowe	 prezentacje	 mają	 na	 celu	 zwrócenie	 uwagi	 na	 coraz	 ła‐
twiejszy	i	powszechniejszy	dostęp	do	danych	przestrzennych,	które	dzięki	
użyciu	narzędzi	 i	 technik	komputerowych	z	 jednej	strony	stanowić	mogą	
materiał	źródłowy	do	badań,	z	drugiej	umożliwiają	opracowanie	finalnych	
form	przekazu	informacji	geograficznej	o	wysokich	walorach	estetycznych	
i	poznawczych.	

2. FOTOGRAMETRIA	BLISKIEGO	ZASIĘGU	–	JEJ	ISTOTA	I	STOSOWANIE	

Jak	podają	Adamczyk	i	Będkowski	(2007,	s.	9),	zgodnie	z	definicją	przy‐
jętą	w	roku	2000	na	Kongresie	ISPRS	(International	Society	of	Photogram‐
metry	and	Remote	Sensing)	w	Amsterdamie,	 fotogrametria	to	„(…)	sztuka,	
nauka	 i	 technologia	 pozyskiwania	 wiarygodnych	 informacji	 ze	 zdalnych	
systemów	 obrazujących	 o	 Ziemi,	 jej	 środowisku	 oraz	 innych	 obiektach	 fi‐
zycznych	 i	procesach	poprzez	nagrywanie,	pomiary,	analizę	 i	wizualizację”.	
W	praktyce,	 informacje	o	środowisku	pozyskiwane	są	w	sposób	pośredni	
ze	zdjęć	wykonywanych	ze	stanowisk	naziemnych,	 samolotu	 lub	statków	
kosmicznych.	Początki	fotogrametrii	sięgają	połowy	XIX	wieku,	a	jej	inten‐
sywny	rozwój	w	kolejnych	dziesięcioleciach	stał	się	możliwy	dzięki	postę‐
powi	 technologicznemu,	 szczególnie	 w	 zakresie	 fotografii	 i	 aeronautyki.			
W	dobie	cyfrowej	rejestracji	obrazów	i	dronów,	dokładność	metod	fotogra‐
metrycznych	dorównuje	pomiarom	bezpośrednim,	co	znacznie	zwiększa	ich	
użyteczność	(Kurczyński,	Preuss	2003).	

Fotogrametria	 bliskiego	 zasięgu	 stanowi	 dział	 fotogrametrii,	 w	 której	
obrazowanie	odbywa	się	z	odległości	nieprzekraczającej	300	m.	Fotogra‐
metria	bliskiego	zasięgu	wywodzi	się	z	fotogrametrii	naziemnej	(rejestra‐
cja	 wykonywana	 ze	 stanowisk	 naziemnych)	 i	 często	 utożsamiana	 jest		
z	 fotogrametrią	nietopograficzną	 (najczęściej	 inżynieryjną),	 której	 przed‐
miotem	 pomiaru	 jest	 położenie,	 kształt,	 deformacja	 czy	 ruch	 różnych	
obiektów,	 konstrukcji,	 detali	 maszyn	 itp.	 Pomimo	 że	 fotogrametria	 na‐
ziemna	pierwotnie	wykorzystywana	była	do	opracowania	map	odległych	
masywów	 górskich,	 a	w	 latach	 60.	wieku	 XX	 rozpoczęło	 się	w	 Polsce	 jej	
powszechne	 wykorzystywanie	 przy	 budowie	 kopalń	 odkrywkowych,	 to	
obecnie	 powszechna	 dostępność	 dronów	 (bezzałogowych	 statków	 po‐
wierzchnych)	pozwala	na	obrazowanie	z	powietrza	obiektów	z	niewielkiej	
odległości.			

Jak	już	wspomniano,	fotogrametria	bliskiego	zasięgu	ma	głównie	zasto‐
sowania	w	naukach	inżynieryjnych.	Fotogrametria	inżynieryjna,	stanowią‐
ca	uzupełnienie	klasycznych	metod	geodezyjnych,	okazuje	się	 często	nie‐
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zastąpioną	metodą	pomiarową,	 co	wynika	z	 jej	 zalet	uwydatniających	się	
zwłaszcza	przy	pomiarach	przemieszczeń	różnych	konstrukcji	 i	obiektów	
kubaturowych.	Do	najważniejszych	 zalet	 fotogrametrii	należą:	 równocze‐
sność	 fotograficznej	 rejestracji	 wszystkich	 szczegółów,	 krótki	 czas	 prac	
polowych	i	przeniesienie	większości	prac	do	laboratorium,	co	sprzyja	sta‐
ranności	 pomiarów	 i	 zmniejsza	 koszty,	 oraz	 dokumentalna	wartość	 foto‐
gramu	(nie	jest	obciążony	błędami	obserwatora).	W	związku	z	tym	metody	
fotogrametrii	inżynieryjnej	są	stosowane	m.in.	do	pomiarów	ugięć	elemen‐
tów	 nośnych	 hal,	 mostów	 i	 wiaduktów,	 odkształceń	 wysokich	 budowli	
(kominów,	masztów,	wież)	czy	do	bardzo	dokładnych	pomiarów	kształtu	
obiektów	wielkokubaturowych	(zbiorników,	chłodni	kominowych),	radio‐
teleskopów,	statków,	oraz	rozmaitych	urządzeń	przemysłowych	(Bernasik,	
Mikrut	2007).	

Wymienione	 zalety	 fotogrametrii	 bliskiego	 zasięgu,	 poza	 zastosowa‐
niami	 w	 przemyśle	 czy	 budownictwie,	 pozwalają	 na	 jej	 wykorzystanie	
również	w	 innych	dziedzinach.	Coraz	powszechniej	 (zwłaszcza	w	krajach	
wysokorozwiniętych)	 fotogrametria	 jest	wykorzystywana	przez	architek‐
tów	i	urbanistów	oraz	archeologów.	Do	metod	fotogrametrii	sięga	się	przy	
wykonywaniu	 prac	 dokumentacyjnych	 i	 inwentaryzacyjnych	 –	 zarówno		
w	przypadku	detali	architektonicznych,	jak	i	całych	budynków	czy	założeń	
urbanistycznych	(por.	m.in.	Sawicki	i	in.	2000;	Arias	i	in.	2005;	Yilmaz	i	in.	
2008;	Martínez	i	in.	2012).	

3. ZASTOSOWANIE	FOTOGRAMETRII	BLISKIEGO	ZASIĘGU		
DO	OBRAZOWANIA	FORM	OSADNICZYCH	

Dzięki	swoim	walorom	fotogrametria	bliskiego	zasięgu	może	być	wyko‐
rzystywana	 również	 w	 badaniach	 geograficzno‐osadniczych.	 Podstawo‐
wym	 zastosowaniem	 fotogrametrii	 bliskiego	 zasięgu	 jest	 inwentaryzacja		
i	 możliwość	 wykonywania	 większości	 prac	 w	 warunkach	 kameralnych.	
Wykonanie	w	odpowiedni	sposób	fotografii	badanego	obszaru	pozwala	na	
udokumentowanie	 stanu	 środowiska	w	 danym	momencie	 i	 prowadzenie	
dalszych	 prac	 badawczych	 z	 wykorzystaniem	 technik	 komputerowych		
i	 specjalistycznego	oprogramowania.	W	przypadku	 fotogrametrii	naziem‐
nej	 istnieją	 dwie	 możliwości	 obrazowania	 badanych	 obiektów	 (ryc.	 1),	
przy	 założeniu,	 że	 wykonywane	 zdjęcia	 powinny	 się	 na	 siebie	 nakładać		
w	60%.	Pierwszy	sposób	polega	na	wykonaniu	zdjęć	wzdłuż	przyjętej	osi	
(np.	 ulicy	 czy	 osi	 urbanistycznej)	 i	 pozwala,	 w	 zależności	 od	 przyjętych	
założeń,	 na	 uzyskanie	 obrazu	 fasady	 budynków,	 pierzei	 ulicy	 lub	 ramy	
krajobrazowej.	 Sposób	 drugi	 wykorzystywany	 jest	 do	 uzyskania	 modelu	
pojedynczych	 obiektów,	 jakimi	mogą	 być	 np.	 budynki	 czy	 całe	 założenia	
urbanistyczne	(kwartał	zabudowy	lub	niewielka	wieś).		 	
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A																																																																											B	

										 	
Ryc.	1.	Stanowiska	fotografowania	względem	obiektów:	fasady	(A)	oraz	obiektu		

wyizolowanego	(B)	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	Agisoft	PhotoScan…	2016	

	
Dla	nieco	większych	obszarów	zasadne	 jest	wykorzystanie	 fotograme‐

trii	lotniczej,	która	niegdyś	była	trudnodostępna.	Obecnie	nawet	nieprofe‐
sjonalny	dron,	którego	koszt	wynosi	kilkaset	złotych	(ryc.	2),	wyposażony	
w	przeciętnej	 klasy	 fotograficzny	 aparat	 cyfrowy,	 pozwala	 na	wykonanie	
zdjęć	 z	 wysokości	 kilkudziesięciu	 metrów,	 których	 jakość	 w	 przypadku	
badań	geograficznych	jest	w	pełni	satysfakcjonująca.	Zarówno	zdjęcia	na‐
ziemne,	 jak	 i	 lotnicze	 powinno	 się	 wykonywać	 aparatem	 wyposażonym		
w	odbiornik	GPS,	co	znacznie	usprawnia	dalszy	proces	obróbki	danych,	lub	
na	wykonywanych	zdjęciach	oznaczyć	należy	fotopunkty	o	znanych	współ‐
rzędnych	geograficznych	bądź	innych,	które	można	przetransformować	do	
przyjętego	układu	współrzędnych.	

	
Ryc.	2.	Nieprofesjonalny	dron	
Źródło:	fotografia	własna	

	
Kolejny	 etap	 prac	 polega	 na	 wprowadzeniu	 fotoobrazów	 do	 specjali‐

stycznego	 oprogramowania	 komputerowego.	 W	 tym	 przypadku	 skorzy‐
stano	z	oprogramowania	Agisoft	PhotoScan	Professional	dedykowanego	dla	
fotogrametrii	 i	 modelowania	 3D.	 Wykorzystanie	 tego	 oprogramowania	
daje	możliwość	wizualizacji	i	budowania	modeli	geometrycznych	z	nieme‐
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trycznych	zdjęć	 cyfrowych,	 a	wykorzystanie	 aparatu	z	 funkcją	GPS	elimi‐
nuje	 konieczność	 określania	 współrzędnych	 stanowisk	 fotografowania		
i	 środków	 rzutów	 środkowych,	 gdyż	 cały	 proces	 fotogrametryczny	 jest		
w	pełni	zautomatyzowany,	przy	zachowaniu	możliwości	ustawień	i	mody‐
fikacji	parametrów.	Procedura	wykorzystywana	w	aplikacji	Agisoft	Photo‐
Scan	Professional	zakłada	wczytanie	zdjęć	oraz	ich	wyrównanie	i	ułożenie	
w	środowisku	cyfrowym	(ryc.	3),	budowę	chmury	punktów,	z	których	każ‐
dy	zawiera	informację	o	współrzędnych	geograficznych,	wysokości	i	kolo‐
rze	 (ryc.	 4)	 oraz	 rekonstrukcję	 powierzchni.	 Rekonstrukcja	 powierzchni	
opiera	 się	 na	 budowie	 siatki	 trójkątów	 na	 podstawie	 chmury	 punktów.	
Aplikacja	 daje	 również	 możliwość	 wyświetlenia	 zrekonstruowanej	 po‐
wierzchni	 w	 postaci	 szkieletowej	 (ryc.	 5a)	 lub	 ciągłej	 tonowanej	 barwą	
(ryc.	5b).	

	

	
Ryc.	3.	Płaszczyzny	wykonanych	zdjęć	przedstawione	w	środowisku	cyfrowym	

Źródło:	opracowanie	własne	
	

	
Ryc.	4.	Chmura	punktów	otrzymanych	z	wykonanych	zdjęć	

Źródło:	opracowanie	własne	
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a	 		b	 	
Ryc.	5.	Zrekonstruowana	powierzchnia:	a)	szkielet,	b)	ciągła	tonowana	barwą	

Źródło:	opracowanie	własne	
	

Ostatnim	 etapem	prac	 jest	 osadzenie	na	opracowanym	modelu	wyko‐
nanych	zdjęć	bądź	to	w	postaci	ortofotomapy	(ryc.	6),	bądź	trójwymiaro‐
wej	wizualizacji	 (ryc.	 7),	 którą	można	w	 dowolny	 sposób	 „eksplorować”		
w	aplikacji	Agisoft	PhotoScan	Professional	lub	zapisać	w	formie	aktywnego	
pliku	PDF,	przy	zachowaniu	możliwości	zmiany	skali	i	perspektywy	opra‐
cowanego	 modelu.	 Dzięki	 temu	 wizualizacja	 staje	 się	 w	 pełni	 dostępna	
nawet	 dla	 użytkowników	 nieposiadających	 profesjonalnego	 oprogramo‐
wania	komputerowego.		

	

	
Ryc.	6.	Fragment	ortofotomapy	miejscowości	Rochna	(woj.	łódzkie)	

Źródło:	opracowanie	własne	
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Ryc.	7.	Fragment	modelu	3D	miejscowości	Rochna	(woj.	łódzkie)	

Źródło:	opracowanie	własne	
	

Największe	 jednak	 zalety	 tej	metody	wiążą	 się	 z	dalszym	wykorzysta‐
niem	 otrzymanych	 danych	 w	 analizach	 wykonywanych	 technikami	 GIS.	
Szczegółowe	 omówienie	 możliwych	 analiz	 GIS	 wykracza	 poza	 tematykę	
niniejszego	 artykułu,	 niemniej	 jednak	 można	 wskazać	 kilka	 przykładów	
wykorzystania	w	badaniach	osadniczych	ortofotomapy	i	cyfrowego	modelu	
3D	opracowanego	na	podstawie	fotogrametrii	biskiego	zasięgu.	Aktualność	
otrzymanych	 danych	 przestrzennych	 pozwala	 analizować	 pod	 względem	
jakościowym	i	ilościowym	zmiany	pokrycia	terenu	zarówno	w	krótkich,	jak		
i	dłuższych	okresach	(w	odniesieniu	do	istniejących	danych	archiwalnych).	
Ortofotomapa	 i	 na	 jej	 podstawie	 zwektoryzowane	 obiekty	 stanowić	mogą	
przedmiot	badań	o	charakterze	morfometrycznym	i	morfologicznym	danego	
obszaru	–	również	z	wykorzystaniem	map	historycznych.	Z	kolei	informacja	
o	wysokości	obiektów	umożliwia	określenie	pionowej	intensywności	zabu‐
dowy	 oraz	m.in.	 tzw.	 stref	widoczności	 (ang.	 viewshed)	 lub	 „zacienienia”	
(ryc.	8)	i	na	tej	podstawie	identyfikowanie	dominant	urbanistycznych.	
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a	 	
	

b	 	
Ryc.	8.	Mapa	historyczna	jako	warstwa	w	analizie	GIS,	a)	3D,	b)	2D	

Źródło:	https://ihrprojects.wordpress.com	(a);	http://www.davidrumsey.com/	(b)	
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Ryc.	9.	Strefy	zacienienia	w	mieście	

Źródło:	www.esri.com	

4. PODSUMOWANIE	

Dane	przestrzenne	wytworzone	 z	użyciem	cyfrowych	 technik	 fotogra‐
metrycznych	są	w	pełni	kompatybilne	z	systemami	informacji	przestrzen‐
nej	 i	 programami	 GIS.	 Ortofotomapa,	 dodatkowo	 posiadająca	 informację		
o	wysokości	 (współrzędna	Z)	w	dowolnym	 jej	punkcie,	dzięki	 technikom	
fotointerpretacji	 jest	materiałem	źródłowym	do	dalszych	analiz	 i	opraco‐
wania	 na	 ich	 podstawie	 tradycyjnych	 map.	 Inwentaryzacja,	 a	 następnie	
wektoryzacja	 obiektów	 geograficznych,	 prowadzi	 do	 powstania	 baz	 da‐
nych,	których	opracowanie	metodami	tradycyjnymi	w	wielu	przypadkach	
byłoby	bardzo	trudne	bądź	w	ogóle	niemożliwe.	Cały	proces,	trwający	od	
kilku	do	 kilkunastu	 godzi	 (włączając	w	 to	 prace	 terenowe)	dokumentuje	
stan	 środowiska	 geograficznego	 w	 danym	 momencie	 i	 może	 być	 wielo‐
krotnie	powtarzany	w	 	celu	uchwycenia	nawet	krótkookresowych	zmian.	
Najistotniejszą	zaletą	stosowania	fotogrametrii	bliskiego	zasięgu	i	wizuali‐
zacji	3D	jest	wykonywanie	większości	prac	badawczych	w	warunkach	ka‐
meralnych.	

Środowisko,	w	którym	żyjemy,	jest	tak	zróżnicowane,	że	wykorzystując	
tradycyjne	 metody	 kartograficznie	 możemy	 prezentować	 tylko	 wybrane	
„obiekty	 i	 zjawiska”	 (Pasławski	2002,	 s.	38).	W	procesie	 tworzenia	mapy	
duża	część	informacji	ulega	przekształceniu	lub	pominięciu	(m.in.	w	wyni‐
ku	 procesu	 generalizacji),	 co	 z	 jednej	 strony	 jest	 walorem	 tradycyjnych	
opracowań	 kartograficznych,	 natomiast	 co	 do	 zasady	 może	 utrudniać	
prowadzone	 badania.	 Cyfrowy	 model	 3D	 jest	 obecnie	 najdoskonalszym	
odwzorowaniem	 rzeczywistości	 i	 zapewnia	 badaczowi	 „stały”	 i	 bardziej	
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wszechstronny	dostęp	do	znacznie	większej	ilości	informacji	niż	tradycyj‐
na	mapa.	

Walorem	tej	metody	jest	również	niska	kosztochłonność,	a	tym	samym	
możliwość	wielokrotnego	jej	stosowania	dla	danych	obszarów,	co	umożli‐
wia	prowadzenie	analiz	o	charakterze	dynamicznym	w	niewielkich	nawet	
skalach	czasowych.	Obserwacja	zmian	w	środowisku	niewielkich	fragmen‐
tów	miasta	czy	osiedla	wiejskiego	opierała	się	dotychczas	na	wykorzysta‐
niu	kosztownych	i	czasochłonnych	metod	terenowych	(np.	inwentaryzacji)	
bądź	 stosowaniu	 mniej	 precyzyjnych	 metod	 jakościowych,	 np.	 opisu.	
Wszystkie	zalety	metody	modelowania	3D	pozwalają	na	jej	doskonałe	uży‐
cie	właśnie	w	badaniach	mikroprzestrzennych.		

Fotogrametria	 bliskiego	 zasięgu	 jest	 metodą	 alternatywną	 dla	 wciąż	
kosztochłonnego	skaningu	laserowego,	który	wykorzystuje	promień	lasera	
do	pozyskania	chmury	punktów	osadzonych	w	przyjętym	układzie	współ‐
rzędnych.	 Obie	 metody	 (innowacyjne)	 są	 stosowane	 m.in.	 w	 badaniach		
z	 zakresu	 geografii	 fizycznej	 (geomorfologia),	 jednak	 z	 powodzeniem	
można	 je	 wykorzystać	 również	 w	 badaniach	 geograficzno‐osadniczych.	
Zastosowanie	 fotogrametrii	 bliskiego	 zasięgu	w	 tego	 typu	 badaniach	 po‐
zwala	 (na	 podstawie	 odpowiednio	 wykonanych	 zdjęć)	 uzyskać	 chmurę	
punktów	 i	 trójwymiarowy	model	 analizowanej	 przestrzeni,	 który	 z	 kolei	
może	 być	 punktem	 wyjścia	 do	 przestrzennych	 analiz	 morfologicznych		
i	morfometrycznych.	Dane	uzyskane	z	aplikacji	stosowanych	w	fotograme‐
trii	 bliskiego	 zasięgu	 (Agisoft	 PhotoScan	 Professional)	 są	 kompatybilne		
z	 aplikacjami	 GIS,	 co	 otwiera	 możliwości	 dalszych	 analiz	 i	 odkrywania		
głębokich	(niewidocznych)	struktur	przestrzennych	zjawisk	i	procesów.	
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Close	range	photogrammetry	–	possibilities	for	the	settelment	geography		
new	research		

Summary:	Nowadays,	a	technological	progress	(new	methods	and	techniques	in	car‐
tography,	photogrammetry,	aerial	and	remote	sensing)	gives	geographers	access	to	a	
huge	amount	of	spatial	data.	Universal	"production"	of	spatial	 information,	which	we	
experience	at	 the	 turn	of	 the	century	allows	geographers	 to	undertake	 research	and	
problems	 that	were	once	difficult	 to	 implement	–	mainly	due	 to	 their	 time‐	and	cost	
effectiveness.	The	aim	of	 the	article	 is	 to	discuss	 the	close	range	photogrammetry	 in	
building	3D	models	and	geovisualization,	and	their	use	in	settlement	research.	Exam‐
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ples	of	presentations	 intended	to	draw	attention	to	 the	 increasingly	easier	and	more	
widespread	access	to	spatial	data,	which	through	the	use	of	tools	and	computer	tech‐
nology	on	the	one	hand	can	serve	as	source	material	for	research,	on	the	other,	permit	
the	design	of	the	final	forms	of	communication	of	geographical	information	about	the	
high	aesthetic	and	cognitive.	

Keywords:	close‐range	photogrammetry,	GIS,	settlement	geography.	

	




