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Perspektywiczne problemy badawcze
geografii

W analizie przedstawiającejcharakter i funkcje nauk większą rolę niż

ich przedmiot i metody odgrywająproblemy naukowe, które poszczegól
ne nauki podejmują i rozwiązują. Problemy naukowe stanowią bowiem
zarówno głównyskładnikwyjściowypostępowaniabadawczego, jak i czyn
nik rozwoju nauki.

Problemy naukowe są zadaniami badawczymi, jakie się stawia i for
mułuje na gruncie określonej sytuacji problemowej, tj. gdy występuje

obiektywny brak wiedzy naukowej oraz możliwość jej wytworzenia przy
pomocy metod naukowych. Problemy naukowe są nieodłączneod metod
naukowych i ich rozwiązywanie wymaga czasem opracowania nowych
metod i technik badaczych.

Stawianie i rozwiązywanie wartościowych poznawczo i praktycznie
problemów naukowych oraz konstruowanie nowych metod naukowych
i technik badawczych wyznacza postęp naukowy. W naukach, w których
cele poznawcze łączy się z celami praktycznymi, problemy naukowe
konceptualizująproblemy realne, tj. te sytuacje występującew różnych

sferach rzeczywistości, które wymagają przemian i przekształceń.

Całość aktualnych problemów danej nauki tworzy jej problematykę.
Na problematykętę oprócz szczegółowychproblemów merytorycznych
i metodologicznych składają się również problemy perspektywiczne, tj.
problemy o szerokim zasięgu, wyznaczającekierunki badań i stanowiące
główny składnik programów rozwoju dyscyplin naukowych. Według

Bungego (1983, s. 283):"Ie właśnie problemy o szerokim zasięgu są racją bytu
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całych dyscyplin; jest wątpliwe c~y uzyska się dla nich ostateczne rozwiqzania,
mimo że bada się je i robipostępy w ich rozwiqzywaniu. Wszelkie problemy są jak
hydry: gdJ7 ucina się jednq głowę, wyrasta następna ".

W geografii problemy perspektywiczne odgrywająszczególnąrolę, ze
wzg~~du ~a. ich. znaczenie w kształtowaniu problematyki badawczej geo
grafII. DZIeJe SIę tak na skutek słabego rozwoju teoretycznego geografii
oraz trudnościw określeniu dziedziny geografii. W dyscyplinach dobrze
rozwiniętych teoretycznie ich problematykę badawczą kształtują przede
wszystkim podstawowe teorie naukowe. Geografia nie posiada takich teo
rii. Powoduje to budowę preteorii przedmiotowych określających dzie
dziI:~ geogI~a~ii, ~le i one nie określają jednolitego pola badawczego geo
~r~fll (Ch0J11IckI 1999b, S. 19). W tej sytuacji pole badawcze geografii
IJeJ postęp poznawczy wyznaczająw znacznym stopniu perspektywiczne
problemy badawcze.

. ?eografi~ pełni ~zarówno funkcje poznawcze polegającena wykrywa
nIU l ~stalaI:Iu faktow, a zwłaszcza prawidłowości i ich wyjaśnianiu, jak i
funkcje utylitarne służąceusprawnianiu działalnościpraktycznej, zwłasz
cza przez diagnozowanie i planowanie (por. Chojnicki 1999b, S. 22).
S~aby rozwój funkcji utylitarnych geografii, zwłaszcza w sferze planowa
rua gospodarczego, ekologicznego i przestrzennego osłabia jej pozycję w
nauce oraz w społeczeństwie. Zmiana tego stanu rzeczy wyluaga nie tyl
ko umocnienia jej modelu empirycznego, ale i podejmowania ważnych

poz~awczo i społecznie problemów badawczych o charakterze perspek
tywicznym.

. Perspektywiczne problemy geografii muszą być więc z jednej strony
ZWIązane z możliwościami poznawczymi geografii, a z drugiej odpowia
dać ważnymwyzwaniom, jakie stoją przed społeczeństwem,które dadzą

się .zobiektywizow~ć,a nie mają jedynie charakteru ideologicznego, jak
to J~st w k?ncepCJach ~eomarksistowskich lub postmodernistycznych.
~owInny~ez.kształtow~cnowe szczegółoweproblemy i teoretyczne poję

CIa organIZUjące badania oraz wzmacniaćjedność geografii.

. Na grunci~ współczesnej geografii formułuje się różne koncepcje ta
I~Ich probIernaw. Ich analiza wykazuje różny stopień ich ogólności i za
SIęgu (por. Abler, Marcus, Olson 1992, Rediscovering geography 1997). Nie
wdaj~c się w ich OI~awianie, warto zwrócić uwagę i rozpatrzeć trzy kon
cepcJe perspektywicznych problemów, które odgrywają znaczną rolę

w ukształtowaniu współczesnej problematyki badawczej geografii, a któ
re skrótowo można określić jako: l) środowisko geograficzne-człowiek;

2) oddziaływanie w aspekcie przestrzennym; 3) globalizm-regionalizm.
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Problem "środowisko geograficzne-człowiek",formułowany zresztą

w różnych wersjach (np. społeczeństwo-środowisko,system człowiek-śro

dowisko, układ integrujący człowiek-środowisko), przyjmował różne in
terpretacje filozoficzne (deterministyczną,posybilistyczną,probabilistycz
ną, materialistyczną i inne) oraz ujęcia (krajobrazowe, ekologiczne, sys
temowe itd.). Chociaż problem ten w zasadzie dotyczy badania zależno

ści, jakie zachodzą między dwoma członami - środowisko geograficzne
człowiek to badania te: l) programowo stawiały na pierwszym planie
zagadnienia charakteru i zmian środowiskaprzyrodniczego jako układu,

który ma charakter pierwotny i podstawowy w stosunku do podsystemu
społecznego,2) prowadziły do ograniczenia zainteresowańpodsystemem
społecznym do tych aspektów dotyczących jego organizacji przestrzen
nej i funkcjonowania, które są wyznaczone wpływem środowiska przy
rodniczego. W konsekwencji doprowadziło to do silnego rozwoju geo
grafii fizycznej w ujęciu wyspecjalizowanym, w której badanie relacji spo
łeczeństwo-środowiskozeszło na drugi plan, oraz do rozwoju geografii
s?ołeczno-ekonomicznej jako odrębnego systemu dyscypliny zajmującej

SIę systemem społecznym, którego stale rosnąca złożoność i zmienność
organizacji przestrzennej nie da się sprowadzić do uwarunkowań środo

wiska przyrodniczego. Gdyby konsekwentnie realizować ten program,
geografia społeczno-ekonomicznamiałabywtórne i drugorzędne znacze
nie. Zasad tego programu często zresztą używano jako argumentacji dla
ograniczenia pola badawczego geografii społeczno-ekonomicznej.Jej obec
ny rozwój w nikłym stopniu jest oparty na realizacji problemu środowi

sko geograficzne-człowiek.

Tak więc problem "środowisko geograficzne-człowiek"nie stanowi
już koncepcji organizująej rzeczywistego pola badawczego geografii, cho
ciaż nie wyczerpał jeszcze swojego potencjału badawczego.

Istnieje oczywiście szeroka i ważna problematyka badawcza dotyczą

ca kształtowania i ewolucji środowiska geograficznego, związana z geo
grafią fizyczną kompleksową, ale stanowi ona tylko pewien fragment ba
dań geograficznych, często zresztą traktowany w geografii fizycznej jako
stosowany, mający charakter bardziej ekologiczny niż geograficzny

Problem "oddziaływaniaw aspekcie przestrzennym" stał się głów

nym problemem organizującym pole badawcze współczesnej geografii.
Sama nazwa nie oddaje w pełni treści tego problemu i może budzić wąt

pliwości. Koncepcyjnie problem ten dotyczy szeroko pojętych oddziały

wań, powiązań i procesów, jakie kształtują strukturę przestrzenną i zmia
ny środowiska geograficznego oraz systemu społecznegowraz z jego ukła

dami materialnymi. Problem ten tkwi w koncepcji chorologicznej geogra
fii, ale nie przeciwstawia aspektu przestrzennego aspektowi czasowemu
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i procesualnemu, lecz łączy przestrzeń, struktury i proces)': Przedmiotem
badań geograficznych są te procesy i oddziaływania, które determinują
struktury przestrzenne układów przyrodniczych oraz organizację prze
strzenną i funkcjonalną systemu społecznego.Badania tych struktur, pro
cesów i oddziaływań odbywa się przy uwzględnieniuodrębnego charak
teru zachodzących zmian oraz odmienności organizacji przestrzennej
układów przyrodniczych i społecznych.

Należy zwrócić uwagę, że przemiany systemu społecznegonie podle
gają jakimś stałym prawom rozwojowym, jak to głosiła doktryna mate
rializmu historycznego. To raczej w toku rozwoju społeczeństwa wyła
niają się nowe jego właściwości i struktury. Stąd nie ma równoległości

w badaniach struktur przyrodniczych i społecznych. Prowadzi to do dość
wyraźnej odrębności problematyki badawczej geografii fizycznej i geo
grafii społeczno-ekonomicznej. Nie jest łatwo przezwyciężyć dualizm
badawczy układów przyrodniczych i społecznych, ale badanie ich wza
jemnych oddziaływań jest komplementarne. Tak więc w obrębie proble
mu "oddziaływailw aspekcie przestrzennym" mieści się badanie zależno
ści społeczeństwo-przyroda.

Problem "globalizm-regionalizm" obejmuje zespół programów i ba
dań dotyczących charakteru procesów i struktur zachodzącychw społe
czeństwie i środowisku przyrodniczym w skali światowej i regionalnej
(lub lokalnej).

Globalizm w aspekcie społecznym stanowi proces wzrastającej inte
gracji świata, a zwłaszcza tworzenia się światowego systemu społecznego

oraz umiędzynarodowieniagospodarki, kultury i polityki, Integracja ta
odbyv:a się poprzez budowę światowych sieci, instytucji i podsystemów
funkcjonalnych. W gospodarce system światowy tworzy rynek między
~~rodowyi działa~ność wie~ldch korporacji; w kulturze - sieci telewizyjne
II:l~ernet, a ":' polityce - rniędzynarodnw- organizacje, jak ONZ i potęga
mIlItarno-polItyczna USA (por. Kukliński 1990). Równieżw środowisku
przyrodniczym zachodząglobalne zmiany; które degradują je i zagrażają
ludzkości, np. w postaci efektu cieplarnianego, pokrywy ozonowej itp.

Równocześnie jednak globalizmowi towarzyszy wzrost zr6żnicowa
ni.a ś,:"iata w skali regionalnej i lokalnej. W aspekcie społecznym przeja
WIa SIę to w kształtowaniu podmiotowości i świadomości wspólnoty in
teresów społecznościregionalnych i lokalnych, niekoniecznie o charakte
rze etnic.znym i narodowościowym. Politycznym wyrazem tego jest wzrost
z~ac~~nla samo~ządności i l?ewI:e osłabienie roli państwa na rzecz orga
nIzacJI ponadpanstwowych l regionalnych, a ekortomiczrtvm - znaczenie
uwarunkowańregionalnych i lokalnych dla dynamiki rozwoju gospodar
czego. Tak więc rola regionów jako terytorialnych podsystemów społecz-
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nych znacznie wzrasta w życiu politycznym, kulturowym i ekonomicz
nym. Regiony terytorialne stanowiąnie tylko główny składnikprzestrzen
nego zróżnicowania świata, ale też instrument jego integracji. Opozycja
i komplementarność wymiarów, którymi są globalnośći regionalność, do
starczają geografii społeczno-ekonomicznej nowych ram koncepcyjnych
dla badania procesów kształtującychstrukturę przestrzenną świata.

Chociaż regionalnośćw badaniach geograficznych stanowiła zawsze
podstawowąkategorię pojęciową, to jednak nadanie jej interpretacji czy
sto analitycznej rozmyło jej znaczenie. Zrozumienie terytorialnego i sys
temowego charakteru regionu pozwala lepiej wykorzystać go w badaniach
struktury przestrzennej świata i jej przemian.

Wprowadzenie koncepcji globalności i lokalności daje też nowy im
puls badaniom geograficzno-fizycznym. Przede wszystkim wzmacnia in
tegrację wewnętrzną geografii fizycznej przez wspólne, badania wyspecja
lizowanych dyscyplin geograficzno-fizycznych oraz rolę geografii w ba
daniach interdyscyplinarnych, czego przykładem jest prograln .Clobal
Change", promującybadania dotyczące długofalowychprzemian środo

wiska w czwartorzędzie oraz funkcjonowania geosystelnów w zakresie
obiegu materii i energii.

Badania te mają swoje partnerstwo w programie "Human Dimension
of Global Environmental Change", zajmującym się problematyką ludz
kiego aspektu globalnych zmian środowiska, którą podjęli głównie geo
grafowie ekonomiczni (por. Kosiński 1996). Tak więc problem "globa
lizm-regionalizm" daje nową podstawę współpracy zarówno wewnątrz

geografii, jak i współpracy o charakterze interdyscyplinarnym.

Wszyst1de trzy przedstawione problemy w jakimś stopniu uzupełnia

ją się, chociażwprowadzająróżne podejścia i preferują różne zagadnienia
szczegółowe. W [akimś stopniu integrują też geografię. Nie należy jed
nak oczekiwać, że doprowadzą do powstania jakiejś podstawowej kon
cepcji, która zapewni jedność geografii. To raczej współpraca i wzajemne
respektowanie istniejących odrębności Inogą zapobiec jej dezintegracji.
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The future research issues of geography

Summary

In analysing the nature and functions of an academic discipline, the
issues these disciplines undertake seem more important than their sub
ject and methodology. Indeed, research issues constitute the main dcpar
ture point for a research procedure and a factor in the development of
the discipline.

General scope of issues of a discipline comprises not just the entire
range of its current issues, but also the prospective issues that establish
the future research directions.

In geography, the prospective issues play a particularly important role
in defining of its research interests. This is primarily a result of the inade
quate theoretical development of geography and the problems with defi
ning of its study object. The better-developed academic disciplines defi
ne their objects through fundamental scientific theories. No such the
ories can be found in geography: As a consequence pre-theories are being
worked out to establish the object of geography, but they have also failed
to define one single research field (Chojnicki 1999b: 19). Hence, the
field of research and the progress in geography are to a large extent defi
ned by the prospective research areas.

Therefore, on the one hand, the prospective issues of geography must
be related to the cognitive abilities of the discipline, and -on the other
hand, they have to respond to significant chaUenges faced by the society,
the challenges of an objective nature rather than ideological concepts of
Marxism or postmodernism. The prospective issues of geography should
also shape the new detailed topics of research and new theoretical eon-
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cepts that focus research, and promote unity of geography: It would be
worth while looking into three prospective issues that have been playing
a significant role in the development of the contemporary detailed issues
of geography, which can be briefly describe as l) the relations geographi
cal environment-humans, 2) spatial interrelations and 3) globalism/re

gionalisation.

In a way all three of them complement each other despite their diffe
rent approaches and different detailed issues. They also integrate geogra
phy to some extent. They should not, however, be expected to lead to
some kind of a new concept that would ensure unity of geography: If
anything is working towards avoiding its disintegration, it is rather co
operation and mutual respect for differences.


