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Zarys treści: Funkcjonalizm w polskich badaniach geograficznych był i jest podstawowym programem badaw-
czym szeroko pojętej geografii wsi. Realizacja takiego paradygmatu badań przez ponad 30 lat (do końca lat 
80. XX w.) w wielu ośrodkach geograficznych utrwaliła model badań opierający się przede wszystkim na źródłach 
statystycznych i ich opracowaniu metodami ilościowymi. Obecnie stoimy przed wyzwaniem, które generalnie 
polega na całościowym spojrzeniu na przemianę kulturową zachodzącą na polskiej wsi i sposobie jej geograficz-
nego opisu bazującego na włączeniu do badań sfery metod jakościowych. Celem artykułu jest wskazanie genezy 
kierunków podejmujących problem badania funkcji wsi, ich ewolucji i stopniowego zastępowania lub uzupełnia-
nia o nowe podejścia, których interpretacja wymaga sięgnięcia do doświadczeń nauk społecznych. W końcowej 
części artykułu zawarta jest propozycja ukierunkowania badań, które może przynieść nowe spojrzenie na zmiany 
zachodzące na polskiej wsi. Współczesne procesy społecznego różnicowania obszarów wiejskich mogłyby zna-
leźć w koncepcji kulturowej doskonałą płaszczyznę interpretacji wiejskiego środowiska życia. Wśród kluczowych 
zadań badawczych, które wchodzą w zakres rozwiązywania tego problemu, należy przykładowo wymienić:
• określenie funkcji jednostek osadniczych w strukturze obszaru oraz zmian krajobrazu kulturowego wraz 

ze wskazaniem ich uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych;
• określenie struktury społecznej oraz kierunków jej przemian w wiejskich jednostkach osadniczych;
• powiązanie cech fizjonomicznych zabudowy i zagospodarowania działek siedliskowych z cechami społeczny-

mi mieszkańców;
• określenie przestrzennej i czasowej aktywności mieszkańców wsi;
• określenie relacji społecznych istniejących pomiędzy mieszkańcami wsi (współpraca vs. konflikt);
• określenie podstaw zachowań społecznych, w tym uczestnictwa mieszkańców w formowaniu i funkcjonowa-

nia samorządu lokalnego.

Słowa kluczowe: wieś, funkcje, przemiany teoretyczno-metodologiczne, Polska.

Wprowadzenie

Funkcjonalizm w polskich badaniach geograficznych był i jest podstawowym programem 
badawczym szeroko pojętej geografii wsi. W jego skład wchodziło wiele koncepcji, które 
wynikały z dwóch kluczowych punktów spojrzenia na ten problem, tj. analizy funkcji osie-
dli wiejskich oraz analizy funkcji obszarów wiejskich. Wynikało to w przeszłości z dualizmu 



8 Marcin Wójcik

geograficznych badań wsi w obrębie dwóch ukształtowanych po II wojnie światowej sub-
dyscyplin tj. geografii osadnictwa oraz geografii rolnictwa. Dyscypliny te wchodziły w skład 
kompleksu geografii ekonomicznej, której zasadniczy kształt został nadany po konferencji 
w Osiecznej, a podstawowe dyrektywy badawcze opierały się na wzorcu scjentystycznym 
(naturalistycznym). Sformułowane wówczas kierunki badań wiązały się z ideologią przebu-
dowy struktur państwa w myśl zasad gospodarki socjalistycznej (planowanej) oraz nadania 
im szerokiego wymiaru aplikacyjnego. Z uwagi na rewolucyjny charakter zmian zarówno 
w płaszczyźnie strukturalnej, tj. nadania prymatu działalnościom przemysłowym w gospo-
darce, oraz regulacyjnej, polegającej na przyjęciu kluczowej roli interwencji w państwa 
w sferę zarządzania ekonomicznego, geografia ekonomiczna weszła w ścisłe związki z pla-
nowaniem przestrzennym i regionalnym. Zdecydowało to, w zasadniczy sposób, zarówno 
o charakterze podjętych badań w płaszczyźnie poznawczej, jak i o realizacji programów 
na zlecenie agend rządowych. Realizacja takiego paradygmatu przez ponad 30 lat w wielu 
ośrodkach geograficznych utrwaliła model badań opierający się przede wszystkim na źró-
dłach statystycznych i ich opracowaniu metodami ilościowymi, w tym kartograficznymi. 
Przemiany społeczno-ekonomiczne okresu transformacji oraz późniejsze, związane z ak-
cesją europejską, sprawiły, że weryfikacji zostało poddanych wiele elementów tego mode-
lu, od warstwy przedmiotowej (co badać?), przez warstwę metodologiczną (jak badać?), 
po warstwę teoretyczną (jak zinterpretować wyniki badań?).

W ciągu blisko 30 lat od początku przemian demokratycznych i zmiany paradygmatu 
ekonomicznego, badania geograficzne przeszły przemiany, które musiały uwzględnić wie-
le uwarunkowań. Najważniejsze z nich polegały na stopniowym wypracowaniu sposobów 
badania funkcji konsumpcyjnych wsi oraz społecznych i kulturowych uwarunkowaniach 
tych zmian. Ciągle stoimy jednak przed wyzwaniem, które generalnie polega na całościo-
wym spojrzeniu na przemianę społeczno-kulturową zachodzącą na polskiej wsi i sposobie 
jej opisu, bazującego na włączeniu do badań sfery metod jakościowych oraz szerokiej in-
terpretacji sięgającej do sfery antropologicznej. Celem artykułu jest zatem wskazanie ge-
nezy kierunków podejmujących problem badania funkcji wsi, ich ewolucji i stopniowego 
zastępowania lub uzupełniania o nowe podejścia, których interpretacja wymaga sięgnię-
cia do doświadczeń nauk społecznych. W końcowej części artykułu zawarta jest propozy-
cja ukierunkowania badań, które może przynieść nowe spojrzenie na zmiany funkcjonalne 
zachodzące na polskiej wsi.

Geneza i charakter funkcjonalizmu w geografii ekonomicznej

Autorzy prac podsumowujący dorobek geografii społeczno-ekonomicznej po II wojnie 
światowej wskazują, że cechą jej rozwoju była dominacja funkcjonalistycznych modeli po-
jęciowych, a w konsekwencji przyjęcie teorii systemowej (Chojnicki 1970; Maik 1992). 
Największe znaczenie miało to w określeniu sposobów identyfikacji i interpretacji zjawisk 
osadniczych. Funkcjonalizm miał przede wszystkim znaczenie narzędziowe i empirycz-
ne, a w mniejszym stopniu wiązał się z ogólną refleksją teoretyczno-metodologiczną nad 
przedmiotem badań (Maik 1988; Suliborski 2001).

W pokrewnej dziedzinie – socjologii – funkcjonalizm jest jedną z najstarszych i najdłu-
żej dominujących perspektyw teoretycznych (Spencer 1876‒1896; Parsons 1951; Durkhe-
im 1968; Merton 1982). Naturalistyczne założenia funkcjonalizmu zostały sformułowane 
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w pracach H. Spencera, który przyjmując metaforę organizmu w wyjaśnianiu zjawisk spo-
łecznych, wprowadził pojęcie funkcji organu jako roli pewnej części w podtrzymaniu życia 
całości systemu (Turner 2004, s. 11). Owa analogia między organizmem a społeczeństwem 
stanowi przejaw myślenia całościowego, które stało się charakterystycznym składnikiem 
orientacji funkcjonalno-strukturalnej. H. Spencer (1850, s. 274) obok pojęcia struktury, 
wprowadził też drugie fundamentalne pojęcie nowoczesnych nauk społecznych, a miano-
wicie – funkcja – „każdy organ ma swoją funkcję, a każda funkcja ma swój specjalny organ, 
oto prawo wszelkiej organizacji”.

Późniejsze prace, m.in. funkcjonalistów antropologicznych (Radcliffe-Brown 1958; 
Malinowski 1987), koncentrowały się przede wszystkim na podkreślaniu roli relacji 
w podtrzymywaniu spójności systemu, tj. analiza zmierzała do identyfikacji wewnętrznej 
współzależności elementów składowych (Szczepański 1972). Kolejno, T. Parsons (1937, 
1951) uzupełnił tą perspektywę o założenie, że świat społeczny wykazuje właściwości 
systemu, które można opisać za pomocą uporządkowanych pojęć abstrakcyjnych. Par-
sonsowska analiza systemów (jeden z głównych paradygmatów analizy funkcjonalno-
-strukturalnej) mówi o tym, że każdy system działania musi rozwiązać cztery podstawowe 
problemy (czyli wypełnić cztery funkcje), tj.: adaptacji, osiągania celu, integracji oraz kulty-
wowania wzorów i usuwania napięć. Zaś R. Merton (1982) upatrywał siłę funkcjonalizmu 
w dążeniu do zrozumienia funkcji elementów na poszczególnych poziomach organizacji 
społecznej, a także wprowadzeniu pojęcia dysfunkcji. To umożliwiło analizy struktury spo-
łecznej uwzględniające „bilans funkcji” poszczególnych części względem danego kontek-
stu społecznego.

Choć pojęcie funkcji znalazło zastosowanie w wielu pracach z geografii ekonomicznej, 
zwłaszcza geografii miast, już w latach 50. XX w. (Kostrowicki 1952), to szczyt popularności 
badania te osiągnęły w latach 70. i 80. XX w. w związku z ukształtowaniem się programu na-
ukowego dotyczącego określenia specjalizacji funkcjonalnej ośrodków (Dziewoński 1971). 
Krytyczna teoretyczno-metodologiczna refleksja nad stanem i przyszłością takich badań 
pojawiła się w latach 80. XX w. w obrębie geografii osadnictwa (por. Maik 1988). W. Maik 
(1988) krytykę geograficznego funkcjonalizmu odnosił przede wszystkim do formalizmu 
metody i jej zdehumanizowanego charakteru. Zdaniem autora, struktura funkcjonalna 
osiedli ma charakter dualny, tzn. można ją wyjaśnić na poziomie makro (funkcje osiedli) 
i w układzie mikro (społeczna interpretacja funkcji). Taka koncepcja badań inspirowana 
była rozwijanymi wówczas w literaturze zachodniej teoriami emergencji oraz makrostruk-
turalnych ograniczeń poziomu jednostkowego (por. Maik 1988). W płaszczyźnie badań 
jednostkowych (mikro) przyjmowano interpretację społeczną, której celem jest pozna-
nie motywów ludzkiego działania. W perspektywie ponadjednostkowej, strukturalizacji 
poddawano globalne rezultaty tych działań w ramach określonego systemu osadniczego 
(Maik 1988, s. 101). Koncepcja ta wpisywała się w rozwój geografii społecznej w Polsce, 
a w szerszym znaczeniu w przejście od paradygmatu scjentystycznego geografii społecz-
no-ekonomicznej do paradygmatu postscjentystycznego, który cechuje się znacznym plu-
ralizmem teoretyczno-metodologicznym (Wójcik i Suliborski 2014). Rozwój paradygmatu 
postscjentystycznego związany był przede wszystkim z nową generacją modeli, przede 
wszystkim strukturalistycznych wzorców wyjaśniania (Maik 1992, s. 240). W polskich wa-
runkach przejście to miało zabarwienie polityczne, gdyż było zsynchronizowane z trans-
formacją ustrojową państwa. W geografii społeczno-ekonomicznej przebudowa orientacji 
funkcjonalistycznej została przedstawiona m.in. na podbudowie teorii systemów, w posta-
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ci koncepcji terytorialnego systemu społecznego (Chojnicki 1988). Koncepcja ta, jak i inne 
wyrastające z podobnych przemyśleń, jak np. koncepcja realistycznego ujęcia zjawisk 
osadniczych (Maik 1988), funkcji miejsca (Suliborski 2001, 2010), opowiadają się za ku-
mulatywizmem wiedzy i włączaniem ujęć społecznych oraz humanistycznych w tradycję 
badań funkcjonalno-strukturalnych.

Funkcjonalne programy badawcze geografii osadnictwa wiejskiego

Pierwsze przemyślenia dotyczące funkcjonalnego spojrzenia na zjawiska osadnicze w Pol-
sce zostały zawarte w pracy W. Winida (1937). Celem tego opracowania było określenie 
roli miasta i wsi w życiu gospodarczym kraju. Interpretacja specyfiki gospodarczej miast 
i wsi z punktu widzenia ich funkcji kładła nacisk na relacje łączące różne typy jednostek 
osadniczych. Praca ta stanowi przykład użycia metody funkcjonalnej do identyfikacji rela-
cji spajających (uzupełnianie się) jednostki osadnicze różnych typów społeczno-gospodar-
czych, tj. osadnictwa wiejskiego i miejskiego.

Dojrzałe koncepcje badań funkcjonalnych osadnictwa wiejskiego zostały ukształtowa-
ne na przełomie lat 50. i 60. XX w. i były w dużej mierze związane z rozpoczęciem prac nad 
identyfikacją podstaw ekonomicznych ośrodków lokalnych. Choć początków takich stu-
diów można doszukiwać się w pracach M. Dobrowolskiej (np. 1959 i zespołu geografów 
ekonomicznych WSP w Krakowie), to przełomowym osiągnięciem pod względem koncep-
cyjnym i metodycznym było opracowanie M. Chilczuka (1963). Walorem tego opracowa-
nia była próba zastosowania koncepcji funkcji centralnych oraz sporządzenie typologii 
funkcjonalnej ośrodków lokalnych. Funkcja centralna interpretowana była jako „więź spo-
łeczno-gospodarcza życia mieszkańców danego terytorium” (Chilczuk 1963, s. 8). W bada-
niach M. Chilczuka, jak również w innych studiach poruszających problem funkcjonowania 
ośrodków więzi społeczno-gospodarczej, identyfikowano zakres oddziaływania szeregu 
instytucji i urządzeń obsługi wsi.

Dyskusja nad zróżnicowaniem funkcjonalnym ośrodków lokalnych, w tym również wsi, 
w organizacji przestrzeni ekonomicznej, toczyła się przede wszystkim pomiędzy przed-
stawicielami zespołów badawczych, które podjęły w latach 60. XX w. gruntowne studia 
nad różnymi aspektami oddziaływania funkcji centralnych (Musiał 1967). W początkowym 
okresie badań małych miast i większych osiedli wiejskich, dominowała przede wszystkim 
koncepcja ośrodków lokalnych jako miejsc obsługi ludności (Biderman 1967; Musiał 1967; 
Liszewski 1993). Celem badań było określenie typologii osiedli wiejskich. Można wyróżnić 
trzy jej zasadnicze koncepcje, tzn.:

1) typ wyposażenia jednostki w urządzenia i instytucje (por. np. Straszewicz 1967; 
Dziegieć 1976);

2) typ struktury społeczno-zawodowej ludności, gospodarstw domowych lub rolnych 
(por. np. Dobrowolska 1959; Jarowiecka 1962);

3) typ struktury funkcjonalnej (por. np. Prochownik 1976; Jackowski 1981).
Pod koniec lat 70. XX w. badania funkcji ośrodków lokalnych nie budziły już tak dużego 

zainteresowania naukowego, ale zaczęły być powszechnie wykorzystywane w pracach nad 
planami regionalnymi. Pewnym podsumowaniem zakresu poznawczego była konferencja 
poznańska (Zajchowska 1976). W artykułach i dyskusji coraz większym zainteresowaniem 
cieszyła się problematyka urbanizacji wsi, zwłaszcza w rozrastających się strefach podmiej-
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skich. W latach 90. XX w. do polskiej literatury geograficznej wprowadzono pojęcie wsi 
kluczowej (Drobek i Heffner 1994). W Wielkiej Brytanii od początku XX w. wykorzystywano 
ją jako narzędzie systematyzacji i sterowania przemianami sieci osadnictwa wiejskiego, 
jednak w dużo bardziej szerokim społecznym kontekście.

Interesujące efekty o charakterze poznawczym i aplikacyjnym dało rozwinięcie 
na gruncie polskim koncepcji „zespołu osadniczego”. Określono go jako całość osadniczą 
– „grupę osiedli wzajemnie ze sobą powiązanych funkcjonalnie lub przestrzennie, przy 
czym istnienie poszczególnego osiedla jest nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania 
całości” (Zagożdżon 1964, s. 387). Funkcja osiedla w tym przypadku była rodzajem czyn-
nika zespołotwórczego. A. Zagożdżon (1974) uważał, że lokalna sieć osadnicza jest struk-
turą zorganizowaną, składającą się z wykształconych podukładów, pozostających ze sobą 
we wzajemnych związkach i zależnościach. Powstanie zespołu osadniczego jest efektem 
utrwalenia się relacji między osiedlami na bazie wykształconych funkcji wyspecjalizowa-
nych (Zagożdżon 1964; Golachowski i in. 1974). Funkcję odpowiedzialną za kształtowanie 
się zespołu osadniczego nazywano funkcją nadrzędną (Zagożdżon 1964). Były to wówczas 
działalności przemysłowe, związane z inwestycjami na obszarach wiejskich, w okresie pla-
nowania centralnego tzw. regionów opóźnionych.

Rozwinięciem badań zespołów osadniczych było wprowadzenie nowych metod ana-
lizy sieci osadniczej na bazie koncepcji lokalnych systemów osadniczych (por. Maik 1976, 
1988, 1993). Najważniejszym aspektem badań nad sieciami osadniczymi było zwrócenie 
uwagi na integrację funkcjonalną osiedli w ramach układów lokalnych. Interpretacja funk-
cjonowania takich układów opierała się na analizie zachowań przestrzennych ludności. 
Również w tym przypadku efektem badań było określenie specjalizacji funkcjonalnej osie-
dli, którą uznawano za odpowiedzialną w integracji osiedli. Istota zmiany koncepcyjnej 
polegała przede wszystkim na wprowadzeniu ujęcia systemowego (Maik 1976, s. 5) i na-
wiązaniu do problematyki badań funkcji miast w ramach koncepcji bazy ekonomicznej 
(por. Dziewoński 1971). W. Maik (1993) zwracał uwagę na relatywność funkcji jednostek 
osadniczych zależnie od poziomu analizy i struktury funkcjonalnej podsystemów osadni-
czych. Interpretacja rangi funkcji zależy od typu cyklu działalności człowieka (tzn. lokalny, 
regionalny i wyspecjalizowany). Lokalny podsystem osadniczy jest najniższym w hierarchii 
systemów osadniczych. Stanowi on zbiór jednostek osadniczych powiązanych funkcjonal-
nie w ramach życia codziennego mieszkańców.

Funkcjonalne programy badacze geografii rolnictwa i obszarów wiejskich

Jednym z najbardziej istotnych funkcjonalnych programów badawczych geografii rolnic-
twa były prace nad typologią rolnictwa, której początki związane były z opracowywaniem 
metod użytkowania ziemi (Kostrowicki 1969). Kluczowe pojęcie, tj. typologia zostało 
zdefiniowane na gruncie funkcjonalistycznej interpretacji zjawisk społeczno-gospodar-
czych. Potrzebę badań typologicznych w geografii rolnictwa J. Kostrowicki (1969, s. 599) 
ujął w postulacie przejścia od analizy rozmieszczenia elementów rolnictwa do badania 
kompleksów funkcjonalnie powiązanych zjawisk. Typ rolnictwa zdefiniowano jako typo-
wy układ istotnych cech rolniczych, który może się powtórzyć na różnych obszarach (por. 
Kostrowicki 1968, 1969). W typologii rolnictwa rozpatrywano trzy grupy cech, tzn. spo-
łeczno-własnościowe, organizacyjno-techniczne i produkcyjne. Relacje pomiędzy nimi de-
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cydują o określonym typie rolnictwa. Funkcjonalny aspekt badań typologicznych polegał 
na określaniu roli poszczególnych cech w całości, którą jest odpowiedni typ rolnictwa.

Zainteresowanie geografów rolnictwa badaniami funkcjonalnymi wiązało się głównie 
z obserwacją rozwoju działalności pozarolniczych na obszarach wiejskich. Podjęte pod ko-
niec lat 70. oraz w latach 80. XX w. w zespole Zakładu Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich PAN prace nad rozpoznaniem wielofunkcyjnej struktury obszarów wiejskich w Polsce 
(W. Stola, A. Stasiak) charakteryzowały się rozbudowaną metodologią. Próbę metodyczną 
badań struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich wykonała W. Stola (1987, 1993).

W badaniach struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich podkreślano „powierzch-
niowy” charakter działalności (rolnictwo, leśnictwo, rekreacja, ochrona środowiska) oraz 
związek produkcji z ziemią (Stola 1987, 1993). W. Stola (1987, s. 66–67) wprowadziła 
pojęcie funkcji podstawowych i wtórnych (uzupełniających) jako odpowiednik podziału 
stosowanego w koncepcji bazy ekonomicznej, gdzie wyróżnia się działalności egzo- i en-
dogeniczne. Funkcja podstawowa obszaru wiejskiego była ustalana na podstawie zespołu 
cech wiodących w strukturze gospodarczej, przez co doskonale wpisywała się w tradycje 
badań typologicznych i regionalizacyjnych geografii rolnictwa.

Próbę adaptacji koncepcji bazy ekonomicznej na grunt badań obszaru wiejskiego jako 
przestrzeni wielofunkcyjnej podjął M. Wójcik (np. 2008, 2010). W koncepcji systemowej 
jednostka osadnicza utożsamiana jest z obszarem miasta, do którego odnoszą się dane 
dotyczące działalności mieszkańców. Działalności (zazwyczaj połączone w większe grupy) 
wykonywane w mieście są zatem jego funkcjami, które budują jego strukturę gospodarczą 
i określają rolę w systemie osadniczym (Suliborski 2002). W przypadku obszarów wiej-
skich identyfikacja ich wymaga traktowania przestrzennej jednostki odniesienia jako sumy 
wchodzących w jej skład osiedli (agregacja danych statystycznych). Specyfika działalno-
ści rolniczej wymaga odmiennego sposobu określenia funkcji egzo- i endogenicznych niż 
ma to miejsce w przypadku funkcji pozarolniczych. Identyfikacji funkcji egzogenicznych 
i endogenicznych dokonano porównując liczbę zatrudnionych w rolnictwie do wskaźnika 
towarowości gospodarstw rolnych danego obszaru wiejskiego (gminy). Podstawą rozróż-
nienia dwóch kategorii zatrudnienia (egzo- i endogeniczne) jest zatem jego proporcjo-
nalny podział według udziału gospodarstw rolnych na produkujące wyłącznie i głównie 
na rynek (towarowe) oraz udziału produkujących wyłącznie lub głównie na własne potrze-
by (Wójcik 2010).

Koncepcja obszaru wiejskiego jako przestrzeni wielofunkcyjnej jest obecnie bazą dla 
prowadzenia badań odnoszących się przede wszystkim do zróżnicowania przestrzenne-
go terenów wiejskich. Ewolucja studiów geograficzno-rolniczych polega na włączaniu 
w zakres badań nowych problemów rozwoju obszarów wiejskich, takich jak np. wiejska 
przedsiębiorczość, alternatywne źródła dochodów ludności rolniczej, agroturystyka, in-
frastruktura techniczna, zagospodarowanie przestrzenne, sytuacja dochodowa gmin, fun-
dusze strukturalne UE, usługi (por. np. Głębocki 1998, Bański i Stola 2002, Bański 2005).

Społeczno-kulturowa reorientacja badań funkcjonalnych geografii wsi

Przejście od paradygmatu scjentystycznego do paradygmatu postscjentystycznego, zda-
niem W. Maika (1992, s. 237), jest o wiele bardziej złożone niż w przypadku zakwestio-
nowania paradygmatu klasycznego po II wojnie światowej. Rozwój modeli dialektycznych 
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i personalistycznych od początku lat 80. XX w. jest odpowiedzią na formułowanie nowych 
problemów badawczych, dla których modele funkcjonalistyczne nie dawały satysfakcjonu-
jących rozwiązań. Problemy te odnosiły się bowiem do wzrostu świadomości społecznej 
w procesie kształtowania przestrzeni (Maik 1992, s. 238). Przemiany społeczno-polityczne 
w Polsce z początku lat 80. XX w., zahamowane później na kilka lat przez władze PRL, 
rozbudziły w społeczeństwie zainteresowanie kwestiami odpowiedzialności społeczności 
lokalnych za własne miejsca życia.

Formułowane na początku lat 90. XX w. koncepcje badawcze związane były z proce-
sami lokalnymi (lokalnością). Tradycyjnym rdzeniem tych koncepcji było zainteresowanie 
zróżnicowaniem funkcjonalno-przestrzennym. Postęp teoretyczno-metodologiczny po-
legał na wprowadzaniu nowych pojęć, tj. np. społeczność lokalna, przestrzeń społeczna 
i miejsce. Zdaniem W. Maika (1993, s. 20) funkcje lokalne, związane z cyklem życia co-
dziennego, mają charakter endogeniczny i określają domknięcie tych systemów. Istotna 
natomiast jest identyfikacja motywów i form działań lokalnych mieszkańców. W ten spo-
sób interpretacja zmian w układzie lokalnym oparta jest na społecznych i humanistycz-
nych wzorcach badawczych (por. Maik 1988b). Dla przemiany tej charakterystyczne jest 
przejście od modeli strukturalnych do substancjalnych oraz od ujęć ponadjednostkowych 
do jednostkowych (tab. 1).

W geografii osadnictwa problem nowej interpretacji funkcji osiedli podjął A. Suliborski 
(2001, 2010). Mimo, że założenia tej koncepcji powstały na gruncie geografii miast, to za-
wiera ona w sobie na tyle dużo uniwersalnych przemyśleń, że może być również wyko-
rzystywana w badaniach osadnictwa wiejskiego. Specyfika takich studiów polega przede 
wszystkim na traktowaniu jednostki osadniczej w kategoriach „miejsca” rozumianego jako 
pewna całość społeczno-terytorialna (Suliborski 2001). Wieś, podobnie jak małe miasto, 
jest miejscem na poziomie lokalnym, a jego trwałość i wewnętrzna organizacja oparta jest 
na więziach społecznych. W koncepcji funkcji miejsca podkreśla się społeczno-kulturowy 
charakter funkcji miejsca. Prowadzi to „od ujęć makrofukcjonalnych do ujęć mikrofunk-
cjonalnych – od funkcji jako działalności społeczno-gospodarczej do funkcji miejsca, wy-
nikających zarówno z tych działalności, jak i ze społecznych interpretacji istniejących form 
materialnych” (Suliborski 2001, s. 55). Funkcja miejsca zawiera się zatem w czterech jego 
atrybutach: formie (informacja zawarta w treści materialnej), działalności (zaspokajanie 
potrzeb społecznych i wartość rynkowa), społecznej percepcji oraz społecznym znaczeniu 
(Suliborski 2001). Funkcja miejsca (funkcja wsi jako miejsca) jest pojęciem wieloaspek-
towym i łączącym różnorodne podejścia geograficzne (funkcjonalne, morfologiczne, 
społeczno-kulturowe).

Tabela 1. Podstawowe ujęcia badawcze współczesnej geografii osadnictwa

Ujęcie jednostkowe Ujęcie ponadjednostkowe

Ujęcie strukturalne Strukturalizm fizykalistyczny Strukturalizm makrofunkcjonalny

Ujęcie substancjalne Substancjalizm humanistyczny Substancjalizm makrofunkcjonalny

Źródło: W. Maik (1988b, s. 146).
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Podsumowanie

W badaniach funkcjonalnych wsi stoimy obecnie przed wyzwaniem sformułowania 
podstaw problemów badawczych, które w szerszym ujęciu będą uwzględniały społecz-
no-kulturowe aspekty zachodzących przemian. Oprócz różnych propozycji związanych 
paradygmatem scjentyzmu krytycznego, ważnych argumentów za rozwojem pluralizmu 
w tym zakresie dostarcza geografia kultury i geografia społeczna. Sformułowane do tej 
pory w literaturze przedmiotu propozycje teoretyczno-metodologiczne są przejawem 
twórczych przemyśleń w tym zakresie (np. Maik 1993, Bański 2002, Wójcik 2012). Dla 
dalszych prac kluczowe jest odwołanie do takich pojęć jak „regionalizm” i „lokalność”, 
co należy rozumieć jako działania, procesy kształtujące współczesną specyfikę społeczno-
-gospodarczą obszaru oraz ruchy społeczne dążące do krytycznego rozwoju dziedzictwa 
regionalnego i wzrostu poczucia regionalnej i lokalnej tożsamości (por. Latoszek 1993, 
Wójcik 2017). W badaniach takich powinny być preferowane małe obszary i podobnie 
jak we współczesnej socjologii, coraz większą uwagę należy zwracać na problem kształto-
wania się „małej struktury społecznej” i funkcję poszczególnych aktorów w wytwarzaniu 
przestrzeni (por. np. Wójcik i Jeziorska-Biel 2017).

Dalsza dyskusja nad założeniami takiego funkcjonalnego programu badań wsi powin-
na dotyczyć współczesnej specyfiki środowiska społecznego. Szczególną uwagę kieruje 
się w takim przypadku na zachowania społeczno-przestrzenne wynikające z historycznej 
ciągłości pewnych swoistych cech funkcjonowania w strukturze lokalnej, do których moż-
na zaliczyć np. bliskość miejsc zamieszkania i pracy, małą anonimowość, presję środowi-
ska społecznego, praktyki przestrzenne związane z bliskością natury oraz niewielki zasięg 
ruchliwości przestrzennej. Koncepcje funkcjonalne opisujące zróżnicowanie osiedli w za-
kresie struktur społeczno-zawodowych ewoluują w kierunku dostrzegania społecznych 
potrzeb i wynikających z nich zachowań przestrzennych. Rozwój nowych funkcji obszarów 
wiejskich trudno obecnie identyfikować na podstawie modeli pojęciowych odwołujących 
się tylko do działalności ekonomicznej. Istotna różnica pomiędzy miastem a wsią, interpre-
towanymi w kategoriach funkcji miejsca, polega na znaczeniu roli przyrody w tworzeniu 
jego indywidualności społeczno-terytorialnej. Relacja człowieka z otoczeniem, w którym 
przyroda nie została przez niego w dużym stopniu przetworzona, jest podstawą do kształ-
towania się odmiennego stylu życia. Takie ujęcie problemu poszerza dotychczasowe pro-
gramy badań geograficznych o rozumienie wsi w kategoriach środowiska życia człowieka. 
Współczesne procesy społecznego różnicowania struktur wiejskich, zwłaszcza osiedli pod-
miejskich oraz wypoczynkowych, mogłyby znaleźć w tej koncepcji doskonałą płaszczyznę 
interpretacji wiejskiego środowiska życia. Wśród kluczowych zadań badawczych, które 
wchodzą w zakres rozwiązywania tego problemu badań, należy przykładowo wymienić:

• określenie funkcji jednostek osadniczych w strukturze obszaru oraz zmian kra-
jobrazu kulturowego wraz ze wskazaniem ich uwarunkowań przyrodniczych 
i społeczno-gospodarczych;

• określenie struktury społecznej oraz kierunków jej przemian w wiejskich jednost-
kach osadniczych;

• powiązanie cech fizjonomicznych zabudowy i zagospodarowania działek siedlisko-
wych z cechami społecznymi mieszkańców;

• określenie przestrzennej i czasowej aktywności mieszkańców wsi;
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• określenie relacji społecznych istniejących pomiędzy mieszkańcami wsi (współpra-
ca vs. konflikty);

• określenie podstaw zachowań społecznych, w tym uczestnictwa mieszkańców 
w formowaniu oraz funkcjonowaniu samorządu lokalnego.
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Summary

Functionalism in the Polish geographical studies has been the basic research approach 
within the broadly understood rural geography. Implementation of this paradigm for over 
30 years (until the end of the 1980s) in numerous geographical research centers has con-
solidated a model primarily based on statistical sources and their development employing 
quantitative methods. At present, scientists face challenges concerning a holistic view 
on the cultural change taking place in Poland’s rural areas and its geographical descrip-
tion involving qualitative research methods. The aim of this paper is to indicate the origin 
of approaches addressing the issue of rural areas’ functions, their evolution and gradual 
replacement or supplementation with new trends, interpretation of which requires em-
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ploying experience gained by social sciences. The final part of the paper includes a pro-
posal of redirecting research towards a new look at changes occurring in Poland’s rural 
areas. Contemporary processes of social diversification could find a perfect interpretation 
of the rural environment in the cultural concept. Some key research tasks included in the 
solution to this problem are:

• defining the functions of settlement units within area’s structure and changes 
in cultural landscape, along with identification of their natural and socio-economic 
conditions;

• determining the social structure and its transformation trends in rural settlements;
• linking physiognomic features of development and utilization of settlement plots 

and social characteristics of their inhabitants;
• determining the spatial and temporal activity of rural population;
• determining the existing social relations between village’s inhabitants (forms of co-

operation and possible conflicts);
• identifying rationale behind social behavior, including inhabitants’ participation 

in the formation and functioning of local government.
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