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Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości 
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Reflections on the present and the future of Polish geography 

Zarys treści. Opracowanie zawiera charakterystykę metodologiczną l) stanu i tendencji 
geografii polskiej oraz 2) programu dalszego jej rozwoju. Inspiracją do tych refleksji 
były referaty i dyskusje na Ogólnopolskiej Konferencji Geograficznej w Rydzynie (1983 r.). 

, Wstęp 

Stan i tendencje geografii polskiej były w okresie powojennym wielo
krotnie przedstawiane i oceniane w wielu publikowanych artykułach, zwłaszcza 
na łamach Przeglądu Geograficznego. Były też przedmiotem zainteresowań 
ogólnokrajowych konferencji, m.in. w Osiecznej w 1955 r., w Jabłonnie 

w 1966 r., w Poznaniu w 1972 r. oraz niektórych posiedzeń plenarnych 
Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. 

Ogólnie biorąc, analiza stanu geografii polskiej dotyczyła głównie 
tzw. dorobku geografii i obejmowała charakterystykę tematyczną poszczegól
nych działów i gałęzi geografii oraz porównanie ich wzajemnych pozycji 
rozwojowych. Głównym elementem tej analizy było formułowanie koncepcji 
zespołów tematycznych poszczególnych działów lub gałęzi geografii oraz 
ustalenie ich wagi i luk w strukturze przedmiotowej i tematycznej geografii. 
W mniejszym stopniu natomiast zajmowano się właściwą problematyką 
metodologiczną geografii obejmującą analizę struktury wiedzy geograficznej 
i postępowania badawczego. 

W analizach tych dominował pozytywny ton ocen stanu geografii 
polskiej. W ostatnich latach jednak pojawiły się opinie krytyczne, wyrażające 
zaniepokojenie sytuacją poznawczą i społeczną geografii polskiej. Wzrosło 
też zainteresowanie podstawami metodologicznymi geografii. Na tym gruncie 
została przygotowana Ogólnopolska Konferencja Geograficzna nt. "Podsta
wowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii", która odbyła się 
w Rydzynie w dniach 27-30 czerwca 1983 r. 

Konferencję w Rydzynie różniły od dotychczasowych spotkań tego typu 
następujące .aspekty: (l) w czasie konferencji krytycznie rozpatrzono prob
lematykę geografii polskiej w ujęciu metodologicznym, (2) na tle geografii 
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światowej, (3) konferencja była przygotowana przez geografów należących 
do młodszego pokolenia i (4) dotyczyła całej geografii. 

Krytyczna analiza i charakterystyka geografii polskiej zawarta w referatach 
była skoncentrowana w większym stopniu na zagadnieniach tnetodologicznych 
niż na przedmiotowych i problemowych. Objęła ona aspekty zarówno 
teoretyczno-metodologiczne geografii (a więc jej czołowe problemy badawcze, 
metody,. wyniki i funkcje) jak i naukoznawcze czyli charakterystykę spo
łeczności geografów i organizacji instytucji geograficznych oraz związków 
geogra~ii z. życiem społecznym. Miała charakter nie tylko sprawozdawczy, 
lecz UJawmła głębsze założenia problemowe i filozoficzne postępowania 
badawczego i ~truktury wiedzy geograficznej, przyjmowane mniej lub bardziej 
świadomie przez geografów. 

Podstawą,charakterystyki rozwoju geografii polskiej było określenie głów
nych koncepcji i tendencji badawczych w geografii światowej oraz orientacji 
~lozoficzno-metodologicznych rozpatrywanych na gruncie różnych kierunków 
f1lo~?ficznych. Przedstawienie orientacji filozoficzno-metodologicznych geo
grafu wywołało szczególne zainteresowanie i było punktem wyjścia sporu 
o ocenę stanu polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Chociaż propozycje 
określenia głównych "paradygmatów" geografii społeczno-ekonomicznej (deter
minizmu geograficznego, dogina tycznego, geografii ilościowej i dialektycznego) 
wzbud~iły. sprzeciwy co do trafności takiej koncyptualizacji, to jednak 
dyskusJa Jaka powstała na ten temat, okazała się głównym elementem 
krytycznej analizy stanu geografii polskiej, gdyż podjęła istotny problem 
podstawowych koncepcji myślenia i działania naukowego. 

Ujęcie takie było w dużym stopniu wynikiem opracowania referatów 
przez młodszą generację geografów, którzy położyli główny nacisk
zwłaszcza w referatach dotyczących geografii społeczno-ekonomicznej- na 
problematykę filozoficzno-metodologiczną geografii i krytykę jej dotychczaso
wego stanu naukotwórczegq. Ta swoista konfron_tacja pokoleniowa w gruncie 
rzeczy prezentowała jednak bardziej postawy komplementarne niż antagonis
tyczne. 

P_rz~dstawion~ na Konferencji referaty objęły w zasadzie całość geografii, 
choc1az w podziale na: l) geografię społeczno-ekonomiczną, 2) geografię 
fizyczną, 3) geografię regionalną i 4) kartografię. Geografowie społeczno
-ekon.OJ_niczni skoncentrowali się na problematyce stanu i tendencji geografii 
pols~IeJ. r_ozpatr~anej na gru~cie jej orientacji filozoficznych i na krytycznej 
oceme JeJ sytuacJI poznawczeJ oraz przebudowie jej założeń teoretycznych. 
Geografowie fizyczni zajęli się natomiast głównie wewnętrzną strukturą 
badawczą geografii fizycznej w układzie poszczególnych poddyscyplin oraz 
an_alizi~ jej założeń problemowych, określeniu luk badawczych i krytyce 
os1ągmęć. Geografowie regionalni starali się przede wszystkim wykazać 
odrębność geografii regionalnej i jej funkcji. Kartografowie natomiast 
a~al_izo_w.ali założenia teoretyczne języka kartografii i przedstawili krytyczne 
ujęcie JeJ stanu. 

Wyniki Konferencji w Rydzynie polegają przede wszystkim na określeniu 
statusu i funkcji geografii i geografów w Polsce, rozeznaniu orientacji 
teoretyczno-metodologicznych geografii, określeniu jej niedostatków (zwłaszcza 
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tak jak przedstawiają się w OJ?i~ii mło~szej generacj~) uzmysłowieniu 
sobie stanu kultury intelektualneJ 1 samowiedzy geografow. 

Problematyka Konferencji w Rydzynie nasuwa szereg refleksji metodolo
gicznych dotyczących teraźniejszości i przyszłości geogr~fii polsk_i.ej. Prze~~ 
stawię je w odniesieniu do dwóch zagadnień: l) stanu 1 tendenCJI geografn 
polskiej oraz 2) programu dalszego jej rozwoju. 

Stan i tendencje geografii polskiej 

Za podstawę charakterystyki stanu i tendencji geografii pols~iej przyjm_uję 
jej ujęcie w postaci systemu społeczno-poznawczego. Gepgra~Ię, Ja~ kazdą 
naukę, można pojmować jako system społeczno-poznaw_c~y, tJ. tak~ syste~ 
konkretny, który obejmuje zbiorowość badaczy uprawiaJących d~1ała~nosc 
naukową w zakresie określopego pola badawczego: ':"ytworem teJ dzia~al
ności jest wiedza naukowa. Srodowiskiem lub o~oczem~m tego_ systemu _Jest 
społeczeństwo - między nim a nauką zachodzi oddz1aływame polegaJą.c~ 
z jednej strony na wpływie nauki na problematkę społeczną, a z drugieJ 
na wpływie czynników ekonomicznych i poli.tycznych na naukę. 

W takim ujęciu geografia polska stanowi konkretny ~y~tem społeczno~ 
-poznawczy złożony z określonych dyscyplin będących JeJ l?odsystemam~ 
powiązanymi ze sobą. Jest ona z kolei podsyste~em rodzaJowym .. nauki 
polskiej jako jej składnik oraz podsystemem regionalnym geografu glo-
balnej czyli światowej. . . , 

Koncepcja taka uwzględnia główne aspe~ty nauki, a :~n~c oprocz 
aspektu poznawczego, dotyczącego postępowama badawczego 1 Jego rezul
tatu- wiedzy naukowej, obejmuje również aspekt społeczny dotyczący 

charakteru społeczności badaczy i związków nauki ze społe.czeństwen:: 
Wychodząc z tych założeń przyjmuję, że analiza stanu 1 tendenCJI 

geografii polskiej jako konkretnego i realnego systemu społeczno-poznawczego 
obejmie jego trzy główne elementy: 
- społeczność akademicką geografów, 
- postępowanie. badawcze i jego wyniki, .. 
- powiązania, rolę i sytuację społeczną geografn. 

Społeczność akademicka geografów 

Społeczność akademicką geografów tworzy grupa bad~czy upra~iających 
działalność naukową w zakresie pola badawczego geografii. Stąd tez charak
terystykę społeczności geografów trzeba poprze?zić prz~dstawieni_em po~a 
badawczego geografii i jej struktury wewnętrz~eJ. Na teJ ~od~~a':"Ie nal~zy 
przedstawić podział specjalizacyjny badaczy, Ich przyn~lez,~o~c Instytuc~o
nalno-organizacyjną, kształtowanie się szkół naukowych 1 rozmc pakolemo
wych oraz karier naukowych. 
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Kolejno omow1my więc: 
l) pole badawcze geografii, tj. jej dyscypliny składowe i ich związki, 
2) specjalności badawcze, 
3) przyn~leżność instytucjonalno-organizacyjną, szkoły naukowe, różnice po

kolemowe oraz charakter kariery naukowej. 

l. Pole geografii- dyscypliny sldadmve i ich ZH'iązki 

C~~ciaż ?e?gr~fowie polscy traktują swoją naukę jako całość, to jednak 
:vyrazme . dz1eh s1ę ona na dwie główne dyscypliny: geografię fizyczną 
1 geografię _sp?łecz_no-ekonomiczną. Ponadto wyróżnia się geografię regio
nalną, co me Jest Jednak powszechnie akceptowane. 

Po~ział na ge~g:afię fizyczną i geografię społeczno-ekonomiczną ma 
g~ębok1 charakter 1 J~St :v~razem · różn~c, jakie upatruje się między pozna
mero sf~ry przyrodmczeJ 1 społeczneJ - różnic dotyczących odmienności 
fa~tów 1. prawidłowości, a co za tym idzie tnetod i wyników badania. 
Mim~ Wielokr?.~nie. deklarowanych p~ó? prz~z~yciężania tych różnic na 
gruncie_ ge?graru, me ma ona uznaneJ, JednoliteJ koncepcji przedmiotowej, 
~tanowiąceJ podstawę preteoretyczną geografii. Tak więc sytuację problemową 
1 metodologicz?ą ge~grafi_i określa jej podział na geografię fizyczną i spo
łecz~o-~konon;Icz~ą 1 zw1ązana z nim tendencja do dalszej dezintegracji. 
wymkająca głowm~ z pogłębiającej się specjalizacji oraz słabnięcia powiązań 
wew~1ątrz geografii. _ Geografia polska przypomina raczej koalicję aniżeli 

wsp?lnotę. Stąd też coraz częściej stosuje się nazwę ,,nauki geograficzne" 
zamiast ,,geografia". 

P~l~ badawcze. po~stawowych dyscyplin wchodzących w skład geografii 
polskieJ przedstawia s1ę następująco. 

Geo~afia fizyc~na obejmująca głównie sferę przyrodniczą ma budowę 
dwupo_zi?mow~. Pierwszy poziom, specjalistyczny, który dotyczy badania 
składmko:V ep1geosfery, obejmuje geomorfologię, klimatologię i hydrografię 
~hy?rolog1ę). wraz ,z o~eanogra~ią; typ ten reprezentują też: geografia gleb 
1 b1_ogeograf1~, . kto re Jednak me należą organizacyjnie do geografii. Drugi 
po~1om: całosc1owy, doty9zący badania środowiska geograficznego i jego 
związkow ze społeczeństwem, zawiera geografię fizyczną ogólną lub kom
pleksową. 
. Geografię _fizyczną w P?lsce cech~je: l) preferowanie badań aspektu 

fizyczno-che1111cznego_ nad biotycznym 1 paleogeograficznego nad dynamicz
nym, ~) przewaga zamteresowań poziomu wyspecjalizowanego nad całościo
wy_m _1 stały wzros~ specj~lizacji, 3) dominująca rola geomorfologii i jej 
?~zeme. do uzyskama rangi samodzielnej dyscypliny naukowej oraz wzrost 
JeJ powiązań z geologią czwartorzędu. · 

<?~o~rafia społ~czno-ekon_omiczna ma budowę jednopoziomową, występują 
w meJ J~dnak dwi_e te~denqe. Jedna, specjalizacyjna, wyraża się w podziale 
geo~rafii ekonomiczneJ na poddyscypliny: geografię osadnictwa, ludności, 
rolmctwa, przemysłu, transportu, usług, turystyki, a ostatnio także geografię 
społe_czną. :Oruga tendencja, całościowa, zmierza do utrzymania jej nie
podzielności oraz stawiania i rozwiązywania problemów w ujęciu kom
pleksowym. 
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2. Specjalności badawcze 

Określenie specjalności badawczych może_ być P.I~zeprow~d~one na drodze 
bądź autoidentyfikacji badaczy, bądź też kwalifikacJIICh wymko~ badawczych. 
Ograniczymy się do pierwszego sposobu opartego ~a deklaracJach badaczy. 

Analiza danych dotyczących deklarowanych zmnt~resowan badawczych 
136 samodzielnych pracowników naukowych zatrudmo~ych w_ ?aukowych 
placówkach geograficznych zawarta w Informatorze Nauki Po~skieJ 1980/19~1 
wykazuje aż 79 kombinacji specjalności, w tym 63_ mieszcząc_Ych _się 
w ramach przedmiotowych i problemowych geografii. Zakres Ich JeSt 
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ba;,dzo zróżni.cowa~y od właściwych specjalności takich jak "geografia fizycz
na ' "g~ogra~I~ ekonomi.czna", "~artografia", "geografia regionalna", poprzez 
s~b~pecJalnosci. (np .. "klimatologia", "geografia osadnictwa"), aż po węższe 
~Jęcia, np. ·:his.tona- kartografii". Niektóre z deklaracji mają charakter 
Jednostkowy 1 me powtarzają się. 

, ~a czoło ~pecjalności wysuwa się geografia fizyczna, do której przynależ
~osc deklaruJe ~7 geografów, tj. 56%. Jej dominującą podspecjalnością 
Jest geom~rfologia ,(31 ?sób~ tj. 26%), a następnie klimatologia i(lub) 
~et~orologia .C8 osob, tJ. 7%) oraz hydrografia i hydrologia (7 osób 
tJ. 6J?), ~atom1ast ge~grafię fizyczną kompleksową deklarują jedynie 2 osoby~ 
~alezy J~dna~, d~dac, że geomorfologia często występuje w deklaracjach 
Jak~ specJalnos~ mepodp~)fządkowana kategorii geografii fizycznej (13 osób) 
a więc sam?dztelna SJ?eCJalność z różnymi podspecjalnościami. ' 

Geografia eko~om1czn~ ~ystępuje na drugim miejscu (39 osób, tj. 32%), 
przy czym 1/3 os?? _uz~aJe Ją za specjalność bez dalszych podspecjalności. 
W w~padk~ wyroz,n~ama ty~h ost~tni~h .na czoło wysuwa się geografia 
osadmctwa ~ ludnosc1 (10 osob). Niewielki jest udział badaczy uznających 
za swą specJalność ~eografię regionalną (4 osoby). 

P~dstawowe specJalności w.ła~ch~e dl~ geografii stanowiące grupy zaintere
sowan badawczych przedstawiaJą s1ę więc następująco: 

specjalność liczba badaczy 
geografia fizyczna 
geografia ekonomiczna 67 

39 
4 
7 
2 
l 

geografia regionalna 
kartografia i teledetekcja 
dydaktyka geografii 
geografia (bez podania specjalizacji) 

120 

% 
56 
32 
3 
6 
2 
l 

100 
Główny~i sp,ecja.l~ościami s~ zatem geografia fizyczna i ekonomiczna, 

~le wys.tęp~Je row~~ez tendencJa do autoidentyfikacji swojej specjalności 
Jako węzszeJ kategon1, czego najwyraźniejszym przykładem jest geomorfologia. 

3 .. Prz~należność instyt.ucjonalno-organizacyjna, szkoły naukowe, różnice pokole
nzowe l charakter kanery naukowej · 

Insty~~cjonalnie . ~ystępują dwa układy organizacyjne: 
l) PolskteJ Akademn Nau~, do kt~r~go wchodzi Instytut Geografii i/Przest
~zenneg~ ~ago~podaro~an~a, 2) M.1n1sterstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
1 Techmk1, ktory obeJmUJe wydziały: Geografii i Studiów Regionalnych 
UW ora~ Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM; instytuty uni
wersyteckie.: YM!<-, UMCS, UWr, UJ, UL, UG, UŚI; instytuty WSP 
w Krakowie. 1 !<-Ielcac~ oraz z~kł~dy geografii ekonomicznej AE i WSE. 

PreferencJe InstytucJonalne, Jakie mają instytuty PAN (brak b · · , 
dydaktycznych · d k' · d · 0 c1ązen 

. 'pen.o Y. II wy awmctwa centralne, oficjalne kontakty i wyjazdy 
zagr.aniCzne) sprawiły, ze ~nstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wama P AN odgrywał głowną rolę w reprezentacji geografii polskiej za 
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granicą, co podnosiło prestiż jego pracowników. W zakresie geografii 
ekonomicznej, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych był 
inicjatorem nowych koncepcji i programów badawczych oraz organizatorem 
krajowych i międzynarodowych konferencji geograficznych. 

Wiąże się z tym kształtowanie szkół naukowych tworzonych przez 
grupy badaczy będących wspólnotą o określonych celach badawczych 
i poglądach i oryginalnym i poważnym wkładzie w rozwój swojej dyscypliny 
naukowej- przybrało ono odmienny charakter na gruncie geografii fizycznej 
i społeczno-ekonomicznej. 

- W geografii fizycznej w latach pięćdziesiątych wystąpiło zróżnicowanie 
regionalno-problemowe zainteresowań badawczych polegające na powstaniu 
empirycznych szkół naukowych w zakresie geomorfologii. Szkoły te ukształto
wały się wokół wybitnych autorytetów naukowych- J. Dylika, M. Kli
maszewskiego, R. Galona, A. Jahna- w ośrodkach naukowych łódzkim, 
krakowskim, toruńskim i wrocławskiin i znalazły swoją specyfikę w różnej 
regionalnie i problemowo tematyce badań i w odrębnych koncepcjach 
badań terenowych opartych na odmiennych założeniach przyjętych w kręgu 
współpracujących badaczy. W latach siedemdziesiątych wystąpił silny rozwój 
ośrodka poznańskiego w zakresie geomorfologii, poparty rozwojem badań 
la bora to ryj n ych. 

W geografii społeczno-ekonon1icznej natomiast wystąpiła, zapoczątkowana 
w latach pięćdziesiątych, silniejsza tendencja integracji programowej inspiro
wana przez poglądy S. Leszczyckiego. zawierające postulat powiązań badań 
geograficznych z przebudową życia społecznego i gospodarczego kraju 
i aktywnego udziału w tym geografii opartej o specjalizację badawczą. 
Na tym gruncie ukształtowała się swoista polska szkoła geografii ekono
micznej z dominującą rolą Instytutu Geografii P AN, obejmująca szeroki 
zakres badań w ujęciu przestrzenno-ekonomicznyn1 prowadzonych w różnych 
ośrodkach i w obrębie różnych kręgów współpracujących badaczy. Uzyskała 
ona uznanie za granicą w zakresie wyników dotyczących struktury regio
nalnej i regionalizacji kraju oraz problematyki osadniczej i rolniczej. 
W latach siedemdziesiątych pojawiły się w polskiej geografii ekonomicznej 
symptomy reorientacji metodologicznej, związanej głównie z rozwojem zasto
sowań metod ilościowych i zróżnicowaniem koncepcji programowych oraz 
wzrostem roli ośrodków regionalnych, a zwłaszcza poznańskiego. 

W ostatnim czasie natomiast wzrosło zainteresowanie problematyką filozo
ficzną wśród badaczy młodszego pokolenia, co wyraziło się m.in. w postu
latach przebudowy geografii społeczno-ekonomicznej na wzór orientacji 
humanistycznej powstałej w geografii anglosaskiej. 

Między starszym a młodszym pokoleniem geografów występowały w zasadzie 
istotne różnice postaw i poglądów na temat charakteru i roli geografii. 
Tak jak w całej nauce polskiej czynnikiem sprzyjającym postawom kon
formistycznym- a osłabiającyn1 krytyczne i polemiczne- jest wielostopniowy, 
hierarchiczny model kariery naukowej (od stopnia doktora aż po godność 
członka rzeczywistego PAN). Model ten, poprzez swoją wielostopniowość 
i związek rangi (i wieku) z uprawnieniami opiniotwórczymi i decyzyjnymi, 
chroni badaczy o wyższej pozycji przed krytyką badaczy o niższej pozycji. 
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Dodatkowym czynnikiem osłabiającym podejmowanie krytyki naukowej jest , 
układ wzajemnych zależności wynikający z opiniowania awansu naukowego. 
Wzmacnia to nastawienie młodszych badaczy na wykonywanie prac na 
stopnie naukowe oraz wybór koncepcji i problematyki preferowanej przez 
opiniujących. 

W geografii fizycznej przeważa w związku z tym podejście "warsztatowe", 
preferujące prace wycinkowe wykonywane na wzór mistrzów, często po 
długoletnim terminowaniu i oparte na kumulacyjnej koncepcji narastania 
wiedzy, co częściowo uzasadnia jej przyrodniczo-opisowy charakter. 

W geografii społeczno-ekonomicznej natomiast podejmuje się znaczną 
liczbę prac o charakterze "technikocentrycznym", tj. kładących większy nacisk 
na stosowanie określonych narzędzi badawczych, głównie metod analizy 
statystycznej, aniżeli na sam problem merytoryczny i jego wyniki. 

Postępowanie badawcze i jego wyniki -
- orientacje i modele filozoficzno-metodologiczne geografii polskiej 

Charakterystykę postępowania badawczego i jego wyników, stanowiącą 
główny składnik analizy stanu i tendencji geografii polskiej, najbardziej 
syntetycznie można ująć w postaci jej orientacji filozoficzno-metodologicznej. ·· 

Orientacja filozoficzno-metodologiczna stanowi ideał racjonalności myślenia 
i działania naukowego i występuje w postaci modeli przyjmowanych wyraźnie 
lub milcząco przez badaczy. Modele te obejmują zasady postępowania 
badawczego i charakteru poznawczo-logicznego wiedzy geograficznej oraz 
ich funkcje poznawcze i pozapoznawcze. Określenie orientacji ma istotne 
znaczenie dla zrozumienia stanu i tendencji geografii ze względu na swoje 
głębsze ujęcie natury poznawczej geografii. 

Sądzę, ·że taka koncepcja orientacji filozoficzno-metodologicznej trafniej 
przedstawia stanowisko poznawcze geografii niż ujęcie jej na gruncie określo
nego kierunku filozoficznego np. neopozytywizmu, strukturalizmu, fenomeno
logii itp. 

W geografii polskiej brak było w okresie powojennym szerszych 
i głębszych zainteresowań problematyką jej podstaw filozoficzno-metodolo- , 
gicznych. Po okresie intensywnego ale płytkiego zainteresowania koncepcjami 
materializmu dialektycznego i historycznego w latach następnych, mimo 
deklarowania orientacji marksistowskiej, przeważała postawa obojętności 
wobec problematyki filozoficzno-metodologicznej geografii. Było to spowodo
wane niską samoświadomością metodologiczną geografów, brakiem zaintere
sowań orientacjami filozoficzno-metodologicznymi w geografii światowej 

oraz przewagą postawy pragmatycząej nad teoretyczną. 
Głębsza analiza podstaw polskiej geografii wykazuje, że jej podstawowa 

orientacja ma charakter scjentystyczny, chociaż przyjęta została milcząco, 
tj. na drodze stosowania jej, jednak bez formułowania założeń doktrynalnych. 

Przez orientację scjentystyczną rozumiem pogląd, który przyjmuje, że 
celem geografii jest pojęciowe poznanie rzeczywistości, o obiektywnym cha
rakterze, stanowiące jedyną formę poznania i podstawową jego wartość, 
realizowane w postaci jednolitego wzorca postępowania badawczego wspól-
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nego dla nauk en1pirycznych. Przeciwstawn~ jej orientacj~ anty_scjentystycz~a 
odrzuca te założenia, a przede wszystkim odrzl_lca Jed~oh~ą. koncepcJę 
badania naukowego i przyjmuje odmienność poznama w dz1edzime przyrody 
i społeczeństwa. . . . . 

Orientacja scjentystyczna jest ideałem racJ~nahzuJącym cele J?OS~ępowam~ 
badawczego i strukturę wiedzy całej geografii, ale .konkrety~acJ~ JeJ n:od~h 
badawczych, znajdujące wyraz W praktyce badawc~eJ, k~ztałtUJ~ Się odmtenme 
w geografii fizycznej i geografii społeczno-e~onom1cz~eJ: Odm1en~y charakter 
konkretyzacji modeli badawczych Ęeogra?~ fi~yczneJ ~ ge~grafii. społeczno~ 
-ekonomicznej opiera się na odm1ennosc1 uJmowama przedmiotu badan 
i jego aspektów poznawczych. . . . . . , 

Kształtowanie tych n1odeli ma odmtenny . charakter amzel.I głownyc~ . 
modeli filozoficzno-metodologicznych występujących na gruncte geografn 

zachodniej. . 1 k. · t · t h 
Orientacja scjentystyczna występuje w Ęeografi1. po s IeJ w P.os aci ~zec 1 

głównych wzorów jej uprawiania: l) tradycyJno-empirycznego, 2) mdukcyJnego 
3) hipotetyczno-modelowego. . . . 

Model tradycyjno-empiryczny preferuje faktyczne badama. m~ywtdualnyc~ 
obiektów i zjawisk lub ich klas, ograni,czonyc.h w czas1~ 1 p~·zestrzen~ 
jako interesujących samych przez się. Głownyn_u. metodami ana.htyc~nyr~u 
są klasyfikacja i regionalizac}a jak?ściowa. Wymk1 badawc~e. n1aJą ~łowme 
charakter opisowo-informacyJny, a tch podstawowym s~ładmktem koncowyi_U 
jest ujęcie i obraz kartograficzny oraz .s~n~e~a regton~~n~. Inte~pre.~acJ~ 
tych wyników przybiera postać .. o12isu WY}~smaJąceg.?. Rozmc~ w .realizacJI 
tego modelu na gruncie geografn fizyczneJ 1 geo?.rafn ekonomiczneJ dotyczą 
charakteru danych faktycznych i ich interpreta~Jl. . . 

w geografii fizycznej kła~zie s~ę. nacisk na zbterame matenał.u faktyczneg.o 
na drodze obserwacji bezposredmeJ o charakterz.e tere~owym 1 opracowan~e 
go w ujęciu typologicznym. Szczególne znaczeme maJą metody kartowama 
terenowego i kartograficzne opracowanie. wyników; cz~go przykł~?em ~o~ą 
być mapy hydrograficzna i geomorfologiczna. Proby InterpretaCJI ~yntkow 
badawczych 0 charakterze faktycznym s~ dokonywane na grunc1~. praw 
przyrodniczych, a zwłaszcza fizyczno-chemicznych ?raz zasad g.eologu. . . 

w geografii ekonomicznej natomiast postępo~ame. bada~cze Jest w mmeJ
szym stopniu związane z obserwacją terenową . 1. optera s1ę na wy~or~ysty
waniu danych faktycznych, pochodzących .z o~lcJalnych dokument~w 1 sta
tystyki urzędowej. Główny nacisk kładzte s1ę ~a .met~dy ~nal.tzy. tych 
materiałów, obejmujące metody graficzne, typolog1.ę 1 regwnahzacJę, .. l. wy
korzystujące kategoryzacje pojęc~owe nauk .. ekono~tcznych, demografn, 1 u~
banistyki do przeprowadzenia mterpretaCJl m.atena~u f~ktycznego. gło~n~e 
w UJęCIU przestrzennym lub poprzez ustaleme zwtązkow ze zm1ennosc1ą 
środowiska przyrodniczego. . . . . 

N a czoło funkcji pełnionych przez ten typ wtedzy geograficzneJ wysuw~Ją 
się funkcje opisowo-informacyjne, które mogą być wykorzy.stywane do celow 
praktycznych w postaci diagnoz stanu zagospodarowania przestrzennego 
oraz elementów środowiska geograficznego. 
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~~ównym ideałem.?adawczym modelu tradycyjno-empirycznego jest dosko
nało~c .,warsztato:va .. N~ ogół też pod~jścia tego nie wiązano z jakąś 
okresloną k~ncepcJą filozofic;~o-metodologiczną, traktując je jako .,normalne" 
postępowa~~~ badawcze. własc1we dla geografii. Niektórzy badacze próbowali 
Je uzasadm~c na ~runc1e m~terial~zmu dialektycznego. 

Model. m~~c.yJny rozwmą~. s1ę w geografii polskiej pod hasłem jej 
"un~ukow1~ma. I kwa~tyfika~Jl oraz zbliżenia do poziomu nauk ścisłych 
popizez ~ązeme ,do zw1~kszema ?gólności i ścisłości wiedzy formułowanej 
w kate~or~ach op;olnych h1sto~ycz~1e l~b 1:lni~ersalnych na drodze indukcyjnej. 
Badam~ . I~dywidualnych ob:ektow 1 ZJawisk jest podstawą ustalenia ich 
własnosc1 . .Jako r~prezentanto~ pewnych typów lub klas rozpatrywanych 
w_ k.ategonach ogolnych lub tez w postaci zależności zachodzących między 
mmi. 

.. ~oncepcJa ta wyraźniej występuje na grl:lncie geografii ekonomicznej 
mz fizyczneJ. 

~ geÓgrafii ekonomicznej wystąpiła ona głównie w związku z wprowa
dzemem me~od mat.~matyc.zno-statystycznych, a zwłaszcza metod taksonomii 
n1:ln;tery~zneJ, regreSJI.' a.nahzy czynnikowej i składowych głównych. Podejście 
Wiąze s~ę ~ przesumęc1e_m u.wagi na przestrzenne rozpatrywanie struktury 
rz~czywis~osci, co wyraziło s~ę w. tzw. analizie przestrzennej. Nie doprowa
d~Iło to Jednak do powstama Wiedzy geograficznej o charakterze nomolo
gi~zn?-~eoretycz~ym, yozwalającej głę?iej poznać i wyjaśnić zmiany rzeczy
Wistosci ~kon?mic~neJ 1 społe~zneJ. Zainteresowanie metodami statystycznymi 
przyczyniło s1ę tez do nadmiernego technikoncentryzmu, a więc stosowania 
met~d, statyst~cznych z pun~t~ widze~ia ich finezyjności, z pominięciem 
wymkow empuycznych .. Wymk1 te maJą jednak bardziej ścisły i użyteczny 
charakter. oraz pozwalają n.a wykorzystanie ich do celów prognostycznych, 
n~zszerzaJąc ty~ samym. ~ch. praktyczne znaczenie. Uczyniło to jednak 
Wiedzę. ~eograf1czną mmeJ ciekawą i atrakcyjną w szerokich kręgach 
czytelmkow. 

W geografii fizycznej k?ncepcja ~a ma mniej wyraźny charakter i nie 
~a progra~owego zna~zema. W~raz1ła się ona z jdenej strony przesunię
Ciem. ~wag~ na badama proces~":' z przewagą jednak badania genezy 
:V UJęciu ~1st~ryczny~, .a z drugieJ znacznym postępem w wykorzystaniu 
Instr.umentow 1 techmk fizyczno-chemicznych i pomocniczych badań labora
toryJnych. 

P~stęp ten został jednak ?gra~iczon~. brakami nowoczesnego wyposażenia 
techmczn.ego or.~z stosowamem IndukcJI prowadzącej do samoograniczenia 
w rozwoJu teon1. 

. . W~edz~ ,g~o~ra~czna ~~brał~ .większe~ ścisłoś~i'. ale nie zwiększyło to 
~eJ roh WYJasmaJąCeJ (choc~az częsc1owo zwiększyło JeJ znaczenie informacyjne 
I prognost~czne, a przez to także znaczenie praktyczne). / 

Mode.l ~potetyczn.o-dedukcyjny, chociaż postulowany, nie uzyskał akceptacji 
w_ polskleJ g~~gr~fi1. Po~stawowy element tego modelu - formułowanie 
h1po~ez o m~zh:VI~ wysok1m stopniu ogólności i sprawdzenie ich na pod
stawie szczegolme 1stotny~h faktów dla budowy dobrych teorii _ nie został 
wprowadzony do praktyki badawczej na szerszą skalę i nie uzyskał większego 
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uznania. W modelu tym istotne miejsce zajmuje budowa wiedzy teoretycz
nej pogłębiającej poznanie podstawowych procesów i systemów i umożliwia
jącej ich wyjaśnienie. Realizację tego modelu utrudniły jednak z jednej 
strony obawy przed nadmierną idealizacją wiedzy geograficznej, a z drugiej 
trudności z przebudową pojęciową założeń geografii w ujęciu procesowym 
i systemowym. 

W geografii społeczno-ekonomicznej koncepcja ta rozwijana jest głównie 
w ujęciu matematyczno-modelowym. Nurt ten nie doprowadził jeszcze do 
uzyskania oryginalnych wyników teoretycznych, pozwalających na lepsze 
zrozumienie realiów społeczno-ekonomicznych kraju. Jednym z powodów 
tego stanu rzeczy jest zainteresowanie ogólnoformalnymi koncepcjami, których 
rozwijanie na gruncie naszej rzeczywistości nie daje właściwych wyników 
m.in. na skutek odmienności założeń mechanizmów działania socjalistycznego 
systemu społecznego i gospodarczego od tkwiących u podstaw aplikowanych 
modeli założeń dotyczących zachodnich społeczeństw. 

W geografii fizycznej nie nastąpił jakiś zasadniczy przełom związany 
z przejściem od modelu indukcyjnego do hipotetyczno-dedukcyjnego. Próby 
budowy teorii na gruncie procesowego ujmowania rzeczywistości nie wyszły 
poza metody testowania koncepcji przy pomocy żmudnie gromadzonych 
materiałów terenowych. W małym stopniu wykorzystuje się natomiast 
metody eksperymentalno-symulacyjne i modelowanie bardziej złożonych 
sytuacji. 

Wszystko to sprawia, że nurt teoretyczno-modelowy jest w geografii 
polskiej bardziej programem niż praktyką badawczą. 

Ogólnie biorąc, geografia polska mocno tkwi w koncepcjach empirycz
nych o dominacji podejścia empiryczno-indukcyjnego. Zarówno postępowanie 
badawcze, jak i wyniki badawcze cechuje przewaga zainteresowań empirycz
nych nad teoretycznymi. Na gruncie modelu tradycyjno-empirycznego najwyżej 
cenione były syntezy regionalne częściowe lub całkowite, a na gruncie 
modelu indukcyjnego problemowe charakterystyki o postaci generalizacji 
historycznych. 

Wiedza ta pełni głównie funkcje opisowo-informacyjne, a w małym 
stopniu funkcje wyjaśniające, prognostyczne i praktyczne, co jest przynajmniej. 
w części rezultatem jej ateoretycznego charakteru. 

Sytuacja geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej jest w tym 
względzie podobna. W rozważaniach na ten temat szczególne znaczenie 
przypisuje się funkcji praktycznej, dotyczącej usprawniania działalności prak
tycznej. Ma ona głównie charakter pośredni, a więc dotyczy rozwiązywania 
problemów praktycznych . 

Geografia fizyczna pełni te pośrednie funkcje skromnie ale solidnie, 
dostarczając głównie informacji dotyczących zasobów i stanu środowiska 
geograficznego i jego zmian, które mogą być wykorzystane jako informacje 
określające przyrodnicze warunki brzegowe aktualnego i potencjalnego rozwoju 
gospodarczego. 

Geografia społeczno-ekonomiczna, chociaż problemowo znajduje się 
w centrum problematyki perspektywicznego rozwoju społecznego i gospodar
czego kraju i żywi ambicje kształtowania programów rozwoju w tym zakresie, 
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'!" mał~m stopniu rea.lizuje tę funkcję ze względu na fenomenalistyczny 
1 pł~tk1 chara~ter. wymków. Stąd też niewielki udział geografii w kształto
wamu sposobow 1 środków naprawy gospodarki polskiej i przezwvciężenia -
kryzysu gospodarczego i społecznego. · ~ 

Mimo zaintere~owa? k?ncep~jami humanistycznymi w polskiej geografii 
spo,łecz.no-ekonomiczne.~ one.ntacJa antyscjentystyczna nie stała się podstawą · 
~yslema teoretycznego 1 doc1eka11 badawczych, a więc nie znalazła zastosowa
ma w praktyce badawczej. Wydaje się ona mało użyteczna przede wszystkim 
ze względu na subiektywizację wyników oraz nadmierne akcentowanie roli 
geograf~ nie jako badacza, lecz jako moralisty-reformatora. Ideologizacja 
geo?rafn wed~~lg wzoru. n~e~tórych, koncepcji tzw. geografii humanistycznej 
moze pozba':"Ic. geografię JeJ walorow poznawczo-informacyjnych i wtłoczyć 
w ramy pojęciowe tych dyscyplin, które nie tyle badają rzeczywistość, 
co ją interpretują na podstawie preferencji ideologicznych. 

Związki geografii polskiej z nauką i społeczeństwem 

Pr~edstawienie związków geografii polskiej z nauką i społeczeństwem 
og_ra~I~zę do uwag .. o?n.oszący?h się do . dwóch zagadniet1: miejsca geografii 
polsk;eJ ':" geografn sw1atoweJ oraz roh geografii polskiej w nauce i spo
łeczenstwie. 

l. Miejsce geogrąfii polskiej w geografii światowej 

Zn~czne zró~nicowa~ie p.roblematyki. i poziomu badawczego we współ
czesneJ .. g~o~rafn ~p~aw1a, ze trudno Jest mówić o jednolitej koncepcji 
ge~~rafn sw.Iatow~J Jako podstawy porównań; Sądzę, że ze względu na 
~W?J wy~oki poz101~ badawczy, .reprezentacyjny charakter dla geografii 
sw1atowe} ma .geografia angl.osask~ ,l sz'!"edzka w zakresie geografii społeczno
-eko.nomiczneJ .. or~z geografia kraJOW języka niemieckiego i radziecka w za
kresie geografn fizycznej. 

P?lską geogr~fię ekonomiczną rozpatrywaną na ty1n tle cechuje: 
l) zmnte.resowame własnym. ~rajem i brak studiów nad innymi krajami; 
2) n~di?Iern~ przew~ga studww cząstkowych nad syntetyzującymi; 
3) msk1 u~zmł oryginalnych studiów teoretycznych; 
4) małe Zainteresowanie studiami metodologicznymi. 

Polską geografię fizyczną natomiast cechuje: 
l) przewaga. podejś~ia historycznego nad dynamicznym; 
2) mały udział studiów eksperymentalnych; 
3) zupełny brak zainteresowań metodologicznych. 
. Wpł~ geografii. pol~kiej na geografię światową nie jest duży i zasadza 

Się głowme na pres~IZu Int~lektualnym kilku wybitnych uczonych występują
cych.~~ k?nferencJach n:1ędz~narodow~ch i biorących udział w pracach 
KoJ?ISJI ~Iędzynarod?WeJ Unn Geograf1czn~j. Zbyt mały jest udział publi
kacJI pols~1ch geogr~fow .w czołowych czasopismach geograficznych wydawa
nych w języku angielskim, mających znaczenie opiniotwórcze. Publikacje 
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wydawane w Polsce w języku angielskim są rzadko cytowane. Ponadto 
pomimo zarzutu stawianego niekiedy geografii polskiej, że ulega wpływom 
geografii zachodniej, geografia polska wykazuje małą absorbcję dorobku 
teoretycznego geografii światowej, a zwłaszcza anglosaskiej. 

2. Rola geografii polskiej w nauce i społeczeństwie 

W okresie powojennym geografia jako dyscyplina akademicka uzyskała 
w pełni instytucjonalną samodzielność, co przejawia się m.in. w odrębności 
studiów akademickich oraz stopni i tytułów naukowych. Uzyskała więc 
miejsce równorzędne z innymi naukami. Znalazło to też swój wyraz we 

. wzroście: l) liczby studentów geografii oraz osób z dyplomami w zakresie 
geografii, 2) liczby osób legitymujących się stopniami i tytułami naukowymi, 
3) liczby periodyków i serii wydawnictw geograficznych, 4) liczby prac nauko
wych z zakresu geografii, 5) udziału geografii w rozwiązywaniu ważnych 
społecznie problemów. W ostatnich latach (1973-1984) postęp ten uległ 
jednak zahamowaniu, a bilans tego okresu nie jest zbyt optymistyczny. 

Z punktu widzenia i zainteresowań innych dyscyplin, geografia traktowana 
jest bądź jako wiedza potoczna, "zdroworozsądkowa", dostarczająca elementar
nych informacji, bądź też jako dyscyplina pomocnicza głównie w postaci 
metody kartograficznej. 

Pozycja geografii w społeczeństwie obniża się. Za stwierdzeniem tym 
przemawia m.in. zmniejszenie się udziału geografii w nauczaniu szkolnym, 
mniejsze zainteresowanie studiami geograficznymi, rzadkie rozważanie proble
mów geografii na forum publicznym. Przyczyny tego stanu są różne. 
Nieprofesjonalny charakter kształcenia akademickiego w dziedzinie geografii 
oraz niski udział funkcji praktycznych a wysoki funkcji informacyjno-opiso
wych zbliża geografię w świadomości społecznej do nauk humanistycznych, 
ale bez ich opiniotwórczego charakteru i atrakcyjności. Geografia nie 
budzi też już tego oddźwięku społecznego jaki wywoływała jako wiedza 
przedstawiająca obraz świata, gdyż zastąpiły ją w tym prasa i tele'Yizja. 
Ograniczenie badań do własnego kraju i analityczny charakter wiedzy 
geograficznej oraz niski poziom wyjaśniania i niewielki udział geografów 
w rozwiązywaniu problemów o wysokiej randze społecznej są dalszą przyczyną 
słabnącej pozycji geografii. 

Generalnie biorąc, obecny stan geografii polskiej jest krytyczny. Przejawia 
się to przede wszystkim w : 
l) braku wyraźnie sformułowanych koncepcji metodologicznej i przedmiotowej 

geografii ; . 
2) niewykorzystaniu możliwości badawczych geografii w sferze poznama 

środowiska i społeczeństwa, w tych aspektach, które znajdują się w zaintere
sowaniach przedmiotowych geografii oraz w niskiej wrażliwości na bieżące 
problemy społeczne; 

3) przewadze potocznego, a częściowo banalnego typu wiedzy geograficznej; 
4) występowaniu tendencji do utrzymywania się problemowego i metodologicz

nego status quo; 
5) niskim autorytecie społecznym geografii. 
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geografii polskiej 

Zn1iana . nie~orzystnych tendencji, jakie występują w geografii polskiej, 
wymaga działa~ na pods~awie określonego programu dalszego jej rozwoju. 
Pr~gram rozwoJu ?~scyphny naukowej należy pojmować jako zespół dezyde
ratow do~yczących JeJ założeń filozoficzno-metodologicznych i przedmiotowych, 
proble~ow ba?awczych, met?d i __ narzędzi badawczych oraz warunków spo
łeczno-InstytucJo~alnych reahzacJ~ programu. Program taki powinien być 
?part·y· na, ?~eme ~tanu dyscypliny oraz określonych celach jej rozwoju 
1 mozhwosc1 Ich osiągnięcia. 

Sąd~ę, _że należy rozr~żnić .?wa ujęcia_ programu rozwoju naukowego 
dyscyplin~ .. a) p~ograt;n onentaCJI naukoweJ (szkoły naukowej); b) program 
społecznosc1 nauKoweJ (narodowy). 
. Progr~m _orientacji. nauko~ej obejmuje _z~spół problemów badawczych 
I sp?sobow Ich . ro~w1ązywanm oparty mm eJ lub bardziej świadomie na 
okreslanych załozemach metod~lo_giczno-przedmiotowych. Ma on z natury 
rzeczy charakte~ selektywny,, ~ho~1~z może do~yczyć całości rozwoju dyscypliny, 
ale n~ P?dstmvie, zas_a~Y. SJ?OJnosci koncepcyJno-problemowej przyjmującej, że 
rozwiJanie bada~ n:uesci s1ę w ramach przyjętej orientacji. 

~rogram tak1 Jest ko~kretyzowany i rozwijany przez programy lub 
proJe~ty badawcze stanowiące określone kierunki badawcze stawiane na 
gruncie danej orientacji. 

War_tość_ pr~g~amu orientacji naukowej określa jego funkcja naukotwórcza 
w dał!eJ dz1edz1me. Program taki jest pos_tępowy, dopóki stawiane na jego 
gru~ci.e problemy przynoszą nowe Interesujące poznawczo i (lub) praktycznie 
~ymk1 badawcze~ gdy ~aś stają ,się coraz mniej owocne, program degeneruje 
Się. Dlatego tr~dno ~e~t z go_ry ok:eślać okres działalności programu. 

Progran:- takt po_w1men obeJmowac: l) określony model filozoficzno
-metodologiczny, tJ. Ideał racjonalności geografii jako nauki określający jej 
char~kter poznawczy; 2) model preteor~tyczny, tj. koncepcję przedmiotową; 
3) głowne problemy ba~awcze, k~órych rozwiązanie przyczyni się do postępu 
naukowego; 4) metody 1 narzędzia badawcze, które umożliwiają rozwiązanie 
problemów oraz pogłębienie wiedzy. 

Program społecz_n?ści nauko~ej obejmuje główne kierunki i problemy 
bad~wcze przedstawtaJące strategię r?z_woju dy~cypliny naukowej w perspek
tywie ,1~-15 lat., Progra;n ten pow1me~: 1) Integrować wysiłki całej spo
łec~~os.ct ge~grafow w~koł rozw1ą~ywan1a problemów o szczególnej użytecz
nos~I . I :na J~cych, duze zn~czen:e. _dla roz~oju społeczno-gospodarczego 
kraJu,~) 1eahzowac postulat_Jednosci _1 sa~odz1elności geografii jako odrębnej 
?yscyphny naukoweJ uznaneJ akademicko 1 społecznie w zakresie badawczym 
l dydaktycznym,; 3) ~awierać .kontynuację tych kierunków i problemów 
badawczych, ktorych InnowacyJny charakter poznawczo i praktycznie nie 
został wyczerpany. 

Program. ten powinien wyr?żniać . się od programu orientacji naukowej 
respektowa~1em. ~asa?y plurahzmu 1 to zarówno w wersji filozoficzno
-metodologiczneJ, Jak 1 przedmiotowej. Pluralizm filozoficzno-metodologiczny 
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przyjmuje, że rozwój dyscypliny n~ukowej wy~aga oparcia _się 1?-a ~óżny~h 
założeniach filozoficzno-metodologicznych, gdyz postęp nauki opieraJący s1ę 
na różnych poglądach otwiera odmienne perspektywy. Pluralizm przedmiotowy 
głosi, że rozwój dyscypliny naukowej powinien opierać się na różnych 
preteoriach, gdyż każda z nich uwzględnia różne składniki lub aspekty 
rzeczywistości. 

Droga do opracowania takiego programu wiedzie poprzez wysuwanie 
propozycji w tej sprawie oraz ich dyskusję i akceptację. 

Program społeczności naukowej powinien wyznaczyć ramowy charakter 
norm postępowania badawczego i jakości wiedzy geograficznej, zwłaszcza 
w zakresie prac na stopnie naukowe. 

Na podstawie tych założeń przedstawię propozycję programu rozwoju 
geografii polskiej mającą charakter orientacji krytycznonaukowej. Propozycja 
ta obejmie omówienie: 
l) celów programu, 
2) składników programu, 
3) warunków społeczno-instytucjonalnych i materialnych realizacji programu. 

Cele programu 

Główne cele jakie może realizować program dalszego rozwoju polskiej 
geografii są sporne. Sądzę jednak, że podstawowym celem programu 
rozwoju geografii polskiej powinno być zapewnienie jej dalszego postępu 
naukowego. Pojęcia i kryteria postępu naukowego wymagają jednak bliższego 
określenia. Przyjmuję, że postęp naukowy geografii polega na takich zmianach 
zakresu i treści, które zwiększają jej wartość poznawczą i praktyczną. 

Wartość poznawczą geografii określa zawartość informacyjna wiedzy 
geograficznej, której powiększenie można ujmować jako zmniejszanie się 
stopnia niepewności w odniesieniu do badanych zjawisk i procesów. 
Zwiększenie wartości poznawczej nie oznacza dążenia do powiększenia 
jedynie p.oziomu ogólności i teoretyczności wiedzy, lecz także jej ścisłości, 
pewności i prostoty. Wartość praktyczną natomiast określa przydatność 
dla efektywnych działań w sferze szeroko pojętej praktyki społecznej. 
Chodzi więc o to, aby wierniej i głębiej opisa~ i zrozumieć świat, a przez 

·to uzyskać wiedzę bardziej interesującą i pożyteczną. 
Zakres badawczy geografii to zbiór problemów jakie znajdują się w polu 

widzenia geografii. Treść badawcza zaś to określone rozwiązania tych 
problemów w postaci uznanych twierdzeń. 

Zmiany zakresu nauki spowodowane są uwzględnieniem nowej problematyki 
i pociągają za sobą wzbogacenie o nowe treści, których konsekwencją 
bywa z kolei rozszerzenie problematyki. Zmiany treści nie muszą prowadzić 
do zmian zakresu - mogą polegać na nowych rozwiązaniach problemów 
znanych, mających wyższą wartość poznawczą i (lub) pra~tycz~ą. . . , 

W wymiarze poznawczym postęp naukowy geografii moze stanowic 
proces modyfikacji geografii dokonujący się w dwóch aspektach: l) kon
cepcyjno-problemowym, 2). metodologicznym. 
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W asp~kcie koncepcyjno-problemowym proces ten polega na zmianie 
zakresu . ~1edzy geo~raficzneJ poprzez: a) zmianę podstawowych koncepcji 
geogra~1 Jako nauki; b) zmianę problemów badawczych. 
.. Zmiana po~staw~wych koncepcji geografii jako nauki może dotyczyć 
JeJ (1), ~odelu fllo~o~Iczno-meto?ologicznego, tj. podstawowego ideału racjo
nalnosci geografii Jako nauki, określającego jej charakter poznawczy, 
~2! modelu pr~teoretycznego, tj. koncepcji przedmiotowej geografii, zawierającej 
JeJ kategone 1 założenia przedmiotowe. · , 

Zmiana pr?blemów badawczych ebejmuje stawianie nowych lub zmodyfiko
w~nych pytan poznawczych w dziedzinie geografii, które mogą być roz
wiązane na drodze badania. 

w.aspekcie m~to~ologiczn~.nato~i.ast proces modyfikacji wiedzy geogra
ficzneJ polega głowme na zmiame tresc1 wiedzy poprzez stosowanie nowych 
metod badawczych umożliwiających uzyskiwanie nowych lub lepszych wyników 
badawczych. 

W ':"Ym~arz~ praktycznym !?ostęp I?-au~owy geografii jest związany 
z m~dyf1kac]ą ~1edzy geogra~cz~eJ,.polegaJ~C~J przede wszystkim na rozwiązy
wamu problemow o szczegolneJ uzytecznosc1 społecznej. 

, . Postęp g~ografii w wymiarze poznawczym może dokonywać się na 
roznych po~1omach w zależności . od aspektu zmian. Najgłębsze zmiany 
~achodzą ':"owcza.s, gdy odnoszą s1ę do podstawowych koncepcji geografii 
Jako nauki, a w1ę~ dotyczą modelu filozoficzno-metodologicznego i pre
teoretycz,nego. Mają charakter rewolucyjny i prowadzą do przebudowy. 
:problemow ba~a~cz~ch . g~ografii. ~miany problemów badawczych mogą 
Jednak odb~ac s1ę. rowmez na gruncie dotychczasowych modeli filozoficzno
-m.etodologicznych 1. preteoretycznych. Również postęp metodologiczny, pole
gaJ~cy na st?sowamu nowych metod badawczych, może odbywać się bez 
~mian n:odeh filoz~fi~zno-metodologicznych i preteoretycznych. Brak nowych 
In~eres.ując~ch wyn1kow ba.daw~zych- mimo prób stawiania nowych proble
mo~ I . zmiany ~~tod -Jest Jednak przesłanką do wniosku o wyczerpy
wamu. s1ę pł.odnos~I .modelu filozoficzno-metodologicznego i (lub) preteoretycz
nego 1 kom~cznosc1 przebudowy podstaw geografii. 

KoncepcJa d~lszego p~stępu naukowego geografii /jako głównego celu 
pro~ramu ,rozwoJu ąeografi1 ma charakter koncepcji społecznie zaangażowanej, 
gdyz opro?z. wymiaru po~na~czego obejmuje wymiar praktyczny przez 
za~tosowame 1 ~Yk?rz~stame ":1~dzy geograficznej do rozwiązywania problę
mow o szczeg?l~eJ . uzyteczn?sc1 społecznej. Realizacja tego celu stanowi 
warune~ podmes1ema pozycJi geografii w nauce i zwiększenie prestiżu 
geografii w społeczeństwie. 

Składniki programu 

~łó':"nymi skład?ikami programu są: koncepcja geografii jako nauki 
zawi~r~Jąca model filozoficzno-metodologiczny i przedmiotowy, główne kie
runki 1 problemy badawcze oraz metody i narzędzia badawcze. 
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l. Koncepcja geografii jako nauki 

Najgłębszym składnikiem programu rozwoju polskiej geografii jest jej 
model filozoficzno-metodologiczny. 

Postęp poznawczy geógrafii wymaga, aby pozostała ona w ramach 
metodologicznych nauki, której wzorce ukształtowały się na gruncie nauk 
przyrodniczych i społecznych. W tej sprawie nie musimy szukać wzorców 
w neopozytywiźmie lub poperyźmie, lecz w polskiej szkole metodologicznej 
wywodzącej się ze szkoły warszawsko-lwowskiej (J. Łukasiewicza, T. Kotar
bińskiego, K. Ajdukiewicza, T. Czyżewskiego), która dostarcza właściwych 
koncepcji metodologicznych opartych na założeniach realistyczno-krytycznych. 
Oczywiście takie ujęcie nie ma charakteru licencyjnego, gdyż koncepcje , 
polskiej szkoły metodologicznej były oryginalne. 

Sądzę, że dalszy rozwój geografii polskiej powinien się odbywać w ramach 
takiego modelu filozoficzno-metodologicznego, który zapewni jej rygory 
naukowości określone na gruncie współczesnej filozofii nauki i będzie 
uwzględniał specyfikę geografii, ukształtowaną w toku jej rozwoju. Model 
taki. zakłada, że podstawową wartością nauki jest racjonalne i krytyczne 
poznanie pojęciowe rzeczywistości, zmierzające do uzyskania prawdziwych 
sądów, które są intersubiektywnie sprawdzalne i komunikowalne. Mimo, że 
prawdziwość sądów nie jest wartością efektywną, to jednak musi stanowić 
ideał poznawczy nauki, gdyż bez niego nauka traci swój autonomiczny 

sens. 
Założenia te, stanowiące podstawę budowy racjonalnego i krytycznego 

programu geografii, kryją pogląd, że istota nauki lub ściślej nauk empi
rycznych jest taka sama we wszystkich dziedzinach, chociaż w różnym 
stopniu zbliża się do wzorca, głównie na skutek odmienności przedmiotu 

badań. 
W takim ujęciu geografia powinna stanowić wiedzę o możliwie maksy-

malnej zawartości informacyjnej pojmowanej jako zmniejszanie niepewności 
roz;patrywanych stanów rzeczy, a co za tym idzie zwiększania pewności, · 
ścisłości, ogólności i prostoty wiedzy geograficznej, budowanej według zasad 
racjonalnego i krytycznego postępowania badawczego. Wiedza taka powinna 
służyć diagnozowaniu i wyjaśnianiu oraz przewidywaniu zmian tych skład
ników sfery rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, które są przedmiotem 
geografii oraz efektywnej działalności praktycznej, dotyczącej utrzymywania 
lub przekształcania rzeczywistości. 

Taki model geografii powinno więc cechować: l) dążenie do uzasadnio
nego poziomu teoretycznego; 2) przestrzeganie rygorów metodologicznych 
dotyczących kontroli empirycznej twierdzeń i obiektywności wiedzy; 3) uwzględ
nienie składnika aksjologicznego oraz 4) harmonijna realizacja zarówno war-
tości poznawczych, jak i praktycznych. 

Dążenie· do uzasadnionego poziomu teoretycznego jest uzasadnione tak 
dalece jak zwiększa informacyjność wiedzy geograficznej. Teoretyzowania 
nie należy mitologizować, a teoriom nadawać spekulatywnego charakteru. 

Przestrzegania rygorów metodologicznych nie należy interpretować jako 
stosowania i rozwijania metod ilościowych. Stosowanie ich musi mieć 
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charakter instrumentalny, a nie technikocentryczny, tj. należy ich używać 
jako dogodnego i skutecznego narzędzia naukowego, nie narzucającego 
rodzaju rozwiązywanych problemów. 

Uwzględnienie składnika aksjologicznego powinno polegać na takim 
wartościowaniu określonych stanów rzeczywistości, które będzie opierać się 
na kryteriach wartościowania opracowanych w ramach systemu naukowego 
geografii. 

Realizacja wartości praktycznych nie oznacza wąskiego praktycyzmu 
sprowadzającego się do rozwiązywania problemów o bezpośrenim znaczeniu 
praktycznym (tj. projektowania), lecz społeczne zaangażowanie geografii. 

Koncepcję organizującą pole badawcze geografii i problemów naukowych 
stawianych na jej gruncie należy upatrywać w tych własnościach i relacjach 
realnych (oddziaływaniach), tj. strukturach, które tworzą lub warunkują 
organizację przestrzenną świata jako systemu globalnego "przyroda - społe
czeństwo" i jej zróżnicowanie. Procesy tworzenia, utrzymywania się i rozpadu 
tych struktur determinują organizację przestrzenną systemów geoprzyrodniczych 
i społeczno-ekonomicznych, ich kształtowanie i wzajemne oddziaływanie. 
Odmienność procesów i stałości struktur systemów geoprzyrodniczych i spo
łeczno-ekonomicznych oraz charakteru ich prawidłowości, określa problema
tykę geografii przyrodniczej (fizycznej) i społeczno-ekonomicznej oraz różnice 
metodologiczne. 

Takie ujęcie przedmiotu badań łączy podejścia przestrzenne ze środowisko
wym, rozwiązuje opozycję procesu i struktury i ma charakter systemowy. 

Konkretyzacja tej koncepcji na gruncie geografii musi 'uwzględniać dwie 
sprawy: l) dużą złożoność obiektów będących przedmiotem badań; 2) spo
łeczny charakter części tych obiektów. Pierwszy aspekt prowadzi do systemo
wego ujmowania przedmiotu badań i jego konsekwencji metodologicznych, 
drugi do uwzględniania specyfiki badania własności społecznych. 

Konsekwencją systemowej interpretacji przedmiotu badania jest: a) po
dejście antyredukcjonistyczne, związane z dążeniem do poznania swoistych 
własności złożonych całości niesprowadzalnych do własności elementów, 
b) przewaga podejścia rozwojowego i funkcjonalnego nad przyczynowym, 
c) duża rola modelowania symulacyjnego i matematycznego. · 

Z kolei konieczność uwzględnienia specyfiki sfery społecznej· wymaga 
wprowadzenia koncepcji wartościowania i współczynnika humanistycznego, 
tj. uwzględnienia tego, że zjawisko społeczne cechuje ich świadome do
świadczani e. 

2. Główne kierunki i problemy b~dawcze 

Formułowanie nowych problemów badawczych stanowi twórczy element 
nauki z trudem poddający się programowaniu. Nowe problemy badawcze są 
dziełem wybitnych jednostek i tworzy się je w toku rozwiązywania problemów 
już postawionych, dlatego trudno jest sformułować ad hoc zestaw takich 
problemów. Ograniczę się do przedstawienia postulatów dotyczących ich 
założeń i charakteru jedynie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. 
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W zakresie geografii społeczno-ekonomicznej należy dalej rozwijać badania 
przestrzennej organizacji terytorialn~j syst~mu społe~zno-g~spodarczego. kraju 
oraz jego podsystemó':" w przekroju r~g1onal~ym ~ ~ałęzi?w.ym .. K.omec~ne 
jest jednak rozszerzeme zakresu bad~n, a mianowicie ?bJęcie mm1 op.ro~z 
sfery gospodarczej i technicznej rówmeż sfery społeczneJ oraz uwzględmeme 
perspektywy normatywno-wartościującej. . . ., . 

Rozszerzenie badań na sferę społeczną wymaga uwzględmema podeJSCia 
socjologicznego, a szczególnie roli procesów int~rakcji ~po~ecznej (dystan~u 
społecznego, akomodacji, asymilacji, konkurencJI, kon01~tow) w tw,or~emu 
społeczności terytorialnych i ruchliwości ~raz uwzględmema ~sp.e~tu swi~do
mości społecznej, a więc wyobrażeń ludzi (lub grup) o sobie 1 srodow1sku 
oraz przemian tej świadomości. , . . . 

Uwzględnienie perspektywy normatywno-wartosciuJąceJ polega na roz-
patrywaniu przestrzennej organizacji systemu społeczno-gospodarczeg~ z punktu 
widzenia określonych wzorców normatywnych, a przede wszystkim zasad 
ładu przestrzennego i wa.runków j~g~ ~ealiza~Ji , i korz~ści stąd płynącyc~. 

W sferze gospodarczeJ należy silmeJ roz~IJ~C badama. dotyczące lok~h
zacji działalności ekonomicznej .(przemysło~eJ 1 usługoweJ) oraz warunkow 
regionalnych i lokalnych rozwoJu produkcJI. 

W sferze infrastruktury technicznej - stanu sy~temu t~·ansportow~go 
i jego wpływu na rozwój gospodarczy oraz wyposażema matenalno-techmcz-

nego miast i wsi. . . , . , . 
W sferze społecznej- zróżnicowama ruchhwosci; ~arunkow .? poziomu 

życia ludności ze szczególnym uwzględnieniem stanu 1 tendenCJI rozwoJo-
wych ludności wiejskiej. . . . . . 

Kontynuacji wymagają badama poziomu rozwoJu regton_alnego w w~ększym 
stopniu dotyczące jednak poznania mechanizmu rozwoJU ekonomicznego, 
a zwłaszcza współzależności rozwoju. . . , 

Wreszcie bardzo duże znaczenie ma rozwój badań dotyczących ~zynmko~ 
i barier rozwoju społeczno-ekonomiczne~o uwarunkowanych sta~e;n 1 zasobami 
środowiska przyrodniczego człowieka 1 płynących stąd zagrozen. 

3. Metody i narzędzia badawcze 

Dokonanie dalszego postępu poznawczego w geograf~i . polskiej ~ymaga 
udoskonalenia metod badawczych, które pozwo_lą bardzi~J efektywn_1e r?~,~ 
wiązywać stare i nowe problemy naukowe 1_ uz~skac l~~szą ,.Jakosc 
wiedzy, wzbogacając jej wartość poznawczą 1 . uzyt~cznos~, pr~ktyczn~. 
Może to wydawać się paradoksalne, ale zachodzi ~omecznosc zw1~ksze~Ia 
roli obu głównych składników wiedzy geograficzneJ: faktycznego 1 teor e-

tycznego. . 
Program postępu metodologicznego powinien więc objąć następuJące 

zagadnienia: 
l) rozwoju teorii, 
2) modelowania, 
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3) metod ustalania danych faktycznych, 
4) metod analizy oraz testowania. 

Postęp teoretyczny jest najtrudniej programować, gdyż ma on charakter 
heurystyczny i jest wynikiem szczególnej inwencji. Jedną z istotnych trud
ności związanych z rozwojem teorii wyjaśniających zjawiska społeczno
-ekonmniczne jest konieczność dostosowania ich do specyficznych warunków 
rozwoju naszego kraju. Trudności te są mniejsze w przypadku budowy 
modeli teoretycznych zwłaszcza matematycznych, mających ramowy charakter, 
których zastosowanie następuje przez konkretyza~ję empiryczną zmiennych. 

Należy mocno podkreślić, że zarówno teorie jak modele teoretyczne 
o charakterze wyjaśniającym, dotyczące zakresu zainteresowań przedmiotowych 
geografii, nie mogą ujmować zjawisk w postaci abstrakcyjnych kategorii 
mających zastosowanie we wszystkich przypadkach czasu i przestrzeni, jak 
to jest w fizyce, gdyż odnoszą się óne do określonej epoki historycznej. 

Budowa lub adapta~ia modeli, zwłaszcza modeli matematycznych, wydaje 
się być najbardziej efektywnym narzędziem postępu zarówno teoretycznego, 
jak i empirycznego w geografii polskiej. Dotychczasowy postęp w tym 
zakresie stwarza duże szanse. Obok modelowania rekonstrukcyjno-opisowego 
zachodzi jednak potrzeba rozwoju modeli normatywnych, w tym również 
optymalizacyjnych. W przeciwieństwie do modeli rekonstrukcyjno-opisowych 
modele normatywne dotyczą tego co powinno być i wykorzystują do tego, 
obok faktów, również sądy wartościujące. 

Największe znaczenie dla poważnego postępu badawczego w geografii 
polskiej ma jednak postęp w metodach ustalania danych faktycznych. 
Składnik faktyczny stanowi ciągle jeszcze słabe ogniwo postępowania badaw
czego. W większości przypadków dane faktyczne nie pozwalają dokonać 

weryfikacji empirycznej wartościowych poznawczo hipotez i modeli. 

W sferze badań zjawisk społeczno-ekonomicznych znaczne szanse postępu 
w ustalaniu cennych poznawczo faktów stwarza wprowadzenie rygorystycznych 
technik obse1wacji terenowej opartych na wywiadzie i ankiecie, zaś w sferze 
badań przyrodniczych - rozwój stałych stacji obserwacji terenowych i opero
wanie eksperymentem naturalnym i symulacyjnym oraz metod teledetekcji 
i fotointerpretacji. Poważne znaczenie może też mieć rozszerzenie i dostoso
wanie do potrzeb geografii statystyki państwowej i systemu informacji. 

Ściśle z tym związany jest dalszy postęp w metodach ana)izy oraz 
testowania statystycznego. Poważne możliwości w tym względzie ma adaptacja 
metod już rozwiniętych w geografii anglosaskiej, a także metod z innych 
dziedzin, głównie ekonometrii i taksonomii numerycznej. 

Postęp naukowy geografii jest uzależniony nie tylko od zmian w struk-
turze wewnętrznej geografii, lecz także od ukształtowania jej warunków 
społeczno-instytucjonalnych i materialnych. Zagadnienie to zostanie tu jednak 
pominięte, gdyż zostało przedstawione w artykule Z. Chojnickiego, L. Starkła 
i A. Wróbla w niniejszym zeszycie. 

Teraźniejszość i przyszłość polskiej geografii 

3EblillKO XOilHll:QKYI 

PA3MblillJ1EHll5I OTHOC5III(llXC5I K HACT05III(EMY l1 EY)J;YII(EMY 
IIOJ1hCKOJ/I rEOrPA<I>Yill 
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Pa6~Ta co.IJ;ep)KHT MeTo.IJ;onornqecKyłO xapaKTepncTHKY: I) cocT05IHH5I H TeH.IJ;eHUHH 
noJihCKOH reorpaqmn, a TaK)Ke 2) nporpaMMhi .IJ;aJihHeiłrnero ee pa3snTH5I. l1Hcnnpaune:H 
K 3THM pa3MbiiiiJieHH51M 6biJIH .IJ;OKJia.IJ;bi n .IJ;HcKyccnn Ha 06merronhCKOM reorpaqmqecKoM 
cosemaHHH s Pbi.IJ;3HHe (1983). 

ZBYSZKO CHOJNICKI 

REFLECTIONS ON THE PRESENT AND THE FUTURE OF POLISH GEOGRAPHY 

. The artide gives a methodological characterization of (l) the state and tendencies of 
Pohsh. geography, and (2) a conception of a programme of its further development. These 
reflectwns have been inspired by the papers and discussion at the National Geographical 

. Conference at Rydzyna (1983). 




