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Rola i charakter badań teoretycznych 
w geografii ekonomiczn~j 

The role and character oif theoretical research in ecanomic geography 

Z ary s treści. W pierwszej części artykułu autorzy omawiają przyczyny 
słabego rozwoju badań uogólniaJących w geografii ekonomicznej na tle analizy 
procedury uogólniającej w nauce w ogóle. Druga część artykułu przedstawia za
gadnienia budowy teorii naukowych i ich funkcji. W części trzeciej autorzy oma
wiają logiczną strukturę różnego typu teorii występujących w geografii ekono
micznej i ich znaczenie. dla badań empirycznych. 

( 
Zadaniem niniejszego artukułu jest omówienie . roli i charakteru ba

dań teoretycznych w geografii ekonomicznej, tj. tego postępowania ba
dawczego, w którym przechodzi się od obserwacji rzeczywistości do uogól
nień i porządkuje uzyskane wyniki przy pomocy pojęć i hipotez teore
tycznych w rzeczowe i logicznie połączone ·teorie. Nie będziemy się tu 
wdawać w szersze przedstawienie· metateoretycznych podstaw budowy 
teorii naukowych ani też w próby budowy modeli teorii geografii eko
nomicznej, ograniczając się do naszkicowania ·zakresu problematyki. 

Problematyka ta ma istotne znaczenie dla całości badań prowadzo
nych w dziedzinie geografii ekonomicznej. Bez względu bowiem na to 
czy badania rozpoczyna się od obserwacji, czy też zaczyna się od hipo
tez teoretycznych konfrontując je z rzeczywistością i weryfikując, musri
my być świadomi problemów i sposobów wiązania prowadzónych badań 
z rozważaniami teoretycznymi. Prowadzenie badań bez teoretycznych 
interpretacji ich wyników, jak i teoretyzowanie bez prowadzenia badań 
oznacza ignorowanie zasadniczej funkcji teorii jako narzędzia umożli
wiającego ekonomię myślenia. 

Te wszystkie momenty należy wziąć pod uwagę, . kiedy określa się, 
jak to czyni··· R. H ar t s h orne, że celem goeografi jest dostarczenie 
u p o r z ą d k o w a n e g o i r a c j o n a l n e g o opisu oraz i n t e r p r e
t a c j i zmiennego charakteru powierzchni Ziemi 1. 

Ujęcie opisowe w geografi może być traktowane dwojako: l) jako cel 
sam w ·sobie; 2) jako punkt wyj~~da lub sprawdzenie empiryczneujęć teo
retycznych. Stosownie do tego w geografii· eikonomiczńej istnieją dwie 
pł!=lszczyzny postępówania badawczego, dwą. podejścia, wyróżnione z uwagi 
na intencję badacza. W przypadku p i er w s z e g o podejścia celem ba
dania jest opis lub wyjaśnienie pewnego pojedynczego przypadku lub 
pewnej skończonej liczby przypadków w oparciu o posiadaną wiedzę 
ogólną. Celem postępowania badawczego jest tu ustalenie stanu aktual-

1 R. H ar t s h o i n e. Perspective on the Nature ot Geography. Chicago 1959. 
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mechani.zmu f1:1kcjo7:o~ania rozpatrywanych elementów. 
. dr~ g 1 ~g o po.d~JSCia celem badania jest rozwijanie 

tJ. uzyskiwanie wyn1kow odnoszących się do ogólniejszego 
Lo<;lJ~J.~;.,u. zjawisk niż te, które są przedmiotem badania 2. 

~ierwsze ~odejście, które mo.~na nazwać uszczegóła.wiającym, sta
nowi trad~~yJną dome:r:ę geogr~fu; było ono i jest szeroko reprezento
wane w roznego rodzaJ~ bad.aniach geograficznych, a jego klasycznym 
przykładem są monografie regiOnalne i gałęziowe. . 

, . Drugie podejści~ - .u?gólniające - (charakterystyczne dla tzw. nauk 
scis.łych) zostało r?w~1ez . szer9ko rozwinięte w naukach społecznych, 
t~kich Jak eko:r:-?mia 1 s~cJolo~:a; nie zostało ono jednak szerzej rozwi
nięte w geo?raf~I ekonomiCzneJ 1.to byn~jmniej.nie ze względu na· progra
mowe okreslen~e char~kt~ru teJ nauki. Należy bowiem zdawać sobie 
sprawę z tego,] ze~ okreslep1~ celu geografii jako zbieżnego z celem pierw
sz:_go .typu b!łaan1a wcale nie neguje celowości, a nawet konieczności roz
~IJanw w,teJ nauce takżę badań drugiego typu. 

Według ~Pi.nii. prz.eważającej większości geografów podstawowym ce
lem geo~rafn Jest opis przestrzennego zróżnicowania powierzchni Ziemi. 
Trzeba Jed~ak zwrócić uwagę, że ujęcie takie nigdy nie miało charakteru 
"cz!sto Opisoweg?'> g~y~ ws~ęlki opis implikuje wybór; niczego nie 
m~zna w zupełnosci op~sac. Op1s ~~ki je~t zależny od ogólnej wiedzy opi
SUJąc~~o, .wY:mag~ bowiem selekCJI faktow oraz uwzględnienia zależności 
(re}aCJl), Jakie między nimi zachodzą. Wiedza ta wyraża się w pojęciach 
og~lnych, przy pomocy których formułujemy opis, oraz w twierdzeniach 
ogolnych. 

. ~zc~upły zasób wiedzy o zależnościach sformułowanych ogólnie w od
niesieniu d~ prz,e~trzennego aspektu z.jawisk ~p~łecznych i ekonomicznych, 
a w szcz.e&o~n9sc1 o z~chodzących między n1m1 relacjach przestrzennych 
oraz WyJasn~aJących J~ związ.kach. przyczynowych lub związkach wspó/
wy~tęp?wanw powoduJe to, ze w1ele badań opisowych usiłuje zrealizo
w.ac .OPI.s wyczerp~jący i gu~i się w szcze~ółach. Dalszym rezultatem tego 
UJęcia Jes~ ~ła~osc e.konomiczno-geografiCznych syntez opisowych, któ
rych rozv:r1nięc1u st~I na przeszko~zie niedorozwój wiedzy ogólnej. 

. Ta~. ~Ięc ge~grafia, z punktu widzenia swej funkcji opisu i wyjaśnie
nia zroz:r:ICov~ania przestrzennego powierzchni Ziemi zainteresowana jest 
w uzysk.Iwaniu takich pojęć ogólnych i twierdzeń uogólniających które 
pozwalaJą ~a .leps~e wyjaśnienie opisywal)ych faktów i bardziej systema
tyczny, wnikliwy 1 uporządkowany opis. 

. G~o.grafia nie może się posługiwać wyłącznie pojęciami i twierdze
niami JęzY:ka. p~toc~nego a:?i też języka innych nauk, lecz JTIUsi tworzyć 
wła:ne. ~oJęcia 1 twierdzenia ogólne, a dokonuje się to w ramach podejścia 
uogol~IaJącego, które można nazwać również teoretycznym. Badania te 
słus:nw nazywa E. A. Ackerman badaniami podstawowymi gdyż od nich 
zalezy postęp ~eogra.ff jako nauki 3• R. Hartshorne formuluje to w sło
wa;h: '.'st~di~ Indyw~dualnych obszarów są w głównej mierze produktami 
koncowy~u;. Jakkolwiek istotne czy potrzebne byłyby one same w sobie, 
z~zwyczaJ nw dostarczają one podstaw dla badań innych obszarów. Bada
nie podstawowe natomiast prowadzimy właśnie w poszukiwaniu uniwer-

2 .Por .. S( N o w. ak: Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa 1965 
. s. 19 1 dalsze. · · · ' 

. • 
3 

R. A. A ck er m a n. Geography as Fundamental " Research Discipline. Chicago 1958. . · 
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saliów, pojęć ogólnych oraz ogólnych zasad~ które mogą być w nich skon-
struowane" 4• · · · • , • • 

Jakkolwiek położenie szczególnego naci~ku na. badania. uogo~niaJące 
jest cechą geografii dopiero ostatnich cz~sow, to, Jedn~k. nie. mozna .po
wiedżieć by znaczenie tego rodzajU badan było Gałkow~cie n1ero~um1ane 
czy niedoceniane w okresach minionych. Przyczyn nie?orozwoJU tych 
badań należy dopatrywać się więc nie w progr~~owo opisov:rym charak
terze geografii, lecz w czym innym.' a ·m1an?w~c1,e w szczeg9lnych tru~.
nościach związanych ż uzyskiwaniem ~ogo.ln.Ien w o~~ęb1e geo.grafl~, 
a w szczególności w interesującej n~s. ,dziedzinie; geogr~~n ekonomiczn~J
Zagadnienie to postaramy się wyjasn1c w oparciu o bhzsze rozpatrzenie 
procedury uogólniającej. . . , . . . 

U ogólniani e, · tj. formułowanie tw1er~zen . ogolnych . .. ~tano:~n .wY.raz 
istotnego postępu w .nauce i z pu:rktu widzenia ekonomn myslen1a Jest 
celem każdego badania o nastawieniu teoretycznym. 

Zagadnienie formułowania . u ogólnie~ w . zakresie. n~uk. geogra~icz
nych, a w szczególności geograf1 ekonomiCzneJ, podobnie Ja~ 1 nauk h1sto~ 
rycznych, wymaga. Tozróżnienia t~ierdzeń, ś c i ś l e o g o l n y c ~ cz!l~ 
uniwersalnych od n u m ery c z n 1 e o g o ~n y c h,, .z'Y,a~ych r~wn1ez 
g e n e r a l i z a c j a m i h i s t 10 r Y. c z n ;1 m 1. . R~z~?zn1en;e to, pocho
dzące od K. p oper a, stwierdza, ze twierdzenia sc1sle ogolne są .wyp~
wiedziami o nieograniczonej liczbie indywiduów, a tym samym nie daJą 
się przełożyć "na koniunkcję skończonej licz.by t.wie~dzeń jednostkowych:', 
a twierdzenia numerycznie ogólne (generalizacJe htstoryezne) odnoszą s;ę 

do skończonej jedynie klasy elementów szczegółowych, a zatem do skon
~zonego czasoprzestrzennego terenu (regionu~, indy:widua~nego~' 5• Po
dział ten wiąże się ściśle z koncepcją dwu ro~zaJOW nazw. Z }edneJ stron~ 
zdania, w których występują nazwy. ind~1dua~ne sta~10w1ą ,same b~dz 
twierdzenia jednostkowe, bądź koniunkcJe· .tak1c}l tw~erdzen, ~ą. w~ęc 
twierdzeniami Szczegółowymi lub numerycznie ogol:rym~. Z drugieJ s~ro
ny zdania zawierające wyłącznie nazwy ogólne, a posiadaJące formę twier
dzeń ogólnych mają charakter ściśle ogólny. 

Według tego rozróżnienia nazwy indywidualne pojawi~ją się pod 
postacią współrzędnych czasoprzestrzennych, ~· ~as~osow~n1~ ~ystemu 
czasoprzestrzennego żawsze pociąga za sobą odniesienie do Imienia wła~
nego; tak więc nazwy indywidualne są imionami wł.asnymi ~u~ są z~efi
niowane przez imiona własne. Odwrotnie natomiast, poJęcie ~goln~ 
zachodzi wówczas gdy wszelkie odwołanie do imion własnych moze byc 
wyeliminowane. , . . . , . . , 

Zgodnie z linią podziału nazw i twlierdzen .IstnieJe sc1słe, podob~en
stwo problemu .dróg logicznych od pojęć indywidualnych do ogolnych 1 od 
twierdzeń jednostkowych lub szczegółowych do uniwersalnych. 

Powyższe rozróżnienie pozwala określić w sposób jednoznaczny poję
cie prawa naukoyvego jako twierdzenia ściśle ogólnego, przy czym w~ru
nek ścisłej ogólności ~spełniają również twierdzenia sta~ystyczne, ~tw1er .. 
dzające częstość względną zachodzenia pewnych zdarzen w pewn~J popu
lacji 'pod warunkiem, że nie jest ona ~amknięta współrzędnymi czaso
przestrzennymi 6. 

4 R. H ar t s h orne, op. cit.l s. 160 . 
5 K. p o p e r. Logik der Fdrschung. Wien 1935, s. 60 i dalsze; por. r6wnież 

A. M a 1 e w ski J. T opolski. Studia z metodologii historii·. Warszawa 1960. 
G Por. M. G ord o'n. O usprawiedliwieniu indukcji. ,warszawa 1964. 
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Należy zwrócić uwagę że ścisła og 'l " . 
twierdzeniami bezwarunkowymi T . o ~os c. praw nie oz:r:acz.a, że są one 
wadzić do zdań o budowie war~nkwler .. zenla te d~dzą S_Ię na ogół spro-

w W 
· t 'd . . . . oweJ· "zawsze 1lekroc zaJ· dą warunk· 

1.... n' o zaJ ZI€ ZJaWIISko typu Z" l b b . . l miot X ma własność F to , . ~ 0 udo:y1e "zawsze jeżeli przed-
cie zdarzyć że warunki w m~ r?wruez własnosc G". Może się oczywiś
runkowego 'są spełnione tylFo;nwne w popr.ze?-ni~~ takiego okresu wa
że zasięg prawa jest ograniczon pewnym lczbasie I mieJscu? mówi się wtedy, 

S
- . ł , Y czasowo u przestrzennie 7. 

CIS a ogolność nie jest wa u k' t dzenia do klasy pra k r hn Iem wys arczającym zaliczenia twier-
. , , w n au o wy c . Ponad to wymienia · t · nwsłosc merytoryczną dla dane. d . d . b d , się. u Jeszcze do

faktami ;potw· d · . J zie Ziny a an, zgodnie z uznanymi 
rycznej 's. Ier' zenre przez przewidywanie IOraz ~posiadanie treści empi-

W geografii ekonomicznej napot k · 1· 
generalizacji historycznych (twierdz~ń a n się lczne. uogó_lnienia o typie 
gł?szących np., że "różnorodność t ów m~:~r_YcZnie ogoln_ych), a w~ę~ 
Większa niż w pozostałych częścia~ świata" ~est w: Europ!e ZachodnieJ 
rzystają na ogół z niższych staw k . . ' ze ,,Wię~sze przewoz\)7 ko-
ilości ładunku, czego dowodem !og~r~y~o~~wy~~ ~ruzkłpdrzewozy mał~j 
z obszaru towarow · d k ·· · , aw 1 na a ane na zboze 
kł d k . , eJ pr 0~ .cJr ziarna srodkowego Illinois" 9 Ost t · . _ 

a . wy azuJe rownoczesnie że gene l' . k . a ni przy 
zakres materiału przebadanego tmogą ~a ;~acJe ~Y raczają ró~nież poza 

Ogólnie biorąc w dziedz·inie nau yc ormu owan~ ~ ryz.ykiem błędu. 
wa:r:i<: ge?erali~ac~i his~orycznychk iu~~~~~nr~~e~~;:~eJ~~~ .fest fo;muło-
mnieJsze J~st tez niebezpieczeństwo ich fałsz ości. Mi :e ogolnych, 
metodologia nauk społecznych staw· . k ywd mo o ,nowoczesna 
nie do formułowania uogólnień o Ia 'lJ.a .O po sta~owy postulat dąże-
nych d . moz lWie szerokim zasięgu uwolnio 
nych, ~dyfg{"a~~~!:e c:::?-p~·zestrzennych, czyi~ . twi;r:dzeń ś~iśle ogól: 
Twierdzenia ściśle ogóln Ją zer~ g. cenny;~ ~łasclwosci teoretycznych I o. 
że realizacja pewnych evJ~rz~~~: (~rozni~) stałe .zal.eżności. i przyjąć, 
i miejscu powoduje zawsze określon z arzen w Jakrmk?lv'_'Iek czasie 
w ani e takich twierdzeń dostarcza wie c n~~tępstwa. Wykr~cle l sformuło
cenia rzeczywistości. Wdedzy takie. ~: w~ed~y pot~zebneJ ~o przekształ-
f:~yj~h~t~~~~~foen'yompismu.ją_ce k?incy~en~je 1~~ ~~::ł:cj~a!~'::J !':~~~= 
. l€JS'cu 1 czasie. 
nal!ozstrzyg~ięc~e ~atem zagadnienia, czy w badaniach geograficzn ch 
też d~~~r~~I~Y~ się d~ formułowania generalizacji historycznych, ~zy 
jest zależne od o~r~rra?ra kraw nau~o~ych (twierdzeń śoiśle ogólnych) 

enla za resu ambiCJI naukowych geografii. 

Formułowanie praw naukowych db . . drodze: I) indukcy· . 
2

) b d 0 .yw_a s1~ w zasadzre na dwojakiej 
JneJ, u owy modeli oprsowych i hipotez 

Metoda indukcyjna polega według T K o t a b . , k . . . 
wowaniu faktów k . · r 1 n s I e g o na obser-
nych rzez hi ot~ze speryi?en~o.waniu, !łumaczeniu danych obserwacyj
tych ~po tez) p Y o zalez~osci zdarz~n (co jest zarazem uzasadnieniem 

oraz wysuwaniu z tych h1potez wniosków o innych faktach 

7 J. G i e d Y m i n Problemy ł · · s J. G i e d Y m i n. op 't ' lza ozenza, rozstrzygnięcia. Warszawa 1964 s 153 
9 . ' • CI :• .S. 55. ' • · 

·. Patr.z. P. George. Mw!Sto wa grafw transportu. PZLG z. l 1959 s r~zawa 1956, s. 78 oraz E. U 11 m a n. Geo-

Io A. Malewski, J. T'opoiski, 'op. 't CI ., S. 18-19. 
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przedtem lub potem obserwacyjnie danych (co jest zarazem sprawdzeniem 
tych hipotez i wzmaganiem stopnia ich uzasadnienia) n. 

·zasadniczym postl.+latem metody indukcyjnej jest eliminacja czynni
ków ubocznych, tak aby uzyskać zależność występującą w ściśle określo
nych warunkach i uzyskać pewność, że nie jest ona wynikiem jakichś 
nie wziętych pód uwagę czynników. Postulat ten określony jest w tzw. 
kanonach indukcji, sformułowanych przez J. St. M i l l a, będących rozwi
nięciem indukcji eliminacyjnej. Kanony te są w istocie wskazówkami, 
jak eliminować wpływ czynników ubocznych na kształt obserwowanych 
zdarzeń, będących punktem wyjścia wnioskowania indukcyjnego. 

Postępowanie indukcyjne zmierzające· do formułowania twierdzeń 
ściśle ogólnych natrafia w geografii ekonomicznej, podobnie. jak i w in
nych .. naukach społecznych na zasadnicze trudności. Główny problem 
metodologiczny postępowania indukcyjnego polega na porównywalności 
zestawianych twierdzeń jednostkowych. Stanowi on pochodną skompli
kowanego problemu ograniczonej. powtarzalności warunków zjawisk spo
łecznych. W odniesieniu do zjawisk przyrodniczych ~można stosunkowo 
łatwo wyodrębnić zespół warunków n~ających istotne znaczenie dla wy
stępowania badanych zjawisk lub zachodzenia zależności; zespół ten jest 
zwykle niewielki ,i można stwierdzić, czy powtarzał się on w poszczegól
nych przypadkach. Ludzie i zjawiska społeczne podlegają oddziaływaniu 
wielu wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, które ulegają zmianom 
w czasie i których kontrola, a więc ustalenie ich powtarzalności, jest 
trudna. Ponadto, zjawiska społeczne wykazują tendencje do występowa
nia w pewnych trwale skorelowanych zespołach, które ·mają określoną 
lokalizację czasową oraz przestrzenną I 2• Stąd też trudność wykrycia nie
znanych warunków powoduje, że zastępuje się je w badaniach geograficz
nych współrzędnymi czasowo-przestrzennymi (nazwy faz procesu histo
rycznego, regiony), które :pełnią funkcje zastępcze dla tych warunków. 

Przedstawione wyżej trudności eliminacji czynników wspólnych pęw
nym obszarom lub ciągmn genetycznym powoduje, że formułowane 
twierdzenia "ściśle ogólne", które kandydują do rang1i praw naukowych, 
nie mają w odniesieniu do nauk społecznych częst1o wystarczająceg10 uza
sadnienia i brak im właściwej precyzji praw nauk ścisłych. Jednym ze 
sposobów zmiany tego stanu rzeczy są próby formułowania twierdzeń 
ogólnych w postaci statystycznej, a właściwym sposobem postępowania 
naukowego jest budowa modeli matematycznych. Stanow~i to jednak od-
rębne zagadnienie poznawcze. 

f 

Ostatecznym kTrokiem na~ dcrodze postępowania uogólniającego jest bu
dowa teorii, których rola polega, najogólniej biorąc, na: l) systematyzacji 
pewnych dziedzin wiedzy mających ściśle sformułowane prawa naukowe, 
2) dostarczaniu hipotez wyjaśniających pewne klasy faktów oraz inspiru
jących i ułatwiających proces uogólnienia. W istniejącej obecnie w geo
grafii ekonomicznej sytuacji poznawczej, gdy brak jest praw naukowych 
rozun1ianych jako twierdzenia ściśle ogólne i gdzie szczególną trudność 
stanowi właśnie ich formułowanie, zasadniczą rolę pełhi funkcja druga. 

Pojęcie teorii ugruntowało się w obrębie. nauk ścisłych, gdzie uzyskało 
dość jednoznaczne znaczenie. K. Aj d u ki e w i c z formułuje to nastę-

11 T. Kot ar b i ń ski. Element,y teorii poznania, logiki formalnej i metodo

Zog-Li nauk. Wrocław 1961, s. 305. · 
12 Por. St. N o w ak, op. cit., s. 18~19. 
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pując~: "g~y pewna większa dżiedzina" Żdań . d ' 
bezposrednw opartych na doświadczeniu or J~ nost~owych o faktach, 
nostkowe prawa znajdują wyjaśnienie w az re~est.ru~ące ~e, zdania jed
tez,. na gruncie przyjętych zasad wówcz~ostaci :uehczneJ. grupy hipo-
została teoria tej dziedziny faktów"' 13. s powiadamy, ze utworzona 

N a gruncie nauk społecznych tak 0 · · 
realizacji przede. wszystkim na skutek p b Jmkowan~ teor~a, t~~dna łest do 
Pojęcie teorii nie ma te· t h k ra u twierdzen sc1sle ogolnych 

z w yc nau ach jakieg , · d. rt · · 
o określonej strukturze logicznej N 1 . t . o~ J:, no I ego modelu 
w jakich uży~ane jest pojęcie teorii: a ezy u wyrnienic trzy znaczenia, 

l. jako systemów pojęciowych lub d kt 
jących, na co zwrócić uwagę w bad . h~re yw heurystycznych wskazu-

2 . k 1 , . an1ac , 
. · Ja 0 uznych zespołów twierdz ' t · t · . , . 

ZWiązki logiczne nh~ są jednak w , .en k eo,re ycznych, między ktorym1 
3. jako uporządkowanego i y:a~m.e ? reslone; 

układu wzaje:mnych logiczn ch pe n~aJą~ego :pewne ~ymogi, dotyczące 
nych dotyczących jakiejś '! ~0:V1ą~an, ~bw~u twierdzeń teoretycz
że tylkó to trzecie znacze~~Ia~~. Zied?Iny ~Jawi~k (na~e~y tu podkreślić 
tego słowa). zna nazwac teoną w sc1słym znaczeniu 

W tradycyjnej geografii problem t k t 
do konstruowania systemu . . . a Y a eoretyczna sprowadzała się 
stycznych (ograniczała się za1~~c~~~ego .. oraz. pewnych dyrektyw heury
znaczeń). Teoria tak r . eonn :V PI~rwszym z podanych wyżej 
nomiczne. ·ak .ozumia.na ~a zasadnicze znaczenie dla geografii eko-
tego syst~~u ;o~~uf~y~:~~yz~ bedunak tz nadshkiem yodkreślić, że l}Ozwój 

h b rys ycznyc mo ze następowa, · d · w ramac adań teoretycznych tj . . . c Je .ynie 
w drugim i trzecim znaczeniu teg~ te;m :mierzaJących do budowy teorii 

Ab d , . lnU. 
Y z ac sobie sprawę z postępowan· b d 

utworzenia teorii ·w ścisłym znaczeniu Ia . ~ awczego, k~ó~e :prowadzi do 
logiczna teorii zredukowana do i t t , ~alelzy. prz~pomniec, ze struktura 
rów postulató~ i definicj' ( s~ nyc e em~ntow, składa się ze zbio
twierdzeń ogólnych _ teo;em~~~WIJfh go "zbwrem A") oraz zbiorów 
pomiędzy którymi to zbiorami zow u pra~ n~uko~ych - ("zbiór B"), 
ności związek wynikania. Złożonac}:;odzą ~w.Iązki }?gic~ne, a. w szczegól
ności zbioru postulatów (zbioru A)s~ ;eo~u łe~t roz~a.I zalezy od złożo
wnioskó;v (zbioru twierdzeń B). I ru noscil przeJscia z tego zbioru do 

AnaliZa struktur logicznych t . . b d 
kresie problemow m .. eorn. u ~wanych dotychczas w za-
typów takich teorh z;:~;~~fi: ek~nom~zneJ wykazuje .. istnienie dwóch 
n i aj ą ,c e g o i teo~ii t u . w Innyc naukach: teorn typu w Y jaś
oriom indukcyjnym i dea~kc syn t e t y·c z n e g.o (kt6re odpowiadają te
ostatnich terminów) 14. YJnym- przy nalezytym zdefiniowaniu tych 

Rozróżnienie między wyjaśnia· t .. 
nym opiera się na odmiennym sto~~~m Y:P~m teorn a typ.em sy?tetycz-

W wyjaśnia·· c m .,_ . .. . u mię zy postulatami a wnwskami 
prowadzą do sf~~rJ"uło:a~7a ~~f~~dur;ktem wyjśc~a są obserwacje; któr~ 
się ("wynajduje") zbiór postulatów z~n B, a dla .ktorych. z ,k?!ei f?rmułuje 
zbioru B. ' pozwalaJący WyJasnic twierdzenie 

Teoria typu syntetycznego daje natomiast odpowiedź na inne pyta-
13 K. Aj d u·k i e w i.c L · . . . . 
14 J S C o l Iz. ogzcz:z,e podstawy nauczama. Warszawa 1934 s 67 

35 . . ' e m a n. nt?·oductzon to M athematical Soc•ology G l ' . . s. . • ·. encoe 1964, 
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_nia, a mianowicie na pytanie, jakie są: konsekwencje przyjęcia zbioru 
postulatów: ah a2, a3. . · · 

w pierwszym przypadku sprawdza się wnioski i przez to potwierdza 
względnie modyfilkuje postulaty, a w drugim przypadku sprawdza się 
same postulaty. Wpierwszym przypadku, budując hipotezę, pytamy za
tem: "co spowodowało zjawisko B?", a w drugim pytamy: "jakie są impli
kacje zbioru przesłanek A?". 

Teorie· wyjaśni aj ą c e, które odgrywają zasadniczą rolę w fizyce 
(np. teorie budowy atomu) w zakresie geografii ekonomicznej rozwinęły 
się jak dotychczas stosunkowo słabo. Dzieje się tak, ponieważ ich kon
strukcja wymaga uprzedniego sformułowania, na podstawie znanych 
faktów, empirycznych generalizacji lub praw ogólnych i znalezienie pew
nego schematu wyjaśniającego (hipotezy), z którego te generalizacje mogą 
być wprowadzone. Przykładem niepowodzenia próby teorii wyjaśniającej 
może być sprawa teorii determinizmu geograficznego. Niepowodzenie to 
związane było z tym, że twierdzenia wyjaśniane nie miały tu de facto 
charakteru praw (gdyż nie udało się sformułować ich w sposób jedno
znaczny w postaci twierdzeń wolnych od ograniczeń cza1s:owo-przestrzen
nych), jakkolwiek jako takie były traktowane. Chodzi tu o zespół twier
dzeh uogólniających, ustalających występowanie pewnych zjawisk spo
łeczno-gospodarczych i pewnych cech środowiska geograficznego. Tak 
wiĘc np. tw,ierdz,enie o związku klimatu tropikalnego z brakiem wyższych 
form organizacji społecznej lub przemysłu przetwórcz.ego - prawdzi
we jako twierdzenie generalizujące stan rzeczy z roku powiedzmy 1900-'-
nie miało charakteru prawa ogólnego. 

Zdyskredytowanie teorii determinizmu geograficznego wywołało 
w geografii niechęć do tego· rodzaju konstrukcji teoretycznych i do bu
dowy teorii w ogóle. W ostatnich czasach obserwujen1y próby budowy 
innych teorii wyjaśniających, na gruncie problematyki wzajemnego od
działywania w przstrzeni. 

E. U II m a n na przykład proponuje szukać wyjaśnienia wzajemnego 
oddziaływania między różnymi obszarami, wyrażonego przepływami ła
dunków i osób, przez wprowadzenie trzech· czynników: komplementar
ności, sposobności alternatywnej i przenośności, wyrażonej w koszcie 
lub czasie 15• Wyjaśnienie to ma charakter ograniczony przede wszyst
kim do wzajemnego oddziaływania polegającego na ruchu fizycznym 
dóbr, można je jednak w dużej mierze zastosować do ruchów migracyj
nych ludności. Trudno nazwać koncepcję Ullmana teorią wyjaśniającą ze 
względu na brak ścisłości w jej sformułowaniu, zarówno jeżeli chodzi 
o formu~owanie zbioru przesłanek A, jak i zbioru twierdzeń B; mamy tu 
do czynienia de facto z pewną hipotezą wyjaśniającą kształtowanie się 
przepływów. Hipoteza ta stanowi pierwszy krok w budowie teorii; dalsze 
kroki wymagałyby sprecyzowania zakresu (stopnia ogólności) wyjaśnia
nych twierdzeń, co wymaga z kolei wykonania nowych obserwacji, do
tyczących charakteru i zakresu wzajemnego oddziaływania oraz warun
ków, w jakich się ono przejawia. W ten sposób budowa hipotezy stanowi 

- twórczy impuls dla odpowiedniego ukierunkowania badań na wykrywa
nie praw ogólnych. 

Teorie syn t e ty c z n e, które w obrębie nauk społecznych rozwi
nęły się najszerzej w ekonomii, znalazły swój wyraz w dziedzinie pro
blematyki geograficznej w postaci· takich teorii jak teoria T h li n e n a, 

15 E. U 11m a n. The American Commodity Flow. Seattle 1956. 
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W e b e r a, -c h r i s t a 11 e r a i L 6 s c h a - słowem teorii określanych 
zwykle n~~~ą "teo_rie _lok~lizacji". We wszystkich tych teoriach jako 
punkt WYJSCia przyJmUJe s1ę szereg upras~cmją,cych w stosunku do rze
czywistośd zaroż,eń. Założenia te są konstruowane na podstawie kh sto
sunku do istni·ejących zdarzeń. Tak więc tnp. w te~rii Thiinena przyjmuje 
się jako postulaty te_orii n~stępu~ące założenia: l) rozpatruje się izolo
wany obszar składaJący s1ę z Jednego miasta, centralnie poltożonego 
i jego rolD:iczego zaplecza ("państwo. izolowane"), 2) miasto to jest jedy
nym rynkiem zbytu nadwyzek rolniczych obszaru i jedynym producen
~em artykułów ~rzem~sło~y~h tego obszaru, 3) rozpatrywany obszar jest 
Jed~orodny,_ to, J:st. n1~z7pznico~any klimatycznie i glebowo, o jednako-

. w eJ urodz~Jno.~ci z1em1. 1 zdolnosci upr:awy, 4) producenci rolni dążą do 
maks~ahzaCJI zysky 1. p_rzy.stoso~ują swój typ produkcji dó zapotrze
bowania rynku, 5) IstnieJe Jedynie transport drogowy, łączący miasto 
~ zapleczem, 6) koszty transportu są wprost proporcjonalne do odległości 
1 są ponoszone przez producentów rolnych 16• Wychodząc z tych założeń 
kt~re o~re.ślaj~ waru.nki :produkcji i zbytu na rozpatrywanym obszarze: 
tw1er,d~1 s1ę, ~e pon1ewaz wszystkie właściwości miejscowe, prócz od
le~łosci od .m.Iast~, są jednakowe, przeto w każdym miejscu na wybór 
naJk~r~ystnie~szeJ prodl!kc~i rolnej będzie mieć wpływ sama tylko od
ległos~I o~. miasta. ~ał<o;,enia te w połączeniu z faktem, że różne uprawy 
cechuJe r?zna w~daJnosc z ha oraz !różne ceny !Za jednostkę wagową pro
duktu, J?OzwalaJą na wyp;o~adz~nie :wniosków mówiących o tym, :3e 
produkcJa ,rolna u~łada się wokoł miasta w postaci koncentrycznych 
.stref,_ z ktoryc~ kaz~a dostarczać będzie takich artykułów, jakich pro
dukcJa w daneJ stref:e ~rzynosić będzie największy zysk (rentę). Teoria 
t~ka m~ zat.em postac hipotetyczno-dedukcyjną; wyprowadzone wnioski 
n1e mogą mieć większej mocy aniżeli założenia przyjęte jako przesłanki. 

Niejednokrotni~ w~~owiada_ się pogląd, że wyniki takiej teorii nie są 
zg~dne z . rzeczywisto~c.Ią, gdyz obserwacja nie potwierdza ich lub po
twierdza Je tylko częscwwo. Należy w związku z tym podkreślić że nie 
o?al~ ~o samej. teo:ii, a jedynie ogranicza jej zastosowanie. "Ue~pirycz
nienie ?dpow1edn1ch przesłanek w połączeniu z innym materiałem ob
serwacyJnym {w przypadku teo~ii Thiinena - np. odnośnie do zasad 

· agrot:ch~icznych oraz techniki transportu), a więc zbliżenie ich do rze
ezywi~to~ci, prowadzi do modyfikacji wniosków, co z kolei pozwala na 
nadanie 1m charakteru bardziej wyjaśniającego. 

,,l!empir~~znienie" przesłanek może być istotnym elementen.i konstru
~wania teorn ~rze~, stopnio:V~ zamianę przesłanek bardziej upraszcza
Jących rzecz~w1stosc na mnieJ upraszczające. Występuje to np. w teorii 
Web~ra? gdzr~, n;amy trzy wyraźne fazy budowy teorii na tej drodze 17. 

W _uJę~IU WYJSCIOW~, ~j, analizie wpływu czynnika transportu, elimi
nuJe Się WJ?ływ czynn1kow pracy i aglomeracji przez przyjęcie postulatu 
stałego pozwmu płac i pominięcie w rozumowaniu korzyści aglomeracji. 
yv następnych ~azach ~ozumowani~ usuwa się te upraszczające założenia 
I Wipr?~adz;a s1ę k:oleJnO w zespoł _przesłanek eliminowane poprzednio 
czynn1~1, rozszerzaJąc tym samym 1 bogacąc zakres wniosków. 

. Takie "ue~iry,c~nienie" przesłanek jest szczególnym przypadkiem za
mia?y pewneJ częsc1 :Ę>rze~~anek. ?a inne, . która to procedura może przy
brac charakter modyfikacJI teorn. Modyfikacja taka jest oczywiście tym 

~~ J. H. T h li n e n. Der isolierte Staat. Jena 1921, Zweite Auflage. 
A. W e b e r. Ober den Standort der Ind'l!-strien. Tlibingen 1909. 
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większa, im bardzief zasadniczą rolę odgrywały zamienione przesłanki 
w pierwotnej wersji teorii; w przypadku daleko idącej modyfikacji mó
·wimy już, że chodzi o ,,inną teorię". 

Należy z naciskiem podkreślić, że kwestia logicznej struktury - roz
patrywana powyżej w· kategoriach podziału na teorie syntetyczne i wy
jaśniające - ma charakter niezależny tak od charakteru procedury sto
s?wanej w procesie konst:(uowania teorii (bo w obu przypadkach stosuje 
s1ę ·w tym procesie metody indukcyjne na równi z dedukcyjn)11mi), jak 
i od sprawy sposobu ich wy~orzystywania, tzn. roli, jaką one pełnią w ba
daniach geograficznych. Tak więc np. wnioski ~dotyczące orientacji loka
lizacyjnych sformułowane przez Webera (np. "prawa orientacji transpor
towej") traktowane były w szeregu empirycznych badań ekonomiczno
geograficznychjako hipotezy wyjaśniające 18

• 

Oceniając· znaqzenie teorii obu omawianych typów należy zwrócić 
uwagę, że rola teorii w geografii ekonomicznej nie jest taka . sama, jak 
~ tz~. naukach ścisłych. Ze względu na to, że '?:różnicowanie przestrzenne 
ZJawisk społeczno-gospodarczych jest wynikiem działania bardzo różnych 
i wzajemnie powiązc;1nych procesów i że opis oraz :interpretacja tego zróż
ni~owania jest dla geografii ekonomicznej celem samym w sobie, nie jest 
zas, a w każdym razie nie. wyłącznie, drogą do formułowania praw ogól
nych, nie można sobie wyobrazić, by pożądanym, a zarazem możliwym, 
celem badań teoretycznych było skonstruowanie jednej teorii porządku
jącej i wyjaśniającej całość problematyki e~onomiczno-geograficznej. 

W tej sytuacji za podstawowy cel badań teoretycznych w geografii 
ekonomicznej należy uważać budowę szeregu teorii wyjaśniających, od
noszących się do poszczególnych aspektów zróżnicowania przestrzennego. 
~e względu na przedstawione wyżej trudności budowania takich teorii, 
Istot~ą rolę ~ geografii ekonomicznej pełnią jednak teorie syntetyczne. 
Te~n~ .t~ słuzą przede wszystkim tworzeniu pojęć ogólnych i hipotez 
wyJasnraJących przez dostarczanie modeli teoretycznych jako założenia 
~la ba~ań ~mpirycznych. Badania empiryczne, konkretyzując te modele 
1 nad~J.ą~ 1m cha!Takter generalizacji i praw statystycznych, realizują 
w częsc1 1sto~ny cel nauki, jakim jest przewidywanie zjawisk. 

Teoria w geografii ekonomicznej spełnia zatem trzy funkcje: 
l. służy. ~o~y~ikacji zastanej wiedzy przez dostarczenie ogólnych hi

potez uml?izlr~naJących prze:Dormułowanie twierdzeń o faktach drogą 
~ozszerzan1a zakre~u wnioskóvv nasuwanych przez poszczególne hipotezy 
1 przez ukazywanie wyników odrębnych obserwacji 'jako szczególnych 
przypadków ogólnych twierdzeń; . 

2. stanowi wskazówkę dla badań, gdyż umożliwia określenie zakresu 
wiedzy oraz , 

3. ułatwia kontrolę błędów obserwacji i interpretacji. 

3BbiiiiKO XO:tiHMIJ;KM, AH,Z:l;)KE:ti BPYBEJih 

POJib H XAPAKTEP TEOPET:v.J:qECKMX MCCJIE~OBAHM:ti 
B 3KOHQMJ1qECKO:ti TEOTPA<PMM 

ABTOPbi Bbi,ZJ;eJIRH:>T ,n;Ba Tli.Irra rro,n;xo,n;a K ·rrpon;eccy li.ICCJie,n;oBaTeJibCKli.IX pa6oT. 
B paMKax rrepBoro rro,n;xo,n;a, cocTaBJI.ffiOIIJ;ero Tpa,n;MD;li.IOHHoe norrpHIIJ;e reorpac;Pv.m, 

18 H. H. Me C ar ty. A n Approach to a Theory of Economic Geooraphy. 
,,Economic Geography" 1954, s. 95-101. 
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J:J;eJibiO lilCCJie,)JOBaTeJibCKOI'O , rrpon;ecca . .HBJIHeTCH yCTaHOBJieHlile COCTO:HHlil,f,I ą1rT;)I:<;l:;~.~
HhiX CBQMC~B paccMaTpJ1BaeMhiX :;}JieMeHTOB lil cooTHollieHlilM Me:m:,n;y HVIMJ:.i. 

IJ;eJibiO lilCCJie,IJ;OBaHlilM, IIPOBO,D;liiMbiX B paMKa:X BTOporo, reHepaJilil31iipyroutero 
IIO,D;,XO,IJ;a, :fl!5Jl.HeTCH pa3:j3lil';l'lile OOOOIIJ;eHlilM,, T.ę~ IIOJiyG:eHlile pe3yJibTaTOB, OTHOCH
IglilXCH K ·6oJiee llililPOKOMy Kpyry :flBJieHlili1:, G:eM Te, KOTOphie HBJIHIOTC:H rrpe,n;MeTOM 
lilCc.n;e,n;oBaHlilH. TaKoro po,n;a J1CCJie,n;oBaHlilH lilMeiDT pelliaiOIIJ;ee 3Ha'ł:eHMe ,Il;JIH rrpo
rpecca reorpac];>lillil KaK HayKVL ABTOP:t>I IIPlilXO,Il;:HT K BbiBO,n;y, G:TO IlplilG:liiHOM He
,n;opa3BlilTOCTlil 3Toro BToporo rro,n;xo,n;a B 3KOHOMlilG:ecKo:iif reorpa<Plillil He OhiJI npo
rpaMMHo-om1caTeJihHbiM xapaKTep reorpac];>Mlil, a oco6bre 3aTpy,n;HeHMH B rroJiy
G:eHlillil o6o6IIJ;eHlil:iif B 3TO:i1: o6JiaCTlil. li!CCJie,n;oBaHlilill:, G:TO HBJIHeTCH o6IIJ;e:ti G:epTo:iif 
BCeX 06IIJ;eCTBeHHbiX H?-YK. ABTOpbi llili!pe OOOCHOBhiBaiOT SITO YTBep:m:,n;eHlile, aHaJilil-
3li1PYH BOIIpOCbi OOOOIIJ;aiOIIJ;eM npou;e,n;ypbi B HayKe BOOOIIJ;e Jil B 3KOHOMMG:eCKOH 
ręorpac];>m1 B oco5eHHOCTJ1. 

3aBeplliaiOiil;lilM 3TaiiOM B rrpon;ecce OOOOIIJ;eHMH HBJI.HeTCH IIOCTpOeHlile TeOpli!:ti, 
pOJib KOTOpbiX caMbiM o6I.:QMM o6pa30M 3aKJIIOG:aeTca: l) B clilcTeMaTM3aiJ;Mlil orrpe
,n;eJieHHbiX, li1MeiOIIJ;MX trOG:HO , CcPOPMY JililpOBaHHbie HayLIHbie 3aKOHbi OOJiaCTe:iiJ: 
3Hai-Ili1M, 2) B rrpe,IJ;OCTaBJieHlilM Bbl.HCHHIDIU,MX HeKOTOpbie KJiaCCbi c];>aKTOB, li!HCIIM
pMpyiDIIJ;lilX M o6JierG:aiDIIJ;MX rrpou;ecc o5o6rn;eHMH rMIIOTe3. ABTOPbi CG:lilTaroT, G:To 
B cyiu;eCTBYIDIIJ;eM B HaCTOHID;ee BpeMH B 3KOHOMHG:eCKOM reorpac];>lilli1 ITOJIO.lKeHli1H; 
B KOTopoM OTCYTCTBYIDT HayG:Hbie 3aKOHbi, IIOHMMaeMhie KaK o5IIJ;lile YTEepLKp;e
HliiH, J1 oco6yro Tpy,n;HOCTb COCTaBJI.HeT MMeHHO MX cpopMyJIMpOBaHMe, OCHOBHYID 
pOJib BbiiiOJIHH~T BTOpa.H, a He rrepBa.H cPYHKD;lilH. 

3aTeM aBTOPbi paccMaTplilBaiDT JIOrMG:ecKyro CTPYKTYPY Teoplillil, o6'h.HCHHH 
rrpliiMeH.HeMoe B ,n;pyrv1x HayKax ,n;eJieHlile Ha TeOpliiM o5'bHCHHIOru;ero T:vma (MH,Il;YK
TliiBHbie) M Teopvn1 Cliii-ITeTv:rqecKoro TliliTa (,n;e;n;yKTMBHbie). · B KaqecTBe rrpMMepa 
Teoplillii o6'bHCHHIDID;ero Tlilila aBTOpbi o6cy2K,n;aro'I·. TeopMro reorpac];>w-IecKoro ,n;eTep
MMHJ13Ma, a 1'13 6oJiee HOBbiX - rrp06bi cPOPMYJililpOBaHMH TeOpliiM B3a:i1MHOI'O B03-
,n;e:iiJ:CTBlilH B rrpOCTpaHCTBe. llpliiMepOM T'e0pli1Jil BTOpOrO Tliiiia HBJI.HeTCH aHaJili13J1-
pyeMa.H aBTOpaMM CTPYKTypa KJiaCClilG:eCKJ1X JIOKaJilil3au;M:ti, TaKliiX KaK TeoplilM 
TroHeHa MJIM Be5epa. 

0CHOBHOM u;eJipiD TeopeTlilG:eCKMX J1CCJie,IJ;OBaHJ1M B 3KOHOMJ1G:eCKO:ti reorpac];>1111 
aBTOPbi CLIMTalOT IIOCTpOeHMe OO'b.HCHHIDIIJ;MX TeOpM:iif, . KOTOpbie OTHOCHTCH K OT
,n;e!JibHbiM acrreKTaM T'epp1i1TOpli!aJibHOM ,Il;I1cPcPepeHD;lilaD;1iiJ1. O,n;HaKO -J1Me.H BBM,Il;Y 
ne,n;cTaBJieHHbie B CTaTbe TPY,IJ;HOCTM B IIOCTpOeHlillil TaKMX TeOplil:M, aBTOpbi ITpJ13HaiDT, 
G:TO lil B ,IJ;aJibHeVIIlleM cyru;eCTBeHHY10 pOJib B 3KOHOMJ1G:eCKOM reorpac];>lillil 5y,n;yT Bbi
IIOJIH.HTb CliiHTeTlilLJeCKMe TeopMlil, KOTOpbie npe:m:,n;e Bcero cJiy1KaT co3,n;aHMIO o6ru;Mx 
IIOH.HTM:iif 11 o5'bHCHHIDiitMX rwnoTe3 nyTeM npe,n;ocTaBJieHlilH TeopeTMG:eCKMX Mo,n;eJie:iif 
B KaG:eCTBe npe,n;nOCbiJIOK ,Il;JIH 3MIIlilpJ1G:eCKJ1X MCCJie,IJ;OBaHMM. 

IIep. E. MlilXOBCKoro 

ZBYSZKO CHOJNICKI, ANDRZEJ WRóBEL 

THE ROLE AND CHARACTER OF THEORETICAL RESEARCH IN ECONOMIC 
GEOGRAPHY 

The authors begin their report with the distinction between two kinds of 
approach in the research. In the framework of the first approach - traditionally 
prevaUing in geography - the aim of the re.s,earch is to state the characteristics 
of the investigated elements. The aim of the second approach is to develop gene
ralizations, Le. to reach the results pertaining to the wider scope of phenomena 
than those which are being investigated. 
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The studies carried on in the framework of this second, generalizing approach 
are of fundamental importance of the development of geography as a science. 
?-'he causes of the underdeyelopment of this app["oach should be looked for not 
m the pos't:ulated decriptive character of geography, but, in the circumstances 

commo~ . t~ aU ~ocial . scie.nces, i. e. particular difficulties encountered in obtaining 
genera.hz;ations m th1s f1eld of research. This statement is supported by the 
analys1s of the procedure of generalization in science in general and in economic · 
geography in particular. 

The fin al s~ep ~n the pąth of generalization consists of · constructing theories, 
the role. of whiCh 1s - most generaly speaking - twofoLd: 1) systematization 
of certam branches of knowledge consisting of strictly formulated scientific 

~aWI~ a~d: 2) providi~~ h::potheses explaining certain clas.ses of facts as well 
s msp1r:ng and fac1lltatmg the process of generalization. According to the 

authors, m the cognitive .sit~a~ion existing presently in economic geography, 
where there are bu~ few scienhfiC laws, the basie role of theory is the sećond one. 
, . . ~he authors . di1scuss then the logical structure of theóries, explaining the 

mviswn •. -as" used 1~ other sciences, in to the explanatory ("inductive") and synthetic 
("deduct1ve ) theones. As examples of the explanatory theories they discuss the 
theory of geographical determinism and, among the more recent ones _ the 

atte~pts to cpnstruct a theory of spatial interaction. As examples of the synthetic 
thecn~s, they . analyse the construction of the classical location theories as those 
of Thunen and Weber. 

As the pr.in:ary task of theoretical research in eonnomie geography, there 
sho.uld be cons1dered the construction of explanatory theories, pertaining to 
v~r~ous .aspects of areal differentiation. However, taking into accont the discussed 
difflculhes .encounter:d in constructlon of such theories, the authors acnowledge 
:hat .the VIt~l role m economic geography will be futher played by syntheti~ 
~eones, Which se~v~ mainly to create the generic concepts and explanatory 

hypotheses by prov1dmg theoretical models as assumptions for empirical research. 

Translated by Andrzej Wróbel 
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