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HUMAN GEOGRAPHY, CARTOGRAPHY, AND STATISTICS:
A TOOLKIT FOR GEOPOLITICAL GOALS IN HUNGARY
UNTIL WORLD WAR II 1
Ferenc GYURIS
Department of Regional Science, Institute of Geography and Earth Sciences, Faculty of Science, Eötvös Loránd
University (ELTE), Pázmány Péter s. 1/C, 1117 Budapest, gyurisf@caesar.elte.hu
Gyuris F., 2016, Human Geography, Cartography, and Statistics: A Toolkit for Geopolitical Goals in Hungary
until World War II., „Czasopismo Geograficzne”, 87(2): 3-38.

A bs t ra c t
After World War I, which resulted in Hungary surrendering approximately two-thirds of its
territory, strong support was given to “Hungarian Studies” aimed at strengthening Hungarian
identity and justifying revisionary attempts. This paper investigates how geography in general,
and statistical and mapping methods in human geography in particular, contributed to the
revisionist project in interwar Hungary. To put the story in its disciplinary context, the paper
begins by presenting the links between power, territorial politics, and geography that have
existed in Europe since geography was institutionalized as academic discipline. Second, the
paper investigates how geography and political power became intertwined in Hungary in the
decades between 1867 and the end of the peace negotiations after World War I. Third, the
main section of the paper employs some case studies to explain how human geographers in
Hungary deployed some of their central arguments during the interwar period to delegitimize
the post-WWI European order and to substantiate the righteousness of Hungarian revisionist
goals. Claiming that the new truncated borders of Hungary ran counter to “scientific necessity,” interwar geographers presented arguments that were intended to strengthen claims of the
nation’s physical and economic unity, and to highlight the so-called historical stability
of Greater Hungary, a stability that had proved crucial, they argued, to the spread of European
civilization. The paper concludes by comparing these arguments with their counterparts
in neighboring countries to reveal how a “toolkit” of prefabricated geographical arguments,
prevailing not only in Hungary but in international geography at the time, was utilized in various countries to justify what were clearly antagonistic political goals.
Keywords: Geography in Hungary, Knowledge and Power, Territorial Revision, Thematic
Maps, War and Science
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human geography, spatial disparities, and thematic mapping. He earned his PhD in Geography at Heidelberg University (Germany) in 2012. His book The Political Discourse of Spatial
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2014. His current research interests include the production and utilization of scientific
knowledge, the link between science and propaganda, and the geographies of Communism
and post-Communist transition. He has written several papers, published in English, Hungarian, Chinese, German, and Russian, on topics related to these fields.

The peace negotiations following the devastating conflict of World War I resulted
in the redrawing of the political geography of Europe. Especially remarkable were
changes in the areas once belonging to the Austro-Hungarian Monarchy. The empire,
which was at once one of the most ethnographically diverse but least powerful empires in prewar Europe, fell apart in 1918. Austria and Hungary, its two components
with a relatively equal level of political sovereignty since 1867, suffered enormous
territorial losses. Due to the 1920 Treaty of Trianon, Hungary surrendered approximately two-thirds of its area and population, and roughly one-third of ethnic Hungarian population (Hajdú 1998: 21). These casualties traumatized broad strata of Hungarian society as well as the Hungarian elite [see Jobbitt 2011]. Hence, the new nationalist-conservative regime emerging in 1920 under the leadership of Miklós Horthy, a former naval aide-de-camp of the Habsburg Emperor Franz Joseph I who served
as the Regent of Hungary between 1920 and 1944, defined territorial revision as its
main goal in foreign politics. In line with this, strong support was given to disciplines
whose capacity seemed especially suited to strengthening Hungarian identity, justifying revisionary goals, and providing useful information to decision-makers in case
of new territorial negotiations in the future. The circle of such magyarságtudományok
[‘Hungarian Studies’] included geography, together with ethnography, history, and
statistics [Győri and Gyuris 2012: 111; Keményfi 2006: 420].
The main aim of this paper is to reveal how geography in general, and statistical
and mapping methods in human geography in particular, contributed to the revisionist project in interwar Hungary. In my view, explaining this issue is hardly possible without presenting how the discipline became intertwined with political power, and how thematic maps and the extensive use of statistics came to play an important role in this process at both the international and national levels. Therefore,
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the essay is split into three parts. First, I present the links between power, territorial
politics, and geography that have existed in Europe since geography was institutionalized as academic discipline. Here I put special emphasis on World War I and
the peace negotiations which followed, and the widespread utilization of maps. This
overview reveals both the real and claimed capabilities of geographers, and provides
insight into the expectations that were placed on human geography during the war
and at the succeeding peace talks. Second, I investigate how geography intersected
with political power in Hungary in the decades between 1867 and the end of peace
negotiations after World War I. This section examines and reveals the basis upon
which interwar Hungarian geography was constructed, and the forces that influenced it. Third, in the main section of the paper, I use case studies to examine the
main arguments that human geography produced in Hungary in the interwar period
to delegitimize the post-WWI European order, and to substantiate the righteousness of Hungarian revisionist goals.
Geography and Power: A Brief History of a Mutually Fruitful
Cooperation
Although scientists are often assumed to work in an “ivory tower,” science itself
does not “happen” in a sealed container independent from the world “out there.”
Scientific activities and knowledge production in general always take place within
a certain social, economic, and political context, a reality which brings science and
scientists into a host of mutual relationships with all forms of power. Political, economic, and military power relies on the analytical abilities of science to identify
potential solutions to the problems it has to cope with, and is dependent upon the
potential of scientists to create knowledge that justifies the ruling order. Science,
too, is reliant upon power, whose permanent support guarantees not only adequate
material and institutional accommodations for research, but also a relatively high
level of social prestige for scientists themselves [Konrád and Szelényi 1979;
Meusburger 2005]. Due to these mutual interests, in each society power tends to
provide some surplus resources (material as well as symbolical) to “cooperative”
scientists. Likewise, most scientists usually tend to become “useful”; that is, they
remain both competent in solving the problems and addressing the challenges that
power faces, while simultaneously remaining ideologically compatible with the regime in question.
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Those who have been involved in the production of what is nowadays considered
geographical knowledge have been no exception to this general phenomenon outlined above. As early as ancient times, discoverers, travelers, and merchants who provided new information about remote lands, and astronomers who calculated more
exact coordinates of geographical locations often gained high reputations and firm
support if their knowledge helped either to identify new trade opportunities, or to
defend their own land or to conquer other ones, or to justify the ruling order and
keep society under control. The case was similar for many writers and mapmakers,
who transformed geographical data into easily interpretable forms. The value of these
and other related activities increased remarkably due to both the “Age of Reconnaissance” [Parry 1982] and the Enlightenment, with science usurping the church as the
legitimate authority of the “truth.” Later still, as a handmaiden of the intensifying race
between the European powers to divide up the Earth, geography became “unquestionably the queen of all imperial sciences” (Richards 1993: 13). The discipline, in
fact, proved most efficient in fabricating forceful arguments for colonization. These
arguments claimed that the “lack of civilization” in remote continents had been determined by environmental conditions [Livingstone 2002: 2011], and thus could not
be cured without European intervention, thus presenting the process of colonization
as a mission civilisatrice (civilizing mission) [van der Velde 1995: 81, 84]. Geography,
together with history, was also considered the most efficient medium of disseminating both the territorial aspirations of the state and national identity [for the French
case see Heffernan 2001: 35]. This fixation with imperialism and nationalism led both
to a mushrooming of geographical societies (beginning with the Société de Géographie de
Paris [Paris Geographical Society] (SGP) in 1821, the Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
[Berlin Society for Geoscience] in 1828, and the Royal Geographical Society (RGS)
in London in 1830) [Heffernan 2009: 7-8], as well as to the growth of university departments of geography, the increasing inclusion of geographical science in public
school curricula [Heffernan 2009: 10-12], and firm links between geography, mapmaking, and intelligence [Heffernan 1996, Krasznai 2003, 349].
Geography and Expansionary Goals: Experiences From the
“Great War”
The outbreak of World War I in 1914 gave even stronger impetus to geography.
One reason was the need for sophisticated and reliable topographic information in
warfare. Perhaps ironically, the contribution of cartography to the military was less
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significant than one might think. For example, contrary to expectations even at the
time, the military importance of the ninety new 1:1 million map sheets the RGS produced in Britain about Europe and its broad surroundings “was minimal” [Heffernan
2000: 323]. This is not to say, however, that activity of the RGS was insignificant
or unimportant in other respects. In fact, the work of the London-based society
proved remarkably useful to political power. On the one hand, the RGS created and
disseminated a huge amount of propagandistic material to justify British war efforts.
On the other, it gathered a huge set of information the British delegation could later
draw upon in postwar peace negotiations to justify its geopolitical interests (323).
Likewise in France, the main goals of geographical science included educating French
citizens about the territorial claims of the state, producing material to be used in campaigns to influence the political opinions of intellectuals in neutral countries (including the United States), and preparing briefs for the peace negotiations at the end of
the war (325-327). In the USA, which had formerly been reluctant to get involved in
European politics, geography was fueled by the desire to produce “neutral”
knowledge with “scientific credibility” so that the United States “as an honest, disinterested and objective arbitrator between rival European powers” could contribute to
elaborating “perfectly rational solutions” to the “Old World’s” political tensions (327330). In the light of these, it is hardly surprising that most countries sent numerous
geographical experts to the peace negotiations [Krasznai 2003: 348-349].
Furthermore, the territorial changes resulting from the peace treaties underscored the crucial importance of geography for the national elites. The winners
were convinced about the role of their geographers in the successful outcome of
the war, while the losers now regarded full support of geographical research to be
crucial, and lamented its neglect prior to the war. Therefore, the number of geography departments and the size of their staff further increased throughout Europe,
with geographical knowledge becoming a cornerstone of primary and secondary
education programs as well [Heffernan 2009: 14-15].
As part of geography's resurgence after the war, cartography (especially thematic
cartography) and the extensive use of statistics played a much more important role
than ever before. During the war as well as at the peace negotiations that followed,
the number of maps the geographers of a nation had already produced, and the statistics they had gathered, provided an image of superiority and, hence, a certain legitimate authority to these researchers, their nation, and their political leaders as well. It
is no wonder, then, as Heffernan [2000: 323] underscores, that for the RGS it was an
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explicit objective during the war “to ensure that the new political boundaries of Europe and the Middle East would be shown to an expectant world on a British map
designed and produced by British geographers in London” (my emphasis). It is important to
note that topographic maps that accurately indicated the geographical position of
certain locations were not the only “useful” maps produced during and immediately
after the war. Thematic maps revealing the spatial distribution of social, economic,
and political phenomena through sophisticated methods of visualization proved in
many cases even more valuable. A remarkable example of this was a series of political
maps that the African explorer and colonial administrator Sir Harry Johnston presented at his 1915 lecture at the RGS. The maps depicted the political geography
of Africa at the beginning of the war, as well as a possible outcome for 1916 if Germany had won the war by then, and also an Africa in which Germany had been deprived of its colonies as a consequence of a future British and French victory.
As Heffernan [2002] points out, Johnston was actually “ill-informed” (217) about
German ambitions, and thus the accuracy of his maps were “highly debatable” (216).
Still, his cartographic images soon found their way to a broad public, and proved
highly effective in making the public aware of the crucial importance of war efforts,
not only in Britain, but in other countries as well, including then neutral ones. For this
reason, on May 5, 1915 The Globe in Toronto judged the material “the most important
unofficial document that has crossed the Atlantic since the beginning of the war”
[cited in Heffernan 2002: 216].
The success of thematic maps was partly linked to the fact that this sort of cartography could rely on a huge number of base maps and on improved technology that
enabled even non-scientists to create maps. Whereas throughout much of the nineteenth century a high level of technical expertise and statistical know-how had been
required to illustrate hidden spatial interrelations [Godlewska and Grek Martin 2009:
361], by the beginning of the twentieth century, access to new technologies and
sources of information became the basis for the creation and dissemination of a wide
variety of thematic maps. Moreover, in comparison to analytical texts in scientific
textbooks and articles, thematic maps as images could mediate a huge amount of multifaceted information in a visual language, which made much more sense for nonscientists (be they politicians at the peace negotiations or soldiers on the front) and
could make a strong propagandistic impression on the viewer, even in a few seconds
[see Meusburger, Heffernan and Wunder 2011: 4-7]. In turn, by exploiting the legitimate authority of science, and by depicting statistical data expressed in numbers,
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thematic maps automatically suggested mathematical rigor and the “objective” representation of the world.
Geography and Power: The Hungarian Story
Hungary was a subordinate part of the Habsburg Empire until the AustroHungarian Compromise of 1867, and so the emergence of a national Hungarian geography only became possible after this date. The institutionalization of the discipline took
root quickly, however. At the University of Pest a geography department was established as early as 1870, with János Hunfalvy, whose scientific activity mainly embraced
history, statistics, and geography, as chair. This was the fourth such institution in the
world, and resembled similar departments in Berlin, Göttingen, and Paris [Fodor 2006:
128]. (Pest was one of the three cities that, after a decision made in 1872, was merged
into Budapest, a new, more grandiose capital city expected to compete with Vienna. In
1872, the university was renamed to University of Budapest.) The same year, the Magyar
Földrajzi Társaság (Hungarian Geographical Society) (MFT) was formed independently
from the Österreichische Geographische Gesellschaft (Austrian Geographical Society) (ÖGG),
which had been established in Vienna in 1856. One year later, the MFT launched its
journal Földrajzi Közlemények (Geographical Review). In 1874, a second geography department was organized at the University of Kolozsvár (now Cluj-Napoca in Romania)
(131), followed by the University of Debrecen in 1914 (212) and the University of Pozsony (now Bratislava in Slovakia) in 1918 (213).
In accordance with international trends, geography in Hungary paid much attention to remote lands. In 1877, the MFT launched a three-year-expedition to Central,
East, and South Asia (672-673), and between 1887-89 another one was organized to
the region of East Africa that today belongs to Kenya and Tanzania (770). These
projects were driven both by a considerable demand from the public for adventurous
stories (which dominated Földrajzi Közlemények in the first period) (144) and by geopolitical interests. One of the motivations for the 1887-89 expedition was, in fact, to
assess the possibility for the establishment of a small Hungarian colony in Africa
(132), a goal that ultimately remained unfulfilled. Later on, especially in the 1900s and
1910s, science as well as politics and economics showed an increasing interest towards the Balkans, which was regarded as a potential zone for the expansion of
Hungary’s sphere of influence. Geography became heavily involved in this initiative
by contributing research and through publication activities (Hajdú 2007: 16-24,
Kőszegi 2011: 12-16). The creation of the Magyar Adria Egyesület [Hungarian Adriatic
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Association] in 1910, and the introduction of its journal A Tenger [The Sea] in 1911 –
a project that was born out of a scientific collaboration with several geographers involved – underlined similar geopolitical as well as scientific interests.
Domestic research topics attracted less attention from Hungarian geographers
at the time, so much so that there was a distinct lack of in-depth scientific studies
focusing on the peripheral regions of the country, including the Carpathian Mountains, whose national belonging only later became a major matter of debate during
World War I and at the post-WWI peace negotiations. Even works on Hungary
produced in foreign languages were scarce. Hungarian geographers also fell short
of their counterparts in neighboring countries in their failure to efficiently mobilizing international networks of political supporters among intellectuals of the Triple
Entente. At postwar peace negotiations the chief geographer of the South-Slavic
delegation, for example, was the Serbian Jovan Cvijič, who gave lectures at the Sorbonne in Paris during the war as a visiting professor, and who had an international
reputation for his studies in the Balkans [Krasznai 2003: 349]. In the meantime, the
secretary of the French peace preparations agency, the Comité d’études, was the geographer Emmanuel de Martonne [Heffernan 2000: 327], a firm supporter of Romanian territorial claims who was highly acknowledged for his extensive studies
in Romania since the early 1900s [Krasznai 2003: 350-353].
In 1918, in the light of the country losing the war, Hungarian geographers made
desperate attempts to make up this disadvantage. Five professors of the University of
Pozsony under the lead of the young geographer Gyula Prinz, for instance, formulated
an appeal to educated foreigners – one they entitled Pro Hungaria (For Hungary) – in
order to make arguments for sustaining Hungary’s borders. This was soon followed by
the manifesto of the Hungarian Geographical Society (Magyar Földrajzi Társaság) in 1918,
one that was driven by similar motivations, and that contained similar content [Hajdú
2000]. Furthermore, Count Pál Teleki, Chief Secretary of the Hungarian Geographical
Society since 1911 [Fodor 2006: 760], and a descendant of one of the most influential
noble families in Hungary, suggested in October 1918 that a peace preparation committee should be established. As its first goal, this committee was charged with compiling
an ethnographic map of Hungary as accurate as possible so that it could be presented to
the representatives of foreign powers during the negotiations.
The project evolved quite slowly in the coming turbulent months. On November
11, the Austro-Hungarian Empire was dissolved. This soon put an end to the monarchy in Hungary as well. On November 16, the Hungarian Democratic Republic was
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proclaimed, which was in March also overturned by a revolution, opening the door for
the creation of the Hungarian Soviet Republic. After the latter collapsed, the Kingdom
of Hungary was restored, now as an independent state. The work launched by Teleki
resulted in the official establishment of the Béke-előkészítő Iroda (Peace Preparation Bureau]) in August 1919. But again the preparation of materials proceeded slowly due to
the Romanian army occupying Budapest and most areas eastwards between August and
November 1919. Despite these hardships and setbacks, maps with their statistical appendices were nevertheless prepared and printed, including translations into French and
English, by the end of the year [Romsics 2007: 117-118]. The position of geography for
Hungary at the peace negotiations was secured by Pál Teleki, who was one of the Hungarian chief delegates sent to France in January 1920 (119-120). The arguments made by
the Hungarian delegation and the materials it presented were to a large extent geographical in nature. Yet, they had almost no effect on the outcome of the peace conference,
largely because the new national boundaries had crystallized during discussions held
between the victorious powers as early as January 1919, and had even been approved by
the main organs of the peace conference during May and June 1919, well before the
Hungarian delegation arrived [Romsics 2010: 142].
In fact, the delegation soon realized that an unwanted outcome was unavoidable.
In the light of this, Hungarian delegates began to consider their activity at the peace
conference as preparation for the irredentist struggle that lay ahead, and the negligence of the victorious powers as justification for a revisionist postwar policy in
Hungary. As Count István Bethlen, a delegation member and future Prime Minister
of Hungary between 1921 and 1931, put it: “The activity of the Hungarian peace
delegation in Paris will be grounds for referring later to all the objections we presented, to which no attention was given, thus confirming that the solution for our fate lies
in our own hands.” (A magyar békedelegáció párizsi tevékenysége egy jogcím lesz arra, hogy
később hivatkozhatunk mindezen előadott ellenvetéseinkre, amelyek meghallgatásra nem találtak, és
így a saját erőnkben látjuk további sorsunk megoldását.) [cited by Romsics 2007: 119]. Teleki,
who was one of the leading geographers of the interwar period, and who served not
only as the chief geographer of the peace preparations, but also as Prime Minister
(1920-21 and 1939-41), Minister of Foreign Affairs (1920-21), and Minister of Religion and Education (1938-39), expressed similar views. As he formulated in his 1920
inaugural speech as Minister of Foreign Affairs (he held this post simultaneously with
his position as Prime Minister): “The weight of these arguments, however – and we
knew it when we edited it, and know it today, too – served less the moment but the
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future, and put right the omissions of the past” (Ezeknek az argumentumoknak a tömege
azonban – és ezt tudtuk akkor, amikor szerkesztettük, és tudjuk ma is – nem annyira a pillanatnak, mint a jövőnek szolgált és pótolta a múlt mulasztásait) [Ablonczy 2000: 38-39].
These words also referred to geography. To compensate for what was considered
an insufficient geographical substantiation and articulation of Hungarian political
goals before and during World War I, the number of geography departments and
geographical research institutes increased in the postwar period. In 1926 Teleki established the Államtudományi Intézet (Institute of Political Sciences), whose objective was
to create and evaluate up-to-date statistical information from the neighboring countries in order to legitimate revisionist goals. In the meantime, the 1924 secondary
school reforms and the new elementary school curriculum in 1925 put a substantial
emphasis on geography and homeland studies [Győri and Gyuris 2012: 111].
Considerable efforts were also made to popularize geographical arguments against
the new national boundaries. This drive began as early as November 1918, when
Teleki played an important role in organizing the Magyarország Területi Épségének
Védelmi Ligája (League for Protecting the Territorial Integrity of Hungary) or
Területvédelmi Liga (League for Protecting Territory) (TEVÉL) [Hajdú 2000]. The renowned physical geographer Lajos Lóczy – a former president of the Hungarian
Geographical Society (1891-93 and 1905-14) – was elected its first president [Fodor
2006: 673-677, 679]. The League also gained massive support from MFT [Hajdú
2000], and contributed significantly to the dissemination of geopolitical propaganda
both in Hungary and abroad. Hence, although the League was dissolved after the
ratification of the Trianon Peace Treaty [Hajdú 2000], it played a crucial role in introducing geographical arguments for territorial revision into the public revisionary discourse, which itself became, and in the entire interwar period remained, highly geographical [Győri 2011: 295; Győri and Gyuris 2012: 113]. In sum, geography as
a discipline gained a privileged position in Hungary after World War I, and it was now
expected to actively contribute to justifying revisionary goals, mainly through an extensive use of statistics and thematic cartography.
Geographical Arguments in the Service of Revisionary Goals
In terms of justifying revisionist goals, Hungarian human geography in the interwar period followed a twofold strategy. It was aimed, on the one hand, at legitimizing
the historical boundaries of the country and presenting their restitution as both desirable and necessary. On the other hand, it left no stone unturned to explain what was
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claimed to be the “bad”, “unnatural,” and thus unsustainable nature of the new boundaries determined at the peace conference. Some of the arguments mobilized were new,
while many of them were based on concepts already present in Hungarian geographical
thought since the prewar period. The presentation and dissemination of both sorts of
arguments relied heavily on novel methods of statistical analysis and thematic cartography. It is telling that, in Földrajzi Közlemények (‘Geographical Review’), articles published up to the early 1920s very rarely employed basic descriptive statistics, while
throughout the interwar period, the use of new and sophisticated statistical methods
became rather widespread [Gyuris 2009: 163-164]. Teleki and his close colleagues, in
fact, published articles explicitly dealing with methodical issues of thematic cartography
and statistics in human geography [Teleki 1922, Fodor 1925]. Reflecting on this shift,
this section of the paper will provide an overview of some of the fundamental arguments that geographers used to justify revisionist politics, and will look specifically
some typical (and in most cases tendentious) thematic maps and charts.
A major influence on interwar Hungarian geography was the emphasis that was
placed on illustrating and proving both the physical and natural unity of Greater
Hungary in the pre-Trianon period. Focusing on the natural and near perfect borders
created by nature itself within the Carpathian Basin, this idea went back to well before
the Great War, and even existed prior to the institutionalization of scientific geography in Hungary. Written before he had been appointed the first professor of geography in Hungary, for example, János Hunfalvy had already formulated the idea of
a geographically unified nation in his A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leírása
(‘Description of the natural conditions of the Hungarian Empire’), published in 1863.
He underscored that “the Hungarian Empire is in general a geographical individuality
with a clearly expressed character in its natural conditions; its boundaries are, thus,
with a few exceptions, natural, i.e. they are marked by mountain ridges and rivers”
(A magyar birodalom általában véve természeti viszonyaiban világosan kifejezett jelemmel biró,
földirati egyedség; határai tehát, kevés kivétellel természetesek, azaz hegygerinczek és folyók által
jelölvék.) [Hunfalvy 1863: 112]. The concept became a cornerstone of Hungarian geographical thought, and gained more importance as it could easily be presented in relief
maps with the dark brown curve of the Carpathian Mountains around the green lowlands of the Carpathian Basin. After 1920, especially popular were relief maps indicating the boundaries of Greater Hungary and, usually with dashed or dotted lines, the
new boundaries. Wall maps of this sort were hanging on the walls of virtually all
schoolrooms in interwar Hungary as mediators of revisionist propaganda [Krasznai
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2012]. Even more convincing were bird’s-eye view relief maps that emphasized the
“perfect” physical geographical unity of the Carpathian Basin (fig. 1). These maps,
however, were more difficult to produce, and therefore much less widespread.

Fig. 1. A bird’s-eye view relief map of Europe, aimed at stressing the perfect and,
in Europe, unrivaled physical unity of Greater Hungary
Adapted from Prinz (1936: 15).

The hydrological unity of Greater Hungary was another frequently cited argument in geography, both before and after World War I. In fact, the historical territory of the country was largely identical to the drainage system of the central section of the Danube River and its tributaries. In the words of Gyula Prinz, who had
to leave the University of Pozsony when it became detached from Hungary after
the Trianon Peace Treaty, and who moved to the University of Pécs in 1923: “One
of the most beautiful expressions of the country’s geographical unity is the spatial
shape of its drainage network. If it is true that the unity of the Hungarian landscape
is distinct from its neighbors, just as the unity of the Hungarian people is an example of a clearly defined unit, then this unity is a manifestation of the hydrological
network” (Az ország földrajzi egységének egyik legszebb kifejezése folyóvízi hálózatának térbeli
alakja. Ha igaz az, hogy a magyar föld éppenúgy a szomszédságától elütő természeti egység, mint
amilyen élesen elhatárolt népi egység például a magyarság, akkor ennek a vízrajzi hálózatban is
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kifejezésre kell jutnia) [Prinz 1938: 189]. Given the specific physical and hydrological
features of the Carpathian Basin, Hungarian geographers tendentiously referred to
Greater Hungary even before WWI as an “ideal” formation in terms of physical
geography [Keményfi 2006: 419], and hydrogeography [Keményfi 2008: 114-125].
These views were amplified in the interwar period by Prinz’s “Tisia” concept
about the tectonic development of the Carpathian Basin [first published in Prinz
1926]. Here he argued that a large crystallized massive, once existing where the
Great Hungarian Plain is today, “folded up” the Carpathian Mountains. Thus, he
suggested that the physical and, as a consequence, the political unity of Greater
Hungary had been determined by tectonic processes that occurred millions of
years earlier [Keményfi 2006]. In the light of these arguments, it is no wonder that
many geographers spoke about the restoration of historical boundaries after Trianon as a scientific necessity. For instance, the geomorphologist Jenő Cholnoky,
President of the Hungarian Geographical Society from 1914 until the end of
World War II, and head of the Department of Geography at the Royal Hungarian
Pázmány Péter University (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem) in Budapest between 1921-40 [Fodor 2006: 532-535], wrote about Greater Hungary as
the territory “which belonged to us for a thousand years and necessarily will belong to us again given the relentless consistency of natural laws” (ami ezer esztendeig
a mienk volt s föltétlenül megint a mienk lesz a természettörvények kérlelhetetlen következetességével) [Cholnoky 1937: 5].
During the preparation for the peace negotiations, the Hungarian delegation
developed an even more general concept. Although Hungarian geographers had
traditionally been influenced by their German [Győri 2001], Teleki’s interests shifted towards the specific approach of French géographie humaine (‘human geography’)
as early as the prewar period [Győri and Gyuris 2012: 112]. The human geographical tradition defined as its main goal the identification and analysis of regions as
specific outcomes of the interaction between nature and society. In the lead up to
the peace negotiations after WWI, Teleki and the Hungarian elite were convinced
that the French would play a decisive role in determining the outcome of the talks,
and the geographical shape of postwar Europe. Teleki and his colleagues therefore
deemed it desirable to intensify their adoption of the approaches and language of
then-mainstream French geographers. This assimilation of French geographical
thinking to Hungarian political needs shaped the arguments the Hungarians made
against the new boundaries forged by the Treaty of Trianon, and provided the sci-
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entific basis for their claims that Greater Hungary was a perfect region whose division would be thus against the laws of nature and actual social circumstances. This
argument was already reflected in the 1918 manifesto of the Hungarian Geographical Society [Magyar Földrajzi Társaság, 1918], with the French geographer and
founder of the géographie humaine approach, Paul Vidal de la Blache, becoming the
most cited person. For strategic considerations, the manifesto also contained many
references to Emmanuel de Martonne, a prominent disciple and son-in-law of Vidal, and secretary of the French Comité d’études [Krasznai 2003: 354-355]. Similar
arguments were made at the peace negotiations by the non-geographer Count Albert Apponyi, leader of the Hungarian delegation and former Minister of Religion
and Education (1906-10 and 1917-18). Apponyi put strong emphasis on the geographical unity of Greater Hungary and, making reference to the words of the nineteenth-century French geographer Elisée Reclus (in particular his 1878 Nouvelle
géographie universelle (‘New Universal Geography’)), praised the prewar Kingdom as
“a perfect geographical unit unexampled in Europe” (oly tökéletes földrajzi egység, amely
Európában egyedül áll) [cited in Romsics 2007: 174]. Referring to French representatives of the géographie humaine and adapting their language and approach remained a
basic feature of the works of Teleki and his close colleagues and disciples throughout the interwar period [Győri and Gyuris 2012: 112-113]. Meanwhile, virtually
every geographer who was focused on the (sub)regions of the country depicted
their regions as having been bisected by the postwar boundaries, and drew on their
maps lines splitting the subregions, frequently down the middle, to stress the “erroneous” nature of the new territorial order [Győri 2007].
At this point it is important to underscore, however, that the principles most interwar Hungarian geographers – especially those belonging to the Teleki school –
constantly referred to, could also be utilized to serve profoundly different interests
in other countries. Building on his own work in Wallachia, for example, Emmanuel
de Martonne outlined what he claimed to be “a Romanian region,” one that he
himself identified as an integral unity of mountains, hills, and lowlands. Based on
this idea, he argued that Transylvania as a region with mountains in the center,
surrounded by hills and lowlands, was the Romanian region “par excellence” [de Martonne 1921: 20, cited in Krasznai 2003: 351-352]. This argument, not surprisingly,
was utilized extensively by the Romanian delegation during the peace conference in
order to justify their claim to the territory [Krasznai 2003: 351]. Similarly, whereas
Hungarian geographers referred to Greater Hungary in the Carpathian Basin as
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a nearly perfect round-shaped geographical unit, de Martonne stressed that, by
changing borders, the prewar Romanian “set-square” would be replaced by
a “round and perfect” shape [Palsky 2002: 113].
Beyond physical geographical considerations, Hungarian geographers employed a number of social arguments to expose what they claimed to be the unjust and unsustainable boundaries set by the Trianon Peace Treaty. A main point
was that the new borders contradicted U.S. president Woodrow Wilson’s Fourteen Points aimed at guaranteeing the independence and territorial integrity of all
nations. Given that almost one-third of the ethnic Hungarian population, or approximately 3.2 million inhabitants, were left outside the country’s new boundaries, the peace settlement forced on Hungary could hardly be seen to be fair
[Romsics 2007: 161]. This demographic “fact” was stressed again and again by
interwar geographers in Hungary, with maps revealing the discrepancy between
“the dispersion of the linguistic nation” and the territory of postwar Hungary (fig. 2).
Their goal, it is important to point out, however, was not to create new borders
based on ethnic groupings. Given that large areas of Greater Hungary were in
fact dominated by non-Hungarian people, a rigorous application of the “ethnic
principle” would still have led to significant territorial losses for Hungary. Therefore, this strategy was unacceptable for the interwar nationalist-conservative regime. It was also unacceptable for the vast majority of Hungarian geographers
allied with the political leadership [Győri and Gyuris 2012: 112], and was tolerable
only for the regime’s left-wing and liberal opposition [Romsics 2010: 239]. Hence,
as early as 1918, the geographically-inclined authors of Pro Hungaria stressed that,
on the table of the peace conference, “it shouldn’t be the nationality map, but
rather the relief and drainage map that should be stretched out” (nem a nemzetiségi,
hanem a hegy- és vízrajzi térképet kell kiteríteni) [cited in Hajdú 2000]. It is worth mentioning that representatives of the future Little Entente, i.e., Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia, were also not interested in rigorously applying the ethnic
principle on the basis of nationality statistics. This would have resulted for them
in less territorial gains after the war. They argued that nationality statistics from
prewar Hungary were manipulative in that they identified many non-Hungarian
people as Hungarians. This view was expressed among others by de Martonne
[Bowd 2011: 115] and by the French diplomat Philippe Berthelot at the peace
negotiations [Romsics 2007: 178].
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Fig. 2. Prinz’s map detailing the discrepancy between areas inhabited by native Hungarian
speakers (black) and the boundaries of Hungary after 1920 (white line)
Adapted from Prinz (1938: 257).

Geographers, therefore, instead tended to point out why the application of the
ethnic principle was impossible in the Carpathian Basin. For the peace negotiations,
Teleki compiled an ethnographic map of Greater Hungary commonly referred to as
the Carte Rouge (‘Red Map’), with red used to indicate areas with an ethnic Hungarian majority (fig. 3). The map was intended to depict ethnic relations as precisely as
possible, and to correct some contestable features of “traditional” ethnic maps.
These more traditional maps usually mark each area with a color representing the
dominant nationality in that space. One of the challenges that arises from this rather simplistic form of map making is that it is difficult to represent a multiethnic
region using blocks of color. Hence, mixed population areas seem homogeneous
and population density is not reflected. A loosely populated rural district with
100,000 inhabitants of nationality ‘A’, for example, might be hundreds of times
larger in area than a city with 100,000 inhabitants of nationality ‘B’. This method
underemphasizes nationalities mostly concentrated in cities (e.g. the Hungarians),
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and overemphasizes nationalities forming the majority in vast areas with low population density (the Romanians). To cure these problems, Teleki depicted each nationality with an area proportional to its actual population size, with each square
kilometer representing 100 people. The resulting map was statistically much more
correct than most of its counterparts before, which should not be underestimated
given the vast number of maps serving the political interests of neighboring countries even at the cost of remarkable statistical distortions. (A remarkable example is
a 1919 map prepared for the peace talks by Jules-Eugène Pichon, former French
lector at the University of Prague and a member of Comité d’études, which indicated
the areas Hungary later surrendered to Czechoslovakia as solely non-Hungarian, in
spite of the 1910 census registering 30.3% as Hungarian, see Romsics 2007: 58.).
According to Teleki’s map, people living in areas with a population density below
100 people/sq.km, however, had to be marked not exactly where they were actually
living. Similarly, people of different nationalities living in the same area had to be
depicted at different locations. This opened the door for subjective cartographic
solutions, which simultaneously emphasized the existence of vast uninhabited areas
along the Carpathian Mountains (which definitely existed but were in fact smaller)
and a “compactness” of inhabited areas in Greater Hungary, and an extremely
fragmented ethnic pattern in many districts, suggesting that a righteous setting of
boundaries in accordance with the ethnic principle was practically impossible [an indepth analysis of the Carte rouge is provided by Krasznai 2003: 356-359].
In fact, as Krasznai underscores, Teleki was not the only geographer who tried to
solve such problems. De Martonne also created a map, which was published in
a 1919 atlas alongside articles of Comité d’études. One contestable aspect of this map
was that minorities were depicted only where the dominant nationality did not form
at least 75% of the population. Another point of contention was that nationality
structure was presented by pie charts for cities, but by color shading for rural areas,
thus visually overemphasizing the nationalities dominant in rural districts. As a result,
de Martonne’s map was as much praised in France and Romania as Teleki’s was in
Hungary. In the meantime, both were based on almost identical statistical data, but
conveyed remarkably different impressions in accordance with their underlying political motivations ([Krasznai 2003: 356-360] and national myths [Krasznai 2012: 77-79)].
(In fact, from the late 1930s onwards, Teleki’s disciples tended to work with cartograms where each settlement was represented by a pie chart showing both the number of inhabitants and ethnic division [see Kocsis 2008: 58-67]. This method pro-
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duced a much more accurate image about ethnic relations, but, since it reflected the
complexity of the issue, it could hardly contribute to the political goal of identifying
where “ideal” ethnic boundaries could have been set.)

Fig. 3. Pál Teleki’s Carte Rouge depicting ethnographical conditions in Greater Hungary,
with Hungarian ethnic population marked by red.
Adapted from http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Ethnographic_map_of_hungary_
1910_by_teleki_carte_rouge.jpg

Another important point in interwar Hungarian geography was the complimentary economic nature of the various parts of Greater Hungary, which were
now isolated from each other due to the new boundaries and anti-Hungarian
trade policies of Czechoslovakia, Romania, and Yugoslavia. This argument had
emerged already during the peace negotiations. Apponyi, as head of the Hungarian delegation, did not forget to emphasize the “economic unity” of prewar Hungary [see Romsics 2007: 174]. Thanks to the use of statistics and new methods in
geographical visualization, this issue could also be presented clearly. In terms of
illustrating economic geography, the greatest achievements were later made by
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Andás Rónai beginning in the late 1930s. As a disciple of Teleki, Rónai was
named director of the Institute of Political Sciences in 1939, and one year later
was appointed as university professor of political geography in Budapest [Dövényi 2008: 12]. Rónai had the explicit goal to “reveal and make (post-Trianon
geographical issues) as understandable and striking as possible, even for a nonexpert” (felfedni és a nem szakember számára is minél érthetőbbé és szembeötlőbbé tenni)
[Rónai 1936: 28]. For Rónai, of key importance was to make the general public
aware of the contrast between the “ideal” political and economic geographical
conditions that prevailed in Greater Hungary prior to the war, and the lack of
such conditions under the new territorial order. He took the stance, also compatible with the géographie humaine approach, that a “harmonious” region and country
should not be homogeneous, but a complex network of various areas complementing each other. On the basis of production and consumption statistics for
raw materials produced in agriculture or mining in 1914-15, Rónai argued that
prewar Hungary produced a surplus in most products selected, while the deficit
for other products was also moderate (fig. 4). For the five regions that would later
belong to different countries after 1920, however, enormous surpluses and deficits for different products were coexistent. Rónai underscored the mutually negative outcomes pointing out that the new situation “erodes on both sides the potential of consumption and the standard of living, and reduces economic trade”
(mindkét oldalon a fogyasztási képességet és életszínvonalat rontja s a gazdasági forgalmat
csökkenti) [Rónai 1936: 27]. The conclusion was clear: “Here’s a state territory
ideal by nature, into which human hands have ignorantly intervened” (Ime egy
természettől fogva ideális államterület, amelybe az emberi kéz tudatlanul nyúlt bele) (27). In
general, Rónai provided very vivid insight into the economic relations between
the regions of Greater Hungary that had fallen apart. One should stress here
again, however, that the logic of this reasoning was not unique to Hungarian geography. In fact, de Martonne emphasized how well the various parts of postwar
Romania could complement each other in terms of the economy. For example,
the lowlands (such as the Banat) would produce crops for the mountain districts,
while the latter would provide the former with wood, building stones and water
(Boulineau 2001). Hence, what Rónai mobilized as an argument to delegitimize
the postwar boundaries of Hungary was in de Martonne’s hands a forceful justification of the new order.
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Fig. 4. Production and consumption of some basic raw materials in Greater Hungary and
the five territories it was divided into
Adapted from Rónai (1936: 25).

To justify Hungary’s revisionist goals during the interwar period, Hungarian geographers also mobilized the idea that Greater Hungary had an “ideal” spatial structure,
which they contrasted to what they claimed to be the “artificial” and “unsustainable”
characteristics of Czechoslovakia, Romania, and Yugoslavia. A most remarkable example of this was a study by Rónai (1936), in which he presented cross-sections of Greater
Hungary and postwar Romania and Yugoslavia. Along the cross-section, each region
was represented by a column proportional in height to the regional value of the population density. The resulting maps for Greater Hungary, drawn along the four different
cardinal directions, all showed the highest population density close to the country’s
geographical center, with smaller and slightly decreasing values toward the peripheries
(fig. 5). For Yugoslavia and especially for Romania, Rónai’s maps suggested population
density either changing from one region to another without any regularity, or showing
the highest values in the periphery surrounding poorly inhabited central areas (fig. 6).
Rónai provided no map at all for Czechoslovakia. In his sarcastic words “We have to
entrust the imagining of a similar picture of Czechoslovakia to the reader (…), because
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depicting this endlessly long ribbon-like state territory on a sheet of this size presents
technical obstacles” (Csehszlovákia ilynemű képének elképzelését az olvasó fantáziájára kell bíznunk (…), mert e pántlikaszerűen végtelen hosszú államterület ábrázolása ekkora papiroson technikai akadályokba ütközik) [Rónai 1936: 13].

Fig. 5. Cross-sections of Greater Hungary on the basis of regional population density values
Adapted from Rónai (1936: 14).
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Fig. 6. Cross-sections of postwar Romania on the basis of regional population density values
Adapted from Rónai (1936: 17).

On the basis of these findings Rónai developed a clear argument, one based on
the following stance: “Political geographers have identified as a general rule – with
both common sense and many other sciences related to the organization of state in
full agreement – (that) the division of population in a given state territory is ideal if
settlement is the most dense around the center, and steadily declining toward the
sides” (A politikai földrajzírók általános szabálynak állapították meg – s ezt a megállapítást
a józan ész s egy csomó egyéb, az államszervezettel kapcsolatos tudomány mindenképpen indokolja –, ideálisan akkor oszlik el valamely államterület népessége, ha a központ körül
legsűrűbb a település s ez a szélek felé egyenletesen ritkul) (12). In light of this concept and
his own statistical results, Rónai came to the conclusion that “the distribution of
population in the Carpathian Basin provides a perfect example for a state territory
with ideal population density” (a Kárpátok medencéjének népességeloszlása az ideális
népsűrűségű államterület hibátlan példáját szolgáltatja) (13), and confirmed that Greater
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Hungary was endowed with an “outstanding suitability for a unitary state territory,
contrary to the image of territory and population in the states newly created after
the world war, which are prime examples for state territories with populations falling apart” (egységes államterületnek való kiváló alkalmasságára, szemben a világháború után
teremtett új államok területének és népességének képével, amelyek a széthulló népességű országterületek iskolapéldái) (17). For Romania, he even suggested that it was “simply
wonderful: in a north-south direction it is a perfect opposite of the ideal” (egyenesen
csodálatos: É-D-i irányban tökéletes ellentéte az ideálisnak) (16).
Rónai’s argument was, however, contestable at least on two points. First, he did
not identify the “political geographers” he was referring to when he claimed that
population density decreasing from the center to the periphery is “ideal.” For those
schooled in this field, however, it is not difficult to see here the influence of the
Thünen Model. Johann Heinrich von Thünen was a German landowner who in his
1826 work Der isolierte Staat (‘The Isolated State’) analyzed the agricultural regularities of land use. His point was that in a physically homogenous area, agricultural
activities would form concentric zones around a dominant center, each zone facilitating activities in order to generate optimal profits. Locational rents were expected
to steadily decrease from the center, in accordance with the overall profitability of
activities. Although Rónai did not refer to Thünen in his essay explicitly, one can
reasonably suspect this link given the currency of Thünen’s concept among economic geographers. Moreover, in those years, Rónai’s master, Teleki, with the assistance of some of his close colleagues and disciples, studied the spatial order of agricultural development according to the Thünen concept on both the continental as
well as global scales [Hajdú 1987: 91]. In addition, although Greater Hungary fit
Rónai’s concept due to its centralized urban network with the capital city, Budapest
lying relatively close to the geographical center, most countries of the world would
not have fit it. Such “exceptions” include not only a number of countries that have
exhibited both historical stability and economic prosperity (especially those with
decentralized urban systems such as the United States, Germany, or Switzerland),
but also Hungary itself before the late nineteenth century. Perhaps even more critically, Hungary’s “fit” was an outcome of selecting a “feasible” scale, the regional
one. A local-scale graph, depicting the values of each town and village, would have
provided a much more detailed image, one showing differences between local centers and their surroundings as higher and lower columns all over the country, not
the simple shape in correspondence with Rónai’s concept.
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Fig. 7. Border zones (50 km from within the boundaries) in Central Europe and “main
defense lines” marked with dots. In Prinz’s explanation, the “territory within the border
zone indicates the territorial power of each state.”
Adapted from Prinz (1938: 357).

Interwar geographers in Hungary often referred to challenges of strategic defense after 1920. Even simple maps that noted “main defense lines” (védelmi fővonalak) [Prinz 1938: 357], the “peripheral” zones (for example, 50 km from within
the national boundary), and “central” zones of each county, made it clear that
postwar Central Europe was formed by a set of small countries difficult to defend
in times of war (fig. 7). In terms of statistical analysis, a more sophisticated method was the calculation of népnyomási hányados (‘the coefficient of population pressure’), coming from the Druckquotient (‘coefficient of pressure’) developed in
German geopolitical thought at the turn of the 1910s and 1920s [Rónai 1933:
253]. For the original concept, this coefficient resulted for a given country after
dividing the entire population of neighboring countries by the population of the
given country. This method was adapted both by András Rónai [1933] and Gyula
Prinz [1938], which is no surprise given Rónai’s specialization in thematic mapping and statistics, and Prinz’s reliance on new methods developed in interwar
German geography. Rónai even improved upon the concept in order to take into
consideration the different lengths of a given country’s boundary sections with
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each of its neighbors (thus attributing different “weights” to the neighbors up to
the length of common borders). Finally, he found values for each country in
postwar Central Europe that he judged high. Rónai also tried to carry out the
analysis on another basis, considering not only total population numbers but also
ethnic division. He calculated a modified coefficient as follows: (majority population in neighboring countries in terms of nationality + people with the same nationalities in the given country) / majority population of the given country. This
method resulted in even higher values of the coefficient for most countries in
Central Europe. By this, Rónai’s goal was not to stress a specific and “unjust”
situation of Hungary, but to turn attention to the considerable tensions within the
entire region. In other words, he made an effort to express in the language of
numbers that “the disorder of the minority issue multiplies the quantifiable danger to these boundaries that are weak in terms of nationality” (e nemzetiségileg gyenge
határokat fenyegető veszélyt a kisebbségi kérdés rendezetlensége a számszerűen kimutatható
állapotnak is sokszorosára emeli) [Rónai 1933: 260].
To justify the manifold arguments about the sustainability of Greater Hungary resulting from its physical and economic unity as well as defensibility, geographers often referred to the historical stability of the old boundaries. Indeed,
the “thousand-year-old borders” played a crucial role in the entire revisionist
discourse, even at the level of everyday speech. In fact, given the “traditionalist”
approach of the era, just being “old” legitimized the old borders. For geographers, however, the existence of old boundaries was not simply a traditional
fact, but rather proof of the fundamental power of the geographical factors they
identified. Hence, the stability of the boundaries became a crucial issue for
Hungarian political geography, and led to a remarkable map drawn by Rónai for
his Középeurópa atlasz (‘Atlas of Central Europe’) (fig. 8). (The atlas itself was
a large-scale enterprise to bring together all the geographical arguments that
future representatives of Hungary could make at the expected post-World War
II peace negotiations. It was finished no earlier than 1945, and was printed only
in a few copies [Klinghammer 2008]). The message of the map is clear: the
boundaries of Greater Hungary along the Carpathian Mountains displayed
a historical stability unmatched in Central Europe. Even the southern boundaries, which did not exist during the Ottoman occupation for a considerable part
of the country, proved quite “enduring” compared to most borders in the
neighborhood of Hungary.
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Fig. 8. The stability of “state-frontiers” in Central Europe (1000-1920). Solid lines show how
long a given boundary section existed or has existed (categories begin with “50-100 years”
and last until “901-950 years”). Dashed lines represent “major inland boundaries”
Adapted from Rónai (1945).

Rónai’s map, however, raises important questions. The most striking issue is that
the ridges of the Carpathian Mountains have existed as borders for many hundreds of
years indeed, but not always as international boundaries since, in a legal sense, Hungary
was not sovereign over the entire 920 years depicted on the map. After gradually
becoming part of the Habsburg Empire by the end of the seventeenth century,
Habsburg emperors (and, basically, all foreign powers, too) considered and handled
Hungary as part of the empire, not as a sovereign state, even if the Hungarian nobility
made claims about their country’s sovereignty. Hungary regained full and internationally acknowledged independence no earlier than 1918. Hence, for a long time, most
sections of the country’s borders in the west, north, and northeast were internal
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boundaries in international eyes, ones that were similar to those of the Lands of the
Bohemian Crown after being incorporated into the Austrian Empire (and belonging
to the Austro-Hungarian Monarchy between 1867 and 1918). Hence, following the
logic Rónai used in the legend, these borders should be marked by dashed lines for
this period, while the time intervals of their existence as international boundaries
before the Habsburg domination and after 1918 should not be summarized.
Of course, these borders would then become much less striking, undermining the
intended meaning and visual power of the map. (Beyond some other minor details it
is also remarkable that Rónai did not depict any borders existing for less than 50
years. Thus, post-WWI boundaries of Hungary remained invisible.)
Finally, the political discourse in Hungary between the wars became deeply interconnected with a civilizing discourse. In his 1920 speech at the peace negotiations, Apponyi stressed that “the neighboring nations, due to unfortunate events in
their histories, joined the family of civilized nations later than us” (a szomszédos népek
történelmük szerencsétlen eseményei folytán későbben léptek be a civilizált nemzetek családjába,
mint mi), and they “currently stand for the most part at a lower cultural stage” (jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak). Thus, the setting of new boundaries in
the future should “not be indifferent to the great cultural values of humankind”
(nem közömbös az emberiség nagy kulturális érdekei szempontjából) [cited in Romsics 2007:
169-170]. In accordance with this argumentation, the interwar regime (and especially Count Kuno Klebelsberg, Minister of Religion and Education between 1922-31)
made great efforts to improve education and firmly support national culture in
order to strengthen the “cultural advantage” (kultúrfölény) of Hungarian people. This
was considered key to bringing the country once again to a position where its power would radiate throughout the entire Carpathian Basin. In the words of Klebelsberg: “today it is mainly not the sword, but culture that can defend the Hungarian
homeland and make it great again” (a magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem
a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá) [Klebelsberg 1927: 604].
Geographers of the interwar period also referred in many works to data that
could be utilized to reveal a significant advantage of Greater Hungary over its
eastern, southeastern, and southern neighbors, and in some cases even between
the areas of prewar Hungary dominated by Hungarian and non-Hungarian nationalities. Two statistical indicators were of special importance here due to their
relatively precise statistical collection and easy visualization: literacy rates and
railway density. A remarkable example for the latter is a map by Gyula Prinz, who
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used white lines on a black background to mark the areas lying within 10 km of
railway lines (fig. 9). The harsh contrast had an explicit message: “the vast whiteness of the inner country (…) jubilantly advertises the country’s advancement,
and through this its commonalities with neighboring western countries” (az ország
belsejének hatalmas fehérsége (…) ujjongva hirdeti az ország előrehaladottságát és ebben
a nyugati szomszéd országokkal való közösségét). Or, in another interpretation: “it is
hard to notice the country’s western boundary in this figure. But it is just as easy
to notice the other ones” (az ország nyugati határát nehéz észrevenni ezen az ábrán.
De annál inkább a többit) [Prinz 1938: 96-97].

Fig. 9. Districts more than 10 km away from railway lines, marked by black
(“dark patches” in Prinz’s words). Dotted lines represent the main rivers
Adapted from Prinz (1938: 96).

Beyond such attempts to stress the superiority of Hungary in terms of culture
and civilization, a work by Prinz and Teleki [1937] explicitly presented Hungary
as the link between the center and periphery of Europe, and a torchbearer of
European civilization for countries in the east and southeast. The authors depicted here the “rings” of “European civilization and embourgeoisement” (fig. 10),
with Brussels marked as the center. According to Prinz and Teleki: “Brussels is
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identified as the geometric center of the culture that achieved the highest universal level in progress, the so-called full culture; the boundary line of this area extends
along a radius of one thousand kilometers from Brussels” (a haladásban legmagasabb
egyetemes fokot elért, úgynevezett teljes kultúra területének geometriai központjaként Brüsszelt
állapították meg, ennek a területnek (…) határvonalát pedig Brüsszel ezer kilóméter hosszú
sugarának körében) [Prinz and Teleki 1937: 19; emphasis in the original]. The authors did not explain exactly who and how they identified these centers and borders. Yet, in the related chapter, they made references to the advanced level of
agriculture, the imprint of human activity on the landscape, literacy, demographic
features (for example, birth, death and infant mortality rates), and the development of railway networks (19-44). At this point, the study follows a complex argument. First, it claims that “Hungary receives the insemination of progress definitely through one gate, the western one (since the modern era)” (Magyarország
határozottan egy kapun, a nyugatin keresztül kapja (…) (az újkor óta) az előrehaladás megtermékenyítését) (43; emphasis in original). Second, the authors make it clear that
“the road of progress has a single line” (a haladás útjának egyetlen vonala van) (43).
This means that the southeastern peripheries of the continent by necessity have
to follow the same road of progress the West was proceeding along, and that they
can only access progress from one direction, which leads through Hungary.
Third, they underscore that the few examples on the periphery of some direct
links with Western Europe are insignificant and cannot promote real progress in
these areas. As they write: “The western influence (of Western Europe) (…) that
is expressed in the cityscapes of a few capital cities (Bucharest, Athens), is nothing more than an insignificant color stain” (Az a nyugati hatás (de l’Europe occidentale)
(…) ami néhány főváros (Bukarest, Athén) utcaképeiben jut kifejezésre, csak jelentéktelen
festékfolt) (44). To this they add that “the vibrancies of London and Paris also get
follow a geographical path to the Balkans, one that passes through Hungary”
(London és Párizs kisugárzásai is a maguk földrajzi útján, Magyarországon át jutnak a
Balkánra) (44). Given the authors’ expectation that the country can fulfill its mission only if it keeps its strength and unity, the revision of Hungary’s boundaries
becomes a European question of civilization. This reasoning certainly fit the demand of its time. The interwar political discourse in France as well as Britain was
strongly influenced by visions of an integrated continent that would secure Europe’s future [Heffernan 2007] (these visions ran parallel with colonial discourses
that still presented colonization in terms of a civilizing mission). The study by
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Prinz and Teleki, however, could provide neither a firm justification for how
categories of “progress” and “civilization” should be defined, nor a detailed explanation for why progress followed a single line, and why the spots of western
influence in Romania or Greece, for example, were just “insignificant color
stains.” Why, in turn, was Hungary the gatekeeper to progress for nations on the
eastern and south-eastern periphery? Though the concepts floated by Prinz and
Teleki were formulated in a language that was potentially attractive to “Western”
and Hungarian politicians and scientists alike, their justification lacked clarity, and
more importantly a legitimate moral and political foundation.

Fig. 10. The rings of “European civilization” and “embourgeoisement.” Note the eastward
protrusion on the front line of “progress” along Greater Hungary’s
eastern and southeastern boundaries
Adapted from Prinz and Teleki (1937: 21).
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Conclusion
From the very beginning, geography, just as any other knowledge set, has never
functioned in isolation, but rather has evolved within a dynamic social, economic,
and political context. As a consequence, it has never been independent from the
political power, with which its mutual cooperation intensifying remarkably during
the age of colonization and the emergence of nation states, only to achieve an unprecedented level during World War I. Beyond generating knowledge that the military needed in order to plan war operations, geography proved even more useful in
creating propagandistic knowledge to influence not only the general public, but also
the leaders and intelligentsia of allied, neutral, and enemy countries alike. Thematic
maps, combining the legitimate authority of science with the power of visual media,
turned out to have an especially high value for engineers of the war machine and
architects of the new postwar order.
Given the massive territorial claims made by many of its rivals in the European
political arena, Hungary was no exception to this. Having functioned as a firm supporter of the country’s geopolitical goals since its inception, Hungarian geography
as a discipline gained in importance and prestige in the eyes of the postwar political
regime. Beginning with the preparations for the peace conference, and then continuing into the entire interwar period, geographers made great efforts to provide
arguments for sustaining, and after 1920, reestablishing Greater Hungary. These
arguments embraced: the geographical unity of the Carpathian Basin in terms of
both elevation and drainage systems; the impossibility of rigorously applying the
ethnic principle; the economic unity and complexity within the Carpathian Basin;
the strategically weak borders; and the resulting political instability in Central Europe. Some geographers also referred to the image of a “harmonious” prewar Hungary in terms of center-periphery relations, or to the historical stability of the old
boundaries as proof that Greater Hungary had been founded in accordance with
scientific laws. Furthermore, revising the boundaries of postwar Hungary was also
presented as a crucial prerequisite for an efficient expansion of European civilization and culture (especially toward the Balkans), and thus was seen as being in the
interest of the entire continent.
Thematic maps and statistical figures were used extensively to underscore and
popularize these arguments, although their substantiation was problematic at several points. Yet, because they seemed quite convincing, it is not surprising that their
main underlying conceptual units (as elements of a geopolitical “toolkit”) were to
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be found in many other countries’ official propaganda as well. The fierce rivals of
Hungary were no exception. They used many concepts and methods similar to
those in Hungary in order to justify profoundly antithetical goals. Isaiah Bowman,
the chief expert of geography of the U.S. delegation at the peace conference,
grasped this phenomenon in his memoirs: “Each one of the Central European
nationalities had its own bagful of statistical and cartographical tricks. When statistics failed, use was made of maps in colour. It would take a huge monograph to
contain an analysis of all the types of map forgeries that the war and the peace conference called forth. A new instrument was discovered – the map language. A map
was as good as a brilliant poster, and just being a map made it respectable, authentic. A perverted map was a life belt to many a foundering argument.” [Bowman
1921: 142; cited in Palsky 2002: 113]. We can add that Bowman’s words could have
referred not only to World War I and the peace negotiations, but to the entire interwar period.
In light of this article one can reasonably raise the question about the motivations of the geographers who produced the material presented above. My point is
that present day researchers can and must learn from the past of their discipline.
It is also important, however, to avoid coming to simplistic conclusions about “unscrupulous” scientists or “guilty” disciplines [on how this played out in the communist period see Győri and Gyuris 2012: 114]. Rather, geopolitical rivalry and later
the war itself gradually militarized every sphere of life, including science and personal views. On all sides we see scientists devoted to their discipline, loyal to their
homelands, and maybe loving some other nations as well, but who also hold to
a firm belief that their work can contribute to a just world. Scientists who found
themselves in situations where they considered adopting geographical science to
geopolitical interests their personal responsibility, and maybe saw this the only opportunity they had to represent the most fundamental values they believed in.
In my view, a possible and valid moral conclusion about the findings presented in
this article is thus that the entire society, but perhaps especially politicians and the
intelligentsia (including geographers), have a responsibility to do their best under
peaceful circumstances to avoid situations which, if they emerge, will most likely or
even unavoidably lead to the militarization of the mind. The goal, in the end, is not
to try to win wars, but to avoid them.
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87(2): 39-100.

S t r es z c ze n i e
Całe dzieje struktur terytorialno-politycznych na Cejlonie liczące 2560 lat to walka dwóch
nacji syngaleskiej i tamilskiej o terytorium, a także zdominowanie strony przeciwnej.
W artykule dokonano analizy zmian struktur polityczno-terytorialnych, które zachodziły
w historii Cejlonu i ukazano walkę o przestrzeń i władanie nad wyspą toczoną przez Syngalezów i Tamilów. Zrelacjonowano też ostatni (jak dotychczas) akord tej rywalizacji,
klęskę Tamil Ilamu i odbudowę wyspy po ponad trzydziestu latach wojny domowej.
Słowa kluczowe: Sri Lanka, historia polityczna, zmiany terytorialne, konflikt zbrojny

Uwarunkowania przyrodnicze
Sri Lanka, z racji położenia na wyspie Cejlon, cechuje się izolacją geograficzną.
Nie jest to jednak izolacja absolutna, stanowiąca poważną barierę dla wędrówek
ludów. Nie wymusza ona bowiem podejmowania dalekomorskich wypraw. Od
subkontynentu indyjskiego wyspa oddzielona jest Cieśniną Palk, o szerokości 55 km
[Sri Lanka 2006: 38]. Nawet ta odległość nie ma znaczenia, gdyż w cieśninie leży
archipelag wysepek zwany Mostem Adama (lokalnie określany także jako Most
Ramy), stanowiący łukowaty łańcuch wysp, a częściej skał i mielizn, w którym odległości pomiędzy poszczególnymi „ogniwami” dochodzą maksymalnie do 3,5 km,
a otaczające je morze nie przekracza głębokości 1 m. Dlatego Most Adama jest
naturalnym łącznikiem Cejlonu z kontynentem i od zawsze stanowił drogę migracji
kolejnych fal populacji z Indii na Cejlon, co w dużym stopniu kształtowało zmienność polityczno-terytorialnych jednostek na wyspie.
Ukształtowanie powierzchni samej wyspy też nie stanowi znaczących barier dla
migracji. Wprawdzie w centralnej i południowej części Cejlonu znajduje się masyw
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górski, złożony z trzech pasm o przebiegu północny-zachód – południowywschód, północne pasmo Knuckles (zwane też Dumbara), o kulminacji 1904 m.
n.p.m., środkowe Piduru (Pidurutalagala 2524 m n.p.m) i południowe Sabaragamuwa (Gongala 1358 m n.p. m.), to w praktyce poprzecinane dolinami rzek i obniżeniami góry i wyżyny nie stanowią istotnej przeszkody komunikacyjnej. Najbardziej
znanym i najczęściej odwiedzanym turystycznie jest nieco izolowany Szczyt Adama
(2243 m n.p.m.) w paśmie Piduru [Sri Lanka Map 2015].
Odległość pomiędzy najbliższym lądem w kierunku południowo-zachodnim jest
już znaczniejsza. Od Malediwów dzieli Cejlon dystans 730 km, a w kierunku
wschodnim od Sumatry aż 1480 km. W kierunku południowym od Cejlonu najbliższym lądem jest Antarktyda, oddzielona 7 800 km Oceanu Indyjskiego.
Niewielki obszar wyspy (65 268 km2), sprawia, że rzeki wypływające z centralnego masywu górskiego we wszystkich kierunkach nie są duże (najdłuższa Mahaweli
ma zaledwie 334 km długości), a zatem również nie stanowią one bariery komunikacyjnej [Rotter 2006: 251]. Ewenementem jest fakt niewystępowania na Cejlonie
naturalnych zbiorników wodnych, wszystkie istniejące są pochodzenia antropogenicznego [Rivers… 2004].
Wyspa zbudowana jest z prekambryjskich gnejsów, kwarcytów i łupków, a na
północnym-zachodzie także z osadów trzeciorzędowych i młodszych. W niektórych miejscach wybrzeża znajdują się rafy koralowe.
Cejlon pomimo małej powierzchni jest silnie zróżnicowany klimatycznie, część
południowa leży w strefie klimatu równikowego, a północna zwrotnikowego. Na
klimat oddziałują wiatry monsunowe zmieniające swój kierunek zgodnie z porami
roku, z czym wiąże się odmienny rozkład opadów.
Cała północ, wschód i południowy-wschód wyspy leży w strefie suchej obejmującej ponad 58% powierzchni Cejlonu. Fragment południowo-zachodni jest strefą
wilgotną (zajmuje niespełna 20% powierzchni), a pomiędzy nimi, łukiem od środkowej części wybrzeża zachodniego do wybrzeża południowego, ciągnie się niezbyt
szeroka (22% powierzchni wyspy) strefa przejściowa między wilgotną i suchą (ryc. 1).
Warunkuje to występowanie gleb brązowo-czerwonych w strefie suchej i laterytowych
czerwono-żółtych w strefie wilgotnej. Również roślinność jest silnie zróżnicowana.
W strefie wilgotnej są to lasy równikowe, dziś już mocno przetrzebione i zastąpione
obszarami upraw. W strefie przejściowej jest to wilgotny las podrównikowy, w terenach górskich nadal w dużej części zachowany. Natomiast w strefie suchej, obok
niewielkich fragmentów tego lasu, występuje głównie roślinność sawannowa [Rotter
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2006: 251]. To zróżnicowanie klimatyczno-glebowo-roślinne Cejlonu ma oczywiste
przełożenie na formy zagospodarowania przestrzeni oraz jej potencjał alimentacyjny
i również wpływało na kształtowanie się państw na wyspie.

Ryc. 1. Strefy klimatyczne na Cejlonie
Fig. 1. The climate zones in Ceylon
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministry of Mahaveli Development and Environment,
http://www.climatechange.lk/ Climate_Profile.html [3.03.2016].

Pochodzenie ludności, dzieje osadnictwa na Cejlonie
i pierwsze migracje
Lankijska legenda głosi, iż to właśnie na Cejlonie był raj, w którym Adam i Ewa dali
początek ludzkości. Na Szczycie Adama znajduje się nawet odbicie jego stopy [Bonifat’eva, Sučkov 1985: 19]. Faktycznie jednak wyspa nie była kolebką humanoidów, a
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szlakiem, którym przybyli na Cejlon z subkontynentu indyjskiego był archipelag Mostu
Adama. Nastąpiło to zapewne ok. 500 tys. lat temu, gdy Cejlon nie był jeszcze wyspą.
Okres paleolitu jest na Sri Lance bardzo słabo zbadany. Liczniejsze stanowiska archeologiczne w okręgu Ratnapura dokumentują dopiero okresy mezolitu i neolitu
i dotyczą kultury Balangody. Człowiek ówczesny zamieszkiwał jaskinie, używał ognia
i uprawiał ziemię. Prawdopodobnie upadek tej kultury wiąże się z pierwszą, historycznie udokumentowaną, falą przybyszów z Indii, która napłynęła w V w. p.n.e. Są
jednak przesłanki, aby sądzić, iż w trudno dostępnych rejonach Gór Sabaragamuwa
kultura ta przetrwała aż do ok. 1000 r. n.e. [Kusio 2002: 254].
Za autochtoniczną ludność Cejlonu uważa się Weddów, chociaż dzisiejsi przedstawiciele tego ludu są faktycznie mieszanką ludności autochtonicznej, z napływową
ludnością syngaleską i tamilską [Shukri 1990: 261; Seligmann C.G, Seligmann B.Z.
1911: 26]. Antropologowie wiążą Weddów zarówno z pierwotnymi dla Afryki Południowej ludami z rodziny Khoisan, do której należą też Buszmeni, jak również z australijskimi Aborygenami [Lord, Bell 2007: 61; Perera 1990: 148]. Ta licząca dziś zaledwie ok. 400 osób populacja, zamieszkująca do niedawna górzyste południe wyspy
(region Malaja Rata), choć współcześnie używa języka syngaleskiego, to zachowała
słowa pochodzące z języka innego niż indoaryjski. Dziś większa koncentracja ludności wedyjskiej znajduje się jedynie na wschodzie Sri Lanki, w wioskach koło Mahiyangany. Antropologicznie stanowią typ aborygeński, a ich przynależność rasowa jest
dyskusyjna. Niektórzy kwalifikują ich do ludności czarnej, podobnie jak drawidyjską
populację południowych Indii. Jest też grupa zwana Weddami Wschodniego Wybrzeża, która posługuje się językiem tamilskim [Attanapola, Lund, 2013: 175].
W tradycji lokalnej mitologii, zapisanej w postaci eposu Mahawamsa (Wielka Historia), określanego, jako kronika wyspy, przybycie tej populacji wiąże się z postacią
księcia Widźaja [The Mahāvaṃsa…, 1912]. Władca ten, pochodzący z Gudżaratu
w Indiach Północno-Zachodnich, miał dokonać inwazji na środkową część zachodniego wybrzeża Cejlonu, koło Puttalam, skąd idąc w górę biegu rzek opanował
wnętrze wyspy [Kusio 2002: 254]. Widźaja miał poślubić Kuweni z wedyjskiego
plemienia Jakśa, z którą spłodził syna i córkę [Lord, Bell 2007: 61; Bandara, Tisdell
2005: 1]. Od tego potomstwa Weddowie wywodzą swoje pochodzenie.
Napływ ludności syngaleskiej z północy Półwyspu Indyjskiego nastąpił w V w.
p.n.e. Ta grupa etniczna także wywodzi swe pochodzenie, zgodnie z Mahawamsą, od
księcia Widźaji z kasty kszatrija [Perera 1988: 5]. Założycielami tego ludu miała być
babka tegoż księcia Suppadewi, będąca córką króla Wangi (Bengalu) i księżnej Kalingi
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(Orissy). Suppadewi uciekła z rodzinnego domu, do kraju Lada (lub Lala, obecnie
Gudżarat) i tam miała poślubić lwa (sinha), stąd nazwa ludu Sinhala (dzieci lwa).
W wieku 16 lat jej syn Sinhabahu wraz matką i siostrą przeniósł się w gęściej zasiedlony region, a lew w poszukiwaniu swojej rodziny spustoszył tę okolicę, ale został
zabity przez syna. Po śmierci króla Wangi jego następcą wybrano Sinhabahu, ale ten
wkrótce porzucił swe królestwo i założył miasto Sinhapura w kraju Lada. Ożenił się
z siostrą, z którą miał 16 synów. Najstarszy syn Widźaja okazał się awanturnikiem
i ojciec musiał go wygnać z miasta. Wówczas Widźaja wyruszył w rejs z 700 kompanami, najpierw do zachodnioindyjskiego portu Supparaka (dziś Sopara na północ od
Bombaju), a stamtąd popłynęli na Tambappanni (sanskrycka nazwa Cejlonu), gdzie
dotarli w dniu śmierci Buddy (czyli pomiędzy 563 i 483 r. p.n.e.) [Codrington 1926:
11; Lord, Bell, 2007: 63]. Miejsce to określa się jako położone na południowym brzegu ujścia Aruwi Aru [Seneviratna 1987: 8]. Ze związku Widźaji z duchem „jakśa”
(Kuweni) mieli się narodzić dziewczynka i chłopiec, pierwsi Weddowie. Widźaja
z pomocą Kuweni pokonał inne demony zamieszkujące Siriwatthu i Lannapurę (dziś
wzgórza Laygale i Laggala) [Upham 1833: 172]. Wedle jednych przekazów „jakśa”
i wężowe demony „naga” to istoty baśniowe [Perera 1988: 4], ale przeważają teorie, że
za tymi nazwami kryją się pierwotne plemiona weddyjskie, za czym przemawia fakt, iż
wchodziły one w związki z najeźdźcami i płodziły z nimi potomstwo.
Ostatecznie Widźaja sprowadził żonę z subkontynentu indyjskiego, księżniczkę
pandjańską, ale potomstwa się nie doczekał. Dążąc do utrwalenia władzy rodu chciał
sprowadzić z Gudżaratu swego młodszego brata, lecz ten nie przybył, a jedynie wysłał swego najmłodszego syna Panduwasę, który przejął schedę po Widźaji.
Mit ten jest głęboko zakorzeniony w historiografii lankijskiej, tłumaczy pierwsze
związki Syngalezów z Weddami. Przybycie Panduwasy kojarzone jest z drugą falą
osadnictwa z Indii, tym razem z Bengalu i Orisy [Kusio 2002: 254].
Syngalezi (Sinhala) zdominowali populację wyspy i utworzyli pierwsze państwo
w północno-zachodniej części Cejlonu (Radźarata), które istniało w okresie IV w.
p.n.e. – X w. n.e. Jego stolicą była Anuradhapura.
Po zasiedleniu wyspy przez Syngalezów przyjęło się ją nazywać Sinhala dwipa
(wyspa Syngalezów). Starożytni Grecy importowali z Cejlonu perły i nazywali wyspę
Taprobane (Taprobanam), a później Palaisimundu, co odnotował podróżnik i historyk Megastenes ok. 300 r. p.n.e. w pracy Indika [Lord, Bell 2007: 15, 22]. Arabowie określali Cejlon mianem Serendib, co było uproszczoną syngaleską nazwą wyspy [Kusio 2002: 254]. Chińczycy, którzy znali Cejlon wcześniej niż Europejczycy,

44

Ma re k S ob cz yńs ki

nazywali go Si-lan i od tego określenia ukuto nazwę portugalską Ceilão, holenderską
Zeylan i angielską Ceylon. Natomiast Syngalezi swoją ojczyznę nazywali Lanka.
Kiedy w 1972 r. zdecydowano o rezygnacji z kolonialnej nazwy państwa nazwano je
Śri Lanka (Święta lub Piękna Lanka).
Pierwsi osadnicy z Indii byli zapewne wyznawcami hinduizmu, ale w latach 273-236
p.n.e. indyjski cesarz Aśoka Wielki, z dynastji Maurjów, rozesłał misjonarzy we wszystkich kierunkach z zadaniem szerzenia buddyzmu. Cejlon potraktował szczególnie, gdyż
posłał tam własnego syna (wedle innych źródeł – brata), księcia Mahindę Bhikku (Mahendra). Ten miał spotkać w trakcie polowania, w okolicy Mihintale, króla Anuradhapury Tissę (panował w okresie 250-210 r. p.n.e.). Przybysz zapytał króla o owoc mango
i w trakcie rozmowy nakłonił go do akceptacji nowej wiary, za co monarchę nagrodzono tytułem Dewanampija (Drogi Bogom) [Obeyesekere 1911: 16]. Dalszą część misji
kontynuowała siostra Mahindy, księżniczka Sanghamitta, która przywiozła z Indii relikwie (obojczyk Buddy i jego miskę żebraczą) oraz gałązkę świętego drzewa Bo [Kusio
2002: 254-255, Lord, Bell 2007: 26, 77]. Figowiec, który wyrósł z tej gałązki uchodzi za
najstarsze drzewo świata i jest obecnie miejscem kultu religijnego w Anuradhapurze
(fot. 1), a w pobliskiej świątyni Thuparamaja przechowuje się pozostałe relikwie Buddy
[Cave 1904: 51]. Sam Budda, wedle przeświadczenia Syngalezów, miał czterokrotnie
odwiedzić Cejlon [Obeyesekere 1911: 2, 17], i choć nie znajduje to potwierdzenia
w źródłach historycznych, to miejsca związane z domniemanym pobytem są uznane za
święte. Teksty sprowadzone na wyspę przez Mahindę przetłumaczono na język palijski,
z którego wywodzi się współczesne pismo syngaleskie. Cejlon stał się centrum buddyjskiego kanonu pali. Tutaj w Aluwiharze spisano Tripitakę, święty tekst therawady,
a w Kandy znajduje się największa buddyjska relikwia – ząb Buddy. Buddyzm stał się na
Cejlonie religią państwową [Kusio 2002: 254] a stupy stały się stałym elementem cejlońskiego krajobrazu, współcześnie zaś główną architektoniczną atrakcją turystyczną [Elkanidze 1990: 53; Ranaweera 2004].
Zasadnicza tamilska fala osadnicza pojawiła się na wyspie dopiero w X w., ale już
w III w. p.n.e. lud ten, albo jego drawidyjscy protoplaści, przybyli z subkontynentu
indyjskiego lądem przez Most Adama [Kusio 2002: 255; Lord, Bell 2007: 66]. Stanowiska archeologiczne w Pombarippu, na północnym-zachodzie Cejlonu, świadczą
o podobieństwie kultur z odkryciami megalitycznymi z południowych Indii. Również
syngaleskie kroniki odnotowują kontakty tego ludu z państwami tamilskimi na Półwyspie Indyjskim, co potwierdzono licznymi wykopaliskami [Bopearachchi 2004a,b].
Niejednokrotnie najeźdźcy tamilscy zasiadali na tronie w Anuradhapurze, a w X w.
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ostatecznie ją podbili. W 145 r. p.n.e. tamilski general z państwa Kola, o imieniu Elara
zdobył Anuradhapurę i władał nią przez 44 lata, co podaje Mahawamsa [The
Mahāvaṃsa…, 1912: XXI, 20, 13]. Tamilowie jeszcze dwukrotnie w I w. p.n.e. i V w.
n.e. władali północną częścią Cejlonu [Kusio 2002: 255].

Fot. 1. Święte drzewo Bo w Anuradhapurze
Fot. 1. Sacred Bo tree in Anuradhapura
Fot. Marek Sobczyński

Aż do IV w. n.e. Tamilowie też wyznawali buddyzm, a koegzystencja z Syngalezami była pokojowa. Zdecydowany podział etniczny i religijny wyspy zaczął się
późno, bo w XIV w., kiedy na skutek najazdów z Indii wyznawców hinduizmu
tamilska północ i syngaleskie południe zróżnicowały się religijnie i językowo.
Trzecia grupa etniczno-religijna Cejlonu – Muzułmanie, to potomkowie arabskich kupców, którzy eksplorowali Ocean Indyjski. Pierwsze kontakty nastąpiły
jeszcze w starożytności, kiedy Arabowie mieli swoją ulicę w Anuradhapurze, gdzie
handlowali końmi i przyprawami [Zulkiple, Jazeel 2013: 183]. Wówczas jednak nie
byli jeszcze wyznawcami islamu, który rozprzestrzenił się na zachodnim wybrzeżu, od Galle po Dżafnę, dopiero w VII w. Arabowie monopolizowali europejski
handel z Cejlonem, aż do pojawienia się tu Portugalczyków. Po zajęciu przez nich
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wybrzeża muzułmanie schronili się w Królestwie Kandy, we wnętrzu wyspy, zaludniając miasta Gampola, Mawenella, Welimada i Akuressa, gdzie nadal żyją
[Lord, Bell 2007: 71]. W okresie kolonizacji holenderskiej i brytyjskiej na cejlońskie plantacje sprowadzano też robotników z Indonezji i Malajów, także muzułmanów [Zulkiple, Jazeel 2013: 185]. Z Półwyspu Kucz Brytyjczycy sprowadzili
też muzułmanów indyjskich.
Dominującą populacją Sri Lanki, według spisu powszechnego z 2011 r., są buddyjscy Syngalezi, którzy stanowią 75% populacji kraju i zdominowali ponad 77%
obszaru wyspy (ryc. 2). Drugą grupą etniczno-religijną są hinduistyczni w większości
Tamilowie, dzieleni w statystyce na dwie podgrupy, autochtonicznych Tamilów lankańskich i relatywnie niedawno przybyłych z subkontynentu (w czasach kolonizacji
brytyjskiej) Tamilów indyjskich. Pierwsza grupa stanowi 11% populacji i dominuje na
obszarze prawie 17% na północy i wschodzie wyspy, natomiast Tamilowie indyjscy,
stanowiący nieco ponad 4%, sprowadzani do pracy na plantacjach, zamieszkują
w różnych miejscach, ale ich dominacja zaznacza się tylko w trzech enklawach
w Masywu Centralnego na obszarze stanowiącym jedynie niespełna 2% powierzchni
wyspy. Znaczącą w strukturze etniczno-religijnej grupę stanowią Muzułmanie (etnicznie potomkowie Arabów, Malajów, Bengalczyków), zwani tu Maurami, stanowiący ponad 9% populacji i dominujący w kilku enklawach na powierzchni stanowiącej
niespełna 4%, na obu wybrzeżach wyspy. Niespełna 1% powierzchni Sri Lanki zajmują obszary mieszane, w których żadna z grup etnicznych nie przeważa.
Ludność europejska pojawiła się na Cejlonie dopiero w XVI w. Związki kolonistów portugalskich i holenderskich z ludnością miejscową, tak syngaleską jak i tamilską, doprowadziły to powstania niewielkiej społeczności mieszanej, która poczuwa się do pochodzenia holenderskiego i określa się mianem Burgherów (mieszczan) lub Dutch Burgherów (mieszczan holenderskich) [Lord, Bell, 2007: 73; Boxer
1980: 226-227]. Według spisu z 2011 r. Burgherów jest niespełna 40 tys. (czyli
0,19% populacji wyspy).
Szerzenie wiary chrześcijańskiej na wyspie przypisuje się św. Tomaszowi Apostołowi, który przybył w 52 r. n.e. z misją do indyjskiej Kerali, a wiara miała, za jego
pośrednictwem, dotrzeć w 72 r. na Cejlon, czego dowodem jest archeologiczne
odkrycie krzyża z Anuradhapury [Elias 2004: 203]. Znaczniejszy napływ chrześcijan
wiąże się jednak dopiero z europejską kolonizacją, najpierw portugalską, od 1505 r.
(katolicyzm), następnie holenderską, od 1656 (kalwinizm), i wreszcie brytyjską od
1796 r. (anglikanizm).
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Ryc. 2. Obszary dominacji etnicznej na Cejlonie [2012 r.]
Fig. 2. Ethnic domination regions in Ceylon
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_
of_Sri_Lanka#/ media/File:Sri_Lanka_-_Ethnicity_2012.png [4.04.2016].

Przedkolonialne struktury polityczno-terytorialne na Cejlonie
Struktury ponadplemienne
Ponieważ za pierwotną ludność uznaje się weddyjskie plemiona Jakśa i Naga, to
właśnie im przypisuje się utworzenie na wyspie pierwszych struktur terytorialnych.
Konkretnie wskazuje się na zamieszkujące północ wyspy plemię Naga, które na
półwyspie Dżafna miało stworzyć związki przestrzenne określane jako Nagadipa
i Kelanija (ryc. 3).
Pierwsze z nich znajdowało się na północy Cejlonu, z siedzibą władcy na wysepce
Nainativu (tamil. Manipallavam), w Cieśnienie Palk, która pojawia się w historiografii
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Tamil Nadu jako Manimekalai. Wyspa odnotowana jest także w Mahawamsie, a nawet
źródłach greckich. Ptolemeusz, opisując terytoria tamilskie, w I w. n. e., wspomniał
o wyspach wokół Półwyspu Dżafna, pod nazwą Nagadibois. Od tej wyspy uformowała się nazwa całego półwyspu Dżafna, pierwotnie brzmiąca Nāka Tivu. Ptolemeusz nazwał Nagów czcicielami węży i określił, jako lud drawidyjski, posługujący się
językiem tamilskim [Seneviratna 1987: 6]. Są też poglądy, że Nagowie nie byli Tamilami, lecz ludem odrębnym [Holt 2011: 74]. Nagowie przybyli z tamilskiego królestwa
Chera położonego na subkontynencie, gdzie zajmowali się ochroną granic, murów
obronnych i oddalonych fortec. Wówczas znani byli pod nazwą Nayinaar.

Ryc. 3. Cejlon w czasach przedpaństwowych oraz historyczne regiony wyspy
Fig. 3. Ceylon in pre-state times and the historical regions of the island
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kusio 2002: 256;
https://sirimunasiha.files.wordpress.com/2011/08/ancient-map.jpg;
https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Sri_Lanka [3.03.2016].
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Wedle tradycji Mahawamsy Budda podczas drugiej wizyty na Cejlonie, w VI w.
p.n.e., miał rozstrzygnąć spór pomiędzy władcami Nagów z Nagadipy i Kelaniji
o bogato zdobiony tron [The Mahāvaṃsa… 1912: 7].
Królestwo Kelanija, druga struktura Nagów, obejmowało zachodnią część Cejlonu, a siedziba władcy znajdowała się jakoby w dzisiejszym przedmieściu Kolombo, o tej samej nazwie, nad rzeką Kelani. O historii tych jednostek wiemy z inskrypcji naskalnych pochodzących z III w. p.n.e. [Weerakoon 2002]. Nowsze badania
wykazują jednak, iż Kelanija rozciągała się nad rzeką Heda, w pobliżu wschodniego
wybrzeża, nad Zatoką Arugam koło wsi Panama, co jest sprzeczne z dotychczasową lokalizacją. Co ciekawe przesuwają one okres istnienia tego królestwa na czasy
dużo późniejsze, niż przed przybyciem Widźaji, i wiążą je z ucieczką na południe,
w 237 r. p.n.e., wnuków obalonego władcy Radźaraty.
Królestwo Radźaraty (Anuradhapury)
Założycielem pierwszej legendarnej struktury polityczno-terytorialnej na Cejlonie był książę Widźaja, który w 543 r. p.n.e. osiedlił się w delcie rzeki Malwathu,
zajmując część zachodniego wybrzeża rozciągniętą pomiędzy współczesnymi miejscowościami Chilaw (Prow. Zachodnia) i Mannar (Prow. Północna). Pierwsza siedziba władcy znajdowała się prawdopodobnie w okolicy Puttalam i nazywała
Tammana Nuwara [Upham 1833: 2, 176]. Struktura ta, podobnie jak cała wyspa,
nazywała się Tambappanni (ryc. 3). Postępując w głąb wyspy wodzowie Widźaji
poszerzali terytorium państwa i zakładali kolejne miasta – Anurādhagāma (dziś koło
Anuradhapury, nad rzeczką Malwatu), Upatissagāma (zwana też Upatissanagara,
dziś nad rzeczką Kanadara, 13 km na północ od Anuradhapury), Udźdźeni (lub
Udjana). Wszystkie zatem osiedla nowych osadników ulokowano nad rzekami,
w północnej i zachodniej części Cejlonu, pomiędzy ujściami rzek Malwathu i Kala
[Perera 1988: 5]. Było to związane z podstawową formą gospodarowania, uprawą
ryżu, dla którego ważne były względnie wyrównany teren i łatwość nawadniania, za
pomocą kanałów [Ross, Matles 1990: 10]. Rządy księcia Widźaji trwały 38 lat. Przybycie z Indii następcy bezdzietnego władcy, księcia Panduwasy, nastąpiło w rok po
śmierci Widźaji i w tym czasie krajem rządzili ministrowie.
Na czoło wysunął się wówczas nadworny kapłan Upatissa, który jako regent założył nową stolicę nazwaną jego imieniem Upatissa Nuwara (zwana też Widźtapura). Miasto położone było ok. 100 km na północ od Tambappanni, prawdopodob-
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nie koło dzisiejszego Mannaru. Po przybyciu na Cejlon Panduwasy, w 505 r. p.n.e.,
Upatissa dobrowolnie ustąpił z tronu [Obeyesekere 1911: 8].
Panduwasa poślubił córkę kuzyna Buddy Sakja Pandu, której sześciu braci także przybyło na wyspę, dzieląc ją między siebie i zakładając kolejne miasta, którymi
władali: Anuradhapurę, Uruwelę (przy ujściu rzeki Kala), Dighaju (nad rzeką Gal),
Widźtagamę (blisko Mahaweli Gangi) i Ramagona Rohana (nad rzeczką Kirindi,
zidentyfikowaną jako Mahāgãma w dystrykcie Hambantota) [Codrington 1926: 12;
Seneviratna 1987: 8]. W tym czasie dokonał się historyczny podział Cejlonu na
trzy wielkie prowincje. Pihiti (zwana też Radźaratą), to część wyspy położona na
północ od rzek Mahaweli Ganga i Deduru, z największymi ośrodkami w Anuradhapurze (stolica) i Polonnaruwie, gdzie panowanie Syngalezów było niepodważalne. Prowincja ta zajmowała 28 750 km2, czyli prawie 44% powierzchni wyspy. Na
południe od wymienionych rzek, na zachodnim wybrzeżu Cejlonu leżała Maja
(zwana też Dakkhinadesą), od południa ograniczona Kalu Gangą ze stolicą w
Dedigamie. Zajmowała powierzchnię prawie 11 tys. km2, co stanowi niespełna
17% wyspy. Na południe od Mahaweli Gangi i Kalu Gangi leżała prowincja Rohana, obejmująca też Centralny Masyw zwany Malaja [Blaze 1933: 12; Kusio 2002:
255]. Ta prowincja z siedzibą władcy w Magamie, Kataragamie, a później w Tissamaharamie, obejmowała obszar prawie 26 tys. km2, czyli niespełna 40% wyspy
(ryc. 4).
Królestwo Upatissa Nuwara, rządzone przez Panduwasę, i trzech kolejnych sukcesorów, przetrwało do czasów panowania Pandukabhai, w latach 437-367 p.n.e.
[Obeyesekere 1911: 12]. Tego władcę uznaje się za pierwszego historycznego króla,
od czasów przybycia księcia Widźaji. Padukabhaja zakończył konflikty klanowe
pośród Syngalezów i dał początek narodowi politycznemu, dokonując głębokich
przeobrażeń społecznych. Władca ten zorganizował sprawną administrację, aż do
poziomu wsi, rządzonych przez naczelników, budował zbiorniki wodne i systemy
nawadniania, dbał o ubogich, zorganizował nekropolie, zakładał pustelnie. Niestety
również historię jego władania trudno jest oddzielić od mitów i legend. Już samo
pochodzenie władcy jest niejasne. Jedne źródła wskazują na pochodzenie arjańskie
[The Mahāvaṃsa…1912: 67], inne zaś wywodzą króla z tamilskiego królestwa
Pandźa, z południa Indii [Caldwell 1881: 14], które w apogeum swojego rozwoju,
w XIII w. obejmowało też północny Cejlon [Kieniewicz 1980: 249]. Panowanie
Pandukabhai trwało aż 70 lat, a najważniejszym jego dokonaniem było przeniesienie stolicy kraju do Anuradhapury w 377 r. p.n.e. [Codrington 1926: 12].

Zmiany polityczno-terytorialne w dziejach Sri Lanki

51

Ryc. 4. Podział polityczny Królestwa Anuradhapury
Fig. 4. Political division of the Kingdom of Anuradhapura
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura_Kingdom
[3.03.2016].

Miasto Anuradhapura założone zostało przez jednego ze wspomnianych wodzów o imieniu Anuradha, ok. 500 r. p.n.e. Stolicą państwa syngaleskiego było
przez ponad 100 lat. W apogeum rozwoju miało liczyć ok. 2 mln mieszkańców
i obejmowało obszar 40 km2 [Lord, Bell 2007: 221; Bandaranayake 1994: 4]. Początkowo władcy kontrolowali jedynie północną część Cejlonu, ale za panowania
króla Dutugemunu, w 161 r. p.n.e. udało się Anuradhapurze podbić całą wyspę.
Nie było to jednak panowanie absolutne i okresowo pojawiały się niezależne
struktury polityczno-terytorialne, szczególnie w schyłkowym okresie tego królestwa w X-XI w. Formalnie jednak ich lokalni władcy uznawali zwierzchnictwo

52

Ma re k S ob cz yńs ki

królów Anuradhapury. W okresie trwania tej władzy, począwszy od króla Dewanampii Tissy (panującego w latach 307-287 p.n.e.), dokonała się implementacja
religii buddyjskiej na wyspę i jej utrwalenie. Sprowadzono wówczas najważniejsze
relikwie. Po śmierci charyzmatycznego władcy nastąpił okres destabilizacji. Król
Suratissa (panujący w latach 247-237 p.n.e.), został zdetronizowany przez tamilskich handlarzy końmi, przybyłych z południowych Indii – Senę i Guttikę, którzy
panowali przez kolejne 22 lata [Obeyesekere 1911: 23].
Zamordowanie uzurpatorów nie przyniosło normalizacji politycznej i wkrótce inny wódz tamilskich Ćolów, Elara objął rządy w Anuradhapurze na 44 lata. Podzielił
kraj na feudalne gubernatorstwa, rządzone przez Syngalezów, którzy tytułowali się
królami swoich włości [Lord, Bell 2007: 27]. Pomimo obcej proweniencji Elara, przeszedł do historii jako władca sprawny i sprawiedliwy. Zbrojnie wystąpił przeciw niemu syngaleski władca Rohany – Dutugemunu, który podjął ekspedycję na północ,
w celu odebrania władzy tamilskim najeźdźcom, w czym posłużył się bojowym słoniem o imieniu Kandula [Codrington 1926: 16; Obeyesekere 1911: 26]. Kolejno podbijał 32 lokalne władztwa, aby ostatecznie w pojedynku na słoniach pokonać Elarę.
Pod rządami Dutugemunu, Anuradhapura została znacząco rozbudowana.
W rozległych parkach budowano wielkie świątynie, w tym dagobę Ruwanwalisaję
(Wielką Stupę) [Codrington 1926: 17] (fot. 2). Niestety ukończenia tego obiektu król
już nie dożył. Dutugemunu jest uznawany na Sri Lance za wielkiego władcę, a Mahawamsa na opis jego dokonań poświęca prawie 1/3 rozdziałów. W szczególności doceniana jest jego rola w umacnianiu buddyzmu na wyspie i fundowaniu klasztorów.
Król Dutugemunu nie ustanowił jasnych zasad dziedziczenia, i jego 15 następców rządziło królestwem nie dłużej niż rok, 22 zamordowali ich sukcesorzy, 6 zostało zamordowanych przez inne osoby, 4 popełniło samobójstwo, 13 poległo
w bitwach, a 11 zdetronizowano. Reguły buddyzmu zakazywały użycia narzędzi
stalowych, zatem większość mordowanych zmarła otruta lokalnymi naturalnymi
truciznami roślinnymi. Królowa Anula otruła męża, aby objąć po nim tron, potem
pięciu kolejnych kochanków pretendentów do tronu, aż pozostała osamotniona
w swym pałacu. Sama zginęła z ręki syna [Lord, Bell 2007: 28].
Dynastia złożona przez Dewanampiję Tissę wygasła w I w. n.e., i wówczas Królestwo Anuradhapury ogarnęła rywalizacja dwóch rodów Lambakannów i Morijów.
Zwycięsko wyszedł z niej Wasabha, dając początek dynastii Lambakannów, której
panowanie zakończyła śmierć króla Mahanamy w 428 r. [Kusio 2002: 255; Obeyesekere 1911: 55].
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Fot. 2. Wielka Stupa (Ruwanwalisaja) w Anuradhapurze
Fot. 2. Great Stupa (Ruwanwelisaya) in Anuradhapura
Fot. M. Sobczyński

Kolejny okres dziejów Królestwa Anuradhapury cechowały silne napięcia wewnętrzne i najazdy Tamilów z subkontynentu indyjskiego. Obszar pozostający pod
kontrolą Syngalezów ograniczał się do południowo-wschodniej części wyspy –
Rohany. Wyzwolicielem Anuradhapury, spod obcej dominacji, był król Dhatusena
Morija [Obeyesekere 1911: 77; Codrington 1926: 21; Pieris, Naish 1920: 11].
W odzyskanej stolicy wybudował wielki zbiornik wodny Topa Wewa, otoczony
5 km długości murem [Seneviratna 1987: 18]. Do dziś nie zbudowano na wyspie
większego zbiornika.
Dhatusenę zabił jego syn Kasjapa, a drugi z synów Mogallan zbiegł do Indii, aby
zgromadzić armię w celu odzyskania tronu po ojcu [Cave 1904: 122]. W ciągu 18 lat
Kasjapa, zdając sobie sprawę z nieuchronności inwazji i słabej zdolności obronnej
stolicy – Anuradhapury, postanowił przenieść swą siedzibę w korzystniejsze dla
obrony miejsce [Obeyesekere 1911: 80-82; Codrington 1926: 21]. Na wznoszącej się
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200 m ponad równiną skale zbudował twierdzę Sigirija [Bandaranayake 1994: 7].
Wokół niej powstał obszerny ogród wodny [Seneviratna 1987: 26], a skałę ozdobiono ponad 500 freskami z podobiznami kobiet, stanowiącymi dziś jeden z symboli Sri Lanki, objęty ochroną UNESCO (fot. 3, 4).

Fot. 3. Sigirija – tymczasowa siedziba króla Anuradhapury – Kasjapy, objęta
przez UNESCO ochroną światowego dziedzictwa kultury i przyrody
Fot. 3. Sigiriya – temporary seat of the king of Anuradhapura – Kashyapa, included
in the UNESCO protection of the world cultural and natural heritage
Fot. M. Sobczyński

Fot. 4. Sigirija – freski naskalne, symbol Sri Lanki
Fot. 4. Sigiriya – rcock’s frescoes, the symbol of Sri Lanka
Fot. A. Wosiak
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Kasjapa ostatecznie nie wykorzystał obronnych walorów Sigirii i wyszedł naprzeciw wojskom Mogallana, na równinę, gdzie zginął w bitwie w 495 r.. Zwycięstwo Mogallana okazało się jednak pyrrusowe. Uzależniony od tamilskich władców
indyjskich królestw, Pandjów, Pannawy i Ćolów, musiał się zgodzić na obsadzanie
tronu Anuradhapury przez marionetkowych królów [Obeyesekere 1911: 85].
Królowie Anuradhapury włączali się też w konflikty na subkontynencie indyjskim, co za panowania Mahindy V, który poparł Pandźów w konflikcie z Ćolami,
na skutek zwycięstwa tych drugich, pod wodzą Radźaradźi Wielkiego, skończyło
się, w 933 r., utratą władzy i banicją na południe wyspy. Kolejna inwazja w 1017 r.
ćolskiego króla Rajendry doprowadziła do pojmania Mahindy V i jego deportacji do
Indii [Seneviratna 1987: 28-29; Obeyesekere 1911: 131; Codrington 1926: 26]. Imperium Ćolów sięgało wówczas po Archipelag Malajski i objęło też Cejlon, co kończyło 1500 letni okres samodzielności wyspy (ryc. 5).
Pomimo zaledwie 75 letniego okresu okupacji tamilskiej, Anuradhapura, której
zabudowa rozciągała się na dystansie 25 km, została doszczętnie zrujnowana. Tamilskie władze przeniosły stolicę do Polonnaruwy, która zachowała tę funkcję także
po zakończeniu okupacji. Już nigdy Anhuradhapura nie podniosła się z recesji
i dziś, pomimo, iż stanowi jeden z kluczowych obiektów ruchu turystycznego w Sri
Lance, liczy jednie 50,6 tys. mieszkańców (2012).
Królestwem Radźaraty w całym okresie jego istnienia, od legendarnego księcia
Widźaji po Mahindę V (czyli w latach 543 r. p.n.e. – 1017 r. n.e.), władały cztery
dynastie: Widźajanów (do 66 r. n.e.), których przedstawiciel – Pandukabhaja założył
królestwo Anuradhapury, Lambakannów (do 455 r.), Morijów (do 684) i druga
dynastia Lambakannów.
Królestwo Anuradhapury w apogeum rozwoju, kiedy obejmowało całą wyspę,
dzieliło się na trzy prowincje. Radźarata była pod bezpośrednim zarządem monarchy. Południe wyspy zajmowała Rohana (ze stolicą w Magamie, dziś koło Tissamaharamy), formalnie obejmowała też Malaja Ratę, czyli obszar górski, de facto pozostający poza kontrolą polityczną Syngalezów. Dakkhinadesa, zwana też Maja Ratą
(stolica Dedigama), leżała na zachodnim wybrzeżu [Seneviratna 1987: 2; Kusio
2002: 255], Obie te prowincje rządzone były przez gubernatorów (apa lub mapa).
Prowincje dzieliły się na jednostki zwane rata, którymi władali urzędnicy zwani ratija
lub ratika. Najmniejszymi jednostkami podziału administracyjnego Anuradhapury
były osiedla (gama), pozostające pod kontrolą urzędników zwanych gamika lub gamiadda [Seneviratna 1987: 11].
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Ryc. 5. Zasięg przestrzenny Imperium Ćolów w X-XI w.
Fig. 5. The spatial extent of the Chola Empire in 10th -11th centuries
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.leisuretravelsrilanka.com/-blog/Anuradhapura
[4.04.2016].

Królestwo Polonnaruwy
Polonnaruwa była miastem położonym przy brodzie przez rzekę Mahaweli
Ganga i stanowiła jeden z pięciu centrów administracyjnych Radźaraty. Jak wykazują badania archeologiczne jest ośrodkiem starszym niż Anuradhapura. Zgodnie
z lokalną mitologią, została założona w 400 r. p.n.e. przez szwagra króla Panduwasy
– Widźtha (jako Widźthagama), w pobliżu współczesnej Polonnaruwy. Stolicą Królestwa Anuradhapury, okupowanego przez Cesarstwo Ćolów, stała się po zdobyciu
dawnej stolicy i likwidacji państwowości syngaleskiej w 1017 r. Tamilowie nazwali ją
Dźananathamangalam.
Panowanie tamilskie nie było równie skuteczne na całej wyspie i na południu
zachowały się rządy władców syngaleskich. Stamtąd właśnie wyszła ofensywa, która
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doprowadziła do wygnania tamilskich najeźdźców, w wyniku siedemnastoletniej
wojny. Dokonał tego syngaleski król Rohany – Widźajabahu, rezydujący w Kataragamie, który założył kolejną dynastię. Pierwsza próba odzyskania Polonnaruwy
w 1066 r. nie była udana, Syngalezi zdobyli ją na krótko [Codrington 1926: 33].
Niezrażony tym niepowodzeniem Widźajabahu ulokował swoją siedzibę w Wakirigala, w centrum wyspy, i wystawił aż trzy armie walczące z Ćolami, z których dwie
ruszyły na północ wzdłuż obu wybrzeży, a trzecia z samym władcą przez centralną
górską część Cejlonu uderzyła wprost na Polonnaruwę. Celem tego manewru było
zdobycie północnego portu Mahanagakula (dziś Mannar), aby uniemożliwić przerzut na Cejlon tamilskich wojsk z Indii (ryc. 6). Równolegle król musiał pacyfikować powstania wywołane na zapleczu frontu przez lokalnych konkurentów do tronu, których sukcesywnie eliminował [Obeyesekere 1911: 135-143].
Zdobycie Polonnaruwy nastąpiło w 1070 r., po siedmiu miesiącach oblężenia.
Wygnanie Ćolów było skutkiem nie tylko ofensywy syngaleskiej na Cejlonie, ale
przede wszystkich wojny domowej toczonej w Cesarstwie Ćolów, na subkontynencie indyjskim, w latach 1069-70. Powstania przeciwko panowaniu tamilskiemu
ogarnęły też Birmę i Pandźę [Codrington 1926: 33].
Polonnaruwa ponownie stała się stolicą państwowości syngaleskiej, ale już zwanej Królestwem Polonnaruwy. Widźajabahu restytuował buddyzm, osłabiony podczas panowania hinduistycznych Tamilów do tego stopnia, iż na całej wyspie nie
było 5 mnichów potrzebnych do wyświęcenia kolejnych. Pomoc przyszła od władcy Birmy, który przysłał mnichów. Nową świątynię wzniesiono w Polonnaruwie dla
ochrony relikwii zęba Buddy. Podjęto trud odbudowy zrujnowanych zbiorników
wodnych i budowy kilku nowych, w celu poszerzenia obszaru irygacji pól ryżowych.
Rozbudowano sieć dróg oraz schronisk dla pielgrzymów.
W 1085 r. wybuchł kolejny zatarg z Ćolami, a szykujący się do wojny z nimi
Widźajabahu został zaskoczony buntem najemników Wellakara, którzy zabili wielu
generałów, spalili pałac królewski i ostatecznie zmusili władcę do ucieczki z Polonnaruwy, aż do Wakirigali. Ponownie jednak władca zdołał zebrać popleczników,
z pomocą których odzyskał tron tłumiąc rebelię [Codrington 1926: 34].
Widźajabahu władał Królestwem Polonnaruwy przez 55 lat, do śmierci w 1110 r.
Za życia zwano go Starym, z racji długości panowania, a po śmierci określono Wielkim. Jego sukcesor, król Parakramabahu, objął tron po 40 letniej wojnie domowej,
w 1161 r. [Codrington 1926: 33] Początkowo rządził z Panduwasnuwara koło Kurunegali. On także nosi przydomek Wielki, gdyż to za jego panowania miasto zyskało
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najważniejsze do dziś budowle [Obeyesekere 1911, 154-167]. Brak wody wymusił
budowę sztucznego zbiornika Parakrama Samudra (Morze Parakramy), o powierzchni 2030 ha, z 11 kanałami rozprowadzającymi wodę [Seneviratna 1987: 30-31]. Nad
wodą powstały rezydencje monarchy (Dipudźdźana, Łazienki, Pałac Letni), nieodbiegające skalą i pięknem od późniejszych ogrodów w Wersalu. Wzniesiono cytadelę,
która stanowiła właściwe centrum administracyjne kraju oraz liczne świątynie, w tym
słynną wykutą w skale Wihara Gal z pomnikiem leżącego Buddy [Senadeera 1990:
243] (foto 5a,b). Dzieje Cejlonu z okresu panowania króla Parakramabachu opisuje
drugi obok Mahawamsy syngaleski epos-kronika Culavamsa… (1998).

Ryc. 6. Marsz wyzwoleńczych wojsk władcy Rohany – Widźajabahu na Polonnaruwę
Fig. 6. Route of the ruler of Rohana Vijayabahu’s liberation army on Polonnaruwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.leisuretravelsrilanka.com/-blog/anuradhapura
[4.04.2016].
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Fot. 5a. Polonnaruwa – ruiny pałacu królewskiego
Fot. 5a. Polonnaruwa – the ruins of the royal palace
Fot. M. Sobczyński

Fot. 5b. Polonnaruwa – skalna świątynia Gal Wihara
Fot. 5b. Polonnaruwa – the rock temple of Gal Vihara
Fot. M. Sobczyński
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Niestety po śmierci Parakramabahu królestwo rozwijało się jeszcze tylko przez
29 lat, podczas których władało nim aż 15 monarchów [History… 2006: 7]. Kolejny
władca Nissankamalla wprowadził na Cejlonie bramiński system kastowy, w którym
przynależność do kasty była dziedziczna. Najwyższą pozycję uzyskali właściciele
ziemscy, władający też zbiornikami wodnymi zwani Paramuka [Seneviratna 1987:
11], a najniższą, odpowiadającą indyjskim niedotykalnym, zostali Chandala.
Królestwo Polonnaruwy, też nie było wolne od najazdów z Indii, tym razem
Pandźów, którzy w XII w. przez trzy lata okupowali stolicę. Na północy Radźaraty
uformował się nowy konkurencyjny tamilski ośrodek władzy w Dżafnie, której
władca Magha, z dynastii Kalinga, rządził Polonnaruwą w latach 1215-1236 [Casparis 1990: 67; Obeyesekere 1911: 178]. Po śmierci Maghi, ok. 1255 r., ludność syngaleska uciekała z Polonnaruwy na południowy-zachód wyspy, gdyż okolice stolicy,
pozbawione nawadniania, stepowiały i miasto stopniowo traciło swoją rangę. Całkowicie porzucone w początku XIV w. szybko zarosło dżunglą. Odkryte zostało
dopiero w okresie panowania brytyjskiego przez archeologa Stephena Montagu
Burrows’a, w 1886 r. [Mitton 1917: 131].
Królestwo Dżafny
W wyniku inwazji w 1215 r. na Półwysep Dżafna, drawidyjskiego władcy państwa Kalinga, w Indiach (dziś stan Orisa), o imieniu Magha, powstało na północy
Cejlonu Królestwo Dżafny, ze stolicą w Nallurze (dziś północna część miasta
Dżafna) [Codrington 1926: 38]. Początkowy królestwo obejmowało jedynie sam
półwysep i nie przekraczało powierzchni 1330 km2 (ryc. 7). Magha miał obalić
władztwo najeźdźcy z północy, Parakarama Pandźana II, który rządził Polonnaruwą. Fakt ten nie jest jednak postrzegany w historiografii Sri Lanki jako pewny.
Magha szybko opanował region zwany Wanni, czyli północno-wschodnią i północno zachodnią część Cejlonu podzieloną na liczne monarchie lokalne, zagrażając
Królestwu Polonnaruwy i doprowadzając ostatecznie do jego upadku.
Od 1258 r. Królestwo Dżafny było wasalem Imperium Pandźan, z subkontynentu indyjskiego (królestwa Arjaćakrawartich, które obejmowało południowe
Indie i północny Cejlon), ale korzystając z jego rozpadu, w 1323 r., po inwazji
wojsk Sułtanatu Delhi, uzyskało suwerenność [Silva K.M., 2008: 92]. Poszerzono
wówczas terytorium, kosztem syngaleskiej Polonnaruwy, uzyskując, ok. 1350 r.
powierzchnię 16,6 tys. km2. Przez krótki okres, po 1353 r., Królestwo Dżafny stało
się hegemonem na całym Cejlonie, czyniąc z innych królestw swoje lenna.
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Ryc. 7. Zmiany zasięgu terytorialnego Królestwa Dżafny w latach 1215-1619
Fig. 7. The territorial transformations of the Jaffna Kingdom in the years 1215-1619
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaffna_kingdom#/media/
File:Jaffna_Kingdom.jpg [4.04.2016].

Ok. 1450 r. Królestwo Dżafny uległo inwazji księcia Sepumala, z syngaleskiego
Królestwa Kotte, które okupowało północ wyspy do 1467 r. Po wyparciu najeźdźców, odbudowano potencjał ekonomiczny Dżafny, opierając go na handlu perłami
i słoniami. Królestwo Dżafny, choć również feudalne, cechowało się nowocześniejszym ustrojem, rozwijano tu tamilską literaturę, otwarto hinduską akademię i umacniano religię hinduistyczną, wznosząc liczne świątynie [Silva K.M, 2008: 113].
Regres Królestwa Dżafny rozpoczął się wraz z przybyciem, w 1505 r., kolonistów portugalskich, dla których Cieśnina Palk, łącząca wszystkie państwa tamilskie,
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była ważna strategicznie. Kolejni królowie Dżafny popadali w konflikty z Portugalczykami, ale także próbowali się z nimi układać.
Ok. 1520 r. ukształtowała się dość stabilna granica państwowości tamilskiej
i syngaleskiej, a terytorium Królestwa Dżafny miało ok. 7,5 tys. km2 powierzchni.
W 1617 r. uzurpator na dżafnańskim tronie – Cankili II został pokonany i suwerenność Królestwa Dżafny zakończyła się w 1619 r. [Pieris, Naish 1920: 206]. Podjęta, z pomocą indyjskiego tamilskiego królestwa Thandźawur Najak, próba powstania
na północy Cejlonu, w latach 1620-21 pod wodzą Migapulle Arachchi (Chinna Migapillai), także zakończyła się klęską. W ostatniej fazie swego istnienia przed 1619 r.
Królestwo Dżafny posiadało już tylko obszar o powierzchni ok. 5,7 tys. km2.
Królestwo Dambadeniji
Po inwazji Królestwa Dżafny na Polonnaruwę, buddyjscy mnisi zbiegli ze stolicy
i rozproszyli się po wyspie. Ponownie zebrać Sanghę (zgromadzenie mnichów) udało
się królowi Widźajabahu III, który na swą siedzibę obrał Dambadeniję, w regionie
zwanym Dakkhinadesa, w zachodniej części Cejlonu (dziś Prow. Zachodnia). Władca
ten umocnił skalną fortecę i dał początek dynastii Dambadenija na syngaleskim tronie. Apogeum rozwoju Królestwo Dambadenija osiągnęło podczas rządów króla
Parakramabahu II, gdy nie tylko nastąpił rozwój ekonomiczny, ale także pojawiły się
znaczące dla Sri Lanki dzieła poetyckie, w tym autorstwa samego monarchy [Codrington 1926: 43]. Parakramabachu II (1236-1270) zdołał zjednoczyć trzy królestwa na Sri
Lance, a nawet odzyskać Polonnaruwę, gdzie się koronował [Kusio 2002: 256], ale
miasto nie nadawało się już na stolicę i wkrótce ponownie zajęli je Tamilowie z Dżafny. Król Bhuwanekabahu, w obliczu kolejnej inwazji z północy w 1272 r., ponownie
przeniósł stolicę, tym razem na północ do Yapahuwy, w prowincji Wajamba, na zachodnim wybrzeżu [Obeyesekere 1911: 188]. Syngalezi ponownie porzucili stolicę,
a ich władcy każdorazowo przenosząc się zabierali ze sobą relikwie – ząb Buddy
(ostatecznie trafił do Kandy) i drzewo Bodhi. Po zabójstwie kolejnego króla Widźajabahu IV, nastąpił okres destabilizacji władzy i panowania generałów. Dambadenija
utraciła całkowicie funkcję stołeczną za panowania Bhuwanekabahu I, który od 1273 r.
rezydował na stałe w Yapahuwie. Yapahuwa była obronną cytadelą wzniesioną na 90.
m wysokości skale (podobnie jak wcześniej Sigirija) i pełniła funkcję stołeczną do
1284 r., czyli do kolejnej inwazji Tamilów z Indii, którzy zdobyli miasto. Yapahuwa
po zdobyciu jej przez Tamilów też popadła w regres, opuszczoną przez mieszkańców
zamieszkiwali jedynie buddyjscy mnisi. Pomimo zagrożenia ze strony najeźdźców
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z Indii, kolejny władca Parakramabachu III (1287-1293), raz jeszcze odzyskał Polonnaruwę, którą uczynił swoją siedzibą i w tamtejszej świątyni ukrył relikwię zęba Buddy [Obeyesekere 1911: 189; Codrington 1926: 44]. W 1303 r. władca zmarł, a stolica
państwa syngaleskiego została przez jego następcę, po raz kolejny, przeniesiona na
południe tym razem do Kurunegali (ryc. 8).

Ryc. 8. Zmienność stolic Sri Lanki w okresie 543 r. p.n.e. – 2016 r. n.e.
Fig. 8. The changing capitals of Sri Lanka over the ages
Źródło: opracowanie własne.

Królestwo Kurunegali
Do Kurunegali (dziś Prow. Zachodnia) przeniósł stolicę z Polonnaruwy król
Bhuwanekabahu II, który panował jedynie dwa lata. Funkcję stołeczną pełniła
przez ponad cztery dekady dając nazwę kolejnej strukturze polityczno-terytorialnej
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w dziejach wyspy. Rozkwit Królestwa Kurunegali nastąpił za panowania Parakramabachu IV (1302-1326), kiedy zbudowano kilka świątyń, w tym Alutnuwara Dewale w stolicy i Asgirija Wihara w Kandy [Codrington 1926: 45]. Kolejnych trzech
władców Kurunegali jest słabo opisanych w syngaleskiej historiografii. Nie są również znane przesłanki, dla których król Parakramabachu V rozpoczął swe władanie
w 1347 r., przy wsparciu generała Senalankadhikary, już w nowej siedzibie w Gampoli [Obeyesekere 1911: 190].
W Kurunegali wzniesiono cytadelę w celu ochrony relikwii zęba Buddy, kwitło
tam życie religijne i kulturalne. Następnie relikwia powędrowała do kolejnej siedziby władcy – Gampoli, gdzie wzniesiono dla niej świątynię Nijang Ampalaja. Kolejna przeprowadzka wiodła na wybrzeże do Sri Dźajawardanapura-Kotte (obecna
stolica Sri Lanki). W obliczu inwazji Portugalczyków w 1505 r. relikwia była w tajemnicy przenoszona przez buddyjskich mnichów z Królestwa Sitawaka, w różne
miejsca. Ukrywano ją m.in. w grotach Delgamuwa Wihara, ok. 20 km od Kurunegali, w Ratnapurze. Stamtąd, za panowania króla Wimaladhamasurija I (1592-1603),
trafiła do obecnej lokalizacji Senkadegala w Kandy [Codrington 1926: 46] (fot. 6, 7).
Wcześniej przybywała w Anuradhapurze, Polonnaruwie, Dambadeniji i Yapahuwie,
Kurunegali i Gampoli. Można powiedzieć, że losy relikwii zęba Buddy oddają przestrzenną zmienność syngaleskiego władztwa na Cejlonie oraz postępy ekspansji
tamilskiej, od północy ku centrum i południu wyspy.

Fot. 6. Kurunegala – centrum miasta, po lewej w tle wzgórze dawnej cytadeli
Fot. 6. Kurunegala – city center, left in the background an ancient citadel hill
Fot. A. Wosiak
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Fot. 7. Kandy – świątynia Dalada Maligawa (Zęba Buddy), ostateczna lokalizacji relikwii
Fot. 7. Kandy – Dalada Maligawa temple (Tooth of the Buddha), the final location of the relic
Fot. A. Wosiak

Królestwo Gampoli
Już pod koniec istnienia Królestwa Kurunegali, w państwie syngaleskim
wzmocniły się, obecne w całej historii, tendencje decentralizacyjne. Objawiły się
poprzez funkcjonowanie dwóch równoległych ośrodków władzy w formalnie jednym państwie. Stąd okresy panowania kolejnych królów częściowo się pokrywają
(dwuwładztwo). Król Bhuwanekabahu IV rezydował w Gampoli, ale jego brat Parakramabachu V, w oddalonej o 50 km Dedigamie, i dopiero obejmując tron po
bracie, przeniósł się do Gampoli [Obeyesekere 1911: 194-195] (fot. 8, 9). Osłabienie władcy monarszej wykorzystali ministrowie, którzy destabilizowali sytuację wewnętrzną. Pod koniec XVI w. władzę przejął ród Alagakkonarów, którzy byli przybyszami z południowych Indii, pierwotnie hinduistami, zbiegłymi z subkontynentu
przez inwazją muzułmańską. Ich zasługi polegały się na skutecznym powstrzymaniu władców z tamilskiej dynastii Arjaćakrawartich, dążących z do ekspansji na
syngaleskie południe wyspy. Przedstawiciel tego rodu Nissanka Alagakkonara
wzniósł na wybrzeżu fort Dźajawardanapura, nazwany Kotte (to w języku syngaleskim właśnie forteca) [Kusio 2002: 257].
Ostatnim królem władającym z Gampoli był Bhuwanekabahu V, który rządził
przez 29 lat. Równolegle inny władca Weerabahu II rezydował w Raigamie (już
nieistniejące miasto, na wschód od obecnej Horany), ale został obalony przez
Widźajabahu VI z rodu Alagakkonarów [Obeyesekere 1911: 196].
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Niespodziewanym dla Syngalezów przeciwnikiem okazały się Chiny, których ambasador Zhang He, niezadowolony ze zmiany na tronie Raigamy, uprowadził w 1411 r. króla
Widźajabahu VI do Chin. Syngalezi stali się wówczas chińskimi lennikami do 1459 r.
W 1415 r. ostatni władca Gampoli, Parakramabachu VI, przeniósł swą siedzibę do
fortu Kotte, inaugurując tym samym kolejną syngaleską strukturę politycznoterytorialną, w dziejach Cejlonu, Królestwo Kotte. Było to kolejne państwo, któremu
udało się objąć kontrolę nad całą wyspą [Codrington 1926: 47; Obeyesekere 1911: 203].

Fot. 8. Gampola – centrum miasteczka, dziś liczącego niespełna 30 tys. mieszkańców
Fot. 8. Gampola – the centre of the town, now with less than 30 thousand inhabitants
Fot. M. Sobczyński

Fot. 9. Kandy – centrum miasta
Fot. 9. Kandy – the city centre
Fot. M. Sobczyński
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Królestwo Kotte
Władca Kotte, jak wielu syngaleskich królów, stanął wobec kwestii obrony suwerenności przed tamilską inwazją z Dżafny. W owczym czasie Dżafna była wasalem Cesarstwa Widźajanagaru z Indii. W ofensywie na północ Parakramabachu VI
najpierw zdobył region Wanni, a następnie zdołał wypędzić do Indii króla Dżafny.
Na pewien czas z Cejlonu zniknęła tamilska struktura polityczno-terytorialna,
a władcą Dżafny został adoptowany syn zwycięzcy – Sapumal Kumaradźa. Jednak
król syngaleski nie zaznał pokoju, gdyż środkowa część Cejlonu, Udarata-Kandy
próbowała się oderwać. Parakramabachu VI zdołał jednak zdobyć Kandy i spacyfikować secesję [Obeyesekere 1911: 198].
Po śmieci króla w Kotte wybuchła walka o tron, z której zwycięsko wyszedł
właśnie władca Dżafny, który koronował się, jako Bhuwanekabachu VI. Zwycięstwo okupił jednak stratami terytorialnymi, przede wszystkim własnego władztwa,
gdyż Dżafna jako pierwsza oderwała się od Kotte. Jej nowy tamilski władca Pararadźaseharam odbudował Królestwo Dżafny.
Także Udarata, ze stolicą w Senkadagala (dziś Kandy), stała się odrębnym królestwem. Przed śmiercią Bhuwanekabachu VI w 1477 r. Królestwo Kotte ograniczało
się już tylko do obszaru na południowym-zachodzie i niewielkiego skrawka północnego-zachodu Cejlonu, ale przetrwało, aż do pojawienia się kolonistów europejskich i formalnie zlikwidowane zostało dopiero 27 maja 1597 r. [Kusio 2002: 257258; Obeyesekere 1911: 204].
Królestwo Udaraty (Kandy)
Położenie geograficzne nowej syngaleskiej struktury polityczno-terytorialnej – Królestwa Udaraty, było bardzo korzystne z punktu widzenia obronności. Zajmowało ono,
niemal w całości, obszar trudno dostępnego Masywu Centralnego oraz wschodnią
i południowo-wschodnią część wyspy, aż do wybrzeża. Ważniejsze jego ośrodki leżały
górskich dolinach. Dlatego struktura ta była najdłużej opierającą się kolonizacji europejskiej państwowością na Cejlonie i przetrwała aż do października 1818 r.
Miasto Kandy, zwane pierwotnie Senkadagala lub Senkadagalupura, zostało założone w drugiej połowie XIV w., za panowania gampolijskiego króla Wikramabahu
III, na obszarze zwanym Watapuluwa [Codrington 1926: 45] (fot. 6). Założycielem
nowej dynastii i Królestwa Kandy był członek monarszego rodu z Kotte – Sena
Sammatha Wickramabahu (panował w latach 1473-1511). Początkowo uznawał for-
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malną zwierzchność Kotte, ale jego następcy i następczynie uzyskali pełną suwerenność. Kiedy władzę objął Radźasinha I doszło do perturbacji, gdyż król porzucił tron
Kandy, aby przejąć władzę w sąsiednim Królestwie Sitawaka. Unormowanie sytuacji
wewnętrznej w Kandy nastąpiło po objęciu władzy przez Konappu Bandarę, który
koronował się jako Wimaladharmasurija I. Ten władca zdołał skonsolidować buddyzm i sprowadzić do Kandy relikwię zęba Buddy, która tu już pozostała.
Cejlon w ostatnich latach przed ekspansją mocarstw kolonialnych
Bezpośrednio przed przybyciem kolonizatorów europejskich, Cejlon podzielony
był, zatem pomiędzy sześć jednostek polityczno-terytorialnych (ryc. 9).

Ryc. 9. Struktury polityczno-terytorialne na Cejlonie przed inwazją portugalską w 1505 r.
Fig. 9. The political-territorial structures of Ceylon before the Portuguese invasion in 1505
Źródło: opracowanie własne na podstawie:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinhalese%E2%80%93Portuguese_War [5.04.2016].
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Największy obszar centrum, wschodu i południa wyspy zajmowało syngaleskie
Królestwo Kandy (Udaraty). Obejmowało obszar ok. 32 tys. km2, czyli ponad 48%
wyspy. Na północy rozciągało się tamilskie Królestwo Dżafny. zajmujące tylko sam
półwysep o tej samej nazwie, a zatem jedynie 1,3 tys. km2. Jednakże obszary północnej części regionu Wanni, uznawały zwierzchnictwo Dżafny jako włości lenne,
a zatem łączne terytorium Królestwa Dżafny obejmowało ok. 4,5 tys. km2 czyli 7%
wyspy. Południową część regionu Wanni, o powierzchni ok. 5,7 tys. km2 (prawie 9%
Cejlonu), zajmowały niezależne tamilskie księstwa plemienne. Wybrzeże zachodnie
kontrolowała druga pod względem powierzchni struktura, także syngaleskie – Królestwo Kotte (13,7 tys. km2, prawie 21% wyspy). W południowej części pogranicza
Udaraty i Kotte leżały dwie pomniejsze monarchie, Sitawaka (powierzchnia 4,6 tys.
km2, 7% Cejlonu) i Raigama (5,2 tys. km2, prawie 8% wyspy), które stopniowo uniezależniały się od sąsiednich władców.
Polityczno-terytorialne struktury na Cejlonie w okresie kolonialnym
Portugalska kolonia Ceilão
W dniu 11 listopada 1505 r. u wybrzeży Cejlonu pojawiła się flota portugalska,
dowodzona przez syna pierwszego gubernatora Indii Portugalskich - Lourenço de
Almeidę, która polowała na kalikackie i arabskie statki eksplorujące akwen. Portugalczycy zawarli układ z Widźajanagarem, odwiecznym hegemonem Dżafny. Lądowanie na Cejlonie miało na celu rozpoznanie sytuacji politycznej, w tym ważnym
centrum handlu perłami i drogimi kamieniami. Eksploracja objęła też Malediwy
i służyła otwarciu szlaku ku Archipelagowi Malajskiemu i Cieśninie Malakka. Portugalczycy stwierdzili obecność w porcie Kolombo statków chińskich, ale powstrzymali się od ich zniszczenia. Kontaktu z miejscowymi królami Portugalczycy nie
zaliczyli do przyjaznych, toteż szybko odpłynęli, ale powrócili w 1518 r. już z zamiarem podboju i kolonizacji wyspy [Małowist 1992: 242].
W 1518 r. Portugalczycy uzyskali zgodę króla Kotte na wzniesienie fortu w porcie
Kolombo w celu prowadzenia działalności handlowej i monopolizacji obrotu cynamonem konkurencyjnej wobec muzułmanów. Założycielem fortu był Lopo Soares
de Albergaria [Silva 1987: 475]. Obecność kolonistów miała wpływ na sytuację polityczną w Kotte. W 1521 r. doszło do rozpadu tego państwa na trzy. Rządzący w Kotte król Bhuwanakebahu VII wszedł w konflikt z bratem Majadunne, władającym
Sitawaką [Obeyesekere 1911: 211-215]. W konflikt wmieszały się siły zewnętrzne,

70

Ma re k S ob cz yńs ki

Kotte uzyskało wsparcie Portugalczyków, Sitawakę wsparł sąsiad z Udaraty i władca
indyjskiego Kalikatu. W toku trwającego do końca XVI w. konfliktu, Sitawaka uzyskiwała coraz większą niezależność, a Kotte popadało w uzależnienie od Portugalii.
Poparcie kolonizatorów kosztowało kolejne ustępstwa w handlu cynamonem.
Sukcesor tronu Królestwa Kotte Dharmapala był wasalem Portugalczyków
i przyjął chrzest, jako król Jan, co osłabiło jego pozycję pośród własnych poddanych [Codrington 1926: 52]. Akt chrztu traktowany był jako zdrada i stał się pretekstem, dla władców Sitawaki, do ataków na Kotte. Jan musiał się schronić w Kolombo, pod opiekę wojsk portugalskich. W dniu bezpotomnej śmierci Dharmapali
27 maja 1597 r. władza w Królestwie Kotte formalnie przeszła w ręce Portugalii,
a królestwo przestało istnieć [Kusio 2002: 258; Codrington 1926: 55]. Cejlon administracyjnie podlegał Indiom Portugalskim, ze stolicą w Goa.
Portugalczycy podjęli wówczas, obok kolonizacji, także działalność misjonarską,
lokując w Mannarze misję katolicką. Wyspa Mannar należała do Królestwa Dżafny,
której władca Sangili II podjął ofensywę przeciwko kolonistom. W 1544 r. jego wojska wymordowały całą misję nie tylko duchownych, ale też konwertytów [Philalethes,
Knox 1817: 226]. W odpowiedzi portugalska ekspedycja karna zdobyła Dżafnę, ale
nie zdołała jej utrzymać. Jedyną zdobyczą Portugalii, w 1561 r., była wspomniana
wyspa Mannar [Obeyesekere 1911: 231]. Dopiero ekspedycja w 1591 r. doprowadziła
do zajęcia przez Portugalię Dżafny, obalenia króla Puwiradźa Pandaramy i zainstalowania na tronie władcy przychylnego kolonistom. Formalne przyłączenie Królestwa
Dżafny do posiadłości portugalskiej Ceilão nastąpiło dopiero w 1619 r. [Kusio 2002:
259]. Ziemie Dżafny przeszły w ręce właścicieli portugalskich i był to jedyny w regionie przypadek kolonizacji agrarnej [Silva 1987: 355].
Sytuacja polityczna była jeszcze bardziej złożona, gdyż w owym czasie Portugalia nie była suwerennym państwem, lecz stanowiła, od 1558 r., część imperium
hiszpańskiego [Oliveira Marques 1987: 291], zatem do 1 grudnia 1640 r. Cejlon był
posiadłością Hiszpanii pozostającą pod administracją portugalską.
Przybycie Portugalczyków jeszcze bardziej skomplikowało złożoną strukturę
polityczną Cejlonu (ryc. 10). Nie tylko poprzez zawłaszczanie części zachodniego
wybrzeża Kotte przez kolonistów, ale także wywołanie sporów terytorialnych pomiędzy istniejącymi tu państwami. Na ich skutek nastąpiły pewne przesunięcia terytorialne. Królestwo Kandy pozostało największym państwem na wyspie, zajmowało
powierzchnię ok. 31 tys. km2 (prawie 47% obszaru Cejlonu). Królestwo Dżafny
wchłonęło nie tylko swoje lenna, ale także resztę regionu Wanni, kontrolując łącz-
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nie obszar prawie 12 tys. km2, czyli ponad 18% wyspy. Królestwo Kotte, dotąd
drugie pod względem powierzchni na Cejlonie, nie tylko utraciło ziemie na rzecz
Portugalii (zajęła początkowo nieco ponad 2,2 tys. km2) ale także dużą część północnego pogranicza z Udaratą, która stała się terytorium spornym, pomiędzy oboma królestwami, obejmującym aż 6,8 tys. km2, czyli ponad 10% wyspy. Tym sposobem obszar Królestwa Kotte uległ redukcji do 5,3 tys. km2 i stanowił jedynie 8%
Cejlonu. Pozostałe dwa królestwa południa wyspy, Sitawaka (powierzchnia 3,4 tys.
km2, czyli ponad 5% wyspy) i Raigama (5,2 tys. km2 i prawie 8%), nieznacznie tylko
się zmniejszyły w stosunku do okresu przedkolonialnego.

Ryc. 10. Struktury polityczno-terytorialne na Cejlonie u progu
kolonizacji portugalskiej ok. 1520 r.
Fig. 10. The political and territorial structures in Ceylon at the beginning
of Portugese colonisation around 1520
Źródło: opracowanie własne na podstawie:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinhalese%E2%80%93Portuguese_War [5.04.2016].
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Królestwo Sitawaki
Sytuacja polityczna w interiorze wyspy, po przybyciu Portugalczyków rozwijała
się bardzo dynamicznie. W 1521 r. tron Sitawaki objął Radźasinha. Okazał się
w owym czasie jedynym władcą zdolnym przeciwstawić się ekspansji kolonialnej,
ale także zjednoczyć część syngaleską rozbitej politycznie wyspy. W chwili objęcia
tronu jego państwo obejmowało obszar 4,4 tys. km2, czyli niespełna 7% Cejlonu
(ryc. 11). Pierwszą zdobyczą Radźasinhy było sąsiednie Królestwo Raigamy, podbite w 1538 r. Jego włości osiągnęły zatem obszar 9,8 tys. km2. Kolejne zdobycze
terytorialne Sitawaka osiągnęła kosztem Kotte, zajmując w 1565 r. obszary sporne
pomiędzy Udaratą i Kotte i powiększając swoje terytorium do ok. 18 tys. km2.
W następnej kolejności Sitawaka podporządkowała sobie w 1582 r. Udaratę, zdobywając Kandy. Połączone syngaleskie królestwa o powierzchni 51 tys. km2 (czyli
ponad 78% wyspy), stawiały opór Portugalczykom, a nawet oblegały przez dwa lata
Kolombo, które przetrwało tylko dzięki przybyciu posiłków, aż z Portugalii [Codrington 1926: 52; Obeyesekere 1911: 226].
Posiadłości portugalskie były jeszcze wówczas skromne, obejmowały pas wybrzeża Kotte od Galle do Negombo, o powierzchni ok. 1,5 tys. km2 i niewielką
eksklawę (ok. 250 km2) na Półwyspie Puttalam, łącznie stanowiło to jedynie 2,5%
powierzchni Cejlonu. Ostatnią zdobyczą Sitawaki w 1587 r. było przyłączanie niezawłaszczonych przez Portugalię obszarów Królestwa Kotte. Łącznie zatem Królestwo Sitawaki, jedyna syngaleska struktura polityczna na Cejlonie w owym czasie,
posiadało obszar ponad 55 tys. km2 czyli prawie 84% wyspy. Resztę wyspy poza
Portugalskim Cejlonem i Sitwaką, zajmowało na północy tamilskie Królestwo
Dżafny posiadające obszar 8,8 tys. km2, a zatem ponad 13% Cejlonu.
Niestety po śmierci króla Radźasinhy, w 1593 r., już nikt nie zdołał utrzymać
potęgi Sitawaki i Portugalia ponownie objęła kontrolę nad terytorium Kotte,
a Sitawaka ulegała dezintegracji. Królestwo Kandy (Udarata) odzyskało wówczas
suwerenność [Codrington 1926: 55]. Wschodnie obszary Sitawaki zajmowali
stopniowo Portugalczycy, resztę pochłonęło Królestwo Udaraty, którego portugalscy koloniści nie zdobyli. Podjęta w 1594 r. wojna z Kandy zakończyła się
klęską kolonizatorów, w starciu z dowodzoną przez króla Wimaladharmasuriję I
armią Udaraty. Z takim samym skutkiem zakończyła się ekspedycja Portugalczyków na Kandy w 1630 r. Królestwo Kandy było jedyną niezależną strukturą polityczno-terytorialną na XVII w. Cejlonie chroniło kulturę syngaleską, religię buddyjską i jej relikwie przez inwazją kultury łacińskiej [Kusio 2002: 260].
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Ryc. 11. Rozwój terytorialny Królestwa Sitawaki w XVI w.
Fig. 11. Territorial development of the Kingdom of Sitawaka in the 16th century
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaffna_kingdom#/media/
File:Sri_Lanka_geopolitics,_1520s.png; https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Sitawaka [5.04.2016].

W apogeum rozwoju kolonizacji portugalskiej na Cejlonie, pod koniec lat 30.
XVII w., administracja kolonialna kontrolowała zachód, południe i północ wyspy,
a część centralna wraz w dużym fragmentem wybrzeża wschodniego była pod wyłączną kontrolą Królestwa Udaraty, albo nie podlegała żadnej administracji (ryc. 12).
Posiadłości portugalskie (Ceilão) obejmowały obszar 34,5 tys. km2, co stanowiło
ponad 52% Cejlonu. Niezależne od Portugalii Królestwo Kandy kontrolowało efektywnie jedynie terytorium 7,8 tys, km2, niespełna 12% wyspy, położone w jej centrum, bez dostępu do morza. Znacznie większy obszar, niegdyś należący do Kandy
o powierzchni ponad 20 tys. km2, czyli 31% Cejlonu, pozostawał poza kontrolą jakiejkolwiek zorganizowanej struktury polityczno-terytorialnej i historiografia lankijska
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słabo zbadała tę sytuację. Na północy wyspy Portugalczycy tolerowali istnienie okrojonego do 2,8 tys. km2, czyli 4% powierzchni wyspy, tamilskiego Królestwa Dżafny.

Ryc. 12. Maksymalny zasięg władztwa portugalskiego na Cejlonie w latach 30. XVII w.
Fig. 12. The maximum reach of Portugese power in Ceylon in the 1630s
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kusio 2002: 259; Silva K.M. 2008; Ramerini, Köster 1998.

Zanim Portugalia zrzuciła zwierzchnictwo hiszpańskie rozpoczął się proces
utraty jej posiadłości na Cejlonie, na rzecz kolejnego europejskiego kolonizatora –
Niderlandów, których statki już w 1609 zawitały na wyspę [Silva 1987: 483; Philalethes, Knox 1817: 117].
Niderlandzka kolonia Zeylan
Uprzedzając swą ekspansję na Cejlon Holendrzy nawiązali stosunki z Królestwem
Kandy, a jego władca Radźasinha II zwarł z nimi, w 1638 r., traktat wymierzony
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w Portugalczyków [Obeyesekere 1911: 247; Schrikker 2006: 21]. Monopol na handel
z wyspą przejęli Holendrzy, w zamian obiecując wsparcie militarne przeciwko Portugalii. Holenderska inwazja na Cejlon rozpoczęła się od wschodniego wybrzeża, desantami w Trincomalee 2 maja 1639, w Batticaloa – 18 maja i na wybrzeżu południowym
w Galle – 13 marca 1640 r. Ostatnim zajętym portem, na tym etapie podboju, było
Negombo, na wybrzeżu zachodnim [Philalethes, Knox 1817: 113].
Dalsze postępy Holendrów zatrzymał portugalsko-niderlandzki rozejm, zawarty
w 1645 r. Zakończył się w 1646 r. i walki na Cejlonie wybuchły z nową siłą, gdyż
Portugalczycy zaciekle bronili plantacji cynamonowych na południowym-zachodzie
wyspy. Ostatecznie niderlandzko-kandyjska ofensywa zepchnęła Portugalczyków
w okolice Kolombo, którego bronili przez kilka miesięcy, aż do kapitulacji 12 maja
1656 r. [Silva 1987: 373; Oliveira Marques 1987: 314]. Trwali jeszcze w Dżafnie
i Mannarze, ale te dostały się w ręce Niderlandów 22 czerwca 1658 r. [Obeyesekere
1911: 254; Pieris, Naish 1920: 289].
Zdobyte ziemie nazwano kolonią Zeylan [Kusio 2002: 260; Boxer 1980: 155].
Obszarowo posiadłości niderlandzkie były skromniejsze niż portugalskie, a Królestwo Kandy zachowało suwerenność i uzyskało dostęp do obu wybrzeży zachodniego w środkowej jego części i dwóch niewielkich fragmentów wschodniego koło
Laguny Kokkilai i ujścia rzeki Maduru. Holendrzy kontrolowali całą północ wyspy
(Dżafna i Wanni), wschodnie wybrzeże koło Trincomalee oraz od Batticoli przez
wybrzeże południowe aż do Negombo na wybrzeży zachodnim, raczej wąskim
kilkunastokilometrowym pasem. Tylko na południowym-zachodzie Cejlonu włości
kolonistów sięgały głębiej obejmując byłe portugalskie plantacje cynamonowe
(dawne ziemie Kotte i Sitawaki). Królestwo Udaraty w pełni kontrolowało wnętrze
Cejlonu, w tym niemal wszystkie starożytne stolice (ryc. 13). Jednak kontrola niemal
całego wybrzeża oznaczała de facto blokadę ekonomiczną państwa syngaleskiego
[Boxer 1980: 203]. Nie spełniły się również nadzieje władców Udaraty na objęcie
tronu Kotte [Kusio 2002: 260].
Łączna powierzchnia Cejlonu (Zeylan) Niderlandzkiego bezpośrednio administrowanego przez metropolię kolonialną wynosiła nieco ponad 4 tys. km2. Ponadto
obszary formalnie należące do Udaraty, ale faktycznie kontrolowane przez Holendrów zajmowały 15,7 tys. km2, co oznacza że łącznie władanie niderlandzkie obejmowało obszar niespełna 20 tys. km2, czyli ok. 30% powierzchni wyspy. Syngaleska
Udarata w pełni kontrolowała obszar prawie 46 tys. km2, a zatem 70% Cejlonu
i była jedynym suwerennym państwem na wyspie.
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Ryc. 13. Maksymalny zasięg władztwa niderlandzkiego na Cejlonie w drugiej połowie XVIII w.
Fig. 13. The maximum reach of Ducth power in Ceylon in the second half of the 18th century
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kusio 2002: 260; Silva K.M. 2008; Ramerini, Köster 1998.

Stosunki niderlandzko-kandyjskie przez ponad półtora wieku były poprawne,
aczkolwiek nie obyło się bez napięć. Holendrzy dwukrotnie dokonali inwazji na
Kandy. Gdy w 1739 r. wygasła dynastia syngaleska, tron objęli Najakkarowie z indyjskiego Maduraju, czyli ród drawidyjski, obcy Syngalezom [Schrikker 2006: 24].
Wywołało to liczne niepokoje, w trakcie których monarchów ratowały przez obaleniem holenderskie interwencje zbrojne. W 1762 r. koloniści doznali klęski, ale
w 1765 r. zdobyli Kandy i okupowali Udaratę od 19 lutego – 31 sierpnia [Kusio
2002: 261; Schrikker 2006: 39].
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Fot. 10. Galle – fort portugalski
Fot. 10. Galle – Portuguese fort
Fot. A. Wosiak

Fot. 11. Galle – fort holenderski
Fot. 11. Galle – Dutch fort
Fot. A. Wosiak
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W okresie panowania niderlandzkiego na Cejlonie funkcjonowały dwa seminaria
kalwińskie (w Kolombo i Nallur koło Dżafny) i niewielka populacja zarówno Syngalezów jak i Tamilów dokonała konwersji, ale religia ta nie utrzymała się na wyspie
po wyparciu z niej Holendrów [Boxer 1980: 156]. Forty holenderskie wzniesiono
w Kolombo, Galle, Negombo, Mannarze, Dżafnie i Tirikunamalaja (Trincomalee)
(fot 10, 11). W dzielnicach handlowych gromadzili się rzemieślnicy sprowadzeni
z Europy, lecz w zakresie wytwarzania drewnianych mebli nie dorównali lokalnym
producentom [Boxer 1980: 202, 220].
Okupacja francuska i brytyjska kolonia Cejlon
W końcu XVIII w. na subkontynencie indyjskim, wobec znacznego osłabienia
Portugalii i skoncentrowania się Niderlandów na zdobyczach w Azji PołudniowoWschodniej, doszło do rywalizacji dwóch nowych potęg kolonialnych Francji
i Wielkiej Brytanii, co miało reperkusje także na Cejlonie.
Pierwsze próby usadowienia się obu metropolii na Cejlonie miały miejsce w 1782 r.,
kiedy Brytyjczycy okupowali port Trincomalee, na wschodnim wybrzeżu (8 stycznia –
30 sierpnia), ale zostali wyparci przez Francuzów, którzy zajęli ten port na okres od
30 sierpnia 1782 do stycznia 1784 r., tworząc z miasta swoją główną bazę morską na
Oceanie Indyjskim, skąd operowała flota admirała de Suffrena, silniejsza wówczas od
floty brytyjskiej [Dziewanowski 1996: 320; Philalethes, Knox 1817: 135].
Właściwa inwazja Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej na Cejlon nastąpiła
2 sierpnia 1795 r. Trincomalee zdobyto 31 sierpnia, Batticaloę 18 września, Dżafnę
28 września, a ostatecznie Kolombo 16 lutego 1796 r. [Obeyesekere 1911: 284].
Cejlon pod rządami Indii Brytyjskich należał do prezydencji Madrasu. Holendrzy
nie stawiali oporu, gdyż koncentrowali się na podboju Malakki i Archipelagu Malajskiego, a na Cejlonie ich interesów strzegł najemny pułk szwajcarski, który został
przekupiony przez Brytyjczyków [Dziewanowski 1996: 330]. Brytyjczycy respektowali odrębność Królestwa Kandy i zawarli z nim traktat [Obeyesekere 1911: 287].
Odłączenie Cejlonu od Indii Brytyjskich, jako odrębnej kolonii, nastąpiło 12 października 1798 r. Dla Brytyjczyków Cejlon miał jedynie znaczenie strategicznego zabezpieczenia interesów indyjskich. W 1802 r., na mocy traktatu z Amiens, usankcjonowano
przejście Cejlonu spod administracji niderlandzkiej w skład Imperium Brytyjskiego
[Schrikker 2006: 134]. Możliwe stało się tym samym podniesienie rangi posiadłości od
1 stycznia 1802 r. do brytyjskiej kolonii koronnej [Codrington 1926: 82].
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Ryc. 14. Posiadłości brytyjskie na Cejlonie do 1815 r.
Fig. 14. The British rule in Ceylon until 1815
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kusio 2002, 261.

Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej na wyspie, Brytyjczycy kontrolowali
wszystkie jej wybrzeża, a Syngalezi wnętrze Cejlonu (ryc. 14). W pierwszej dekadzie
XIX w. Cejlon Brytyjski zajmował powierzchnię ponad 31 tys. km2, natomiast Królestwo Kandy nadal kontrolowało terytorium o powierzchni 34,5 tys. km2, czyli
prawie 53% Cejlonu.
Brytyjczycy podzielili jednak administracyjne całą wyspę na 5 prowincji, z których największa była Wschodnia (prawie 18 tys. km2 i ponad 27% powierzchni
wyspy), a minimalnie ustępowała jej Północna, która odtwarzała tamilskie państwo Dżafny, w jednym z jego najdalszych zasięgów. Najmniejsza była zaś prowincja Centralna (6,7 tys. km2, nieco ponad 10% Cejlonu), obszar gniazdowy

80

Ma re k S ob cz yńs ki

Królestwa Kandy. Prowincja Południowa odtwarzała dawną Rohanę (12 tys. km2
i 18% wyspy), a Zachodnia była obszarem gniazdowym Królestwa Kotte (prawie
11 tys. km2 i 17% Cejlonu).
Podobnie jak w przypadku Holendrów, także Brytyjczycy wykorzystywali fakt
oporu Syngalezów wobec panowania dynastii drawidyjskiej w Kandy. Pierwsza
wyprawa zbrojna nastąpiła w 1803 r., i analogicznie jak w przypadku Holendrów,
zakończyła się klęską [Dziewanowski 1996: 334]. Brytyjczycy nie zrezygnowali jednak z opanowania całej wyspy. W 1815 r. opór króla Udaraty został złamany
i 2 marca zawarto tzw. układ kandyjski, na mocy którego królestwo stało się odrębną brytyjską prowincją, pod zarządem gubernatora [Obeyesekere 1911: 305]. Ludność syngaleska, niezadowolona z ugodowej polityki monarchy, wznieciła w lipcu
1817 r. powstanie, zakończone klęską i włączeniem Królestwa Udaraty, 21 listopada
1818 r., do brytyjskiej kolonii koronnej Cejlonu [Skinner 1891: 215; Mitton 1917:
24]. Ostatnia suwerenna syngaleska struktura polityczno-terytorialna przestała istnieć [Obeyesekere 1911: 315-321].
Na zdobytych górskich ziemiach Udaraty Brytyjczycy założyli plantacje herbaty,
kawy, palmy kokosowej i kauczuku, a siłę roboczą sprowadzali z Tamil Nadu i Kerali w Indiach [Ferro 1997: 140]. Założyli też, korzystając z łagodnego, chłodniejszego, klimatu górskiego stację klimatyczną w Nuwara Elija, utrzymaną w angielskiej manierze architektonicznej, w której wypoczywano w tzw. „sezonie kwietniowym” [Kuprina 2007: 102] (fot. 12 a,b]. Budowali linie kolejowe, rozbudowali porty
[Kusio 2002: 261].
Brytyjczycy zarządzali Cejlonem przez gubernatora w Kolombo, który do 1833 r.
pełnił władzę ustawodawczą i wykonawczą. Prowadzono intensywne prace modernizacji społeczeństwa, unifikacji prawa, administracji wcześniej odmiennych w Kandy
i na ziemiach podlegających kolonizatorom. Po 1833 r. władzę ustawodawczą przejęła Rada Legislacyjna wybierana przez gubernatora, w której było trzech przedstawicieli
głównych etnosów wyspy [History… 2006: 18]. Ten quasi-parlament działał do 1920 r.
Społeczeństwo Cejlonu nie wzniecało już powstań, ale skoncentrowało się na
działalności politycznej, dążącej do odzyskania suwerenności. Syngalezi ponadto
dążyli do uzyskania adekwatnej do potencjału ludnościowego pozycji w administracji, gdyż Brytyjczycy preferowali Tamilów, nawet na obszarach etnicznie syngaleskich [Nayak 1996: 86]. W 1905 r. powstało Cejlońskie Towarzystwo na rzecz Reform Społeczeństwa, co współgrało z tendencjami reformatorskimi w duchowieństwie buddyjskim, głoszonymi przez Anagarika Dharmapālę [Harris 2006: 163].
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a.

b.

Fot. 12a, b. Nuwara Elija – brytyjski kurort górski w Masywie Centralnym
Fot. 12a, b. Nuwara Eliya – British mountain resort in the Central Massif
Fot. M. Sobczyński

Po pierwszej wojnie światowej nasiliły się protesty ekonomiczne, doszło nawet
do rozruchów, a w odpowiedzi Brytyjczycy dokonali aresztowań. Zatrzymano m.in.
syngaleskiego przywódcę Stephena Senanayakę. Idea uwolnienia tego polityka skonsolidowała grupę działaczy, co w 1919 r. doprowadziło do utworzenia pierwszej
partii politycznej na Cejlonie – Kongresu Narodowego, łączącego organizacje syngaleskie i tamilskie [Kusio 2002: 262]. Na czele tej organizacji stanął Tamil – Arunachalam Ponnambalam [Ravindran 2009: 2].
Reforma konstytucji Cejlonu, dokonana przez gubernatora Williama Manninga,
w latach 1920-24 zdemokratyzowała ustrój kolonii koronnej, wprowadziła autono-
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mię i wybory powszechne, co nie spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez
lokalne elity, dostrzegające w tym zagrożenie dla jedności ruchu narodowego. Szybko się to potwierdziło, gdyż Tamilowie wyszli z Kongresu Narodowego i w 1921 r.
utworzyli własną organizację polityczną – Wielką Radę Tamilską [Sriskandarajah
2004: 5; Richards 2014: 9].
Komisja konstytucyjna, pod kierunkiem lorda Donoughmore’a, uznała roszczenia Syngalezów i w 1931 r. zmieniono konstytucję [History… 2006: 19]. Poza powszechnymi wyborami, wprowadzono nowy organ – Radę Państwa, z uprawnieniami ustawodawczymi i wykonawczymi, tworzoną w oparciu o reprezentację terytorialną, co uderzało w mniejszości narodowe, głównie w Tamilów, którzy początkowo bojkotowali reformę [Kusio 2002: 263].
W trakcie drugiej wojny światowej i agresji Japonii na Malaje, Indie Holenderskie
i Brytyjskie, strategiczne znaczenie Cejlonu wzrosło. Wyspa stała się ważną bazą
lotnictwa brytyjskiego na Oceanie Indyjskim, a wobec zbombardowania Kolombo,
5 kwietnia 1942 r., przez morskie lotnictwo japońskie, lotniska dyslokowano do
wnętrza wyspy m.in. do Sigiriji. Na Cejlonie ulokowano brytyjskie Dowództwo Azji
Południowo-Wschodniej, pod komendą lorda Louisa Mountbattena, a jego siedzibą
została Peradenija koło Kandy (dziś Ogród Botaniczny) (fot. 13, 14). Ważną bazą
szkoleniową było też Trincomalee [Lord, Bell 2007: 47; History… 2006: 20].

Fot. 13. Paradenija – podczas II wojny światowej siedziba brytyjskiego dowództwa
Fot. 13. Peradeniya – Headquarters of the British command during the Second World War
Fot. M. Sobczyński
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Fot. 14. Paradenija – ogród botaniczny
Fot. 14. Paradeniya – Botanical Garden
Fot. A. Wosiak

Dla uspokojenia sytuacji wewnętrznej Brytyjczycy w 1943 r. zapowiedzieli stworzenie lokalnego rządu i nadanie mu szerokich uprawnień, z wyjątkiem polityki zagranicznej i obronnej, które zarezerwowano dla metropolii kolonialnej. Prace nad ustrojem parlamentarnym kolonii w 1944 r. podjęła komisja lorda Soulbury’ego [History…
2006: 21; Jessy 2004: 135]. W tym samym czasie organizacja tamilska przekształciła
się w Ogólnocejloński Kongres Tamilów [Richards 2014: 9; Nayak 1996: 90].
Polityczno-terytorialne struktury na Cejlonie w okresie
niepodległości
Koniec drugiej wojny światowej był początkiem rozpadu Imperium Brytyjskiego. Metropolia, która formalnie ten konflikt wygrała (jako aliant), wyszła z niego
zrujnowana ekonomicznie. Nie była już atrakcyjnym partnerem handlowym dla
swych kolonii, wyparta przez Stany Zjednoczone, a niedługo później przez odradzające się gospodarczo państwa osi Niemcy i Japonię. Rozpad imperium i utrata,
przez Wielką Brytanię, rangi mocarstwa pierwszej kategorii, znacząco osłabiły jej
pozycję polityczną, a klęska militarna na Malajach, w wojnie z Japonią, udowodniła
niezdolność metropolii do skutecznej obrony swych posiadłości. Wszystko to
sprawiło, że powojenna Wielka Brytania nie była już zdolna do utrzymania w zależ-
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ności kolonialnej swojej najważniejszej posiadłości Indii Brytyjskich. Ich rozpad
sprzyjał też zmianom w sąsiedztwie subkontynentu, w tym również na Cejlonie.
Przygotowane w trakcie wojny reformy ustroju kolonii niespodziewanie musiały
zostać zrewidowane poprzez zwiększenie ich niezależności i osłabienie pozycji
metropolii w związku postkolonialnym, jakim stawała się Wspólnota Narodów,
pozbawiona już przymiotnika „Brytyjska”.
Brytyjskie dominium Cejlonu
Na Cejlonie Brytyjczycy jednoznacznie wsparli syngaleską opcję polityczną –
Zjednoczoną Partię Narodową, kierowaną przez Dona Stephena Senanayakę. Partia
ta wygrała wybory parlamentarne w 1947 r. i utworzyła rząd, posiadający autonomię
w sprawach wewnętrznych [Kusio 202: 263]. Dalszym krokiem było nadanie, na
mocy konstytucji z 4 lutego 1948 r., suwerenności w ramach Wspólnoty Narodów –
Dominium Cejlonu [Kuprina 2007: 30; Nayak 1996: 106].
De facto oznaczało to już niepodległość, choć w przedwojennych planach Brytyjczyków, status dominalny i zachowanie związku z metropolią, przez posiadanie
wspólnej głowy państwa (monarchy brytyjskiego) i członkostwo byłej posiadłości
we Wspólnocie Narodów, miały być gwarantem utrzymania zależności politycznej,
ekonomicznej i militarnej od Wielkiej Brytanii.
Przejęcie władzy przez Syngalezów i odsunięcie od niej innych etnosów, musiało
sprzyjać konfliktom wewnętrznym, i tylko w tym Brytyjczycy mogli upatrywać szansy
na utrzymanie wpływów politycznych, jako niezbędnego mediatora w konflikcie wewnętrznym i nieuniknionej konfrontacji z Indiami, uważającymi się za rzeczniczkę
interesu Tamilów, którymi obsadzono 60% stanowisk w administracji kolonialnej
[Richards 2014: 9]. Aktem o obywatelstwie nowy rząd Cejlonu pozbawił go ok. 800
tys. Tamilów, sprowadzonych na wyspę przez kolonistów [Jessy 2004: 79; Nayak
1996: 110]. Rząd D. Senanayaki prowadził akcję osadniczą Syngalezów na wschodzie
wyspy, gdzie dominowali Tamilowie [Veluppillai 2006: 102].
Proces poszerzania suwerenności Cejlonu przebiegał stopniowo, nasilił się po wyborach w 1956 r., kiedy zwyciężyła koalicja Zjednoczonego Frontu Ludowego i Partii
Wolności [Ross, Matles 1990: xxviii]. Rząd premiera Solomona Bandaranaike, zwiększył aktywność na forum międzynarodowym przez przystąpienie Cejlonu do ONZ,
i w 1961 r., do tzw. ruchu niezaangażowanych, z czym wiązał się wybór socjalistycznej drogi rozwoju gospodarczego i dominacji państwa w gospodarce [History… 2006:
22]. Pogłębiała się też dyskryminacja mniejszości, w 1956 r. język syngaleski stał się
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jedynym językiem urzędowym, a tradycje buddyjskie stały się wykładnią polityki społecznej [Jessy 2004: 80; Gombrich 2006: 24].
Tamilowie zażądali autonomii terytorialnej [Nayak 1996: 114] i podjęli akcję nieposłuszeństwa obywatelskiego, co spotkało się z wrogą reakcją większości syngaleskiej i ich pogromami w 1958 r. [History… 2006: 23; Richards 2014: 10]. Również
w społeczności syngaleskiej polityka rządu nie spotkała się pełną akceptacją, czego
dowodem był udany zamach w 1959 r. na życie premiera, dokonany przez buddyjskiego mnicha Telduwe Somarama [Votta 2007: 18]. Na czele rządu stanęła żona
premiera, Sirimavo Bandaranaike, jako pierwsza na świecie premier – kobieta.

Ryc. 15. Obszary powstań komunistyczno-maoistowskich LFW w latach 1971 oraz 1987-89
Fig. 15. Areas of the Communist-Maoist People’s Liberation Front uprisings in 1971 and 1987-89
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bahera 1995: 172, 193.
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W latach 60. XX w. rządy obejmowały, na przemian, Zjednoczona Partia Narodowa (Dudleya Senanayaki, syna pierwszego premiera Cejlonu) lub Partia Wolności
pani Bandaranaike. Jej rządy przyniosły silny zwrot ku socjalizmowi, nacjonalizacji
i reformie rolnej. Aż 80% ziem na wyspie jest własnością państwa [Baldwin 1991:
111]. Radykalizacja nastrojów politycznych doprowadziła do podjętej w 1971 r., próby obalenia demokracji na wyspie przez maoistowski, zdominowany przez Syngalezów – Ludowy Front Wyzwolenia (LFW) [Kusio 2002: 264; Jessy 2004: 183]. Ta
sama opcja polityczna wznieciła kolejne powstanie w latach 1987-89.
W pierwszym powstaniu komunistom z LFW udało się zdobyć cztery enklawy
niemal w całym kraju, poza jego tamilską, północą częścią i efektywnie je kontrolować (ryc. 15). Łącznie powstańcy kontrolowali w 1971 r. obszar o powierzchni prawie
19 tys. km2, czyli aż ponad 28% powierzchni wyspy. W drugim powstaniu z 1987 r.
Ludowy Front Wyzwolenia, szerzył już tylko niepokoje w centralnej i południowej
części wyspy, ale efektywnej kontroli nad nią nie przejął [Behera 1995: 95, 192].
Republika Sri Lanki
Chociaż komunistyczny przewrót z 1971 r. został udaremniony, to narastała
jednak dysproporcja pomiędzy monarchicznym, konserwatywnym, demokratycznym ustrojem politycznym, a lewicową i utopijną, antydemokratyczną polityką
gospodarczą. W tej sytuacji dalsze utrzymanie statusu dominalnego było niemożliwe i 22 maja 1972 r. nastąpiła proklamacja Republiki Sri Lanki, przy zachowaniu
członkostwa we Wspólnocie Narodów [Kuprina 2007: 31]. Zmiana nazwy państwa wiązała się nie tylko z odrzuceniem ustroju monarchicznego i zerwaniem
więzów z Koroną Brytyjską, ale także z zerwaniem z kolonialną nazwą Cejlon, na
rzecz syngaleskiej nazwy wyspy – Lanka. Buddyzm ogłoszono religią państwową
[Revindran 2009: 3; Sri Lanka: Sinhala nationalism… 2007: 6]. Postępowało rugowanie Tamilów z administracji, w 1970 r. pośród urzędników było ich jedynie 5%
[Omvdet 1984: 25]. Natomiast różne organizacje tamilskie w 1972 r. utworzyły
Tamilski Zjednoczony Front, w 1975 r. dodając do tej nazwy termin „Wyzwolenia” (TULF) [Richards 2014: 11-12].
Terytorium państwa, niezmienne od czasów kolonialnych, powiększyło się
nieznacznie dzięki zawarciu umowy granicznej z Indiami, na mocy której Sri Lanka otrzymała, 28 czerwca 1974 r., sporną z Indiami wysepkę Kachchativu w Cieśninie Palk o powierzchni 1,15 km2 [Maritime… 1978: 3; Revindran 2009: 8] (ryc.
16, fot. 15).
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Ryc. 16. Sporna z Indiami wysepka Kachchativu, w Cieśninie Palk
Fig. 16. Disputed with India Kachchativu island in the Palk Strait
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/Katchatheevu#/media/
File:Islands_of_Jaffna_Peninsula.svg

Fot. 15. Uroczyste przekazanie wyspy Sri Lance 28 czerwca 1974 r.
Fot. 15. The formal handover of the island to Sri Lanka, 28 June 1974
Fot. http://www.ullatchithagaval.com/?p=4896 [15.03.2016].
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Socjalistyczna Sri Lanka i Tamilski Ilam
Wybory w 1977 r. wygrała Zjednoczona Partia Narodowa, która przez kolejnych
17 lat podążała drogą socjalistyczną, czego skutkiem było m.in. przekształcenie
7 sierpnia 1978 r. państwa w Demokratyczną Socjalistyczną Republikę Sri Lanki
[Ross, Matles 1990: xxix]. Wraz z tym aktem dokonano zmiany ustroju na republikę
prezydencką, z Juniusem Richardem Dźajawardane, jako głową państwa [Kusio
2002: 264]. W 1982 r. podjęto decyzję o przeniesieniu części funkcji stołecznych
z Kolombo na odległe peryferia stolicy, do dawnej stolicy Królestwa Kotte, nazwanej teraz Sri Dźajawardanapura – Kotte (fot. 16, 17).
Brak rozwiązania kwestii tamilskiej, przez cały okres niepodległości Cejlonu –
Sri Lanki, doprowadził konflikt to takiego poziomu, w którym niemożliwe stało się
funkcjonowanie obu narodów w jednym państwie. Działające, od wyjścia z jednolitego Kongresu Narodowego, w okresie kolonialnym, organizacje tamilskie były
bardzo rozdrobnione, co ułatwiało Syngalezom realizację polityki nacjonalistycznej.
Zjednoczenie organizacji tamilskich nastąpiło dopiero w 1976 r., w ramach Tamilskiego Zjednoczonego Frontu Wyzwolenia, kierowanego przez Samuela Jamesa
Velupillai Chelvanayagama. Jego celem było uzyskanie autonomii terytorialnej dla
Tamilów, na obszarze dawnego Królestwa Dżafny [Stokke, Ryntveit 2000: 296].
Szacuje się, że Tamilowie zamieszkiwali w tym czasie, w sposób zwarty obszar,
o powierzchni 19 509 km2 [Ravindran 2009: 2].

Fot. 16. Kolombo – były gmach parlamentu, obecnie sekretariat prezydenta
Fot. 16. Colombo – former parliament building, now the Secretariat of the President
Fot. M. Sobczyński.
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Fot. 17. Sri Dźajawardanapura-Kotte – nowy parlament
Fot. 17. Sri Jayawardenepura-Kotte – a new parliament
Fot. http://www.panoramio.com/photo/71249242 [5.04.2016].

Odrzucenie przez rząd tych roszczeń doprowadziło do radykalizacji nastrojów pośród Tamilów, na północy wyspy i poparcia przez nich celów, istniejącej od 1975 r.,
organizacji zbrojnej Nowych Tygrysów Tamilskich [Richards 2014: 12]. Wraz z uzyskaniem akceptacji społecznej ta armia powstańcza, jednocząca 37 grup partyzanckich, przekształcona w Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (jak po tamilsku nazywa się Cejlon), zradykalizowała też żądania, na utworzenie niezależnego państwa
tamilskiego na północy Cejlonu.
W latach 70. XX w. walki z wojskami rządowymi toczyły się głównie na Półwyspie
Dżafna. Na czele wojsk tamilskich stanął charyzmatyczny dowódca Velupillai Prabhakaran, a partyzantka ta, co było ewenementem w skali świata, uformowała nie tylko
wojska lądowe, ale także własne siły lotnicze, siły specjalne, oddziały kobiece i marynarkę wojenną, wyposażoną w prymitywne łodzie podwodne [Richards 2014: 23-28].
W dniu 27 listopada 1982 r. Tamilowie wypowiedzieli rządowi wojnę, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego na północy kraju i wzmocnieniu sił armii rządowej
w Dżafnie [Richards 2014: 13]. Ataki na obiekty rządowe rozprzestrzeniły się na całą
wyspę, a postępy Tygrysów ku południu, w regionie Wanni, były coraz większe.
Wobec braku woli u Syngalezów zawarcia kompromisu, Tamilowie proklamowali 23 lipca 1983 r., na północy Cejlonu, secesję Tamilskiego Ilamu, ze stolicą
w Dżafnie. Odpowiedzią władz była zmiana w konstytucji wprowadzona 14 listo-
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pada 1984 r., dająca samorząd prowincjom (również tym zamieszkanym niemal
wyłącznie przez Tamilów), ale w ówczesnej sytuacji, kiedy Tygrysy kontrolowały już
całą północ wyspy i duże części obu wybrzeży, nie wyglądało to na ustępstwo tylko
jego pozorowanie. Obie strony konfliktu głosiły ideologię socjalistyczną [Richards
2014: 39]. Brak woli porozumienia sprawił, iż rząd Sri Lanki uznał separatystów za
organizację terrorystyczną i taką wizję prezentował światu, co nie wszędzie zaakceptowano [Nayak 1996: 286; Lunn, Taylor, Townsend 2009: 15].
Wojna toczyła się przez ponad trzydzieści lat, przerywana rozejmami na rokowania pokojowe i była bardzo wyczerpująca dla gospodarki kraju. Brak kontroli nad
dużą częścią terytorium, osłabiał syngaleską gospodarkę, wymuszał forsowne zbrojenia, ograniczał możliwość demokratycznych reform, rozwoju turystyki, wydobycia
surowców. Pogarszał też pozycję polityczną Sri Lanki w regionie, postrzeganej, jako
państwo niestabilne i antydemokratyczne.
W 1983 r. w konflikt na Cejlonie włączyły się Indie. Obie strony liczyły na korzyści, Tamilowie na wsparcie ich dążeń, tym bardziej, że czynił to lokalny rząd
indyjskiego stanu Tamil Nadu, Syngalezi mieli nadzieję, że Indie skłonią Tamilów
do ograniczenia ich roszczeń jedynie do autonomii. W latach 1987-89 na Cejlonie
pojawiły się wojska indyjskich sił pokojowych. W tym samym czasie powstała lokalna cywilna administracja pod zwierzchnictwem Sekretariatu Tamilskiego Ilamu
[Richards 2014: 40]. Tamilskie Tygrysy powołały również Sekretariat Międzynarodowy, w celu uzyskania międzynarodowego uznania ich państwowości, ale przede
wszystkim pozyskiwania środków finansowych na toczoną wojnę, głównie od tamilskiej diaspory. Wsparcie napłynęło z 32 państw całego świata (przede wszystkim
z Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii). Powołano
też w państwach Zachodu instytucje wspierające powojenną odbudowę Ilamu [Richards 2014: 51-52]. Swoje biura interesów Tamilskie Tygrysy utrzymywały w 48
państwach [Evolution… 2011: 3].
Rząd Sri Lanki podjął też próby politycznego zakończenia konfliktu. W 1988 r.
uchwalił połączenie dwóch prowincji w jedną Prowincję Północno-Wschodnią,
o powierzchni prawie 15 tys. km2, czyli prawie 23% Cejlonu, pod wspólnym zarządem tamilsko-muzułmańskim oraz uznał język tamilski jako drugi język urzędowy
kraju [Ross, Matles 1990: 35; Kumara 2010: 69]. Ustępstwa były jednak zbyt małe
dla zradykalizowanych już Tamilów, ale wywołały reakcję Syngalezów, w postaci
utworzenia Narodowego Frontu Wyzwolenia, organizacji skrajnie nacjonalistycznej
[Kusio 2002: 265].
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Zmiany geopolityczne na świecie, po 1989 r., i utrata wsparcia radzieckiego, pogłębiła izolację Sri Lanki. Wobec braku woli pokojowego rozwiązania konfliktu, wojska indyjskie opuściły Sri Lankę w 1990 r. [Lunn, Taylor, Townsend 2009: 10]. Stosunki z Indiami uległy pogorszeniu za prezydentury Ranasinghe Premadasy, zwolennika siłowego rozwiązania konfliktu [Kuprina 2007: 32]. Radykalizacja nastąpiła też
w obozie tamilskim, Tygrysy zajęły Dżafnę, dotąd pozostającą pod kontrolą rządu
i rozpoczęły tworzenie struktur administracyjnych własnego państwa. Sri Lanka odpowiedziała morską blokadą gospodarczą północy. Tamilowie sięgnęli po terroryzm,
zamachów samobójczych dokonywano na całej wyspie nie wyłączając zabójstwa
premiera Indii Rajiva Gandhiego w 1991 r. [Calvocoressi 2002: 538] i prezydenta Sri
Lanki Ranasinghi Premadasy w 1993 r. [Richards 2014: 24; Yass 2014: 68].
Sytuacji nie zmieniło objęcie władzy przez córkę obojga byłych premierów Bandaranaike – Chandrikę Kumaratungę [Sriskandarajah 2004: 9]. Załamały się wszystkie kolejne rokowania pokojowe. W 1995 r. wojska rządowe rozpoczęły ofensywę
na Dżafnę, zakończoną zwycięsko, ale okupioną dużą liczbą tamilskich ofiar cywilnych – 65 tys. zabitych i ok. 500 tys. uciekinierów. Miasto powróciło pod kontrolę
Sri Lanki, ale partyzanci szybko odcięli jego lądowe połączenia z resztą kraju [Sobczyński 2006: 251] (ryc. 17).
W 2005 r. pod wyłączną kontrolą Tamilskiego Ilamu pozostawał obszar o powierzchni ponad 8 tys. km2, natomiast częściową kontrolę sprawowały Tygrysy nad
dalszymi 9 tys. km2. Łącznie zatem czwarta część powierzchni Cejlonu była w jakiś
sposób związana z tamilskimi powstańcami. W kolejnych latach siły rządowe, szybko opanowały 71% wyspy i dalej redukowały terytorium Tamilskiego Ilamu.
W grudniu 2007 r. Ilam obejmował jeszcze obszar 3,6 tys, km2, czyli prawie 6%
wyspy. W 2008 r. już tylko 2,5 tys. km2, niespełna 4% Cejlonu.
Ostateczna ofensywa wojsk rządowych, przeprowadzona niezgodnie międzynarodowym kanonem prawa wojennego, rozpoczęła się w końcu 2008 r. i skierowana
była na pozostający jeszcze pod kontrolą Tamilów obszar ok. 320 km2, na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy i wokół ostatniej stolicy Tamil Elamu – Kilinochchi. Doprowadziła ona do likwidacji 19 maja 2009 r. ostatniego oddziału Tamilskich Tygrysów i ostatecznie bohaterskiej śmierci jego dowódcy Prabhakarana,
16 maja, na plaży koło Mullaittivu [Richards 2014: 68-69; Yass 2014: 70]. Bunkier,
w którym zginął Velupillai Prabhakaran przyciąga dziś 3 tys. turystów dziennie
[Rees 2013: 95].
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Ryc. 17. Wojna domowa na Sri Lance, stan z 2005 r. i zmienność terytorialna
Tamilskiego Ilamu w latach 2005-09
Fig. 17. The civil war in Sri Lanka, as of 2005 and the territorial variability
of Tamil Eelam in the years 2005-09
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kumara 2010: 70; Yass 2014: 70; Richards 2014;
https://en.wikipedia.org/wiki/Eelam_War_IV [5.04.2016].

Państwo Tamilskiego Ilamu, w ostatniej fazie obejmujące już tylko obszar ok. 250
przestało istnieć [Parasram 2012: 1]. Cała wyspa stała się ponownie państwem
syngaleskim.
Proces włączania Prowincji Północnej w infrastrukturę Sri Lanki trwał kilka lat
[Silva-Ranasinghe 2010: 3; Hogg 2011: 13; Mittal 2015: 15-22]. W odbudowę państwowości włączyły się też tamilskie organizacje polityczne, przede wszystkim Tamilski Alians Narodowy, ugrupowanie umiarkowane, dążące do zakończenia wojny do-

km2,
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mowej, choć wspierające ideę autonomii terytorialnej i posiadające 16 miejsc w parlamencie Sri Lanki [Sri Lanka: Tamil politics…2012: 8].
Od początku konfliktu, do 2009 r., swoje domy na Cejlonie musiało opuścić 284,4
tys. mieszkańców. We wrześniu 2010 r. agendy ONZ odnotowały na wyspie 230 tys.
osób przesiedlonych. W utworzonych przez armię Strefach Wysokiego Bezpieczeństwa, schroniło się 85 tys. uchodźców. Ponadto w rejonie Puttalam zgrupowano ponad 65 tys. Muzułmanów. Oznacza to, że znacznie ponad 300 tys. osób przeszło
przez fazę wewnętrznego uchodźstwa [No war… 2011: 8, 10]. W 2003 r. Wilkinson
[2003: 6] szacował liczbę przesiedleńców na ponad milion osób. Dodatkowym problemem jest fakt, że Sri Lanka nie jest stroną Konwencji NZ w sprawie uchodźców
[Migration… 2013: 73].
Pośród diaspory tamilskiej na świecie (w Norwegii, Kanadzie, Francji, Szwajcarii,
Niderlandach, Niemczech, Danii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Australii) w latach
2009-2010 przeprowadzono tzw. referendum niepodległościowe, w którym 99%
głosujących opowiedziało się za oderwaniem Tamilskiego Ilamu od Sri Lanki [Tamil… 2016].
Spis powszechny z 2011 r. wyróżnił dwie kategorie Tamilów. Tamilowie indyjscy
stanowili 4,2% populacji, podczas gdy Tamilowie lankijscy 11,2%. Ponadto 9,2%
stanowili potomkowie ludności arabskiej nazwani Maurami [Richards 2014: 8].
Podsumowanie
Początki dziejów struktur polityczno-terytorialnych na Sri Lance nie tylko giną
w pomroce dziejów, ale co gorsze, mieszają się ze sferą baśni, legend i podań, ściśle
związanych z początkami buddyzmu na wyspie. Trudno jest zatem oddzielić, które
struktury i postacie były historyczne, a które legendarne, czego nie ułatwia historiografia lankijska, obciążona ideologią religijną. Jak się wydaje, istniejące już przed przybyciem Syngalezów na wyspę struktury etniczne, zostały wplecione w mit założycielski. W ten sam mit wpleciono też struktury, które jak wynika z badań historycznych,
prawdopodobnie powstały później niż w 543 r. p.n.e. Bez wątpienia, już od najdawniejszych czasów Sri Lanka była państwem wieloetnicznym [Ross, Matles 1990: 5].
Pierwotna ludność wedyjska miała stworzyć dwie struktury politycznoterytorialne (królestwa) Nagadipa, na północy Cejlonu, i Kelanija, w części zachodniej, bądź południowo-wschodniej.
Kolejne struktury polityczno-terytorialne na wyspie były dziełem przybyszów
z subkontynentu indyjskiego – najpierw Syngalezów. Kolejno były to, założone przez
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Widźaję, księstwo Tambappanni, oraz królestwa Upatissa Nuwary (Widźtapury),
Anuradhapury i Polonnaruwy. Drugą nacją, która z południowych Indii napływała na
Cejlon, aby tworzyć tu swoje państwa, byli Tamilowie, którzy w walce z Syngalezami
stopniowo spychali ich na południe. Pierwsze ich struktury nie były suwerenne, lecz
stanowiły część imperiów z Indii, rządzonych przez Pandźanów, Ćolów, Kalingów,
Arjaćakrawartich i Widźajanagar. Pierwszą suwerenną tamilską strukturą na Cejlonie
było Królestwo Dżafny, które ze zmiennym powodzeniem toczyło wojny o terytorium ze strukturami syngaleskimi. Syngalezi przyjęli zasadę przenoszenia stolic swoich
królestw na południe, aby uchronić je przez inwazją tamilską. Tym sposobem powstały królestwa Sigiriji, Rohany, Dambadeniji, Yapahuwy, Kurunegali, Dedigamy,
Gampoli, Raigamy, Kotte i Kandy [Mitton 1917: 251]. Spośród stolic tych państw,
okres kolonialny przetrwała w względnie niezmienionym układzie urbanistycznym
i przy zachowanym stanie zabudowy jedynie ta ostatnia [Bandaranayake 1994: 16].
W chwili przybycia na wyspę Portugalczyków, istniało już sześć jednostek geopolitycznych, cztery syngaleskie królestwa Kotte, na zachodnim wybrzeżu, Kandy w
centralnej, południowej i wschodniej części Cejlonu, oraz pomiędzy nimi królestwa
Raigamy i Sitawaki, a na północy wyspy tamilskie Królestwo Dżafny.
Ekspansja portugalska nie objęła całego Cejlonu, ograniczała się głównie do zachodniego wybrzeża. Portugalczycy podporządkowali sobie królestwa Kotte i Dżafny
i ostatecznie je zlikwidowali, ale przegrali wojnę z syngaleskimi królestwami Udaraty
(Kandy) i powiększonym w trakcie rozpadu Kotte, królestwem Sitawaki. Sama Portugalia utraciła też suwerenność i jej kolonie przejęła na pewien czas Hiszpania.
Na Cejlonie Portugalczycy już władzy nie odzyskali, gdyż zostali wyparci w walkach
przez zjednoczone siły syngalesko-niderlandzkie.
Panowanie Holendrów na Cejlonie było mniej ekspansywne niż portugalskie.
Syngaleskie Królestwo Udaraty zachowało odrębność i zasadniczo, poza krótkim
epizodem kilku miesięcy okupacji kolonialnej, w trakcie zmiany dynastii na drawidyjską, nie weszło w konflikt z Holendrami. Obszar kontrolowany przez Syngalezów był
większy, niż w czasach portugalskich, ale opanowanie niemal całego wybrzeża przez
Niderlandy doprowadziło do ekonomicznej blokady suwerennej Udaraty.
Z rywalizacji brytyjsko-fracuskiej w Indiach, Cejlon wyszedł jako posiadłość
brytyjska, Holendrzy nie stawili oporu, zajęci podbojem Archipelagu Malajskiego.
Początkowo Brytyjczycy uznali suwerenność Królestwa Udaraty, ale wewnętrzne
konflikty w tym państwie skłoniły ich do podboju wnętrza wyspy. Najpierw ograniczył się on do formalnego objęcia królestwa administracją kolonialną, a później
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do całkowitej likwidacji syngaleskiej państwowości. Cejlon stał się posiadłością
Indii Brytyjskich, podległą prezydencji madraskiej, później odrębną kolonią,
a ostatecznie członkiem Imperium Brytyjskiego, jako kolonia koronna. Koloniści
dokonali głębokich reform społecznych i politycznych, wprowadzając stopniowo
ustrój demokratyczny i aktywizując politycznie społeczeństwo, co doprowadziło
jednak do ujawnienia się konfliktów etnicznych, gdyż w administracji kolonialnej
faworyzowali Tamilów.
Po drugiej wojnie światowej rozpad Imperium Brytyjskiego sprzyjał uniezależnieniu się kolonii. Cejlon najpierw uzyskał status dominium, w składzie Wspólnoty
Narodów, związany był z Wielką Brytanią wspólnym monarchą, następnie stał się
republiką, w ramach tej Wspólnoty, a później republiką socjalistyczną pod nazwą
Sri Lanka. Przez cały okres niepodległości Cejlonu nie rozwiązano, w sposób demokratyczny, kwestii relacji syngalesko-tamilskich. Doprowadziło to do ponad
trzydziestoletniej wojny domowej, podczas której, na ponad jednej trzeciej terytorium
wyspy, głównie na północy, funkcjonowało powstańcze państwo Tamilskiego Ilamu,
zlikwidowane siłą przez wojska syngaleskie, w końcu pierwszej dekady XXI w. Obecnie na Cejlonie znajduje się tylko jedno państwo – Sri Lanka – zdominowane przez
Syngalezów, w którym zachowywane są pozory demokracji i panuje ustrój socjalistyczny wmontowany w zasady gospodarki rynkowej.
W całej historii Sri Lanki daje się zaobserwować permanentną walkę dwóch
głównych etnosów wyspy, Syngalezów i Tamilów, o terytorium i własną suwerenną
państwowość na ograniczonej przestrzeni wyspy. Z walki tej Tamilowie, wyjąwszy
okres średniowiecza, wychodzili zazwyczaj przegrani, choć niekiedy udawało im się
ustanowić swoje dynastie, w formalnie nadal syngaleskich jednostkach politycznych.
Po uzyskaniu przez Sri Lankę niepodległości nie udało się już ustanowić modus
vivendi akceptowalnego przez obie strony konfliktu.
Tradycyjnie za złą sytuację mniejszości wini się polityków etosu dominującego,
w tym przypadku Syngalezów, którzy nie stworzyli ani demokratycznego systemu
sprawowania władzy, ani sprawnego systemu gospodarczego, zastępując go tzw.
trzecia drogą, czyli odmianą socjalizmu, często wspierając się natomiast ideologią
religijno-nacjonalistyczną. Nie pozwala to z optymizmem patrzyć na dalszy rozwój
wydarzeń. Sprawdza się tu maksyma niemieckiego generała Karla von Clausewitza,
iż „pokój to zawieszenie broni między dwoma wojnami”.
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Summary
CHANGES IN THE POLITICAL-TERRITORIAL
IN THE HISTORY OF SRI LANKA
The whole history of territorial-political structures in Ceylon of 2,560 years is a struggle
between two nations, Sinhalese and Tamil, for territory and domination over the opposite side.
The article analyzes the changes in the political and territorial structures, which occurred in the history of Ceylon and shown the struggle for space and dominion over
the island waged by the Sinhalese and Tamils. Also the last (so far) a chord of this rivalry, the defeat of Tamil Eelam and the reconstruction of the island after more than thirty years of civil war was narrated.
Keywords: Sri Lanka, political history, territorial changes, armed conflict
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S t r es z c ze n i e
Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania rozmieszczenia, cech i funkcji trójstyków
granic państw. Pokazano też przykłady trójstyków już nie istniejących, których ślady istnieją w krajobrazie. Na wybranych przykładach dokonano oceny funkcji granic politycznych jako barier przestrzennych utrudniających funkcjonowanie trójstyków jako regionów
transgranicznych, np. w euroregionach. Ukazano przykłady trójstyków o dużych walorach
przyrodniczych sprzyjających tworzeniu transgranicznych jednostek ochrony przyrody lub
regionów transgranicznych, ale obecnie pasywnych, głównie ze względu na sytuację polityczną.
Słowa kluczowe: granica państwa, współpraca transgraniczna, region transgraniczny, trójstyk

Trójstyki jako regiony transgraniczne
Specyficznym czynnikiem, istotnym dla zmian funkcjonalno-przestrzennych
różnych obszarów świata, są postępujące procesy integracji gospodarczej. Pojęcie to
spotyka się w literaturze ekonomicznej, politycznej, geograficznej, itp. Bywa ono
postrzegane jako integracja instytucjonalna – tj. różnego rodzaju unie i bloki gospodarcze, które poprzez ustalenie przepisów prawno-finansowych ułatwiają swobodny przepływ ludzi, towarów i kapitału. Określenie to jest też definiowane jako procesy integracyjne obejmujące całokształt współpracy gospodarczej państw i regionów, niezależnie od aktualnie obowiązujących tam ustaleń instytucjonalnoprawnych. Spotyka się też mnóstwo propozycji podziałów i typologii integracji.
Całokształt tych procesów, chociaż zróżnicowany przestrzennie i w dużym
stopniu zależny od środowiska przyrodniczego, nie wzbudza dużego zainteresowania wśród geografów. Należy odnotować, że u zarania tworzenia się tych procesów
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w Europie wybitny geograf, J. Smoleński [1931] zalecał „dociekanie praw rządzących zespołami (grupami) państw jako takich i roli państw w obrębie tych zespołów”. Postulował badanie stopnia scalania ugrupowań państw, kierunków i prawidłowości ich zmian w czasie i zróżnicowania przestrzennego. Jednak w literaturze
geograficznej nigdy nie był to temat szczególnie popularny. Do podjęcia tego rodzaju badań zniechęcała najprawdopodobniej duża rola zmieniających się decyzji
politycznych, kłamliwa propaganda towarzysząca tym procesom, krótki czas funkcjonowania wielu ugrupowań integracyjnych itp.
Jednak można wskazać specyficzny typ procesów integracyjnych, których aktywizację obserwujemy w Europie od drugiej połowy XX wieku i oczywiście w pierwszych
latach obecnego stulecia. Jest to tzw. integracja lub współpraca transgraniczna przejawiająca się powstawaniem i aktywizacją zwykle zinstytucjonalizowanych więzi pomiędzy
obszarami położonymi po obu stronach granicy państw. Zalicza się do nich kontakty
pomiędzy organami władzy lokalnej graniczących ze sobą państw zmierzające głównie
do niwelowania granicy jako bariery przestrzennej. Istotny jest tu rozwój transgraniczny
infrastruktury komunikacyjnej, tworzenie nowych przejść granicznych itp. M. Sobczyński (1995) wyróżnia dwie główne kategorie więzi transgranicznych: powiązania zinstytucjonalizowane oraz interpersonalne. Wraz z przytoczonymi pojęciami więzi i współpracy transgranicznej w literaturze pojawił się termin „region transgraniczny”. Pojęcie to
definiowane bywa jako „region zlokalizowany co najmniej po dwóch stronach granicy
państwowej, który z geograficznego punktu widzenia stanowi wyraźną całość, a jego
mieszkańcy posiadają wspólne tradycje kulturowe i chcą współpracować, by pobudzić
rozwój kulturalny, społeczny i gospodarczy” [Fic 1995].
Specyficznym rodzajem regionów transgranicznych są trójstyki, czyli obszary styku granic trzech równorzędnych jednostek terytorialnych – najczęściej państw. Ich
rozmieszczenie w przestrzeni jest bardzo nierównomierne. Zwykle zależy od usytuowania państw w stosunku do krajów ościennych i nie jest zależne od wielkości terytorium danego państwa. Najwięcej trójstyków posiadają Chiny (16) i Rosja (10). Te dwa
państwa mają cztery wspólne trójstyki: Chiny-Rosja-Korea Północna, Chiny-RosjaKazachstan, Chiny-Rosja-Mongolia (wschód i zachód). Aż 5 trójstyków istnieje na
granicy Chin i Indii. Ani jednego trójstyku nie mają kraje o dużej powierzchni, takie
jak Kanada i USA, natomiast po dwa trójstyki mają mały Liechtenstein i Andora.
Trójstyków nie posiadają państwa, które na obszarze lądowym graniczą tylko
z jednym krajem  np. Portugalia, Dania, Gambia, Lesotho. Trójstyków nie mają
również państwa zajmujące całe wyspy  np. Kuba czy Islandia, a także wyspy po-
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dzielone granicami politycznymi  jak Haiti, Irlandia czy Cypr. Jedyna wyspa świata,
na której znajdują się terytoria trzech państw – Borneo – także nie ma trójstyku.
Najmniejsze państwo-wyspy, Brunei, graniczy wyłącznie z obszarem Malezji. Położenie i sąsiadujące ze sobą terytoria trójstyków zmieniają się wraz ze zmianą przebiegu granic politycznych. W okresie II Rzeczypospolitej Polska posiadała 7 trójstyków, ale żaden z nich nie znajdował się w obecnym miejscu, np. trójstyk PolskaNiemcy-Czechosłowacja znajdował się na ujściu Olzy do Odry (miejscowość Olza).
Z wieloma państwami dawnych trójstyków nie mamy już wspólnych granic –
np. Rumunia czy Łotwa. Obecnie z siedmioma państwami ościennymi Polska posiada 6 trójstyków, istotnie różniących się cechami i aktywnością funkcjonowania.
W literaturze, ale już historycznej a nie geograficznej, spotykamy określenie
„czwórstyk”. Taki zbieg granic państw istniał np. w latach 1922-1981 pomiędzy
Irakiem, Arabią Saudyjską, Kuwejtem i Strefą Neutralną. Obecnie na świecie nie
występują czwórstyki, spotykamy natomiast szereg tróstyków znajdujących się bardzo blisko siebie. Patrząc na mapę Afryki dostrzegamy specyficzne położenie Bostwany, Namibii, Zambii i Zimbabwe. Granica botswańsko-zambijska przebiega
zaledwie 700 metrów od trójstyku pozostałych państw. W Europie dwa trójstyki
granic: Szwajcarii, Niemiec i Austrii (na Jeziorze Bodeńskim) oraz Szwajcarii, Austrii i Liechtensteinu oddalone są od siebie w linii prostej o ok. 30 kilometrów.
Traktat Arktyczny, który do roku 2041 zawiesił wszelkie roszczenia terytorialne
do tego kontynentu, zapobiegł powstaniu na Biegunie Południowym „sześciostyku”. Byłby to punkt, w którym zbiegłby się granice strefy wpływów sześciu państw:
Argentyny, Australii, Chile, Francji, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii .
W kręgu zainteresowań naukowców i krajoznawców pozostają też trójstyki nieistniejących już granic politycznych. Na ziemiach polskich należy do nich tzw. Trójstyk (lub Kąt) Trzech Cesarzy. Znajduje się u zbiegu Czarnej i Białej Przemszy –
tj. w miejscu, gdzie rzeka przybiera nazwę Przemsza – obecnie na terytorium miasta
Mysłowice. Do roku 1914 był to punkt, w którym stykały się terytoria należące do
trzech imperiów (podległych trzem cesarzom), będących jednocześnie trzema zaborcami Polski: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji Carskiej [Kałuski, Komornicki
1996)]. Do czasu I wojny światowej było to miejsce znane niemal w całej Europie.
Panoramę miasta można było podziwiać z wybudowanej w roku 1907 a zburzonej
w 1937 wieży Bismarcka. Po Przemszy pływały niemieckie statki wycieczkowe.
Po II wojnie światowej miejsce to popadło w zapomnienie. Dopiero 9 listopada
2007 roku, z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, odsłonięto tam pomnik
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z inskrypcją: „Obelisk Pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczenia”.
Obecnie przygotowany jest program rewitalizacji Trójkąta.
Jako ciekawy obiekt historyczny postrzegany jest trójstyk granic Belgii, Holandii
i Niemiec. Znajduje się on w pobliżu miasta Vaals, na zachód od Akwizgranu, blisko
najwyższego  liczącego zaledwie 321 m. n.p.m.  szczytu Holandii. Obecnie odwiedzany jest przez kolekcjonerów pamiątek przeszłości, gdyż w okolicznych lasach
można odnaleźć fragmenty słupów granicznych z czasów Wolnego Miasta Akwizgranu. W latach 1815–1919 zbiegały się tu granice czterech terytoriów, tworząc niespotykany już w dzisiejszej Europie czwórstyk. Granice Belgii, Holandii i Niemiec łączyły
się tu dodatkowo z granicami Moresnetu. Nazwę tę nosiło istniejące w latach 18151919 terytorium sporne o powierzchni zaledwie 2,7 km² położone między Niemcami
a Belgią. Traktat Wersalski z 28 czerwca 1919 roku władzę nad Moresnetem przyznał
Belgii. Były też próby ustanowienia na tym spornym terytorium niezależnego państwa
esperantystów.
Polscy turyści – miłośnicy Kresów  odwiedzają trójstyki na dawnej granicy polsko-rumuńskiej. Na szczycie Stogu (1653 m n.p.m.) w Karpatach Wschodnich
oznakowany jest dawny trójstyk polsko-czechosłowacko-rumuński. W odległości
338 km od tego miejsca znajduje się trójstyk kończący ten odcinek granicy – u ujścia rzeki Zbrucz do Dniestru. Jest to trójstyk trzech ukraińskich jednostek administracyjnych – obwodów.
Granice polityczne jako bariery przestrzenne
Dokonując oceny cech i funkcji granic politycznych w regionie trójstyku konieczne jest określenie ich roli jako barier przestrzennych. Dla geografa oczywiste
są takie bariery przestrzenne, jak grzbiety górskie, rzeki, jeziora. Często utrudnieniom ze strony środowiska przyrodniczego towarzyszy bariera określana jako infrastrukturalna. Może to być brak lub zbyt mała efektywność powiązań transportowych, mała przepuszczalność przejść granicznych, itp. Dla funkcjonowania obszarów otaczających punkty styków trzech granic istotne są bariery określane jako
prawne lub formalno-prawne. Regulują one zasady ruchu osobowego i przewóz
towarów przez granice. Jako utrudnienie postrzegane są także bariery językowe.
Na charakter granicznych barier wpływa również przynależność państw do różnych
ugrupowań ekonomicznych lub bloków militarnych.
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Podobnie jak graniczne bariery przestrzenne, istotna jest różnica kompetencji
władz lokalnych trzech sąsiadujących ze sobą państw. Mogą mieć one dużą swobodę działania lub ich decyzje muszą być zaakceptowane przez władze centralne.
Przykładem tróstyku, który od chwili powstania nie funkcjonował jako region
transgraniczny może być styk granic Chin i Rosji (dawny ZSRR) oraz Korei Północnej. Granica tego ostatniego państwa należy do najpilniej strzeżonych na świecie. W pobliżu granicy obowiązuje zakaz przebywania osób nieuprawnionych, nie
buduje się osiedli i nie tworzy się infrastruktury komunikacyjnej.
Na terenie Europy specyficzna sytuacja zaistniała w Tracji. To kraina historyczna o wielu cechach wspólnych mimo, że obecnie podzielona jest pomiędzy Grecję,
Bułgarię i Turcję. Podział regionu pomiędzy wspomniane państwa nastąpił w roku
1923. Po II wojnie światowej granica pomiędzy Bułgarią a Grecją i Turcją była
częścią tzw. Żelaznej Kurtyny – co decydowało o jej funkcji jako bariery przestrzennej. Obecna granica Turcji z Bułgarią i Grecją jest jednocześnie granicą Unii
Europejskiej. W ostatnich latach stanowi linię naporu imigrantów z Azji, którzy
chcą dostać się do Europy, głównie do Niemiec. Oprócz barier politycznostrategicznych granice trójstyku w Tracji posiadają istotne bariery językowe. W krajach tego trójstyku funkcjonują 3 odrębne alfabety. Ważne są wyraźne różnice dominujących religii. W Tracji tureckiej 99% społeczeństwa to wyznawcy islamu.
W Bułgarii natomiast dominuje prawosławie (80% ludności). Dodatkowo relacje
polityczne Grecji z Turcją utrudnia fakt, że Turcja od połowy XX wieku uwikłana
jest w konflikt cypryjski.
Niezwykle atrakcyjny zarówno przyrodniczo jak i kulturowo jest trójstyk granic
Rosji, Norwegii i Finlandii. Wąski pas terytorium Norwegii to niemal w całości park
narodowy z borami sosnowymi i bagnami. Żyją tu nie niepokojone łosie, niedźwiedzie, rosomaki, żurawie i bieliki. Tereny te są chronione przed cywilizacją nie tylko
przez granice i rygorystyczny regulamin parku, lecz także przez pilnie strzeżone
granice państw sąsiednich. W odniesieniu do Rosji to także granica UE (z Finlandią)
i NATO (z Norwegią).
Różnorodne funkcje trójstyków
Poszukując rozróżnienia typów, rodzajów czy prób hierarchizacji trójstyków
można wskazać chyba najmniej kontrowersyjny podział  tj. trójstyki o różnych
funkcjach transgranicznych lub te, gdzie dominuje jedna funkcja (np. transgraniczna
jednostka terytorialna ochrony przyrody).
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Ciekawym przykładem współpracy transgranicznej w regionie trójstyku granic
jest zbieg granic Argentyny, Brazylii i Paragwaju. Prezentacja i ocena sytuacji na tym
obszarze to skromna próba weryfikacji poglądu sformułowanego przez J. Barbaga
(1974), że „integracja regionów przeciętych granicami państwowymi przyczynia się
do stworzenia regionów naturalnych i wpływa korzystnie na ich rozwój”. Region
ten zwany Tres Fronteras to nie tylko zbieg granic trzech wspomnianych państw.
Do czynników, które w istotny sposób wpływają na aktywizację współpracy transgranicznej można zaliczyć:
– spływ rzek Paraná i Iguaçu. Na pierwszej z nich zbudowano największą hydroelektrownię świata. Na Iguaçu wodospady o tej samej nazwie zaliczane są do
najpiękniejszych na świecie;
− objęta ochroną dżungla znajdująca się na pograniczu tych państw;
− położone w poszczególnych państwach, w niewielkiej odległości od siebie,
trzy miasta: Puerto Iguazú (Argentyna) Foz de Iguaçu (Brazylia) i Ciudad del Este
(Paragwaj);
− połączenia komunikacyjne Tres Fronteras z pozostałymi regionami wszystkich trzech państw mogące stymulować zwiększanie się zasięgu terytorialnego procesów integracyjnych.
Przed prezentacją i oceną trójstyku granic, gdzie właśnie współpraca transgraniczna zaktywizowała rozwój regionu, należy wspomnieć o licznych i różnorodnych
trudnościach, jakie zaistniały przy realizacji tej koncepcji.
Istotnym jest fakt, że region ten to odległe tereny dla wszystkich trzech państw.
I tak w Brazylii odległość do stolicy wynosi stąd 1750 km (do Rio de Janeiro 1500
km), w Argentynie odległość do Buenos Aires to 1330 km, a w Paragwaju odległość
do Asunción to 357 km. Ten słabo zaludniony (zwłaszcza w Argentynie i Paragwaju)
obszar charakteryzuje się wielkim zróżnicowaniem infrastrukturalnym. Obszary te są
słabo zurbanizowane i uprzemysłowione. Wystarczy wspomnieć, że do dnia dzisiejszego w regionie trójstyku nie ma mostu łączącego terytorium Argentyny i Paragwaju
rozdzielonych graniczną rzeką Parana. Idei integracji transgranicznej nie sprzyjają
także różne koncepcje polityki zagranicznej sąsiadujących ze sobą trzech państw.
Należy przypomnieć, że przez szereg lat, tj. za czasów rządów generała Stroessnera,
Paragwaj nazywano „wyspą otoczoną lądem” [Kałuski, Komornicki 1996]. Takie
określenie wynika z faktu, że kraj ten traktował USA i RFN jako istotnych dla siebie
partnerów gospodarczych a zaniedbywał tego typu kontakty z państwami ościennymi.
Wspominając o relacjach Paragwaju, Argentyny i Brazylii należy przypomnieć, że dwa
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ostatnie państwa wraz ze swoim sojusznikiem Urugwajem, w drugiej połowie XIX
wieku (1864-1870) toczyły wojnę z tym niewielkim południowoamerykańskim państwem. W trakcie nierównych walk zginęło kilkaset tysięcy mieszkańców Paragwaju,
w tym niemal 90% dorosłych mężczyzn. Pamięć o tych wydarzeniach istnieje wśród
kolejnych pokoleń Paragwajczyków, zwłaszcza, że po zakończeniu działań wojennych, kraj ten na długie lata pogrążył się w chaosie politycznym i gospodarczym.
Przestrzeganiu ustaleń z dziedziny współpracy transgranicznej przeszkadza też
znaczna różnica w zakresie kompetencji władz lokalnych w trzech wcześniej
wspomnianych, sąsiadujących państwach. Polega ona głównie na większym uzależnieniu organów administracji lokalnej od władz centralnych w Argentynie i Paragwaju. Korzystniej pod tym względem przedstawia się sytuacja w Brazylii. W dużym
stopniu wynika to z faktu, że kraj ten przez wiele lat  zwłaszcza w drugiej połowie
XX wieku  naśladował politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych (nawet przez
pewien czas oficjalna nazwa brzmiała: Stany Zjednoczone Brazylii).
Można również wspomnieć, że czynnikiem utrudniającym wspólne poczynania,
jest specyficzna bariera językowa  język hiszpański obowiązujący w Argentynie
i Paragwaju, język portugalski obecny w Brazylii. Co prawda w regionie trójstyku
używany jest dialekt stanowiący mieszankę dwóch wspomnianych języków, to utrudnienie dotyczy licznych przyjezdnych z innych regionów wspomnianych trzech państw. Duży ich napływ nastąpił zwłaszcza w czasie budowy elektrowni Itaipu.
Wspomniane problemy i trudności nie zdołały jednak w sposób istotny przeszkodzić w procesach współpracy transgranicznej i aktywizacji gospodarczej regionu.
Początkiem tego była promocja i organizacja turystyki przyjazdowej, głównie zagranicznej, do wodospadów Iguazú. W języku Indian Guarani oznacza Wielką Wodę.
Wodospad znajduje się na argentyńsko-brazylijskim odcinku rzeki Iguaçu, której wody spadają tu z mierzącej blisko 80 metrów, odpornej na erozję bazaltowej skały.
Wodospad tworzy w tym miejscu 22 większe i 253 mniejsze wodospady. Ilość spadającej wody waha się od około 1 800 m3/s do rekordowego, odnotowanego, przepływu 12 000 m³/s. Aby podziwiać piękno wodospadów trzeba koniecznie zobaczyć je
z obu stron: brazylijskiej i argentyńskiej. Ze względu na zmieniające się w ciągu dnia
położenie słońca jest to szczególnie istotne dla osób fotografujących wodne kaskady.
Ku zadowoleniu mieszkańców obu państw propaguje się slogan, że Iguaçu to „cudowny teatr natury. Widownia jest po stronie brazylijskiej a scena w Argentynie”. Od
strony „widowni” zobaczymy panoramę wodospadu a na „scenie” licznymi pomostami można dojść do spadających strumieni wody. „Dramaturgia tego spektaklu
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odgrywanego przez przyrodę głęboko porusza duszę i równie mocno olśniewa nieziemskim pięknem” przeczytamy w jednym z przewodników turystycznych. Szum
wodospadów słychać z odległości wielu kilometrów.
Innym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność wodospadów jest fakt, że otacza
je dżungla. Aby chronić jej przebogatą faunę i florę oba kraje utworzyły parki narodowe, które łącznie zajmują powierzchnię ok. 1000 km². Ze względu na dużą wilgotność powietrza i stałe zraszanie tego terenu pyłem wodnym, w promieniu kilkunastu kilometrów utworzył się niezwykle bogaty ekosystem, będący jednocześnie
matecznikiem wielu rzadkich gatunków zwierząt. Park nad Iguaçu został w roku
1986 wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Istotną cechą całego kompleksu jest fakt, że nie zdecydowano się tu na zabudowę
turystyczną. Cała baza znajduje się w trzech wspomnianych przygranicznych miastach. Swój rozwój zawdzięczają one także innej atrakcji turystycznej, tj. elektrowni
Itaipu na granicznym, brazylijsko-paragwajskim odcinku rzeki Parany. Oczywiście
wobec podstawowej funkcji, jaką pełni hydroelektrownia, rola atrakcji turystycznej
jest tylko uzupełnieniem. Pierwsze prace projektowe rozpoczęto w roku 1973. Sześć
lat później ruszyła budowa. Niestety zatopiono atrakcyjne progi wodne Sete Qeolas,
które jednak nie dorównywały pięknem wodospadom Iguaçu . Koszt budowy wyniósł ok. 18 mld dolarów. Energia elektryczna pozyskiwana z tego obiektu jest
w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne Brazylii w 25% (głównie stanu Parana)
i w około 80% zapotrzebowanie na energię elektryczną dla Paragwaju. Powstałe tu
jezioro zaporowe ma 1350 km². Sieć energetyczna hydroelektrowni stanowi istotny
czynnik aktywacji gospodarczej wielkich obszarów w obu państwach. Paradoksem
jest jednak, że ubogie wsie w Paragwaju, nad którymi przebiegają linie wysokiego
napięcia pozbawione są energii elektrycznej. Ani władz lokalnych, ani mieszkańców
nie stać na doprowadzenie prądu do wiosek.
Budowie obiektu hydroenergetycznego na Iguaçu zawdzięcza rozwój głównie
brazylijskie miasto Foz de Iguaçu. Powstały tu liczne hotele robotnicze dla osób
zatrudnionych na budowie. Po jej zakończeniu i odpowiedniej adaptacji (np. budowa basenów kąpielowych) hotele przeznaczono dla turystów. Z tego okresu pozostała też niezbędna infrastruktura. Znacznie mniejsze argentyńskie Puerto Iguazú
stara się przyciągnąć turystów niższymi cenami hoteli i placówkami handlowymi
oferującymi wyroby z kamieni półszlachetnych, skóry i drewna.
Specyficzną funkcję wyznaczył dla swojego przygranicznego miasta Paragwaj.
Zdając sobie sprawę, że Ciudad del Este nie może konkurować z przygranicznymi
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miastami Argentyny i Brazylii jako baza hotelowa, zaprojektowano tu wielkie centrum
handlowe, które przyciąga turystów głównie niskimi cenami. Zbudowano nowoczesne domy towarowe i galerie handlowe. Niestety okazało się, że nie mają one zbyt
dużej siły przyciągania turystów, zwłaszcza tych zamożnych, np. Japończyków, Kanadyjczyków czy Niemców. Ratunkiem dla miasta i jego mieszkańców okazał się tu
handel bazarowy. W tańsze towary zaopatrują się tu głównie Argentyńczycy i Brazylijczycy z sąsiednich przygranicznych regionów. Powodzeniem wśród przyjezdnych
zza granicy cieszą się tu także tańsze usługi, np. mechanika samochodowa czy usługi
medyczne.
Mimo różnej struktury funkcjonalnej i dużego rozwoju można zaobserwować
szereg poczynań korzystnej współpracy tych miast. Wydawane są wyłącznie wspólne plany tych miast, działają wspólne korporacje taksówek, bez trudu można płacić
trzema rodzajami walut. Politykę obsługi ruchu turystycznego cechuje raczej
współpraca niż konkurencja.
Zróżnicowane funkcje pełni obszar trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec.
U zbiegu granic stoją maszty z flagami trzech państw, duży kamienny obelisk oraz
drewniana rzeźba kobiety o trzech twarzach. Jest też tablica z napisem w trzech
językach: „Tutaj rozwija się wspólnie Europa. Na pamiątkę 1 maja 2004 r”. Odsłonili ją przywódcy państw trójstyku w dniu wstąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej. O dawnych funkcjach granic przypomina głaz z tablicą z orłem (bez korony) i napisami upamiętniającymi 45-lecie Ludowego Wojska Polskiego i 43-lecie
Wojsk Ochrony Pogranicza. Spośród aktualnych, różnorodnych funkcji i problemów trójstyku można wskazać na kwestie ekologiczne oraz aktywację gospodarki
turystycznej. Te pierwsze wiążą się z eksploatacją węgla brunatnego. Z tego źródła
wydobywa się surowiec zapewniający pokrycie 35% zużywanej w Polsce energii.
Stąd decyzja dotycząca rozbudowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w okolicach Bogatyni. Mieszkańcy przygranicznego, czeskiego Frydlandu sporządzili analizy (marzec 2016), które sugerują, że dalsza rozbudowa kopalń w Polsce spowoduje
lokalną suszę, może także zabraknąć wody pitnej. Obawy te  zdaniem polskich
specjalistów  są bezzasadne. Aktualnie brakuje pomysłu na rozwiązanie tej spornej
kwestii. Mimo zagrożeń ekologicznych obszar trójstyku chętnie odwiedzany jest
przez turystów sąsiadujących ze sobą państw. Najnowszą propozycją dla turystów
zmotoryzowanych jest trasa nazywana „W kilka godzin dookoła Polski”. Oczywiście nie chodzi tu o całe terytorium Polski, lecz o wycieczkę szosami Niemiec
i Czech dookoła tzw. „worka turoszowskiego”, która liczy zaledwie 46 km. Możliwe
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jest zwiedzanie kilku zamków w Czechach i interesujących muzeów znajdujących
się na terenie Niemiec.
Dla rowerzystów przygotowano szlak turystyczny, który po opuszczeniu regionu
trójstyku, po stronie niemieckiej wiedzie aż do Świnoujścia. Liczy on 591 km.
Przykładem granic o jednej, dominującej funkcji jest położony po obu stronach
granicy francusko-włoskiej masyw Mont Blanc – najwyższy szczyt Alp mierzący
4810 m. n.p.m. 17 km na północny wschód od szczytu znajduje się trójstyk granic
Francji, Włoch i Szwajcarii. Przebieg granicy w rejonie głównego wierzchołka jest
sporny. Według map francuskich główny wierzchołek znajduje się dokładnie na
terytorium Francji. Według map włoskich wspomniana granica przebiega przez
główny wierzchołek. Mimo tych różnic masyw jest miejscem zgodnej, skoordynowanej współpracy w dziedzinie turystyki. Prowadzący przez terytoria trzech państw
szlak turystyczny wokół Mont Blanc (wł. Monte Biance) ma długość ok 215 km.
Jego pokonanie zajmuje zwykle 10 do 14 dni. Punkty, z których można rozpocząć
wędrówkę zlokalizowane są w trzech państwach. We Francji jest to zwykle Les
Houches w dolinie Chamonix, we Włoszech Courmayeur położony u południowego wylotu tunelu pod Mont Blanc. Na terytorium Szwajcarii dogodnym miejscem
wyjścia jest Champex. Dzięki współpracy sąsiadujących państw każdego roku organizowany jest wokół Mont Blanc Ultra Trail du Mont Blanc – jeden z najtrudniejszych biegów na świecie. Jego trasa liczy 186 km. Organizatorzy turystyki na obszarze masywu szczególnie troszczą się o bezpieczeństwo turystów. Niestety z nienajlepszym skutkiem. Turyści wchodzą na ten wysoki szczyt w półbutach, z małymi
dziećmi, podczas burzy. Według nieoficjalnych, szacunkowych danych na stokach
tej góry życie straciło już 8 tysięcy osób [Więckowski 1998].
Przyrodnicze uwarunkowania turystycznych funkcji trójstyku widoczne są w rejonie jeziora Bodeńskiego. Położone u podnóża Alp zajmuje powierzchnię 538 km².
Ponad połowa akwenu należy do Niemiec, pozostała część znajduje się w granicach
Szwajcarii i Austrii. Transgranicznej turystyce sprzyjają doskonałe połączenia komunikacyjne pomiędzy nadbrzeżnymi miejscowościami tych trzech państw. Atrakcyjne
są wyspy Jeziora Bodeńskiego np. Wyspa Reichenau – dzielnica miasta o tej samej
nazwie w 2000 roku wpisana została na listę światowego dziedzictwa kultury
UNESCO. Wyspa jest również religijnym centrum regionu. Szczególnie uroczyście obchodzi się tu wielkie kościelne święta. Uroczystości połączone są z procesjami, podczas których wierni kroczą w tradycyjnych strojach ludowych charakterystycznych dla trzech nadbrzeżnych krajów. Na wyspie Lindan od roku 1951 odby-
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wają się coroczne zjazdy laureatów nagrody Nobla. Wyspa Mainam o powierzchni
zaledwie 45 hektarów zasłynęła jako „kwiatowy raj”. Rośnie tu 1200 odmian róż.
Poza nimi na wyspie odnaleźć można wiele gatunków roślin śródziemnomorskich.
Jezioro Bodeńskie doskonale nadaje się do uprawiania sportów wodnych, choć ze
względu na nieprzewidywalne, nagłe porywy wiatru wiejącego z pobliskich Alp
warunki dla miłośników żeglarstwa są trudne. Na całym akwenie obowiązuje posiadanie specjalnego pakietu żeglarskiego.
Jedynym z trójstyków o kształtującej się dominacji funkcji turystycznych jest
zbieg granic Polski i powstałej po rozpadzie Czechosłowacji granicy Czech i Słowacji. Sprzyja temu między innymi podobieństwo języków sąsiadujących państw, ułatwiające porozumiewanie się i przekaz informacji. Ich istotnym nośnikiem jest mapa: Beskid Trzech Granic: Czechy, Polska, Słowacja w skali 1:75 000. (wyd. Compas).
W 2004 roku powstał program rozwoju trójstyku. Zrzesza on jednostki samorządowe z terenu trzech krajów W ramach programu realizowane są inwestycje głównie z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Powstają różnego typu obiekty noclegowe i gastronomiczne. Turyści cenią sobie również możliwość degustacji piwa
warzonego w krajach trójstyku.
Trójstyki granic państw, gdzie dominuje jedna funkcja to także terytorialne jednostki ochrony przyrody. Szczególnie pozytywnie należy ocenić takie inicjatywy
zlokalizowane w Afryce. Jednym z najstarszych obiektów tego typu jest transgraniczny Park Narodowy W (frc. „W” du Niger). Położony jest na granicy Burkina
Faso, Nigru i Beninu. Nazwa parku nawiązuje do biegu położonej na tym obszarze
rzeki, przypominającego literę W. Park Narodowy W został utworzony 4 sierpnia
1954 r. W 1996 roku wpisano go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Obejmuje on powierzchnię ok. 10 tys. km². Bardzo słabo zaludniony obszar pogranicza umożliwia egzystowanie licznych przedstawicieli dużych ssaków, takich jak
słonie, bawoły afrykańskie, guźce, itp.
Cały akwen jeziora Malawi i sąsiadujące z nim obszary to transgraniczny park
narodowy obejmujący terytoria Malawi, Tanzanii i Mozambiku [Dudek A 2008].
Na trójstyku granic Botswany, Zimbabwe i Republiki Południowej Afryki powstał Transgraniczny Park Limpopo/Shashe łączący chronione obszary: Mapungubwe National Park w Republice Południowej Afryki, Tuli Block w Botswanie
i Tuli Safari Area w Zimbabwe. Podobna sytuacja dotyczy trójstyku Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej i Liberii. Obszar o statucie rezerwatu ścisłego UNESCO
obejmuje część masywu Mount Nimba po stronie Gwinei i Wybrzeża Kości Sło-
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niowej. Obszar po stronie liberyjskiej nie został dotychczas objęty ochroną. Tworzenie transgranicznych parków narodowych w Afryce jest korzystne z powodu
uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych. Większy obszar parku ułatwia warunki bytowania dzikich zwierząt. Istotne są ich migracje. Współpraca międzynarodowa sprzyja walce z kłusownictwem i zjednoczonym koncepcjom udostępniania
tych obszarów dla turystów.
Charakterystyczną cechą trójstyków granic jest ich rola w powstawaniu większych regionów transgranicznych. Współpraca w regionie zbiegu granic Niemiec,
Szwajcarii i Francji rozpoczęła się od atrakcyjnej inwestycji. Pomysłowy Szwajcar
wykupił niewielką działkę położoną u zbiegu granic. Zbudował tam pensjonat,
a ceny wynajmowanych apartamentów uwarunkował od tego czy można z okien
podziwiać teren jednego, dwóch czy trzech państw. W obrębie trójstyku ukształtował się transgraniczny Regio Basilienis. Jako sukces wskazuje się tu rozbudowę
i modernizację lotnictwa w Bazylei, które służy mieszkańcom sąsiadujących państw.
Rozwojowi harmonijnej współpracy nie przeszkadza fakt, że Szwajcaria nie należy
do Unii Europejskiej i posiada odrębną walutę.
Podobnie trójstyk granic Niemiec, Francji i Luksemburga sprawił, że powstał tu
Euroregion Saar-Loir-Lux. Z inicjatywy jego władz wprowadzono tu tanie, jednodniowe bilety kolejowe uprawniające do przejazdów na terenie Luksemburga oraz
Kraju Związkowego Saary i Lotaryngii.
Na inicjatywy z zakresu ochrony przyrody i gospodarki turystycznej czekają trójstyki polskiej tzw. ściany wschodniej. W rejonie trójstyku Polski, Litwy i Obwodu
Kaliningradzkiego istotna jest funkcja Jeziora Wisztynieckiego i Puszczy Rominckiej. Wspomniane jezioro położone jest na granicy Litwy i rosyjskiego Obwodu
Kaliningradzkiego, w pobliżu z granicą z Polską. Całkowita jego powierzchnia wynosi blisko 18 km², w tym na terenie Rosji znajduje się 12,4 km². Od 1975 roku
jezioro jest pomnikiem przyrody. Wchodzi w skład rezerwatu mającego powierzchnię 335 km². Graniczna bariera (głównie polityczna) skutecznie blokuje międzynarodowe inicjatywy. Podobna sytuacja dotyczy Puszczy Rominckiej zlokalizowanej
na pograniczu Polski i Rosji – w pobliżu granicy z Litwą. Park krajobrazowy położony jest tylko po stronie Polskiej.
Trójstyk Polski, Białorusi i Ukrainy znajduje się w dolinie Bugu. Tu granice
uniemożliwiają połączenie sąsiadujących ze sobą Sobiborskiego Parku Krajobrazowego (Polska) i Szackiego Parku Narodowego (Ukraina). Różne funkcje granicy
wynikają z faktu, że linia rozdzielenia państw jest to granica NATO i UE a od roku
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2014 jest to także granica Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W skład tej organizacji wchodzi Białoruś, Rosja, Armenia, Kazachstan i Kirgistan.
Trójstyk Polski, Słowacji i Ukrainy położony na terenie Euroregionu Karpackiego i transgranicznego parku Karpaty Wschodnie znajduje się w pobliżu (nie na
szczycie jak podają niektóre źródła) góry Krzemieniec, 1221 m. n.p.m. Lokalizacja
w obrębie tych jednostek terytorialnych nie rzutuje jednak na funkcje trójstyku.
Na obszarze ponad 6 tys. km², jaki zajmuje euroregion dostrzega się bardziej istotne
problemy niż efektywne zagospodarowanie i funkcjonowanie trójstyku. Ochrona
przyrody na tym obszarze jest utrudniona ze względu na różnice w przepisach dotyczące terenów trzech państw. Najbardziej istotne dotyczą zasad polowań. Ważne
są też różnice w efektywnym przeciwdziałaniu kłusownictwu.
Podsumowanie
Mimo wielu przykładów efektywnej współpracy transgranicznej w obrębie trójstyków granic państw, w tej dziedzinie istnieją jeszcze duże możliwości badań geograficznych. Rubieże państw to często obszary o unikalnych wartościach przyrodniczych nieobjętych skoordynowaną transgraniczną ochroną; są duże możliwości
projektowana niezwykle atrakcyjnych, zróżnicowanych regionów turystycznych.
Byłyby to poczynania zgodne z konstatacją Chabot'a [1952], że „nie ma wysiłku
bardziej geograficznego niż ten, który dąży do obejrzenia, zrozumienia i wyjaśnienia
regionu”. Podejmowanie wspomnianego „wysiłku” można zalecić adeptom studiów
geograficznych. W świecie dualizmu, zmian struktur politycznych oraz globalizacji,
ale też działań dezintegracyjnych i działań separatystycznych, problem ten będzie
jeszcze długo aktualny.
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Summary
TR I- BOR DER AR EA S O F T HE CO UNTR I ES .
DIVER SITY OF FEA TUR ES AND F UNCTIONS
The main purpose of this article is to demonstrate diversity in positions, features and characteristics of tri-border areas of the countries. It shows the examples of some historic
tripoints that have left their mark on the world’s topography and landscape. The conclusion
is that administrative borders generate geographical barriers that impede the existence of
tripoints as transboundary regions. Those could be defined as infrastructural problems such
as lack of transport infrastructure, great rivers, or language barriers. The borders could also
be created by preferential trade areas or military pacts.
The purpose of this article is to show various functions of tripoints, such as tourism or
nature protection. The key point is the role of some tripoints within the major cross-border
regions, such as Euroregions. It also shows the examples of some tripoints situated in nature reserves or tourist areas that are currently not very popular due to the political situation
in some countries.
Keywords: national border, cross-border cooperation, cross-border region, tripoint
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S t r es z c ze n i e
Artykuł prezentuje wyniki badań poświęconych wybranym zagadnieniom trwałości historycznych granic politycznych w aspekcie zróżnicowania morfogenetycznego wsi. W wyniku
analiz o charakterze diagnostycznym zidentyfikowano odcinki dawnych granic, które odzwierciedlają się współcześnie w odmiennej strukturze form rozplanowania na sąsiadujących
obszarach wykazujących w przeszłości różną przynależność polityczną. W zakresie badań
szczegółowych uwzględniono dwa przypadki granic z okresu staropolskiego: dawnej granicy
między Koroną a Litwą na Podlasiu oraz granicę między Państwem Zakonnym, a późniejszymi Prusami Książęcymi i Rzeczpospolitą na obszarze pogranicza mazurskokurpiowskiego. Analizie poddano również dwa przypadki granic porozbiorowych: rozdzielających ziemię chełmińską i dobrzyńską oraz fragment granicy wzdłuż Prosny rozdzielający
dawną ziemię wieluńską pomiędzy Prusy i Rosję (tzw. Kongresówkę). Dowiedziono wpływu
funkcjonowania granic oraz odmiennych systemów prawno-politycznych na zróżnicowanie
typów układów ruralistycznych. Okazało się, że zjawisko trwałości granic w zakresie morfogenezy osadnictwa wiejskiego zależne jest proporcjonalnie od ich stabilności i wykazuje
charakter dysjunktywny. Ze względu na dyfuzję wzorców rozplanowania mamy zazwyczaj
do czynienia z buforowym charakterem granic reliktowych, czego wyrazem są przejściowe
obszary cechujące się niejednorodnością morfologiczną.
Słowa kluczowe: granica polityczna, trwałość granic, granica reliktowa, morfogeneza wsi,
osadnictwo, Polska

Zagadnienia wstępne
Jednym z najistotniejszych problemów badawczych na pograniczu geografii politycznej oraz geografii historycznej w aspekcie rekonstrukcji krajobrazu historyczno-politycznego są studia poświęcone granicom rozpatrywanym w rożnych skalach
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czasowych i przestrzennych. Obejmują one analizę okoliczności ich powstania,
odtworzenie procesu delimitacji i demarkacji, zbadanie zmienności przebiegu, wykazanie istnienia lub jego braku w zakresie stabilności oraz trwałości [por. Arnold
1951; Kałuski 1983; Bański 2010; Tyszkiewicz 2014]. Dwa ostatnie aspekty wymagają wyraźnego rozróżnienia. M. Sobczyński [1984] pod pojęciem stabilności rozumie „fakt utrzymywania się granicy na określonym odcinku w historycznie znacząco
długim okresie”. Jest to równoznaczne z małą zmienności danej granicy i długotrwałością jej funkcjonowania [por. Kosmala 1999]. Trwałością granic zaś nazywa
„fakt istnienia zróżnicowania pograniczy, pomimo ustania pełnienia przez granicę
roli bariery politycznej” [Sobczyński 1993: 7]. Związek pomiędzy stabilnością
a trwałością granicy, w świetle dotychczasowych badań, można określić jako wprost
proporcjonalny. Niemniej ważny jest także okres, jaki upłynął od momentu zniesienia danej granicy politycznej [por. Solarz 2014]. Trwałość granicy może przejawiać
się w dwóch aspektach: w krajobrazie kulturowym i świadomości społecznej.
Pierwsza płaszczyzna może wyrażać się w śladach bezpośrednich w postaci obecności elementów demarkacyjnych i dawnej infrastruktury granicznej lub w wymiarze
pośrednim, przejawiając się w kwestii zróżnicowanej struktury użytkowania ziemi,
fizjonomii zabudowy czy morfologii działki siedliskowej. Obie formy przejawów
trwałości granic znalazły swoje odzwierciedlenie w pionierskiej na gruncie polskiej
geografii pracy M. Sobczyńskiego [1993], który dokonał zbadania trwałości dawnych podziałów historycznych na drodze analizy porównawczej obszarów po obu
stronach historycznych granic, stosując przy tym kryteria tkwiące w sferze materialnej krajobrazu kulturowego. Warto również wskazać na niezwykle istotne opracowanie autorstwa G. Kosmali [2003], który po raz pierwszy w tak dużej skali
uwzględnił również aspekty niematerialne trwałości granic. Badania w tym zakresie
oparte były w znacznej mierze na pamiętnikach oraz wspomnieniach, a zatem bazowały na wykorzystaniu instrumentarium metod społecznych. Analizowano m. in.
funkcje granic, ich odbiór społeczny, fakt odmiennej przynależności państwowej
i wynikającej z tego tożsamości, a ponadto zwyczaje i postawy społecznokulturowe. Tego typu kompleksowe podejście znalazło odzwierciedlenie w innych
pracach w ramach tego nurtu badawczego, począwszy od przełomu lat 80 i 90. XX
wieku [zob. Supernat 1989; Moj 1993; Antonowicz 1996; Kaczyński 1997; Kozłowski 2004; Padło 2005]. Z trwałością granic ściśle związane jest pojęcie granicy reliktowej. Termin ten zaproponował R. Hartshorne [1936] w klasycznej już dziś pracy
z okresu międzywojennego i określił tym mianem „granice polityczne, które dziś
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nie istnieją z przyczyn politycznych, ale pozostawiły jakiś ślad w krajobrazie kulturowym” [por. Bohdanowicz, Dzięcielski 1994]. N. J. G. Pounds [1963] w podręczniku geografii politycznej, dokonując klasyfikacji granic, wyróżnił typ zwany granicą
reliktową (relic boundaries). Analogicznie J. R. V. Prescot [1965] w syntetycznym
dziele swojego autorstwa na temat granic przywołuje klasyfikacje Harshorne’a,
w której jednym z czterech typów granic jest granica reliktowa.
Problem trwałości granic, choć coraz bardziej popularny, wciąż stanowi jednak
mało rozwinięty kierunek badań geograficzno-politycznych i geograficznohistorycznych. Mimo że dostrzeżono i analizowano na wybranych przykładach
wpływ przebiegu dawnych granic na sferę zróżnicowania krajobrazu kulturowego,
to wciąż wiele aspektów zagospodarowania nie zostało należycie uwzględnionych
[por. Sobczyński 2008]. Lukę poznawczą stanowi w znacznej mierze zagadnienie
odmienności procesu kształtowania struktur osadniczych w zakresie zjawiska trwałości granic. Do tej pory badacze koncentrowali uwagę na kwestii rozplanowania
zagród po obu stronach potencjalnej granicy reliktowej. Nie stosowano natomiast
podejścia makroskalowego, ukierunkowanego na analizę porównawczą układów
ruralistycznych, obejmujących swym zasięgiem siedliska i rozłogi wiejskie. W dotychczasowych badaniach kompleksowych na temat genezy struktur przestrzennych
osadnictwa wiejskiego w ujęciu chronologicznym [Zaborski 1926; Burszta 1958;
Chowaniec 1963; Szulc 1995; Tkocz 1998; Koter, Kulesza 2006] poruszano wielokrotnie kwestie znaczenia różnej przynależności politycznej dla rozwoju form rozplanowania wsi. Nie podjęto jednak badań szczegółowych w zakresie problematyki
trwałości granic w tym aspekcie. Stanowiło to dla autora asumpt do próby uzupełnienia tego braku poprzez przyczynkarskie studia na ten temat. Celem artykułu
stało się zatem określenie, czy i w jakim stopniu możemy mówić dziś o trwałości
historycznych granic ziem polskich w kontekście zachowania odmienności układów
przestrzennych wsi w zależności od przynależności politycznej. Równie istotnym
celem była identyfikacja granic reliktowych w tym zakresie oraz dokonanie kompleksowej analizy porównawczej procesu formowania i cech rozplanowania wsi po
obu stronach dawnej granicy, zgodnie z definicją morfogenezy, rozumianej jako
„nauka traktująca o pochodzeniu (genezie) form krajobrazu, zmierzająca do odtworzenia istniejących obecnie w formie reliktowej, względnie całkowicie zatartych,
dawnych układów przestrzennych wsi oraz prześledzenia ewolucji rozplanowania
jako efektu oddziaływania czynników fizjograficznych, politycznych i transformacji
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systemów społeczno-gospodarczych na przestrzeni dziejów” [Figlus 2013, por.
Koter 1974].

Ryc. 1. Granice polityczne w okresie nowożytnym w obrębie współczesnego terytorium
Polski z oznaczeniem obszarów badań szczegółowych nad trwałością granic
w aspekcie morfogenezy osadnictwa wiejskiego
Fig. 1. Political borders from the Modern Period within the contemporary territory
of Poland with the selection of areas of detailed research on the stability
of borders in the context of morphogenesis of rural settlement
Źródło: opracowanie własne.

Po dokonaniu wstępnych badań diagnostycznych do szczegółowych analiz wytypowano 4 fragmenty historycznych granic i obszary do nich przyległe. W zakresie
studiów nad trwałością granic przedrozbiorowych (ryc. 1) wyselekcjonowano fragment granicy w rejonie Knyszyna i Zambrowa wzdłuż Narwi i Biebrzy między Polską (Mazowszem) i Wielkim Księstwie Litewskim tuż przed inkorporacją Podlasia
do Korony w 1569 r. oraz granicy delimitowanej w 1343 r., dzielącej północne Mazowsze (Kurpiowszczyznę w rejonie miasta Myszyniec) jako część ziem polskich od
terenów należących do Prus (starostwa szczynieckiego w rejonie miasta Rozogi).
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Ryc. 2. Granice polityczne w okresie rozbiorów po 1815 r. w obrębie współczesnego
terytorium Polski z oznaczeniem obszarów badań szczegółowych nad trwałością
granic w aspekcie morfogenezy osadnictwa wiejskiego
Fig. 2. Political borders from the partition period after 1815 within the contemporary
territory of Poland with the selection of areas of detailed research on the stability
of borders in the context of morphogenesis of rural settlement
Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do ustabilizowanych granic porozbiorowych (ryc. 2), ustanowionych podczas kongresu wiedeńskiego, badaniom szczegółowym poddano obszary
przylegające do dwóch odcinków granicznych: pierwszego wzdłuż Drwęcy, dzielących dawną ziemię chełmińską (w zaborze pruskim) oraz ziemię dobrzyńską
(w zaborze rosyjskim) oraz podzielony przez Prosnę pomiędzy dwóch zaborców
obszar historycznej ziemi wieluńskiej w rejonie Bolesławca. We wszystkich przypadkach dokonano genetyczno-morfologicznej analizy porównawczej, wykorzystując w tym celu materiały źródłowe w postaci kodeksów dyplomatycznych, lustracji
i inwentarzy dóbr oraz rejestrów podatkowych, które skonfrontowano z dotychczasowymi ustaleniami historiograficznymi na temat osadnictwa wiejskiego oraz danymi zawartymi w słownikach geograficzno-historycznych.

122

Tomasz Figl us

Trwałość granic Polski z okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.)
w sferze morfogenetycznej wsi na wybranych przykładach
Rozważania na temat trwałości granic w sferze morfogenetycznej wsi rozpoczniemy
od analizy wybranego na etapie badań diagnostycznych odcinka historycznej granicy
polsko-litewskiej przed zmianami terytorialnymi, jakie przyniosła Unia Lubelska
w 1569 r. Obszar Mazowsza wschodniego i Podlasia tworzyły w okresie średniowiecza
geograficzną całość. Region ten ze względu na swe położenie polityczne stał się tyglem
narodowościowo-kulturowym [Barwiński 2004]. W wyniku walk książąt ruskich z mazowieckimi, licznych najazdów jaćwierskich i litewskich oraz wypraw krzyżackich badany obszar cechował się niestabilnością struktur osadniczych. Tereny Podlasia były
przedmiotem stopniowej ekspansji osadniczej od zachodu z kierunku Mazowsza. Procesy te ujawniły największą intensywność na przełomie XIV i XV w. (za panowania
książąt Janusza I i Bolesława IV). Osadnictwo drobnoszlacheckie zajęło ziemie mniej
więcej po linię Samułki-Boćki-Drohiczyn. Były to małe osady, którym towarzyszyła
nieregularna szachownica pól. Polskie osadnictwo wzdłuż Nurca i Bugu mieszało się ze
starym osadnictwem ruskim, skupiającym się koło Drohiczyna, Brańska i Bielska. Dalej
na wschód i północ rozciągały się tereny puszczańskie, które skolonizowali dopiero
wielcy książęta litewscy. Największe pustki osadnicze stanowiły ziemie nad górną Narwią, Supraślą, Biebrzą i ich dopływami [Kołodziejczyk 2002].
W XV w. wielcy książęta litewscy stopniowo utrwalili swe panowanie na Podlasiu i na ziemiach na północ od Narwi, nad Biebrzą. Cofający się przed nimi książęta
mazowieccy ustąpili z ziemi goniądzkiej i południowej części ziem pojaćwieskich
w okolicach Rajgrodu. W ręce litewskie przeszła większa część Podlasia, w tym
ziemia drohicka wraz w dawnymi ziemiami mazowieckimi nad Nurcem i lewym
brzegiem Narwi. Granica polsko-litewska ustabilizowała swój przebieg, będąc
w późniejszym czasie zachodnią granicą województwa podlaskiego. Zintensyfikowano procesy kolonizacji wewnętrznej. Zlikwidowano w znacznym stopniu pustki
graniczne między Mazowszem, Rusią i Litwą, wskutek czego szeroki pas puszcz,
oddzielających Koronę od Litwy bardzo się zmniejszył [Kamiński 1963].
Na początku XVI w. wielki książę Aleksander nadał Michałowi Glińskiemu dobra
rajgrodzkie oraz goniądzkie, a w 1509 r. zostały przekazane Radziwiłłom w osobie
Mikołaja – wojewody trockiego, a później wileńskiego. Prowadził on ożywioną kolonizację, tworząc liczne osady i zagospodarowując puszcze królewskie. W 1522 r. rozgorzał spór o pozostawiony po nim majątek. Spadkobiercą południowej części dóbr
został biskup żmudzki Mikołaj Radziwiłł. Po jego śmierci, zapisem testamentowym,
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włości knyszyńskie w 1530 r., dzięki osobistemu zaangażowaniu królowej Bony, przejął w posiadanie jej syn – królewicz Zygmunt August. Położonym w widłach Narwi
i Biebrzy starostwem zarządzał początkowo Aleksander Chodkiewicz. Dokonał on
lokacji miejskiej Knyszyna i od 1537 r. realizował program wielkiej przebudowy
osadnictwa. Misję tę kontynuował od 1553 r. starosta Piotr Chwalczewski, który do
1561 r. założył i zreorganizował 16 wsi [Maroszek 2000]. Do starostwa należały folwarki: knyszyński, dobrzyniewski, grodziski i zabielski. Dobra ziemskie w sąsiedztwie
Knyszyna (ryc. 3A) składały się z wójtostw: Hraboły (zreorganizowane wsie Hraboły,
Jaskra, Czarna – obecnie Milewskie, Przytułki – wieś nieistniejąca, Czechowszczyzna
– obecnie Czechowizna), Długołęka (wsie: Długołęka, Rekle, Góra) i Krypno (wsie:
Krypno, Zastocze, Ruda). Niektóre wsie zmieniły swe pierwotne nazwy np. Czechowszczyzna (dziś Czechowizna) zastąpiła dawną nazwę Strzeżewo, wieś Czarna
uzyskała nazwę Milewskie ze względu na osadzonych tu w 1556 r. ziemian o nazwisku Milewscy. W innych przypadkach zachowały się dawne nazwy z okresu osadnictwa ruskiego, np. Rekle [Wiśniewski 1964].
Zainicjowana eksperymentalnie w starostwie knyszyńskim reforma była kontynuowana, dzięki przyjęciu stosownych rozwiązań prawnych. 20 X 1557 r. król Zygmunt August zatwierdził przygotowany przez Chwalczewskiego projekt ustawy „na
wołoki”. Rozmierzono i rozlokowano na nowo wsie, posługując się zamiast tradycyjnych jednostek pomiaru ziemi, odpowiadającą polskiemu łanowi włóką [Szewczyk
1968]. Pomiara włóczna przyniosła uporządkowanie stosunków własnościowych
i komasację gruntów wiejskich w starych wsiach. Dała ona również jednolitą podstawę dla nowych wsi oraz wywarła wielki wpływ na kształt, wielkość i rozkład gruntów
wiejskich. Należące do średniej szlachty małe wsie, sprzężone niekiedy z folwarkami
oraz nieregularne wsie szlachty zagrodowej ustąpiły miejsca dużym, zwartym wsiom
w formie ulicowej. Procesy przemian dotyczyły zarówno wsi na terenach, gdzie dokonywano komasacji drobnych osad, jak i na terenach świeżo skolonizowanych. Była
to najpoważniejsza reforma agrarna podjęta w tej części Europy od czasu kolonizacji
wsi na prawie niemieckim. Zmiany w procesie zasiedlania podlaskich wsi realizowane
były intensywnie na obszarach królewszczyzn. Dotyczyło to przede wszystkim dóbr
bielskich, które w 1533 r. wykupiła z rąk kanclerza Olbrachta Gasztołda królowa
Bona. Przeprowadzona w tych dobrach reorganizacja gospodarcza polegała przede
wszystkim na skomasowaniu rozproszonego osadnictwa wiejskiego w duże i zwarte
wsie o ściśle określonych granicach [Kolankowski 1927]. Wzorce wypracowane początkowo w dobrach monarszych zostały później upowszechnione na całym obszarze
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Wielkiego Księstwa Litewskiego. Udział wielkiej własności szlacheckiej był jednak
ograniczony ze względu na brak dużych nadań ziemskich. Przykładem w tym zakresie
mogą dobra tykocińskie nadane na własność Janowi Gasztołdowi w 1433 r. przez
Zygmunta Kiejstutowicza za poparcie w walce ze Świdrygiełłą. Dochodzą do tego
kolejne nadania m. in. na rzecz magnackich rodów Sapiehów i Radziwiłłów w XV w.
Otrzymali oni część ziem zasiedlonych już przez drobną szlachtę, a następnie powiększyli swe dobra na drodze wykupu posiadłości mniej zamożnych sąsiadów.
Pomiara włóczna zapoczątkowana w starostwie knyszyńskim doprowadziła do
całkowitego przekształcenia systemu osadniczego Podlasia. W miejsce osad jednodworczych oraz przysiółków i nieregularnych wsi przydrożnych o chaotycznym
układzie zabudowy oraz zawiłej szachownicy pól tworzono nowe wsie, ze zwartą
zabudową wzdłuż ulicy wiejskiej (ryc. 3 A). Komasowano grunty i dzielone na trzy
pola: ozime, jare i ugorujące. W podziale stosowano dwa schematy: w których
wszystkie pola były do siebie równoległe lub jedno pole było prostopadłe do dwóch
pozostałych. Przeprowadzono dokładne pomiary w ramach delimitacji poszczególnych wsi, a wyznaczone w XVI w. granice zewnętrzne w znacznej mierze przetrwały
do czasów współczesnych, mimo późniejszych przemian komasacyjnych i parcelacyjnych towarzyszących uwłaszczeniu chłopów [Oliskiewicz-Krzywicka 2002]. Podstawową jednostką pomiaru była włóka o powierzchni odpowiadającej 21,3 ha. We
wsiach pomiary włócznej wprowadzono system gospodarki rolnej oparty na trójpolówce regularnej z uwzględnieniem tzw. przymusu polnego, który zobowiązywał
chłopów do stosowania ujednoliconego dla całej wsi rotacyjnego użytkowania. Grunty należące do osadników zostały podzielone na usytuowane równolegle do siebie
rezy. Przy takim podziale poszczególne gospodarstwa obejmowały 1 rezę (10-12
morgów) w obrębie każdego z pól. Można także wyróżnić nadziały odpowiednio
większe (2-3 włóki) należące do wójtów, ale także mniejsze od włóki (zależące do
zagrodników). Rezy przybierały kształt długich i dość wąskich działek pasmowych.
Poszczególne siedliska sytuowano na tzw. rezie siedzibnej, której osią była przechodząca przez wieś droga. Stanowiła ona granicę poszczególnych zagród, których drugi
kraniec wyznaczała droga zagumienna. Zagrody miały kształt prostokąta o przeciętnej szerokości od 7 do 15 prętów. Siedlisko wiejskie usytuowane było po obu stronach drogi, najczęściej na styku wyznaczonych uprzednio kompleksów polnych.
Szeregówki podlaskie wzorowane były na ulicówkach, choć cechowały się względem nich większą regularnością i innymi wymiarami. Warto dodać, że majątki folwarczne były wydzielone od gruntów chłopskich [Szewczyk 1978].
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Ryc. 3. Osadnictwo wiejskie po obu stronach granicy polsko-litewskiej
sprzed Unii Lubelskiej w rejonie Tykocina
Fig. 3. Rural settlement on both sides of the Polish-Lithuanian border before
the Union of Lublin in the neighborhood of Tykocin
Źródło: opracowanie własne na podstawie map topograficznych z portalu Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii: www.geoportal.gov.pl/.
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Pomiara włóczna uregulowała także wiele innych dziedzin gospodarowania, poprzez ustalenie zasad korzystania z puszcz w aspekcie sposobu pozyskiwania drewna oraz wprowadzenia jednolitych przepisów dotyczących zabudowy wsi. Dzierżawcy i wójtowie zobowiązani byli ponadto prowadzić rejestr gospodarstw chłopskich z zaznaczeniem ciążących na chłopach obowiązków.
Od 1413 roku obszary wschodnie Podlasia jako część terytorium Wielkiego
Księstwa Litewskiego wchodziły w skład województwa trockiego. W 1513 roku
wydzielono z niego województwo podlaskie, obejmujące swymi granicami ziemię
drohicką z Mielnikiem i Bielskiem, fragment ziem pojaćwieskich z Rajgrodem oraz
część ziem będących w średniowieczu w orbicie wpływów Mazowsza z Tykocinem
i Goniądzem. Po podpisaniu unii lubelskiej w 1569 r. województwo podlaskie zostało wyłączone z Wielkiego Księstwa Litewskiego i inkorporowane do Korony
(jako części składowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów) i pozostało w jej granicach do rozbiorów [Gloger 1903, Wyrobisz 2000]. Po kongresie wiedeńskim
w 1815 r., tylko część dawnego województwa, na północ od Biebrzy w rejonie Rajgrodu i Augustowa, oraz na południe od Bugu weszła w skład Królestwa Polskiego.
Pozostały fragment na wschód od Narwi stał się bezpośrednio częścią terytorium
Cesarstwa Rosyjskiego. Nowy układ granic porozbiorowych wpłynął na przekształcenia sieci osadniczej. Procesy regulacyjne w Kongresówce, zwłaszcza w dobrach
rządowych i majorackich zachodziły powszechnie w sposób planowy, przyczyniając
się do znacznej transformacji wykształconych w dobie staropolskiej układów przestrzennych wsi o zwartej strukturze. Te ostatnie lepiej zachowały się z kolei na obszarze Cesarstwa, w skład którego weszły środkowe tereny historycznego Podlasia.
Z tego względu zachodnie granice przedrozbiorowego województwa podlaskiego
na odcinku, w którym były zbieżne z granicami między Kongresówką a Cesarstwem
okazały się trwałe w aspekcie morfologii osadnictwa wiejskiego. Na pozostałych
obszarach, które weszły w skład Królestwa Polskiego granice reliktowe w badanym
aspekcie nie są dziś wyraźne ze względu na procesy transformacyjne, jakie zaszły
w kontekście refom agrarnych w XIX w.
Reasumując można stwierdzić, że granice rozbiorowe miały w tym przypadku
walor petryfikujący w odniesieniu do dawnych form rozplanowania. Najtrwalsze
w sensie morfologicznym okazały się zatem odcinki granic zachodnich Podlasia
w części północnej wzdłuż biegu Narwi i Biebrzy. W tym przypadku wyraźne zróżnicowanie morfologiczne dostrzegalne jest bezpośrednio po przekroczeniu dawnej
granicy polsko-litewskiej. Dotyczy to odcinka na wschód od Tykocina wzdłuż Na-
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rwi, a następnie wzdłuż Biebrzy na północ aż po rejon miejscowości Goniądz.
Na wschód od tej granicy mamy do czynienia z dominacją szeregówek. Pozostałe
granice uległy częściowemu „rozmyciu”. Homogeniczna struktura form osadniczych jest tam niedostrzegalna po obu stronach granicy lub ujawnia się dopiero
w znacznej odległości (od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów) wgłąb obszarów przygranicznych.
Bezpośrednio na zachód od dawnej granicy polsko-litewskiej dominują w krajobrazie kulturowym małe, nieregularne wsie, będące reliktem ich drobnoszlacheckiej
genezy. Mazowsze jako region historyczno-geograficzny to kraina rozciągająca się
po obu brzegach środkowej Wisły, dolnej i środkowej Narwi i dolnego Bugu.
Od czasów rozbicia dzielnicowego w XII w. Mazowszem rządzili udzielni książęta
mazowieccy z rodu Piastów. Obszar ten ulegał z czasem dalszym podziałom na
osobne dzielnice i księstwa. W okresie zjednoczeniowym, który miał miejsce w XIV
w., Mazowsze nie weszło w skład państwa polskiego, lecz stało się jego lennem.
W wyniku bezpotomnej śmierci kolejnych książąt mazowieckich w 1462 r. do Królestwa Polskiego wcielono ziemię gostyńską i rawską, w 1476 r. ziemię sochaczewską, a w 1495 r., po śmierci Janusza II księstwo płockie. Dopiero po przedwczesnej
śmierci dwóch ostatnich książąt: Stanisława (w 1524 r.) i Janusza III (w 1526 r.),
włączono pozostałą część Mazowsza do Polski. Długotrwała niezależność środkowej i wschodniej części Mazowsza odznaczyła się specyficznym rozwojem osadniczo-gospodarczym, co stanowiło efekt dużego rozdrobnienia feudalnego [Samsonowicz, Supruniuk 2006]. Charakterystyczną cechą stosunków społecznych w tym
regionie była bowiem ponadprzeciętna liczebność drobnej szlachty. Liczna była
również warstwa szlachty zagrodowej nie posiadającej poddanych. Najbardziej charakterystyczne pod tym względem okazały się wschodnie rubieże Mazowsza, ze
szczególnym uwzględnieniem ziemi łomżyńskiej, ziemi wiskiej, północnej części
ziemi nurskiej oraz zachodniej część ziemi bielskiej. Na lesistym północnym
i wschodnim Mazowszu ożywienie kolonizacyjne nastąpiło z pewnym opóźnieniem,
sięgając początkami XIV w., choć najintensywniejszy okres rozwoju osadnictwa
przypadł dopiero na XV i XVI w. Książęta mazowieccy zasiedlili stopniowo w tym
czasie na stałe ziemie od Bugu na północ aż po granice państwa krzyżackiego. Przy
starych grodach nadnarwiańskich lokowane zostały miasta, np. Ostrołęka w 1373 r.,
Łomża w roku 1418, Wizna przed 1435 r. W ich strefach oddziaływania powstawały licznie osady wiejskie, zamieszkiwane przez przedstawicieli drobnej szlachty.
Nie powstawała tutaj wielka własność ziemska w postaci latyfundiów szlacheckich.
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Oprócz pojedynczych królewszczyzn (starostwo łomżyńskie, starostwo ostrołęckie,
nurskie, wiskie) oraz nielicznych włości duchownych, dominowała zazwyczaj
szlachta jednowioskowa lub cząstkowa z domieszką zubożałego zaścianka bezkmiecego. Wyraźnie taka struktura własnościowa uwidoczniła się we wschodniej
części ziemi łomżyńskiej oraz ziemi wiskiej, na zachód od biegu Narwi i Biebrzy,
które w późnym średniowieczu stanowiły ugruntowane już granice polsko (mazowiecko) – litewskie [Dunin-Wąsowiczowa 1979].
Niskie ceny ziemi, specyficzne warunki przyrodnicze gospodarowania oraz konieczność ciągłego organizowania obrony przed najazdami litewskimi, pruskimi,
a później krzyżackimi sprzyjały rozwojowi mazowieckiego osadnictwa drobnorycerskiego. Rozległe i bezludne puszcze nad Narwią, Biebrzą i Bugiem były przedmiotem licznych nadań ze strony książąt mazowieckich. Z czasem następowało coraz
większe rozdrobnienie własności gruntów. Jak przekonuje M. Biernacka [1966],
referując dotychczasowe badania historyczne, osadnictwo północno-wschodniego
Mazowsza wykazywało wyraźnie genezę wojskową. Rycerze za zasługi wojenne,
otrzymywali niewielkie posiadłości puszczańskie, które ulegały wtórnie wielokrotnym podziałom familijnym. Stopniowe przeludnienie osad sprzyjało zaś dalszej
ekspansji na wschód. Osadnicy rekrutowali się spośród najbiedniejszych warstw
szlachty mazowieckiej, a niekiedy mogli wywodzić się z nobilitowanej ludności
chłopskiej. J. Tyszkiewicz [2003] zwraca uwagę na „kresowy” charakter całej krainy
narażonej na najazdy obcych wojsk, co przyczyniło się do odmiennego rozwoju
procesów feudalizacyjnych w stosunku do regionów ościennych. Nawet dziesięciokrotnie większy udział szlachty zagrodowej na Mazowszu rejestrują źródła nowożytne, np. rejestry poborowe z XVI w. [Polska XVI wieku…1895]
Na terenach sąsiadujących z omawianym uprzednio obszarem koncentracji szeregówek z okresu pomiary włócznej, po drugiej stronie Narwi i Biebrzy dostrzec można
w obrębie ziemi łomżyńskiej i wiskiej doskonale zachowane ślady dawnych wsi drobnoszlacheckich. Przy granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego powstały m. in. widoczne na załączonej mapie (ryc. 3B) wsie: Zambrzyca (ok. 1420 r. Maciej i Wielisław
z Kołaków dostali 60 włók, na których następnie powstało 6 wsi o tym samym członie nazewniczym), Cibory (założone ok. 1421 r. przez Cibora, później w wyniku podziałów wewnętrznych grupa wsi z członem rodowym Cibory), Jawory (w 1421 r.
utworzona przez Tomasza Jawora), Ożary-Zambrzyca i Ożarki-Olszanka (powstała
1421 r. z inicjatywy Ożara z Czernic k. Ciechanowa), Dębniki (założone przed 1422 r.),
Grabowiec (później Grabowo, utworzone w wyniku nadania w 1435 r. dla Adama
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z Morzyc 10 włók lasu przez księcia Bolesława IV). Niezwykle charakterystyczna jest
toponimia badanych osad. Nowo powstałe wioski, zwane zaściankami, uzyskiwały
oprócz nazwy rdzenno-rodowej dodatkowe nazwy wskazujące na cechy topograficzne, imiona spadkobierców lub ich przezwiska, np. Wnory: Wypychy, Kużele, Piszczaty lub Sikory: Pietrowięta, Pawłowięta, Bartkowięta, Tomkowięta. Są to tzw. wsie
gniazdowe, które charakteryzują się wspólnymi nazwami [Wiśniewski 1989].
Załączona mapa (ryc. 3B) daje podstawę do określenia cech morfologicznych
wsi tej części Mazowsza. Szlachta zaściankowa nie przyniosła ze sobą wzorów wsi
regularnych zakładanych według określonego planu. Osady te miały charakter przysiółkowy, o nieregularnym ustawieniu zabudowań należących do poszczególnych
gospodarstw. Kształt siedlisk mógł przybierać różne formy i zależał od cech fizjograficznych i sposobu użytkowania. Wyróżnić można przysiółki ulicowe, rozwinięte
wzdłuż niewielkiej, często zakrzywionej drogi (np. Ożarki-Olszanka, ZambrzyceKapusty). Niekiedy mamy do czynienia z przysiółkami placowymi z zabudową położoną wokół małego, nieforemnego placu, często ze stawem pośrodku (np. Cibory
Gałeckie, Dębniki). Charakterystyczne są także wielodworcze przysiołki bezkształtne, przypominające czasami małe wielodrożnice (np. Zalesie Łabędzkie, Grabowo).
Siedliskom towarzyszyła bezładna i rozwleczona szachownica. Właściciele, korzystający z wszelkich przywilejów szlacheckich, rozporządzali swymi gruntami w sposób swobodny i nieograniczony. W wyniku wielokrotnych podziałów spadkowych,
dochodziło z pokolenia na pokolenie do coraz większego rozdrobnienia działek.
W XIX w., jak podaje J. Burszta [1958], liczba nadziałów (płosek) danego właściciela dochodziła do 70-150. Dodatkowo spotykana była szachownica międzywsiowa,
czego efektem były działki jednego gospodarza leżące w 3-6 sąsiadujących wsiach.
Taka sytuacja, uniemożliwiająca efektywne gospodarowanie, doprowadziła z czasem
do tendencji samorzutnej komasacji działek, przy jednoczesnym zachowaniu układu dawnych siedlisk, które dostrzegalne są w niemal niezmienionej postaci we
współczesnym krajobrazie kulturowym, podkreślając tym samym efekt reliktowości
dawnej granicy [por. Rosłoniec 1928].
Przejdźmy teraz do omówienia kolejnego z wytypowanych przypadków granic
przedrozbiorowych, które można uznać za reliktowe z punktu widzenia ich trwałości w sferze morfologii osadnictwa wiejskiego. Dotyczy on jednocześnie jednej
z najbardziej stabilnych granic państwa polskiego, albowiem miała swą kontynuację
w okresie zaborów (jako granica między Prusami i Kongresówką) oraz w okresie
międzywojennym (jako granica między Prusami Wschodnimi jako częścią Rzeszy
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Niemieckiej a II Rzeczpospolitą). Długotrwałość funkcjonowania tej granicy była
niewątpliwie czynnikiem petryfikującym dawne podziały i odmienność struktur
przestrzennych, czemu sprzyjała różna polityka osadnicza po obu stronach granicy
w poszczególnych okresach historycznych. Szczególnie dotyczy to obszaru sąsiadujących ze sobą puszcz: Kurpiowskiej (Zielonej) na południu oraz Piskiej na północy, które stosunkowo późno podlegały kolonizacji wewnętrznej.
Zacznijmy rozważania na temat form osadnictwa wiejskiego od części północnej. Przed zajęciem tego obszaru przez Krzyżaków w XIII w. zamieszkiwały tutaj
plemiona pruskie pochodzenia bałtyjskiego. Co istotne, zakładane przez nich osady
skupione były przede wszystkim na północy, gdzie panowały korzystniejsze warunki do rozwoju rolnictwa. Południowe zaś rubieże, ze względu na dominację gleb
bielicowych na podłożu sandrowym, stanowiły pustkę osadniczą. Były to tereny
puszczańskie, które w sposób naturalny oddzielały wrogie sobie pruskie państewka
plemienne od ziem polskich [Antoniewicz 1958; Okulicz-Kozaryn 2000]. Wraz
z podbojem tych obszarów, zakon krzyżacki rozpoczął na szeroką skalę aktywność
na polu osadnictwa. Jednodworcze, rozproszone osady lub przysiółki pruskie
z chaotyczną szachownicą gruntów zastąpiły stopniowo nowe układy, lokowane na
prawie chełmińskim. Były to duże, regularne wsie z niwowo-łanowym schematem
organizacji rozłogów [Biskup, Labuda 1986]. W późniejszym okresie powstawały
także osiedla folwarczne i towarzyszące im kolonie zagrodnicze. Dla przykładu,
według ustaleń Pollakówny [1953] na obszarze Warmii utworzono w tym czasie 220
osad czynszowych. Na południu, w kierunku granic z Polską, ekspansja osadnicza
zachodziła dużo wolniej. Na zachodzie rozpoczęła się już w XIV w. dzięki osadnikom z ziemi chełmińskiej oraz Pomezanii. Na interesującym nas południowymwschodzie procesy kolonizacyjne miały miejsce zasadniczo dopiero od początku
XV w. i kontynuowane były do wojny trzynastoletniej. Nowe wsie zamieszkiwane
były głównie przez osadników z Mazowsza (ludność mazurską). Jak podaje
J. Burszta [1958] do czasu sekularyzacji Prus w 1525 r. założono z inicjatywy krzyżackiej na Mazurach ok. 620 wsi, z których część uległa zanikowi. Strefa pogranicza
polsko-pruskiego pozostała jednak nadal niezasiedlona. Na rozległym sandrze, na
południe od Ortelsburga (Szczytna) rozciągały się duże kompleksy leśne. Dopiero
rozwój ekumeny w epoce nowożytnej doprowadził do stopniowej linearyzacji dawnej granicy strefowej o charakterze buforowym. Zasadnicze znaczenie w tym zakresie miał proces kolonizacji zwanej szkatułową na obszarze dawnego starostwa
szczynieckiego. Akcję osadniczą na tym terenie realizował elektor brandenburski
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i książę pruski Fryderyk Wilhelm. Po objęciu władzy w 1640 r. ze względu na trudną sytuację polityczną i finansową, podjął decyzję, by zwiększyć dochody szkatuły
książęcej poprzez wyprzedaż ziemi i tworzenie sieci wsi na obszarach pokarczunkowych. Do 1745 r. utworzono łącznie 112 nowych wsi. Jacob Bieber uzyskując
przywilej na 60 włók chełmińskich, w tym 6 włók dziedzicznych założył w 1645 r.
wieś czynszową Friedrichowen (Rozogi). Z obszaru objętego załączoną mapą (ryc. 4)
rok później Hans Simon, otrzymawszy przywilej na 40 włók, utworzył wieś Wilamowo. W 1654 r. ten sam zasadźca po otrzymaniu 56 włók założył wieś Klon (Liebenberg). W 1662 r. lokowano natomiast wieś Faryny (Farienen). Wsie szkatułowe miały
charakter czynszowy i zamieszkiwane były przez chłopów posiadających ziemię na
prawie chełmińskim, czyli kulmerów [Kudrzycki 2003]. Część wsi powstała już
w XVIII w. np. Borki Rozowskie w 1707 r. i Orzeszki w 1739 r. (ryc. 4A).
Zarówno Klon, Jeruty czy Faryny miały kształt ulicówek. Chaty zajmowały w nich
przednią część działki siedliskowej, najczęściej szczytowo to drogi, a pozostałe budynki gospodarcze przylegały do boków siedliska ze stodołą wieńczącą zagrodę od
tyłu. Wielkość poszczególnych gospodarstw obejmowała zazwyczaj 1 włókę chełmińską (16,7 ha), którą przydzielano osadnikom w drodze losowania. Inny charakter
siedliska wykazywało Wilamowo. Wieś do dziś ma formę regularnej owalnicy, z zabudową usytuowaną wokół wydłużonego placu (tzw. nawsia), w obrębie którego
usytuowany jest staw, pełniący funkcje gospodarcze względem całej gromady (ryc.
4A). Charakterystyczną cechą siedlisk była ich regularność, przejawiająca się w centralnym położeniu siedliska w stosunku do granic wsi oraz węzłowym układem drogowym. Niwa domowa miała kształt zbliżony do prostokąta, a jej granice zewnętrzne
były zazwyczaj wyraźne, oddzielone od rozłogów miedzami lub drogami zagumnymi.
Wsiom towarzyszył układ niwowy rozłogów, którego relikty mimo późniejszych
komasacji są wciąż dostrzegalne w rozplanowaniu analizowanych miejscowości.
Z regularnymi osadami pruskimi kontrastuje wyraźnie po drugiej stronie granicy
osadnictwo kurpiowskie, o zupełnie innej specyfice morfogenetycznej. Puszcza Zielona będąca częścią większego kompleksu leśnego na terenie północnego Mazowsza,
ograniczona jest na wschodzie Pisą, na południu Narwią i dolnym biegiem Omulew,
na zachodzie środkowym biegiem rzeki Orzyc, a od północy dawną granicą z Prusami. Granica ta, ustanowiona na mocy pokoju kaliskiego z Krzyżakami w 1343 r. jest,
jak wcześniej sygnalizowano, jedną z najstabilniejszych granic w dziejach państwa
polskiego. W epoce panowania Piastów obszar ten faktycznie do XV w. stanowił
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Ryc. 4. Osadnictwo wiejskie po obu stronach granicy polsko-pruskiej
w rejonie Kurpiowszczyzny
Fig. 4. Rural settlement on both sides of the Polish-Prussian border
in the neighborhood of Kurpie Region
Źródło: Opracowanie własne na podstawie map topograficznych z portalu Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii: www.geoportal.gov.pl/.
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ziemie kresowe i był całkowicie niezasiedlony, stanowiąc naturalny „kordon” obronny przed najazdami pruskimi, a później krzyżackimi. Puszcza stała się terenem łowieckim początkowo dla książąt mazowieckich, później dla królów polskich i poza
kilkoma dworami myśliwskimi na zachodnim skraju z stanowiła przez wieki pustkę
osadniczą. Można wyróżnić kolejne fale osadnicze z Mazowsza na północ omijające
początkowo Puszczę Kurpiowską; jeden nurt poprzez Mławę dochodził do okolic
Nidzicy, drugi – poprzez ziemię łomżyńską i wiską opanowywał ziemie pojaćwieskie.
Wygaśnięcie w 1526 r. męskiej linii Piastów mazowieckich oraz inkorporacja tego
obszaru do Polski rozpoczęły nowy etap rozwoju Kurpiowszczyzny.
Pierwsze dokładniejsze informacje na temat zagospodarowania terenów puszczańskich, zawarte głównie w lustracjach i inwentarzach królewszczyzn, pochodzą
z drugiej połowy XVI w. [Lustracja województw…1565]. Oprócz powstałych wcześniej
wsi królewskich i dworów myśliwskich (np. Połoń, Małowidz, Lipa, Rżany Kąt), na
obszar puszczy wkraczała w niewielkim stopniu drobna szlachta mazowiecka, kupująca lub otrzymująca tu lasy w drodze zamiany (np. wieś Budne Sowięta). Prawdziwymi pionierami osadnictwa byli tu jednak rudnicy, zakładający kuźnice, wytapiające
żelazo z miejscowej rudy darniowej (np. Ruda Omulew – obecnie Grabowo, Ruda
Olszewska – dziś Olszewka, Czarnotrzew nad Omulwią oraz Ruda Leman nad górną
Pisą, przy granicy pruskiej). Po tym okresie zaczęli przenikać na północ w kierunku
granicy z Prusami kolejni osadnicy, zajmujący się eksploatacją lasów i innych bogactw
naturalnych. Zasiedlanie puszczy odbywało się poprzez wyspecjalizowane grupy zawodowe: bartników, myśliwych, rybaków, drwali, smolarzy [Socha, Woźniak 1971].
Koniecznie w tym kontekście należy zwrócić uwagę na dużą niestabilność osadnictwa
protoprzemysłowego. Powstawały bowiem liczne wsie, które wykazywały cechy efemeryczności. Kiedy wyczerpywały się zapasy miejscowej rudy lub drzewa rudnicy,
smolarze i węglarze zmieniali lokalizację, poszukując nowych zasobów. Z kolei bardziej sezonowy charakter miały osady bartnicze, funkcjonujące na bazie hodowli
pszczół w okresie letnim. Z tego względu wsie tego typu istniały początkowo na skraju puszczy, dopiero później powstawały również w jej głębi wraz z sukcesywnymi
karczunkami i rozwojem rolnictwa. Część wsi otrzymała nazwy od cech topograficznych puszczy, część od nazwisk rodowych nowych osadników, za wzorem nazw wsi
szlachty mazowieckiej, inne związane były bezpośrednio ze specyfiką funkcjonalną
poszczególnych osad. Okresem przełomowym dla dalszego rozwoju osadnictwa
w Puszczy Zielonej była druga połowa XVII wieku. Właściwy proces zasiedlania
następował bowiem po najeździe szwedzkim (1655-1656) i był kontynuowany jeszcze
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w XVIII w. Brak powstawania dużych skupisk osadniczych należy interpretować
niską jakością ziemi i ekstensywnymi sposobami upraw, co nie sprzyjało rozwojowi
na szeroką skalę rolnictwa [Piaścik 1939].
Załączona mapa ukazuje (ryc. 4B) sieć osadniczą dawnego pogranicza oraz daje
podstawę do określenia cech morfologicznych wsi. Wyraźnie dominują tu niewielkie
osady poleśne, na co wskazuje ich analiza toponomastyczna. Odnaleźć można tu wsie
o nazwach: Świdwiborek, Brzozowy Kąt, Białuśny Lasek, Olszyny itd. Są to miejscowości tworzone samorzutnie, w wyniku żywiołowej akcji osadniczej, bez udziału
czynnika regulującego i planującego. Wspólną cechą siedlisk wsi tego typu były małe
rozmiary oraz nieregularność układu przestrzennego. Przejawiała się ona w asymetrycznym położeniu siedliska w stosunku do granic wsi, brakiem wyraźnych granic
zewnętrznych niwy domowej oraz nierówną wielkością, różnym kształtem oraz przebiegiem działek siedliskowych. Wyraźnie dominowały małe wsie przydrożne o chaotycznym układzie zabudowy w stosunku do krętego przebiegu ulicy (np. Czarnia,
Surowe). Często przybierały postać bezkształtnych przysiółków, dostosowanych do
warunków fizjograficznych (np. Bandysie, Brzozowy Kąt) lub osad samotniczych
(np. Zdunek, Długie). Rozwój poszczególnych wsi miał wieloetapowy charakter.
Pierwsi kolonizatorzy tworzyli na drodze karczunków charakterystyczne polany
i zatoki w ścianie lasu. Kolejni osadnicy, zajmując systematycznie grunt, kształtowali
chaotyczny układ zagród oraz pól. Często w pewnej odległości od wsi macierzystych
pojawiały się przysiółki, które z czasem uzyskiwały samodzielność jako punkty osadnicze i powiększały w sposób niekontrolowany swoje rozmiary [Burszta 1958]. Nieliczne są natomiast przypadki tworzenia regularnych wsi, posiadających układ planowy. Przykładem w tym zakresie może być założona w pierwszej połowie XVII w.
przy dawnym dworze myśliwskim osada czynszowa Myszyniec, położona w dawnym
starostwie ostrołęckim w pobliżu granicy z Prusami.
Trwałość granic na obszarze ziem polskich po kongresie wiedeńskim (1815-1914) w sferze morfogenetycznej wsi na wybranych przykładach
Zgodnie z postanowieniami kongresu wiedeńskiego w 1815 r., wieńczącego burzliwy w dziejach Europy okres wojen napoleońskich, nastąpiły zasadnicze zmiany
terytorialne na obszarze ziem polskich. Po likwidacji Księstwa Warszawskiego
ukształtował się nowy porządek prawno-polityczny, a wytyczone wówczas granice
okazały się niezwykle stabilne, gdyż przetrwały kolejny wiek i przyczyniły się do wy-
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raźnego zróżnicowania krajobrazu kulturowego, dostrzegalnego także w sferze rozplanowania wsi. W kontekście podjętych badań nad trwałością granic z tego okresu
wytypowano dwa obszary podzielone granicą rosyjsko-pruską, które poddane zostały
szczegółowej analizie. Pierwszy z nich dotyczy porównania genezy i cech morfologicznych wsi na obszarze ziemi chełmińskiej, jako części zaboru pruskiego oraz ziemi
dobrzyńskiej jako części składowej Królestwa Polskiego, zwanego potocznie Kongresówką – kadłubowego państwa, całkowicie zależnego od Imperium Rosyjskiego.
Ziemia chełmińska w okresie średniowiecza wchodziła w skład monarchii piastowskiej. W sensie geograficznym była to jednostka terytorialna, która obejmowała
obszar leżący w łuku Wisły pomiędzy jej prawym brzegiem a Drwęcą na południu
i Osą aż do jej ujścia do Wisły na północy. Od 1138 r., w początkowej fazie rozbicia
dzielnicowego, znajdowała się pod panowaniem książąt mazowieckich i kujawskich.
Opóźnienie kolonizacji wewnętrznej ma swoje uzasadnienie w położeniu tej krainy,
która była wielokrotnie najeżdżana i grabiona przez plemiona pruskie. Stąd rozpoczęła się intensywna akcja misyjna przy współudziale biskupa Chrystiana na początku
XIII w. Jej niepowodzenie skłoniło księcia Konrada Mazowieckiego do sprowadzenia
Krzyżaków, a w konsekwencji do przyznania im w 1228 r. w dzierżawę ziemi chełmińskiej. Decyzja ta podyktowana była dążeniem do wsparcia chrystianizacji Prusów
oraz zabezpieczenia granic Polski przed najazdami plemion pogańskich. Zakon szybko uzyskał samodzielność na podbitych terenach i stworzył swoje potężne państwo
z nowymi strukturami administracyjnymi i gospodarczymi. Szybko wystarano się
także u papieża i cesarza o potwierdzenie stanu posiadania, w tym nadania wieczystych praw własności do ziemi chełmińskiej, co rozpoczyna ponaddwustuletni okres
dominacji Krzyżaków na badanym terenie [Biskup, Czaja 2008]. Równolegle z prowadzoną wciąż akcją militarną w ramach podboju ziem pruskich, Zakon realizował
swoją politykę w stosunku do zajętych obszarów. Rozpoczęto na szeroką skalę procesy reorganizacji polegające na tworzeniu nowych ram prawno-organizacyjnych (utworzenia komturii oraz biskupstwa). Najlepszym wyrazem zachodzących zmian było
założenie i rozwój kilkudziesięciu miast, lokowanych na zasadach nowo powstałego
prawa chełmińskiego. Krzyżacy zbudowali szereg zamków i obiektów obronnych,
wokół których zaczęło rozwijać życie gospodarcze. Zainicjowano na szeroką skalę
wewnętrzną kolonizację ziemi chełmińskiej, przyczyniając się do powstawania wielu
osad wiejskich w bezpośrednim sąsiedztwie miast, dla których stanowiły naturalne
zaplecze ekonomiczne. Zakładane były w głównej mierze przez osadników niemieckiego pochodzenia i większość z nich przechodziła proces lokacji na prawie niemiec-
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kim. Oprócz oczywistych reperkusji prawnych i gospodarczych lokacja miała swoje
konsekwencje w sferze organizacji przestrzennej, przyczyniając się powstania dużych,
regularnych jednostek osadniczych, pomierzonych zgodnie z systemem łanowym
[Paradowski 1936]. Na obszarze objętym mapą (ryc. 5A), ukazującą formy rozplanowania wsi, powstało za panowania krzyżackiego większość miejscowości. Jako pierwsza, wymieniana w źródłach w 1302 roku, była osada Lobdau (dzisiejsze Łobdowo)
następnie Palcow (Wielkie Pułkowo) w 1306 r. Kolejno wzmiankowane są wsie Berenwalde (Niedźwiedź) i Walitz (Wałycz) w 1312 r. W 1317 r. nadano akt lokacyjny
osadzie Rynischdorff (Kurkocin), a w 1319 r. odnotowano fakt przeprowadzenia
lokacji osady Muchonwald (dzisiejsza Dębowa Łąka). Z 1340 r. pochodzą pierwsze
wzmianki o założeniu wsi Grosse Redewisch (Wielkie Radowiska), z 1387 r. Cleyne
Palcow (Małe Pułkowo) a z 1409 r. Lynde (Lipnica). Po 1466 r. dawne wsie zakonne:
Kurkocin, Lipnica, Łobdowo, Wielkie Pułkowo i Wielkie Radowiska, weszły w skład
starostwa golubskiego, osadę Niedźwiedź dzierżyła kapituła płocka, a tylko Dębowa
Łąka pozostała w rękach szlacheckich [Poliński 2003].
Badany obszar stał się w późnym średniowieczu areną rywalizacji i walk między
Polską a Zakonem. Po klęsce Krzyżaków w wojnie 13-letniej (1454-1466), na mocy II
pokoju toruńskiego, ziemia chełmińska weszła w skład polskich Prus Królewskich.
Utworzono tu województwo pokrywające się generalnie z obszarem diecezji chełmińskiej. Przez cały okres nowożytny ziemia chełmińska i dobrzyńska stanowiły dwie
sąsiadujące ze sobą jednostki terytorialne o tej samej przynależności państwowej,
w związku z czym niektóre różnice w zagospodarowaniu uległy częściowej niwelacji.
W wyniku I rozbioru Polski analizowany obszar został włączony w granice państwa
pruskiego i stan taki, poza kilkuletnim epizodem związanym z wojnami napoleońskimi, utrzymał się aż do zakończenia I wojny światowej. Długotrwała dominacja niemieckiego żywiołu osadniczego i rozwiązania prawno-agrarne stosowane w Prusach
przyczyniły się do znaczących różnic w świadomości i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym rozplanowaniu wsi w porównaniu do sąsiadującej ziemi dobrzyńskiej
[Holzer 1980]. Po uwłaszczenie chłopów w latach 20. i 30. XIX w. tutejsze majątki
szlacheckie przeobraziły się w przedsiębiorstwa rolne, oparte na pracy najemnej
chłopów, którzy uzyskali ziemię na własność. Pod koniec XIX w. Pruska Komisja
Kolonizacyjna wykupiła część dawnych folwarków (np. Wałycz, Dębowa Łąka), dokonując ich częściowej parcelacji i osadzając je niemieckimi kolonistami.
Znaczna część wsi na obszarze ziemi chełmińskiej, zwłaszcza położonych w południowej części, sąsiadującej z dawną granicą, przebiegającą wzdłuż Drwęcy, za-
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chowała swój pierwotny charakter rozplanowania (ryc. 5A). Są to wsie niwowołanowe, lokowane w średniowieczu przez zakon krzyżacki i będące wówczas
w przeważającej mierze w ich posiadaniu. Były to osady regularne, powstałe
w wyniku planowej akcji osadniczej. W ich rozmierzeniu stosowano moduł łana
chełmińskiego (16,7 ha). Do dziś cechują się zwartą zabudową o śródpolnym położeniu i węzłowym układzie dróg. Siedliska przybierały najczęściej formę ulicówek
(np. Wielka Radowiska, Łobzowo), których część ze względu na późniejsze przekształcenia uległa rozwinięciu w wielodrożnice o wyraźnym jądrze morfogenetycznym (np. Wałycz, Dębowa Łąka). Rzadziej stosowano także układy placowoulicowe, czego przykładem jest układ wsi Wrocki. Niwa siedliskowa miała kształt
zbliżony do prostokąta i często ograniczona była drogami zagumnymi. Na współczesny stan zachowania pierwotnych układów ruralistycznych duże piętno odcisnęły procesy regulacji wsi, jakie miały miejsce w zaborze pruskim w pierwszej połowie XIX w. Doszło w nich do komasacji, a następnie separacji ziemi włościańskiej
i folwarcznej. Siedliska w znacznej części przypadków pozostały jednak nienaruszone.
Powszechne były natomiast sytuacje, w których procesy parcelacyjne, prowadzone
zwłaszcza przez wspomnianą Pruską Komisję Kolonizacyjną, doprowadziły do wtórnego rozproszenia zabudowy wokół dawnych wsi w formie przysiółkowej, zaś reliktem skupionych wsi pochodzenia feudalnego pozostały jedynie osiedla folwarczne
(np. Lipnica, Wielkie Pułkowo).
Zupełnie inaczej przedstawia się współcześnie obraz morfogenetyczny wsi po
drugiej stronie Drwęcy, na obszarze historycznej ziemi dobrzyńskiej. Jej granice wyznaczają: od południa Wisła, od zachodu i częściowo od północy Drwęca, od
wschodu Skrwa. Po dokonanym przez Bolesława Krzywoustego podziale dzielnicowym Polski w 1138 r., badany obszar stał się składową częścią Mazowsza i Kujaw,
a z czasem w wyniku kolejnych podziałów dziedzicznych wśród Piastów, zyskał samodzielność jako oddzielne księstwo. Teren ten wykazywał peryferyjny charakter i był
stale narażony na ataki ze strony plemion pruskich. Powołany i obdarzony dużym
uposażeniem ziemskim przez księcia Konrada Mazowieckiego zakon rycerzy chrystusowych, zwanych od swej siedziby, Braćmi Dobrzyńskimi miał chronić północne
pogranicza Polski przez napadami sąsiadów. Nieskuteczność ich działania spowodowała sprowadzenie Krzyżaków, którzy zajęli, o czym była już mowa, ziemię chełmińską, a w późniejszym czasie wysuwali pretensje terytorialne wobec ziemi dobrzyńskiej. Dążenia Władysława Łokietka, nota bene również księcia dobrzyńskiego, do zjednoczenia ziem polskich, godziło w interesy Zakonu, co doprowadziło do otwartego
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Ryc. 5. Osadnictwo wiejskie po obu stronach granicy prusko-rosyjskiej
w sąsiedztwie miasta Golub-Dobrzyń
Fig. 5. Rural settlement on both sides of the Prussian-Russian border
in the neighborhood of town Golub-Dobrzyń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie map topograficznych z portalu Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii: www.geoportal.gov.pl/.
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konfliktu wojennego. Krzyżacy zajęli w 1329 r. ziemię dobrzyńską, którą opuścili
dopiero w 1343 r. na mocy pokoju kaliskiego. Kolejna okupacja tego obszaru przez
Krzyżaków miała miejsce na przełomie XIV i XV w. w związku z zastawem uczynionym przez Władysława Opolczyka, lennika króla Ludwika Węgierskiego. Stabilizację
sytuacji politycznej i możliwości rozwoju gospodarczego przyniósł dopiero II pokój
toruński zawarty w 1466 r. Ziemia dobrzyńska do końca okresu staropolskiego cieszyła się dużą autonomią administracyjną [Guldon, Powierski 1974]. W wyniku
II rozbioru Polski w 1793 r. obszar ten znalazł się na ponad dekadę we władaniu
pruskim. Po likwidacji Księstwa Warszawskiego, ustanowiono w Wiedniu nowy porządek, zgodnie z którym wzdłuż Drwęcy poprowadzono granicę międzypaństwową.
W związku z tym obszar ziemi dobrzyńskiej znalazł się na sto lat w zaborze rosyjskim. Przytoczone fakty mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia specyfiki procesów osadniczych na tym terenie. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na
położenie geograficzno-polityczne tego obszaru. Z całą pewnością nie sprzyjało ono
intensywnej kolonizacji wewnętrznej ze względu na stałe poczucie zagrożenia, najpierw przed najazdami pruskimi, a później krzyżackimi. Efektem tego były zachęty
stosowane przez władców w celu osadzania tu niezbyt zamożnego rycerstwa, które
za cenę uzyskanych majątków ziemskich, zobowiązane było do ciągłej gotowości
bojowej. W ten sposób wykształciła się na ziemi dobrzyńskiej specyficzna struktura
własnościowa, w której oprócz niewielkich kluczy majątkowych, należących do władcy oraz niewielkich beneficjów ziemskich w posiadaniu instytucji kościelnych (głównie biskupstwa płockiego), wyraźnie dominowała drobna szlachta, która skupiała
w swych rękach w okresie nowożytnym 80% ogólnej liczby osad. Kolejny ważny
wniosek płynący z dotychczasowej analizy ma bezpośredni związek z kwestią własności ziemskiej. Mianowicie, rozwój lokacji wsi na prawie niemieckim był domeną
głównie dóbr książęcych (królewskich) oraz duchownych, ewentualnie dużych posiadłości magnackich. Przewaga drobnej szlachty na ziemi dobrzyńskiej z całą pewnością nie sprzyjała recepcji nowych wzorców prawno-organizacyjnych osadnictwa,
opierających się na czynszowej rencie feudalnej oraz regularnej strukturze przestrzennej. Według ustaleń J. Masłowskiego [1937] na obszar ziemi dobrzyńską przypada
w średniowieczu zaledwie ok. 30 lokacji wsi na prawie niemieckim.
Reprezentatywny w tym kontekście jest stan osadnictwa uchwycony na załączonej mapie (ryc. 5B). Przedstawia ona wsie usytuowane w dolinie rzeki Ruziec. Najstarsza wzmianka źródłowa dotyczy osady Obory, notowanej już w 1250 r. w dokumencie Kazimierza Kujawskiego. Jest to zresztą jedyna wieś książęca z tego ob-
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szaru. Pozostałe tworzone były przez przedstawicieli drobnego rycerstwa. Z przekazów źródłowych z XIII w. znane są też wsie: Ruże, Rudusk i Chojno. W XIV w.
notowane są po raz pierwszy osady: Zbójno, Głęboczek, Klonowo i Dąbrówka.
W XV w. pojawiają się: Nowa Wieś, Cierpień i Kawno. W XVI w. powstały zaś
wsie: Wielgie, Sikórz, Radzynek i Stalmierz [Kwiatkowska 1963]. Wszystkie spośród
wymienionych miejscowości pod względem morfologicznym mają charakter małych przysiółków, powstałych w wyniku żywiołowej akcji osadniczej. W odróżnieniu od wsi chełmińskich, nie wykazują one żadnych cech regularności, gdyż nie
przeszły lokacji na prawie niemieckim. Wśród siedlisk wyraźnie dominują wsie
przydrożne i przysiółki drogowe, z zabudową usytuowaną wzdłuż krótkiej, krzywoliniowej drogi. Charakterystyczne jest to, iż wskazane układy doskonale dostosowane są do lokalnych warunków topograficznych. Wytypowany obszar leży w strefie
rzeźby młodoglacjalnej, o wyraźnych deniwelacjach i dużej jeziorności. Większość
wsi położona jest w nieckach jeziornych, a ich struktura przestrzenna ściśle koresponduje z warunkami fizjograficznymi (np. Zbójno, Chojno). Dobry przykład
stanowi również wieś Obory, mająca charakter rozdrożny, odpowiadający położeniu siedliska w zagłębieniu wokół Jeziora Chojeńskiego. Elementem rozpoznawczym dla morfologii analizowanego obszaru są jednak wszechobecne osady rozproszone, nieregularnie rozlokowane wokół pozostałych wsi feudalnego pochodzenia.
Teren ziemi dobrzyńskiej podlegał bowiem od XVII w. kolonizacji olęderskiej,
która w pierwszej fazie rozwijała się w dolinie Wisły, po czym wkroczyła na tereny
wysoczyznowe, zatracając jednak swój pierwotny w sensie etnicznym charakter.
Były to wsie czynszowe, rozwijające się w XVIII i XIX w., często określane mianem rumunek (od niemieckiego słowa räumen – czynić miejsce, co w praktyce
najczęściej oznaczało karczować). Osady tego typu miały charakter samotni, których użytkownicy zawierali indywidualne kontrakty z właścicielami, nierzadko tylko
w formie ustnej [Guldon 1981]. Zagrody umiejscowione były najwcześniej pośrodku blokowych, często nieregularnych pól i pozostawały poza obrębem skupionej,
starszej części wsi (np. Łukaszewo, Adamki).
Zasadnicze różnice w zakresie form rozplanowania wsi po obu stronach historycznej granicy między zaborem pruskim i rosyjskim (Kongresówką) dostrzeżono
także na innych obszarach. Szczególnie widoczne są one wzdłuż fragmentu dawnej
granicy przebiegającej wzdłuż Prosny, na południe od Kalisza aż po okolice Praszki. W wyniku badań diagnostycznych, do analiz szczegółowych wytypowano historyczny region ziemi wieluńskiej, na odcinku między Wieruszowem a Bolesławcem.
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Różnica jakościowa w stosunku do poprzednio badanego przypadku jest zasadnicza. Ziemie chełmińska i dobrzyńska w sposób długotrwały stanowiły odrębne
struktury administracyjne, które w okresie od I połowy XIII w. do II połowy XV
w. wykazywały różną przynależność państwową. Odmienność struktur osadniczych
pomiędzy nimi ma już zatem genezę średniowieczną, a dodatkowo utrwalona została i jeszcze bardziej spolaryzowana w XIX w., w warunkach różnych systemów
polityczno-gospodarczych dwóch państw zaborczych. Ziemia wieluńska stanowiła
natomiast zwartą jednostkę administracyjną, która poza krótkotrwałymi epizodami
w okresie średniowiecza była niepodzielna i wykazywała przez cały okres staropolski jednolity charakter, odzwierciedlający się również homogenicznością struktur
osadniczych na całym jej obszarze. Dostrzeżone przez autora zróżnicowanie form
rozplanowania w różnych częściach tego regionu ma zatem pochodzenie ściśle
związane z funkcjonowaniem granic rozbiorowych.
Rozwój osadnictwa i kształtowanie układów przestrzennych wsi na terenie ziemi
wieluńskiej jest wypadkową oddziaływania wielu czynników. Niewątpliwie jedną
z najistotniejszych determinant w tym zakresie są burzliwie dzieje na płaszczyźnie polityczno-własnościowej. Trzeba zaznaczyć, że ziemia wieluńska była areną rywalizacji
książąt piastowskich i z tego względu bardzo często zmieniała swą przynależność terytorialną. Warto przy tym wspomnieć, że w okresie wczesnego średniowiecza obszar ten
ogniskował się wokół kasztelanii z siedzibą w Rudzie, która dopiero u schyłku XIII w.
ostatecznie straciła na znaczeniu na rzecz sąsiedniego Wielunia. W okresie rozbicia
dzielnicowego badany obszar wszedł początkowo w skład dzielnicy senioralnej, a pod
koniec XII w. związany był z książętami wielkopolskiej linii Piastów, którzy toczyli
w niej bratobójcze walki o władzę. W wyniku tzw. układu o przeżycie między Władysławem Laskonogim a Henrykiem Brodatym, ziemia wieluńska znalazła się w orbicie
wpływów książąt śląskich, by po śmierci Henryka Pobożnego, ponownie od połowy
XIII w. powrócić do Wielkopolski, rządzonej kolejno przez Bolesława Pobożnego
i Przemysła II. Za sprawą Władysława Łokietka zasiadającego na tronie krakowskim od
1320 r. badany region znalazł się w granicach zjednoczonego państwa polskiego [Szczygielski 1969]. Nie wytworzyła się tu pełna hierarchia urzędnicza, z wojewodą na czele,
zatem ziemia wieluńska jako odrębna jednostka terytorialna związana była administracyjnie z województwem sieradzkim. W wyniku odłączenia Śląska od Polski teren
ten położony był na pograniczu państwowym. Dodatkowo krzyżujące się tu szlaki
komunikacyjne (łączące Morawy z Pomorzem, Ruś ze Śląskiem i Małopolskę z Wielkopolską) sprzyjały gospodarce oraz rozwojowi osadnictwa. Po krótkotrwałym okresie
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administracji pruskiej i epizodzie Księstwa Warszawskiego, ziemia wieluńska została
podzielona wzdłuż Prosny na dwie części: pruską na zachodzie i rosyjską na wschodzie
[Olejnik 1996]. Omawiana separacja w sposób ewidentny przyczyniła się do odmienności zagospodarowania przestrzennego oraz rozplanowania wsi po obu stronach dawnej
granicy, co nietrudno dziś dostrzec w krajobrazie kulturowym rozpatrywanego regionu.
Z uwagi na ukształtowane w okresie XIX w. różnice społeczno-kulturowe i gospodarcze, historyczna ziemia wieluńska podzielona jest także współcześnie granicą międzywojewódzką [por. Koter 1999].
Według obliczeń R. Rosina [1961] u zarania epoki nowożytnej na obszarze ziemi
wieluńskiej istniało 204 wsie, z czego 34 istniały już co najmniej w połowie XIII w.
Rozpatrując bliżej obszar stanowiący podstawę badań szczegółowych należy
stwierdzić, że o ile wsie usytuowane na prawym brzegu Prosny były w przeważającej mierze częścią włości królewskiej (Żdżary, Sokolniki, Czastary, Kniatowy) lub
duchownej (Mieleszyn, Ochędzyn, Radostów), o tyle osady położone na lewym
brzegu rzeki były wyłącznie w posiadaniu szlachty. Duża część osad na analizowanym terenie po obu stronach granicy znana jest już z przekazów źródłowych w
XIII w. (Ochędzyn, Radostów, Kniatowy, Opatów, Słupia, Raków, Mieleszyn),
nieco mniej w XIV w. (Sokolniki, Siemianice, Trzebień, Chobanin) lub w XV w.
(Żdżary, Czastary, Laski, Parcice). Warto nadmienić, że na obszarze ziemi wieluńskiej niezwykle dużą popularnością cieszył się proces lokacji na prawie niemieckim.
Wszystkie z wymienionych wsi królewskich i duchownych miały status lokacyjny
oraz prawie połowa osad szlacheckich (Opatów, Słupia, Chobanin), o czym świadczą informacje na temat sprzedaży czy nadziałach sołectw. Konsekwencją tego
stanu rzeczy, poza reperkusjami natury prawno-ekonomicznej, była specyficzna
struktura przestrzenna objawiająca się w zwartym, regularnych rozplanowaniu, dostrzegalnym w odniesieniu do całego obszaru przez pryzmat analizy najstarszych,
wielkoskalowych przekazów kartograficznych (np. rękopiśmiennej mapy Gilly’ego
i Crona z przełomu XVIII i XIX w.). Pod koniec XVIII w. osady w dobrach kościelnych uległy sekularyzacji i wraz królewszczyznami przeszły na własność rządową. Po upadku powstania listopadowego, na obszarze Kongresówki w wyniku
donacji dokonanej przez Iwana Paskiewicza tworzone były na szeroką skalę tzw.
dobra majorackie, będące w posiadaniu rosyjskich generałów i urzędników.
Na interesującym nas terenie dobra Sokolniki weszły w skład majoratu gen. Kołzakowa, a w późniejszym czasie Mieleszyn stał się własnością gen. Krasnokuckiego.
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Ryc. 6. Osadnictwo wiejskie po obu stronach granicy prusko-rosyjskiej na ziemi wieluńskiej
między Wieruszowem a Bolesławcem
Fig. 6. Rural settlement on both sides of the Prussian-Russian border in the Wieluń Land
between Wieruszów and Bolesławiec
Źródło: Opracowanie własne na podstawie map topograficznych z portalu Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii: www.geoportal.gov.pl/.
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W I połowie XIX w. na obszarach po obu stronach granicy doszło do wyraźnych
przekształceń struktury przestrzennej wsi w wyniku realizacji reform agrarnych. Po
stronie pruskiej i rosyjskiej zmiany osadnicze różniły się jednak w sposób zasadniczy
(ryc. 6). W 1823 r. przeprowadzono uwłaszczenie chłopów na terenie Wielkiego
Księstwa Poznańskiego i rozpoczęto procesy regulacji gospodarstw zwolnionych
z powinności feudalnych. Przeobrażenia dotyczyły jednak w głównej mierze rozłogów, które z układu niwowego przybrały formę indywidualnych nadziałów blokowych, przekształconych następnie w struktury blokowo-pasmowe. W związku z powyższym na zachód od Prosny zachowały się doskonale inicjalne układy przestrzenne
siedlisk placowo-ulicowych pochodzenia feudalnego (np. Opatów, Słupia), często
wtórnie przerosłych w wielodrożnice (np. Laski). Na wschód od Prosny układy ruralistyczne prezentują diametralnie odmienny obraz. Jeszcze w okresie przeduwłaszczeniowym (w 1864 r.) w wyniku ukazów carskich z 1835 r. w dobrach donacyjnych
przeprowadzono oczynszowanie włościan, rozszerzone w 1841 r. na pozostałe dobra
narodowe. Jednocześnie rozpoczęły się procesy reorganizacji przestrzennej wsi,
które miały charakter metamorficzny. Likwidowano na szeroką skalę zwarte siedliska pochodzenia feudalnego, a na ich miejscu tworzono długie, luźno skupione
osady sznurowe (tzw. rzędówki), z zabudową usytuowaną jednostronnie (Żdzary,
Krajanka) lub naprzemianlegle po obu stronach drogi (Mieleszyn, Sokolniki, Parcice). Zagrody położone były bezpośrednio na długich działkach pasmowych, użytkowanych indywidualnie przez poszczególnych gospodarzy. Niekiedy mamy do
czynienia z powstaniem na gruntach dawnej wsi dwóch nowych osi siedliskowych
(np. Radostów Pierwszy, Radostów Drugi lub Stary Ochędzyn, Nowy Ochędzyn).
Obok nowo rozmierzonych wsi, w wyniku parcelacji gruntów folwarcznych powstawały zaś układy kolonijne (np. Mieleszynek utworzony na północ od Mieleszyna czy Józefów położony na północ od wsi Czastary).
Wnioski końcowe
Celem artykułu było określenie stopnia trwałości wybranych granic Polski, które
nie pełnią już dziś funkcji politycznych. Starano się ustalić, czy i jakim stopniu mają
one charakter reliktowy ze względu na sferę morfogenezy osadnictwa wiejskiego.
Studiom analitycznym poddano granice ziem polskich z okresu nowożytnego (XVIXVIII w.) oraz granice porozbiorowe, ukształtowane po wojnach napoleońskich
w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego. W odniesieniu do obu przedziałów
czasowych dokonano w fazie wstępnej analizy porównawczej struktur osadniczych,
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poszukując we współczesnym krajobrazie kulturowym śladów oddziaływania historycznych granic. Pozwoliło to na wytypowanie do badań szczegółowych czterech
odcinków granicznych (po dwa dla każdego okresu) oraz obszarów do nich przylegających po obu stronach granicy.
W odniesieniu do pierwszej z rozpatrywanych cezur czasowych nie wykazano wyraźnych różnic w rozplanowaniu wsi w zakresie zachodnich granic polskich w tym
okresie ze względu na podobieństwo procesów osadniczych po obu stronach granicy,
związanych z recepcją procesu lokacji na prawie niemieckim. Na przykładach, wytypowanych po przeprowadzeniu badań diagnostycznych, dowiedziono natomiast zasadniczych różnic w formach rozplanowania wsi w odniesieniu do niektórych odcinków granicznych na północy i wschodzie. Udało się wskazać na trwałość dawnych
podziałów politycznych w aspekcie rozgraniczenia ziem polskich (mazowieckich)
i Wielkiego Księstwa Litewskiego tuż przed inkorporacją Podlasia do Korony w wyniku Unii Lubelskiej w 1569 r. oraz granicy dzielącej północne Mazowsze jako części
ziem polskich od terenów należących do Prus. Na obszarze historycznego Podlasia
(części Litwy) dominują do dziś regularne szeregówki, powstałe w wyniku pomiary
włócznej, podczas gdy bezpośrednio po drugiej stronie dawnej granicy (Mazowsza)
wzdłuż Narwi i Biebrzy, w obrębie historycznej ziemi łomżyńskiej i wiskiej, mamy do
czynienia niemal wyłącznie z nieregularnymi przysiółkami pochodzenia drobnoszlacheckiego. W odniesieniu do drugiego z badanych odcinków granicznych dostrzec
można również wyraźne różnice. Na obszarze dawnego starostwa szczynieckiego do
dziś zachowały się zwarte wsie regularne, lokowane na prawie chełmińskim w okresie tzw. kolonizacji szkatułowej w Prusach, podczas gdy po drugiej stronie granicy,
na Kurpiowszczyźnie dominują współcześnie małe, nieregularne wsie drogowe
i przysiółki o genezie pokarczunkowej, głównie protoprzemysłowej.
Analogiczną procedurę zastosowano w odniesieniu do morfogenezy osadnictwa
wiejskiego w zakresie granic rozbiorowych z XIX w. Granice te, choć subsekwentne
w stosunku do okresu staropolskiego, okazały się wtórnie antecedentne w aspekcie
późniejszych reform osadniczo-gospodarczych, co objawia się w wyraźnym zróżnicowaniu form rozplanowania wsi [por. Rykiel 2006]. Na etapie badań diagnostycznych nie dostrzeżono wzdłuż granic dzielących Austrię i pozostałych zaborców wyraźnych różnic morfologicznych, które miałyby genezę stricto polityczną, zaś dostrzeżona odmienność układów ruralistycznych wynika głównie z uwarunkowań fizjograficznych (np. poprzez rozwój układów leśno-łanowych na obszarach podgórskich
i wyżynnych). Zasadnicze różnice zidentyfikowano natomiast, porównując układy
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przestrzenne wsi po obu stronach granicy prusko-rosyjskiej (tzw. Królestwa Polskiego). Zbadano obszary przylegające do dwóch wytypowanych odcinków granicznych:
wzdłuż Drwęcy, dzielącej dawną ziemię chełmińską (w zaborze pruskim) oraz ziemię
dobrzyńską (w zaborze rosyjskim) oraz podzielony przez Prosnę obszar historycznej
ziemi wieluńskiej. W obu przypadkach wykazano reliktowy charakter tych granic.
Na obszarze ziemi chełmińskiej dostrzeżono dominację sieci lokowanych przez
Krzyżaków na prawie niemieckim regularnych wsi skupionych, o śródpolnym położeniu zabudowy z niewielką domieszką osad rozproszonych nowszego pochodzenia.
Na terenie ziemi dobrzyńskiej mamy natomiast do czynienia z wybitną przewagą
nieregularnych wsi drobnoszlacheckich, głównie drogowych i rozdrożnych oraz osiedli rozproszonych o charakterze pierwotnym, związanych z kolonizacją olęderską na
sandrach oraz o charakterze wtórnym, wynikającym z przebiegu procesów parcelacyjnych. Wyraźne różnice w rozplanowaniu wsi wykazano także w przypadku ziemi
wieluńskiej, podzielonej biegiem Prosny na dwa obszary o różnej przynależności
politycznej w XIX wieku. Po stronie pruskiej wsie zachowały swoje pierwotne cechy
rozplanowania w postaci dużych, regularnych ulicówek i wsi placowych z reliktami
rozłogów niwowych. Po stronie rosyjskiej zwarte wsie feudalnego pochodzenia uległy
zaś całkowitej transformacji w wyniku reform regulacyjnych w luźno skupione, rzędowe struktury zabudowy z pasmowym, przyzagrodowym układem rozłogów.
W kontekście przeprowadzonych badań, oprócz wykazania trwałości granic
w aspekcie zachowanych do dziś różnic w rozplanowaniu wsi udało się ustalić kilka
dodatkowych prawidłowości. Zauważono, że granice z okresu staropolskiego okazały
się trwałe na tych obszarach, gdzie miały swą kontynuację w podziałach rozbiorowych po 1815 r. Oznacza to, że zbieżność granic pokongresowych z granicami
Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej komponentów federacyjnych (Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego) sprzyjały petryfikacji różnic w aspekcie kształtowania
dawnych struktur osadniczych. Tam, gdzie mamy do czynienia z ich rozbieżnością, co
dowiedziono na przykładzie Podlasia, dochodziło wtórnie do deformacji dawnych
podziałów międzypaństwowych na płaszczyźnie rozplanowania wsi. Przyczyniły się
do tego różnice w zakresie polityki osadniczo-gospodarczej stosowanej przez poszczególnych zaborców, ze szczególnym uwzględnieniem okresu uwłaszczenia chłopów oraz przyjętych form aktywności na polu refom agrarno-własnościowych. Stabilność granicy okazała się więc wprost proporcjonalna do zjawiska trwałości granic
w badanym aspekcie zagospodarowania przestrzennego. Niezwykle ważne wydaje się
spostrzeżenie, zgodnie z którym trwałość granic, badana na płaszczyźnie układów
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ruralistycznych, wykazuje charakter odcinkowy. Ze względu na przekształcenia morfologiczne w dobie wielkich reform agrarnych w XIX w. mamy bowiem do czynienia
z dysjunkcją zasięgu obszarów o odmiennej strukturze osadnictwa wiejskiego. Z tego
względu można wskazać jedynie na istnienie pojedynczych fragmentów granic, które
ze względu na analizowany aspekt zagospodarowania, wykazują wyraźnie charakter
reliktowy. Istotny wydaje się także wniosek końcowy, zgodnie z którym na etapie
badań podstawowych udało się zidentyfikować specyficzne zjawisko dyfuzji wzorców
osadniczych. Często bowiem określone typy układów przestrzennych powstawały na
obszarach o innej przynależności politycznej, gdzie nie były endemiczną bądź charakterystyczną formą osadniczą. Dzięki takiemu przenikaniu form rozplanowania po obu
stronach granicy w wielu sytuacjach mamy do czynienia z niejednorodnością genetyczno-morfologiczną wsi, a co za tym idzie granica reliktowa zamiast ostrego, niemal linearnego podziału przybiera postać strefową.
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Summary
S T A BI LI T Y OF F OR M ER P O LIT ICA L BOR D ERS
IN MORPHOGENETIC ASP ECT OF R URAL
SETTLEMENT IN POLAND
The article presents the results of studies on selected issues of the stability of historical
political boundaries in terms of morphological diversity of the villages. As a result of diagnostic analysis one can identify some fragments of the former borders that reflect on various structure of contemporary forms of rural layouts in adjacent areas with different political affiliation in the past. The research included two specific cases of boundaries from the
period of Polish–Lithuanian Commonwealth: former border between the Crown and Lithuania in the region of Podlachia and the border between the State of Teutonic Knights (later
Duchy of Prussia) in area of southern Masuria and Kurpie Region. Author of paper also
analyzed two cases of the boundaries after partitions of Poland: first one separating
Chelmno and Dobrzyn Land and second one between Prussia and Russia (so-called the
Congress Poland) along river of Prosna, separating two parts of historical Wieluń Land.
As a result of research one can indicate some evidences of an influence of borders and the
different legal and political systems, on the diversity of types of rural layouts. The phenomenon of the stability of borders in the morphogenetic aspect of rural settlement depends
largely on their duration and has a discontinuous character. Due to diffusion of settlements
patterns it is possible to identify commonly the buffer form of relic borders, which is reflected in transitional areas characterized by morphological heterogeneity.
Keywords: political border, stability of borders, relict border, morphogenesis of villages,
rural settlement, Poland

TEMPEL CZY BÓŻNICA? WSPÓŁCZESNE OBLICZA SYNAGOG WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Anna MAJEWSKA
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet
Łódzki, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, anna.majewska@op.pl
Majewska A., 2016, Tempel czy bóżnica? Współczesne oblicza synagog województwa śląskiego, „Czasopismo
Geograficzne”, 87(2): 153-173.

S t r es z c ze n i e
W artykule dokonano analizy rozmieszczenia i fizjonomii synagog, które funkcjonowały
przed okresem terroru hitlerowskiego1 na obszarze zawartym w granicach współczesnego
województwa śląskiego. Autorka podzieliła obiekty synagogalne według podstawowych
kryteriów architektonicznych na dwie główne klasy: bóżnice i temple. Przedstawienie wyników w formie kartograficznej ukazało zróżnicowanie rozmieszczenia poszczególnych rodzajów synagog na ziemiach pozostających w XIX i XX wieku w obrębie różnych jednostek
politycznych. Zastosowano również autorski sposób fotograficznej rekonstrukcji pierwotnych cech fizjonomicznych synagog, których budynki przetrwały do dzisiaj, jednakże
w znacznie zmienionych formach. Odtworzenie ich architektury możliwe było dzięki dokonanej przez autorkę inwentaryzacji oraz zebraniu archiwalnych materiałów – rycin i fotografii, pozyskanych głównie z zasobów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Natomiast graficzne wizualizacje usytuowania nieistniejących synagog w obrębie współczesnych krajobrazów jednostek osadniczych dają pogląd na to, jak istotnymi elementami zagospodarowania przestrzeni były te obiekty, stanowiące niekiedy dominanty kompozycyjne
poszczególnych założeń urbanistycznych.
Słowa kluczowe: synagogi, dziedzictwo kulturowe, Żydzi, Śląsk, rekonstrukcje, Judaizm

Wprowadzenie
Synagogę powszechnie utożsamia się z obiektem sakralnym. Ale nie należy zapominać, że termin ten jest określeniem modlitewnej wspólnoty, która synagogę tworzy.

1

Część obszaru współczesnego województwa śląskiego przed wybuchem drugiej wojny światowej
przynależała do terytorium Rzeszy Niemieckiej, gdzie znacznie wcześniej rozpoczęły się prześladowania ludności żydowskiej (jawnie po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku), czego przedwojenną
kulminację stanowiły wydarzenia tzw. nocy kryształowej.
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Świadczy o tym hebrajskie synagein, czyli ,,zbierać się’’. Judaizm dyktuje kanon, który
musi spełniać miejsce modłów. Należy do niego m.in.: umieszczenie szafy aron hakodesz2 na ścianie wschodniej, zorganizowanie bimy3, odseparowanie kobiet i mężczyzn podczas modlitw. Jednakże wydaje się, że fizjonomia synagog była i jest zależna
od wielu uwarunkowań, w których były one wznoszone: środowiska socjokulturowego, sytuacji politycznej, ekonomicznej i prawnej. Charakter synagogi najdobitniej
ujmuje określenie ,,the child of the dispersion’’ podane w Encyclopedia Britannica [1964,
s. 705]. Dlaczego? Dla przykładu w Europie Wschodniej, szczególnie na prowincji,
powstawały budynki o ludowym charakterze projektowane przez architektów chrześcijańskich. Na terenach doświadczonych wojnami, budowano obiekty o cechach
obronnych. Ponadto synagogi wznoszone w polskich sztetlach ograniczone były
nieraz wymogami władz miasta np. nie mogły swoją bryłą wyrastać ponad otaczającą
je zabudowę. Przyjmując, że synagogi były obiektami, które pomimo religijnych obostrzeń pozostawały pod silnym wpływem szeroko rozumianego otoczenia, stanowią
one tym samym interesujący przedmiot dociekań naukowych, które mogą przybliżyć
szczegóły funkcjonowania społeczności żydowskich. W obliczu braku archiwalnych
dokumentacji, np. ksiąg poszczególnych kahałów4, jedynie na podstawie analizy
obiektów, które pozostały – zwłaszcza religijnych – można wnioskować zarówno
o przemianach wewnątrz wspólnot wyznaniowych, jak i o zewnętrznych determinantach kształtujących ich funkcjonowanie, w często dominującej liczebnie nieżydowskiej
społeczności. To właśnie kompleksowe, a zwłaszcza prowadzone interdyscyplinarnie
analizy materialnego dziedzictwa religijnego, dostarczają współcześnie wiedzy m.in.
na temat procesów asymilacyjnych i sekularyzacji środowisk żydowskich lub wręcz
odwrotnie – izolowania się poszczególnych grup.
Celem artykułu jest analiza synagog5 w kontekście podziału obiektów na dwie
główne klasy: temple i bóżnice. Które z nich i dlaczego przetrwały do dzisiaj? Autorka postanowiła poruszyć problematykę funkcjonowania w przestrzeni, a zarazem
2
3
4

5

Zawsze umieszczona przy wschodniej ścianie synagogi (może też stanowić w niej wnękę). Służy do
przechowywania zwojów Tory [Borzymińska, Żebrowski 2003: 107].
Z hebr. „podwyższenie”. Podium w synagodze z którego odczytuje się Torę i prowadzi modlitwy
[Borzymińska, Żebrowski, 2003: 194].
Mianem kahału dawniej (już od ok. XIII w.) określano na ziemiach polskich gminę żydowską. Kahał
stanowił podstawowe ogniwo samorządu żydowskiego, skupiając wyznawców judaizmu zamieszkałych
w danej miejscowości, a często także w okolicznych wsiach [Borzymińska, Żebrowski 2003: 491].
Usankcjonowane prawnie gminy żydowskie prowadziły na swoje potrzeby m.in. księgi metrykalne.
Do analizy zostały włączone zarówno obiekty już nieistniejące (choć w zdecydowanie mniejszym
stopniu), jak i budynki posynagogalne, które są obecne w krajobrazie kulturowym obszaru badań.
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,,znikania’’ z krajobrazu kulturowego obiektów synagogalnych, uwzględniając dzieje
społeczności żydowskich, które je wznosiły i użytkowały. Przybliżone zostaną również kwestie dotyczące m.in. powojennego zagospodarowania tych budynków, które jak się okazuje w różnych, niekiedy bardzo zmienionych formach architektonicznych, choć nielicznie i pozbawione swoich dawnych funkcji, istnieją do dziś. Obszarem badań obiektów synagogalnych jest terytorium współczesnego województwa śląskiego. Jest to teren niezwykle interesujący, jeśli chodzi o analizę funkcjonowania stosunkowo licznych skupisk żydowskich, szczególnie na obszarze tworzącej
się konurbacji śląsko-dąbrowskiej. W okresie swojej świetności sąsiadowały tam ze
sobą synagogi położone na terytoriach trzech państw: Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austriackiego. Czy można zatem przypuszczać, że zmieniające się w XIX i w XX wieku granice, a przez to funkcjonowanie tylko pozornie
pokrewnych społeczności żydowskich na terenie odmiennych jednostek politycznych, podlegających innemu prawodawstwu, ograniczeniom i przywilejom miało
również wpływ na rozmieszczenie i fizjonomię synagog, czyli głównych obiektów,
które gromadziły te grupy na modlitwie?
Uwarunkowania historyczno-polityczne a współczesne obiekty
posynagogalne
Do okresu terroru hitlerowskiego, co najmniej do wydarzeń tzw. nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku, w granicach współczesnego województwa śląskiego istniały 53 budynki synagog, w ponad 90% przypadków funkcjonujące jako obiekty religijne. Większość obiektów, które dotrwały do tego okresu, została zbudowana
w XIX wieku. Dlatego też autorka analizując rozmieszczenie synagog na terenie województwa śląskiego odnosi się do podziału politycznego, który ukształtował się po
1815 roku, w wyniku m.in. postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Tereny należące
współcześnie do województwa śląskiego w XIX wieku przynależały do trzech różnych państw: Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austriackiego.
Na rozmieszczenie żydowskich obiektów religijnych na tym obszarze miały wpływ
zwłaszcza ograniczenia wprowadzone w 1821 roku przez władze Imperium Rosyjskiego. To wówczas ustalono strefę przygraniczną szerokości 21 km na styku z Królestwem Prus i terenami, które pozostawały pod zaborem austriackim. Na tym obszarze zezwolono zamieszkiwać jedynie Żydom zajmującym się rolnictwem. Tych było
jednak prawdopodobnie niewielu. W 1851 roku rozszerzono ograniczenie na wszystkich Żydów, całkowicie zakazując im stałego osiedlania się w wyznaczonej strefie
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[Jaworski 1989, 34, 36]. I chociaż postanowienia te zostały zniesione zaledwie 11 lat
później, bo w 1862 roku, to w strefie wyznaczonej na początku lat 20. XIX wieku
Żydzi do wybuchu drugiej wojny światowej nie zbudowali większych obiektów religijnych. Nie znaczy to jednak, że w ogóle się tam nie osiedlali i nie funkcjonowały
tam żadne judaistyczne obiekty sakralne. Mniejsze skupiska żydowskie zorganizowały
się po zniesieniu ograniczeń np. w Poraju, Koziegłowach, Strzemieszycach Wielkich,
Porębie Mrzygłodzkiej [Urbański 2007: 146, 168]. Niewielkie społeczności, których
,,lokalność’’ nie pozwalała na utworzenie organów gminnych (administracyjnych)
i legalizację w postaci osobnych gmin wyznaniowych (tudzież kahałów), zakładały
jedynie domy modlitwy. Takie obiekty zajmowały często jedynie osobne izby w budynkach mieszkalnych, nie wymagając tym samym poważnych inwestycji, których
realizacja dla małych wspólnot okazywała się niemożliwa. Ponadto sale modlitewne
z łatwością można było nie tylko założyć, ale również zlikwidować, w przypadku
np. migracji ludności żydowskiej do innej miejscowości. Tylko nieliczne spośród domów modlitwy były osobnymi budynkami, jak obiekt przy rynku miejskim w Koziegłowach. Chociaż autorka przypuszcza, że także i on pierwotnie wybudowany został
jako obiekt o przeznaczeniu mieszkalnym lub handlowym. Na mapie ukazującej rozmieszczenie w granicach współczesnego województwa śląskiego, jedynie wolnostojących obiektów synagogalnych, wyraźnie zaznacza się pas wolny od tego typu zabudowy (ryc. 1). Należy również nadmienić, że w strefie tej nie rozwinęły się większe
ośrodki miejskie, które mogłyby przyciągnąć ludność żydowską w celu prowadzenia
w nich działalności gospodarczej, a tym samym również przyczynić się do stworzenia
tam większego jej skupiska.
Ponad 70% synagog, ze znajdujących się w obrębie obszaru badań, zostało wyburzonych do zakończenia drugiej wojny światowej (38 obiektów). Z kolei tylko
3 obiekty wyburzono po 1945 roku. Sześć budynków zostało spalonych przez
Niemców w trakcie tzw. nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku. Jedyną
synagogą, położoną ówcześnie na terytorium Rzeszy Niemieckiej, która nie uległa
wówczas zniszczeniu, był obiekt we Wielowsi. Dlaczego przetrwał? Tutaj należałoby poruszyć kwestię tego, że nie wszystkie synagogi pełniły funkcje religijne do
okresu terroru hitlerowskiego (zob. ryc. 2). Z 14 zachowanych do dzisiaj obiektów
synagogalnych aż 4 zostały zamknięte przed 1938 rokiem. Biorąc natomiast pod
uwagę również obiekty już nieistniejące, synagog takich było łącznie na obszarze
badań 6. W części z nich ostatnie nabożeństwa odbyły się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Było to związane z migracjami ludności żydowskiej do no-
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wych górnośląskich ośrodków rozwijającego się przemysłu wydobywczego, jak
również dalej, na obszary Europy Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych. Skupiska żydowskie ówczesnych wsi – Wielowsi, Sośnicowic oraz Cieszowej – rozpadły się
prawdopodobnie z powodu migracji przede wszystkim na tle ekonomicznym. Odmienne czynniki kształtowały migracje wyznawców judaizmu z Miasteczka Śląskiego
i Wodzisławia Śląskiego. Tamtejsze gminy żydowskie upadły po utworzeniu
II Rzeczpospolitej. Wówczas Żydzi – w tamtejszych gminach głównie niemieccy –
musieli zacząć egzystować w realiach innej państwowości. Dlatego nastąpiły fale migracji na zachód oraz na południe, m.in. na tereny czechosłowackie, które uważali za
bardziej im sprzyjające, zarówno pod względem prawnym, politycznym, jak i środowiska kulturowego [Jaworski 1993: 68; Spyra 1997: 205]. Budynki po synagogach
likwidowanych przed 1938 rokiem były najczęściej sprzedawane przez społeczności
żydowskie i przeznaczane przez nowych użytkowników na inne, zazwyczaj niereligijne cele. Dlatego też przetrwała wspomniana już synagoga we Wielowsi, która została
sprzedana w ręce prywatne prawdopodobnie w 1937 roku [www.Sztetl]. Wcześniejsze
pozbawienie jej funkcji religijnej uchroniło ten obiekt przed spaleniem podczas akcji
niszczenia żydowskiego mienia w czasie tzw. nocy kryształowej. Zbudowana w połowie XVIII wieku, dzięki temu jest dzisiaj najstarszą zachowaną w województwie
śląskim synagogą. Niestety w gmachu monumentalnym w stosunku do zabudowy
miejscowości trudno współcześnie rozpoznać dawny obiekt przeznaczenia religijnego. Jego bryła utraciła swój charakter przez zmiany kształtu i rozmieszczenia otworów drzwiowych i okiennych oraz bezstylową przybudówkę po stronie zachodniej
(dawnego głównego wejścia), ale nade wszystko przez zburzenie okazałej wieży,
zwieńczonej kopułą. Element ten prawdopodobnie został dobudowany w XIX wieku, nadając synagodze cechy historyzujące. Znacząco zwiększał również monumentalizm budynku, tworząc z niego jedną z dominant kompozycyjnych w krajobrazie
miejscowości, konkurując pod tym względem ze zlokalizowanym nieopodal kościołem katolickim. Wieża upodabniała synagogę do świątyni chrześcijańskiej, ale równocześnie ją od niej odróżniała przez zastosowanie formy kopułowej, bardziej nawiązującej do tradycji bliskowschodniej, orientalnej. Na podstawie szczegółowej inwentaryzacji elewacji budynku w trakcie lustracji terenowej oraz na podstawie fotografii archiwalnych pozyskanych ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, autorka
dokonała rekonstrukcji pierwotnej architektury obiektu (ryc. 3). Dopiero odtworzony
wygląd budynku daje pogląd na to, jak istotnym elementem w przestrzeni tej niedużej
miejscowości była omawiana synagoga.

158

A n na Maj e w s k a

Ryc. 1. Rozmieszczenie synagog, funkcjonujących w obrębie współczesnego województwa
śląskiego przed okresem terroru hitlerowskiego, na tle wybranych granic politycznych
Fig. 1. Distribution of the synagogues operating within the modern Silesian voivodeship
before the period of Nazi terror, against the background of selected political boundaries
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŻIH, danych portalu www.Sztetl.
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Ryc. 2. Rozmieszczenie synagog, które przestały funkcjonować przed 1938 rokiem,
w obrębie współczesnego województwa śląskiego
Fig. 2. Distribution of the synagogues which ceased to function before 1938
within the modern Silesian voivodeship
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŻIH, danych portalu www.Sztetl.
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Ryc. 3. Rekonstrukcja przedwojennego wyglądu synagogi we Wielowsi na tle współczesnej
fotografii obiektu (fot. Autorki – VIII 2015.)
Fig. 3. Reconstruction of pre-war appearance of the synagogue in Wielowies against
the background of the contemporary photograph of this building
(author’s photo – August 2015)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŻIH.

Dużo mniej można powiedzieć o architekturze i znaczeniu przestrzennym synagogi funkcjonującej niegdyś na terenie Miasteczka Śląskiego. Obiekt ten
w dwudziestoleciu międzywojennym został sprzedany przez społeczność żydowską i prawdopodobnie niedługo po tym przeznaczony na cele mieszkalne, które
realizuje do dzisiaj. Niestety został poddany wielokrotnym przebudowom, a brak
archiwalnej dokumentacji nie pozwala na odtworzenie jego pierwotnego wyglądu.
Na podstawie samej bryły można wnioskować jedynie o tym, że była to niewielka,
tradycyjna synagoga.
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Więcej informacji zachowało się natomiast na temat obiektu w Wodzisławiu
Śląskim. Tamtejszą synagogę likwidująca się gmina żydowska sprzedała na początku lat 20. XX wieku [Gwóźdź 2012: 475]. Następnie obiekt został zakupiony
i zmieniony na Dom Powstańca (śląskiego). Już wówczas został poważnie przekształcony w celu pozbawienia bryły cech świadczących o wcześniejszym religijnym przeznaczeniu. Prawdopodobnie dlatego uniknął też zburzenia w czasie
drugiej wojny światowej. Współcześnie w przebudowanym w stylu modernistycznym obiekcie nie sposób rozpoznać dawnej synagogi. Ponownie, wyłącznie na
podstawie w tym przypadku dość szczegółowych materiałów archiwalnych, można było dokonać rekonstrukcji pierwotnych elementów elewacji budynku. Zastosowanie tej metody bezpośrednio uwidacznia przemiany, które zaszły w jego zewnętrznej konstrukcji i ukazuje zupełnie odmienne, dawne cechy architektoniczne, np. arkadowe wejście, oryginalny pseudoryzalit, półkoliste zwieńczenia okienne (ryc. 4). Z pierwotną postacią budynku zgadza się właściwie tylko układ frontowych otworów drzwiowych i okiennych. Natomiast dawną lokalizację wysokich
okien ścian bocznych można współcześnie odczytać dzięki formie elewacji wzbogaconej o masywne lizeny6.
Zupełnie inna historia wiąże się z ostatnią z synagog na terenie województwa
śląskiego, która przestała funkcjonować u progu XX wieku. Obiekt w Mysłowicach został sprzedany przez gminę żydowską w 1899 roku, kiedy kończono budowę nowej, okazałej miejskiej synagogi [Rejduch-Samkowa, Samek 2006: 177183]. Stary budynek przeszedł na własność społeczności katolickiej, a mianowicie
rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach,
w której władaniu pozostaje do chwili obecnej. We wnętrzu zachował się dawny
układ pomieszczeń, wraz z drewnianym babińcem częściowo obiegającym główną
salę modlitewną. W obiekcie organizowane były przez parafię spotkania kulturalne. Obecnie pozostaje nieużytkowany.

6

Lizeny są jednymi z popularniejszych architektonicznych elementów zdobniczych. Stanowią płaskie,
stosunkowo wąskie pasy muru, nieznacznie wystające z lica ściany, zazwyczaj biegnące przez całą
wysokość budynku [Sadowska 2007, 70].
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Ryc. 4. Rekonstrukcja pierwotnej architektury synagogi w Wodzisławiu Śląskim na tle
współczesnej fotografii obiektu (VIII 2015.)
Fig. 4. Reconstruction of the original architecture of the synagogue in Wodzislaw Slaski
against the background of the contemporary photograph of this building
(August 2015)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŻIH.

Zróżnicowanie fizjonomii synagog w przestrzeni województwa
śląskiego
Poruszając problematykę funkcjonowania synagog należących do przedwojennych
społeczności żydowskich województwa śląskiego, podzielonego w XIX wieku granicami trzech państw, należałoby powtórzyć zadane we wstępie pytanie o wpływ podziałów politycznych na fizjonomię tych obiektów. Niewątpliwie wielki wpływ na
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zmiany w architekturze obiektów synagogalnych mieli Żydzi niemieccy, a konkretnie
zwolennicy postępu i asymilacji. To ta grupa wprowadzała do życia religijnego m.in.
liturgii i architektury sakralnej, nowości, niejednokrotnie zupełnie nieakceptowane
przez grupy ortodoksyjne. A ponieważ na terytorium Królestwa Prus i Cesarstwa
Austriackiego w gminach żydowskich procentowo przeważali Żydzi niemieccy (zazwyczaj też zwolennicy haskali7), dlatego też na tych terenach znacznie wyraźniej
zauważalne są nowe tendencje architektoniczne, jakże odmienne od materialnego
dziedzictwa zachowawczych, bardziej zdystansowanych i zamkniętych środowisk żydowskich dawnego Królestwa Polskiego, czyli północnych rejonów województwa śląskiego. Zatem styl architektoniczny, w którym wznoszono synagogi, wynikał nie tylko
z czasu ich budowy, w rozumieniu ówcześnie obowiązujących w budownictwie trendów. Wydaje się, że najważniejszym uwarunkowaniem była kompilacja następujących
determinant: wielkości skupiska żydowskiego, jego struktury religijnej i rodzaju ośrodka
osadniczego. Liczebność gminy żydowskiej określała, jak wielką sumę pieniędzy można
było przeznaczyć na budowę obiektu kultowego. A synagogi powstawały nie tylko za
sprawą gminnych zbiórek środków, ale często dzięki wsparciu zamożnych, prywatnych ofiarodawców, którzy potencjalnie liczniej mogli zamieszkiwać w prężnie rozwijających się, przemysłowych ośrodkach Górnego Śląska. Dużą rolę odgrywała również
proporcja poszczególnych frakcji religijnych w obrębie danej gminy żydowskiej. Liczebna przewaga Żydów postępowych, zwolenników haskali, niemal gwarantowała
wzniesienie przez nich synagogi typu tempel. Podlegali oni świadomie i celowo silnej
asymilacji, co m.in. objawiało się wdrażaniem wzorców chrześcijańskich do żydowskiej architektury sakralnej. Badacz architektury synagogalnej – Borsky [2005], dokonał
omówienia obiektów w klasyfikacji na synagogi pochodzące z okresu: 1) przedemancypacyjnego ludności żydowskiej, 2) emancypacji, 3) nowych typów architektury synagogalnej przed I wojną światową, 4) międzywojennego. Autorka dokonując podziału
architektury synagogalnej obszaru badań nawiązała w pewien sposób do klasyfikacji
przedstawionej przez Borsky’ego. W celu przeprowadzenia analiz dla obszaru województwa śląskiego skonstruowana została jednak znacznie uproszczona klasyfikacja,
7

Haskala jest epoką żydowskiego oświecenia. Przyjmuje się, że trwała od lat 70. XVIII wieku
(w Niemczech) do lat 80. XIX wieku (w Rosji). Ruch propagował m.in. rozwój szkolnictwa, w tym dostęp do nauk świeckich, a także dostosowanie się do obyczajów otoczenia, poprzez modernizację własnej kultury, a w niektórych względach również częściową akulturację (np. w kwestii ubioru). Uruchomione w ten sposób procesy asymilacyjne ludności żydowskiej nie miały natomiast zmierzać w kierunku zaniechania wyznawania religii. Popularyzowano praktyki religijne w zmienionych formach, czy też
oprawie (np. przy udziale języków narodowych w liturgii) [Jelonek 2007: 85-86; Schoeps 2007: 318].
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stanowiąca niejako połączenie dwóch pierwszych i dwóch ostatnich klas wyznaczonych przez wspomnianego badacza.
Wydzielono dwie główne klasy obiektów:
1. Tradycyjne bóżnice (m.in. nieliczne elementy stylowe, np. klasycyzmu, historyzmu);
2. Synagogi typu tempel (m.in. wyraźne cechy stylowe: historyzujące, neomauretańskie;
łączenie elementów wielu założeń stylowych).
W klasie pierwszej znalazły się obiekty, które usytuowane zostały w ciągach zabudowy miejskiej, w taki sposób, aby nie wyróżniały się bryłą od otaczającej zabudowy.
Autorka przyjęła za Bergman [2004: 40] definicję tradycyjnej bóżnicy jako tej, której
fizjonomia ukształtowała się w XVII-XVIII wieku. Składała się na nią przede wszystkim prostokątna sala modlitw dla mężczyzn, uzupełniona niejednokrotnie umieszczoną po stronie zachodniej (często na piętrze) galerią dla kobiet. Tradycyjnymi bóżnicami są ponadto obiekty zazwyczaj małe kubaturowo, nawiązujące architekturą
najczęściej do założeń klasycyzmu, bądź historyzmu, niewyróżniające się jednak znacząco formami architektonicznymi.
Do klasy drugiej zakwalifikowano jedynie te synagogi, które wyróżniały się znacząco pod względem kubatury i stylów architektonicznych. Autorka ujęła w tej grupie
obiekty reprezentujące typ tempel, czyli budynki o zróżnicowanej architekturze,
wznoszone przez wspólnoty skłaniające się bardziej ku ideom judaizmu reformowanego. Synagogi takie zazwyczaj usytuowane były przy ważnych ciągach ulicznych
i przy placach miejskich, stanowiąc dominanty w krajobrazie. W miastach Górnego
Śląska sytuowano je często również w nowo powstających dzielnicach miejskich, jak
podaje Bergman [2007: 8], często w towarzystwie innych znaczących gmachów,
np. szkół, sądów, teatrów. Były to budowle, które doskonale komponowały się
z zabudową kamieniczną dużych miast. Przestawały być jednak miejscami gromadzenia się na modlitwie całej żydowskiej społeczności sztetla. Stawały się miejscami elitarnymi, przeznaczonymi dla określonych grup współwyznawców. Obowiązywały
w nich także ściśle określone zwyczaje. Przykładowo dla tzw. wielkiej synagogi katowickiej przed każdymi znaczniejszymi świętami publikowano regulamin zachowania
na terenie obiektu. Mówił on m.in. o tym, że administracja synagogalna jest uprawniona do pobierania opłat od każdego, kto zajmie miejsce siedzące nielegalnie,
zwłaszcza w czasie celebrowania głównych świąt. Ponadto każdy miał prawo do zajmowania tylko przypisanego mu miejsca, które w razie potrzeby zostanie mu wskazane. Zakazano również przychodzenia do synagogi z dziećmi w wieku przedszkolnym.
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Ponadto nie można było wejść do obiektu podczas trwania nabożeństwa, jak podano
w Katowice: the Rise and Decline of the Jewish community – Memorial Book [www.Jewishgen].
Dlaczego budowane w XIX w. synagogi tak wyraźnie różniły się pod względem
fizjonomicznym od małomiasteczkowych bóżnic? Bergman [2004: 34] podkreśla
w swojej pracy, że ówczesne synagogi ,,w świadomości powszechnej, a więc i projektujących architektów […], funkcjonowały właśnie jako rodzaj kościołów’’. Stąd wynikały tak wyraźne analogie w bryłach kościołów chrześcijańskich i synagog. W literaturze jako wielkomiejskie temple podaje się przykłady synagog zbudowanych w: Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Mysłowicach, Bytomiu, Raciborzu
i Bielsku-Białej [Bergman 2004: 259]. Niemal wszystkie z nich znajdowały się
w obrębie konurbacji górnośląskiej – w miastach, w których najbardziej wpływowymi
grupami w gminach żydowskich byli maskile8.
W celu ukazania przestrzennego zróżnicowania architektury synagog, autorka
wzięła pod uwagę wszystkie obiekty funkcjonujące do okresu terroru hitlerowskiego,
które znajdowały się na współczesnym terytorium województwa śląskiego, których
wygląd zewnętrzny jest znany za pośrednictwem opisów i fotografii9. Na podstawie
dokonanej klasyfikacji można stwierdzić, że najwięcej synagog tzw. postępowych,
będących okazałymi gmachami, zostało zbudowanych w centralnej części województwa, w obrębie konurbacji górnośląskiej (ryc. 5). Jednocześnie zdecydowana większość synagog typu tempel (ponad 80% takich obiektów), jak już wcześniej wspomniano, znajdowała się na terenach pozostających pod wpływem Żydów niemieckich, zamieszkujących w obrębie Królestwa Prus i Cesarstwa Austriackiego, jak również ziemiach, które zostały włączone w ich tereny w wyniku rozbiorów I Rzeczpospolitej. Nie oznacza to jednak zupełnego braku podobnych obiektów na pozostałym
obszarze (na terytorium Królestwa Polskiego). W największych gminach żydowskich
na północy województwa: Częstochowie i Żarkach, również w XIX wieku powstały
okazałe gmachy synagog, łączące w architekturze elementy historyzmu i stylu neomauretańskiego. Oznaczało to niewątpliwie duże wpływy środowiska maskilów na
terenie tych gmin i większą zamożność owych społeczności, a zarazem świadczyło
o upowszechnianiu się nowych nurtów architektonicznych.

8
9

Maskile – z hebr. maskilim, czyli ,,oświeceni’’ – zwolennicy haskali [Schoeps 2007: 318].
Mapa opracowana została na podstawie analizy wizerunków i opisów obiektów, zawartych głównie
w materiałach archiwalnych Żydowskiego Instytutu Historycznego, Działu Dokumentacji Zabytków
– teczki dotyczące poszczególnych miejscowości.
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Ryc. 5. Rozmieszczenie synagog na terytorium województwa śląskiego w podziale na klasy
fizjonomiczne, na tle wybranych granic politycznych
Fig. 5. Distribution of the synagogues on the territory of the Silesian voivodeship
by the physiognomic class, against the background of selected political boundaries
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŻIH i cytowanej literatury.
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Synagogi w krajobrazach jednostek osadniczych – współcześni
nieobecni?
Czy we współczesnym krajobrazie kulturowym województwa śląskiego można
zaobserwować dawne zróżnicowanie obiektów w przestrzeni pod względem ich cech
fizjonomicznych? Niestety nie. Jest to niemożliwe ze względu na znikomy procent
obiektów posynagogalnych, które przetrwały do dzisiaj (26%). Na obszarze badań
istnieje 14 obiektów, które Żydzi określali mianem synagog – czyli głównych miejsc
modlitw w samodzielnych gminach wyznaniowych. Tylko dwóm spośród nich można
przypisać pewne cechy, jakimi charakteryzowały się miejskie temple. Są to synagogi
we Wielowsi i w Żarkach. Wielowiejska synagoga, w czasach swojej świetności, wyraźnie nawiązywała do założeń synagog reformowanych poprzez wieżę zakończoną
kopułą. Natomiast gmach ,,nowej’’ synagogi w Żarkach, według autorki, został zbudowany na podobieństwo starszej, lokalnej bóżnicy, mimo to owy obiekt zyskał już
zupełnie odmienny charakter. Elewacja synagogi wyposażona została w pionowe
lizeny i łączące je arkadowe fryzy, razem tworzące tzw. układ lombardzki [Krajewski
1974: 295], bardzo dosłownie nawiązujący do podstawowych założeń architektury
romańskiej. W ścianę frontową zostały wkomponowane natomiast zakończone półkoliście otwory drzwiowe i okienne, niegdyś ozdobione wnękami archiwolt. Nad
głównym wejściem umieszczono biforium, którego motyw często wykorzystywany
był w architekturze neoromańskiej. W bryle budynku występują również pewne akcenty stylistyki mauretańskiej10. Połączenie różnych, bardzo dosłownych i charakterystycznych elementów architektonicznych, czyni tę synagogę templem. Graficznie
rekonstruując nieistniejące temple, poprzez umiejscowienie ich we współczesnych
przestrzeniach jednostek osadniczych, można wnioskować, że nadal stanowiłyby
w wielu przypadkach dominanty kompozycyjne założeń miejskich jako wyraźne
punkty odniesienia przestrzennego w dzielnicach, w których zostały zbudowane
(np. Bytom – ryc. 6, Racibórz, Katowice, Milówka – ryc. 7).
Jednakże 12 na 14 istniejących obiektów posynagogalnych reprezentuje typ tradycyjnej bóżnicy. Dlaczego takich budynków zachowało się zdecydowanie więcej?
Przede wszystkim znacznie mniej wyróżniały się w przestrzeni poszczególnych
jednostek osadniczych, nie stanowiąc dla hitlerowskich oprawców w tak oczywisty
10

Nurt mauretański (określany również neomauretańskim) charakteryzuje się stosowaniem w architekturze elementów nawiązujących do sztuki islamu. Bergman [2004] podaje, że jako obiekt o stylu
mauretańskim można określić budynek, który jest inny, niż obiekty znajdujące się w jego otoczeniu
(jako synonim przymiotnika ,,obcy'').
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Ryc. 6. Rekonstrukcja usytuowania synagogi w Bytomiu przy Placu Grunwaldzkim
na tle współczesnej zabudowy miasta
Fig. 6. Reconstruction of the location of the synagogue at Grunwald Square in Bytom
against the background of modern buildings of the city
Źródło: opracowanie własne na podstawie fot. archiwalnej www.Sztetl, na podkładzie zdjęcia Google Earth.

sposób religijnie nacechowanych obiektów jak wielkomiejskie temple, które natychmiastowo palono i wyburzano. Bóżnice, niecharakteryzujące się wyszukaną
architekturą, z łatwością można było pozbawić cech świadczących o ich religijnym
przeznaczeniu i przystosować do pełnienia innych celów. I tak też czyniono, organizując w ich wnętrzach magazyny, zakłady produkcyjne, sklepy, zarówno w czasie
trwania działań wojennych, jak i po ich zakończeniu. Funkcje religijne współcześnie
pełni częściowo tylko jedna przedwojenna, ale poważnie przekształcona synagoga
w Lelowie, w której przedstawiciele chasydzkiej dynastii Lelov urządzili dom modlitwy, mykwę oraz pomieszczenia o charakterze noclegowym. Użytkują je pielgrzymi
podróżujący z Izraela i Stanów Zjednoczonych do grobu cadyka Dawida Bidermana, głównie zimą, w czasie przypadającego wówczas jorcaitu11. Z pozostałych obiektów 8 jest zagospodarowanych na cele inne niż religijne. W Sławkowie i Miasteczku
Śląskim synagogi przekształcono na domy mieszkalne, w Bieruniu na siedzibę
ochotniczej straży pożarnej, w Jaworznie zorganizowano w jej wnętrzach pub retro.

11

Termin ten, zaczerpnięty z jidysz, oznacza rocznicę śmierci. Przez chasydów dzień, w którym przypada rocznica śmierci cadyka, do którego dworu przynależą, jest szczególnie uroczyście obchodzony. Wówczas udają się w pielgrzymkach do jego grobu, gdyż wierzą, że wówczas jego dusza zstępuje
na Ziemię, zabierając ich prośby (spisane na kwiłtechach – kartkach) przed oblicze Boga, u którego
wyprasza dla swojego ludu liczne łaski.
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Ryc. 7. Rekonstrukcja usytuowania synagogi w Milówce na tle zdjęcia z 2009 roku (1. zagospodarowanie terenu w 2009 roku, 2. zagospodarowanie terenu w VIII 2015 roku)
Fig. 7. Reconstruction of the location of the synagogue in Milowka against the background
of the photograph from 2009 (1. development of the area in 2009, 2. development
of the area in August 2015)
Źródło: opracowanie własne na podstawie fot. Archiwalnej – Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn.
1-U-4071, na podkładach ortofotomap Google Earth.
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Na działalność gastronomiczno-handlową przeznaczono również gmach byłej synagogi
w Szczekocinach. Natomiast placówki kulturalne powstały w synagogach w Żarkach
(dom kultury) i Żorach (teatr, kino ,,Scena Na Starówce’’). Z kolei w Wodzisławiu Śląskim oprócz sklepu, na poziomie dawnego babińca znajduje się sala zabaw dla dzieci.
Jedna z synagog utrzymywana jest w stanie ruiny trwałej – jest to obiekt na terenie Nowokrzepic (część miasta Krzepice). Niepokojącym jest to, że w niedługim czasie jej los
mogą podzielić 4 inne obiekty, które obecnie są pustostanami (Mysłowice, Pszczyna,
Wielowieś, Zawiercie – ryc. 8). W szczególności dwóm ostatnim z wymienionych synagog należy się uwaga m.in. konserwatora zabytków, ponieważ znajdują się w złym stanie technicznym. Jakkolwiek bowiem użytkowanie obiektów posynagogalnych prowadzi do trudnych do odwrócenia zmian w ich fizjonomii, to brak ich zagospodarowania
skutkuje popadaniem budynków w całkowitą ruinę, a w konsekwencji prowadzi do
bezpowrotnej utraty tych elementów dziedzictwa kulturowego.

Ryc. 8. Rekonstrukcja oryginalnych elementów elewacji synagogi w Zawierciu
na tle współczesnego zdjęcia obiektu (fot. Autorki – VIII 2015.)
Fig. 8. Reconstruction of the original elements of the facade of the synagogue in Zawiercie
against the background of the contemporary photograph of this building
(author’s photo – August 2015)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŻIH.

Tylko dwa obiekty posynagogalne znajdujące się na terenie województwa śląskiego
zostały zrewaloryzowane. Są to budynki znajdujące się w Szczekocinach i Żarkach.
Oba po 1945 roku podlegały przebudowom, zacierającym ich pierwotne formy architektoniczne. Dopiero w latach 2009-2011 ich elewacje gruntownie odremontowano,
przywracając pierwotne elementy, m.in. półkoliste formy okien, odtwarzając lizeny

Tempel czy bóżnica? Współczesne oblicza synagog województwa śląskiego

171

oraz proste zdobienia. Wnętrza synagog przekształcono całkowicie, przystosowując
je do pełnienia nowych funkcji.
Zakończenie
Współczesna ,,nieobecność’’ dawniej licznych na obszarze badań synagog, użytkowanych przez wyznawców judaizmu zrzeszonych w gminach żydowskich, wymusza posługiwanie się metodami rekonstrukcji retrospektywnej w prowadzeniu badań
nad przestrzennym zróżnicowaniem środowisk żydowskich, np. w kwestii charakteru ich dziedzictwa sakralnego. Przedwojenne obiekty religijne zachowały się w formach właściwie reliktowych. Funkcjonują w krajobrazie kulturowym miejscowości
– niegdysiejszych sztetli – w zdecydowanej większości pod formami architektonicznymi, w których trudno doszukać się pierwotnego, religijnego przeznaczenia budynków. Liczby mówią same za siebie – 8 na 14 synagog to obecnie obiekty bezstylowe, natomiast dwie zostały przebudowane w stylu modernistycznym (Wodzisław
Śląski, Żory). Pozostają więc zaledwie 4 synagogi, których bryły w większym, bądź
mniejszym stopniu kontynuują pierwotne założenia (Krzepice, Szczekociny, Żarki,
Jaworzno). Odtworzone przez autorkę, na podstawie materiałów archiwalnych,
dawne zróżnicowanie przestrzenne obiektów synagogalnych, funkcjonujących na
obszarze badań w większości do okresu terroru hitlerowskiego, stanowi jedno ze
świadectw odmienności społeczności żydowskich, tworzących gminy na terytoriach
różnych w XIX i XX wieku jednostek politycznych. Niezmiernie ważne jest zatem,
aby kwestie związane z żydowskim dziedzictwem religijnym, podejmowane tak
często w konwencji typu ”studium przypadku”, realizować również jako analizy
kompleksowe, które kładą nacisk także na aspekty przestrzenne.
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Summary
TEMPEL OR ,,BÓŻNICA’’? T HE CON TEMPORARY
SYNAG OGU ES COUNT ENA NCES OF SI L ES IA N VO I VO DES HIP
The turbulent political history of the lands included in the modern Silesian voivodeship and
the development of numerous, especially in the nineteenth century, Jewish communities in
these areas, prompted the author to take up the subject of functioning of the synagogue buildings within this administrative unit. Analysis oriented towards the occurring socio-political
changes was conducted in the historical dimension as well as concerned the current state.
The aim of the article is to examine whether the changing nineteenth and twentieth century
boundaries, and thus the functioning of Jewish communities in different geopolitical units,
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under different restrictions and privileges, affected the distribution and physiognomy of synagogues – the main buildings of the spiritual life, as well as social life for those groups.
The article does not undertake a detailed study of the legal constraints which have already
been taken up by other authors in detailed studies on this subject. This work was aimed to
identify the main determinants whose meaning was superior in relation to the contemporary
image of these elements of the religious heritage in the Silesian voivodeship, in terms of their
number, distribution and maintenance status.
To date, within the study area, only 14 buildings of synagogues have been retained of the 53
that existed to the period of Nazi terror (70% were demolished before the end of World War
II). The inventory of the state of the buildings carried out by the author in 2015 did not allow
to conduct a detailed analysis of the distribution of synagogues and the alleged differentiation
in terms of physiognomy in Silesian voivodeship. Only an archive query in the Jewish Historical Institute and an analysis of the subject literature, completed with the acquisition of detailed
information on the history and the original architectural character of the buildings, made it
possible to study the subject. The author adopted a simplified classification of synagogues into
two main groups: synagogues and temples. The analysis showed that most of the so-called
progressive synagogues – temples, were built in areas included in the boundaries of the Kingdom of Prussia and the Austrian Empire, that is lands on which the majority groups in the
religious municipalities were German Jews, supporters of the Haskalah. Building this kind of
synagogues was also associated with greater wealth of these communities, co-creating the
industrial centers of Upper Silesia that were being built up then. It differed greatly from the
northern parts of the study area, that is the former Polish Kingdom, included in the boundaries of the Russian Empire, where in more conservative Jewish circles mostly traditional synagogues were erected.
The author also decided to perform a graphic reconstruction of the facade of modern synagogue buildings and location reconstruction of demolished buildings in the areas of settlement
units. Their examples included in the article directly illustrate both the qualities lost by the
buildings as well as their location in the spatial systems of the city.
These days, with the exception of the significantly rebuilt synagogue in Lelów, the buildings do
not play, even temporarily, a former religious function. Currently, 8 are developed for other
purposes, for example, residential, commercial, and service. The remaining 5 are vacant, and
according to the author, will be subject to deterioration.
Keywords: synagogues, cultural heritage, Jews, Silesia, reconstructions, Judaism

PREFERENCJE WYBORCZE STUDENTÓW
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Magdalena PISKOREK1, Szczepan CEGIEŁKO2
1 Wydział

Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927
Warszawa, magdalena.piskorek@student.uw.edu.pl

2 Wydział

Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927
Warszawa, s.ciegielko@student.uw.edu.pl

Piskorek M., Cegiełko Sz., 2016, Preferencje wyborcze studentów Uniwersytetu Warszawskiego, „Czasopismo
Geograficzne”, 87(2): 175-193.

S t r es z c ze n i e
W artykule przedstawiono wyniki projektu badawczego Koła Naukowego Geografii Politycznej i Geopolityki „POLIGEOS”, którego celem było zbadanie preferencji wyborczych
studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a także określenie ich poglądów na linii lewicaprawica w kwestiach gospodarczych oraz w kwestiach światopoglądowych. Wyniki zostały
zestawione z wynikami innych badań przeprowadzonych w podobnym czasie wśród grup
młodzieży. Badanie pokazało, że Uniwersytet Warszawski jest jednostką zróżnicowaną pod
względem poglądów politycznych studentów. Różnorodność tematów podejmowanych na
poszczególnych wydziałach przekłada się na zróżnicowane podejście do kwestii gospodarczych i obyczajowych młodzieży uniwersyteckiej.
Słowa kluczowe: studenci, poglądy polityczne, wybory, światopogląd, preferencje wyborcze

Wprowadzenie
Badanie postaw wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego to projekt badawczy Koła Naukowego Geografii Politycznej i Geopolityki „POLIGEOS”, który rozpoczął się
w marcu 2015 roku i został ukończony w listopadzie 2015 roku, a więc w roku wyborczym w Polsce (wybory prezydenckie odbyły się w maju, natomiast wybory parlamentarne w październiku). Dotyczył on preferencji wyborczych studentów poszczególnych
wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Analizy prowadzono na 20 wydziałach, na
których zebrano 1089 ankiet. Próba statystyczna wyniosła ok. 3,5%.1 Badania przepro1

Dane na podstawie sprawozdania o studiach wyższych S-10 Głównego Urzędu Statystycznego
z 30 listopada 2015 r., http://bss.uw.edu.pl/dane-statystyczne/s10-2015/.
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wadzono metodą ilościową, za pomocą ankiety, w warunkach audytoryjnych [Babbie
2008], na każdym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Badaną grupę dobierano
kwotowo, mając na celu przebadanie ok. 5-7% studentów każdego wydziału. Dobór
jednostek nie był losowy, studentów dobierano na zasadzie dostępności. Celem projektu było opracowanie „mapy poglądów politycznych na Uniwersytecie Warszawskim”,
a także porównanie poparcia dla poszczególnych partii względem wyników krajowych
wyborów. Zespół chciał także zweryfikować wyniki ogólnopolskich badań sondażowych na temat poglądów politycznych ludzi młodych, odnosząc je do własnych wyników dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowym celem
projektu było zbadanie na jakiej podstawie – gospodarczej czy światopoglądowej –
studenci oceniają swoje poglądy na osi lewica-prawica.
W kontekście wyników wyborów parlamentarnych z października 2015 r., w których duży sukces odniosły partie polityczne uznawane za prawicowe, często mówiło
się o dużym znaczeniu głosów ludzi młodych. Według badań CBOS-u (K/148/11,
K1/141/15) oraz Fundacji Batorego [Żerakowska-Bałas, Kozaczuk 2013] młodzi
ludzie (18-34 lata) charakteryzują się najniższą frekwencją spośród wszystkich grup
wiekowych, jednak na tyle dużą, że może ona mieć wpływ na końcowy wynik wyborów (w zależności od badań jest to 9-11% wszystkich wyborców). W ostatnich latach
frekwencja ta wynosiła ok. 40-62% [PGSW, CBOS, Żerakowska-Bałas i in.]. Badania
studenckie prowadzone w 2011 r. na wydziałach społecznych Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz wśród studentów dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego wykazały natomiast, że aż 81,6% wyborców deklarowało uczestnictwo w wyborach parlamentarnych w 2011 r. Tak wysoki wynik tłumaczy
się m.in. wyższym statusem społecznym, wyższym poziomem wykształcenia oraz
większym zainteresowaniem sprawami publicznymi (ze względu na społeczne kierunki studiów) niż u przeciętnego młodego Polaka [Marmola 2012]. Podobne badania
zostały przeprowadzone w tym samym roku wśród studentów pierwszego roku studiów kierunków społecznych na poznańskich uczelniach. W tym przypadku nieco
mniej osób zadeklarowało udział w wyborach parlamentarnych, było to bowiem
73,3% [Pawełczyk i in. 2012]. Wynik ten wciąż jednak jest znacząco wyższy od frekwencji z badań ogólnokrajowych. Pytania, czy rzeczywiście wyższe wykształcenie
oraz wyższy status społeczny łączą się z większym zaangażowaniem w sprawy polityczne, a także czy ma to przełożenie na wysoką partycypację grupy studentów
w wyborach są kolejnymi zagadnieniami, które zostały przeanalizowane w projekcie
KNGPiG „POLIGEOS”.
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Poza skalą udziału w wyborach interesujące jest także na kogo młodzi ludzie oddają swoje głosy. Badanie przeprowadzone na początku października 2015 r. przez
Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW na próbie 1036 Polaków w wieku 18-30 lat
wykazało, że losowa próba polskiej młodzieży, jako partię, na którą zagłosuje w zbliżających się wyborach, wskazała następujące ugrupowania: PiS (w 24,5%), Kukiz’15
(w 22,1%) oraz PO (w 14,1%) [Winiewski i in. 2015]. Podobne wyniki dla młodzieży
(18-29 lat) wskazywało też badanie exit poll wykonane przez IPSOS dla TVP, TVN
24 i Polsatu [tvn.24.pl 2015]. W przypadku wyborów z lat poprzednich młodzi ludzie
zawsze z ogromną przewagą oddawali głosy na PO, w zależności od badań były to
wyniki w granicach 36-49% [Marmola 2012, Pawełczyk i in. 2012].
Ostatnią ważną dla zespołu badawczego kwestią były poglądy polityczne umiejscowione na osi lewica-prawica. Badania Marmoli [2012] wykazały, że wśród grupy
studentów kierunków społecznych aż 30% ankietowanych nie potrafiło określić swoich poglądów na osi lewica-prawica, przy czym odsetek ten spadał wraz ze wzrostem
wieku ankietowanych. Spośród pozostałych studentów najwięcej osób (20%) wskazało na centroprawicę. Podobne wyniki przyniosły badania CBOS-u z 2013 r. [za Messyasz 2015], z których wynika, że aż 64% nie potrafi zadeklarować kierunku swoich
poglądów politycznych, natomiast najwięcej odpowiedzi zarejestrowano dla poglądów
prawicowych. W tym miejscu warto podkreślić, że w przypadku pierwszych badań
respondenci mieli do wyboru odpowiedź z siedmiostopniowej skali (skrajna lewica,
lewica, centrolewica, centrum, centroprawica, prawica, skrajna prawica), natomiast
w badaniu CBOS-u były to tylko trzy możliwości (lewica, centrum, prawica).
Wyniki badań
Wstępnym etapem projektu było badanie pilotażowe, które przeprowadzono na
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w kwietniu 2015 roku. Jego celem
było dokładne zbadanie preferencji wyborczych na wydziale oraz sprawdzenie czy
pytania w ankiecie zostały sformułowane w sposób zrozumiały. Ankiety przeprowadzono wśród studentów studiów licencjackich i magisterskich na obu kierunkach
tego wydziału (geografii i gospodarce przestrzennej). Próba statystyczna wynosiła
16,3% (czyli 139 studentów) [WGSR 2015]. Ankiety przeprowadzano najczęściej na
zajęciach, za wcześniejszą zgodą prowadzących. Ponieważ badanie pilotażowe
przebiegło poprawnie, a ostateczna ankieta nie zmieniła formuły pytań (dodano
jedynie kilka), to badanie pilotażowe zostało uwzględnione w wyniku końcowym.
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Tab. 1. Liczba przebadanych studentów na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu
Warszawskiego
Tab. 1. The number of students participating in survey in various faculties of University
of Warsaw
Wydział
Wydział Artes Liberales
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wydział Fizyki
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Geologii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Historii
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Neofilologii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Orientalistyki
Wydział Psychologii
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Polonistyki
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Pozostałe

Liczba studentów
11
55
47
125
65
50
58
139
55
18
56
13
27
40
51
24
96
82
25
39
13

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Do głównej części projektu przystąpiono w połowie maja 2015 roku. Badanie ankietowe miało trwać do połowy czerwca i zakończyć się tuż przed sesją egzaminacyjną, ale ze względu na trudności w zdobyciu odpowiedniej liczby wypełnionych ankiet
(do tego czasu udało się przeprowadzić zaledwie połowę z zakładanej liczby), tę część
projektu kontynuowano w październiku. Było to konieczne do pełnej realizacji projektu, aczkolwiek spowodowało pewne zauważalne niespójności w wynikach całego
badania. Dotyczyło to głównie różnic we wskazywanych przez ankietowanych partiach i koalicjach, co było efektem dynamicznych zmian zachodzących na scenie poli-
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tycznej w Polsce w okresie przedwyborczym. Łącznie, w okresie od maja do października, przeprowadzono 1089 ankiet w 20 jednostkach UW. Projekt zakładał
przebadanie ok. 5% wszystkich studentów danej jednostki. Nie we wszystkich przypadkach cel ten został osiągnięty2. Założonej próby statystycznej nie uzyskano na
Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Wydziale Neofilologii.
Tab. 2. Udział studentów wyrażających chęć wzięcia udziału w wyborach, w poszczególnych wydziałach
Tab. 2. The percentage of students who declared participation in the forthcoming parliamentary election, in various faculties Of University of Warsaw
Wydział
Wydział Artes Liberales
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wydział Fizyki
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Geologii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Historii
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Neofilologii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Orientalistyki
Wydział Psychologii
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Polonistyki
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania

Studenci wyrażający chęć wzięcia udziału w wyborach [%]
54,5
96,4
87,2
89,6
82,8
92,0
76,4
96,4
94,5
94,4
88,9
84,6
77,8
80,0
93,9
95,7
92,6
80,0
96,0
92,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

2

Przyczyny były różne. Najczęstsze to ograniczony czas, jaki mogli poświęcić ankieterzy na badanie
oraz mała liczba studentów na wydziałach (zwłaszcza w okresie przedsesyjnym).
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Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało na całym Uniwersytecie Warszawskim 86,7% ankietowanych. Rozpatrując poszczególne wydziały UW pod
względem spodziewanej frekwencji, wyróżnić można takie, na których zdecydowana większość respondentów deklarowała chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę. Na dziesięciu wydziałach
oczekiwana frekwencja wynosiła ponad 90% (najwyższy wynik to 96,4% ex aequo
na Wydziale Biologii i na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych). Badanie
ankietowe wykazało, że najmniejszy udział studentów chętnych do głosowania jest
na Wydziale Artes Liberales (54,5%). Spośród pozostałych wydziałów najniższą
spodziewaną frekwencję zanotowano na Wydziale Geologii oraz Wydziale Nauk
Ekonomicznych (odpowiednio 76,4 i 77,8%). Jak widać ogólne wyniki nie odbiegają
od innych, omawianych wcześniej badań. Można zatem potwierdzić, że wykształcenie ma wpływ na partycypację w wyborach (przynajmniej tę deklarowaną). Zastanawiające są natomiast tak duże różnice między wydziałami – szczególnie, że to nie
kierunki społeczne wykazały najwyższą deklarowaną frekwencję w wyborach.
W odpowiedzi na pytanie: „Która partia polityczna w Polsce reprezentuje poglądy polityczne najbliższe wyznawanym przez Pana/Panią?” 62,9% respondentów wskazało konkretną partię, a aż 27,2% oceniło, że nie ma takiej partii. Z kolei
na pytanie „Na którą partię polityczną najchętniej zagłosowałby Pan/ zagłosowałaby Pani” już 68,5% ankietowanych wskazało konkretną partię, a tylko 14,1%
stwierdziło, że nie ma takiego ugrupowania. Można zaobserwować, że część studentów prawdopodobnie głosuje na partię, która nie reprezentuje ich poglądów.
Porównując liczbę studentów, którzy wskazali, że nie ma partii, na którą mogliby
zagłosować, z liczbą studentów, którzy wskazali, że nie pójdą na wybory, także
dostrzegamy dysonans. Zestawienie tych danych przyniosło zaskakujące wnioski.
59,7% osób, które wskazały, że nie ma partii, na którą mogłyby zagłosować, deklaruje jednocześnie uczestnictwo w wyborach. Z drugiej strony podobny odsetek
osób niegłosujących (59,6%) wskazuje na brak takiej partii. Z tego wynika, że
część osób niemających swojej reprezentacji politycznej na kartach wyborczych
i tak zagłosuje. Ponadto tylko nieco ponad połowa ankietowanych nie głosuje ze
względu na brak potencjalnych reprezentantów. Zatem pozostałe osoby mają
inne powody do absencji wyborczej.
Partią która reprezentuje poglądy największej części studentów poddanych badaniu na UW jest Platforma Obywatelska (12,8%). Duża część ankietowanych
wskazała koalicję Zjednoczona Prawica (10,7%), partię KORWIN (9%) i Nowo-
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czesną Ryszarda Petru (8,6%). Duży odsetek głosów, ale już wyraźnie mniejszy
otrzymała partia Razem (5,7%) oraz koalicja Zjednoczona Lewica (5,3%). Dalsze
miejsca zajęły: stowarzyszenie Kukiz‘15 (2,1%), partie Ruch Narodowy (2,1%),
Kongres Nowej Prawicy (1,5%), Prawica Rzeczypospolitej (0,8%) oraz Partia Libertariańska (0,6%). 1,3% głosów przypadło na inne partie (ryc. 1).
30

27,2

25
20
15

12,8
10,7
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9

9,9

8,6
5,7

5

5,3
2,1

2,1

1,5

0,8

0,6

1,3

0

Ryc. 1. Odpowiedzi na pytanie „Która partia polityczna w Polsce reprezentuje poglądy
polityczne najbliższe wyznawanym przez Pana/Panią?”– wyniki z całego UW
Fig. 1. The question: Which political party represents the political views that
you are identify with?” – research data from University of Warsaw
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Gdy przeanalizujemy odpowiedzi na pytanie, na którą partię studenci zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych (niekoniecznie musiała być to ta, która reprezentowała ich poglądy), to otrzymamy nieco inne wyniki. W tym wypadku rysuje się
większa przewaga PO nad ZP. Platforma Obywatelska uzyskała 17,3%, zaś Zjednoczona Prawica 12,9% głosów. Kolejnymi partiami z wysokimi wynikami są:
KORWIN, .Nowoczesna, partia Razem i koalicja Zjednoczona Lewica. Kolejne
miejsca to Kukiz’15, Ruch Narodowy, KNP, PR i Partia Libertariańska. Tylko 0,7%
respondentów wybrało inne partie (ryc. 2). Warto zaznaczyć, że zarówno w pytaniu,
w którym respondenci musieli wskazać partię reprezentującą ich poglądy, jak
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i w pytaniu, gdzie musieli określić na którą partię zagłosowaliby, bardzo niski odsetek głosów (w stosunku do uzyskanego poparcia w wyborach) uzyskało PSL
(w obydwu przypadkach 0,4%).
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Ryc. 2. Odpowiedzi na pytanie „Na którą partię polityczną najchętniej zagłosowałby
Pan/zagłosowałaby Pani w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się
w najbliższą niedzielę?” – wyniki z UW
Fig. 2. The question „Which political party would you preferably vote for
in the forthcoming parliamentary election?” – research data from University of Warsaw
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wyniki uzyskane na UW różnią się od wyników innych badań prowadzonych
w tym zakresie (tab. 3). Przede wszystkim na Uniwersytecie Warszawskim bardzo
niski wynik uzyskał komitet Kukiz’15, a jednocześnie względnie wysoki wynik odnotowała partia Razem. Za przyczynę tych różnic można uznać fakt, że badanie w dużej
części przeprowadzone zostało w kwietniu – czyli wtedy, gdy kilka znaczących partii
i ruchów społecznych nie było jeszcze założonych lub też dopiero rozpoczynało
formowanie swoich struktur i programu (co wyjaśniałoby niskie poparcie dla Kukiza,
ale wysoki wynik partii Razem czy .Nowoczesnej nieco burzą ten argument). Inne
przyczyny mogą znajdować się po stronie grupy docelowej. W różnych badaniach za
ludzi młodych uznawano różne grupy wiekowe, różne było też wykształcenie i pochodzenie ankietowanych. Badania prowadzone przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami na grupie ludzi młodych z całej Polski, ze zróżnicowanym wykształceniem
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i statusem społecznym prezentują się podobnie jak badania exit poll, które również
zostały przeprowadzone na losowej grupie młodych Polaków. Podobnej grupy docelowej należałoby spodziewać się po badaniach CBOS-u, jednak wyniki są zgoła inne.
Badania Pawełczyka i Marmoli są do siebie podobne, prawdopodobnie dlatego, że
grupa docelowa była bardzo zbliżona. Niestety nie przeprowadzono badań, które
mogłyby być porównywalne do tych przeprowadzonych na UW, co pomogłoby
w weryfikacji czy zaobserwowane tu postawy polityczne w danym roku wyborczym
były regułą czy ewenementem.
Tab. 3. Porównanie wyników różnych badań w kwestii deklarowanych głosów na poszczególne partie wśród ludzi młodych
Tab. 3. Comparison of different researches’ results about declaration which political party
would respondents preferably vote for in the forthcoming parliamentary election
PO

PiS

Kukiz
’15

Korwin/
KNP

Nowoczesna Razem

PSL

ZL/
SLD

[w %]
Badanie preferencji wyborczych UW
2015 r.

17,3

12,9

3,1

9,4
(KNP 0,9)

8,7

5,6

0,4

5,1

Centrum Badań
nad uprzedzeniami 2015 r.

14,1

24,5

22,1

12,9

4,8

1,7

<1

3,2

CBOS 2015 r.

15,6

11,3

33,1

<5

26,3

<5

<5

13,8

Exit poll 2015 r.

14,4

26,6

20,6

16,8

7,8

3,2

3,7

3,4

Pawełczyk i in.
2012

36,0

7,5

–

–

–

–

1,6

3,9 (Ruch
Palikota
15,0)

Marmola 2012 r.

49,2

10,8

–

4,5

–

–

2,0

6,4 (Ruch
Palikota
16,8)

Źródło: opracowanie własne na podstawie w/w badań.
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W kontekście osi prawica-lewica poglądy na Uniwersytecie Warszawskim są na
ogół równo rozłożone. Z poglądami lewicowymi utożsamia się 32,1% osób (licząc
łącznie centrolewicę, lewicę i skrajną lewicę), zaś z prawicowymi 39,8% osób (licząc
łącznie centroprawicę, prawicę i skrajną prawicę). Poglądy centrowe zadeklarowało
16,6% badanych, zaś 10,5% ankietowanych nie wiedziało jak określić swoje poglądy. Zauważalne jest, że 52,5% respondentów określiło swoje poglądy jako „nieradykalne”, wybierając centrum, centrolewicę bądź centroprawicę. Analizując resztę
odpowiedzi, zauważalna jest dość duża przewaga poglądów prawicowych i skrajnie
prawicowych nad lewicowymi i skrajnie lewicowymi (odpowiednio 22,1% do
13,6%). (ryc. 3) Jest to wynik bardzo podobny do tego, jaki można zaobserwować
w innych badaniach, natomiast odsetek osób, które nie potrafią określić swoich
poglądów jest zauważalnie niższy.
Nie wiem; 10,5
Skrajna lewica;
1,8

Brak odpowiedzi, 1,0

Skrajna prawca;
3,6
Prawica; 18,5

Lewica; 12,1

Centroprawica;
17,7

Centrolewica;
18,2
Centrum; 16,6

Ryc. 3. Odpowiedzi na pytanie „Jak określiłby Pan/określiłaby Pani swoje poglądy
i wyznawane przekonania?” – wyniki z UW [w %]
Fig. 3. The question: How would you define your political views? – research data
from University of Warsaw [in %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Aby dogłębnie zrozumieć motywy określania swoich poglądów jako prawicowe bądź lewicowe, zapytano także o umiejscowienie swoich preferencji w obszarze gospodarki i obyczajowości. Respondenci określali swoje poglądy na gospodarkę na linii liberalizm – interwencjonizm gospodarczy. Wyraźna większość badanych optowała za wolnością gospodarczą (liberalizm gospodarczy – 38,5%
odpowiedzi, całkowita wolność gospodarcza – 10,5%). Za interwencjonizmem
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gospodarczym opowiadało się tylko 6,2% respondentów, a za całkowitym interwencjonizmem 0,7%. 28,3% ankietowanych zadeklarowało się jako zwolennicy
gospodarki mieszanej, a aż 12,5% osób nie wiedziało jak określić swoje poglądy
na gospodarkę (ryc. 4).
Brak odpowiedzi, 3,3

Ryc. 4. Odpowiedzi na pytanie „Jak określiłby Pan/określiłaby Pani swoje poglądy
i wyznawane przekonania w kwestiach gospodarczych?” – wyniki z UW [w %]
Fig. 4. The question: How would you define your political views in economic matters?
– research data from University of Warsaw [in %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Nierównomierny rozkład uzyskano też przy odpowiedzi na pytanie, w którym
należało określić swoje poglądy w kwestiach obyczajowo-światopoglądowych.
W tym wypadku zdecydowanie przeważały poglądy liberalne obyczajowo. Umiarkowany liberalizm uzyskał 18% głosów, liberalizm 24,4%, a skrajny liberalizm
5,6%. Łącznie poglądy liberalne światopoglądowo zadeklarowało aż 48% respondentów. Gdy zestawimy to z poglądami konserwatywnymi, które deklarowało
łącznie 32,4% osób (umiarkowany konserwatyzm – 16,5%, konserwatyzm –
12,7%, skrajny konserwatyzm – 3,2%), to widzimy zdecydowaną przewagę poglądów liberalnych. 13,6% badanych zadeklarowało neutralność w zakresie poglądów obyczajowych. Warto zwrócić uwagę, że tylko 3% respondentów nie potrafiło określić swoich poglądów obyczajowych (ryc. 5).
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Ryc. 5. Odpowiedzi na pytanie „Jak określiłby Pan/określiłaby Pani swoje poglądy
i wyznawane przekonania w kwestiach obyczajowo-światopoglądowych?” – wyniki z UW [w %]
Fig. 5. The question: How would you define your political views in ideological matters? –
research data from University of Warsaw [in %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Tab. 4. Rozwinięcie skutków nazw wydziałów przedstawionych w ryc. 6
Tab. 4. The whole names of UW faculties presented in ryc. 6
Skrót wydziału
WB
WC
WDiNP
WF
WFiS
WG
WGiSR
WH
WMIiM
WO
WP
WPiA
WPl

Pełna nazwa wydziału
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wydział Fizyki
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Geologii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Historii
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Orientalistyki
Wydział Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Polonistyki

Źródło: http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wydzialy–i–jednostki/
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WB
4

5

WDiNP

WC
2
22 2

4
6

4

5
30

40

5
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WF

4 1
27

5

6

2222
32

11

14
12
16
17

46

26

14

15

23

25

WFiS
8

WG

2 2

3

10

WGiSR

3 3 2

8

5

32

35

5

16

12

4 22

5

40

7

34

WH

5 11

7

12

7
14

12

20

2
44 2 2

20

16

WMIiM
4

18

WP

WO
39

3

3 3
33

6

11

WPiA

2
4 4

5 21 1 1

6

28

9

33

6

13

15

13

13

6
16

60

15

8

15

18

25

WPl
6

2 11

6
38

9

10
10

Cd. ryciny na str. 188

17

25
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Ryc. 6. Poparcie dla partii politycznych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu
Warszawskiego. Odpowiedź na pytanie „Na którą partię polityczną najchętniej zagłosowałby Pan/ zagłosowałaby Pani w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą
niedzielę?” – wartości przybliżone do jedności
Fig. 6. The percentage declared support for the parties in the forthcoming parliamentary
election, in various faculties
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Badanie ankietowe dostarczyło również informacji o poparciu dla partii politycznych na poszczególnych wydziałach UW. Analizie poddano 13 spośród 20
wydziałów. Są to wydziały, na których próba statystyczna była wyższa niż 7%,
a liczba respondentów wynosiła co najmniej 40 osób (Wydział Biologii, Wydział
Chemii, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Fizyki, Wydział
Filozofii i Socjologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii,
Wydział Historii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Orientalistyki, Wydział Psychologii, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Polonistyki). Na jedenastu spośród trzynastu analizowanych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego dominowały odpowiedzi niewskazujące na żadną konkretną partię (odpowiedzi „Nie wiem” i „Nie ma takiej partii”). Największy odsetek takich głosów
zanotowano na Wydziale Orientalistyki – 60%. Dwa pozostałe wydziały to Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie największy odsetek studentów wskazał
Platformę Obywatelską oraz Wydział Historii, gdzie najwięcej głosów otrzymała
koalicja Zjednoczona Prawica. Wydział Historii również okazał się wydziałem
z najmniejszym odsetkiem osób, które nie wskazały żadnej konkretnej partii. Biorąc
pod uwagę jedynie głosy oddawane na konkretne partie, na siedmiu spośród trzynastu analizowanych wydziałów największy odsetek głosów otrzymała Platforma
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Obywatelska (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – 27%, Wydział Biologii –
25%, Wydział Prawa i Administracji – 25%, Wydział Psychologii – 25%, Wydział
Chemii – 23%, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – 20%, Wydział Polonistyki
– 17%). Zjednoczona Prawica uzyskała pierwszy wynik na dwóch wydziałach – Wydziale Historii – 35% i Wydziale Fizyki – 15%. Na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Mechaniki oraz Wydziale Geologii największy odsetek głosów uzyskała partia KORWIN (odpowiednio 18 i 16%), zaś na Wydziale Filozofii i Socjologii oraz Wydziale
Orientalistyki partia RAZEM (odpowiednio 20 i 15%).
Analizując zależność między płcią a przypisywanymi sobie poglądami, z badania
ankietowego wynika, że większość mężczyzn określa swoje poglądy jako prawicowe, zaś większość kobiet jako lewicowe i centrowe. W odniesieniu do gospodarki
głosy obojga płci niewiele się różniły. Nieco większy udział wśród mężczyzn niż
wśród kobiet mają poglądy liberalne gospodarczo, zaś odwrotnie jest w przypadku
gospodarki mieszanej. W pozostałych przypadkach udział głosów mężczyzn i kobiet niewiele się różnił. Jeśli chodzi o poglądy obyczajowe to istnieje wyraźna różnica – kobiety są w dużej mierze bardziej liberalne światopoglądowo. Głosy mężczyzn w tej kwestii są bardziej rozłożone (istnieje wysoki odsetek mężczyzn określających siebie jako liberalnych obyczajowo, ale również określających się jako umiarkowanych konserwatystów). Analiza rycin 6, 7 i 8 wskazuje, że ogólna orientacja
polityczna (na linii lewica-prawica) jest określana bardziej na podstawie poglądów
na kwestie obyczajowe niż gospodarcze (ryc.6-8).
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0

Ryc. 7. Poglądy ogólne a płeć respondentów – wyniki z UW [w %]
Fig. 7. General view and respondent’s gender – research data from University of Warsaw [in %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Ryc. 8. Poglądy na kwestie gospodarcze a płeć – wyniki z UW [w %]
Fig. 8. The views on the economic matters and respondent’s gender –
research data from University of Warsaw [in %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Ryc. 9. Poglądy w kwestiach światopoglądowych a płeć– wyniki z UW [w %]
Fig. 9. The view on ideological matters and respondent’s gender –
research data from University of Warsaw [in %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wyniki ankiety dostarczyły również informacji na temat różnic poglądów studentów z poszczególnych wydziałów. Są one dosyć zauważalne. Analizując oś lewicaprawica, niektóre wydziały okazały się bardziej prawicowe, a inne bardziej lewicowe.
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Studenci utożsamiający się z prawicą przeważali na takich wydziałach jak Wydział
Matematyki, Wydział Geologii, Wydział Historii czy Wydział Fizyki. Opcja lewicowa
przeważała przede wszystkim na Wydziale Filozofii i Socjologii, Wydziale Psychologii,
Wydziale Orientalistyki i Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.
Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to liberalizm gospodarczy dominował na
wszystkich wydziałach, ale szczególnie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Zgodnie z wynikami największy odsetek zwolenników interwencjonizmu ujawnił się na Wydziale Biologii, Wydziale Historii oraz Wydziale Orientalistyki.
Wyraźne różnice zauważono analizując odpowiedzi respondentów na pytanie
o poglądy obyczajowe. Wśród wydziałów można wyróżnić trzy grupy. Pierwszą grupę
stanowią wydziały, gdzie zdecydowanie dominował liberalizm obyczajowy: Wydział
Orientalistyki, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Psychologii, Wydział Neofilologii, Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych. Drugą grupę stanowiły wydziały, na których odsetek ludzi utożsamiających się z konserwatyzmem światopoglądowym był podobny do odsetka osób utożsamiających się z poglądami liberalnymi:
Wydział Geologii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Zarządzania,
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział „Artes Liberales”, Wydział Biologii, Wydział
Fizyki, Wydział Chemii, Wydział Pedagogiczny oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych. Głosy na tych wydziałach były rozłożone równomiernie. Jedynymi wydziałami, gdzie większość ankietowanych utożsamiało swoje poglądy z konserwatyzmem
obyczajowym był Wydział Historii oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że większość studentów uważa, że ma
poglądy liberalne zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i światopoglądowych; kobiety częściej niż mężczyźni utożsamiają się z lewicą, zaś mężczyźni częściej niż kobiety
określają się jako konserwatyści. Studenci, określając swoje poglądy jako lewicowe lub
prawicowe, sugerują się poglądami na sprawy obyczajowe, nie zaś na kwestie gospodarcze. Studenci UW nie zawsze głosują na partię, która reprezentuje ich poglądy, a poparcie dla poszczególnych partii wyraźnie różni się od poparcia deklarowanego w licznych
badaniach sondażowych przeprowadzanych wśród młodzieży oraz od wyników samych
wyborów. Istotne jest także, że duży odsetek osób wskazywał na brak partii reprezentu-
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jących ich poglądy, ale mimo to studenci planowali wziąć udział w wyborach. Projekt
badawczy pokazał również jak różnią się poglądy studentów poszczególnych jednostek
naukowo-dydaktycznych UW. Wysokie poparcie dla poglądów i partii konserwatywnych światopoglądowo na niektórych wydziałach (szczególnie Wydział Historii oraz
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) może mieć związek z większą znajomością
historii, szczególnie najnowszej wśród studentów tych wydziałów. Większa liberalizacja
poglądów wśród studentów nauk społecznych (Wydział Psychologii czy Wydział Polonistyki) jest z kolei prawdopodobnie wynikiem skupienia swoich zainteresowań na problemach społecznych, do których nawiązują ruchy lewicowo-liberalne. Już wiele lat
temu udowodniono, że środowisko wychowania (w tym wpływy rodziny, znajomych,
instytucji edukacyjnych, itd.) ma wpływ na poglądy polityczne ludzi, a w szczególności
młodzieży [Pawełczyk i in. 2012]. Spośród czynników odgrywających istotną rolę
w kształtowaniu identyfikacji politycznej jest edukacja. Obserwacja i naśladowanie wzorców obecnych wśród społeczności akademickiej danego wydziału może być zatem źródłem zróżnicowania poglądów wśród studentów różnych jednostek uniwersyteckich.
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Summary
ELECTION PREFERENCES OF THE STUDENTS
OF THE UNIVERSITY OF WARSAW
The article is a result of a research that was performed at the University of Warsaw from
March 2015 till November 2015. It was an election period in Poland (presidential elections
were held in May 2015 and parliamentary elections in October 2015). The research project
was performed by POLIGEOS – Students Research Group in Political Geography and
Geopolitics. The primary objective of the study was to collect data about political preferences of students and to determine the political, economic and ideological views represented by students of each faculty of the University.
The results of the project have shown that voter turnout is much higher among students
than on the total who are entitled to vote in Poland. The second conclusion is that the
composition of the new parliament would be different if the only voters were students.
Another interesting observation is that students not always vote for the parties that they
identify themselves. Another research’s focus were students’ views. In general, students are
quite equally divided between the Right (40%) and the Left (32%). 16,6% represent the
central views. In economic and ideological views differences are more noticeable. In both of
these realms dominate liberal views. Basing on questionnaires survey we can also argue that
Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, Faculty of Geology, Faculty of History
and Faculty of Physics are the right-wing faculties while Faculty of Philosophy and Sociology, Faculty of Psychology, Faculty of Oriental Studies and Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation are the left-wing faculties. Liberal views on economy are represented
by Faculty of Geography and Regional Studies, Faculty of Law and Administration, Faculty
of Economic Sciences and Faculty of Journalism and Political Science. The state interventions in the economy are more popular among students of Faculty of Biology, Faculty of
History and Faculty of Oriental Studies. Ideologically the most liberal are students of Faculty of Oriental Studies, Faculty of Philosophy and Sociology, Faculty of Education and Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation. On the other hand the most conservative are the students of Faculty of History and Faculty of Geography and Regional Studies.
Women more often have left-wing or central views while men rather right-wing. In economy women do not have extreme views. They choose mixed economy while men clearly
choose liberal economy. Ideologically women are more liberal while men on an equal footing place the liberal, conservatives and the moderate views.
Keywords: students, political views, elections, world view, election preferences
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Reaktywacja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG
Na Zebraniu Plenarnym 21 marca 2014 r. Zarząd Główny PTG podjął decyzję
o reaktywacji Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności (KGOiL). Ta zasłużona dla
polskiej geografii instytucja została założona w 1986 r. głównie z inicjatywy prof. Jana
Tkocza, a jej pracami w późniejszym okresie kierowali prof. Stanisław Liszewski
i prof. Wiesław Maik. Była to jedna z najprężniej działających Komisji PTG1, a namacalnym, niezwykle pożytecznym efektem tego jest m.in. „trylogia” polskiego dorobku
z jej zakresu tematycznego, zredagowana przez S. Liszewskiego2. Inną potrzebną
inicjatywą było opracowanie bibliografii geografii osadnictwa i ludności za lata 1991
i 1992 (J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz)3 oraz 1993-1998 (D. Sokołowski)4. Po 2000 roku
działalność Komisji z różnych przyczyn wygasła, głównie z powodu odchodzenia na
emeryturę osób wchodzących w skład Komisji.
Ze względu na ważność tematyki osadniczo-ludnościowej w polskiej geografii
oraz potrzeby integracji badawczej, Zarząd Główny wiosną 2014 r. zwrócił się do
piszącego te słowa o pomoc w reaktywowaniu działalności Komisji oraz o ewentualne pokierowanie jej pracami w przyszłości. Następnie P. Śleszyński w czerwcu 2014 r.
zwrócił się w pierwszej kolejności do byłych członków Komisji (w jej ostatnim znanym składzie) z zapytaniem o chęć dalszego uczestnictwa, a jeśli z różnych przyczyn
aktywny udział nie byłby możliwy, o wskazanie potencjalnych osób z ośrodków,
które mogłyby się włączyć w prace. Na pierwszą prośbę pozytywnie odpowiedział
1

2

3

4

O jej powstaniu można się dowiedzieć w artykule W. Maika, 1987, Utworzenie Komisji Osadnictwa
i Ludności, Czasopismo Geograficzne, t. 58, z. 3, s. 400, a o działalności w późniejszym okresie –
w artykułach S. Liszewskiego: 1993, Komisja (Sekcja) Geografii Osadnictwa i Ludności (1986-1993), [w:] Polskie Towarzystwo Geograficzne w siedemdziesiątą piątą rocznicę działalności, Polskie Towarzystwo Geograficzne,
Zarząd Główny, Warszawa-Poznań, s. 118-124; następnie: 1996, Sprawozdanie z działalności Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za okres 1994-1996 (Czasopismo Geograficzne, 67, 3-4, 427-429).
S. Liszewski (red.), 1993-1995, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. Tom 1.
Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek; Tom 2. Kierunki badań naukowych; Tom 3. Badacze, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, ss. 282, 266, 212.
J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (oprac.), 1991, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności [za 1990
rok], Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet
Łódzki, Łódź, 25 s.; J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (oprac.), 1992, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa
i ludności [za 1991 rok], Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, Łódź, 30 s.
D. Sokołowski (oprac.), 2000, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1995-1998,
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Toruń, ss. 152.
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Kol. D. Sokołowski, a pozostali byli członkowie ze względu na wiek i przejście na
emeryturę, zarekomendowali inne osoby. Pozostałe osoby w Komisji wyłoniono
w ten sposób, aby każdy naukowy ośrodek geograficzny w Polsce, w którym prowadzi się badania osadniczo-ludnościowe, miał swojego przedstawiciela.
W powyższy sposób do lutego 2015 r. wyłoniono w sumie 16 osób z odpowiednio 16 ośrodków geograficznych w kraju (w tym po dwie z Krakowa i Warszawy – UJ
i UP oraz UW i PAN): dr hab. Przemysław Śleszyński (Przewodniczący Komisji;
Warszawa; IGiPZ PAN), dr hab. Anita Wolaniuk (Zastępca Przewodniczącego Komisji; Łódź); dr Robert Brudnicki (Bydgoszcz), dr Mirosław Grochowski (Warszawa;
UW), dr hab. Iwona Jażewicz (Słupsk), prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Poznań),
dr hab. Robert Krzysztofik (Sosnowiec), dr hab. Sławomir Kurek (Kraków; UP),
dr Mirosław Mularczyk (Kielce), dr Tomasz Rydzewski (Szczecin), prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Opole), dr hab. Dariusz Sokołowski (Toruń), dr Robert Szmytkie
(Wrocław), dr Magdalena Szmytkowska (Gdańsk), dr Monika Wesołowska (Lublin),
prof. dr hab. Andrzej Zborowski (Kraków; UJ).
Pierwsze inauguracyjno-organizacyjne posiedzenie Komisji miało miejsce 10
grudnia 2014 r. w Warszawie i uczestniczyło w nim 10 z 14 wówczas potwierdzonych członków. Poparto P. Śleszyńskiego jako Przewodniczącego Komisji, a także
wybrano A. Wolaniuk jako Zastępcę. Uznano, że główny cel działalności Komisji
powinien być naukowy, a Komisja winna przede wszystkim integrować badania
osadniczo-ludnościowe, inicjować różnego rodzaju przedsięwzięcia, prowadzić
aktywną politykę opiniująco-doradczą (nie tylko w łonie geografii), zabiegać o integralność, jednorodność i rozpoznawalność przedmiotową oraz wysoki poziom
badań z zakresu geografii osadnictwa i ludności w Polsce. Powinno mieć to szczególne znaczenie wobec obserwowanych tendencji odśrodkowych w geografii i coraz
częstszego odchodzenia od tej dyscypliny jako jednorodnej i spoistej nauki, rozproszenia tematycznego, eklektyzmu metodologicznego, itd. Wśród konkretnych propozycji działalności znalazły się następujące działania merytoryczne:
– wsparcie organizacji konferencji krajowych, związanych tematycznie z geografią osadnictwa i ludności (w tym łódzkiego Konwersatorium Wiedzy o Mieście,
które ma najstarszą tradycję w zakresie tematycznym Komisji);
– wsparcie wysiłków wydawniczych z zakresu geografii osadnictwa i ludności
poprzez zwiększanie zasięgu oddziaływania i koncentrację wydawniczą najlepszych
wyników badań (zwłaszcza w periodykach ogólnopolskich w postaci tomów
przedmiotowych i tematycznych, np. Czasopisma Geograficznego);
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– opracowanie bibliografii, a następnie diagnozy badań demograficznoosadniczych w poszczególnych ośrodkach geograficznych w Polsce;
– starania o uzyskanie dużego projektu naukowego (grantu) integrującego badania demograficzno-osadnicze w Polsce (w przypadku uzyskania dofinansowania,
miałoby to także walor związany z zapewnieniem środków na działalność Komisji);
– przypomnienie i docenienie dotychczasowego dorobku polskiej geografii
osadnictwa i ludności poprzez ustanowienie prestiżowej formy podziękowań dla
osób zasłużonych w tym zakresie;
– podjęcie działań na rzecz upamiętniania historii polskiej geografii osadnictwa
i ludności poprzez zapoczątkowanie wirtualnego (cyfrowego) archiwum zdjęć, rękopisów, nagrań, itp. Pomysł ten mógłby stać się zalążkiem Wirtualnego Archiwum
Geograficznego – przewidzianego dla całej geografii (o pomyśle tym więcej w innym komunikacie w niniejszym zeszycie Czasopisma Geograficznego);
– nawiązanie współpracy ze środowiskami naukowymi i praktycznymi w zakresie przedmiotowym Komisji, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym szeroka
akcja informacyjna wśród kierowników jednostek naukowych tematycznie tożsamych lub spokrewnionych z zakresem działalności Komisji.
Powyższe plany zostały poddane pod publiczną dyskusję podczas łódzkiego
Konwersatorium Wiedzy o Mieście (25 kwietnia 2015 r.), kiedy to miało miejsce uroczyste Otwarte Posiedzenie Komisji. Po wprowadzeniu aktualnego Przewodniczącego (na temat dotychczasowej historii Komisji oraz jej celów i zadań na przyszłość),
dwa referaty zaprezentowali poprzedni Przewodniczący Komisji – Profesorowie Stanisław Liszewski (o kształtowaniu struktury przestrzenno-funkcjonalnej Łodzi jako
dużego miasta poprzemysłowego) i Wiesław Maik (nowe ujęcia i koncepcje w badaniach współczesnego miasta). Po tych wystąpieniach ożywiona dyskusja wykazała
jako bardzo uzasadnioną reaktywację Komisji. Wyrażono też duże nadzieje związane
z integracją badań, ożywieniem tej jednej z najważniejszych (a z pewnością najczęściej
uprawianej w Polsce dziedzin geografii społeczno-ekonomicznej), wreszcie pewnej
optymalizacji badań naukowych.
Podczas Otwartego Posiedzenia zrealizowano również postulat dotyczący uhonorowania dorobku naukowego. Honorowy Dyplom Komisji „w uznaniu zasług na
rzecz rozwoju polskiej geografii osadnictwa i ludności” otrzymali Profesorowie:
Zygmunt Górka (UJ), Adam Jelonek (UJ), Piotr Korcelli (IGiPZ PAN), Leszek
Antoni Kosiński (University of Alberta, a wcześniej IGiPZ PAN), Stanisław Liszewski (UŁ; były przewodniczący KGOiL PTG), Jan Łoboda (UWr), Wiesław
Maik (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a wcześniej UMK; były przewod-
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niczący KGOiL PTG), Barbara Lubicz-Miszewska (UWr), Jerzy Jan Parysek
(UAM), Eugeniusz Rydz (Akademia Pomorska w Słupsku), dr Joanna Skupowa
(UG) i Grzegorz Węcławowicz (IGiPZ PAN).
Komisja w pierwszej połowie 2015 r. podjęła także pierwsze robocze działania,
związane z opracowaniem nowej edycji bibliografii polskiej geografii osadnictwa
i ludności (D. Sokołowski) oraz przygotowaniem dużego międzyośrodkowego projektu na temat procesów suburbanizacji w Polsce.
Przemysław ŚLESZYŃSKI (Warszawa)

Idea i koncepcja Wirtualnego Archiwum Geograficznego
Geografia polska posiada chlubne tradycje, o czym przypominają okolicznościowe
imprezy i wydawnictwa. Niedawno ku temu była okazja podczas Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie w 2014 r. w postaci specjalnej wystawy okolicznościowej1. Regularnie organizowane są specjalne sesje, upamiętniające rocznice urodzin sławnych geografów. W ostatnich latach ukazało się kilka
większych monografii na temat historii polskiej geografii, m.in. towarzyszące wspomnianej wystawie MUG2 oraz kalendarium A. Jackowskiego3. Oznacza to, że jest
duże zainteresowanie pamięcią historyczną o geografii i geografach.
Cechą konferencji i wystaw jest to, że mają miejsce w określonym czasie – dniu
i godzinie. Z kolei wydawnictwa z natury mają ograniczoną pojemność i mogą zawierać np. tylko określoną liczbę zdjęć. A przecież materiałów historycznych jest znacznie więcej – nie tylko fotografii dokumentujących jakieś zdarzenia, ale najróżniejszych
pamiątek – rękopisów, dokumentów, map, medali, dyplomów, okolicznościowych
listów, czasem prywatnej korespondencji, a nawet nagrań audio i wideo. Są to zbiory
rozproszone, nieraz zachowane tylko prywatnie jako pamiątki rodzinne. Nawet wiedza o nich, że w ogóle istnieją, nieraz jest bardzo słaba i dotyczy tylko kilku osób.
Można byłoby jednak do nich dotrzeć, a następnie z powodzeniem upowszechniać,
Na ten temat: A. Jackowski, M. Taborska, 2015, „Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przegląd Geograficzny, 87, 1, 151-161.
2 A. Jackowski, M. Taborska (red.), 2014, Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej
Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej, Collegium Maius, Kraków 18-22 sierpnia 2014,
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 344 s.
3 A. Jackowski A., 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej: wybór, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, Kraków, 426 s.
1
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dbając o właściwy oddźwięk społeczny i oddziaływanie rodzimej geografii. Tym bardziej, że w sukurs idzie technika i tego typu zbiory są digitalizowane oraz upowszechniane przez np. witryny internetowe. Stąd zrodził się pomysł Wirtualnego Archiwum
Geograficznego (WAG). Jego cele w powyższym kontekście są następujące:
- zebranie i uporządkowanie w jednym miejscu licznych pamiątek geograficznych, rozproszonych w różnych miejscach;
- zabezpieczenie przed utratą istotnej części obiektów kultury narodowej
w dziedzinie geografii, w tym ich digitalizacja;
- upowszechnianie dorobku polskiej geografii w społeczeństwie i budowa tożsamości geograficznej, w tym wśród samych geografów.
Tym samym, cele można identyfikować jako naukowo-poznawcze, kulturotwórcze, edukacyjne, integracyjne i prestiżowe.
Jak w praktyce pomysł ten miałby funkcjonować? Wirtualne Archiwum Geograficzne byłoby witryną internetową, na której każdy użytkownik mógłby zapoznać się
ze zbiorami-pamiątkami polskiej geografii (zeskanowane dokumenty, fotografie, nagrania audio i wideo, itp.). Zbiory byłyby skatalogowane (potrzebna jest tu koncepcja
systematyki zbiorów) i oznakowane słowami kluczowymi (otagowane), dzięki czemu
możliwe byłoby zarówno przeglądanie ich przez tematyczne katalogi (osoby, wydarzenia, odkrycia itd.), jak też wyszukiwanie na podstawie różnych filtrów, np. roku
(okresu), miejsca powstania, osoby, dziedziny geografii, itd. Witryna powinna posiadać też zbiory w postaci kronik, biogramów, wspomnień itp., np. w porozumieniu
z istniejącymi repozytoriami, gdzie zwłaszcza materiały publikowane (książki, artykuły) zostały już zarchiwizowane i stanowią doskonałe tło historyczne. Do rozwiązania
pozostaje kwestia praw autorskich, nie tylko zresztą w przypadku repozytoriów.
Optymalne byłoby, gdyby w WAG włączyły się wszystkie ośrodki geograficzne,
mające najlepszą wiedzę o swojej historii. Szczególnie do tego predestynowane jest
Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz jego Oddziały i Komisje, w naturalny sposób integrujące geografów od blisko stulecia w całym kraju i posiadające największą
wiedzę w zakresie historii geografii.
Można zidentyfikować dwie grupy odbiorców. Pierwsza, mniej liczna, to sami geografowie, którzy dzięki temu nabywali by wiedzę o swojej dziedzinie. Dotyczy to
zwłaszcza młodszych pokoleń geografów. Druga grupa to całe społeczeństwo polskie
(w tym Polonia), dzięki czemu projekt miałby walor szerokiego oddziaływania społecznego i krzewienia kultury geograficznej. Obydwie grupy docelowe są tak samo ważne.
Projekt powinien być permanentny, tj. rozwijany systematycznie, gdyż specyfika
zbiorów historycznych wynika z tego, że są one gromadzone systematycznie. Pod-

200

Kronika

stawową witrynę można byłoby uruchomić na stulecie Polskiego Towarzystwa
Geograficznego (2018). Jest to dobry moment, związany z nadrzędną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
Finansowanie obejmowałoby 1-2 stałe etaty, umowy-zlecenia na kwerendy w ośrodkach, koszty delegacji, sprzętu rejestracyjnego (urządzenia skanujące, fotograficzne, fonograficzne itp.), digitalizacji (zapewne w ramach etatów), oprogramowania, wykonania
i utrzymania strony internetowej, pomocy specjalistycznej, np. prawnej. Czteroletni
budżet zamknąłby się prawdopodobnie w kwocie 1-2 mln zł. Po 2018 roku projekt
można byłoby kontynuować, a w przypadku trudności z dalszym finansowaniem –
koszty dotyczyłyby tylko bieżącego utrzymania strony internetowej (kilkaset zł rocznie).
Proponowane jest staranie się o uzyskanie finansowania ze środków unijnych, np.
z programów operacyjnych dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego lub
z funduszu inicjatyw obywatelskich. Tego typu projekty były już w Polsce realizowane,
np. Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego [http://1944.wp.pl], Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa [http://www.wmpp.org.pl], Wirtualne Muzeum Konstancina
[http://www.muzeumkonstancina.pl/]. Wiele tradycyjnych muzeów posiada swoje
wirtualne wersje.
4 września 2015 r.
Przemysław ŚLESZYŃSKI (Warszawa)

Sprawozdanie z 12. Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt.: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych

( Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems )
oraz 8. Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli
Przedsiębiorczości Kraków, 5-6 października 2015 roku
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Komisją Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwem „Nowa
Era” oraz Fundacją „Edukacja dla Społeczeństwa” z siedzibą w Warszawie, zorganizował kolejną z cyklu – 12. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych (połączoną z 8. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości). Konferencja obyła się w dniach 5-6 października 2015 roku w Audytorium im. Prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy
ul. Podchorążych 2.
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Celem Konferencji była prezentacja wyników prac badawczych oraz wymiana doświadczeń związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej w różnej
skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), gospodarki finansowej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego
i państwa, rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń,
etyki życia społeczno-gospodarczego, funkcjonowania rynku pracy oraz postaw
przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych. Szczególna uwaga
została zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz problematykę edukacji dla przedsiębiorczości. Ponadto obrady konferencji ogniskowały się
wokół tematyki przedsiębiorczości jako czynnika rozwoju układów lokalnych.
8. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony był wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów
ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli na temat celów, treści,
metod oraz efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej z przedsiębiorczości
powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji szkolnej, od szkoły podstawowej do kształcenia na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień przedsiębiorczości poruszanych w kształceniu geograficznym i przedmiotach pokrewnych. Odrębnym zagadnieniem była prezentacja doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego, a także wyników realizacji projektów edukacyjnych
z zakresu przedsiębiorczości.
W Konferencji wzięło udział ponad 70 osób (jako zarejestrowanych uczestników),
wśród nich pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, reprezentujący szereg
ośrodków akademickich, doradcy metodyczni oraz nauczyciele przedsiębiorczości
i innych przedmiotów ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i różnego
typu szkół z szeregu regionów Polski, autorzy programów, podręczników i innych
pomocy dydaktycznych do nauczania przedsiębiorczości, przedstawiciele organizacji
pozarządowych odpowiedzialnych za rozwijanie przedsiębiorczości, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, a także blisko 270 doktorantów i studentów z krakowskich
uczelni. Na Konferencję zgłoszono 39 referatów, w tym kilka autorstwa i we współautorstwie prelegentów z ośrodków zagranicznych.
Konferencję otworzyli prof. UP dr hab. Grzegorz Formicki, Prodziekan Wydziału
Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w imieniu
władz Uczelni i Wydziału oraz prof. UP dr hab. Krzysztof Bąk, Dyrektor Instytutu
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Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także prof. dr hab. Zbigniew
Zioło oraz dr Tomasz Rachwał – Kierownicy naukowi Konferencji.
Obrady w ramach Konferencji prowadzone były z podziałem na sześć sesji.
Pierwsza poświęcona była zagadnieniom przedsiębiorczości w różnej skali układów
przestrzennych. Referat o charakterze wprowadzającym w tematykę Konferencji
wygłosił prof. dr hab. Z. Zioło wskazując na rolę przedsiębiorczości jako czynnika
rozwoju układów lokalnych. Przeglądu literatury i prezentacji wyników badań empirycznych z zakresu przedsiębiorczości w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego dokonał kolejny prelegent – prof. UEK dr hab. K. Wach. dr hab. inż. arch.
J. Sołtys oraz dr S. Dorocki przeanalizowali wskaźniki przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski i ich zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Z kolei poziom przedsiębiorczości w gminach województwa wielkopolskiego był tematem wystąpienia dr A. Mrozińskiej. Pozostałe referaty w tej sesji poświęcone były problematyce przedsiębiorczości jako czynnika rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego (dr inż. J. Wrońska-Kiczor) oraz uwarunkowaniom rozwoju kapitału
ludzkiego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego (mgr C. G. Gabińska).
Sesja ta była prowadzona przez prof. zw. dr hab. Bronisława Górza.
Druga sesja, której przewodniczyła prof. AK im. F. Modrzewskiego dr hab. inż.
Elżbieta Kaczmarska, poświęcona została między innymi przedsiębiorczości w układach międzynarodowych. Dr hab. inż. arch. B. Podhalański rozważał zagadnienie metropolizacji i odniósł je do przykładu Krakowa. W kolejnych referatach dokonano m.in.
ekonometrycznego modelowania zależności pomiędzy produktywnością i otwartością
gospodarek krajów Grupy V4 (mgr L. Wojciechowski), prezentacji największych technopolii jako miejsc lokalizacji korporacji informatycznych (dr W. Kilar), zaś dr inż. D.
Janczewska przedstawiła wyniki badań nad procesem zarządzania wiedzą w wybranych
mikroprzedsiębiorstwach. Dr A. Skala badała efektywność programów edukacyjnych w
zakresie przedsiębiorczości na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Ostatni w tej sesji
temat dotyczył także zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie
Nowej Huty (dr M. Płaziak, dr A.I. Szymańska).
W sesji trzeciej, której przewodniczyła Pani dr Wioletta Kilar, poruszano zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości w turystyce. Prof. UP dr hab. M. Żemła swoje
wystąpienie poświęcił wykorzystaniu Internetu przez gestorów schronisk górskich
w Polsce do pozyskiwania gości. W kolejnych referatach wskazano na: wpływ turystyki narciarskiej na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych gmin na obszarze
Karpat Polskich (dr K. Krzesiwo), rolę przedsiębiorczości jako czynnika rozwoju
turystyki w gminach na Roztoczu (dr F. Mróz), lokalne uwarunkowania rozwoju
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uzdrowisk małopolskich na przykładzie Krynicy-Zdroju (dr S. Dorocki, mgr
P. Brzegowy) oraz uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego
(dr M. Bajgier-Kowalska, dr M. Tracz, dr R. Uliszak). Pod koniec tej sesji podjęto
rozważania nad infrastrukturą turystyczną jako czynnikiem rozwoju turystyki Żydów
na obszarze Beskidów Wschodnich (doc. dr N. Kudła i dr Ł. Quirini-Popławski), jak
również ekonomicznymi i społecznymi skutkami rozwoju turystyki hazardowej
w Makau (dr R. Rettinger).
Czwarta sesja, powadzona przez prof. UP dr hab. Mariusza Szuberta, kończyła obrady pierwszego dnia Konferencji. W ramach prezentowanych referatów analizowano
m.in. rolę geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego
z przedsiębiorcami (dr inż. arch. B. Stelmach-Fita) oraz warunki przepływu pomocy
publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa
(dr P. Woroniecki). Z kolei dr A. Tokarski przedstawił problematykę upadłości jako
podstawowej instytucji gospodarki rynkowej, a następnie mgr B. Patkowski omówił
przestrzenne uwarunkowania rynku usług prawniczych w województwie małopolskim.
Obrady drugiego dnia Konferencji rozpoczęto od otwarcia 8. Zjazdu Nauczycieli
Przedsiębiorczości. Słowo wstępne wygłosili i przybyłych gości powitali prof. dr hab.
Z. Zioło oraz dr T. Rachwał. W sesji piątej, rozpoczynającej drugi dzień obrad, pod
przewodnictwem prof. UP dr. hab. Sławomira Kurka, poruszano tematykę dotyczącą
przedsiębiorczości i jej edukacji na różnych poziomach nauczania. Wprowadzeniem
do problematyki był referat dr D. Piróg prezentujący stan badań nad determinantami
przedsiębiorczości indywidualnej. Następnie analizowano m.in. zagadnienie odpowiedzialności interesariuszy procesów kształcenia za poziom jakości usług edukacyjnych
(dr A. Stecyk), przedsiębiorcze preferencje studentów studiów magisterskich
(dr J. Strojny, lic. M. Chodorek), a także determinanty przedsiębiorczości oczami
nauczycieli, studentów i przedsiębiorców (dr M. Makowski). Przedmiotem wystąpień
kolejnych prelegentów była również ocena podstaw przedsiębiorczości przez
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Andrychowie (dr K. Ziółkowska-Weiss) oraz
kształcenie przedsiębiorczości w szkołach zawodowych (mgr A. Poczmańska,
mgr R. Pierwieniecka). Mgr M. Furmanik w swoim referacie próbował udzielić naukowej odpowiedzi na pytanie „Kogo uczymy przedsiębiorczości?”. Na koniec tej sesji
w ramach jednego z wystąpień przedstawiono diagnozę predyspozycji zawodowych
i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia e-Zamek
(dr D. Piróg, dr T. Rachwał).
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Ostatnią sesję obrad w ramach tegorocznej konferencji poprowadził dr Ł.QuiriniPopławski. Problematyka tej sesji była kontynuacją zagadnień dotyczących edukacji
w zakresie przedsiębiorczości. W trakcie obrad B. Witowska poruszyła problematykę
kapitału społecznego w edukacji ekonomicznej młodzieży, następnie mgr inż.
K. Sowislok zaprezentował rolę Zabrzańskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W drugiej części sesji dyskusja ogniskowała się wokół wyników międzynarodowych projektów RLG (“Reaching the Lost
Generation”) i SUSEN (“Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration
for Lower Secondary Schools”). Przedstawiono koncepcję diagnozy i kształtowania
postaw przedsiębiorczych (Prof. UP dr hab. S. Kurek, prof. UP dr hab. W. Osuch,
dr T. Rachwał, dr W. Kilar, dr A. Świętek), jak również ocenę kompetencji uczestników warsztatów w projekcie europejskim RLG (prof. UP dr hab. W. Osuch,
dr A. Świętek). W ostatnim wystąpieniu dokonano analizy kształtowanie postaw
przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum
z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach projektu SUSEN (prof.
UP dr hab. S. Kurek, dr T. Rachwał, dr W. Kilar, dr A. Świętek, mgr M. Semczuk).
Sesja ta zakończyła się dyskusją odnosząca się do problematyki obrad Konferencji
i Zjazdu. Podsumowania obrad dokonali Kierownicy Konferencji – prof. dr hab.
Z. Zioło i dr T. Rachwał, którzy podkreślili znaczenie podejmowanych prac badawczych i zróżnicowanie tematyki prezentowanych referatów, dotyczących różnych
aspektów przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. Referaty
wygłoszone na Konferencji oraz podczas obrad Zjazdu Nauczycieli, zatwierdzone
przez redaktorów i recenzentów do druku, wydane zostaną w postaci publikacji
w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”.
Zainteresowanie podjętą w ramach Konferencji problematyką wskazuje na potrzebę jej kontynuowania w kolejnych latach. Na koniec warto podkreślić, że poruszana w ramach Konferencji problematyka roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych wykazuje ścisłe związki z przedmiotem badań geograficznych.
W końcu uczestnicy zostali zaproszeni przez dra Tomasza Rachwała do udziału
w kolejnej, 13. Międzynarodowej Konferencji Naukowej (połączonej z 9. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości) nt. „Międzynarodowe i krajowe
uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych”, która
odbędzie się tradycyjnie w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dn. 10-11
października 2016 r.
Łukasz QUIRINI-POPŁAWSKI (Kraków)
Marcin SEMCZUK (Kraków)
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Polsko-Francuski Kongres Geograficzny (2016)
W dniach 1-4 czerwca 2016 w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbył
się Polsko-Francuski Kongres Geograficzny, towarzyszący wystawom: Geografia Polska –
Tradycja i Nowoczesność w paryskiej Stacji Naukowej PAN oraz Podróże przez Historię, przygotowanej przez Bibliotekę Polską w Paryżu.
Kongresowi patronował Ambasador RP we Francji, Jego Ekscelencja Andrzej Byrt oraz
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Profesor dr hab. med. Wojciech Nowak.
Organizatorami kongresu byli: Ambasada RP we Francji, Stacja Naukowa PAN w Paryżu,
Towarzystwo Historyczno-Literackie – Biblioteka Polska w Paryżu, Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Archiwum Narodowe w Krakowie i Francuski
Narodowy Komitet Geograficzny (CNFG).
Pierwszy referat wygłosił Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego –
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, który także był jednym z kuratorów wystawy Geografia
Polska – Tradycja i Nowoczesność. Uczestnikami konferencji po części byli także członkowie
naszego Towarzystwa.

Program Kongresu dostępny na stronie: http://academie-polonaise.org/assisesgeo2016/.
W załączeniu także Folder Wystaw.
Izabella ŁĘCKA (Warszawa)
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Geografia polityczna polski – próba kartograficznej syntezy
na progu XXI wieku. Atlas geografii politycznej Polski. Polska
w świecie współczesnym ( re d . na uk owy M .W . S o la rz )
Historia i teraźniejszość Polski stanowią niewyczerpaną skarbnicę tematów geograficzno-politycznych, nierzadko o kluczowym znaczeniu dla losów Polski i Polaków. W polskiej literaturze naukowej i popularno-naukowej brakuje jednak całościowego i przekrojowego opracowania z zakresu geografii politycznej współczesnej Polski, szczególnie w postaci atlasu. Stąd w Zakładzie Geografii Politycznej i Studiów
Regionalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zrodził się pomysł przygotowania „Atlasu geografii politycznej Polski. Polska
w świecie współczesnym”. Od 2015 roku przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Centrum Nauki. Atlas zostanie przygotowany w wersji polskoangielskiej w postaci książkowej i elektronicznej. Zakończenie prac przewidziane jest
na rok 2018, co zbiegnie się z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę i 100-leciem geografii na Uniwersytecie Warszawskim.
Atlas będzie zawierał około 300 kolorowych dwujęzycznych map wzbogaconych
komentarzami, wykresami, tabelami etc. W publikacji znajdą się mapy przedstawiające
m.in.:
 zmienność i trwałość granic politycznych Polski;
 główne koncepcje geopolityczne opisujące położenie Polski w Europie;
 Polskę na tle różnych środowisk międzynarodowych (np. wszystkich państw
Unii Europejskiej, Grupy Wyszehradzkiej z Rumunią, krajów basenu Morza Bałtyckiego, sąsiadów, państw sukcesyjnych I Rzeczpospolitej, państw słowiańskich, NATO, największych krajów Unii Europejskiej) w różnych kontekstach, w świetle
wybranych wskaźników politycznych, społecznych i gospodarczych;
 itineraria zagraniczne polskich prezydentów;
 zagadnienia związane z polską polityką historyczną i polskim soft power w stosunkach międzynarodowych;
 wybrane zagadnienia z zakresu problematyki bezpieczeństwa;
 różne podziały polityczne terytorium państwa polskiego;
 rozmieszczenie Polaków w świecie;
 rozmieszczenie mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w Polsce;
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 preferencje wyborcze Polaków, wysokość frekwencji/absencji wyborczej i rozkład głosów nieważnych;
 problem komunizacji i dekomunizacji przestrzeni publicznych w Polsce.
Przygotowanie całościowego i przekrojowego atlasu geografii politycznej Polski
jest potrzebne. Dynamiczna sytuacja międzynarodowa w drugiej dekadzie XXI wieku,
a także wewnętrzne wyzwania o charakterze politycznym w Polsce zachęcają do intensyfikacji studiów o charakterze geograficzno-politycznym skoncentrowanych na
Polsce i Polakach. Bardzo wiele pytań geograficzno-politycznych, w tym geopolitycznych, wymaga postawienia w ogóle lub na nowo i znalezienia odpowiedzi na płaszczyźnie naukowej. Atlas będzie prezentować w sposób prosty i sugestywny, także
światowej opinii publicznej, wyzwania i problemy stojące przed Polską, jej indywidualność geograficzno-polityczną, również polski punkt widzenia na wybrane zagadnienia międzynarodowe. Powinien stać się pomocą edukacyjną dla uczniów szkół średnich i studentów, a ciekawą lekturą dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami
geograficzno-politycznymi.
P r o j e k t f i n a n s o w a ny z g r a n t u U MO -2014/15/B/HS5/ 00729 fina ns owanego
prz ez Na rodowe Ce nt rum Nauki.

Marcin Wojciech SOLARZ (Warszawa)
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