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SŁOWO WSTĘPNE

Oddając do rąk czytelnika tę publikację, zespół pracowników Katedry Geogra-
fii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, składa hołd naszej Przyjaciół-
ce i Wychowawcy Pani Profesor Krystynie Rembowskiej, która po 30 latach pracy  
w Uniwersytecie Łódzkim, odchodzi na emeryturę z końcem roku akademickiego 
2012/2013. Książka ta jest subiektywnym wyborem prac Pani prof. dr hab. Krystyny 
Rembowskiej. Nadaliśmy jej znamienny tytuł Geografia – w ujęciu humanistycz-
nym, bowiem ich Autorka zawsze podchodziła do geografii – jak określił to wybitny 
socjolog Florian Znaniecki – ze „współczynnikiem humanistycznym”. 

Pani Profesor Krystyna Rembowska należy do tych nielicznych, wybranych 
osób, którym Bóg dał szereg uzdolnień, zarówno w kierunku nauk ścisłych (począt-
kowo studiowała matematykę), jak i humanistycznych. Poza pracą naukową, zawsze 
bliska Jej była poezja, sztuka, a przede wszystkim literatura. Wyrazem wrażliwości 
Pani Profesor była m.in. Jej twórczość poetycka oraz przedstawianie świata przeży-
wanego w postaci rysunków. 

Pani Krystyna Rembowska urodziła się 14 czerwca 1951 roku w Łowiczu  
w rodzinie inteligenckiej. Szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im.  
S. Chełmońskiego ukończyła w mieście rodzinnym. Studia wyższe rozpoczęła  
w 1969 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu gdzie studiowała matema-
tykę. Po roku nauki zrezygnowała i podjęła studia geograficzne w Uniwersytecie 
Łódzkim. Równolegle od 1974 roku studiowała na Wydziale Filozoficzno-
Historycznym filozofię, którą ukończyła cztery lata później. 

W latach 1979–82 pracowała i w tym czasie (1980 r.) urodziła córkę Annę. Póź-
niej, powróciła do przerwanych studiów geograficznych i w 1983 roku obroniła pod 
kierunkiem doc. dr. Zdzisława Batorowicza pracę magisterską na temat przestrzenne-
go rozwoju Łowicza od momentu powstania form osadnictwa przedlokacyjnego do 
okresu współczesnego. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Instytucie Geografii 
Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ kierowanym przez prof. dr. Ludwika Stra-
szewicza w Zakładzie Geografii Politycznej i Ekonomicznej Regionalnej.  

Od początku swojej pracy Pani Krystyna Rembowska interesowała się proble-
matyką geografii kultury, geografii społecznej i teorią oraz metodologią geografii. 
Wynikiem rozwoju tych zainteresowań była praca doktorska zatytułowana Prze-
strzenne zróżnicowanie warunków życia ludności wiejskiej województwa piotrkow-
skiego. Przyczyny, konsekwencje obroniona w 1992 roku pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Marka Kotera.  Po raz pierwszy w literaturze geograficznej zaprezentowano w 
niej kwestie przestrzennego zróżnicowania warunków życia w mikroskali. Równo-
cześnie analizie poddano uwarunkowania społeczno-gospodarcze zróżnicowań oraz 
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ukazano społeczne, wielokierunkowe skutki dysproporcji oraz możliwości zaspoka-
jania ludzkich potrzeb. Dysertacja bazowała w dużej części na rezultatach badań 
społecznych dzięki, którym określono również jakość życia mieszkańców. 

Po ukończeniu pracy doktorskiej Krystyna Rembowska kontynuowała zaintere-
sowania kulturowe w geografii i związane z nimi problemy teoretyczno – metodo-
logiczne. W swoich pracach prezentowała pogląd, że koncepcja jedności geografii, 
wobec pluralizmu teoretyczno – metodologicznego i instytucjonalnego zatomizowa-
nia geografii, może wykorzystać proponowaną w filozofii nauk społecznych jedną 
ze strategii określaną jako „wielowymiarową”. Polegała ona na łączeniu różnorod-
nych aspektów czy stron badanego zjawiska w całościowym obrazie, gdzie różne 
dziedziny, traktowane wcześniej odrębnie, zaczyna się widzieć w całokształcie ich 
wzajemnych związków, jako wielowymiarową strukturę. Koncepcja kultury, w sze-
rokim antropologicznym rozumieniu, stwarza szansę na integrację substancjalną tak 
odmiennych faktów jak materialne wytwory kultury, sfera wartości i ludzkich za-
chowań. Kultura, według Krystyny Rembowskiej, stała się płaszczyzną integracyj-
ną, kontekstem, w którym rozpatrywane powinny być zjawiska badane przez geo-
grafów. Swoje koncepcje teoretyczno–metodologiczne ujęła w postaci modelu ba-
dań miejskich (artykuł: Zmiana a wartości. Miasto postsocjalistyczne) i innych tek-
stach teoretyczno – empirycznych. Przestrzenne rozmieszczenie społecznych wy-
tworów materialnych i ich przemiany usiłowała zawsze wyjaśniać w kontekście 
społecznych mechanizmów ich wytwarzania oraz systemów wartości leżących  
u podstaw ludzkich zachowań. 

Poglądy naukowe, co do roli badań kulturowych w integracji geografii czło-
wieka oraz w związku z renesansem badań kulturowych w geografii światowej  
i braku tej problematyki w powojennej geografii polskiej, Krystyna Rembowska 
przedstawiła w rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej „Kultura w tradycji i we 
współczesnych nurtach badań geograficznych”. W książce, opublikowanej w 2002 
roku przez Wydawnictwo Uniwersyteu Łódzkiego, Autorka przypomniała koncep-
cje kultury w tradycyjnych i współczesnych badaniach geograficznych, przeprowa-
dziła analizę założeń teoretyczno – metodologicznych ujęć kulturowych w geografii, 
zidentyfikowała wzorce badań kulturowych,  określiła specyfikę i funkcję tych ba-
dań w geografii oraz przedstawiła własną koncepcję rzeczywistości społeczno-
kulturowej. Dzięki tej pracy, licznie cytowanej nie tylko w literaturze geograficznej, 
Pani Profesor stała się niewątpliwym specjalistą i autorytetem w geograficznych 
badaniach kultury. Przywróciła zapomniane po wojnie pole badań kulturowych geo-
grafii. 

 Silny związek z zainteresowaniami kulturowymi i społecznymi Pani Profesor 
ma również problematyka regionalna i lokalna. W jej zakresie przedmiotem badań 
stały się przede wszystkim społeczne i indywidualne więzi terytorialne oraz tożsa-
mość regionalna i lokalna, rozpatrywana w kontekście współczesnego nomadyzmu 
wynikającego z mobilności społeczeństw.  

Pani Krystyna Rembowska należy niewątpliwie do niezbyt licznego grona tych 
geografów, którzy zajmują się teorią i metodologią geografii człowieka, którzy pre-
ferują szczególnie jej nurt humanistyczny. Pani Profesor krytycznie odnosi się do 
wszechobecnego ujęcia scjentystycznego, które oderwało naszą naukę od człowieka, 
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pozbawiło antropocentryzmu i wartościowania oraz zamieniło w analizę struktur 
przestrzennych. 

Efektem pracy naukowej Pani Profesor Krystyny Rembowskiej jest ponad 60 
oryginalnych publikacji własnych, szereg wystąpień na konferencjach międzynaro-
dowych i krajowych w postaci wygłaszanych referatów i głosów dyskusyjnych. 
Ważnym Jej osiągnieciem, wraz z profesorami Wiesławem Maikiem i Andrzejem 
Suliborskim, było opracowanie koncepcji, organizacja i przygotowanie merytorycz-
ne do druku wyników, cyklicznych seminariów poświęconych dyskusji nad koncep-
cją przedmiotową geografii, jej podstawami filozoficzno–metodologicznymi oraz 
funkcją w nauce i społeczeństwie. W seminariach wzięło udział wielu wybitnych 
geografów polskich zajmujących się teorią i metodologią reprezentujących zarówno 
geografię społeczno-ekonomiczną jak i fizyczną. Spotkań takich odbyło się dziewięć 
a ich rezultatem, poza nieskrępowaną wymianą poglądów, jest opublikowanie uni-
kalnych w Polsce monografii naukowych pod ogólnym tytułem „Podstawowe idee  
i koncepcje w Geografii”. Każdy tom poświęcony jest innej ważnej dla geografii 
problematyce teoretyczno– metodologicznej i zawiera zarówno artykuły naukowe 
jak i wypowiedzi dyskutantów.  

Pani Profesor Krystyna Rembowska była wspaniałym wykładowcą i wycho-
wawcą studentów. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów z zakresu geografii 
społeczno–ekonomicznej. Była inicjatorką powstania pierwszej w Polsce specjaliza-
cji magisterskiej z zakresu Geografii Kultury i Rozwoju Regionalnego, prowadzonej 
przez Katedrę Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ, która niestety wraz z Jej odej-
ściem zostaje zamknięta. Prowadziła szereg wykładów kursowych i monograficz-
nych dla wszystkich studentów, studentów doktorantów, w tym najtrudniejsze  
z zakresu metodologii geografii. Jej wykłady, dotyczące problemów kulturowych  
i globalnych na świecie, były często wybierane przez studentów, jako zajęcia fakul-
tatywne.  Stworzyła i częściowo prowadziła blok zajęć z zakresu geografii społecz-
nej i humanistycznej na specjalizacji magisterskiej. Była autorem wielu programów 
nauczania z zakresu problematyki społecznej i teorii geografii. Wszystkie zajęcia 
prowadzone przez Panią Profesor cieszyły się zawsze bardzo wysokim uznaniem 
wśród studentów. 

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, składa się z wybranych 24. arty-
kułów, opublikowanych wcześniej przez Panią Krystynę Rembowską w różnych 
wydawnictwach źródłowych.  Zebrano je w trzech rozdziałach: I – Teoria i metodo-
logia geografii społeczno–ekonomicznej (człowieka) – 10 prac, II – Teoretyczno–
metodologiczne aspekty geografii społecznej i  regionalnej (społeczno–regionalnej) 
– 6 prac, III – Teoretyczno-metodologiczne wymiary Geografii Kultury – 8 prac. 
Dokonany wybór prac podyktowany był koniecznością pominięcia tych artykułów 
Autorki, które zamieszczono już w innej monografii zatytułowanej Studia Regional-
ne. Społeczeństwo – region – miejsce (red. M. Wójcik, 2013).   

Publikując w formie książkowej wybrane publikacje Pani Profesor, chcieliby-
śmy Jej w ten skromny sposób wyrazić swoje podziękowanie za twórcze rady i po-
moc przy pisaniu prac magisterskich, doktorskich oraz rozpraw habilitacyjnych. 
Dziękujemy również za to, że swoją inspirującą twórczością naukową, krytyczną, 
ale zawsze sprawiedliwą oceną, podejmowanych przez nas działań naukowych oraz 
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pracą organizacyjną przyczyniła się wydatnie do podniesienia poziomu naukowego 
prac badawczych powstałych w Katedrze, i umocnienia jej pozycji naukowej  
w środowisku polskich geografów. 

Jesteśmy przekonani, że zebrane przez nas prace, noszą w sobie duży potencjał 
twórczego intelektualizmu, będą pomocne nie tylko studentom geografii, ale tym 
wszystkim, którym szczególnie bliskie jest podejście humanistyczne w geografii. 

 
 

Pracownicy Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ 

Prof. dr hab. Andrzej Suliborski 
Dr hab. Marcin Wójcik 
Dr Karolina Dmochowska-Dudek 
Dr Anita Kulawiak 
Dr Paulina Tobiasz-Lis 
Dr Danuta Walkiewicz 

 
 

Łódź, dnia 1 października 2013 roku. 
  



 

 

KULTURA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH 

Wprowadzenie  

Geografia kultury należy do tych dyscyplin geograficznych, które legitymu-
ją się poważnym dorobkiem naukowym, choć nie udało się jednoznacznie zdefi-
niować jej przedmiotu badań. Trudności określenia geografii kultury wynikają 
przede wszystkim z wieloznaczności samego pojęcia kultury, z szerokiego  
i niejednolitego jego zakresu oraz z różnorodności postaw geografów wobec 
kultury i samej geografii (Otok 1986). Była zawsze pojęciem raczej niesprecy-
zowanym. W Stanach Zjednoczonych w pewnym okresie przypisywano jej bar-
dzo ogólne znaczenie, obejmujące całość zagadnień geografii człowieka.  
W innych ujęciach stała się ona synonimem węższej części nauk geograficz-
nych, związanej z występowaniem różnic kulturowych.  

Geografowie kultury byli i są odrębną grupą, lecz trudno byłoby określić 
ich tożsamość z punktu widzenia zainteresowań i przedmiotu badań. Typy do-
mów, nazwy miejscowości, formy osadnictwa, użytkowanie ziemi, dialekty, 
wzory kultury, krajobraz kulturowy – to ulubiony do końca lat sześćdziesiątych 
przedmiot badań geografów kultury. Czy więc geografia kultury jest czymś wię-
cej niż specyficznym doborem zainteresowań? Czy można podać jej definicję 
przez określenie przedmiotu jej badań i światopoglądu badawczego? Mikesell 
(1978) twierdził, że idea jakoby świat posiadał swoją geografię kultury jest mo-
że mniej przystępna, niż pogląd, iż istnieje geograficzno-kulturowy sposób pa-
trzenia na świat.  

Źródła kulturowego podejścia w geografii  

Współczesna myśl kulturowa w geografii sięga swymi korzeniami epoki 
Oświecenia, kiedy to określone zostało jej pole badawcze i podstawowe proce-
dury badania naukowego. Na przełomie XIX i XX wieku wykształciła się nowa 
dyscyplina geograficzna, nazwana przez Ratzla antropogeografią, która odwo-
ływała się do oświeceniowej filozofii przyrody oraz racjonalizmu historycznego. 
W stosunkowo krótkim czasie antropogeografia stała się dominującym działem 
geografii.  

Antropogeografia wywodzi się z refleksji myśli europejskiej nad światem 
oraz miejscem i rolą człowieka w świecie. W refleksji mają źródła również 
wszelkie teoretyczne modele zależności między biologiczną i społeczną stroną 
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egzystencji człowieka a światem otaczającym. Od samego początku antropogeo-
grafia czerpała z rozmaitych koncepcji. i teorii, których źródłem była filozofia 
oraz nauki przyrodnicze i społeczne. W dziejach antropogeografii szczególną 
rolę odegrały dwie koncepcje związane z rozumieniem świata i jego natury: 
uniwersalistyczna oraz przestrzenna (Jędrzejczyk 1997). Określały one nie tylko 
ontologiczną strukturę świata, ustalały również prawidłowości jego funkcjono-
wania, w tym związków człowieka i środowiska przyrodniczego.  

Koncepcja uniwersalistyczna, wywodząca się z filozofii greckiej, postulo-
wała jedność, złożoność i harmonię świata, włączając tym samym do badań 
geograficznych człowieka jako byt jednostkowy i społeczny. Zasadniczym zało-
żeniem tej koncepcji było określenie istoty osoby ludzkiej i środowiska ją ota-
czającego, czyli przyrody. Stąd biorą swój początek wszelkie koncepcje środo-
wiska, tak naturalnego jak i społecznego oraz związków między nimi. W tym 
ujęciu geografia stawała się nauką poszukującą praw, które wyjaśniałyby związ-
ki między działalnością człowieka a charakterem środowiska przyrodniczego  
i społecznego.  

Koncepcja przestrzenna wywodzi się natomiast bezpośrednio z filozofii 
Kanta. W ujęciu kantowskim geografia i historia obejmują cały zakres naszych 
spostrzeżeń o świecie: geografia wszystko to, co odnosi się do przestrzeni, histo-
ria zaś to, co odnosi się do czasu. Systematyczne studia geograficzne miały być 
tylko wstępem do końcowej syntezy całej wiedzy w kategoriach struktury prze-
strzennej naturalnych obszarów geograficznych, czyli regionów. W tym ujęciu 
antropogeografia zmierzała do poznania przestrzennych aspektów wzajemnych 
związków zjawisk przyrodniczych i społecznych, a więc ich rozmieszczenia, 
organizacji i oddziaływania.  

Wraz z pojawieniem się w polu zainteresowań geografów człowieka, rów-
nież kultura stała się przedmiotem badań geograficznych. Już u samego począt-
ku badań kulturowych w geografii, ujawniły się dwa nurty rozumienia człowieka 
i jego kultury. Pierwszy z nich reprezentował Ritter, uważany czasem za twórcę 
geografii kultury i geografii regionalnej. Reprezentował on dążenia reformator-
skie, które można określić mianem integracji geografii, rozumianej jako nauka  
o przyczynowo powiązanych zjawiskach w układzie przestrzennym. Geografia 
była według niego nauką o zjawiskach jednostkowych, nauką historyczną (Ritter 
1865). Zasadniczym problemem geograficznym w odniesieniu do kultury było 
wykrywanie związków między człowiekiem a przyrodą w ujęciu regionalnym. 
Koncepcja odrębności regionalnej stała się jedną z przewodnich myśli „erdkun-
de”. Ziemioznawstwo uprawiał Ritter w perspektywie antropocentrycznej i hi-
storycznej.  

Konsekwencją postawy antropocentrycznej było wprowadzenie przez Ritte-
ra czynnika historycznego do badali geograficznych. Podstawą dla analizy roli 
czynnika historycznego było empiryczne stwierdzenie postępu kultury w dzie-
jach. W efekcie prowadziło to do przyznania człowiekowi nie tylko głównej roli 
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w geografii, ale uznanie teleologicznej tezy o wyjątkowym charakterze istoty 
ludzkiej i jej szczególnym przeznaczeniu.  

Ritter (1852) przyznawał człowiekowi i jego kulturze szczególną rolę  
w historycznym procesie kształtowania Ziemi i traktował je jako przeznaczenie 
rodu ludzkiego, które zaplanował sam Bóg. Człowiek i jego kultura jawią się 
jako przepotężny instrument w rękach Boga, jako realizatorzy biegu rozwoju 
Ziemi. Ziemia jest wspólną ojczyzną wszystkich ludzi, „widzialną podstawą  
i podłożem wszystkich działań przyrody, ale również całego bytu ludzkiego”. 
Dla swych mieszkańców jest ona nie tylko mieszkaniem, lecz również domem 
wychowawczym rodu ludzkiego (Jędrzejczyk 1997).  

Drugi nurt badań kulturowych reprezentował Ratzel, główny inspirator kie-
runku antropogeograficznego w geografii. Antropogeografia, zgodnie z ówcze-
snymi wymaganiami naukowymi, tj. dążeniem do ścisłości i wykrywania praw, 
była nauką przyrodniczą, dziełem biogeografii, na pograniczu z biologią i w ści-
słym z nią związku (Ratzel 1891), Ustalił on zasady systematycznego badania 
wszystkich tych cech powierzchni Ziemi, które były związane z człowiekiem. 
Jego geografia była syntetyczna, a nie regionalna, jak to było w przypadku Ritte-
ra. Antropogeografia miała, według Ratzla (1891) za zadanie:  

l) ujmować człowieka w związku z Ziemią jako twór od niej zależny  
i określić wpływy poszczególnych czynników przyrodniczych w tej zależności, 
w czym wyrażał się determinizm przyrodniczy,  

2) klasyfikować obszary kultur według ich położenia i innych warunków 
naturalnych,  

3) wyjaśnić uzależniony od warunków naturalnych proces ruchów i roz-
przestrzeniania się ludów na Ziemi.  

Wpływ biologii ewolucyjnej doprowadził Ratzla (1897) do przyjęcia orga-
nicznej teorii państwa i społeczeństwa. Państwo było traktowane jako osiadły, 
związany z Ziemią organizm, dla którego znamienny jest proces wzrostu, dyfe-
rencjacji i walka o przestrzeń. Determinizm środowiskowy, który uprawiał Rat-
zel, kazał mu zróżnicowanie przestrzenne zjawisk kultury postrzegać jako rezul-
tat wpływu specyfiki środowiska geograficznego. Implikacją takiego podejścia 
był fakt, iż jedyną zasadą porządkującą obszary kulturowe stał się jej czynnik 
sprawczy, tj. środowisko przyrodnicze, co w dużej mierze niwelowało możli-
wość spojrzenia na kulturę jako na konfigurację jej swoistych cech.  

Przez wykrywanie powtarzających się stosunków między przyrodą a czło-
wiekiem, antropogeografia miała umożliwić zastosowanie geografii w badaniach 
historycznych. Człowiek rozpatrywany był przez Ratzla jako istota biologiczna, 
która jest produktem życia Ziemi, zaś ogólne prawa rozprzestrzeniania życia 
obejmowały też prawa rozprzestrzeniania życia ludzkiego.  

Modelem dla XIX-wiecznego podejścia kulturowego w geografii stała się 
ekologia człowieka – nauka o relacjach między ludźmi a przyrodą. Było to kon-
sekwencją przyjęcia szerokiej, antropologicznej definicji kultury, której domena 
sięgała do granic natury. Mimo zasadniczych rozbieżności między Ritterem. 
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który osadził geografię człowieka w historii, i Ratzlem, którego antropogeogra-
fia była nauką biologiczną, łączył ich fakt, iż w obrębie geografii ukonstytuowali 
ekologię człowieka. Był to całościowy sposób ujmowania geografii, traktowanej 
jako nauka o relacjach między człowiekiem a przyrodą. Determinizm Ratzlow-
ski stanowił wzorcowy model podrzędnego usytuowania człowieka w procesie 
kreowania kultury.  

Podejście ekologiczne w badaniach geograficznych było konsekwencją 
szczególnych więzi, które łączyły geografię człowieka z geografią fizyczną  
i geologią. Na wzór antropologii, antropogeografię i geografię człowieka usytu-
owano między naukami fizykalnymi a naukami humanistycznymi, stąd odsła-
nianie wpływu środowiska naturalnego na człowieka stało się główną domeną 
badań geograficznych XIX wieku, a koncepcja dwoistości bytu (natura-
człowiek) była powszechna dla myśli europejskiej tego okresu.  

W pierwszej połowie XX wieku przyjęto odmienny od deterministycznego 
punkt widzenia. Znalazł on odbicie w geografii człowieka Paula Vidala de la 
Blache’a i odejściu od terminologii antropogeograficznej. Ten antynaturali-
styczny ruch w ujęciu geografii człowieka, związany był z ukierunkowaniem 
historycznym. Jego badania były przykładem ujęcia, które zrywa z modelem 
przyrodniczo-ekologicznym, a kieruje się w stronę ujęcia socjologiczno-
historycznego. Cechą geograficznego podejścia do kultury tego okresu było 
wyzwalanie się z więzów naturalizmu i determinizmu przyrodniczego. Zamiast 
dalej traktować związek między przyrodą a społeczeństwem jako prosty stosu-
nek przyroda-człowiek, zaczęto poszukiwać sieci bardziej skomplikowanych 
powiązań między człowiekiem a jego środowiskiem naturalnym, choć coraz 
ważniejsze stawało się zrozumienie zależności między zjawiskami ekologicz-
nymi a społeczno-kulturowymi. Przechodzono więc od ujęcia przyczynowego 
do funkcjonalnego. Geografia człowieka nabierała społecznego charakteru.  

Geografia francuska miała ścisły związek z metodologią humanistyczną, 
która kładła duży nacisk na społeczeństwo, traktowane jako odrębny byt, uwa-
runkowany kulturowo i ekonomicznie, w mniejszym zaś stopniu przyrodniczo. 
Gdy Ratzel formułował swoje hipotezy dotyczące praw rozprzestrzeniania się 
człowieka na Ziemi, geografia francuska szła drogą wytyczoną przez pozytywi-
styczną szkołę socjologiczną, a największy wpływ na jej rozwój wywarła socjo-
logia Durkheima (1895). W jego opinii, nauki o człowieku stanęły wobec alterna-
tywy, której rozstrzygnięcie przesądzało w istocie rolę człowieka w uniwersum. 
Alternatywa ta sprowadzała się do kwestii, czy wyższe i swoiste władze człowie-
ka można sprowadzić do niższych form bytu, co prowadziłoby do negowania ich 
swoistości, czy też można je łączyć z jakąś rzeczywistością ponad doświadczalną. 
Cały ten problem brał się stąd, że do tej pory jednostka uchodziła za finis natu-
rae, odkąd jednak uznano, że ponad jednostką jest społeczeństwo, będące nie tyle 
bytem nominalnym i wyrozumowanym, co systemem działających sił, możliwy 
stał się nowy sposób wyjaśniania pozycji człowieka w świecie.  
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Niewątpliwie pod wpływem tych koncepcji, a także własnych studiów roz-

woju regionalnego, geografowie francuscy w istotny sposób zmodyfikowali pod-
stawowe założenia antropogeografii Ratzla. Przyznając środowisku naturalnemu 
rolę czynnika kształtującego strukturę gospodarczą, a także kulturową zbiorowo-
ści ludzkich, geografowie francuscy dostrzegli jednak stale rosnące znaczenie 
działalności człowieka dla otoczenia, które w wielu wypadkach spowodowało 
jego całkowite przeobrażenie. Tak więc relacje pomiędzy wspólnotami ludzkimi 
a środowiskiem uznano za powiązanie o charakterze dwustronnym.  

Dwie koncepcje twórcy szkoły francuskiej geografii człowieka: Vidala de 
la Blache’a (1903): genre de vie i milieu, stanowiły podstawę do badania wza-
jemnych zależności między grupami społecznymi a środowiskiem, rozumianym 
jako wynik twórczego wyboru społeczeństwa, Celem géographie de la civilisa-
tion, francuskiego odpowiednika geografii kultury było wyjaśnienie społecznych 
implikacji zróżnicowanych warunków geograficznych.  

W procesach poszerzania ekumeny poszczególne wspólnoty ludzkie wy-
tworzyły, zdaniem Vidala de la Blache’a (1922), odpowiadające poziomowi ich 
kultury i konkretnym warunkom egzystencji, różne sposoby życia. Za pomocą 
dóbr otaczającej przyrody, wspólnotom udało się, przez dziedzicznie przekazy-
wane wzory zachowań i wiedzę, stworzyć jakiś metodyczny sposób zapewnienia 
sobie egzystencji, coś, co oddało środowisko na ich użytek. Sorre (1947) określił 
ten sposób jako czynne formy przystosowania grupy ludzkiej do środowiska.  

W pierwszej połowie XX wieku przyjęto więc odmienny punkt widzenia  
w badaniach kulturowo-geograficznych. Dla geografów punktem wyjścia stała 
się nie przyroda, lecz człowiek, w jego bardziej wszechstronnych związkach  
z Ziemią. Podkreślano zasadnicze różnice między światem roślinnym i zwierzę-
cym a człowiekiem oraz niemożność utrzymywania się na pozycjach naturali-
stycznych w geografii. Zastępując nazwę antropogeografia nazwą geografia 
kultury, proponował jednocześnie oprzeć się w tej dziedzinie na badaniach histo-
rycznych i gospodarczych. Ta sama tendencja znalazła odbicie w terminologii 
wprowadzonej przez innych badaczy, którzy również zerwali z nazwą antropo-
geografia, odpowiadającą przyrodniczemu ujęciu Ratzla i przeszli, za geografa-
mi francuskimi, do używania nazwy geografia człowieka (géographie humaine, 
Geographie des Menschen). Z biegiem czasu geografowie poczęli skupiać uwa-
gę na widocznych w krajobrazie rezultatach działalności ludzkiej, a ówczesna 
geografia człowieka stawała się geografią ludzkich dzieł materialnych. W Niem-
czech wysunęły się na pierwszy plan, przede wszystkim badania nad historycz-
nym rozwojem osadnictwa i krajobrazu kulturowego.  

Pierwsza koncepcja krajobrazu kulturowego pojawiła się jako podstawowy 
temat badawczy w obrębie geografii niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku. 
Głównymi teoretykami badań krajobrazowych tego nurtu byli Gradmann (1901) 
i Schluter (1903, 1906). Pojęcie krajobrazu wywodzące się z tej szkoły, oznacza-
ło wycinek środowiska naturalnego oraz antropogenicznego i było traktowane 
materialnie. Krajobraz pojmowano jako skutek procesu, w którym pasywnym 
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początkiem jest przyroda, a kultura czynnikiem aktywnym. W ujęciu tym krajo-
braz kulturowy stanowił jedność czysto fizjonomiczną, poznawalną w układzie 
morfologicznym. Przedstawiciele wspomnianej szkoły, wychodząc od pojęcia 
krajobrazu jako rzeczywistości wizualnej, zawęzili geograficzne rozważania na 
jego temat do faktów postrzegalnych zmysłowo. W ten sposób wykluczyli ze 
sfery badań „duchowe” elementy ludzkiego bytowania.  

W latach dwudziestych nastąpił rozwój światopoglądu niemieckiej szkoły 
historycznej (Dilthey 1931), która wpłynęła również na literaturę dotyczącą 
krajobrazu kulturowego. Według badaczy nowej szkoły krajobrazu kulturowego 
materia nigdy nie występuje bez ducha. „Duch” ujawnia się między innymi  
w krajobrazie kulturowym. Interpretowano krajobrazy kulturowe, jako „wyrosłe 
wartości”. Powstałe formy „obiektywnego ducha”, wszystkie struktury zmysło-
we krajobrazu, rozumiano jako zależność na wzór tej, która zachodzi między 
twórcą a dziełem, artystą a jego kreacją. Dla Schmithusena krajobrazy kulturo-
we, obok bibliotek, były najważniejszym i spichlerzami i akumulatorami du-
chowych osiągnięć ludzkości. Traktowano je jako fizjonomiczne wyrażenie 
kultury (Creutzburg 1930), a naukę o krajobrazie kulturowym pojmowano jako 
styl nauk o powierzchni Ziemi (Banse 1932). Mocno estetyczne i zabarwione 
emocjonalnie podejście naukowców do struktur uprzedmiotowionego ducha, 
osiągnęło w 1930 roku swój punkt szczytowy.  

Morfogenetyczne badanie krajobrazu kulturowego zakładało, że powinien 
on być traktowany całkowicie zmysłowo, jako zbiór mnóstwa obiektów fizycz-
nych, dobieranych do badań arbitralnie, bądź zwyczajowo. Genezę krajobrazu 
kulturowego rozumiano więc w tym ujęciu jako genezę dużej liczby pojedyn-
czych obiektów fizycznych, które mają wspólne cechy. Obok motywu „morfo-
genezy” praktykowano w tym nurcie motyw „zrozumienia” krajobrazu kulturo-
wego. Dla Schmithusena krajobraz kulturowy składa się nie tylko z pojedyn-
czych przedmiotów, ale tworzy także przestrzenną całość, która wyraża poczucie 
przestrzeni, zmysł porządku, form i kolorów, obrazuje odczuwanie lub pozna-
wanie natury, a więc wszystkie treści duchowe, które geograf powinien ujmo-
wać analizując krajobraz. Dzięki takiej interpretacji, opartej na poszukiwaniu 
wyjaśnień w obrębie grup społecznych, kreujących krajobrazy, możliwe staje się 
ujawnienie wpływu narodu na styl krajobrazu. Jedności krajobrazu próbowano 
więc poszukiwać poza jego wizualnością, fizjonomią, w jego sensie.  

Liczne prace, w których krajobraz zwracał na siebie uwagę, jako płyta reje-
strująca procesy społeczno-gospodarcze, były inspirowane właśnie przez krajo-
brazowe obserwacje tego rodzaju. Próbowano zrozumieć strukturę krajobrazu 
kulturowego jako samo interpretację działających indywidualności duchowych, 
bądź jako odzwierciedlenie umysłowo–duchowych cech narodów.  

Formuła krajobrazu jako urzeczowionej, zobiektywizowanej duszy miała  
w tym wariancie ogólniejszy sens. Traktowano krajobraz jako rezultat odnosze-
nia się grup ludzkich nie do obiektów geografii fizycznej, lecz do zmiennych 
wielkości świata symbolicznego, oraz grupowych cech świata postrzeganego. 
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Tak ujmowany krajobraz ujawniał istotę metodologii antropogeograficznej. Przy 
badaniu stosunków między człowiekiem a Ziemią, człowiekiem a krajobrazem, 
człowiekiem a naturą, w procesie wyjaśniania postępowania ludzkiego wzglę-
dem rzeczywistości fizyczno-geograficznej, traktowano tę rzeczywistość jako 
taką samą dla różnych grup terytorialnych. Ponieważ stwierdzenia o związkach 
między działaniem społecznym a środowiskiem fizyczno-geograficznym okaza-
ły się ogólnikowe (Claval 1964), w niemieckiej geografii powstał pogląd o wol-
nym dostosowaniu i o swobodzie w obrębie tych kontaktów. Kłopoty z interpre-
tacją charakteru tej relacji wynikały z badania związku między grupami ludzki-
mi a środowiskiem, nie zaś między grupami a ich wyobrażeniami środowiska. 
Nie przez „świat zewnętrzny” (np. opisywany przez geografię fizyczną), lecz 
wewnętrzny model świata zewnętrznego można znaleźć właściwy kierunek ba-
dań o determinantach zachowań ludzkich w środowisku. W tym wewnętrznym 
modelu wybrane obszary świata zewnętrznego są przełożone na symbole i struk-
tury symboliczne, które bardzo często znajdują odwzorowanie w semantycznych 
strukturach mowy. W ten sposób metafizyczna nauka o krajobrazie jako 
„uprzedmiotowionym duchu” została przetłumaczona na język empiryczny, 
który co prawda nie powstał w obrębie geografii, ale należy do wspólnego kano-
nu metod nauk humanistycznych.  

Amerykańska szkoła geografii kultury  

Drugi nurt szkoły krajobrazowej rozwinął się w Berkeley w Stanach Zjed-
noczonych. Sauer – twórca i inspirator amerykańskiej szkoły geografii kultury, 
wywierał istotny wpływ na jej kształt przez kilkadziesiąt lat, a jednocześnie 
inicjował w jej obrębie nowe trendy badawcze. Czasami odróżniał geografię 
człowieka od geografii kultury, ale znane są również jego wypowiedzi, z których 
wynika, że traktował te dwie dziedziny synonimicznie. W zakres geografii 
człowieka wchodzi badanie związków między człowiekiem a środowiskiem, 
geografia kultury natomiast skupiać się powinna na tych materialnych elemen-
tach kultury, które nadają charakter obszarom, wpisując się w krajobraz i kon-
centrować na opisie cech powierzchni Ziemi, analizując ich genezę i doprowa-
dzając do porównawczej klasyfikacji regionów. Miała być nauką chorologiczną 
(regionalną), której podstawowym zadaniem były badania porównawcze nad 
przestrzennie zlokalizowanymi kulturami. Głównymi pytaniami w odniesieniu 
do obszarów kulturowych były pytania o związki wzorów kultury z przestrzenią, 
ich dyfuzję w przestrzeni i czasie, o ich zróżnicowanie przestrzenne oraz o źró-
dła historyczne i specyfikę lokalizacyjną materialnych wytworów człowieka 
(Sauer 1930).  

Sauer (1925) wierzył, że istnienie miejsc i obszarów jako krajobrazów, do-
starcza racji dla istnienia geografii kultury. Kultura miała dla niego geograficzne 
znaczenie na mocy obserwowanych elementów w krajobrazie. Geografia kultury 
dotyczyła tych poczynań człowieka, które przekształcały powierzchnię Ziemi  
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i nadawały jej charakterystyczny wygląd. „Każdy ślad ludzkiego działania  
w krajobrazie obejmuje kulturę, przypomina historię i domaga się ekologicznej 
interpretacji” (Sauer 1931).  

Krajobraz tworzy grupa dających się zaobserwować faktów i należy go 
traktować jako coś cielesnego, do czego można się zbliżyć przez charakterystykę 
jego form z punktu widzenia ich struktury i genezy, rozwoju i funkcji. Do form 
krajobrazu kulturowego zaliczał Sauer osadnictwo, produkcję i komunikację. 
Pisał: „Wracamy do zwykłej, wizualnej roli krajobrazu, jako materiału geografii, 
który musimy obserwować, opisać i wyjaśnić. Zadaniem geografii staje się prze-
to uchwycenie zasięgu, osobliwości i statusu obszarów, w które wkracza czło-
wiek, odgrywając rolę części obszaru” (Sauer 1928).  

Już w 1925 roku Sauer zdefiniował domenę geografii kultury jako studia 
nad „morfologią krajobrazu”. Morfologia jako pojęcie była identyczna z forma-
mi i elementami strukturalnymi. Jako metoda morfologia była syntezą, rozpo-
znaniem przechodzącego przemiany procesu odpowiedzialnego za tworzenie 
różnych form krajobrazu. Poszukiwanie procesu wymagało spojrzenia czasowe-
go, a czas stał się krytyczną zmienną w wyjaśnianiu przemiany krajobrazu fi-
zycznego w kulturowy. Amerykańska geografia kultury rozważała wytwory 
kulturowe i grupy kulturowe w kategoriach ich rozwoju historycznego, oceniała 
interakcję między kulturą a krajobrazem fizycznym, wyjaśniała krajobrazy kul-
turowe i w końcowej analizie, poprzez kartowanie występowania wytworów 
ludzkich na Ziemi, dawała podstawy do podziału globu na regiony i podregiony 
kulturowe. Krajobraz czy obszar kulturowy był w ostatecznym znaczeniu regio-
nem geograficznym.  

Przedmiotem badań amerykańskiej szkoły krajobrazu kulturowego był 
głównie krajobraz wiejski, a celem badań było zrozumienie, jak mieszkańcy wsi 
zaszyfrowywali swoje kulturowe wartości na Ziemi. Geografowie amerykańscy 
unikali aż do lat siedemdziesiątych badań krajobrazu miejskiego, bowiem utrud-
niał on klasyfikację, w tym przestrzenną, swych trwałych elementów ze względu 
na ich bardziej złożony charakter i większą mobilność.  

Interpretatorzy dokonań amerykańskiej szkoły Sauera dopatrują się przy-
czyn jej ograniczeń w przyjęciu superorganicznej koncepcji kultury, której twór-
cą był pracujący również w Berkeley antropolog Kroeber (1973). Interesowały 
go konfiguracje kulturowe rozważane niezależnie od reakcji jednostek. Stojąc na 
gruncie nominalizmu socjologicznego rozwinął pogląd na kulturę, który zawiera 
odmowę zajmowania się indywidualnością lub indywiduum jako takim oraz 
propozycję wyjaśniania zjawisk kulturowych wyłącznie przez inne zjawiska 
kulturowe. Kroeber stworzył koncepcję kultury jako „bytu ponadorganicznego”, 
która zawiera sugestię, iż chodzi o rzeczywistość sui generis. Kultura była poj-
mowana przez niego jako byt reagujący pod wpływem własnych praw, byt po-
nad człowiekiem, nie dający się zredukować do działań jednostek. Koncepcja ta 
przypisywała jej osobny status ontologiczny i siłę przyczynową. Według Kroe-
bera, płaszczyzna społeczno-kulturowa powoduje, że ludzie zachowują się tak, 
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jak się zachowują. Konkretny efekt oddziaływania każdej jednostki na kulturę 
jest determinowany przez samą kulturę. Jednostka jest tylko nośnikiem, czynni-
kiem siły kulturowej. Ośrodkiem pojęciowym Kroeberowskiego rozumienia 
kultury było pojęcie „kodu wartości”, traktowanego jako superorganiczny 
ekwiwalent kodu genetycznego. Tak jak organizmy są kontrolowane genetycz-
nie, tak człowiek jest kontrolowany przez wartości.  

Amerykańska geografia kultury, wykorzystując kroeberowską superorga-
niczną koncepcję kultury, traktowała rzeczywistość kulturową jako autonomicz-
ną, regulującą życie człowieka i konkurującą w tym względzie z przyrodą. Taki 
model kultury był wysoce deterministyczny, bowiem nie uwzględniał procesu 
podejmowania decyzji przez jednostki i ich kreatywności. Ludzie byli przedsta-
wieni jako więźniowie własnej kultury, jednostki pasywne, ślepo przestrzegające 
zaprogramowanych nakazów kultury (Duncan 1980). Typowe dla określonej 
kultury wartości i normy społeczne traktowano jako mechanizmy regulacji za-
chowań jednostek. Zaabsorbowanie rzeczywistością wizualną i przyjęcie super-
organicznej koncepcji kultury wpłynęło na pomijanie w wielu badaniach, pomi-
mo licznych deklaracji w tym względzie, roli grup społecznych w kreowaniu 
krajobrazu kulturowego.  

Geografię krajobrazu kulturowego Sauera krytykowano za wiele jej zanie-
dbań. Krytyka ta była szeroko rozpowszechniona i dotyczyła naiwnego empiry-
zmu i ateoretycznej postawy, ograniczenia interpretacji krajobrazów do wiej-
skich, rolniczych, stosowania kartografii wzorów kulturowych (Rembowska 
1999). Podkreślano, że jedną ze słabości koncepcji krajobrazu w wydaniu szkoły 
amerykańskiej była tendencja do nadmiernego eksponowania materialnych ele-
mentów krajobrazu, które dają się naocznie zaobserwować, zaniedbywano na-
tomiast badanie procesów niewidzialnych gołym okiem, decydujących o we-
wnętrznej treści kultury. Zarzucano Sauerowi i jego uczniom, że przedmiotem 
ich badań, częściej były obszary niż ludzie je zamieszkujący, co pociągało za 
sobą większe skupienie uwagi na fizycznych elementach krajobrazu aniżeli na 
jego funkcjach (English 1968).  

Krytycy oceniający szkołę Sauera podkreślali:  
l) selektywne (fragmentaryczne), a nie całościowe podejście do badań kultury,  
2) traktowanie zjawisk kultury jako autonomicznych, bez relatywizowania 

ich do zjawisk społecznych, czego wynikiem była absencja człowieka, jego wie-
rzeń i postaw, organizacji społecznych oraz relacji społecznych w badaniach 
kulturowych,  

3) ograniczanie badań do aspektu materialnego antropologicznej koncepcji 
kultury, a więc koncentrowanie się bardziej na wytworach ludzkich, na mate-
rialnych efektach działalności człowieka niż na nim samym,  

4) nieobecność odniesień do sfery symbolicznej kultury, co w rezultacie 
ograniczało odczytywanie znaczeń materialnych elementów kultury,  
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5) niedostatek badań nad integracją kultury na rzecz badań różnic między-

kulturowych oraz akcentowania roli dyfuzji jako „głównego” czynnika zmian 
kulturowych,  

6) empiryczną metodologię, związaną z zawężeniem przedmiotu badań do 
zakresu kultury materialnej,  

7) skupienie się na badaniu fizjonomii, naoczności krajobrazu, a nie jego 
funkcjonalnego zespołu cech kultury,  

8) brak teoretycznej i epistemologicznej świadomości geografii kultury,  
9) niedostatek odniesień do kultury współczesnej, pluralistycznej i mobilnej.  
W klasycznym podejściu do kultury geografowie przyjęli globalną, niewar-

tościującą koncepcję kultury, stworzoną przez antropologię. Pojęcia kultury 
zostało jednak zredukowane poprzez skupienie się na materialnym aspekcie 
kultury, w opozycji do aspektów dziedzictwa społecznego i mentalności zbioro-
wej, duchowych wytworów i form ludzkiego postępowania (Tuan 1974, 1977). 
Takie podejście sprzyjało traktowaniu kultury nie jako zintegrowanej całości, 
lecz jako zbioru elementów. Wywołało również zainteresowanie raczej zmiana-
mi kultury w kategoriach przemieszczania się elementów na zewnątrz, niż pro-
cesami integrującymi elementy wewnątrz kultury. Sprzyjało to immanentnemu 
traktowaniu poszczególnych wytworów kultury, niezależnie od ich kontekstów 
społeczno-kulturowych, co wiodło geografię raczej w kierunku nauk technicz-
nych o kulturze.  

Geografowie nie relatywizowali kultury do społeczeństwa, przez co stała 
się ona w badaniach geograficznych silą determinującą człowieka, a nie jego 
kreacją, a jej wytwory postrzegano jako samoistne oraz nieczytelne z punktu 
widzenia ich znaczeń społecznych i symboliki. Spowodowało to niemożność 
odróżnienia wytworów kultury w ich funkcji rzeczowej (użytkowej) i symbo-
licznej. Cały sens kultury czerpano, w tym ujęciu, z przeciwstawienia jej natu-
rze, stąd podkreślano głównie funkcje adaptacyjne tak rozumianej kultury. Po-
przestawano na opisie cech zewnętrznych wytworów kultury, nie przybliżając 
się do zrozumienia różnorakich relacji łączących losy człowieka z przedmiotami 
w ścisły system.  

Odmienną perspektywę teoretyczną reprezentował uczeń Sauera, Zelinsky 
(1973), który traktował kulturę jako system i analizował procesy zachodzące  
w tym systemie, przy czym skupiał się głównie na przestrzennych aspektach 
kultury. Elementami systemu kultury są, według niego, dwa typy komponentów, 
różniące się charakterem i sposobem działania. Do pierwszych zaliczył techno-
logię, ideologię, sztukę, religię, stosunki międzyludzkie, Drugi typ to całokształt 
uwarunkowań poprzednich komponentów. Wspomniane wyżej elementy mają 
swój wymiar czasowy i przestrzenny. Ten ostatni z chwilą uwzględnienia jego 
zróżnicowania (wielkości i natężenia), pozwala na wyróżnienie regionów i su-
bregionów kulturowych na danym obszarze, co jest jednym z zadań geografii 
kultury.  
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Równolegle z geografią krajobrazu kulturowego narodził się nurt geografii 

kultury skupiający się na przestrzennych wzorach kultury. Zwolennicy prze-
strzennego podejścia do zjawisk kultury propagowali taki model uprawiania 
geografii kultury, w którym przestrzenne konfiguracje elementów kultury stawa-
ły się podstawą do identyfikacji różnic międzykulturowych, abstrahując od in-
nych wymiarów tych różnic. Zdaniem Sophera (1973) geografowie próbujący 
klasyfikować i regionalizować obszary z punktu widzenia zamieszkujących je 
grup ludzkich, różniących się kulturowo od innych grup, nie są kompetentni 
decydować o randze i hierarchii cech kulturowych w danym społeczeństwie. 
Wychodząc od opisu współczesnej kultury, którą można charakteryzować  
w kategoriach niestabilności przestrzennej, zmienności w czasie, elastyczności  
i płynności oraz pluralizmu, Sopher uważał, że uprawniona wydaje się identyfika-
cja współczesnych obszarów kulturowych na podstawie odpowiednio dobranych 
przestrzennych wzorów kulrury. Geografowie kultury winni zajmować się kwestią 
lokalizacji i przestrzennego uporządkowania kultury. Taki przedmiot badań geo-
grafów kultury wynika z faktu skoncentrowania się ich na krajobrazie kulturowym 
– rzeczywistości rozciągniętej między przyrodą a kulturą (Sopher 1973).  

W latach sześćdziesiątych Wirth (1969) zauważył, że tradycyjne, klasyczne 
koncepcje geografii kultury, na gruncie których pokutowało mniemanie, iż  
u podstaw badania i metod wszystkich dyscyplin geografii muszą leżeć badania 
krajów i krajobrazów, są trudne do utrzymania. Twierdził, że geografia kultury 
powinna być nauką syntetyzującą wyniki badań wyspecjalizowanych działów 
geografii człowieka i koncentrować się na:  

1) modelach przestrzennego zróżnicowania i przestrzennych systemach 
kultury. Za ich pomocą można pokazać prawidłowości w planach zabudowy 
krajobrazu kulturowego, przez zastosowanie np. takich modeli jak model cen-
trum-peryferie, czy model rozprzestrzeniania się informacji,  

2) teoriach sił i relacjach między siłami ekonomicznymi (np. kosztami 
transportu, korzyściami lub stratami w aglomeracji), siłami społecznymi (np. 
normami grupowymi, wzorami zachowań, naśladownictwem, tradycją) i siłami 
politycznymi (np. polityką społeczną i ekonomiczną, planowaniem regional-
nym). Sił tych nie powinno się badać w izolacji,  

3) kategoriach kultury, rozumianych, nie jako podwaliny filozoficzne, od-
rębne od pojęć empirycznych, lecz pojmowanych jako stymulator dalszych ba-
dań; kategorie wyrażałyby koncepcje alternatywnych pojęć, takich jak „zmie-
szane – czyste”, „stabilne – mobilne”, „centralne – peryferyczne”, „skupienie –
rozproszenie”.  

„Nowa” geografia kultury  

Już na początku lat osiemdziesiątych pojawiło się w Europie i Stanach 
Zjednoczonych inne podejście kulturowe zwane „nową” geografią kultury. Nie-
uniknione stało się w jej obrębie zredefiniowanie wielu pojęć z zakresu dominu-
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jącej przez wiele dziesięcioleci tradycji szkoły amerykańskiej. Jednym z impul-
sów rozwoju „nowej” geografii kultury był ruch humanistyczny, który miał swój 
początek w latach siedemdziesiątych. Przemiany teoretyczno-metodologiczne 
geografii humanistycznej, wpłynęły na charakter przekształceń koncepcji kultu-
ry w geografii i kształtu samej dyscypliny. Skupienie się na tych aspektach kul-
tury, które są związane ze sferą duchową człowieka, odkrycie społecznego źró-
dła kultury, zaowocowało nowymi zainteresowaniami „nowej” geografii kultury.  

„Nowa” geografia kultury tym się wyróżnia, iż człowiek traktowany jest  
w jej obrębie nie jak rzecz, biologiczna maszyna czy „homo oeconomicus”, a jak 
byt pełen inwencji, kreujący określone style bycia, wyobrażenia świata. Geogra-
fia kultury jest nauką o człowieku w czystym znaczeniu tego słowa, a nie tylko 
nauką opisową, która zajmuje się opisywaniem mechanizmów społecznych  
w przestrzeni. Ukazuje ona, jak każda grupa ludzka konstruuje w umyśle swych 
członków kosmos, Ziemię, miejsce, gdzie żyje i jak ci, już świadomi ludzie 
pojmują naturę, społeczeństwo, dobro, zło, męskość i kobiecość (Claval 1996). 
W modelu takim ludzie sami konstruują swoje „światy”, nieskażone zewnętrz-
nymi ograniczeniami. Jest to podejście indywidualistyczne, za podstawę mające 
człowieka rozumianego jako byt autonomiczny.  

Reagując na współczesne przemiany samej kultury, odchodzi geografia kul-
tury od modelu nauki o faktach, w kierunku ich znaczenia dla ludzi, bada relacje 
między człowiekiem (jego umysłem i emocjami) a krajobrazem, próbuje być 
antropologią i filozofią miejsca, semiotyką krajobrazu kulturowego. Do wyso-
kiej rangi podnosi kategorię wyobrażeń ludzkich, charakteru ich więzi z miej-
scem, znaczeń i wartości wytworów ludzkich. U podstaw nowej geografii kultu-
ry znajduje się koncepcja kultury, która odwołuje się do mechanizmu społeczne-
go przekazu wzorów i wartości kulturowych, które z kolei wpływają na struktu-
ralizację świata (powstawania wyobrażeń świata). Geografowie operują dystry-
butywnym rozumieniem kultury, ograniczając jej zakres do sfery „kultury du-
cha”, czy kultury symbolicznej. Widoczny jest mocny związek tej koncepcji  
z fenomenologiczną koncepcją kultury, która kładzie nacisk na jej aspekt sym-
boliczno-subiektywistyczny. 

Geograf kultury chce zrozumieć, jak ludzie żyją w świecie, jak z niego ko-
rzystają, ale również, jak kształtują go zgodnie ze swoimi wyobrażeniami  
i w jaki sposób nadają mu sens. Istotnym elementem nowych badań kulturowych 
w geografii stały się wzorce zachowania człowieka, zwłaszcza jeśli wywierają 
wpływ na Ziemię oraz zewnętrzne mechanizmy funkcjonowania kultury, które 
wcześniej uznawano za znajdujące się poza granicami zainteresowań geografów 
kultury. Zasadniczym priorytetem badawczym jest pogłębiona analiza samej 
kultury, a zwłaszcza jej wersji konsumpcyjnej. Dzięki tym przewartościowa-
niom geografia kultury zaczęła zbliżać się do geografii społecznej po to, by 
wspólnie skupić się na badaniu przestrzennych aspektów organizacji społecznej  
i kultury człowieka. Zmiany w geograficznym podejściu do kultury polegające 
na społecznym relatywizowaniu jej wytworów, przyniosły również inne rozu-
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mienie statusu kultury. Pozbawiono kulturę statusu ontologicznego i potrakto-
wano ją jako kontekst ludzkich zachowań. W ten sposób podniesiono rangę kre-
atywnej roli ludzi w tworzeniu kultury i ich wolnych wyborów w jej obrębie.  

Mimo różnorodności tematycznej, większość prac z tego zakresu bazuje na 
przeświadczeniu, że nie można zrozumieć świata człowieka i jego egzystencji,  
a więc kultury ludzkiej, bez odwoływania się do indywidualnych doświadczeń 
człowieka. Przedmiotem podstawowym badań „nowej” geografii kultury staje 
się znowu relacja człowieka z otaczającym go światem. Podejście to, bazujące 
na metodach subiektywnych, kreuje nową filozofię przestrzeni i podnosi rangę 
symboliki i znaczeń krajobrazu ludzkiego życia oraz semiotyki otaczającego 
świata. Semiotyczna interpretacja krajobrazu antropogenicznego pozwoliła wy-
nieść percepcję ludzką do centralnej pozycji teoretycznej, a interpretację zna-
czeń krajobrazu ustanowić głównym zadaniem metodologicznym „nowej” geo-
grafii kultury. Obok problematyki subiektywności krajobrazu, nowym zagadnie-
niem badawczym stało się miejsce, pojmowane w kategoriach humanistycznych 
oraz jego charakterystyka. Tuan (1974, 1977, 1978) i Relph (1976) postulowali 
skupienie się na problematyce sensów i znaczeń miejsc. Geograficzne badanie 
kultury polega głównie na dążeniu do znalezienia właściwego sensu badanych 
zjawisk (Berque 1981).  

Nową teorię kultury w refleksji geograficznej cechuje nacisk na płynność  
i ruch współczesnej kultury, związanej ze wzmożoną ruchliwością przestrzenną 
oraz społeczną społeczeństw. Stąd też badania geografów kultury skupiają się 
współcześnie na problemie tożsamości kulturowej i terytorialnej członków mo-
bilnych społeczeństw i roli miejsca w kreowaniu tej tożsamości, dotyczą procesu 
kształtowania się tożsamości terytorialnej mieszkańców oraz zagadnień identy-
fikacji, przynależności, terytorializmu, i w ujęciu lokalnym i globalnym. Ten 
nurt badań wykreował pytania, zasadnicze dla geografa: czy tożsamość można 
nakreślić na mapie, czy można pokazać przestrzenność tożsamości?  

Bardzo istotnym i nowym problemem badawczym w obrębie nowej geogra-
fii kultury jest moralność – istotny element kultury duchowej. Zainteresowania 
moralnością są wynikiem odwoływania się geografów do aspektu symboliczne-
go kultury, który jest nierozerwalnie związany z kwestią wartości, a wartości 
moralne są ich zasadniczą składową. Problematykę moralną odkrywa się w ba-
daniach dotyczących funkcjonowania konkretnych instytucji publicznych, 
miejsc publicznych. Badacze interesują się krajobrazem moralnym ulic miast, 
krajobrazów rekreacji, czy też poddają ocenie moralnej efekty uprawiania np. 
polityki przestrzennej.  

„Nowi” geografowie kultury zajmują się, coraz częściej również proble-
mem języków, ale nie tylko w aspekcie zróżnicowania przestrzennego, jak to się 
działo w przeszłej tradycji. Zainteresowanie budzą języki literackie, czy też ję-
zyk filozofii środowiskowej i ich wpływ na kreowanie wyobrażeń środowisko-
wych oraz tożsamości z miejscem. Zwraca się uwagę również na własny język 
geografów oraz słownictwo dotyczące problematyki społecznej i kulturowej  
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w obrębie geografii. W tym względzie wydaje się powstawać nowy język geo-
graficzny. Krytycznej refleksji poddawane jest np. słownictwo używane do opi-
sywania podróży. Nowo wyłaniającą się dziedziną badawczą jest więc ta, którą 
można określić terminem „geografia ja”. Dzięki takiemu podejściu znika kon-
flikt między materialnością świata Ci semiozą,  

Przedmiotem badań geografii kultury stają się nie tylko nowe zjawiska, ale 
jednocześnie znane już obiekty badawcze poddaje się ponownym obserwacjom. 
Całą odrębną dziedziną badawczą „nowej” geografii kultury jest „nowa” geogra-
fia krajobrazu kulturowego, która poprzez wprowadzenie do obiegu takich meta-
for krajobrazu jak „tekst”, „ikona”, „spektakl” czy „sposób widzenia”, umiej-
scawia patrzenie geografów kultury poza morfologią krajobrazu. Metafory te 
jednocześnie przynoszą do geografii kultury nieodłączną niestabilność znaczeń, 
fragmentaryzację przedmiotu badań i różnorodność poglądów. Z Wielkiej Bry-
tanii i Holandii pochodzi jedna z koncepcji, w obrębie której krajobraz jest defi-
niowany jako sposób patrzenia – oglądania (Cosgrove 1984). W koncepcji tej 
krajobraz jest malarskim sposobem widzenia świata. Opisy poszczególnych 
części, elementów, szczegółów krajobrazu, uniemożliwiają jednoczesne postrze-
ganie całości. Postrzeganie jest budowane przez widzenie i umysł, który uzupeł-
nia brakujące szczegóły danego obszaru, poprzez idee pochodzące z naszej wie-
dzy i doświadczenia. Koncepcja formy, tak istotna w malarstwie, ma małe zasto-
sowanie w geografii. Do tej pory bardziej „naturalny”, bo zawarty w tradycji 
geografii, był ogląd użyteczności, praktyczności, utylitarności krajobrazu lub 
jego elementów, niż jego walorów estetycznych. Aby zrozumieć doznania este-
tyczne krajobrazu, należy odwołać się do malarstwa. Gdziekolwiek widzimy 
krajobraz, a nie sumę różnych obiektów natury, mamy do czynienia z artyzmem. 
Jest to identyfikacja z pięknem krajobrazu, która stanowi akt kreatywny.  

Literatura stała się kolejnym źródłem „nowego” wglądu w krajobraz. Zwią-
zek geografów z literaturą ujawnił ich romantyczne pragnienie współzawodni-
czenia w wyrażaniu „czystym” i „intuicyjnym” krajobrazu. Odwołują się oni  
w swych opisach, bardziej do literatury, niż malarstwa, bowiem uważają, że 
literatura umożliwia uchwycenie konkretności rzeczywistości (Tuan 1978, Bros-
seau 1994). Literatura stanowi dowód tego, jak ludzie w przeszłości i w odmien-
nych kulturach postrzegali rzeczywistość. Geografowie śledzą, między innymi, 
jak określone wyobrażenia krajobrazowe (np. „idealna wieś”) zostały wyartyku-
łowane w literaturze lub jak różne rodzaje literackie kreują tożsamość narodową 
poprzez opisy krajobrazów.  

W obrębie tych szerszych koncepcji rozwinęły się bardziej specyficzne mo-
dele interpretowania krajobrazu. Jeden z nich wskazuje, że krajobraz może być 
interpretowany jak tekst, który jest czytany, jako tekstowa transformacja innych 
tekstów w kulturze (Duncan 1978, 1990). Wielu geografów w ten sposób inter-
pretujących krajobraz zwraca się do hermeneutyki antropologa Geertza (1980), 
dla którego kultury nie są tożsamościami, na które można patrzeć, ale tekstami 
właśnie, które trzeba odczytać. Socjo–semiotyczne ujęcie krajobrazu jako tekstu 
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ujmuje kulturę jako szereg społecznych kodów, a krajobraz jako jeden z wielu 
znaczących systemów, poprzez które porządek społeczny jest komunikowany, 
reprodukowany, podtrzymywany i dyskutowany. Model taki wymaga badań 
empirycznych w celu wykrycia kulturowych związków między krajobrazem  
a innymi tekstami w obrębie kultury, jak np. prawo, ideologia, religia, technolo-
gia (Ley 1987). Cosgrove (1993) dystansuje się wobec modelu „krajobrazu jako 
tekstu”. Proponuje natomiast analogię krajobrazu i teatru (spektaklu).  

Krajobraz nie może być wyjaśniony w kategoriach symbolizmu bowiem nie 
jest konsekwencją jakiejś polityki czy ideologii, lecz raczej funkcją mnóstwa 
indywidualnych i zbiorowych decyzji ekonomicznych, politycznych i strategicz-
nych. Źródła koncepcji krajobrazu jako teatru, kryją się w pracach socjologów, 
którzy skupili się na aktorach i dekoracjach jako metaforach krajobrazu i jego 
twórców. Mocną stroną dramaturgicznego modelu krajobrazu jest to, że ma on 
wizualną i codzienną naturę obrzędów, rytuałów, obyczajów społecznych. Pole-
gając na przenośni sztuki teatralnej, model ludzkiego działania można jednak 
ograniczyć przez bezwzględne pojęcie scenariusza i granej roli (Duncan 1995). 
Mitchel (1995) opowiada się za tym, by rzeczownikowi krajobraz, określeniu 
projektować krajobraz i przymiotnikowi krajobrazowy nadać zupełnie inne, 
nowe znaczenie. Według niego, geografowie nie mają do czynienia ani z obiek-
tem, który można ujrzeć, ani z tekstem, który można odczytać, lecz z procesem, 
w wyniku którego powstaje tożsamość w wymiarze społecznym i subiektyw-
nym. Pojawia się więc pojęcie krajobrazu jako wyniku żywotnego procesu.  

W wielu wypadkach krajobrazy analizuje się współcześnie jako wytwory 
określonej polityki bądź ideologii, stąd analiza polityczna jest jednym z głów-
nych podejść do krajobrazu kulturowego. Geografowie prowadzą badania doty-
czące wpływu nacjonalizmu i pamięci historycznej na krajobraz i jego estetykę, 
oddziaływania ekonomii na kształtowania krajobrazów eksploatacji surowców. 
Śledzą oni różnice między krajobrazem publicznym a prywatnym, bądź dwu-
znaczność krajobrazów stworzonych przez elity. Jednym z najbardziej interesu-
jących trendów tego kierunku są prace poświęcone roli krajobrazu w procesie 
kolonizacji, kształtowaniu się krajobrazu miejskiego pod wpływem globalizacji  
i postmodernizmu. Przykładem upolitycznionych interpretacji krajobrazu są 
również prace, które badają ideologie, traktowane jako systemy i struktury zna-
czenia i dominacji w ich roli wytwarzania pewnego porządku, podtrzymywania 
autorytetu, a których wyniki działania są zakodowane w krajobrazach, które  
z kolei służą często umacnianiu tych ideologii.  

Odmienną płaszczyzną interpretacyjną jest ta, która traktuje płeć jako 
szczególną siłę wpływającą na charakter krajobrazu. Badacze przedstawiają 
analizę krajobrazu miejskiego, jako pełnego symbolizmu płci, wskazując, jak 
ważną rolę odgrywają krajobrazy w reprodukowaniu ideologii płci (np. Monk 
1992, Winchester 1992). Prezentowane modele krajobrazu pozwalają mocno 
zakorzenić się geograficznym studiom krajobrazowym w obrębie nauk społecz-
nych. Wszystkie te metafory uwydatniają kulturową konstrukcję krajobrazu 
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poprzez różnorodne procesy znaczeniowe. Krajobrazy jawią się jako plastyczne 
projekcje kulturowe, których kształt i znaczenie jest ostatecznie determinowane 
przez lingwistyczne i społeczne konteksty. Podkreślają one aktywną konstrukcję 
społeczną i interpretację spornych znaczeń krajobrazów.  

Porównanie krajobrazu do wymienionych metafor umiejscawia widzenie 
geografów humanistycznych poza morfologią i koncepcjami stricte fizykalnymi. 
Temat wyobrażeń krajobrazu i miejsca zakłada hermeneutyczną perspektywę ich 
badania, przy wykorzystaniu np. koncepcji feminizmu, poststrukturalizmu czy 
psychoanalizy. Główny nurt krytyki tych nowych przedsięwzięć skupia się na 
następujących kwestiach:  

l) niedostrzegania roli natury jako pośrednika w kreowaniu krajobrazu kul-
turowego,  

2) powierzchownej kompilacji wielu tradycji badawczych w geografii kra-
jobrazu,  

3) zbyt emocjonalnego zaangażowania geografów używających metafor 
krajobrazu, przemieniającemu twierdzenia i tezy obiektywnej wiedzy w subiek-
tywny indywidualizm,  

4) mieszania przez geografów pojęć „oglądania (patrzenia)” i „widzenia 
(rozumienia)” w odczytywaniu wizualnej strony krajobrazu rozumianego jako 
sposób postrzegania.  

Przywracając człowieka z zapomnienia, w jakim znalazł się we wcześniej-
szych ujęciach, humanistyka wykazuje czasami zbytnie tendencje do celebracji 
odbudowy jego pozycji w badaniach kulturowych. W związku z tym wartości, 
świadomość, twórczość i indywidualna refleksja bywają przecenione, podczas 
gdy kontekst, ograniczenia, stratyfikacje społeczne mogą pozostać w badaniach 
niedocenione. Istnieje więc niebezpieczeństwo drogi ku woluntaryzmowi i idea-
lizmowi.  

Współczesne przemiany w obrębie geografii kultury mają swoje źródła,  
z jednej strony, w przemianach teoretyczno-metodologicznych geografii w ogó-
le, a z drugiej, w przekształceniach samej rzeczywistości kulturowej. Wiele grup 
kulturowych na skutek globalizacji straciło swoją tożsamość i szuka dziś swych 
korzeni, sprzeciwiając się uniformizacji kulturowej. Stąd współczesna geografia 
kultury jest zainteresowana głównie kwestią, jak grupy kulturowe negocjują  
i manipulują globalizacją tworząc hybrydalne, tymczasowe, prowizoryczne kul-
tury, różne od kultur trwałych, przestrzennie umiejscowionych. Podejście kultu-
rowe w dzisiejszej geografii wyraża się w skromniejszym pojmowaniu roli nauki 
oraz w tym, iż realizuje program zrozumienia czym naprawdę jest ekumena. 
„Nowa” geografia kultury jest o wiele bardziej świadoma teoretycznie, co do-
brze wróży jej wynikom, nie boi się analizować współczesnej kultury miejskiej, 
nie stroni od form kultury niematerialnej (literatura, malarstwo, sztuka), jak 
również od przyswajania najnowszych teorii kultury. Interesuje się:  

l) konstrukcją kulturową miejsca, terytorium, środowiska i społeczeństwa,  
2) sposobami wyrażania odmienności kultur w przestrzeni,  
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3) fundamentalnymi przyczynami zróżnicowania kulturowego Ziemi,  
4) zastosowaniem kulturowego podejścia w geografii politycznej, ekono-

micznej, turyzmie lub planowaniu regionalnym (Claval 1992).  
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PROBLEMY WYJAŚNIANIA W GEOGRAFII KULTURY 

W szeroko rozumianej geografii człowieka współistnieją dwie, często tylko 
implicite sygnalizowane koncepcje kultury i roli w niej człowieka – holizm  
i indywidualizm.  

Artykuł ten poświęcony jest dyskusji toczącej się w obrębie geografii kultu-
ry nad superorganiczną koncepcją kultury, która jest egzemplifikacją podejścia 
holistycznego do rzeczywistości społeczno-kulturowej. Dyskusja ta ujawnia 
podstawy świadomości teoretycznej badaczy kultury w obrębie geografii, choć 
problemy przez nią ujawnione wydają się mieć walor uniwersalny dla całej geo-
grafii człowieka.  

Prawie wszystkie główne koncepcje człowieka i społeczeństwa mogą być 
sklasyfikowane jako teorie holistyczne bądź indywidualistyczne. Holiści uważa-
ją, że wyjaśnienia muszą być osadzone w pojęciach społecznej całości, a nic 
indywidualnych jednostek. Z kolei indywidualistyczne stanowisko zakłada, iż 
bardziej elementarne wyjaśnienia winny być wyrażone w kategoriach jednostek, 
a nigdy całości społecznej. Holizm górował i góruje nad minioną geografią 
człowieka, obejmując deterministyczne i posybilistyczne podejścia. W geografii 
kultury jedną z form holizmu jest superorganiczna koncepcja kultury.  

Koncepcja ta narodziła się na początku naszego wieku w obszarze antropo-
logii kulturowej w amerykańskiej szkole F. Boasa i została stworzona przez jego 
uczniów A. Kroebera i R. Lowie. Wspomniani tu antropologowie kultury byli 
najwyższej klasy badaczami terenowymi, wyspecjalizowanymi w studiach nad 
północnoamerykańskimi kulturami indiańskimi. Duża część stworzonych przez 
nich studiów terenowych miała charakter dyfuzjonistyczny, główną zaś ich ka-
tegorią teoretyczną było pojęcie obszarów kulturowych.  

A. Kroeber (1973) interesował się konfiguracjami kultury niezależnie od 
reakcji jednostek. Stojąc na gruncie nominalizmu socjologicznego, rozwinął 
pogląd na kulturę zawierający odmowę zajmowania się indywidualnością lub 
indywiduum jako takim, oraz propozycję wyjaśniania zjawisk kulturowych wy-
łącznie poprzez inne zjawiska kulturowe. Koncepcja ta zawierała wizję kultury 
jako bytu „ponadorganicznego”, bytu sui generis (samego w sobie). Kroeber 
uważał, że podczas gdy jednostki niewątpliwie tworzą i produkują formy kultu-
rowe, nasza wiedza o jednostkach i szerzej biorąc o społeczeństwach ludzkich 
wyraźnie zawodzi, zwłaszcza w zakresie wyjaśniania form kulturowych, i nie 
potrafi wyprowadzić skutków kulturowych ze specyficznych przyczyn psy-
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chicznych lub społecznych. Była to próba ustanowienia kultury jako autono-
micznego przedmiotu badań.  

Kultura pojmowana była jako byt reagujący pod wpływem własnych praw, 
byt ponad człowiekiem, nie dający się zredukować do działań jednostek. Kon-
cepcja ta przypisywała jej więc osobny status ontologiczny i siłę przyczynową. 
Według Kroebera płaszczyzna socjokulturowa powoduje, że ludzie zachowują 
się tak, jak się zachowują. Konkretny efekt oddziaływania każdej jednostki na 
cywilizację jest zdeterminowany przez samą cywilizację. Nikt nie musi koncen-
trować się nad jednostką, ponieważ jednostka jest jedynie nośnikiem, czynni-
kiem siły kulturowej. Ośrodek pojęciowy kroeberowskiego rozumienia kultury 
stanowiło pojęcie „kodu wartości”. Było ono traktowane jako superorganiczny 
ekwiwalent kodu genetycznego. Tak jak organizmy są kontrolowane genetycz-
nie, człowiek jest kontrolowany przez wartości.  

Mimo krytyki, koncepcja Kroebera została przyjęta, m. in. przez wielu 
amerykańskich geografów kultury, a przede wszystkim przez C. Sauera i jego 
uczniów z Berkeley. Współcześnie toczy się dyskusja nad spuścizną tej szkoły 
geografii kultury, w tym również nad jej ograniczeniami teoretycznymi. H. Brook-
field (1964) zauważył, że geografowie kultury rzadko szukają wyjaśnień kultury 
w takich zjawiskach jak zachowania ludzi, ich postawy, wierzenia, organizacje 
społeczne czy wreszcie wzajemne stosunki między grupami ludzkimi. Podobne-
go zdania był M. Mikesell (1978), postulując by geografowie kultury próbowali 
zajmować się nie tylko kulturą materialną i środkami egzystencji, lecz także 
działalnością społeczeństwa i przyczynami ludzkiego zachowania. Ostatnio geo-
graficzną szkołę C. Sauera skrytykował J. Duncan (1980), zarzucając jej uprosz-
czenia teoretyczne i filozoficzne w ujmowaniu kultury, skupiając się głównie na 
krytycznej analizie właśnie superorganicznej koncepcji kultury, leżącej - według 
niego – li podstaw teorii i praktyki tej szkoły. Przytacza on wypowiedzi Sauera  
i jego uczniów na potwierdzenie opinii o ich związkach z koncepcjami kultury 
Kroebera. Zelinsky (1973) pisał np.:  

 opisujemy kultury, nie jednostki, które w nich partycypują. Oczywiście kultura 
nie może istnieć bez ciała i umysłów ludzi, by się urzeczywistnić, lecz kultura jest 
także czymś, co obejmuje oba składniki, lecz ponad partycypującym człowiekiem. 
Jej całość jest namacalnie większa niż suma jej części, gdyż jest ona superorga-
niczna, superindywidualna w swej naturze.  

Z wypowiedzi tej można wysnuć wniosek, iż człowiek jest tylko nośnikiem 
kultury, formalną przyczyną, dzięki której kultura może się realizować, a sama 
kultura pojmowana jest jako siła decydująca o zachowaniu jednostek. Duncan  
w stosunku do takiego poglądu używa terminu „determinizm kulturowy”. Kry-
tykuje tę opcję przez analizę jej teoretycznych i badawczych implikacji, których 
– według niego geografowie, badacze kultury nie są w pełni świadomi.  

Pierwszą implikacją superorganicznej teorii kultury jest obraz natury ludz-
kiej. Wywieść z niej można pogląd, że człowiek, jednostka jest istotą pasywną. 
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W związku z tym teoria ta wyrzuca poza swój nawias badawczy takie fakty, jak 
ludzką motywację, inteligencję i przezorność. W tej perspektywie geografowie 
kultury wyłączają ze swych badań kwestię procesów podejmowania decyzji 
przez człowieka, ponieważ decyzje te, ich zdaniem, za człowieka podejmuje 
kultura.  

Z analiz Duncana wypływa również wniosek, iż superorganiczna koncepcja 
kultury wydaje się być ze swej natury podejściem badawczym sankcjonującym 
opisywaną rzeczywistość. Jeśli instytucje traktuje się jako produkt kultury, to 
fakt, iż są one wytworem społecznych interakcji, ze reprezentują interesy jed-
nych grup społecznych wobec innych grup społecznych, jest często zapominany. 
Efektem tego sankcjonującego, a nie krytycznego podejścia do rzeczywistości 
społecznej czy kulturowej jest zaciemnianie wielu problemów spornych doty-
czących zróżnicowania wewnątrz różnych populacji ludzkich. W konsekwencji 
brak w superorganicznych charakterystykach wyjaśnień stosowanych w innych 
dyscyplinach geograficznych i innych naukach społecznych, a dotyczących m. 
in. rozwarstwienia społecznego, konfliktów społecznych. Niewiele jest charakte-
rystyk mechanizmów rządzenia, funkcjonowania systemów instytucjonalnych 
oraz ich wpływu np. na kształtowanie krajobrazu kulturowego. Wiele z tych 
zjawisk jest traktowane jako dane, kulturowa charakterystyka ludności, bez 
głębszych jej analiz i wyjaśnień. Tak więc, zdaniem Duncana, świat opisywany 
przez geografów kultury, głosujących za opcją superorganiczną, jest światem,  
w którym jednostka jest przeważnie nieobecna, dominuje jednomyślna zgoda,  
a odchylenia są ignorowane. Jest to świat nienaruszony przez konflikt.  

W koncepcji superorganicznej typowe wartości i normy społeczne konsty-
tuuje się jako mechanizm regulacji zachowań jednostek. Kroeber określa je jako 
„wzorce dane kulturze”. Choć – zdaniem Duncana – wielu geografów kultury 
zaadoptowało to założenie i akcentowało rolę wartości kulturowych w kształto-
waniu zachowania ludzkiego, tym, który poświęcił temu najwięcej uwagi, był 
W. Zelinsky (1973). W amerykańskiej konfiguracji kultury zidentyfikował on 
cztery zasadnicze wartości: intensywny indywidualizm, wysoką rangę ruchliwo-
ści i zmiany, mechanistyczną wizję świata i perfekcjonizm. Zelinsky uważa, iż 
wartości te są internalizowane (przyswajane) i powodują, że ludzie zachowują 
się w pewien znamienny sposób. Przyswojenie wartości stwarza formalny typ 
osobowości, który można by również określić terminem „charakteru narodowe-
go”. W podobnym znaczeniu C. Sauer używa pojęcia „regionalnych typów cha-
rakteru” w pracy The Personality oj Mexico. Wyodrębnił on dwa formalne typy 
charakteru mieszkańców Meksyku i uważał, że na północy człowiek rodzi się, 
by podejmować ryzyko, podczas gdy ludzie południa są usposobieni do spokoj-
nej, cierpliwej pracy.  

Zdaniem Duncana, używanie pojęcia formalnych typów osobowości może 
być jednak zakwestionowane. Podejrzana jest użyteczność tak krańcowo szero-
kich uogólnień dla celów opisowych. W tym przypadku trzeba zadać pytanie, 
czy to ma jakieś znaczenie, kiedy próbuje się zredukować miliony ludzi do kilku 
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typów formalnych osobowości. Można również podnieść kwestię co do „nau-
kowej precyzji” takiej charakterystyki oraz metod dochodzenia do niej. Czy 
podejście takie nie jest przypadkiem osiągane przez zbytnią selektywność i po-
mijanie niewygodnych danych? Zasadne staje się pytanie, jaka liczba Ameryka-
nów jest reprezentowana przez cztery cechy Zelinsky’ego. Czy są wśród nich 
reprezentanci wszystkich grup społecznych i etnicznych? Jak ci, którzy nie przy-
swoili sobie tych wartości uniknęli wpływu kultury?  

Następną, a wywodzącą się z poprzedniej, konsekwencją superorganicznej 
koncepcji w pracach geografów kultury jest, według Duncana, założenie homo-
genizacji wewnątrz kultury. Wynika ono prawdopodobnie również z faktu, iż 
badania prowadzone przez amerykańskich geografów dotyczyły częściej społe-
czeństw lokalnych (wiejskich i etnicznych), a w mniejszym stopniu społe-
czeństw współczesnych (kompleksowych i uwarstwionych). Idea homogenicz-
ności doprowadziła antropologów w latach trzydziestych do pojmowania zmian 
w kulturze jako rzadkich i wywoływanych przez siły zewnętrzne wobec kultury. 
Dlatego tak wielkim wzięciem wśród nich cieszyła się dyskusja na temat genezy 
zmian, dyfuzji, i jednocześnie zmniejszyły się zainteresowania konfliktami we-
wnątrz kultur.  

Ostatnim z ważnych założeń skojarzonych z koncepcją superorganiczną, 
zdaniem Duncana, jest przyjęcie modelu odruchu warunkowego Pawłowa jako 
wzorcowego mechanizmu wyjaśniania procesu przyswajania wartości kulturo-
wych przez jednostkę. Pogląd ten przyjęty został również przez geografów kul-
tury, którzy częściej odwoływali się do niego jako do „zachowania nawykowe-
go”. W ich pracach akcent został położony na dominację nawyku motorycznego 
nad procesami intelektualnymi. Człowieka pojmowano nie jako świadomego 
aktora, lecz jako osobnika poruszanego przez emocje.  

Wielu geografów przyjęło myśl o kulturze jako o zachowaniu zwyczajo-
wym (nawykowym), akcentując, że takie zachowania są wyuczone. Zelinsky 
(1973) pisał: „formacja kultury jest przeważnie tworzona na ciemnych pozio-
mach świadomości”. Gdy jednak niektórzy badacze zwrócili swą uwagę na kul-
turę współczesną społeczeństw, założenia mówiące o istnieniu zunifikowanych, 
zwyczajowych zachowań, wspólnych dla wszystkich mieszkańców, stały się 
wyraźnie nie do utrzymania. Nieuświadomiona akcja nawykowa jest tylko jed-
nym z aspektów ludzkiego zachowania obok świadomych, indywidualnych wy-
borów i twórczości, choć tych indywidualnych wyborów nie można nazwać 
nieskrępowanymi. Są one ograniczone przez specyficzne warunki ekonomiczne  
i społeczne. Warunki te nie mają jednak statusu autonomiczności, lecz są anali-
zowane przez jednostki i grupy w trakcie ich działalności. Ograniczenia, zda-
niem Duncana, powinny być traktowane nie jako fakty tylko, ale jako problemy 
badawcze. W przypadku innego podejścia nastąpiłby proces zubożenia poglądu 
na człowieka i jego rolę w kulturze.  

W latach czterdziestych XX w. wśród amerykańskich antropologów naro-
dził się pogląd, iż jednostka nie może być sprowadzana do statusu uwarunkowa-
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nego automatu. Koncepcja ta została najwyraźniej sformułowana przez  
W. Thomasa (Szacki, 1983), który proponował całościowe ujmowanie kultury, 
głosząc jednocześnie, że w każdym procesie kulturowym doniosłą rolę odgrywa-
ją czynniki psychologiczne – „nie ma wartości bez postaw i kultury bez przeży-
wających ją jednostek”. Tym samym postawiono jasno pytanie, w jaki sposób 
można rozpatrywać kulturę, nie uznając jej zarazem za rzeczywistość sui gene-
ris. Zaczęto interesować się mechanizmami wyborów jednostek, ich rolą jako 
strategów manipulujących kontekstem, w którym się znajdują. Była to zupełnie 
odmienna koncepcja człowieka, podkreślająca wagę jego świadomości, refleksji, 
wartości. Uwaga została zogniskowana zarówno na wolności, jak i świadomym  
i nieświadomym skrępowaniu zachowań ludzkich oraz świadomym manipulo-
waniu jednostkami przez innych. Jednostka jest w tym ujęciu produktem kontek-
stu, w którym żyje, ale jednocześnie twórcą tego kontekstu. Konteksty te często 
miały swe początki w dalekiej przeszłości, sprawiając, że wydają się odległe  
i obce dla ludzi, którzy dziś je akceptują jako wytyczne do działania. Nie jest to 
jednak świadectwem ich autonomii, a raczej świadectwem działania procesów 
na wielką skalę i alienacji człowieka. Z tego punktu widzenia kultura nie jest 
siłą, której powinno się przypisywać społeczne wydarzenia lub procesy, a jest 
raczej kontekstem, w którym te wydarzenia powinny być opisywane. Jest rozu-
miana jako zbiór warunków wpływających na sposób życia ludzi. W ten sposób 
pozbawia się kulturę statusu ontologicznej niezależności.  

Zdaniem Duncana, odrzucenie super organicznej koncepcji kultury stawia 
pomost między geografią kultury i geografią społeczną. Jeśli będzie się rozu-
mieć kulturę nie jako byt autonomiczny, a jako kontekst dla współdziałania spo-
łecznego, wówczas upada rozróżnienie między geografią kultury i geografią 
społeczną. Zamiast więc studiować „rzeczy”, które nazywa się kulturą, badania, 
według niego, powinny być zogniskowane na jednostkach i grupach, współdzia-
łaniu między nimi i ich otoczeniu, w różnych społecznych i instytucjonalnych 
związkach oraz różnej skali.  

Nurt indywidualistyczny i humanistyczny, w którym Duncan poszukuje 
remedium” na redukcjonizm i mechanicyzm holistycznego podejścia, którego 
egzemplifikacją jest superorganiczna koncepcja kultury, niesie jednak również 
wiele pułapek dla badacza. Według D. Leya (1981), literatura geografii humani-
stycznej charakteryzuje się czasami pewną przesadą. Przywracając człowieka  
z zapomnienia, w jakim znalazł się on w ujęciu pozytywistycznym, humanistyka 
wykazuje być może zbytnie tendencje do celebracji odbudowy jego pozycji  
w badaniach. W związku z tym wartości, świadomość, twórczość i refleksja 
mogą zostać przecenione, podczas gdy kontekst, ograniczenia, stratyfikacje spo-
łeczne mogą być niedoceniane w badaniach. Zatem istnieje niebezpieczeństwo 
drogi ku woluntaryzmowi i idealizmowi, który jest, zdaniem Leya, ogranicze-
niem dla humanistycznej nauki społecznej.  

W tym miejscu pożytecznym wydaje się przytoczenie poglądów niemiec-
kiego filozofa W. Diltheya (1922) na temat związków między osobowością  
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i kulturą. Jego zdaniem, podejście indywidualistyczne jest dla poznania świata 
ludzkiego tyleż niezbędne jak i niewystarczające, życie bowiem ulega obiekty-
wizacji, wytwarzając względnie trwałe struktury wzajemnego oddziaływania 
między ludźmi w postaci z jednej strony systemów kulturowych (religia, sztuka, 
filozofia, nauka, prawo, gospodarka, język, wychowanie itd.), z drugiej zaś ze-
wnętrznych organizacji społecznych (rodzina, państwo, kościół, korporacje itd.). 
Dilthey stara się tym strukturom nie przypisywać egzystencji autonomicznej  
w stosunku do jednostek ludzkich, gdyż wyrastają one z żywego układu ludzkiej 
psychiki. Niemniej jednak świat urzeczywistniony nie jest bynajmniej fikcją  
i nie można wyeliminować go z nauk społecznych i humanistycznych. Świat 
zobiektywizowany jest trwalszy aniżeli jednostka, posiada swój własny porzą-
dek wewnętrzny i nastręcza innych problemów badawczych aniżeli przeżycia 
jednostek. Co więcej, przeżycia jednostek nie są zrozumiałe w oderwaniu od 
systemów kultury i zewnętrznych organizacji społecznych. W związku z tym 
człowiek może uzyskać zrozumienie samego siebie również drogą niejako 
„okrężną”, przez poznanie kultury, tj. utrwalonych ekspresji życiowych.  

Przytoczone poglądy próbują wyjaśnić antynomię tego co ogólne i jednost-
kowe w rzeczywistości społeczno–kulturowej, ale pozostaje nierozwiązana kwe-
stia mechanizmu związków między tymi rzeczywistościami. Pozostaje również 
nie do końca rozwiązana kwestia stosunku procedur wyjaśniających, stosowa-
nych w obrębie tych rzeczywistości.  

Na gruncie geografii społecznej, jak również innych nauk społecznych ist-
nieje przeciwstawienie pomiędzy rozumieniem a wyjaśnianiem. Koncepcja ro-
zumienia jest odpowiedzią na pytanie: jak możliwe jest docieranie przez zacho-
wania i ich wytwory do stanów ludzkiej świadomości, albo inaczej mówiąc, jak 
możliwe jest ustalenie, co te wytwory znaczą. Zdaniem Leya humanistyczne 
dążenie do zrozumienia intencji i percepcji, mimo że jest potrzebne, jednakże 
nie jest zawsze tożsame z odkrywaniem związków przyczynowych. Działanie 
ludzkie jest wypadkową zbioru kontekstów zewnętrznych i wewnętrznych, 
uświadomionych i nieuświadomionych przez pojedynczego człowieka, dlatego 
nie można, jego zdaniem, przejaskrawiać roli intencji jednostek i grup.  

Metodologicznie oznacza to, iż rozumienie i wyjaśnianie nie muszą być sy-
nonimami. Wyjaśnienie działania będzie zazwyczaj wymagało wykroczenia 
poza intencje pojedynczych ludzi i włączenie w pole badań również tych czyn-
ników, których mogą być oni nieświadomi, oraz tych ograniczeń, co do których 
mają niepełną wiedzę.  

Rozważania nad holistycznym i indywidualistycznym podejściem do rze-
czywistości społeczno-kulturowej pozwalają na kilka ogólniejszych refleksji. 
Truizmem jest chyba stwierdzenie, że poznanie musi przylegać do natury 
przedmiotu badań. Praktyka metodologiczna, za pomocą której geografowie 
próbują urzeczywistnić to stwierdzenie, może być sensownie uprawiana tylko  
w ścisłym związku z namysłem nad naturą rzeczywistości badanej. Konieczna 
jest więc refleksja również nad teorią i praktyką badawczą innych nauk społecz-
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nych i nauk o kulturze. Praktyka ta ujawnia swoistą naturę badanego przez nich 
świata, który jawi się jako odmienny od świata przyrody i posiada odmienny 
status epistemologiczny. Podejście humanistyczne, indywidualistyczne, prze-
ciwstawione tu holizmowi, odrzucając naturalizm pozytywistyczny, którego 
korzenie tkwią w obszarze nauk przyrodniczych, walczy o uznanie różnych ro-
dzajów poznania, opowiada się za poszukiwaniem swych własnych standardów 
naukowości i odmawia przedmiotowi swego poznania statusu rzeczy. Stanowi-
sko to nie zostało zainicjowane w celu zreformowania geografii kultury, nawet 
w jej wersji holistycznej. Jest ono raczej reakcją na redukcjonizm ilościowych 
analiz przestrzennych w geografii. Wydaje się więc, iż w przypadku holizmu  
i indywidualizmu, na polu geografii mamy do czynienia raczej z dwoma prze-
ciwstawnymi sobie światopoglądami, nie zaś z dwoma w pełni porównywalnymi 
systemami twierdzeń.  

Znacznie bardziej skomplikowana jest sprawa programu pozytywnego in-
dywidualizmu i humanizmu w geografii. Pierwsza i najważniejsza trudność po-
lega na pogodzeniu twierdzeń o kulturze, jako względnie zobiektywizowanej  
w stosunku do jednostek dziedzinie, z twierdzeniami o przeżyciach ludzkich, 
jako ostatecznej rzeczywistości empirycznej. Rozwój nowej teorii kultury wy-
maga uporania się z problemami psychologii. Humanizm, indywidualizm stoi 
więc wobec problemu obiektywności kultury i problemu jej względnego ładu, 
który mógłby być naukowo badany inaczej niż ład zjawisk przyrody, ale przy 
zachowaniu równie ścisłych rygorów.  
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