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I. NAZW A G E O G R A FJI
Geneza

nazwy

geografji. — Inne

nazwy opisów ziemi. — Nazwy opisów ziemi w średniowieczu. —
Ziemioznawstwo.

W yraz geograf ja zawdzięcza swe pochodzenie wielkiem u uczonemu starożytności — Eratostenesowi (276— 194 przed N ar. C hr.). W yrazu tego użył po raz pierwszy Eratostenes na rok
przed swoją śm iercią, która nastąpiła wskutek dobrowolnego zagłodzenia się, z powodu utraty
wzroku. G eograf ja, jako nazwa odrębnej gałęzi wiedzy, składa się z dwóch greckich słów : „ g e “
ziemia i „g ra fo “ — piszę, co w dosłownem tłumaczeniu oznacza opis, lub przedstawienie ziemi.
I rzeczywiście, o ile wiadomo, w yraz geografja użyty został po raz pierw szy przez Eratostenesa
w znaczeniu tylko graficznego przedstawienia ziem i. W tem samem znaczeniu nazwa ta była
używana dość często i przez wielu innych uczonych starożytności. T ak np. Ptolemeusz określa
geografję, jako sztukę przedstawienia ziem i, t. j. układania map geograficznych. Jednakże bardzo
krótko potem znajduje ona zastosowanie w jej znaczeniu istotnem, to znaczy w sensie opisu
ziemi.
Pomimo wprowadzenia w życie term inu geografja, starożytne opisy ziemi nosiły u Greków
również nazwę „p erjodów “ (drogi naokoło czegokolwiek), t. j. objazdów. N azwa ta była jednak
przedewszystkiem stosowana do map i opisów, aczkolwiek używano jej później dość często
również zamiast nazwy „geo grafja". I tak np. Arrianus Flaviu s określa nią ogólną geografję
Eratostenesa. Praca Hekateusza z M iletu, oraz prace w ielu innych starożytnych geografów
również noszą nazwy „p eriodo s“ . T erm in y „p erjod ów ", czyli objazdów, były w danym wypadku
tem bardziej odpowiednie, że starożytne wyobrażenia G reków o ziemi połączone były z w yo
brażeniem o kole. W yobrażenie to, wywołane przez okrągłą linję widzialnego horyzontu, spo
tykamy już u Hom era, gdzie ono posiada tylko tę osobliwość, że dysk ziemi był przedstawiony,
jako otoczony rzeką „O ceanem “ , za której granicami znajdowało się tajemnicze królestwo cieni.
Ocean-rzeka ustąpił z biegiem czasu m iejsca oceanowi-morzu, w znaczeniu morza zewnętrznego,
które otaczało naokoło zaludnioną ziemię. Pojęcie o ziem i, jako o plaskiem kole, żyło jeszcze
długo, przynajmniej w wyobrażeniu ludowem , i powstało z nową siłą w wiekach średnich. Autorowie „objazdów “ nazywali się „logografam i“ i byli pierw szym i greckim i pisarzami-prozaikami,
poprzednikami historyków greckich. W dużej mierze korzystał z nich Herodot przy układaniu
swej słynnej historji. N iewiele z tych „objazdów “ doszło do nas, a i te, które ocalały, dotyczą
tylko okresu młodszego. Niektóre z nich stanowią ważne źródło dla poznania starożytnej
geografji.
Prawie jednocześnie używano nazwy „p ery p lu s“ i „p eriegesis“ . Pierw sza nazwa była używana
w znaczeniu objazdu morskiego i opisu brzegów. N ajbardziej znane z tego rodzaju prac podróżniczo-geograficznych są: peryplus morza Erytrejskiego z końca I w. po N . C hr., w którym
znajdujem y opis drogi do In dyj, a także pewne w iadom ości o Chinach i innych krajach A z ji;
opisanie geograficzne krain czarnom orskich „P erip lou s Euxainon Ponton“ (II w. po N . C h r.);
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peryplus Hanno M arianusa i inne. Z form y „p eryp lu s“ korzystano w późniejszym czasie ró w 
nież i dla opisu „zaludnionej ziem i“ , robiąc naokoło niej jakoby m yślowy, w yo b rażen io w y o b 
jazd. T aki charakter posiada np. geograf ja Pomponjusza M eli (I wiek po N . C h r.) i in . „ P e n e gesis“ nazywano opowiadania o osobliwościach miast, krajów i ludów, stąd też n iektórzy p i
sarze noszą miano „periegetes“ . Najbardziej znanymi pisarzami tego rodzaju b y li: Hekateusz,
Dionizjusz, Pauzanjasz. Rzym ianie naśladowali w tem G reków . Strabon p rzeciw staw ia „p e ry 
p lu s“ z ich wyliczeniam i portów, jako jednostronne opisy żeglarzy, którzy nie zbierają w iado
mości o krajach oddalonych od brzegów — „periegesom “ , zawierającym w sobie szczegółowy
opis krajów, i takim geograficznym pracom , jak praca Eratostenesa, które m iały za zadanie astronomiczno-matematyczne określenie wielkości kuli ziemskiej, postaci i rozmieszczenia „zalu d 
nionej ziem i“ . Nazwę „p eriegesis“ daje Strabon również pew nym częściom swego własnego
dzieła, szczegółowo opisującego znane wówczas kraje. Zaznaczyć należy, że Strabon nie roz
różnia term inów „p eriegesis" i „p eryp lu s“ , gdy natomiast u innych autorów rozróżnienie to jest
zupełnie wyraźne. U niektórych późniejszych autorów nazwa „p eriegesis“ używana jest także
w znaczeniu poglądowego przedstawienia całej zaludnionej ziem i. T ego rodzaju prace geogra
ficzne stanowią ważne źródła dla starożytnej geografji. T e prace „periegetów “ , które zachowały
się do naszych czasów, najsumienniej są zebrane u K . M ullera w jego dziele „G eo grap h i G reci
m inores“ .
M im o stosowania różnych term inów, wyraz geografja utrwala się dość silnie już w pierw 
szych latach naszej ery i utrzym uje się aż do wieków średnich. W ieki średnie, stanowiące w historji nauki wogóle okres upadku, odznaczają się w szczególności bardzo niskim stanem nauki
o ziemi. T erm in „geo grafja“ prawie zupełnie wychodzi z użycia. W klasztornych szkołach geo
grafja była wykładana pod nazwą „geom etrji“ , aczkolwiek obejm owała ona również wiadomości
0 krajach i narodach. T raktaty geograficzne tego czasu nosiły nazwy opisowe, np. „o przyrodzie
rzeczy“ , „o w szechśw iecie“ , „o pomiarze koła ziem skiego“ , „o przyrodzie krajów “ itp. Oprócz
tego była w użyciu nazwa — „kosm im etrja“ , stosowana w tem samem prawie znaczeniu, co
geografja.
W X V i X V I wieku geografja skłania się w kierunku astronomji i dość często występuje
pod nazwą „kosm o grafji“ . T ak np. jedną z najbardziej znanych pod taką nazwą prac było dzieło
Sebastjana M iinstera. Rów nież i w polskiej literaturze ukazyw ały się podobne prace, jak np.
dzieło W awrzyńca K orw ina, czyli Laurentiusa Corvinusa ze Śląska, pod tytułem „Cosm ographia
dans manductionem in tabulas Ptolom ei“ , lub Jana ze Stobnicy, prof. U niw . Jagiellońskiego,
pod tytułem „In troductio in Ptolomei cosm ographiam “ itd.
Pod koniec X V I I wieku wyraz geografja w ypiera wszystkie inne term iny ją zastępujące
1 zwycięsko utrzym uje się aż do obecnych czasów. W pierwszej połowie X I X wieku znany geograf
niemiecki, prof. K arol R itter, zaproponował stosować do nauki geografji nowy term in — ziemioznawstwo (Erdkunde), jako bardziej odpowiadający jej istotnej treści. M im o wielkich zasług
Rittera dla geografji, ten termin nie zdołał wyprzeć i zastąpić term inu geografja i pozostał
jedynie jako termin dodatkowy w pojęciu nauki o ziemi.
II. ROZWÓJ PO JĘC IA O IST O C IE I ZA D A N IA C H G E O G R A F JI
Geografja jako nauka dynamiczna. — Główne kierunki pojmowania istoty geografji: i) opisowy, 2) teleologicznohistoryczny, 3) chorograficzny, 4) fizjograficzny, 5) biogeograficzny, 6) krajobrazowy, 7) geozoficzny,
8) regjonalistyczny, 9) socjologiczny, 10) materjalistyczny.

Geografja jest nauką dynam iczną i cechuje ją nieustanna aktywność i zmienność. Zmienność
dotyczy nietylko materjału, którym geografja zajmuje się, lecz także i pojęcia jej zakresu
funkcji i definicji. W miarę rozwoju kultury, życia gospodarczego, jak również ogólnej wiedzy,
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Arystoteles.

rozwijały się i zm ieniały zapatrywania na cele i zadania geografji, a stąd oczywiście zm ie
niały się i definicje samej geografji. Określeń istoty geografji było bardzo wiele. Jeśli zwrócilibyśm y
się ku znanym powagom, uczonym geografom , to m oglibyśm y przytoczyć długi szereg najbar
dziej różnorodnych określeń. T o bogactwo i różnorodność określeń istoty geografji tłumaczy
się częściowo historycznym biegiem rozwoju geografji, jak również i tem, iż dziedzina wiedzy
geograficznej tak dalece rozwinęła się obecnie, że trudno jest bardzo dać wyrazowi geografja
całkowicie dokładne, bezwzględnie ustanowione określenie.
Rozpatrując proces historycznego rozwoju wiedzy geograficznej, można ustalić, iż istniało
bardzo wiele różnorodnych zapatrywań na zadania i cele geografji. A b y zrozumieć ten nie
zmiernie ciekawy proces i zorjentować się w obecnie panujących poglądach, konieczne jest
przeprowadzenie pewnego uszeregowania pojęć i wyodrębnienie zasadniczych kierunków, do
tyczących określenia istoty i celów geografji. K ierun ków takich było bardzo wiele, jednakże
dokonując pewnych ugrupowań i elim inując mniej znaczące, można ustalić 10 następujących
główniejszych kierunków: i) opisow y, 2) teleologiczno-historyczny, 3) chorograficzny, 4) fizjo
graficzny, 5) bio-geograficzny, 6) krajobrazowy, 7) geozoficzny, 8) regjonalistyczny, 9) socjo
logiczny, 10) m aterjalistyczny.
K i e r u n e k o p is o w y .
G eografja, jako wiedza o ziem i, powstała już w klasycznej starożytności. Od samego jej
powstania datują się jej dwa zasadnicze prądy, jej dualizm . Pierw szy ujm ował zjawiska ziemskie
Z pewnego naukowo-przyrodniczego punktu widzenia. D ru gi zajmował się ziemią, jako miej
scem zamieszkania człowieka. Ścieranie się tych dwóch prądów było najbardziej charakterystyczną
cechą starożytnej geografji. Starożytni geografowie rozróżniali oba te kierunki, przyczem pierw 
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szy uważali za geografję matematyczną, a drugi
za geografję historyczną. M usim y jednak podkreślić,
że pierwszy z tych prądów nie był wcale geografją
matematyczną we współczesnem pojęciu, lecz jedy
nie pewną próbą objęcia całego obszaru ziemi i w y
jaśnienia jej zjawisk na podstawie fizyki. D ru gi prąd
obejmował nie te zagadnienia, jakie dziś należą do
geografji historycznej, lecz przedstawiał on do pew 
nego stopnia narodoznawstwo i krajoznawstwo. Anaksymander ( 6 11 — 545 przed N . Chr.) już w starożyt
ności był uważany za pierwszego geografa. On to
właśnie narysował pierwszą mapę ziemi i ułożył
prawdopodobnie także opis ziemi. W idocznie oprócz
niego musieli występować również i inni, ponieważ
Herodot wyraźnie m ówi o całej jońskiej szkole geo
grafów. Jednocześnie z tym i geografami występował
długi szereg uczonych innego rodzaju, którzy zajmo
wali się geografją w ujęciu opisowo-kompilacyjnem .
T o byli tak zwani logografowie. Oni opisywali i pow
tarzali, lub streszczali to, co widzieli sam i, lub od
innych słyszeli, o cudzych krajach, przytem opis kraju, opis narodu i historję podawali zupełnie
chaotycznie i bez związku. Najpoważniejszy z nich i najbliższy geografji był Hekateusz z M iletu, który po odbyciu podróży napisał „O bjazd naokoło ziem i“ .
W V I wieku przed N . Chr. Anaksym ander z M iletu zakłada fundam ent pod kartografję.
Herodot w V wieku zapoczątkowuje historyczne krajoznawstwo i ludoznawstwo, t. j. daje po
czątek antropogeograficznego poglądu na geografję. W IV wieku Arystoteles rozpoczyna geo
grafję fizyczną. W I I I wieku zjawia się, wprowadzona przez Eratostenesa, sama nazwa geo
grafji. W tym sam ym mniej więcej czasie kształtuje się geografja w form ie odrębnej dziedziny
wiedzy.
W końcu I i w początkach I I wieku naszej ery Strabon nadaje geografji historyczno-filozoficzny charakter. Jak wysoko cenił on geografję, można sądzić z jego następujących słów :
„Jeżeli dociekanie naukowe jakiegoś przedmiotu jest w łaściwem zadaniem filozofa, geografja
jest z pewnością uprawniona do wysokiego m iejsca“ . U Strabona już zupełnie wyraźnie w ystę
puje ten kierunek opisowy, który przetrwał przez bardzo długi czas.
Ten rodzaj geografji obejmował zw ykły opis ziemi, zawierający pewne wiadomości o stanie
zaludnienia, o wielkości powierzchni poszczególnych państw, o panujących rządach i stosunkach
społecznych, o główniejszych produktach wytwórczości itd. Ze zjawisk naturalnych tylko naj
ważniejsze i rzucające się w oczy były wzmiankowane, jak np. góry, rzeki i morza. Jed yn ą nau
kową częścią tego rodzaju geografji była astronomja. W tym czasie geografja była zwykle definjowana jako opis ziemi, na której żyjem y. T aki pogląd zupełnie wyraźnie w ystępuje też
i u słynnego aleksandryjskiego astronoma K laudjusza Ptolemeusza, który dał opisowe i karto
graficzne przedstawienie znanego mu świata. G eograf ten w yw arł swoją pracą olbrzym i w pływ
na rozwój pojęć geograficznych. W pływ Ptolemeusza rozciąga się na całe średniowiecze i do
pewnego stopnia zachowuje się nawet aż do X I X wieku. Ptolemeusz podał następujące okre
ślenie geografji: „G eo grafja jest to planimetryczne przedstawienie znanej obecnie ziemi, ze wszystkiem tem, co na niej się znajduje“ . Pod ostatniemi słowami rozumiał on „zatoki, wielkie
miasta, ludy, znaczniejsze rzeki i wszystkie inne mniejsze lub większe osobliw ości“ . Ptolemeusz
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odróżniał od geografji „chorografję“ , której celem
według jego pojęcia jest szczegółowy jakościowy opis
danego kraju ze wszystkiem i jego osobliwościam i,
geografja zaś ma do czynienia z ilościowem i stosun
kami. W obec tego dla geografji potrzebna jest mate
matyka, zbyteczna dla chorografji, dla której pod
stawą przedewszystkiem jest kreślenie. W takiem uję
ciu poglądów Ptolemeusza na istotę geografji prze
bija się um ysł astronoma i kartografa.
Po upadku cesarstwa rzym skiego w Europie za
panował zastój um ysłow y, który na długie lata zata
mował rozszerzenie poznania budow y wszechświata.
Z końcem IV wieku rozpoczyna się panowanie za
konów chrześcijańskich, które niszczą wszystko to na
swej drodze, co w edług nich nie było zgodne z nauką
Kościoła. Niszczono wówczas cenny dorobek nauki
starożytnej, spalono resztki najbogatszej biblio
teki aleksandryjskiej, do której bibljotekarzy nale
żał też twórca geografji — Eratostenes. Średnio
wiecze bardzo mało rozszerzyło nasze wiadomości
0 ziemi, ponieważ wszystkie dążenia ówczesnych podróżników i geografów sprowadzały się do
tego, aby całą wiedzę doprowadzić do harmonji z Biblją. Z a podstawę ich poglądu na świat słu
żyły skąpe przyrodniczo-naukowe wiadomości Żydów . W szystko, co nie zgadzało się z Biblją,
było wytworem szatana, godnem jedynie potępienia. W nauce zapanował mrok, wskutek czego
średniowiecze nie wniosło nic nowego do teorji geografji, a przeto nauki Ptolemeusza utrzym ują
się w swej sile aż do X V I wieku. O pisowy charakter geografji przetrwał przez całe średnio
wiecze i niewiele się zmienił w czasach K olum ba i w ielkich odkryć geograficznych, kiedy um ie
szczanie na mapie i opisywanie rosnącej liczby nowoodkrytych m iejscowości stanowiło główną
treść ówczesnej pracy geograficznej. W wiekach średnich do zwykłego opisu włączano też
1 opisy różnych „d ziw ó w “ , od których roi się książka John a M an deville’a.
W X V I wieku pojęcia geograficzne w bardzo znacznym stopniu odchylają się w stronę astronomji i w ystępują nawet pod nazwą „kosm o grafji“ . M im o to jednak rozpoczyna się pewien po
stęp na polu geograficznem . W iadom ości o odkryciu K olu m ba i podróżach Am erigo Vespucciego,
podane w ich pism ach, przetłum aczonych na kilka języków, w niosły dostrzegalne ożywienie
w działalności geografów i były poczęści powodem zjawienia się „Cosm ographiae Introductio“
W aldseemullera. K osm ografja W aldseem iillera była pierw szym wzorem dla innych późniejszych
prac tego rodzaju, w tem i polskich, i była ciekawa jeszcze przez to, że w niej po raz pierwszy
zaproponowano nazwać nowo odkryte ziemie „A m ery k ą“ . W aldseem iillerowi zawdzięcza swe
przygotowanie znakomite strassburskie wydanie Ptolem eusza w 1 5 1 3 roku, które przewyższało
w ytwornością wszystkie poprzednie i wiele z następnych. Po w ydaniu 1 5 1 3 roku nastąpił długi
szereg innych wydań Ptolem eusza i pod w pływ em tego pojaw iły się pierwsze próby kompilacji
i w ulgaryzacji astronom icznych i geograficznych danych w kosm ografjach Piotra Apiana i Sebastjana M iinstera, opatrzonych masą rysunków, które przetrw ały dziesiątki w ydań. Pod w zglę
dem naukowym kosm ografje X V I wieku przesiąknięte jednak były zupełnie duchem średnio
wiecza, legendy o bajecznych krajach i morzach były odtwarzane z taką samą skrupulatnością,
jak wiadomości o istniejących ziem iach i narodach. N iem niej jednak literaturze tej nie można
odmówić znaczenia i pewnego w pływ u na rozpowszechnienie i rozwój wiadom ości geograficznych.
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W X V I wieku bardzo duży postęp zaznacza się w kartografji. Najwięcej znanym i karto
grafam i tego wieku byli Abraham Ortelius i G erhard M ercator. Ortelius w swem „T h eatru m
orbis terrarum “ dał pierwszy wzór geograficznego atlasu we współczesnem tego słowa znaczeniu.
L ecz nie był on specjalistą uczonym, jak M ercator, który nie zadowolił się zwykłem odtwo
rzeniem istniejących map, lecz korzystał z nich, jako z materjałów, porównywał, poprawiał
i wzajemnie uzupełniał je, wym yślał nowe, bardziej odpowiednie, rzutowania i zaopatrzył swoje
atlasy w naukowe komentarze. D o M ercatora też należy wprowadzenie nazwy „atla s" dla okre
ślenia zbioru map ziemi, od imienia legendarnego Atlasa, trzymającego na sobie kulę ziemską.
Pod wpływem obfitości nowych faktów geograficznych, jakie dał X V I wiek, holenderski
uczony Bernard Varenius napisał w połowie X V I I wieku pierwszy system atyczny i zupełny kurs
geografji, dzieląc ją na geografję ogólną i szczegółową (geographia generalis et specialis). W geografji ogólnej, zajmującej się fizycznem i zjawiskami ziem i, rozpatrywał on geograficzne fakty
podług królestwa przyrody metodą odpowiednich nauk, lecz nie podług krajów. G eo grafji szcze
gółowej, ujmującej materjał geograficzny podług krajów, Varenius nie napisał. Pojawienie się
dzieła Vareniusa w 1650 roku może być uważane za bardzo ważny moment w rozwoju geografji
naukowej. Szczególną uwagę zwrócił na nią później Aleksander H um boldt, w skazując na szero
kie zastosowanie w niej porównawczej metody dla uzasadnienia fizycznej nauki o ziemi. M im o
wielkiej wartości dzieła Vareniusa, w pływ jego, poza obrębem ścisłego koła specjalistów uczo
nych, nie był i nie mógł być wielki, gdyż wtedy wiele działów nauki o ziemi było jeszcze zbyt
mało opracowanych, aby dać możność owocnych uogólnień. Jak nisko stała jeszcze w tych cza
sach nauka, można wywnioskować chociażby z faktu, że uczeni ówcześni sprzeczali się zażarcie,
czy przeważa na powierzchni ziemi ląd, czy morze — kwestja, która dopiero po podróży Tasmana (1643), który okrążył na południu Australję i Tasm anję, zaczęła się przechylać na korzyść
przewagi oceanu.
W tej samej mniej więcej epoce gdański geograf F ilip C luverius dał początek geografji
historycznej, t. j. geografji krajów i narodów z poprzedniej epoki historycznej. C luverius podzielił
geografję na dwa zasadnicze działy: na geografję matematyczną i geografję historyczną. Zwollennicy Vareniusa z końcem X V I I wieku nie przyjęli takiego podziału i ze swej strony dziedzinę
wiedzy geograficznej ugrupowali na trzy zasadnicze działy: na geografję astronomiczną, natu
ralną (fizyczną) i historyczną.
Pomimo nagromadzenia w X V I i X V I I wieku bardzo znacznej ilości surowego materjału
geograficznego, umożliwiającego takim znakomitym system atykom , jak Varenius, R iccoli, K ircher i wielu innych, pracę teoretyczną, większość dzieł geograficznych aż do początków X V I I I
wieku nosiła charakter wyłącznie opisowy. Wiele z tych prac nawet w X I X wieku miało rów
nież ten sam charakter. G d y b y geografja nadal utrzym ała się na poziomie zwykłego opisu, to
byłaby skazana na przekreślenie swego istnienia, jednak z biegiem czasu pojęcie o treści geo
grafji stopniowo się pogłębiało, co wprowadziło ją na drogę postępu, rozwoju i coraz większego
uznania za wiedzę samodzielną, potrzebną i pożyteczną.
K ie r u n e k h is t o r y c z n o - te le o lo g ic z n y .
W starożytności, gdy cała wogóle nauka znajdowała się na niezbyt wysokim poziom ie swego
rozwoju, zwykły opis ziemi, jak poprzednio w ykazaliśm y, stanowił istotę geografji. D zięki ta
kiemu rozumieniu celów geografji, przekształciła się ona w długi, suchy spis im ion, cyfr, nazw
i ogólnikowych opisów niektórych zjawisk przyrody i życia na powierzchni ziemi. Jakkolw iek
skargi na brak treści w geografji, przy takiem rozum ieniu jej zadań, rozlegały się niejednokrot
nie już w epoce Plinjusza (23— 79), to jednak dopiero z biegiem czasu, wraz Z postępem ludz
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kiej kultury, z ewolucją i pogłębieniem ludzkiej wiedzy,
pojęcie o treści i zadaniach geografji zaczęło stopniowo
zmieniać swe kształty i rozszerzać się.
Znaczny postęp na polu wiedzy fizycznej i przyrod
niczej, podobnie jak i rozwój nauk hum anistycznych,
pobudziły dążność do nowego, dokładniejszego i głęb
szego poznania ziemi. Zw ykły opis, to znaczy w ylicza
nie faktów bez w yjaśnienia ich przyczyn i analizy skut
ków danych zjawisk, nie dawał jeszcze geografji prawa
nazywać się nauką. G eografja staje się nauką od tej do
piero chwili, kiedy, badając ziemię, zaczęła interesować
się kwestją, dlaczego dane zjawiska w ystępują na pow ierz
chni ziemskiej, jakie są prawa, niemi kierujące, w jakiej
zależności przyczynowej pozostają one pom iędzy sobą.
W ten sposób geografja, miast swego początkowego, zw y
kłego opisowego ujęcia, otrzymała charakter badawczy, t.
j. stanęła na podwalinie naukowej. N ow y kierunek geo
grafji nadaje poeta-filozof H erder (1744 — 1803), stojąc
na stanowisku, że „geografja jest podstawą historji, a historja jest to wprowadzona w ruch geo
grafja“ . W ynika z tego, że H erder jak najściślej wiązał geografję z historją. „ K to bada — mówi
on— jedną naukę bez drugiej, ten nie rozumie ani jednej, ani drugiej“ . Naogół stawiał on geogra
fję bardzo wysoko, uważając, że „handel, gospodarstwo, polityka i prawo, m edycyna, cała wiedza
praktyczna i wychowanie człowieka w podstawach sw ych powinny mieć geografję i historję“ .
Co się zaś tyczy praw zjawisk geograficznych, to w danym wypadku przewodnia myśl Herdera
polegała na tem, że Bóg, stw orzywszy pewne warunki przyrody, określił zgóry charakter i losy
człowieka, nad którym nieustannie czuwa M ądra D obroć. W ten sposób H erder staje się zało
życielem kierunku historyczno-teleologicznego. W dalszym rozwoju m yśli geograficznej po
ważną rolę odegrał skrom ny pracownik na polu pedagogicznem, Szw ajcar Tobler, który starał się
podnieść geografję ponad istniejący wówczas poziom martwej nomenklatury i ugrupować cały jej
materjał w pewien system atyczny porządek. T obler dzielił geografję na trzy działy: fizyczną, poli
tyczną i mieszaną, przyczem w geografji fizycznej rozróżniał, zgodnie z ustalonym przez Gaspariego w X V I I I w. podziałem , cztery sfery: ziemię, morze, atmosferę i „p rod u kty", pod któremi rozumiał żywe organizm y i m inerały. Podział ten w ystępuje w późniejszych czasach pod
nazwą: litosfery, hydrosfery, atm osfery i biosfery. K ontynuatorem idei Toblera był Henning, nale
żący do słynnej szkoły Pestalozziego. Henning zrywa z kierunkiem opisowym i w geografji
widzi naukę „o ziemi we w szystkich jej tworach, cechach i stosunkach“ . G łów n y cel Henninga,
jako pedagoga, polegał na wzbudzeniu dążenia do poznania przyrody i samodzielnych obserwacyj. Sam ą zaś geografję dzielił na geografję fizyczną, topografję, geografję polityczną i mate
matyczną. Henning wprowadza początki podziału regjonalnego, gdyż dzieli powierzchnię ziemi
według dorzeczy. W Polsce po raz pierw szy już w X V wieku wprowadził podział kraju na do
rzecza nasz znakomity geograf 1 historyk Jan D ługosz. Po raz pierw szy ścisłe określenie geografji
i wyjaśnienie jej związku z historją dał K an t w „G eo g rafji fizyczn ej“ , którą wykładał na uni
wersytecie królewieckim od r. 17 6 5, a którą w ydano dopiero w 1802 roku. „ I historję, i geografję—
mówi ten filozof — można nazwać opisem , lecz Z tą różnicą, że historja jest opisem pod w zglę
dem czasu, a geografja pod względem przestrzeni. H istorja tego, co się zdarzyło w różnych cza
sach, jest niczem innem, jak nieprzerwaną geografją. G eografja i historja zapełniają całą obję
tość naszego poznania, m ianowicie geografja — przestrzeń, historja — czas“ . Znacznie szczegó-
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łowiej rozwinął te m yśli znakomity berliński geograf K a 
rol Ritter. Znakomite rezultaty B . J . N iebuhra (1776 18 3 1)
w historji, F . K . Savign y’ego (1779 — 18 6 1) w filozofji
prawa, braci G rim m ów w filozof ji — doprowadzają do
powstania tak zwanej szkoły historycznej. Cechowało ją
wprowadzenie do badań naukowych porównawczo-historycznej metody. Pod jej w pływem rozwinęły się porów 
nawcze badania, które doprowadziły ostatecznie do pow 
stania długiego szeregu nauk porów naw czych: porównawczej
filologji, porównawczej anatomji i t. d. R itter przejął się
do głębi duchem tej szkoły i pod jej w pływ em prze
nosi metodę porównawczo-historyczną w dziedzinę geografji.
K arol R itter (17 7 9 — 1859), wprowadzając porównawczo-historyczną metodę, i Aleksander H um boldt (176 9 —
1859) tworzą nowe podstawy dla geografji. D zięki ich praAleksander Humboldt.
com, które opierały się na zdobyczach nauk przyrodni
czych, geografja z nauki czysto opisowej staje się nauką
wyjaśniającą, obejmującą dwa podstawowe zadania: badanie przestrzennego rozmieszczenia
zjawisk na całej ziemi, tudzież — badanie całego kompleksu zjawisk i ich stosunków wza
jem nych na pewnej przestrzeni powierzchni ziemi. G łów na uwaga Hum boldta koncentro
wała się na geografji fizycznej, gdy natomiast R itter najwięcej miejsca poświęca w tych
badaniach zagadnieniom metodologji geografji, oraz geografji człowieka, chociaż ta druga
niemałą rolę odegrała również i u Hum boldta. R itter przez swe prace metodologiczne i swą geografję porównawczą, a Hum boldt w swych opisach Środkowej i Południowej Am eryki, oraz
w „K osm osie“ —dali podstawy ogólnej nauki o ziemi i krajoznawstwa. H um boldt w yw ierał olbrzym i
wpływ na rozwój tej części geografji, która później wyodrębniła się pod nazwą geografji fizycz
nej, lub „fizjo grafji“ . M im o to nie dał on ani zupełnie jasnego określenia geografji, ani jej kla
syfikacji. Natomiast Ritter dał zupełnie wyraźne określenie geografji, jako nauki o „przestrze
niach i ich materjalnem zapełnieniu“ , i podzielił ją na dwie części — na geografję fizyczną i po
lityczną. Spraw ą geografji, podług poglądów Rittera, jest nietylko znajomość rzeczy i zjawisk,
jako zwykłych faktów, lecz też jej sprawą jest przedewszystkiem rozumienie tych faktów, jako
wzajemnych przyczyn i skutków. W ten sposób w geografji nie chodzi o opis ziem i, lecz o zro
zumienie zjawisk na jej powierzchni zachodzących, i stąd pochodzi proponowany przez Rittera
termin „ziem ioznawstwo" zamiast „opisu ziem i".
Treść nauki Rittera w jej najogólniejszem ujęciu określił on sam w swej pracy „E u ro p a “ .
„G łów nym moim celem — powiada R itter — było wytw orzyć u czytelnika jasne wyobrażenie
o kraju, o jego naturalnych i sztucznych tworach, o świecie człowieka i przyrody, i przedstawić
to wszystko, jako całość wzajemnie od siebie zależną. Ziem ia i jej mieszkańcy są w najściślej
szym wzajemnym związku; jedno nie może być wszechstronnie zrozumiane bez drugiego“ .
Szczególnie ważne z naukowego punktu widzenia było wyraźne podkreślenie przez Rittera
tego, „że ziemia, kraj w pływa na człowieka, a człowiek na ziem ię“ . W tej zasadzie w idział R it
ter rozwiązanie całej zagadki historji kulturalnej ludzkości. I rzeczywiście, R itter, stojąc na tem
stanowisku, we wszystkich swych wykładach podkreślał zależność rozwoju ludzkości od natu
ralnych warunków zamieszkałego przez nią kraju. Zgodnie z takiemi poglądam i, w ytw orzyła się
ścisła współpraca między historją i geografją.
M im o wielkich zasług na polu rozwoju geografji, jakie położył R itter i jego zwolennicy,
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nowy kierunek przez nich wytworzony po
siadał również dużo słabych stron. W kie
runku, który nazywam y historyczno-teleologicznym , materjał podstawowy geografji po
zostawał nadal ten sam, co i w kierunku opi
sowym, z tą jedynie różnicą, że w pierw 
szym materjał geograficzny został bardziej
usystem atyzowany, a jego ujęcie nabrało cha
rakteru szukania celowości w przyrodzie
i dziejach ludzkości. M im o to kierunek ten
nie wykazał żadnego większego w ysiłku i po
stępu w naukowem wyjaśnieniu praw, rzą
dzących zjawiskami geograficznem i. Zam iast
ich naukowego wyjaśnienia ograniczono się
do głoszenia, iż prawa te należą do mądro
ści i dobroci T w órcy. D zięki temu prace
Rittera mają teleologiczne zabarwienie. Po
śmierci Rittera, jego kontynuatorowie jeszcze
bardziej zwracali geografję w kierunku teleologicznym. Jednym z najjaskrawszych w yra
Wincenty Pol.
zicieli tego kierunku był A . G u yot, którego
zasadniczy punkt widzenia wynikał z na
stępujących jego własnych słów : „konkluzją jest nieodpartą, że cały glob jest wielkim organi
zmem, którego każdy rys w yrósł z określonego planu W szechwiedzącego T w órcy dla w ycho
wania rodziny ludzkiej i dla zamanifestowania Jego sław y“ .
U nas przedstawicielam i tego kierunku b y li: S . Strojnow ski, I. K otnow ski, W incenty Pol,
Franciszek Czerny i inni. W incenty Pol, wielki poeta i twórca nowych prądów w naszej geografji,
zadania jej określa w następujących słow ach: „ Z coraz większym bowiem wzrostem nauk
przyrodniczych wzrosła, przy analitycznym sposobie traktowania tych nauk, potrzeba um ie
jętności, któraby łączyła wszystkie nauki z sobą. Spróbow ano tedy syntezą ducha ogarnąć ten
materjał, i stąd powstały w nowszych czasach dwie um iejętności: to jest filozofja natury i geografja powszechna. Filozofja natury usiłowała uporządkować te zjawiska natury i łączyć je w co
raz wyższe ogniwa, a to tak, iż utworzono niejako pomost pom iędzy logiką a filozofją. G eografja
powszechna usiłuje dokonać tego sam ego, lecz na innej drodze. G eografja bierze kulę ziemską,
jako fakt dokonany, z w szystkiem i zjawiskam i i potęgami w łaściwem i. Jest ona tedy wyższą kom
binacją praw i prawd natury, w yniesionych z pojedyńczych nauk przyrodniczych, spotęgowanych
w um iejętności do ostatecznych rezultatów. Jed na nauka wspiera tu i objaśnia drugą i w tem
wzajemnem współżyciu wyśw iecają się praw dy, których żadna z pojedyńczych nauk przyrod
niczych, poszczególnie wzięta, w ydać nie zdoła“ .
Prof. F . Czerny jeszcze jaskrawiej wypow iada się o zadaniach geografji, zgodnie z panują
cym ówcześnie kierunkiem teleologiczno-ritterowskim, i znajduje, że celem geografji jest: „zb a
danie przewodniej m yśli, którą niezbadany Pan Stw orzenia tchnął w jej tyle urozmaicone ciało“ .
W ysunięte przez R ittera istotne znaczenie geografji dla historji przyciągnęło do badania
nad nauką o ziemi wielu historyków i filologów , co w yw ołało zjawienie się nowych prac z geo
grafji historycznej, historji nauki o ziemi i t.d. Powstał w ten sposób zupełnie odrębny histo
ryczny kierunek w nauce geografji, który jednak posiadał również swe strony ujemne. Elem ent
historyczny zaczął przeważać nad przyrodniczo-naukowym , co doprowadziło do lekceważenia
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geografji fizycznej i do postawienia na pierwszy plan w pływ u warunków geograficznych na czło
wieka i jego kulturę, wpływu, dla którego ścisłego badania nie było ani środków, ani metod,
skutkiem czego trzeba było poprzestawać na dom ysłach i abstrakcjach filozoficznych. Spraw a
tak się przedstawiała, że ówcześni geografowie uważali historyczną geografję za prawdziwą naukę
0 ziemi, a w fizycznej widzieli jakby wstęp do niej, lub środek do celu. Takie pojęcie o geo
grafji nie mogło wcześniej czy później nie wywołać reakcji, szczególnie w miarę rozwoju innych
gałęzi przyrodoznawstwa, mniej lub więcej stycznych z nauką o ziemi.
K i e r u n e k c h o r o g r a f ic z n y .
Podstawowa idea nauki Rittera o istocie geografji była w znacznym stopniu zaciemniona
1 nawet spaczona przez niektórych jego zwolenników i uczniów. W skutek tego powstała wkrótce
przeciw szkole ritterowskiej reakcja, której w ybitnym przedstawicielem był prof. Oskar Peschel.
Peschel uznał za niedostateczne ujęcie nauki o ziemi przez następców Rittera i bezowocność
ich rozważań o wpływie geograficznych warunków na rozwój kultury, czyli, jak on się wyrażał,
„geograficznej teleologji“ . Zadanie ogólnej geografji porównawczej powinno było polegać podług
zdania Peschla na porównawczem badaniu morfologji powierzchni ziemi, którego w zory on w ła
śnie przedstawił w swych szkicach o wyspach, fiordach, homologjach kontynentów i t. d. Pod
wpływem prac i wykładów Peschla powstał w literaturze geograficznej nowy, specjalny prąd
„m etodologiczny“ , wywołany potrzebą wyjaśnienia właściwych zadań i istoty geografji, jej po
działu, metod i jej ustosunkowania do nauk pokrewnych. N iegodzący się z nowopowstałym
kierunkiem następcy Rittera twierdzili, Że wysunięte przez Peschla kwestje właściwie dotyczą
dziedziny geologji, lecz nie geografji. Zwolennicy natomiast odnowienia nauki geograficznej,
stawiając Peschla w jednym szeregu z Hum boldtem i Ritterem , próbowali udowodnić, że Pe
schel był bezpośrednim ich następcą, tem bardziej, iż on także dopuszczał element historyczny
w geografji i w zupełności uznawał jego duże znaczenie. W reszcie inni, zwłaszcza naturaliści
i geologowie, uznawali poglądy Peschla za niedostatecznie naukowe, oraz jego m etody za nieu
zasadnione i nawet błędne. Peschel przywiązywał duże znaczenie przy porównawczem badaniu
form powierzchni ziemi mapom, dowodząc, iż skrupulatne porównywanie map rozm aitych ob
szarów może dać ważne wskazówki co do podobieństwa i różnic w budowie i genezie kształtów
powierzchni ziemi. Przeciwnicy jego dowodzili, że taka metoda jest niedostateczna i może pro
wadzić do grubych omyłek, i że wniosek co do homologji form może być postawiony tylko na
podstawie badania rozwoju powierzchni ziemi zapomocą skrupulatnych badań geologicznych. R óż
nice zdań wśród geografów, wywołane przez poglądy Peschla, można ująć w dwie grupy, którym
H. Wagner nadaje nazwę — dualistów i monistów. D ualiści dopuszczali w geografji dwa elem enty:
fizyczny (lub fizyczno-biologiczny) i historyczny, czyli antropologiczny, uważając je za równo
rzędne. Tw ierdzili oni, że do geografji wchodzi zarówno badanie form nieorganicznych, w ich
właściwościach, rozmieszczeniach i zmianach, oraz organicznych (roślin i zwierząt) w ich za
leżności od warunków geograficznych. T a grupa geografów włączała w zakres sw ych badań
również i element ludzki, rozpatrując go pod kątem widzenia wpływów środowiska geograficz
nego. Natomiast moniści stali na stanowisku, że geografja powinna posiadać wyłącznie jedyny
objekt swych badań — ziemię, a szczególnie jej powierzchnię wraz z nieorganicznemi i organicznemi formami. Element ludzki zaś wyodrębniali z dziedziny geografji, twierdząc, iż po
winien on stanowić objekt zainteresowania historji, etnografji i statystyki. N iektórzy moniści
posuwali się jeszcze dalej, ograniczając się jedynie do geografji fizycznej w ścisłem znaczeniu
tego słowa. Tak rozbieżne poglądy na zadania i cele geografji doprowadziły z biegiem czasu
do tego, iż z grona zwolenników tych dwóch kategoryj wyłoniło się kilka odrębnych i zwalcza
jących się wzajemnie kierunków geograficznych. W obronie Rittera stanął znany prof. H. W ag
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ner, wykazując, iż zarzuty Peschla są skrajne i niezawsze
słuszne, a ideje Rittera są bliższe istotnych celów nowej
geografji. Zgodnie z W agnerem, ideje Rittera w istocie
swej pozostają tym punktem zwrotnym , z którego w ycho
dząc myśl człowieka doszła do współczesnego poglądu
na istotę i treść geografji. Rozum ie się samo przez się, że
współczesne poglądy, pozostając, jak zobaczym y niżej,
w zewnętrznem sform ułowaniu bardzo bliskiem i do sfor
mułowania Rittera, w treści wewnętrznej doznały olbrzy
mich zmian, w miarę tego, jak myśl ludzka bezustannie
zdążała ku rozszerzeniu i pogłębieniu pojęć, i w miarę zdo
byczy wiedzy ludzkiej wogóle, a w szczególności nauk
przyrodniczych, które dla geografji posiadają specjalne
znaczenie.
W 18 7 7 roku niemiecki geograf M arthe podaje nowe,
lecz bardzo mgliste określenia zadań geografji, jako
nauki „o potędze przestrzeni, wykazującej się w lokal
nych jej różnicach, t. j. przestrzeni materjalnego zapeł
nienia". Naogół w tym czasie powstają bardzo różno
rodne poglądy na cele i zadania geografji i w ytwarza się
w ten sposób w ideologji geograficznej pewien chaos
i zamieszanie. Zdaw ało się, że geografja, jako samodzielna nauka, była w przededniu X X wieku
bliska swego końcowego rozkładu na poszczególne niezależne dyscypliny, które dążą do swoich
odrębnych celów. A b y uratować ją od upadku i wskazać jej należytą drogę, M iędzyna
rodowy K ongres G eograficzny, zebrany w W enecji w 18 8 1 roku, zabrał głos w sprawach me
todologii i po długich debatach sform ułował nową definicję geografji. D efinicja ta, niezbyt jasna,
głosiła, że „geografja obejm uje badanie form powierzchni ziemi i stosunków wzajem nych róż
nych gałęzi świata organicznego, i jest odróżniana od innych nauk przez wykazywanie rozprze
strzenienia tworów organicznych i nieorganicznych na ziem i“ . D efinicja K ongresu w ogólnych
swych zasadach w łaściwie mało różniła się od przewodniej m yśli Peschla, że „praw dziw a geo
grafja jest wiernym , naturalnym opisem przestrzeni ziem skich“ . D zięki więc takiej definicji
geografja nabrała wyraźnego charakteru chorograficznego, w którym zagadnienia rozprzestrze
nienia stanowiły głów ny cel geografji. Zgodnie z tą definicją, angielski profesor H. S . M ili,
autor bardzo znanego podręcznika „International G eo grap h y“ (G eografja M iędzynarodowa),
wypowiada się, że „geografja jest to dokładna i usystematyzowana wiedza o rozkładzie zjawisk
na powierzchni ziemskiej, zasadniczym zaś jej celem jest wytłum aczenie zależności człowieka
od otaczającego środowiska n atury“ . Od tego czasu ten punkt widzenia rozpowszechnia się
i utrwala wśród wielu geografów. T o rozprzestrzenienie, jako charakterystyczna cecha, odróż
niająca geografję od innych nauk, utrzym ało się w pewnych sferach aż do ostatnich czasów. D efi
nicja chorograficzna, bez w zględu na form ę, pom ijająca wiele istotnych zadań geografji, nietyle
zwęża, ile do nieskończoności rozszerza dziedzinę geografji, gdyż w ten sposób wszelkie wogóle
zjawiska, występujące na ziemi, w chodziłyby w zakres geografji. Stojąc na takiem stanowisku,
mniemają niektórzy geografowie, że geografja jest nauką wyłącznie o rozprzestrzenieniu. Dlatego
też gotowi są oni rozprzestrzenienie na kuli ziemskiej pewnej mody lub chorób, wyznań
religijnych, zwierząt lub roślin uważać za główne zagadnienie geografji. N ie trzeba zapominać,
że wszelkie rozprzestrzenienie zjawisk jest w prawdzie bardzo ważnem zagadnieniem geogra-
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ficznem , ale wchodzi ono również w zakres in
nych nauk, jak np. zoologji, botaniki, historji
i t. d., gdzie ustosunkowania przestrzeni są rów 
nież przedmiotem badań.
Kierunek fizjograficzny.
W roku 1869 wygłosił w Londynie w ybitny
uczony T . H. H uxley cykl odczytów, które na
stępnie w 18 77 zostały opublikowane pod ogól
nym tytułem „F iz jo g ra fja ". Autor użył tego słowa
w jego sensie etymologicznym, t. j. ogólnego opisu
przyrody. W ten sposób stał się H uxley ojcem no
wożytnej fizjografji i kierunku fizjograficznego
w geografji. K ierunek ten najbardziej rozwija się
i utrwala w Stanach Zjednoczonych A m . Półn.
D o rozpowszechnienia się go przyczynił się
przedewszystkiem Hinman, dzięki w ydaniu swej
geografji fizycznej w 1888 roku. Zużytkował on
nieopublikowane jeszcze wówczas dociekania takich
wybitnych uczonych, jak A bbe, Dutton i wielu in
nych, i dał dzieło pod wieloma względam i wyprzeT. H. Huxley.
dzające o jakie dziesięć lat swój czas. K siążka ta przed
stawiała w formie popularnej wszystkie wielkie pro
cesy budowy ziemi, jakie znajdujemy w książkach doby obecnej. W rozdziałach o życiu przed
stawiał Hinman śmiało i po razpierwszy w tego rodzaju podręcznikach poglądy H u xley'a i teorje Darwina oewolucji, selekcji, doborze i t. d. Następnie ster tego kierunku, nietylko w A m e
ryce, lecz w całym świecie, obejmuje W. M . D avis, profesor uniwersytetu H arvard, gdzie przez
długi szereg lat wykładał geografję pod nazwą fizjografji. Uczony ten, dzięki sw ym licznym
i cennym pracom, doprowadził geomorfologję, jako podstawowy dział fizjografji, do stopnia
doskonałości. Stworzył on odrębną szkołę, której zwolennicy rozrzuceni są po całym świecie,
a która obejmuje głównie wychowanków uniwersytetu Harvard.
Pierwszą książką szkolną, opartą na nowych ideach fizjograficznych, była „Elem entarna
geograf ja fizyczna“ prof. R . S. Tarra, opublikowana w 1859 roku. Zatrzym ując dużo materjału geograficznego, prof. T arr poświęcił sporo miejsca zagadnieniom m orfologicznym , wobec
czego książka nabrała charakteru czysto geologicznego. M yśl i inicjatywa tego nowego kierunku
w szkolnych podręcznikach były wyraźnie wywołane przez pracę i teorję W . D avisa, którego
uczniem był właśnie wspomniany prof. T arr. W roku 1898 ukazała się książka D avisa i Snydera, która doprowadziła kierunek fizjograficzny do jego ostatecznej form y. G eografja fizyczna
przestała być przedmiotem wyłącznie inform acyjnym i zdobyła prawo do postawienia jej obok
fizyki, chemji, biologji i geologji, jako przedmiot pracy laboratoryjnej i terenowej. W ybitnym
propagatorem tego kierunku był również prof. K . R . D ryer, który w swych artykułach niejedno
krotnie i obszernie dowodził, Że nowa geografja jest naukową i racjonalną, że została wzboga
cona przez dodanie geom orfologji, czyniącej z niej przeważającą naukę przyrodniczą, oraz że
dlatego musi ona zastosować metody naukowe i laboratoryjne, tak w nauczaniu, jak i w bada
niach. „W ten sposób — powiada prof. D ryer w jednym ze sw ych licznych arty k u łó w __
geografja staje się zdolną do udzielania nietylko inform acyj, ale także treningu naukowego,
zdolności do ustalania faktów i wykrywania ich stosunków“ . Podstawowem zagadnieniem
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geografji, zgodnie z poglądem D avisa, była skorupa
ziemi ze wszystkiem i w niej i na niej zachodzącemi
zjawiskami. D zięki takim poglądom geografja do
tego stopnia zbliżyła się do geologji, iż w pewnych
momentach było nawet trudno przeprowadzić
granicę między fizjografją a czystą geologją. A cz
kolwiek kierunek ten w bardzo znacznym stopniu
przyczynił się do wzbogacenia geograiji fizycznej,
wywołał przeciw sobie dość silną reakcję i, wsze
dłszy na nowe tory, stopniowo zanikał. Najsilniej
zakorzenił się i panował na terenie geografji ame
rykańskiej, gdzie w szeregach jego grupow ały się
najwybitniejsze siły naukowe, jak np. prof. T . C.
Cham berlin, prof. R . Salisbury, prof. H. E . Gregory, prof. W. W . Atwood i wielu innych, którzy
swojemi pracami nietylko wzbogacili naukę ame
rykańską, lecz bardzo znaczny w pływ wywarli na
rozwój geograficznej m yśli Starego Św iata.
Niezależnie od prac W . M . D avisa i całej
szkoły am erykańskiej, do tych sam ych mniej w ię
cej wniosków dochodzi prof. Ferdynand Richthofen, którego można również zaliczyć do kie
runku fizjograficznego. Richthofen, geolog, zna
William M . Davis.
ny badacz Chin, po długich rozważaniach do
szedł w 1883 roku do wniosku, że podstawowem zadaniem geografji jest badanie powierzchni
ziemi. Zgodnie z takiem zapatrywaniem , proponuje zamiast „ziem ioznawstwo (Erdkunde)“ na
zywać geografję — „Erdoberflachenkunde (powierzchnioznawstwo) “ , rozumiejąc w danym
wypadku przez powierzchnię ląd, morze i pokrowiec powietrzny (lito, hydro- i atmosferę)
w ich wzajemnem współdziałaniu. Ponadto Richthofen obejmuje badaniami geograficznem i świat
roślinny i zwierzęcy, oraz człowieka w zależności od form powierzchni ziemi i w ich wzajem nym
stosunku. Jednakże Richthofen badania człowieka wyodrębnił w osobny dział geografji, a to
Z tego powodu, że zależność człowieka od otaczających warunków geograficznych układa się
inaczej, niż np. zwierząt. D zięki rozwojowi um ysłowości człowieka, czyniącej go zdolnym do
tworzenia własnej kultury i do podporządkowania sobie do pewnego stopnia przyrody, natura
inaczej oddziaływa na człowieka, niż na rośliny i zwierzęta. Rozm ieszczenie ludzi podług ras,
plemion, narodowości, języków, religji, gospodarczych stosunków i t. d. jest rezultatem wielu
poszczególnych przyczyn, dla których wytłum aczenia same prawa biologiczne nie są w ystar
czające. Nazwę „antropogeografji“ przyjm uje Richthofen na tej podstawie, że jest ona ogól
niejsza i daje mniej powodów do nieporozum ień, niż poprzednio stosowana nazwa „historycz
nej geografji“ , a skądinąd była ona już poprzednio zastosowana przez Ratzla, rzeczywi
stego twórcę tej gałęzi wiedzy geograficznej. Richthofen dzieli geografję na trzy zasadnicze
działy:
1)
a)
b)
c)

geografja fizyczna, która znowu dzieli się na :
badanie pokrowca powietrznego — m eteorologję i klim atologję,
badanie hydrosfery — hydrografję czyli oceanografję,
badanie lądu — orografję;
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2) biogeografja — rozpadająca się na:
a) fitogeografję,
b) zoogeografję;
3) antropogeografja.
Wszystkie objekty tych działów powinny być rozpatrywane
czterech punktów widzenia, a m ianowicie: 1 ) m orfologicz
nego — w stosunku do różnic ukształtowania powierzchni,
2) geologicznego — pod względem składu materjalnego,
3) dynamicznego — pod względem stałego w pływ u, czyli
przejawu sił, 4) genetycznego — pod względem rodzaju po
chodzenia. D o tych czterech kategoryj prof. H. W agner uw a
żał za konieczne dodać piąty rodzaj badań geograficznych,
a mianowicie chorologiczny, rozpatrujący zjawiska geograficzne
pod względem rozmieszczenia, czyli, m ówiąc inaczej, zajmo
wanego miejsca na powierzchni ziemi. Richthofen jednakże
nie godził się z takim dodatkiem, uważając, że ta kategorja
chorologiczna może być zastosowana do wszystkich objektów
geograficznego badania i że na nich w yczerpuje się wszech
stronne badanie kształtów. Trzeba ponadto jeszcze dodać, że Richthofen zupełnie wyodrębnia
geografję matematyczną. W ychodzi on z tego założenia, że, chociaż geograf przy zbieraniu
danych kieruje się obserwacją i pomiarami, to jednak geografja matematyczna, czyli mówiąc
ściślej astronomiczna, stanowi właściwie część astronomji i jest dla geografji nie celem, lecz
tylko środkiem podziału powierzchni ziemi matematyczną siatką południków i równoleżni
ków, oraz określenia położenia poszczególnych miejsc na tej siatce. G eografja astronomiczna
w stosunku do geografji jest propedeutyką, wstępem, nauką pomocniczą. Jest również R icht
hofen przeciwnikiem odrębnej geografji politycznej, uważając, że w tej postaci, jaka istniała
w jego czasach, przedstawiała konglomerat wiadomości niezdolnych stworzyć odrębnej nauki,
przeto powinna wejść, jako część składowa, do antropogeografji.
Pokrewne poglądy głosił znany geograf rosyjski prof. D . N . Anuczyn. Prof. Anuczyn, jak
i Richthofen, uznaje, że geografja jest kompleksem długiego szeregu nauk, a głów nie: 1) astrono
micznej, czyli matematycznej geografji, 2) geofizyki, czyli fizyki kuli ziemskiej, 3) geografji
fizycznej, która dzieli się na: a) orografję, b) oceanografję, c) klimatologję, 4) geografji biolo
gicznej, 5) antropogeografji, 6) geografji szczegółowej, czyli krajoznawstwa i wreszcie 7) historji
geografji. Niemiecki uczony prof. A . Penck był w Europie jednym z pierw szych, który zdecy
dowanie wypowiedział się na korzyść zasadniczych fizjograficznych i geom orfologicznych
poglądów profesora W. M . Davisa. W 1894 roku ukazała się jego klasyczna praca „M o rp h o lo 
gie der Erdoberfläche“ , obejmująca wszystkie części geomorfologii, reasumująca tak całą po
przednią literaturę z tego zakresu, jak i zawierająca liczne obserwacje samego autora. Praca ta,
będąc wyjątkową co do harmonijności i głębokości treści, nadała ówczesnej m yśli geograficznej
pewien wyraźny fizjograficzny kierunek i w ywarła silny w pływ na dalszy rozwój geograficznej
pracy, szczególnie w Niemczech.
D o grona zwolenników prof. W. M . D avisa i jego kierunku można również zaliczyć takich
poważnych uczonych, jak E . de M artonne'a, Filippsona, Brauna i wielu innych. D o tego ro
dzaju pracowników należał i znakomity geograf niemiecki — Chorwat z pochodzenia — prof.
A. Supan, autor bardzo wartościowego podręcznika, który przez dłuższy czas był podstawą
Z
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dla wyższego geograficznego wykształcenia.
Supan wyraźnie zwęża dziedzinę geografji, w y
odrębniając z niej badanie zagadnień antropogeograficznych.
K ierun ek fizjograficzny, we w szystkich jego
odcieniach, zgodny jest w tem, że geografja
bada całą kulę ziemską (lub całą powierzchnię
ziemi) pod każdym względem. Takie twierdzenie
uzasadnia do pewnego stopnia często w ypow ia
dane zdanie, jakoby geografja była nie nauką,
lecz niczem niepowiązanym aglomeratem róż
nych wiadomości o ziemi i jej mieszkańcach. Z a
danie objęcia wszystkich nauk o ziemi jest nie
możliwe dla geografji, jak niemożliwe jest ono
dla każdej innej dyscypliny naukowej. Z mecha
nicznego połączenia poszczególnych nauk można
otrzymać tylko aglomerat nauk, lub w lepszym
wypadku pożyteczny inform ator, encyklopedję,
lecz wcale nie nową, odrębną naukę. Rów nież i
R. D. Salisbury.
klasyfikacja dyscyplin geograficznych, dokonana
przez Richthofena, chociaż skrupulatna i naukowa, nie określiła samego kierunku nauki w na
leżytym stopniu i nie wyjawiła całej jej treści. Z tego względu geografja współczesna nie ma
już prawie wcale zwolenników tego fizjograficznego kierunku. Zresztą największy jej twórca,
prof. W . M . D avis, radykalnie zmienił swoje poglądy na treść i zadania geografji i w znacznym
stopniu przyczynił się do stworzenia zupełnie odrębnego i nowego kierunku, o którym mowa
będzie niżej.
D o grona polskich geografów, najbardziej pokrewnych poglądom Richthofena, trzeba zali
czyć prof. Antoniego Rehm ana, jak to wynika z jego pracy „O becn y system geografji". Poglądy
geografów polskich kształtowały się, szczególnie w zakresie geografji fizycznej, głównie pod
wpływem Richthofena, Pencka, częściowo szwajcarskiego geografa Lu geon a; w późniejszych
czasach w yw iera dość silny w pływ prof. D e M artonne. W pływ y zaś W . M . D avisa, chociaż
wyraźnie zaznaczyły się w naszej literaturze geograficznej, dochodziły do Polski pośrednio
przez geografów niem ieckich i francuskich.
Kierunek biogeograficzny.
Poglądy Richthofena na zadania geografji były naogół przychylnie przyjęte przez geogra
fów. Niem niej jednak powstał zdecydowany protest ze strony prof. Gerlanda ze Strassburga. Gerland wystąpił jako zdecydowany przeciwnik antropogeograficznego kierunku w nauce o ziemi.
Badanie człowieka powinno być pozostawione antropologom, etnografom , statystykom i histo
rykom, natomiast objektem geografji może być jedynie ziemia i to nietylko jej powierzchnia,
jak to głosił Richthofen, lecz cała kula ziemska ze wszystkiemi związanemi z nią siłami, wpływającemi na powstanie, przekształcenie i rozwój substancji ziemi. Sam a powierzchnia ziemi nie
może być przedmiotem rozpatrywania geografji, a to i) wskutek nieokreśloności tego pojęcia
i niemożliwości izolowania powierzchni od całości, 2) ponieważ powierzchnia, w szczególności
górne warstwy litosfery, stanowi już specjalny przedmiot badania w geologji a szczególnie w petrografji, 3) przejaw y sił na powierzchni są uwarunkowane w znacznym stopniu ich podziemną
działalnością, jak to widać n. p. w w ypadku zjawisk wulkanicznych, trzęsień ziemi, tworzenia
Geogr. powsz.

2

i8

S T A N I S Ł A W N O W A K O W S K I _________

się gór, zjawisk magnetyzmu ziemskiego i t. d.
Ograniczenie głównego zadania geografji do
badania działających na ziemi sił może nadać
nauce o ziemi, zdaniem Gerlanda, jasność i więk
szą naukowość, a jednocześnie ściślej odgraniczyć
ją od pokrewnych lub stycznych z nią nauk,
Z których żadna nie może pretendować do tegoż
zadania w tym samym zakresie. G eograf, zda
niem Gerlanda, powinien posiadać gruntowne
fizyko-matematyczne przygotowanie i dążyć do
analizy zjawisk drogą zastosowania metody
matematycznej. Gerland przyjm uje jeszcze inne
działy nauki o ziemi, mianowicie geografję
astronomiczną, studjującą ziemię, jako planetę,
następnie geografję roślin i zwierząt, ponieważ
świat roślinny i zwierzęcy rozwinął się pod w p ły
wem sił ziemskich, które warunkują w znacz
nym stopniu rozmieszczenie organizm ów, zdol
nych wpływać zmieniająco na przejaw y działają
cych na ziemi sił fizyko-chem icznych. Następnie
do dziedziny geografji wchodzi krajoznawstwo,
Z którego Gerland, będąc konsekwentnym, w y
łącza rozpatrywanie człowieka, i wreszcie histoW. W. Atwood.
rja nauki o ziemi, rozumiejąc przez nią nietyle
historję odkryć geograficznych, ile historję rozwoju geofizycznych idej, t. j. poglądów o dzia
łających na ziemi siłach fizycznych. Poglądy Gerlanda, przeciwstawiające się panującym prą
dom i zrywające tak radykalnie z tradycjami, były uznane za zbyt jednostronne i przytem niezawsze ściśle logiczne. Wyłączenie człowieka, jako przedmiotu badań z geografji i krajoznaw
stwa, nie mogło nie wydawać się krańcowością, tem bardziej, że sam Gerland, mówiąc o badaniu
poszczególnych krajów, a zwłaszcza pozaeuropejskich, podkreśla praktyczne korzyści, które
mają stąd nastąpić dla kolonizacji i handlu. Jeżeli element antropogeograficzny nie może wcho
dzić do geografji na tej podstawie, że według Gerlanda przy jego badaniu jest niemożliwa do za
stosowania metoda matematyczna, to przecież to samo może być powiedziane o świecie roślin
nym i zwierzęcym. Twierdzenie o konieczności posiadania przez geografa solidnego fizykomatematycznego przygotowania jest zbyt krańcowe. T o też poglądy Gerlanda, aby geografję
traktować, jako ścisłą fizyko-matematyczną dyscyplinę, nie znalazły uznania. W iększość uczo
nych geografów stanęła na stanowisku, że geografja nie powinna być uważana ani za czysto
przyrodniczą, ani za czysto humanistyczną dyscyplinę, lecz powinna odgryw ać rolę ogniwa
łączącego te dwie dziedziny wiedzy.
Chociaż poglądy Gerlanda nie stworzyły specjalnego kierunku, jednakże m iały to ważne
znaczenie, że dzięki nim zaczęły nurtować pewne prądy, które m yśl geograficzną stopniowo
skierowały na nowe tory i wyzwalały z pod zbytniego opanowania przez geologję. W przeci
wieństwie do wyrażonego wyżej poglądu, stopniowo kształtował się inny, według którego geo
grafja powinna zajmować się badaniem ziemi w jej całości, we wszystkich szczegółach i we
wszystkich stosunkach ze wszystkich punktów widzenia. Zdaniem rosyjskiego geografa E . Petriego
(1892), zadaniem geografji jest „zrozum ieć istotę i życie naszej ziemi. M aterjał swój geografja
otrzymuje z długiego szeregu nauk przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, filozoficzn ych;

GEOGRAFJA JA K O N A U KA

__

__

IQ

jej sprawą jest sprowadzenie całego tego materjału do
jednego zbioru i zastosowanie go do pełnej charaktery
styki ziem i“ . W ten sposób E . Petri nadał geografji dość
niejasny charakter jakiejś filozofji przyrodniczej bez ści
śle ustalonych granic. Analogiczne poglądy głosił znany
geograf angielski A . Geikie, który uważał, iż geografja
„pow inna badać kulę ziemską w jej całości“ . Poglądy
jego znalazły szerokie rozpowszechnienie. Z tego prze
ciwstawienia się ideom fizjograficznym powstał rychło
na początku X X wieku nowy kierunek, który zadania
geografji nietylko rozszerzył, ale je znacznie pogłębił.
Kierunek ten powstaje w znacznej mierze dzięki w pły
wom prof. W . M . D avisa. G eografja od tego mo
mentu wstępuje w nowy okres, który może być nazwany
otoczeniowym, lub biogeograficznym . Prof. W . M . D a
vis zaproponował definicję geografji, jako nauki ba
dającej „stosunek pomiędzy ziemią i jej żyjącym i mie
szkańcami, pom iędzy otoczeniem fizycznem a organiz
mem otoczonym ". W tej nowej form ie geografja przed
stawiała się jako kombinacja fizjografji, która traktuje
otoczenie fizyczne, i ontografji, zajmującej się or
ganizmem otoczonym. Stąd więc prof. D avis w ypowiedział się, że zadania geografji podzielić
można na dwie grupy, a m ianow icie: „ z jednej strony bada te warunki nieorganiczne, które
wytwarzają środowisko (otoczenie) fizyczne żyw ych istot, z drugiej zaś strony wyjaśnia te zja
wiska organiczne, które w yw ołują środowisko otaczające“ . K oncepcja ta była przyjęta przez
wybitnego geografa W . M . Tow era, prof, uniwersytetu w Chicago, jak i przez wielu innych uczo
nych Am eryki, Anglji i t. d. D o niej przyłączył się wkrótce też i prof. R . S . T arr, jeden z naj
wybitniejszych propagatorów kierunku fizjograficznego, określając geografję jako naukę „bada
jącą ziemię, jako miejsce zamieszkania człowieka“ . T en nowy kierunek w geografji otwierał
nowe, znacznie szersze m ożliwości rozwoju. W yrażał się on przedewszystkiem w eliminowaniu
Z geografji czystej fizyki, astronomji, geologji, historji i innych dziedzin, które nie były esencjonalne dla rozwiązania głównego problem atu geografji. N astępnie w bardzo znacznym stopniu
zmniejszono dominowanie geom orfologji, której zasiąg w kierunku fizjograficznym był zbyt
przewartościowany. Zw olennicy nowego kierunku spostrzegli, że nowożytne dociekania dowio
dły, iż klimat jest o wiele ważniejszym czynnikiem, aniżeli ukształtowanie powierzchni, w usta
leniu rozmieszczenia i asocjacji roślin, zwierząt i ludzi. W obec tego geom orfologja musi zrobić
miejsce klimatologji, jako podstawowej pomocniczej dziedzinie geografji. D latego też założyciele
kierunku biogeograficznego twierdzą, iż pewne prace terenowe i laboratoryjne, dotychczas w y
konywane z geomorfologji, m ogłyby być z korzyścią zastąpione przez pracę z ekologji roślin,
jako będącej bardziej geograficzną i lepiej wprowadzającą do badań nad stosunkami ludzkiemi.
Stanowisko takie trzeba uznać za słuszne, gdyż roślinność tworzy podstawę, na której istnieje
życie zwierzęce i ludzkie, i ma do czynienia z geografją gospodarczą w ięcej, aniżeli jakiekolwiek
inne czynniki naturalne. Ze stosownem przygotowaniem z klim atologji i geografji roślin otwiera
się droga, jak nigdy dotąd, do rozwoju najnowszej fazy naszej nauki, geografji człowieka. Prof.
T ow er podzielił geografję, zgodnie z pojęciem nowego kierunku, na dwa zasadnicze działy:
i) fizjografję i 2) ontografję, rozpadającą się ze swej strony, stosownie do rodzajów tworów ży
jących, n a: fitogeografję, zoogeografję i antropogeografję. W ażną objekcją w tej klasyfikacji jest

ST A N ISŁA W NOW AKOW SKI

to, że pierwszy podstawowy dział, t. zn. fizjografja, trakto
wana odrębnie, nie jest wcale geografją podług nowożytnych
poglądów, lecz jest do pewnego stopnia działem geologji.
T o samo można powiedzieć i o ontografji, która w pow yż
szym podziale w znacznym stopniu powinna być skiero
wana do nauk przyrodniczych. M im o to ten nowy kie
runek przedstawiał bardzo znaczny postęp, gdyż uczynił
on z geografji punkt kontaktu pom iędzy naukami przyrodniczemi i naukami społecznemi.
Przedstawicielami tego kierunku w Polsce byli głównie
prof. Łukaszewicz i prof. Ludom ir Saw icki. Prof. Jó zef
Łukaszewicz — autor nadzwyczajnie cennej trzechtomowej
pracy w języku rosyjskim p. t. „N ieorganiczne życie
ziem i“ , oraz długiego szeregu znakomitych artykułów —
znajduje, że „zadaniem geografji jest wszechstronne zba
danie powierzchni ziemi, opis i zrozumienie jej życia“ .
Przez życie powierzchni ziemi prof. Łukaszew icz rozumiał
„kompleks wzajemnych stosunków między siłami martwej
przyrody i żywe mi organizmami z jednej strony i po
wierzchnią ziemi z drugiej“ . Prof. Łukaszew icz podzie
lił geografję na: i) ogólne ziemioznawstwo, obejmujące
naprzód geografję fizyczną, a następnie geografję biologiczną, w skład której wchodzi fitogeografja, zoogeografja i antropogeografja, 2) szczegółowe ziemioznawstwo, składające się
z geografji suchej powierzchni, czyli krajoznawstwa, i geografji mórz, czyli opisowej oceanografji, 3) paleogeografję, czyli geografję minionych okresów ziemi. Prof. L . Saw icki, niedawno
zmarły w pełni rozkwitu swej owocnej pracy naukowej, uznaje, że „geografja doby dzisiejszej
jest to nauka o zjawiskach fizycznych i biologicznych powierzchni ziemi, badanych metodą
opisowo-genetyczną pod względem rozmieszczenia na powierzchni, uwarunkowania i zależności
wszystkich tych zjawisk“ . Z tych określeń wynika, iż w znacznej mierze są one pokrewne z po
jęciami kierunku biogeograficznego.
Naogół daje się zauważyć, że formułowanie zadań i istoty geografji na początku X X wieku
przez różnych geografów świata mniej lub więcej zbliża się do dopiero co wypowiedzianego
określenia kierunku biogeograficznego. Tak np. prof. A. Iwanowski daje następujące w yczer
pujące określenie: „G eografja ogarnia olbrzym ią ilość zjawisk kuli ziemskiej, dokonywających
się przeważnie na powierzchni ziemi. Ale ponieważ przez powierzchnię ziemi rozum iem y nietylko wierzchnią część skorupy ziemskiej, lecz cały kompleks zjawisk, składających się ze sta
łych, płynnych i gazowych części, a także i całe życie, które znalazło sobie przytułek na powłoce
ziemi, to ostatecznie geografja ma do czynienia z najróżnorodniejszemi objektami tak martwej,
jak i żywej przyrody“ .
Bardzo poglądowo określił zadania geografji w duchu kierunku biogeograficznego znany
uczony angielski M ackinder w następujących słowach: „Pierw szy rozdział rozpatruje geomorfologję — nawpół artystyczne, nawpól genetyczne rozważanie zasadniczych form powierzchni
ziemi. D rugi rozdział mógłby być zatytułowany geofizjologją; żąda on gruntownej znajomości
geomorfologji i dzieli się na dwie sekcje, oceanografję i klimatologję. N a czele trzeciego i ostat
niego rozdziału — stoi biogeografja, geografja zrzeszeń organicznych i ich otoczenia natu
ralnego. Rozdział ten zawiera trzy sekcje — geografję roślin, geografję zwierząt i geografję czło
wieka“ .
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Kierunek krajobrazowy.
Jeżeli kierunek biogeograficzny przedstawia do
pewnego stopnia reakcję przeciw kierunkowi fizjogra
ficznem u, z jego bardzo silnem odchyleniem ku geologji, to zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z naj
nowszym kierunkiem, który nazywam y krajobrazo
w ym . K ierunek ten jest bardziej złożony i przedsta
wia jakby syntezę trzech poprzednich: chorograficznego, fizjograficznego i biogeograficznego.
Za prekursora tego kierunku, czyli nauki o krajo
brazach geograficznych, można uważać rosyjskiego
gleboznawcę W . W . Dokuczajewa. U czony ten swoją
teorję o strefach glebowych R osji rozszerzył następ
nie na całą kulę ziemską, obejm ując nią, poza gle
bami, całość przyrody, włączając człowieka oraz jego
działalność gospodarczą. Zgodnie z takim poglądem,
Dokuczajew rozróżnia na północnej półkuli pięć
głównych „przyrodniczo-historycznych" stref, czyli
pasów, a m ianowicie: 1) borealną, czyli tundrową
strefę, 2) „tajgow ą“ , czyli leśną, 3) strefę czarnoziemną, 4) „aeralną“ strefę suchych, bezwodnych
krajów podzwrotnikowych, 5) strefę krajów równi
kowych. T e same strefy, lecz w odwrotnym porządku, pokrywają półkulę południową. K ażdą
Z tych stref Dokuczajew charakteryzuje z punktu widzenia klimatu, pokrowca glebowego,
świata zwierzęcego i roślinnego, składu ludności i jej działalności gospodarczej. Strefy D o 
kuczajewa są do pewnego stopnia prototypem krajobrazów geograficznych, wysuniętych przez
późniejszych uczonych.
W miarę ewolucji pojęć geograficznych, nauka o geograficznych krajobrazach została znacz
nie rozszerzona i pogłębiona, niezależnie od teorji Dokuczajewa, przez niemieckich geografów
A. Hettnera, Passarge'a i t . d. oraz przez rosyjskiego geografa L . Berga. W łaściwym twórcą i te
oretykiem tego kierunku był niem iecki geograf A lfred Hettner. Hettner urodził się w 1859 roku.
Wyższe wykształcenie otrzym ał na uniwersytecie w Halle, Bonn i Strassburgu, gdzie kształcił
się pod kierunkiem najwybitniejszych geografów tego czasu, jak: A. K irchhoffa, Fischera, Gerlanda, Richthofena i t. d. Ju ż podczas studjów uniwersyteckich Hettner głęboko interesował
się zagadnieniami metodologji geografji, w owym czasie jeszcze bardzo słabo rozwiniętej. T o
też większość jego prac poświęcona była tym właśnie zagadnieniom. Po obronie rozprawy dok
torskiej w 18 8 1 roku na temat „K lim a t Chile i zachodniej Patagonji“ wyjeżdża d oP ołud . A m e
ryki, gdzie w latach 18 8 2— 84 bada A n d y kolumbijskie. W rezultacie te) podróży pojawiła się
bardzo wartościowa praca p. t. „R eisen in den K olum bianischen A n den “ . Po powrocie do oj
czyzny, w roku 1887 rozpoczyna wykłady na lipskim uniwersytecie. Lata 1888— 90 znów spędza
w podróżach po Połud. Am eryce, głównie w Chile, Peru, Boliw ji i Brazylji. W 1894 otrzymał no
minację na nadzwyczajnego profesora w Lip sku, a 1897 został profesorem zwyczajnym w T ü 
bingen. Następnie przechodzi do uniwersytetu w H eidelbergu, gdzie pozostaje aż do 1928 roku,
t. j. do czasu, kiedy z w ysługi lat przeszedł na emeryturę. Głęboka erudycja, nadzwyczajna
jasność m yśli krytycznej, serdeczny stosunek do m łodzieży, przyciągają do Hettnera bardzo
licznych uczniów nietylko z N iem iec, ale i z w ielu państw świata. W 1895 roku Hettner staje
na czele znanego pisma geograficznego „G eographische Z eitsch rift", gdzie przeważnie ukazywały
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się jego wartościowe prace z metodologji i innych zagadnień geogra
ficznych. W rozprawach tych stwarza Hettner nową ideologję i nowy
kierunek geograficzny, który nazywamy „krajobrazow ym “ . K ierun ek
ten opanował bardzo znaczną ilość pracowników na polu geograficznem i dziś niewątpliwie jest najbardziej rozpowszechniony po całym
niemal świecie. Rozpraw y i artykuły, drukowane w różnych czasopi
smach z zakresu metodologji i systematyki geografji, były zebrane,
przerobione i wydane przez Hettnera w bardzo obszernem dziele
p. t. „D ie Geographie, ihre Geschichte, ihr W esen und ihre M ethoden" (Breslau, 1927). Dzieło to jest uważane obecnie za jedno z naj
bardziej podstawowych i wartościowych z zakresu metodologji

współczesnej geografji.
W roku 1905 Hettner określił geografję, jako naukę chorologiczną o powierzchni ziemi,
wyjaśniającą jej miejscowe odrębności i rozpatrującą ją jako kompleks części świata, krajów,
krajobrazów i miejscowości. Badając historję rozwoju geografji, możemy stwierdzić, że już
poprzednio istniały określenia geografji, jako wiedzy o krajach i miejscowościach. W później
szych czasach istniał zupełnie wyraźny kierunek chorograficzny, o którym szczegółowo m ówi
liśm y poprzednio. W każdym razie wszystkie poprzednie ujęcia chorograficzne były naogół
jednostronne i błędne, gdyż ujmowały zjawiska powierzchni ziemi jedynie zewnętrznie, form alnie,
przyjmując je jako zjawiska statyczne. Kierunek krajobrazowy w podstawie swej operuje me
todą chorologiczną, lecz nie chorograficzną. Nie umiejscowienie rozmaitych objektów na po
wierzchni ziemi ma na celu wykazać geografja, ona ma na celu zrozumieć i w yjaśnić te objekty, jako pochodne tego umiejscowienia, w którem dany objekt się znajduje. K ażd a realna
przestrzeń jest wypadkową wzajemnych ustosunkowań czynników fizycznych, biologicznych
i socjalnych, tworzących rzeczywistą treść tej przestrzeni. Chorografja więc ujm uje lokalizujące
się zjawiska opisowo, a chorologja tłumaczy je, wyjaśnia, szuka przyczyn i skutków. Stąd w ła
śnie powstaje próba uzasadnienia geografji, jako dyscypliny chorologicznej, która bada prze
strzenne ustosunkowania zjawisk. Próba ta stała się podstawą pracy metodologicznej prof. A .
Hettnera, która jest właściwie syntezą poprzedniego rozwoju geografji. T ę koncepcję prze
strzennego rozmieszczenia Hettner utożsamia z krajoznawstwem, o którem mówi, co następuje:
„Przez krajoznawstwo nie należy rozumieć tylko specjalnie krajoznawstwa, t. j. znawstwa p o 
szczególnych krajów i krajobrazów, lecz ogólne porównawcze badanie krajów “ .
Zgodnie z poglądami Hettnera, „geografja nie ogranicza dziedzin swego badania do jakie
gokolwiek królestwa przyrody lub ducha, lecz rozpatruje wszystkie szeregi i form y zjawisk,
istniejące na powierzchni ziemi, o ile w niej zwraca się uwagę na fakty przestrzennego rozpo
wszechnienia, wzajemnego w pływu i związku przyczynowego pomiędzy rzeczam i“ . Tłum acząc
to stanowisko, otrzymamy, że geografja bada rozmieszczenie wszelkiego rodzaju zjawisk i form
na powierzchni ziemi, wyjaśnia prawa i związki, istniejące między rozpowszechnieniem tych
form i zjawisk, oraz przyczyny, które je wywołały. Badaniu geografji podlegają, zgodnie z Hettnerem, nietylko zjawiska przyrody fizycznej, lecz także przejawy materjalnej i duchowej dzia
łalności zamieszkujących ją organizmów, włączając w to człowieka. Ponieważ koło zjawisk i form
jest nieskończenie wielkie i nie można objąć wszystkiego, więc Hettner wskazuje, że dla geo
grafji są ważne takie przedm ioty i zjawiska, które występują nie pojedynczo, lecz w związku
z innemi. W obec tego, że widzialnym wyrazem faktów i zjawisk, zachodzących na jakiejkol
wiek określonej działce powierzchni ziemi, jest jej krajobraz, to końcowe zadanie geografji polega
na opisie i badaniu krajobrazów, tak naturalnych, jak i kulturalnych. Stąd więc celem geografji
według poglądów Hettnera nie jest „poznanie ziem i“ , lecz „poznanie ziem ", albo jeszcze lepiej,
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poznanie krajobrazów. W ychodząc z takich
założeń, Hettner uważa, iż nauka o krajo
brazach jest niczem innem, jak zwykłem kra
joznawstwem. G eografja staje się prawdziwą
nauką dopiero po wzięciu za podstawę studjowania naturalnych jednostek, jako krajo
brazy. Tym czasem , jak zauważa Hettner,
„kraje“ , któremi zajmuje się krajoznawstwo,
są sztucznie wyodrębnionem i kompleksami,
pozbawionemi granic naturalnych. Z punktu
widzenia geograficznego, kraj jest całym
kompleksem
geograficznych
krajobrazów.
Krajoznawstwo, ułożone podług państw —
jest już geografją polityczną. Jeden z w ybit
nych zwolenników tego kierunku, rosyjski
profesor L . Berg, wyjaśniając jego przesłanki,
tak określa istotę geografji: „G eo g rafji w udziale przypadają studja zgodnych z pra
wami ugrupowań rzeczy na powierzchni
ziemi, lub też, jak zwykle mówią, badanie
krajów. Dokładniej geografja jest nauką
Józef Łukaszewicz.
0 krajobrazach geograficznych“ .
A . Hettner i zwolennicy tego kierunku wychodzą z tego założenia, że otaczająca nas prze
strzeń zapełniona jest niezliczoną ilością przedmiotów, wśród których niema dwóch zupełnie
jednakowych. A żeby mieć możność orjentowania się w tej różnorodności, trzeba wprowadzić
do niej pewien logiczny porządek, wykazać podobieństwa i połączyć w jedną grupę, a grupy
te złączyć w pewien system . W otaczającym nas świecie istnieją jednak takie różnorodności, które
nawet na pierw szy rzut oka w ydają się naszemu wzrokowi w wyraźnie uporządkowanej postaci;
takiemi są n. p. geograficzne krajobrazy. W przyrodzie jednak, w edług przekonania Hettnera,
niema samodzielnych ugrupowań, gdyż wszystko połączone jest jedno z drugiem . T ak n. p.
gleba jest produktem oddziaływania roślin i zwierząt na powierzchniowe horyzonty skorupy
ziemskiej, przytem typ pokrowca gleby zmienia się w zależności od ukształtowania powierzchni
1 klimatu. Poza zjawiskami przyrody naturalne ugrupowania otrzym ują zupełnie inną postać
pod w pływem działalności człowieka. W obec tego, że wszystkie ugrupowania są podporządko
wane pewnym prawidłowościom , powinna istnieć nauka, któraby zajęła się opisem tych pra
widłowości, opisem tego, co nazywam y geograficznem i krajobrazam i. Zadania te bierze na siebie
geografja.
Pod nazwą krajobrazu geograficznego należy rozumieć obszar, na którym charakter ukształ
towania, klimatu, roślinnego pokrowca, świata zwierzęcego, ludności i wreszcie kultury czło
wieka łączą się w jedną harmonijną całość, typowo powtarzającą się na przestrzeni pewnej kra
jobrazowej strefy ziemi.
K lim at, gleba, ukształtowanie, roślinność, świat zwierzęcy, człowiek — te wszystkie elementy
w pływają na krajobraz. L ecz również odw rotnie: krajobraz oddziaływa swoją drogą na wszyst
kie wyliczone czynniki. I tak, las stwarza wewnątrz siebie specjalny m iejscow y klimat, różniący
się od klimatu polan leśnych i od klimatu okolicznych pól i stepów. Słonecznego światła w lesie
jest mniej. G leba latem jest chłodniejsza, zimą cieplejsza, niż w polu. W dzień w lesie latem
jest chłodniej, niż w polu. Szybkość wiatru znacznie mniejsza i t. d. Słow em , w lesie klimat

S T A N ISŁA W NOW AKOW SKI

znacznie się różni od tego klimatu, który otrzym ali
byśm y na tem samem miejscu, gdyby las wyrąbano.
Krajobraz w pływa również na kształty reljefu: w ystar
czy przypomnieć, jak oryginalne jest ukształtowanie
w pustyniach, na śniegowych obszarach wysokich gór,
w tundrze i t. d. Słowem , w danym krajobrazie widzim y
wzajemne kompletne przystosowanie się wszystkich jego
elementów. M ożna więc powiedzieć, że w każdym kra
jobrazie części warunkują całość, a całość w pływ a na
wszystkie części. Jeżeli zm ienim y jakikolwiek składnik
krajobrazu, to zmieni się cały krajobraz. N . p. zaoranie
stepów nietylko narusza pokrowiec glebow y i niszczy
naturalną roślinność stepową, lecz w pływ a na ustrój
wód gruntowych, na rozmieszczenie pokrowca śniego
w ego, na charakter erozji.
Krajobraz, jak wszystko w przyrodzie, nie jest czemś
niezmiennem. Zm iany krajobrazów byw ają według L . Ber
ga dwóch typów : odwracalne i nieodwracalne. D o liczby
odwracalnych zmian należą sezonowe zm iany w przyrodzie:
wiosenne kwitnięcie roślin, zjawienie się liści na drze
wach, w ylew y rzek, przekwitanie roślin, opadanie liści, zja
wienie się pokrowca śnieżnego, zamarzanie basenów i t. d.
T e cykliczne procesy nie wnoszą istotnie nic nowego do
ustalonego porządku rzeczy. Inaczej reagują krajobrazy na katastrofalne w ypadki w przyrodzie:
trzęsienia ziemi, wulkaniczne wybuchy, nadzwyczajne rozlewy rzek, albo też posuchy, pożary
od piorunów, najście szkodliwych owadów i t. d. Lecz nawet po tych wypadkach krajobraz,
pozostawiony sam sobie, powraca w przybliżeniu do stanu, który istniał przed katastrofą. Inny
typ zmian krajobrazu należy do nieodwracalnych, czyli postępowych. Tego rodzaju zm iany
występują przy obecności stałych, jednostronnych zmian w geograficznem otoczeniu: przy po
stępowej zmianie klimatu, przy zmianach powierzchni ziemi od podniesień i opuszczeń, transgresyj i regresyj morza, wysuwania i cofania się pokrowca lodowcowego, od pracy rzek, lodu,
morskiego przypływu, od długotrwałej działalności człowieka. Powrót do stanu poprzedniego
przy takiego rodzaju zmianach krajobrazu nie odbywa się. T ak np. jeziora stopniowo zostają
zaniesione, zarastają roślinnością i zamieniają się w bagna; grunty wyługow ują się; las nasuwa
się na step i t. d. Poza działalnością człowieka, zmiany klimatu w ywierają najpotężniejszy w pływ
na zmianę krajobrazu.
Krajobrazy można ugrupować w pewne „krajobrazowe strefy“ , które posiadają w przybli
żeniu rozpowszechnienie zależne od szerokości geograficznej. N a północnej półkuli, począwszy
od północy, rozróżniamy na nizinach następujące krajobrazowe strefy: tundry, lasy chłodnoumiarkowanego klimatu, stepy, półpustynie, pustynie umiarkowanego klimatu, kraje śródziem 
nomorskie, lasy cieplo-umiarkowanego klimatu, podzwrotnikowe stepy, zwrotnikowe lasy w il
gotne. Oprócz tego można wyodrębnić krajobrazy górskie. Również krajobrazy wodne można
rozbić na szereg stref. K rajobrazy dzielą się jeszcze na drobniejsze pododdziały, czyli regjony.
Przy opisie geograficznego krajobrazu zwolennicy tego kierunku przedewszystkiem podają
zasadnicze cechy danego krajobrazu, jego granice, oddziaływanie zewnętrznego środowiska na
krajobraz i krajobrazu na środowisko, stosunek do innych krajobrazów tej samej strefy, historję
rozwoju i zmianę krajobrazów.
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U ogólniając naukę o krajobrazach, musimy
przytoczyć jeszcze następujące wyjaśnienia sa
mego Hettnera. „ T o , co w historji znaczy epo
ka i okres, to samo znaczenie w geografji ma
miejscowość i krajobraz. Jak w historji chodzi
0 to, by żywo odtworzyć istotę pewnego czasu,
tak i w geografji chodzi o odtworzenie istoty
krajobrazu. W tem leży jej wartość kształcąca,
ponieważ człowiek wykształcony musi również
rozumieć i znać zarówno czas, w którym żyje,
jak i otoczenie, w którem żyje“ .
„T re ść geografji składa się z wielkiej ilości
zjawisk wszystkich królestw przyrody, które są
nierówno podzielone na powierzchni ziemi i
które w każdym kraju i w każdej poszczególnej
miejscowości w szczególny sposób się stykają,
tak, że przeto każdy kraj i każda miejscowość
posiada swoje szczególne oblicze. G eografja
dzięki temu posiada dwa zasadnicze punkty w i
dzenia, które dopiero we wspólnej łączności w y
twarzają jej istotę. Punkt pierwszy widzenia po
lega na różnorodności miejscowości w obrę
bie tego samego kręgu zjawisk. Punkt dru
gi — współistnienie i oddziaływanie wza
jemne zjawisk w poszczególnych m iejscowo
ściach ziemi. Z powiązania tych dwóch punk
W. W. Dokuczajew.
tów widzenia tworzy się gmach naukowy geo
grafji, jako nauki“ .
D o stworzonego przez Hettnera krajobrazowego kierunku przyłączyło się bardzo wielu w y
bitnych geografów, jak Banse, Schliitter, Philippson, Borzow i t. d. Obecnie szkoła Hettnera
może być uznana za panującą w naukowej i szkolnej literaturze. Głów na zaś zasługa Hettnera
polega na tem, że wyzwolił on geografję zarówno od balastu encyklopedyczności, odzie
dziczonego po przeszłości, jako też — od nieokreślonego stanowiska między przyrodniczemi
1 humanistycznemi naukami, wskazawszy jej samodzielne stanowisko wśród innych nauk i opra
cowawszy charakterystyczne i właściwe dla niej metody.
W Polsce większość współczesnych geografów można zaliczyć do tego kierunku. W śród nich
znajdujemy przedewszystkiem jednego z najbardziej zasłużonych pedagogów, prof. Eugenjusza
Rom era, o czem można sądzić z następującego jego określenia istoty geografji: „G eo grafja śledzi
wszystkie stosunki geograficzne. Przez stosunek geograficzny rozum iem y wszelki stosunek,
zachodzący między siłami i rzeczami, który można rozpatrywać ze stanowiska chorograficznego.
Ponieważ wszystkie stosunki ulegają pod w pływ em wewnętrznym i zewnętrznym ustawicznym
zmianom, przeto, oczywiście, poznanie stosunków nie da się pojąć bez badania ich przesz
łości. W badaniu więc geograficznem musi obok przewodniego punktu widzenia chorograficz
nego występować także historyczny punkt widzenia. Ponieważ dalej rozwój wzajemnych
stosunków pom iędzy zjawiskami wykazuje regjonalną zm ienność, przeto jednem z głów
nych zadań geografji jest badanie i poznanie ow ych regionalnych odrębności i dziedzin. Jed n a
kowoż stosunki między zjawiskami zachowują na całej kuli ziemskiej pewne wspólne
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cechy, wyróżnienie przeto pojedyńczych sto
sunków i relacyj nie może się dokonać na dro
dze badania chorograficznego, w tym wypadku
musi się zastosować kry ter ja i metody system a
tycznego badania“ .
Jeszcze skrajniejszym przedstawicielem i w y
razicielem poglądów Hettnera w polskiej litera
turze jest prof. Stanisław Pawłowski, który w ślad
za Hettnerem tak określa charakter geografji:
„G eo grafja jest nauką o pewnych zjawiskach
fizycznych, biologicznych i ludzkich w ich roz
mieszczeniu na powierzchni ziemi, oraz w ich
wzajemnym związku ze sobą i z ziemią, wreszcie
w ich charakterystycznych zespołach na po
wierzchni ziemi, które to zespoły zowiem y krajo
brazami. G eografja jest więc nauką chorologiczną, t. j. nauką o „krajach “ , a tem samem o sto
sunkach przestrzennych. Zadaniem geografji jest
synteza krajobrazowa, a celem porównawcza
geografja kraju i zrozumienie krajobrazów “ . D o
tego samego kierunku z pewnemi zastrzeżeniami
można również zaliczyć prof. Stanisława Lencewicza, autora „K u rs u geografji P olski", pracy
o najwyższym poziomie tego rodzaju prac w ję
zyku polskim, i prof. Jerzego Sm oleńskiego,
autora cennej pracy — „K rajob raz Polski“ .
Bliższa analiza poglądów Hettnera na istotę geografji wykazuje, że pod względem m eryto
rycznym nie przedstawiają one właściwie żadnych momentów zupełnie nowych i oryginalnych,
natomiast w zagadnieniach metodologicznych widać radykalną reformę. W pojęciach geogra
ficznych Hettnera możemy ustalić cztery najgłówniejsze momenty, a m ianowicie: i) moment
chorologiczny, podstawowy, 2) moment syntezy geograficznej, wyrażony w pojęciu o krajo
brazie geograficznym, 3) moment badań porównawczych i wreszcie 4) dążenie do jedności, jed
nolitości nauk geografji. M om ent chorologiczny wysuwał już dawniej na pierwszy plan swych
badań K arol Ritter, który pod tym względem wykazuje zupełne podobieństwo z Hettnerem.
Poglądy Hettnera przedstawiają niejako powrót do Rittera, to też kierunek hettnerowski na
biera charakteru neoritterjanizmu. Naogół w zasadniczych poglądach Hettner niewiele różni
się od poglądów kierunku biogeograficznego, reprezentowanego głównie przez amerykańskich
uczonych. Ram y badania geograficznego określa Hettner nie przez objekt badania, lecz głównie
przez metody chorologiczne. W ten sposób można wywnioskować z definicji Hettnera, że tylko
metoda chorologiczna czyni z geografji naukę samodzielną, podobnie jak chronologiczna metoda
określa istotę i zadania historji. W zapatrywaniach tych tkwi główny błąd Hettnera i jego naśla
dowców, gdyż negują oni do pewnego stopnia istnienie w geografji właściwej dziedziny badań,
sprowadzając całą sprawę do osobliwości jej metody. W edług nich geografja przedstawia się
jako nauka, która nie posiada swej własnej treści, a staje się nauką samodzielną dopiero dzięki
specjalnej metodzie chorologicznej. Geografję odróżnia od innych nauk nie metoda, lecz przed
miot i treść badań, wyraźnie zakreślone ramy, w granicach których ona pracuje.
Bardzo słabo potraktowany jest u Hettnera moment historyczny. D la osiągnięcia sw ych ce
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lów geografja musi stosować nietylko metodę chorologiczną, ale także metodę chronologiczną. Je 
żeli np. studjujem y drzewo, to nie możemy ogra
niczyć się do jego wierzchołków, lub korony, a bezwątpienia zwrócim y się przedewszystkiem do ko
rzeni. Dlaczegóż m am y odcinać w życiu ludzi i Ży
wych organizmów ich przeszłość od teraźniejszo
ści? K ultu ra przekształca się i rozwija również
dialektycznie, jak i przyroda, jak życie całego
wszechświata.
Idea dynam iki, idea ewolucji należy do me
todologii tak hum anistycznych, jak i przyrodni
czych nauk. H istoryczny punkt widzenia, jak to
słusznie wnioskuje W. M . D avis i E . de M artonne, okazał się bardzo owocnym , w szczegól
ności przy studjowaniu kształtu, w bio- i antropogeografji. „O becnie opis form powierzchni
ziemi — powiada de M artonne — wydaje się nam
nieodłączny od w yjaśnienia ich powstania, a to
wyjaśnienie przypuszcza studjowanie ich przesz
łości. Zasługi geografów amerykańskich polegają
na tem, że potrafili oni specjalnie wyodrębnić
to zagadnienie. Obecnie patrzym y na kształt, jako na przeistaczający się stopień mniej lub więcej
długotrwałego rozwoju, a w ystygłe widocznie kształty ziemi zamieniają się dla nas w żyjące“ .
Hettnera zwykle nie interesuje bieg rozwoju procesu jako takiego, lecz tylko pochodzenie opi
sywanego zjawiska, co wcale nie jest to samo. W ten sposób strona dynamiczna zjawisk odpada,
a pozostaje tylko zagadnienie pochodzenia, co jest łatwiejsze do połączenia z traktowaniem zja
wisk geograficznych, jako zjawisk statycznych. N a konieczność uwzględnienia momentu dyna
micznego zupełnie słusznie zwrócił uwagę w swoim czasie W acław Nałkowski w następujących
słowach: „N au ka o ziemi nie może poprzestać na rozpatrywaniu zjawisk chwili obecnej, musi
ona przyjąć pod uwagę element czasu, rozwoju, bez tego zjawiska byłyby niezrozumiałe“ .
K ie ru n e k geozoficzny.
W Niem czech, w Rosji i w innych krajach naśladowcy Hettnera poszli dalej od sa
mego twórcy kierunku krajobrazowego, tworząc w ten sposób swój odrębny kierunek, który
można określić, jako geozoficzny. N ajw ybitniejszym geografem tego kierunku niewątpliwie
jest prof. Banse, który w „Peterm anns M itteilungen“ za 1 9 1 2 rok dał zupełnie wyraźne w yja
śnienie swych pojęć o celach i zadaniach nowoczesnej geografji.
„W szystkie nauki — pisze Banse — rozpatrują poszczególne dziedziny realnego i duchowego
bytu, mało, albo też wcale, nie interesując się związkiem m iędzy sobą. Jed na tylko filozofja
obejmuje wszystko, lecz jej dziedzina jest nieskończona. Pow inna w ięc istnieć dyscyplina, któraby ograniczyła swoją treść do filozoficznego rozpatrzenia konkretnych zjawisk ziemskich,
to — geozofja czyli geografja. W przeciwieństwie do filozofji, geografja ma do czynienia tylko
z widzialną, realną rzeczywistością 1 na tem jedynie polega ograniczenie jej treści. W granicach
litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery każde zjawisko bez w yjątku może być przedmiotem
geograficznego badania. Lecz takie rozpatrzenie nie ogranicza się do odosobnionego zjawiska,
gdyż geografja bada zawsze kilka zjawisk lub objektów pod tym sam ym kątem widzenia. D la
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niej ważne jest wszystko, co na ziemi istnieje, lecz nie jako zjawisko pojedyńcze, lecz w związku
i zależności od innych zjawisk. Podstawa geografji nie jest więc przedmiotowa, lecz czysto
duchowa. Inne nauki burzą jedność istniejącą na kuli ziemskiej, jedna tylko geografja z ułamków
wznosi coś całego. Z tego powodu geografja przedstawia naukę monistyczną i nie może być
rozdzielona na fizyczną, biologiczną i antropogeograficzną. Rozdział materjału w geografji można
przeprowadzić tylko o tyle, o ile jest on dany przez samą ziemię, t. j. podług części świata, kra
jów, okręgów i t. d .". Z takich przesłanek wynikałoby, że istotną geografję stanowi jedynie kra
joznawstwo, czyli badanie poszczególnych naturalnych regjonów. M aterjał geograficzny winien
być podzielony regjonalistycznie, natomiast dość często spotykane grupowanie materjałów
według poszczególnych kategoryj przedmiotów lub zjawisk, np. badanie osobno rzek, gór, ro
ślinności, produktów gospodarczych i t. d. jest z punktu widzenia Bansego niedopuszczalne.
Stąd w ypływałby wniosek, że ogólna nauka o ziemi powinna być skasowana. Stanowisko takie
Banse tłumaczy w następujący sposób. „O gólna nauka o ziemi przedstawia tylko kruche, po
zbawione wewnętrznego związku, zbieranie faktów, które organicznie nie mogą być powiązane,
i tylko przestrzenne zjednoczenie tychże może dać geografja. W ogólnej nauce o ziemi prze
waża pojęcie objektu, podział materjału odbywa się podług poszczególnych objektów, a to na
rusza organiczną jedność otoczenia ziemi. Badając poszczególne zjawiska, geograf przenika do
dziedzin innych nauk: geologji, meteorologji, historji, socjologji i t. d. i oddala się od swego
właściwego celu“ . Geografja jest monistyczną filozofją otoczenia ziemi (geozofją), badającą
podług jednorodnej metody całą rzeczową treść tego otoczenia pod kątem widzenia przestrzen
nego rozmieszczenia, związku wzajemnego i w pływ u wzajemnego, wchodzących w jej skład
objektów. Wiele z poglądów Bansego głosił już poprzednio w zarysie Hettner. N a uwagę za
sługuje głównie wysoka ocena krajoznawstwa. Krajoznawstw o, jak wskazuje Banse, jest taką
samą geografją, jak i ogólna nauka o ziemi, i stoi wcale nie niżej od tej nauki tylko dlatego,
Że zajmuje się ona badaniem pewnego odcinka powierzchni ziemi. W obecnym czasie posiadamy
już długi szereg monografij, poświęconych poszczególnym krajom i wyróżniających się wysoką
wartością, jak np. praca Philippsona, artykuły Teobalda Fischera, Pencka o Niem czech, Vidal
de la Blache'a o Francji, Smoleńskiego i Lencew icza o Polsce i t. d.
Naogół poglądy Bansego i jego zwolenników (np. prof. W . Gerynowicza) sprowadzają się do
następujących pojęć: chorologja w czysto geozoficznem pojęciu jest w łaściwą geografją, geografja
jako nauka monistyczną jest tylko jedną, na części poszczególne dzielić jej nie można, a jedynym
jej dzielnikiem może być moment regjonalny; ogólna geografja, ogólna nauka o ziemi powinna
być wyeliminowana z zakresu zagadnień geozofji; niewłaściwa i niedopuszczalna więc jest na
zwa „nauki geograficzne".
Jako reakcja przeciwko jednostronnemu hołdowaniu ogólnej nauce o ziemi, odchylenie
w stronę krajoznawstwa dało niewątpliwie owocne rezultaty, przeciwstawiając niedostatecznemu
określeniu samego przedmiotu, mglistości i małej konkretności, często obserwowanych w trak
tatach ogólnej nauki o ziemi — konkretne, gruntowne badanie ściśle określonego terytorjum .
Jak sam Hettner, tak i długi szereg innych uczonych, uważają, w przeciwieństwie do poglą
dów kierunku geozoficznego, sprowadzenie geografji do jednego specjalnego krajoznawstwa za
jednostronne. Poznanie oblicza ziemi nie może ograniczać się do badania części powierzchni
ziemi, naturalnych regjonów lub krajobrazów, a powinno dać jej całkowity obraz. Sam Hettner
wyraźnie wskazuje, że „geograficzna synteza nie powinna koniecznie mieć charakteru pełnego
opisu jakiegokolwiek naturalnego regjonu, lecz, że może ograniczyć się do rozpatrzenia jakiej
kolwiek jednej grupy zjawisk. Pozatem niema konieczności ograniczać ją ramami jed
nego kraju, lecz może ona być rozpowszechniona również na powierzchnię całej ziem i". Takie
przeciwstawiające się poglądom Bansego stanowisko jest zupełnie słuszne, gdyż nawet w łaści
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wości samego krajobrazu, który powinien być nietylko prostym opisem, ale i wytłumaczeniem,
wym agają znajomości zjawisk i praw działających na całej kuli ziemskiej. Ponadto, jak zupełnie
słusznie twierdzi prof. A . K ru ber, krajobrazy rozmieszczone są na powierzchni ziemi w pewnym
porządku, wyjaśnienie więc prawidłowości w rozmieszczeniu krajobrazów jest jednem z głów
nych zadań ogólnej nauki o ziemi. K ru b e r dochodzi do wniosku, że końcowym celem geografji
jest zupełny, wszechstronny opis oblicza ziemi i wytłumaczenie praw, które warunkują osobli
wości tego oblicza. Stanowisko więc Bansego co do żądania wyelim inowania ogólnej nauki
o ziemi, oraz długi szereg innych jego koncepcyj trzeba uznać za bezpodstawne.
D o skrajnych zwolenników szkoły Hettnera można również zaliczyć niemieckiego geografa
Siegfrieda Passarge’a. N a podstawie rozumowań geograficznych Passarge przychodzi do wniosku,
Że klimat w yw arł największy w pływ na rozwój kultury, w szczególności kultury maszyn, prze
ciwko któremu to rozwojowi występuje on bardzo nieprzychylnie. Powiada Passarge, że zasadniczem złem kultury maszyn jest nadprodukcja ludzi słabych, nerwowych, którzy nie mogą
sprostać wym aganiom życia. T o też nic dziwnego, że wynalazcę maszyn uważa za najwięk
szego przestępcę. T o , co dla ludzkości jest niemal największem dobrem, jak postęp techniki,
nauki i m edycyny, która rok rocznie chroni tysiące ludzi od śm ierci, są to, zdaniem Passarge’a,
właśnie te czynniki, które rzucą ludzkość w przepaść. Stąd też Passarge stawia sobie pytanie,
czy nie możnaby to zło zasadnicze, to jest rozwój kultury i cywilizacji usunąć, a z tern także
degenerację ciała i ustroju nerwowego wyelim inować, a co najmniej osłabić. Jego zdaniem, po
winno się dążyć do tego, aby przez wym arcie wszystkich chorych i słabych usunąć przeludnienie,
oraz przedsięwziąć środki, aby uniezależnić się od przywozu zagranicznego. T o też ustala po
pierwsze, aby zaprzestać produkcji w tych gałęziach, gdzie surowce sprowadzać trzeba z zagra
nicy, następnie, aby zakazać przywozu wszystkich środków żywnościowych, wówczas wszelka
nadprodukcja ludzi zostanie usunięta przez głód, oraz aby zabronić leczenia wszelkich chorób,
których szkodliwe skutki przechodzą na potomstwo i powodują degenerację rasy, jak również
zakazać wszelkich środków zwalczających epidemję. Dalej uważa Passarge za konieczne znieść
wszelką opiekę socjalną, ma tu na m yśli głównie szpitale i tym podobne instytucje, które osła
biają walkę o byt, oraz uważa za konieczne udzielać zezwoleń na zawieranie związków małżeń
skich tylko na podstawie dodatnich badań lekarskich. W reszcie w ypowiada się za przeprowadze
niem radykalnej reform y szkolnej, w której program ie byłyby postawione ćwiczenia ciała na pierwszem miejscu, w edług reguły, że naprzód wychowanie fizyczne, a potem um ysłowe, to znaczy,
Że na drugiem m iejscu powinna stać wiedza, a jako ostatni punkt stawia żądanie, aby znieść
przymus uczęszczania do szkoły. Wskazuje przytem , że liczba przedmiotów oraz miara w y
magań powinny być zredukowane do połowy, na pierwszem zaś miejscu powinny stać gimna
styka, gry, sport, które rozwijają odwagę, poczucie honoru, elastyczność ciała, stanowczość.
Passarge uważa, że podobną reform ę szkolną m ógłby przeprowadzić sam rząd, a co do pozo
stałych punktów, to możliwość przeprowadzenia ich wyjaśnia w następujący sposób. Przedewszystkiem twierdzi on, że naprzód trzeba wyróżnić dobro narodu i państwa, a następnie dopiero
Życzenie jednostki i rodziny. O czywiście, że pom iędzy jednem a drugiem jest wielka różnica,
w każdym razie dobro państwa idzie przed tem drugiem . Interesy ich przeciwstawiają się, ale
to przeciwstawienie jest tylko pozorne. Zarówno dobro narodu, jak i państwa wym agają, aby
naród był zdrowy na ciele i duchu. T o też Passarge mówi, że trzeba, aby każdy obywatel był
gotowy poświęcić życie nietylko w walce za ojczyznę, ale każdy obywatel również ma obowią
zek dać umrzeć jednostkom takim, które są chore, a których istnienie może być utrzymane je
dynie dzięki zabiegom lekarskim. G d y b y taki pogląd uzyskał uznanie, to wówczas, zdaniem
Passarge’a, zrobiłoby się ogrom ny krok naprzód i z pewnością nie przykładanoby tak wielkiej
wagi do życia ludzi bezwartościowych, jak to się często zdarza w czasach obecnych. O ile po
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glądy Passarge’a na w pływ y różnych czynników geograficznych na życie społeczne człowieka
i jego działalność, wypowiedziane w jego pracach: „Lan dschaft und K ulturentw icklung m unseren Klim abreiten“ i „D ie Landschaftegürtel der E rd e“ , są słuszne i trafne, o tyle jego geozoficzne wnioski są zbyt skrajne i w pewnych momentach nabierają paradoksalnego charakteru.
Nie będziemy analizować wielu niedorzeczności, zawartych w tych wnioskach, zauważym y, iż
są one dobrym przykładem tego, jak nie można przesłanek biologicznych i geograficznych stoso
wać do praktycznej polityki społecznej. Chcem y tylko podkreślić, że Passarge całokształt obec
nej kultury i stosunków społecznych sprowadza do praw biologicznych, zapominając, iż proces
życia społecznego, politycznego i umysłowego nie jest wyłącznie uwarunkowany prawam i biologicznemi i geograficznemi, lecz głównie sposobem produkcji i życia materjalnego wogóle. Zada
niem cywilizacji nie jest wcale, jak zdąża ku temu Passarge, walka z kulturą maszyn, lecz zmiana
systemu pracy, gdyż nie maszyny jako takie są złem, lecz dzisiejszy ustrój gospodarczy. W każ
dym razie rozwój społeczny powinien tylko postępować naprzód, a nie cofać się wstecz do form
barbarzyństwa. D o tak paradoksalnych wniosków Passarge nie doszedłby, gdyby, miast badania
zjawisk społecznych pod względem praw biologicznych, przeprowadził je pod względem w pły
wu, wywieranego przez warunki materjalne i środki pomocnicze produkcji. D o Passarge’a można
w zupełności zastosować następujące słowa prof. W . Som barta. „W szyscy, którzy biorą jaki
kolwiek udział w losach ludzkości i istnieniu kultury, bezwarunkowo zainteresować się powinni
ekonomiką, ponieważ pojąć powinni, że całe życie ludzkie i kultura, zbudowane są na podsta
wach ekonomicznych, i inaczej nie mogą dociec ich wewnętrznego bytu, jeżeli nie mają pojęcia
0 istocie stosunków gospodarczych“ . Reprezentantem pokrewnego kierunku geozoficznego
w Anglji jest Henry W ilson.
Kierunek regjonalistyczny.
N iem a może nauki, w której charakter narodowy występowałby równie wyraźnie, jak w geografji. We Francji twórczość geograficzna była bardzo owocna przedewszystkiem w dziedzinie
geografji opisowej, usiłującej odtworzyć regjonalne krajobrazy powierzchni, tak własnej ojczyzny,
jak i globu, w całej ich złożoności. Spis najbardziej godnych uwagi dzieł geograficznych, które
ukazały się w ostatnich latach, przynosi przedewszystkiem studja regjonalne. Zauważa się szcze
gólnie wielką liczbę dzieł, poświęconych ziemi francuskiej i jej kolonjom. Pod względem po
glądów na istotę geografji, francuska szkoła w znacznym stopniu zbliża się do amerykańskiego
kierunku biogeograficznego, lub fizjograficznego, w ostatnich zaś latach zauważa się bardzo
znaczne odchylenie w stronę kierunku socjologicznego. Pod względem metodologicznym szkoła
francuska wykazuje do pewnego stopnia pokrewieństwo z kierunkiem krajobrazowym . W obec tego,
iż szkoła francuska rozwijała się samodzielnie i nabrała pewnych cech swoistych i oryginalnych,
przeto wydzielam y ją w odrębny kierunek, nazywając go regjonalistycznym , ze względu na
przeważający charakter tego rodzaju prac geograficznych. Od regjonalizmu niemieckiego, stwo
rzonego przez Hettnera, szkoła francuska różni się tem głównie, że ujęcie regjonalne jest dla
niej nie treścią i istotą geografji, lecz jedynie metodą. G łów na rola w ożywionym ruchu badań geo
graficznych we Francji przypada prof. Paw łowi V idal de L a Blachę. Jego zainteresowanie dla geo
grafji datuje się od 18 72 roku. Studjuje on starannie najpierw dzieła Hum boldta i Rittera, na
stępnie dużo podróżuje po Europie. Pod w pływem literatury i własnych obserwacyj zwolna doj
rzewa jego własna koncepcja geografji człowieka. W przeciągu swego pracowitego życia napisał
1 opublikował wiele wartościowych artykułów i wiele bardzo cennych dzieł. Jego atlas, nadzwy
czajnie starannie opracowany i bogaty w dane fizyczne i statystyczne, przez dłuższy czas był naj
lepszą pracą tego rodzaju w nauce francuskiej. Założone przez niego „ L e s Annales de Géograp hie“ , wychodzące przy współpracy tak w ybitnych sił, jak M arcel D ubois, Em . de M argerie
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i prof. Gallois, były jednem z najbardziej cenionych cza
sopism tego rodzaju. Po jego śm ierci w 1 9 1 8 roku redak
cję objęli prof. de M artonne i Albert Dem angeon. Na
łamach roczników ukazywały się prawie wszystkie najwy
bitniejsze prace i rozprawy francuskich geografów. Bibljografja roczna, dawana jako suplement, stała się pod kie
rownictwem L . Raveneau doskonałem źródłem informacyjnem.
Poza „A tlasem “ i przeglądem geograficz
nym , znaczenie V idal de L a Blache'a dla nauki francuskiej
spotęgowało się dzięki jego w ybitnym pracom. S ą to:
„A utour de la Fran ce“ , „É tats et nations de l’E u rop e“ , a
zwłaszcza jego godny podziwu „T a b leau géografique de la
Fran ce“ , napisany jako wstęp do „H istoire de Fran ce“
i ponownie osobno w ydany z mnóstwem ilustracyj. Praca
ta, pod wielu w zględam i oryginalna i wszechstronnie ujm u
jąca zagadnienia geograficzne, dotąd jeszcze wyraża kla
syczne przedstawienie m etody regjonalnej. Jednakże wpływ
Vidal de L a Blache’a zaznaczył się przedewszystkiem dzięki
jego wykładom , najpierw w École Norm ale Supérieure
(1897— 98), a potem w Sorbonie aż do śm ierci, gdzie
Paweł Vidal de La Blachę,
posiadał bardzo liczne grono słuchaczy, z pośród których
wyszło wielu znakomitych geografów. W ykłady jego z geografji człowieka zostały opublikowane
wkrótce po śm ierci p. t. „ L a géographie hum aine“ . T u w całej pełni wyraził się jego żywy
umysł, skłonny do wszechstronnych poszukiwań, do głębokiego i gruntownego badania.
Nowoczesna koncepcja geografji człowieka miała w osobie V idal de L a Blache'a najbardziej
świetnego rzecznika. W edług niej głównym celem geografji jest studjowanie przyczyn i skut
ków w odpowiednich zjawiskach, a potem skoordynowanie i ustalenie ogólnych zasad przez porów
nawcze badanie rozmaitych części kuli ziemskiej. Pod koniec swego życia pisał V idal de L a Blachę:
„geografja, otrzym ująca swą inspirację, podobnie jak i inne nauki przyrodnicze, z idei jedności
ziemskiej, ma za swoją specjalną misję znalezienie tak fizycznych jak i biologicznych praw, które
rządzą światem, w ich zastosowaniu do różnych części św iata“ . N ie będąc deterministą, Vidal
de L a Blachę w poszukiwaniu związku między człowiekiem a jego otoczeniem znajduje, że wiele
innych czynników, poza bezpośredniem i warunkam i środowiska, również w yw iera swój efekt.
Człowiek jest czynnym agentem, wszystkie w ięc ludzkie fakty nie mogą być jedynie uwarunko
wane przez środowiska. Jego sposób życia jest wynikiem nie nakazów środowiska, lecz uza
leżniony jest od kompleksu czynników socjalnych, historycznych i psychologicznych. V idal de
L a Blachę uważa też za konieczne oparcie się na geologji i historji. „M o st — powiada on —
pomiędzy geologją i historją jest utworzony przez geografję“ . W ielka zasługa V idal de L a B la
che'a polega jeszcze na tem, że zrealizował on konieczność szczegółowych syntetycznych studjów
geografji. Oryginalne dzieło francuskiej szkoły geograficznej, założonej i kierowanej przez V idal
de L a Blache’a, jej szczególny przyczynek dla nauki składa się z serji regjonalnych monografij
rozmaitych typów. D o jego zasług na polu geografji regjonalnej trzeba również zaliczyć i kie
rownictwo w redagowaniu nowego w ydania dwunastotomowej „G eo g rafji uniw ersalnej“ (Géo
graphie Universelle) — Elisée R eclus. W tym w ydaw nictw ie V idal de L a Blachę skupił w szyst
kich swoich najzdolniejszych uczniów. T ak np. E . de M artonne opracował Europę środkową,
P. Cam ena d ’Alm eida — europejską i azjatycką R osję, A . Dem angeon W . Brytanję, Belgję
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i Holandjç, J. Brunhes — kraje śródziemnomorskie, E . de M argerie i H. Baulig — Północną
Am erykę i t. d.
Przez dłuższy okres czasu utrzym ywała się na uniwersytecie paryskim tradycja historyczna,
a katedra geografji była tam zajmowana przez historyków. N ajw ybitniejszym reprezentantem
historycznego kierunku był wybitny geograf-historyk Lucien Gallois, który przez dłuższy czas
wykładał geografję w École Norm ale Supérieure i w Sorbonie. Jego praca doktorska, dotycząca
historji geografji niemieckiej („L e s géographes allemands de la Renaissance"), w yrobiła mu opinję
jednego z najwybitniejszych historyków geografji. Pomimo swego zamiłowania do historji, nie
pozostawał on głuchy wobec nowych prądów w geografji i zorganizował w Sorbonie pierwsze ekskursje geograficzne, łącząc znakomicie w tej nowej pracy wielką znajomość historji z zagadnie
niami badania form powierzchni ziemi. Zgodnie z duchem szkoły francuskiej zwrócił on też
baczną uwagę na zagadnienia regjonalistyczne i z pod jego pióra pojawiło się bardzo warto
ściowe dzieło o regjonach naturalnych p. t. „R égions naturelles et noms de p ays" (Paris 1908).
Ogólnie łubiany i szanowany przez studentów i kolegów, L . Gallois został w ybrany na prezesa
towarzystwa geografów francuskich. Dzięki różnorodnym i wartościowym pracom prof. Gallois
można śmiało zaliczyć do grona najwybitniejszych przedstawicieli geograficznej szkoły francuskiej.
Jego zasadniczy pogląd na geografję przebija z następujących słów : „W miarę rozwoju nauk,
szczególnie nauk przyrodniczych, których zadaniem jest badanie różnych rodzajów zjawisk,
w miarę jak nasz horyzont się rozszerzał, dzięki nieustannemu postępowi odkryć, rozwijała się
też możliwość owocnych porównań, coraz bardziej utrwalały się dowody o w zajem nych sto
sunkach wszystkich tych zjawisk jednych do drugich. W szystko to skończyło się utworzeniem
prawdziwej nauki, jaką jest geografja".
Nauczanie geograficzne przez dłuższy czas we francuskich uniwersytetach odbywało się
jedynie na fakultecie filozoficznym (Faculté des Lettres), na którym sąsiadowało z filologją,
a zwłaszcza z historją. K atedra i pracownia geografji fizycznej na uniwersytecie paryskim na
Faculté des Sciences zostały założone dopiero w 1893 roku. M iało to bardzo wielkie zna
czenie i zupełnie zmieniło charakter francuskiej pracy geograficznej. M niej więcej od tego
czasu zmienia się stanowisko geografji i na innych uniwersytetach francuskich. Liczba praco
wników na polu badań geograficznych znacznie się powiększyła, literatura geograficzna w zbo
gaciła się ukazaniem szeregu wartościowych dzieł. Szczególnie zwracają na siebie uwagę
prace o charakterze regjonalnym. Są to: „S a h a ra “ Schirm era, będąca śm iałą, jasną syntezą w ia
domości o wielkiej pustyni, „V alachie“ Em . de M artonne’a, będąca pierwszą m onografją, w któ
rej wszystkie problematy geograficzne były studjowane przez autora na m iejscu; „P iccard ie“ —
A . Demangeona — będąca cennym prototypem opisów regjonów Francji, które następnie idą
po sobie: „F la n d re“ — przez Raoula Blancharda, „ B e rri“ — przez Vachera, „P o ito u “ przez
Passerata, „Basse-Bretagne — przez Cam ille'a Vallaux, „ L e s Paysans de la N orm andie“ przez
Ju les’a Siona, „ L e s Pyrénées M éditerranéennes“ przez M axim iliana S o rre’a i t. d.
W większości tych dzieł studjum geografji fizycznej idzie w parze ze studjum geografji ludz
kiej. Studja geograficzne z dziedziny czystej geografji fizycznej należą do rzadszych, pomimo
impulsu danego przez wykłady uniwersyteckie geografji fizycznej znakomitego prof. A . de Lapparenta. Badania nad rozwojem rzeźby Alp Transylw ańskich (Les Recherches sur l'évolution
du relief des Alpes de Transylvanie) przez E . de M artonne'a jest pierwszą wielką pracą, stosującą
do terenów górskich oryginalne metody szkoły amerykańskiej. W yniki jej zostały później przy
jęte i rozszerzone na cały łańcuch K arp at przez geografów polskich.
Emanuel de M artonne był kolejno profesorem w uniwersytecie w Rennes, Lionie,
a następnie w Sorbonie. B y ł on zapraszany na wykłady i do obcych uniwersytetów. T ak np.
w latach 1 9 1 6 — 1 7 wykładał w Kolum bijskim Uniwersytecie w N ow ym Jorku, w 19 20 roku
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przez jeden semestr wykładał w Cluj (Rumunja). Jed nym z pierwszych uczni prof. Vidal de
L a Blache'a, był prof, de M artonne, który, po
rzuciwszy tradycję szkoły historycznej, poświęcił
się całkowicie badaniom form powierzchni zie
mi. W szystkie więc jego prace naukowe doty
czą zagadnień geografji fizycznej. W ypełniając
odczuwający się brak nowoczesnego podręcz
nika z zakresu geografji fizycznej, wydał on ob
szerne dzieło pod tytułem : „T ra ité de géographie
physique“ (Paris 1907), które wytrzym ało na
stępnie kilka wydań. W 19 23 roku wyszedł skrót
tego dzieła. „A b régé de géographie physique“ ,
które zostało wkrótce potem przetłumaczone
na język polski przez prof. S. Pawłowskiego.
Znajdując się pod w pływem naprzód geo
graficznej ideologji prof. W . M . D avisa, następ
nie zaś pod bezpośrednim w pływem swego nau
czyciela prof. V idal de L a Blache’a — prof. M ar
tonne nie zasklepił się w zagadnieniach w yzna
czonych przez ram y kierunku fizjograficznego,
lecz poszedł znacznie naprzód z prądem czasu
Emanuel de Martonne.
1 znacznie rozszerzył ram y badań geograficznych,
bardzo zbliżając się w ten sposób do kierunku
biogeograficznego. Sw ój pogląd na istotę geografji de M artonne streścił w 1 9 1 3 roku w pracy:
„T raité de géographie p hysiqu e“ , gdzie określa geografję jako naukę, która bada fizyczne,
biologiczne i socjalne zjawiska w zależności od ich rozprzestrzenienia na powierzchni ziemi,
a także przyczyny, które w yw ołały te zjawiska, oraz ich związek w zajem ny.
Cala twórczość naukowa prof, de M artonne’a była zwrócona w kierunku zagadnień
fizycznych, praca innego ucznia V idal de L a Blache’a, prof. Alberta Dem angeona, szła drogą w y
tkniętą przez nauczyciela, a mianowicie koncentrowała się w sferze zagadnień antropogeografji.
Główne prace A. Demangeona „ L a Piccardie“ i „ L e s sources de la géographie de la Fran ce“
nosiły w ybitny charakter regjonalistyczny w najściślejszym związku z problem atam i geografji
ludzkiej. T aki sam charakter miała jego głośna praca „ L e déclin de 1’E u ro p e“ , przetłumaczona
następnie na kilka języków europejskich. N ajw ybitniejszym jednakże uczniem V idal da L a B la 
che'a na polu geograf ji człowieka był prof. Jean Brunhes. Zajm ow ał on pierwszą w świecie katedrę
poświęconą antropogeografji, założoną w 19 07 roku w Lozannie. Podobne stanowisko zostało
dla niego stworzone w Collège de France w Paryżu w 1 9 1 2 roku, które piastował aż do sa
mej śm ierci, w 19 30 roku. Filozoficzny pogląd prof. J. Brunhesa na zadanie geografji
streszczony jest w następującym ustępie, wypow iedzianym przez niego w jednej ze swych
prac: „W wywoływaniu konkretnego wyobrażenia fizjonom ji ziem i, jako m odyfikowanej przez
człowieka, spostrzeganiu nietylko interwencji człowieka, w equilibrium natury nieorganicznej,
lecz również tej klasy stosunków, która daje człowiekowi przewagę w konkurencji z innemi
istotami żyjącemi, w studjowaniu faktów ludzkich jedynie w ich stosunku z powierzchnią, z której
rozwinęły one swoje przeliczne czynności, nieustannie powtarzane, w użytkowaniu metody nauk
biologicznych, w używaniu udoskonalonych narzędzi dla swej pracy (dokładne mapy, wyniki
eksploracyj, weryfikowanie danych), w dawaniu sprawozdania, jako punkt w yjściow y, ogólnych
Geogr. powsz.
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faktów rozdziału, w dochodzeniu do rodzaju „ekologji“ , czyli koncepcji skom plikowanych w ęz
łów, istniejących między krajami a jego mieszkańcami“ . „G éographie hum aine" prof. J . Brunhesa przynosi jednocześnie próbę syntezy najbardziej złożonych faktów geograficznych i kilka
dobrych wykładów, szczegółowych studjów, wybornie ilustrowanych. O ile Ratzel poprowadził
geograf ję w kierunku polityki i historji, o tyle J. Brunhes nawiązał ją do ekonomji i socjologji. W ten
sposób jego prace można raczej przenieść do kierunku socjologicznego, niż do regjonalistycznego. Umieszczamy go tu jedynie ze względu na to, że należał do szkoły Vidal de L a Blach e’a.
Rozszerzenie się aktywności kolonjalnej powoduje długi szereg publikacyj geograficznych,
poświęconych francuskim posiadłościom w Afryce i Azji. G eografja kolonjalna była reprezen
towana przez prof. M arcela Dubois, a po jego śm ierci przez prof. Augustyna Bernarda i prof.
E . Gautiera, autorów wielu cennych prac o Algierze i M arokku, utrzym anych w duchu regjonalistycznym.
Wszystko razem wziąwszy, twórczość geograficzna we Francji, mimo znakomitych w yjąt
ków, zdaje się być, a to wskutek tradycyj i charakteru uniwersyteckich wykładów, skierowana
raczej ku geografji regjonalnej niż ogólnej, a zwłaszcza ku geografji ludzkiej. Najliczniejsze
są studja o regjonach Francji, i tworzą one zwartą serję. Uogólniając, możemy stwierdzić, że
w geograficznych pracach szkoły francuskiej zarysowują się dwa zasadnicze problem aty — usta
lenie i wyjaśnienie regjonów naturalnych i badanie w ich ramach stosunków ludzkich. Całe
więc stąd wypływające zagadnienie sprowadza się głównie do pytania: jakie stosunki wza
jemnie je łączą.
Pod wpływem francuskiej szkoły, oraz pod w pływem kierunku krajobrazowego, metoda
regjonalistyczna znalazła bardzo szerokie rozpowszechnienie i obecnie posiada sw ych wybitnych
reprezentantów we wszystkich krajach świata.
K ier unek socjologiczny.
M yśl o istniejącym związku między człowiekiem a przyrodą kiełkowała już od czasów sta
rożytnych i najjaskrawiej przebija u greckiego lekarza Hipokratesa i geografa Strabona. W wie
kach średnich, „gdy — jak powiedział W acław Nałkowski — po wyjaśnienie życia ludzkiego
zwracano się nie do ziemi, lecz do nieba“ , myśl ta została stłumiona.
W czasach nowszych została ona podjęta przez Herdera. Aczkolwiek K . R itter całą swoją
uwagę skierował w stronę człowieka, to jednak nie mógł się uwolnić od dom inującego w pływu
teologji. W dalszym ciągu rozwoju geografji obserwuje się jednostronne wysuwanie jej przyrodniczo-fizycznej strony. Człowieka prawie zupełnie usuwano z dziedziny geografji, jak to np.
robił Gerland. Dopiero później geografja człowieka zdobyła sobie trwałe miejsce. Największą
rolę odegrał tu lipski profesor Ratzel, który specjalnie badał zagadnienia antropogeograficzne
i stworzył całą szkołę antropogeografów. Antropogeografja, której głównym twórcą był prof.
F . Ratzel, miała za zadanie wykazanie stosunku czynnika ludzkiego i jego pracy do naturalnych
warunków geograficznych. Prace Ratzla w ytw orzyły w nauce kierunek, który możemy nazwać
determinizmem antropogeograficznym. Ratzel twierdzi mianowicie, że warunki geograficzne,
a więc klimat, położenie kraju, forma powierzchni, sieć rzeczna, fauna i flora, ukształtowanie
wybrzeży oraz wyniesienie ponad poziom morza oddziaływają w sposób kategoryczny na po
wstanie oraz rozwój życia ludzkiego, wytwarzają pewne określone typy organizm ów społecznych,
ekonomicznych i politycznych, i kształtują bezwzględnie charakter i um ysłowość człowieka.
W edług zapatrywań późniejszych antropogeografów zadaniem geografji ludzkiej jest badanie
w pływu środowiska geograficznego na człowieka i człowieka na to środowisko. Szukają oni w ten
sposób stosunku wzajemnego między środowiskiem naturalnem i działaniem jego mieszkańców.
Jed nym z pierwszych, którzy przeciwstawili się determinizmowi Ratzla, był Vidal de L a Blachę.
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W miejsce determinizmu wysunął on koncepcję tak zwanego posybilizm u, według którego naj
ważniejszym problematem geograficznym jest zagadnienie wyzyskania możliwości przystoso
wania się do natury. Słyn ny geograf Vallaux w swem dziele „Z iem ia i państw o“ (Le Sol et
l’État) mówi, że teorja ścisłego determinizmu, czyli teorja o przeznaczeniu ludzi do tego lub
innego działania, narzuconem zgóry przez siły natury, nie ma podstaw. „N iem a na ziemi społe
czeństwa — mówi on dalej — ani organizacji społecznej, która w rozwoju kultury byłaby skrę
powana glebą, albo zamknięta ramami terenu, na którym żyje“ .
Poprzez swą koncepcję posybilizm u, czyli ludzkiego przystosowania się do otoczenia, Vidal
de L a Blachę dał geografji społecznej głęboki fundament. Posybilizm stanowi więc jedną z cha
rakterystycznych cech tego kierunku, który nazywam y socjologicznym . D ru gą i najważniejszą
jednakże cechę tego kierunku stanowi jego stosunek do zagadnień społeczeństwa, a nie czło
wieka, jako jednostki odrębnej. M ianowicie chodzi o to, że samo pojęcie człowieka, jako takiego,
jest pojęciem zbyt abstrakcyjnem i dla geografa nie przedstawia dziś żadnej w artości; nato
miast inaczej przedstawia się rzecz, gdy chodzi o społeczeństwo ludzkie. G eografja jednakże
nieodrazu uwolniła się od pojęć, rozpowszechnionych w X V I I I w ., a zapatrujących się na czło
wieka prym itywnego, jako na jednostkę samotną, egoistyczną, uposażoną we wszelkie dary na
tury. W edług tego poglądu społeczeństwo nie istnieje, jego zaczątkiem jest współżycie dwóch
jednostek, męskiej i żeńskiej, a później rodzina, jako pierwszy i jedyny związek naturalny. N aj
nowsze badania udowodniły, że zespoły, a nie wyodrębnione jednostki, odgryw ają decydującą
rolę w kształtowaniu się praw i obyczajów ludzkich, jak i zachowanie się mas społecznych wo
bec sił przyrody. D o tych zagadnień podchodzą zarówno socjologowie, jak i biogeografowie.
T acy np. socjologowie, jak Comte, Spencer, Schaffie, zajmowali się zagadnieniem życia spo
łecznego, posługując się metodą biologiczną i biorąc pod uwagę przedewszystkiem zewnętrzne
warunki danych ugrupowań społecznych. Comte specjalnie podkreśla owo „m ilieu “ , t. j. zespół
zewnętrznych okoliczności, warunkujących istnienie i byt wszelkich istot żyjących. Podobnie
jak Comte, chciał również Quetelet, belgijski statystyk, stworzyć „fizykę socjalną“ . Szczególnie
dużą wagę warunkom naturalnym przypisyw ał francuski socjolog Fryderyk L e Play (1806— 82),
który, przeprowadziwszy szczegółowe obserwacje warunków społecznych i gospodarczych,
ustalił nową metodę w socjologji. L e Play zaczął swoją karjerę w jednem z ministerstw w Pa
ryżu. W 1840 roku został profesorem metalurgji w szkole górniczej, później zaś otrzymał sta
nowisko głównego inspektora kopalń. W tym charakterze spędzał on swe długie wakacje w po
dróżach. L e Play 8 razy objechał R osję, 6 razy Anglję i N iem cy, 3 razy W łochy, całą wogóle
Europę aż do A zji M niejszej, wszędzie wyszukiwał pracowników, którzyby ściśle zapisywali
dochody i wydatki robotnicze. Po powrocie do ojczyzny prowadził on te same studja we Francji.
Rezultatem długoletnich badań i podróży było zebranie bardzo bogatego i szczegółowego materjału o sposobie życia rodzin robotniczych, wykazanego w „budżecie rodzinnym “ . Trzydzieści
sześć monografij z opracowanego materjału opublikowano w jego serji „O uvriers européens“ .
Pomysł wprowadzenia takiej metody posiadał wysoką wartość dla badania gospodarczej struk
tury kraju, jego stosunków produkcyjnych i konsum cyjnych. M etodę tę zastosowało w swych
badaniach wielu statystyków świata, mimo to jednak była ona często stosowana tendencyjnie.
Jako katolik-konserwatysta, L e Play pragnął widzieć nie walkę klas, lecz pokój społeczny, chciał
by, aby klasy pracujące były godziwie wynagradzane, aby mogły żyć zgodnie z dziesięciorgiem
przykazań. D la socjologji L e Play zasłużył się głównie opracowaniem swojej oryginalnej for
mułki — „m iejsce — praca — lu d “ . W swej teorji wykazał on, że rodzaj pracy warunkuje się
środowiskiem naturalnem, na rodzaju zaś pracy opiera się organizacja społeczna i charakter
ludu. Udowodnił on przez swe badania istnienie wzajemnej zależności miejsca, pracy i ludu
w rozmaitych środowiskach naturalnych. G łów ną zasługą L e P lay’a było zwrócenie swemi pra
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cami uwagi socjologów na czynniki geograficzne w życiu społecznem, a uwagi geografów
na
zagadnienia społeczne w geografji. Od tego czasu geografowie i socjologowie zaczynają coraz
bardziej skłaniać się do myśli, że niema żadnego społeczeństwa ludzkiego wolnego od w pływów
środowiska geograficznego.
Głów nym i uczniami L e P lay’a we Francji byli Henri de Trouville i Edm ond Dem oulins.
C i dwaj pisarze zajmowali się życiem typowych społeczeństw, zgodnie z duchem swego nau
czyciela, przychodząc również do wniosku, iż organizacja społeczeństwa i jego czynności są
bezwarunkowo zdeterminowane przez ich środowiska naturalne. Taki pogląd socjologicznogeograficzny najobszerniej został przedstawiony w dwutomowem dziele Dem oulinsa — „Com ment la route cree le type social“ . W pracy tej zajmuje się on głównemi grupam i społecznemi
i wszystkie ich zasadnicze cechy przypisuje nieomal fatalistycznym wpływom szlaków, któremi
one postępowały w swych dawnych migracjach.
Pisze on, co następuje: „G łów n ą i decydującą przyczyną różności ludów i ras jest szlak, któ
rym one postępowały. Szlak jest tem, co tworzy rasę i typ społeczny".
W ostatnich czasach, dzięki socjologom francuskim , jak cytowanemu powyżej Dem oulins'ow i
i innym, którzy zwrócili się po wyjaśnienie zjawisk społecznych do geografji, zakres antropogeografji rozszerzał się, a liczba pracowników na tym odcinku znacznie się powiększyła. Ostat
nio powstała tendencja wśród geografów uwypuklenia, pogłębienia i rozszerzenia społecznej, czyli
socjologicznej strony geografji. G d y 30 lat temu wielu geografów starało się różnemi sposobami
wyłączyć czynnik ludzki z zakresu geografji, jak to np. działo się w kierunku fizjograficz
nym, to obecnie poczyna przeważać myśl, że człowiek i jego stosunki powinny dominować w ba
daniach geograficznych. W idać to wyraźnie w dziełach znanego geografa angielskiego M ac
M urry'ego. „G eo graf ja — powiada on — jest badaniem ziemi, jako dom u człowieka. Badanie zaś
samej ziemi, jej zjawisk i sił, jej świata roślinnego i zwierzęcego, jej skał i atm osfery — jest ba
daniem przyrodniczem, przeto powinno być przeniesione do nauk przyrodniczych. Badanie czło
wieka w jego pracy i postępie, w jego walkach i czynach, to zakres historji. Jedynie badanie ziemi
w jej stosunku do człowieka jest przedmiotem geografji“ . Ponadto zmienia się i sam charakter
antropogeografji. M ianowicie człowieka wobec w pływów natury coraz częściej zaczynają trak
tować nie jako jednostkę, lecz jako część społeczeństwa, gdyż pierwsze byłoby sztucznem stwo
rzeniem nieistniejącego „hom o geographicus“ . W ten sposób wytw orzył się kierunek społeczny,
czyli socjologiczny.
W 1922 roku w zupełnie oryginalny sposób przystępuje do zagadnień geografji człowieka
H. Barrows, prof. uniwersytetu w Chicago. N a zjeździe geografów amerykańskich wygłosił on
odczyt, w którym antropogeografję określa jako „ekologję ludzką“ . Jest wiadomo, że termin
„ekologja“ był po raz pierwszy wprowadzony przez znakomitego uczonego E . Haeckla, w zna
czeniu nauki o wzajemnych stosunkach pomiędzy żywemi organizmami a środowiskiem
zewnętrznem. Później ten termin był wprowadzony do botaniki przez znanego uczonego Warminga. Celem tej ekologji ludzkiej, jak zaznacza prof. Barrow s, nie jest badanie cech charakte
rystycznych środowiska, lecz wykrycie charakteru reakcyj ludzkich na to środowisko naturalne.
Człowiek społeczny jest głównym tematem, a wszystkie inne zjawiska są tylko interpretowane,
o ile zachodzi związek wzajemny między środowiskiem naturalnem a rozmieszczeniem i dzia
łalnością człowieka. Sam o środowisko jest raczej badane nietyle pod względem swego w p ły
wu, ile z punktu widzenia dostosowania się człowieka do tego środowiska. Rozpatrując geografję
jako „ekologję ludzką“ , Barrows dzieli ją na trzy działy, odpowiednio do trzech głów nych czyn
ności człowieka w stosunku do ziemi, a m ianowicie: na geografję gospodarczą, polityczną i so
cjalną. Podstawowa jest geografja gospodarcza, która według jego poglądów zajmuje się bada
niem dostosowania się człowieka do środowiska w procesie zaspokajania potrzeb życiowych.
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W obec tego, że istnieją związki wzajemne mię
dzy środowiskam i a politycznemi dążeniami,
czynnościam i i
instytucjam i, zagadnieniami
temi zajmuje się geografja polityczna. Jednak
że takie związki wyjaśnia ona w większości w y
padków nie bezpośrednio, lecz głównie przy po
mocy geografji gospodarczej. G eografja zaś spo
łeczna zajmuje się badaniem związków przyczy
nowych, zachodzących między życiem społecznem a środowiskiem . W ten sposób poglądy
Barrow s'a radykalnie różnią się od poglądów pa
nujących do ostatnich czasów. Uznaje on oczy
wiście, że geograf musi zwracać uwagę na róż
ne zjawiska przyrodnicze, składające się na w y
tworzenie środowiska naturalnego, jak form y po
wierzchni, gleba, klimat, roślinność i t. d. Je d 
nakże według jego zapatrywania geograf nie jest
obowiązany wnikać ani w pochodzenie tych zja
wisk, ani w ich swoisty charakter, ani w ich
związki wzajemne, lecz obowiązany jest jedynie
ustalić refleksy społecznego człowieka na te zja
wiska. W szystkie zaś zjawiska naturalne Barrows
skierowuje, jako przedmiot badań specjalnych, do
odrębnych nauk, jak fizjografja, klimatologja, bo
tanika, zoologja itd.W ten sposób geografja w po
jęciu Barrow s'a przedstawia się jako nauka spo
łeczna, a nie przyrodnicza, za jaką ją dotychczas
przeważnie uważano. Będąc konsekwentnym,
Barrows swój pogląd rozciąga również i na dziedzinę geografji regjonalnej, którą traktuje nie jako
odrębną gałąź wiedzy geograficznej, lecz tylko jako metodę badań geograficznych. W edług niego
geografja regjonalna przedstawia się, jako „badanie ludzkiej ekologji w obrębie pewnego ob
szaru“ . Tak radykalne poglądy spotkały się z dość ostrą krytyką ze strony pewnej grupy geogra
fów. Oprócz przeciwników, znalazła się spora liczba geografów, którzy w zupełności podzielili
poglądy Barrow s’a. Zasługa jego polega przedewszystkiem na tem, iż Z geografji człowieka
wyodrębnił długi szereg zagadnień przyrodniczych, niewchodzących zupełnie w jej zakres, i na
dał jej nowy, bardziej właściwy kierunek. Bardzo słusznie również wykazał, iż zagadnienia spo
łeczne i polityczne muszą być rozpatrywane pod kątem widzenia działalności gospodarczej,
która w rzeczywistości jest podstawą wszelkiej czynności człowieka społecznego. Dzięki wystą
pieniu Barrow s’a znaczna część amerykańskich geografów przeszła z kierunku biogeograficznego
do kierunku socjologicznego geografji, co uwidacznia się z publikacyj zwiększającej się liczby
geografów, stojących na tem samem stanowisku. T ak np. wybitny geograf dr. Isaiah Bowman,
dyrektor Amerykańskiego Tow arzystw a Geograficznego, w swej znanej pracy „T h e Andes of
Southern P eru“ powiada: „Specjalnem zagadnieniem geografji jest badanie rozmieszczenia
i charakteru ludzi w związku z ich otoczeniem “ . Analogiczny pogląd głosi i M arion Newbigin
w „Scottish Geographical M agazine“ , która uważa, że głównem zadaniem geografji „jest rozwiązać
bardzo ważny problemat, dlaczego ludziom powodzi się w pew nych częściach globu lepiej, ani
żeli w innych1.'. D r. K arol Robbins w swej pracy „ T h e School as a Social Institution" wypo
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wiada pogląd, że — „w geografji ziemia powinna być studjowana nietylko jako jedna z planet
wszechświata, lecz raczej geografja winna być traktowana jako nauka walki o postęp ludzki.
Interpretacja fizyczna człowieka i przyrody winna zdążać do ludzkiego, t. j. społecznego trak
towania obu". Zm arły kilka lat temu prof. Lionel L yd e, wielki geograf angielski, w swem dzie
le — „T h e Continent of E urop a“ , skłaniając się do kierunku socjologicznego, twierdzi, że, „dla
największej liczby geografów geografja obecnie nie może mieć ani znaczenia, ani wartości w od
łączeniu od człowieka“ . Zamiast wyjaśniać charakter stosunków wzajem nych pom iędzy otocze
niem nieorganicznem a organizmami otoczonemi (rośliny, zwierzęta i człowiek), jak to
czyniono w kierunku biogeograficznym, geografowie nowego kierunku socjologicznego w łą
czają rośliny i zwierzęta pomiędzy czynniki fizyczne otoczenia i uwzględniają tylko człowieka
lub społeczeństwo, jako organizm otoczony. Stąd wynika, że istotą geografji, zgodnie z poglą
dami kierunku socjologicznego, jest badanie i wyjaśnienie stosunku, jaki istnieje pomiędzy czło
wiekiem społecznym i jego naturalnem otoczeniem geograficznem.
D o tego kierunku można zaliczyć bardzo wielu z najwybitniejszych współczesnych antropogeografów, jak: Vidal de L a Blachę, M iss Sem ple, Jean Brunhes, C . Vallaux, Ellsw orth H un
tington, C. Huntington, I. Bowman i wielu innych. W Polsce początek kierunkowi socjologicz
nemu dał nasz wielki geograf W acław Nałkowski, który podaje następującą definicję geografji:
„N auka o związku między przyrodą i człowiekiem rozpatruje z jednej strony różne kategorje
fizyczno-geograficzne ze względu na ich w pływ na człowieka, z drugiej różne kategorje zjawisk
życia ludzkiego w ich zależności od warunków fizyczno-geograficznych i nawzajem — w ich
wpływie na te w arunki“ .
K ierun ek materjalistyczny.
W drugiej połowie X I X wieku następuje olbrzym i przełom w sferze nauk ekonomicznych.
Przełom ten został spowodowany zjawieniem się w roku 1867 pierwszego tomu „K a p ita łu “
Karola M arksa. M arks doszedł do wniosku, że jeżeli polityczna walka i polityczna organizacja
danego okresu są wyrazem interesów klasowych, to stan tych klas, ich wym agania, postępowanie
i t. d. są znowu wynikiem ekonomicznych warunków życia danego okresu, ekonomicznej struk
tury danego społeczeństwa. Zgodnie z jego poglądami, nietylko państwowy ustrój, ale i prawo
cywilne, jako regulator wzajemnych ekonomicznych stosunków, religijne, etyczne i ogólne oby
czajowe poglądy danego okresu, wszystko to w ostatecznym wyniku zależy od stopnia gospo
darczego rozwoju danej epoki. T e filozoficzne uogólnienia stały się podstawą znanej teorji
M arksa-Engelsa, tak zwanego historycznego materjalizmu, czyli ekonomicznego pojmowania
dziejów. Celem tej teorji jest sprowadzenie dziejowego rozwoju do jego m aterjalnych, gospo
darczych przyczyn i praw.
Zanim przedstawimy stosunek M arksa do kwestji wpływów środowiska geograficznego na
działalność gospodarczą człowieka, musimy zaznaczyć, że w połowie X I X wieku w ielu histo
ryków, filozofów, geografów i ekonomistów starało się wytłum aczyć, od czego zależy życie go
spodarcze danego społeczeństwa. W szyscy oni tłumaczyli to różnie; jedni opierali się na po
jęciu o wpływach otaczającej przyrody, inni na działaniu ludzkiej „w rodzonej“ natury. N ikt
wszakże nie dał zupełnie zadowalającej i wyraźnej odpowiedzi na to. M arks zabiera się do tej
kwestji zupełnie inaczej. Przedewszystkiem rozpatruje człowieka i jego naturę, jako wiecznie
zmieniający się rezultat historycznego procesu, którego przyczyna znajduje się nazewnątrz jego
samego. Żeby istnieć, człowiek powinien stosować pracę, by tem samem podtrzym ać swój
organizm, zapożyczając materję w otaczającej go fizycznej naturze zewnętrznej. T o samo już
określa całą zależność człowieka od natury. „P raca — mówi M arks — jest przedewszystkiem
procesem między człowiekiem i naturą. W stosunku do przedmiotów natury, człowiek sam w y
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stępuje jako przyrodzona siła. On puszcza w ruch przyrodzone
siły swego własnego organizm u: ręce, nogi, głowę, żeby przy
swoić sobie materję natury, potrzebną dla jego własnego życia.
Działając jednak w ten sposób na naturę nazewnątrz siebie
i zmieniając ją, jednocześnie zmienia i swoją własną naturę.
Człowiek rozwija drzemiące w naturze siły i uzależnia ich grę
od swoich własnych potrzeb“ . A więc, według M arksa, czło
wiek zależy od natury, ponieważ zmuszony jest czerpać z niej
produkty dla podtrzymania swego istnienia. Przez ten wza
jemny stosunek z naturą człowiek stopniowo zmienia i swoją
własną naturę; tym sposobem fizyczne środowisko staje się
jakby pobudką i podnietą do nieustannych przeobrażeń ludz
kiej natury. Lecz człowiek nie ogranicza swej pracy do dzia
łania na przyrodę i żyje nie sam, nie izolowany, ale w społe
czeństwie. Stąd wynika, że przy sw ym wzajem nym stosunku
z przyrodą łączy się on do pewnego stopnia z innym czło
wiekiem. „N ajróżnorodniejsze stosunki — mówi M arks —
w które ludzie wchodzą przy wyrabianiu rozmaitych produktów,
Karol Marks.
nie ograniczają się tylko do stosunku z przyrodą. Produkcja
możliwa jest tylko pod warunkiem wspólności i jednozgodności
działań producentów. Ż eby produkować, ludzie wchodzą w określone wzajemne związki i sto
sunki i tylko wśród i przez pośrednictwo tych społecznych zjawisk i stosunków powstają te od
działywania ludzi na naturę, które są nieodzowne dla produkcji“ . W ynika stąd, że narzędzia
pracy przy oddziaływaniu na naturę są organami nietyle indywidualnego, ile społecznego
człowieka. Zgodnie zaś z duchem teorji M arksa, każda istotna zmiana w narzędziach pro
dukcji powoduje zm iany w społecznym ustroju. „W zależności od sposobów i środków
produkcji — mówi M arks — zmieniają się także społeczne wzajemne stosunki producentów, zm ie
niają się stosunki ich wspólnej działalności i ich udziału w całym przebiegu produkcji. Z w y
nalazkiem nowych wojennych narzędzi, np. oręża palnego, nieodzownie musiała się zmienić
cała wewnętrzna organizacja arm ji, jak również wszystkie te wzajemne stosunki, w których
się znajdują osobistości, wchodzące w skład arm ji, i dzięki którym stanowi ona zorganizowaną
całość, zmieniły się nakoniec wzajemne stosunki całych arm ij“ . Społeczne stosunki pro
ducentów, społeczne stosunki produkcji zmieniają się więc ze zmianą i rozwojem materjalnych środków produkcji, t. j. produkcyjnych sił. Stosunki produkcji w połączeniu tworzą
to, co się nazywa społecznem i stosunkami, „społeczeństw em “ . W ten sposób geograficzne
środowisko, według M arksa, jest tylko areną działalności, kontrolującym i określającym
społeczeństwo jest ekonomiczny, a nie geograficzny pierwiastek. Że jednak M arks nie ne
gował w pływu geograficznego środowiska na losy społeczeństw i państw, widzim y to z nastę
pujących jego słów : „N ie absolutna urodzajność ziemi, ale jej zróżniczkowanie, rozmaitość jej
naturalnych produktów stanowi naturalną podstawę społecznego podziału pracy i zmusza czło
wieka z powodu różnorodności otaczających go przyrodzonych warunków do urozmaicenia
swych własnych potrzeb, zdolności, środków i sposobów produkcji. Nieodzowność ustanowienia
społecznej kontroli nad pewną siłą natury, w celu jej eksploatowania w większych rozmiarach,
w celu uzależnienia jej od człowieka z pomocą zorganizowanych ludzkich wysiłków, wszystko
to odgrywa rozstrzygającą rolę w historji przem ysłu. Takie znaczenie miała regulacja wód w Egipcie, w Lom bardji, w Holandji, albo w Persji i w Indjach, gdzie przy nawadnianiu pól zapo-
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mocą sztucznych kanałów sprowadza się nietylko potrzebną dla gleby wodę, ale i mineralny
nawóz Z gór. Tajem nica rozkwitu Hiszpanji i S ycylji za Arabów tkwiła w kanalizacji“ .
Uznając w pływ y zewnętrznych warunków przyrody, dzieli je M arks na dwie klasy: na przy
rodzone bogactwo środków spożywczych, jak urodzajność i żyzność gleby, obfitujące w ylew y
wody i t. d., i na przyrodzone bogactwa środków roboczych, jak siła wodna, spławne rzeki, drze
wo, metale, węgiel i t. d. W początkowym okresie rozwoju kultury przeważa pierw szy, na naj
wyższym stopniu rozwoju dominuje drugi rodzaj przyrodzonego bogactwa. Jest to pogląd ana
logiczny do poglądów Rittera, tylko znacznie zmodernizowany i, że tak powiem, przełożony
na gospodarczą stronę widzenia. „Porów nać n ależy— wypowiada się dalej M arks — Anglję z Indjami, lub w starożytności Ateny i K oryn t z przybrzeżnem i krajami Czarnego morza, aby uprzytomnić sobie, jakie znaczenie mają przyrodzone ich bogactwa dla gospodarczego życia czło
wieka. Różnorodność środków spożywczych i środków roboczych prowadzi do różnorodności
sposobu produkcji i sposobu życia“ . Ostatni pogląd stanowi dziś kamień w ęgielny geografji gospodarczej, stanowi jej główną treść, główny cel jej badań. N a tej podstawie dochodzi
M arks do bardzo ciekawego z punktu widzenia geografji gospodarczej wniosku. „R óżn e społe
czeństwa ludzkie znajdują w otaczającej przyrodzie różne środki produkcji i bytowania. Stąd
pochodzi różniczkowanie w sposobie produkcji, trybie ich życia i rodzaju produktu. Takie na
turalne, przyrodzone różnice warunków powodują w zetknięciu się różnorodnych jednostek
społecznych między sobą wzajemną wymianę produktów, a wskutek tego przekształcenie pro
duktów ich pracy na tow ary“ . W idać stąd, jak wielkie znaczenie przypisywał M arks warunkom
geograficznym w produkcji, jak i w wymianie.
Bardzo słuszne uwagi, które okolicznościowo poczynił M arks o stosunku zewnętrznej przy
rody do gospodarującego człowieka, wykazują, że problematów tych nie negował, lecz starał się
je rozwiązać. W prawdzie M arks nie poświęcił w swych pracach dużo miejsca zagadnieniom geo
graficznym , jednak jego uwagi, tu i ówdzie rzucone, są tak trafne i głębokie, że w inny służyć
za przewodnie przesłanki dla wszelkich prac z zakresu geografji człowieka. Chociaż pierwsi
uczniowie i zwolennicy M arksa uznawali w pływ geograficznego środowiska i nie negowali jego
znaczenia, to jednak nie wypowiedzieli się tak szeroko w tym zakresie, aby czemś znaczniej
uzupełnić poglądy swego mistrza. Późniejsze prace z zakresu marksizmu dają już bardziej w y
czerpujące w yjaśnienia.Tak np. jeden z najwybitniejszych marksistów, G . Plechanow, w swej pracy
„Podstawowe zagadnienia m arksizm u“ o czynnikach geograficznych w ypowiada się następująco:
„W łaściwości środowiska geograficznego określają charakter zarówno tych przedm iotów, które
służą człowiekowi dla zaspokojenia jego potrzeb, jak również i tych, które sam on wytwarza
w tym samym celu. Gdzie nie było kruszców, plemiona miejscowe nie m ogły własnemi siłami
wyjść poza okres, nazywany wiekiem kamiennym. Podobnież i na to, by pierwotni rybacy i m y
śliwi mogli przejść do hodowli bydła i do rolnictwa, niezbędne były odpowiednie właściwości
środowiska geograficznego, czyli w danym wypadku — odpowiednia fauna i flo ra.“
G eografja fizyczna, dzięki przedewszystkiem epokowym pracom i teorji K arola Darwina,
jak również długiego szeregu przyrodników i geomorfologów, została obecnie zbudowana na pod
stawie czysto materjalistycznej, a wszelkie przesłanki metafizyczne zostały już w zupełności
wyrugowane. Niestety, do dziś dnia jest zupełnie inaczej z innym i najobszerniejszym działem
geografji współczesnej, a mianowicie geografją człowieka w szerokiem znaczeniu tego słowa.
Przesłanki ideologiczne, lub nawet metafizyczne, jeszcze nadal wypełniają najrozmaitsze działy
geografji człowieka. Kierunek materjalistyczny stawia sobie głównie za zadanie wprowadzenie
do geografji metod i zasad materjalizmu dziejowego, którego twórcam i byli K arol M arks i F .
Engels. Celem zwolenników materjalistycznego kierunku jest przebudowa geografji na nowych
zasadach, zasadach wyłącznie m aterjalistycznych. Dzięki wpływom materjalizmu dziejowego
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zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na daleko sięgające po
średnie w pływ y środowiska geograficznego na człowieka, za
pośrednictwem warunkowania form gospodarstwa. Dawniej
zaś przyjm owano pod uwagę pewne wyłączne działania w pły
wów bezpośrednich warunków geograficznych.
M aterjalistyczny kierunek ma największą ilość zwolenni
ków w R osji Sow ieckiej. D o najwybitniejszych przodowni
ków należą: w dziedzinie geografji fizycznej niedawno
zmarły prof. S . G rigorjew i w dziedzinie geografji go
spodarczej prof. M . Baranskij. W Niem czech ten kierunek
reprezentuje E . G raf, a w A n glji J . Horrabin. Przed re
wolucją przeważał w R osji kierunek krajobrazowy, a Hettner posiadał bardzo dużo zwolenników wśród najw ybit
niejszych geografów rosyjskich. Po rewolucji stosunek do
Hettnera radykalnie się zm ienił, gdyż jego poglądy zostały
poddane rewizji z punktu widzenia m aterjalizmu dzie
jowego. Szczególnie wyraźnie w ystąpił przeciw teorjom
Hettnera prof. G rigorjew . Poddając krytycznej analizie poglądy Hettnera na istotę geo
grafji, G rigorjew między innemi robi następujące uw agi: „H ettner powraca do idei prze
strzennego rozmieszczenia, jako istoty geografji, i o ile on przeciwstawia takie ujęcie ujęciu
z punktu widzenia materjalnej różnicy, powraca do pozbawienia geografji realnej treści, nato
miast przeciwstawiając wymienione ujęcie ujęciu historycznem u, odrywa badanie istniejącej rze
czywistości od procesu jej rozwoju. T o przywiązanie
do form y i statyki na niekorzyść treści i dynamiki
właśnie doprowadza do tego, że pom iędzy badaniem
3 opisem, przynajm niej w dziedzinie specjalnego
krajoznawstwa, u Hettnera znajduje się znak równo
ści. W ymienionego oddzielenia form y od treści, od
dzielenia rzeczywistości od procesów rozwoju, oczy
wiście nie można pogodzić z zasadniczym wymogiem
gruntownego ujęcia badanego przedm iotu i jest nie
możliwe do przyjęcia z punktu widzenia dialektycz
nego m aterjalizm u“ . N astępnie G rigorjew zaznacza,
że Hettner, „opierając się w sw ych poglądach filo 
zoficznych na K an cie, traktuje związki przyczynowe
tak, jak to jest właściwe idealistycznej filozofji. Ja 
sne jest, że, przeciwstawiając badanie rzeczywisto
ści z punktu widzenia przestrzennego rozpowszech
nienia, z punktu widzenia „czasowego procesu“ i
z punktu widzenia „m aterjalnej różnicy“ , Hettner
staje na stanowisku niemożliwem do pogodzenia
z podstawową zasadą dialektycznego materjalizmu,
głoszącą w edług Lenina, że „w świecie niema nic,
oprócz poruszającej się materji, i poruszająca się materja nie może poruszać się inaczej, jak w przestrzeni
i w czasie“ .
M . M. Baranskij.
Zw olennicy kierunku materjalistycznego wycho-
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dzą z tego założenia, że materjalistyczne pojmowanie dziejów, wysuwające na pierw szy plan
badanie procesów społeczno-gospodarczych, wymaga poszukiwania przyczynowej zależności nietylko w chronologicznej kolejności, lecz również w kolejności chorologicznej, t. j. w geograficz
nych spółdziałaniach zjawisk. Dialektyka historycznego procesu ściśle jest przestrzegana przez
geografów kierunku materjalistycznego. T a dialektyka występuje wyraźnie w wypadkach oceny
znaczenia czynników geograficznych przy rozpatrywaniu ich związku z ewolucją gospodarstwa
i techniki. Tak np. oceany z czynnika rozłączającego kraje, z rozwojem morskiego, a szczególnie
parowego transportu, przekształciły się w czynnik ekonomicznie zbliżający poszczególne kraje.
Przekopanie Sueskiego i Panamskiego kanałów, rozłączające lądy, połączyło oceany i w ten
sposób wytworzyło olbrzymie zmiany nietylko w geograficznych warunkach międzynarodowego
transportu i handlu, lecz także w całej światowej ekonomice i polityce. Stąd wynikałoby, że
geograficzne badania skomplikowanych spółdziałań socjalnych i warunków naturalnych gospo
darstwa i życia społecznego wym agają rozpatrywania ich pod kątem widzenia materjalizmu
dziejowego, gdyż przy jego pomocy można odtworzyć nietylko istotny obraz życia społecz
nego, ale również wykryć istotne siły niem kierujące.
III.

S T O SU N E K G E O G R A FJI DO IN N YC H G A Ł Ę Z I W IED ZY

Stosunek geografji do astronomji, geologji, biologji, historji, socjologii i nauk ekonomicznych.

W poprzednim rozdziale przekonaliśmy się, że istnieje bardzo wiele pojęć i określeń istoty
geografji. Szereg tych określeń możnaby znacznie powiększyć, lecz wszystkie one, pomimo
pozornych różnic, sprowadzają się do tego, że zadaniem geografji, jako samodzielnej, odrębnej
dziedziny nauki, jest zbadanie i wyjaśnienie wszystkich zjawisk przyrody na kuli ziemskiej w ich
przyczynowych i przestrzennych stosunkach wzajem nych. M ając tak rozległy zakres badań,
geografja opiera się na innych, pokrewnych jej naukach. Ponieważ geografja bada rolę w pły
wów czynników naturalnych na zjawiska życiowe na kuli ziemskiej, stąd materjały dla nich czer
pie w głównej mierze z nauk przyrodniczych. Stąd też powstała dążność zaliczania jej do sze
regu nauk przyrodniczych. W szczególności pogląd ten uzyskał swoje odbicie w program ie nauki
w wyższych zakładach naukowych, gdzie geografja była jednym z przedm iotów wykładowych
na fizyko-matematycznych, lub przyrodniczych wydziałach. Włączenie geografji do liczby
przedmiotów, wykładanych na wydziałach przyrodniczych, tłum aczy się jeszcze i tem, że za
przedmiot rozważań geografji, zgodnie z panującym przez długi czas poglądem, uważano
też same zjawiska, które były właśnie rozpatrywane przez osobne gałęzie nauk przyrodni
czych. Takie wyjaśnienie może się na pierwszy rzut oka w ydać słuszne, bo rzeczywiście niema
takiego zagadnienia w dziedzinie ziemioznawstwa, któreby w jakikolwiek sposób nie było roz
patrywane przez rozmaite odgałęzienia przyrodoznawstwa. T ak np. geosferę bada astronomja
i geofizyka, litosferą zajmuje się przeważnie geologja wraz z petrografją, mineralogją, paleontologją i długim szeregiem innych nauk. H ydrosferę bada mechanika, fizyka, chemja. Atm o
sfera jest przedmiotem badań fizyki, chemji, meteorologji i t. d. Biosferą zajmuje się biologja w związku z długim szeregiem dziedzin specjalnych, jako to: botaniką, zoologją, embrjologją, antropologją, fizjologją i t. p. T o też liczni uczeni odmawiali geografji samodzielności
naukowej i traktowali ją, jako gałąź przyrodoznawstwa, naukę wyłącznie opisową, zbierającą,
uważali za możliwe skupienie całego jej w ykładu wyłącznie na wydziałach przyrodniczych
wśród innych gałęzi przyrodniczych. Nauka współczesna dowiodła całej m ylności takiego
poglądu, wyznaczając geografji stanowisko zaszczytne i całkowicie samodzielne, jako naucc
o wszystkich zjawiskach na powierzchni ziemskiej w ich wspólnym związku i nieprzerwanym
rozwoju. Geografja więc nie jest zbiorem zapożyczonych u rozmaitych nauk odkryć, wniosków
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i zasad, lecz odrębną naukową dyscypliną, mającą swój własny przedmiot obserwacji i swoje własne
metody dla takiej obserwacji. Będąc w bezpośrednim związku z długim szeregiem nauk przy
rodniczych, geografja czerpie z nich, jako z nauk pom ocniczych, inform acje i m aterjały, lecz
nie przestaje na zwykłem zapożyczaniu, lecz grupuje te wszystkie wiadomości w pewien system,
przystosowuje je do swoich celów i zadań, analizuje i tworzy w ten sposób jakgdyby syntezę
nauk przyrodniczych. W skutek tego współczesne wykształcenie geograficzne nie da się pom y
śleć bez ogólniejszego istotnego poznania główniejszych gałęzi przyrodoznawstwa.
D ość bliski stosunek istnieje m iędzy geografją i astronomją. Związek ten jest całkowicie
zrozumiały, bo też ziemia stanowi ciało niebieskie, jest częścią wszechświata. W skutek tego pole
badań geograficznych łączy się z polem badań astronomicznych. Dane o kształcie ziemi, gra
witacji, rozmiarach kuli ziemskiej, jej ruchach, stosunku do innych ciał niebieskich, zaczerpnięte
są z astronomji. Pom im o tak ścisłego związku nie może być między niemi kolizji. T ak np. pro
mienie słoneczne stanowią źródło energji, to fakt dotyczący astronomji. W iększa część
tej energji rozprasza się w przestrzeniach międzyplanetarnych, a tylko znikoma dosięga ziemi,
rozkładając się na jej powierzchni na światło i ciepło, i w yw iera decydujący w pływ na życie po
wierzchni ziemi, to fakt, który należy już do sfery geografji.
Jeszcze bardziej bezpośredni związek istnieje między naukami geograficznem i a geologją.
To też rozgraniczenie tych nauk napotyka niejednokrotnie na nieprzezwyciężone trudności.
Ze szczególną jaskrawością występuje to w tak zwanej dynamicznej geologji, która do tego sto
pnia zazębia się z geografją fizyczną, że często nawet staje na jej m iejscu. W bardzo wielu w y
padkach badania geologiczne i geograficzne wzajemnie się uzupełniają i dopiero wówczas tworzą
jasny obraz.
Stąd też dla geologa niezbędna jest gruntowna znajomość mapy badanego kraju i jego geo
graficznych właściwości, a dla geografa niezbędna jest znajomość najgłówniejszych faktów przesz
łości tego kraju, wraz z rozmieszczeniem tworzących jej powierzchnię mas górskich i gleb, tekto
nicznych i wulkanicznych sił ziemi. Geologją bada historyczną przeszłość ziemi i zamieszku
jącego ją świata roślinnego i zwierzęcego, tłumacząc prawa, kierujące tym rozwojem, ustana
wia i klasyfikuje etapy tej przeszłości, od chwili skrzepnięcia skorupy ziemskiej aż do naszych
czasów. Badanie powierzchni ziemi nie może się ograniczyć jedynie do wyczerpującego opisu
krajobrazu, lecz zmierza przedewszystkiem do jego wyjaśnienia. Jednakże takie wyjaśnienie
jest niemożliwe bez przestudjowania wszystkich tych sił, które brały udział w tworzeniu kra
jobrazu. W ynika stąd, że nie można oddzielić opisu form ukształtowania powierzchni kraju lub
opisu krajobrazu od wyjaśnienia jego genezy. Stąd powstaje konieczność ustawicznego stykania
się geografa z zagadnieniami, stojącem i na pograniczu geologji i geografji. Istnieje długi szereg
geografów, którzy w obawie przed wtargnięciem do obcej dla nich dziedziny geologji gotowi
ustąpić geologom i fizykom całą dziedzinę geografji fizycznej. Takiego stanowiska nie można
uznać za słuszne, gdyż uniem ożliwia ono wyjaśnienie współczesnego oblicza ziemi. Rozgrani
czenie między geografją 1 geologją powinno istnieć, lecz rozgraniczająca linja powinna być prze
prowadzona w należytem m iejscu. D o geologji całkowicie należy obszerne i trudne zadanie
wyjaśnienia przeszłości ziemi od momentu jej powstania do współczesnej epoki geologicznej,
geografja natomiast studjuje wyłącznie współczesne oblicze ziemi. „G eo grafja — pisze W . M .
D avis — nie przedstawia nic innego, jak ostatnią stronicę tego wielkiego tomu historji naturalnej,
który nazywają geologją, a którego pierwszej stronicy jeszcze nie udało się geologom odcyfrować.
Lecz geografja nie jest tylko ostatnią stroną tego tomu, lecz jednocześnie także tą stroną, od
której każdy geolog rozpoczyna swoją pracę i na której opierają się podstawy jego nauki. T o nie
przeszkadza jednak temu, że nie geologowie, lecz geografowie, dobrze zaznajomieni z geologją,
dają lepsze opisy naszych krajobrazów i naszych krajów. Jeżeli przez nasze wyjaśniające opisy
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krajobrazów i krajów wkraczamy jakoby do dziedziny geologów, to w tem idziemy za tym do
brym przykładem, który oni nam dali, budując cały gmach swej nauki o przeszłości ziemi na
naszym gruncie, t. j. na faktach i zjawiskach, odbywających się w obecnym czasie na ziem i“ .
Obie nauki są więc bardzo pokrewne, uzupełniają się wzajemnie, niemniej jednak każda z nich
ma swoje specjalne zadanie. Rola więc i działalność geografji zaczyna się tam dopiero, gdzie
kończy się funkcja geologji, t. j. do niej należy ostatni końcowy rozdział — życie współczesne
na powierzchni ziemskiej. A zatem zadania i sfery geologji i geografji stykają się bardzo bli
sko. Związek ten idzie jeszcze dalej, bo geolog jest w najwyższym stopniu zależny od danych
geograficznych, tyczących się współczesnego stanu ziemi i jej procesów, dających mu możność
głębszego poznania zamierzchłej przeszłości. Naodwrót geograf nie może poznać teraźniej
szości powierzchni ziemskiej bez zaznajomienia się z jej przeszłością, więc też w tym wypadku
przybywa mu z pomocą geologja.
Analogiczny związek istnieje między geografją i biologją. G d y np. biolog bada stosunek wza
jemny roślin i zwierząt do gleby, rzeźby, wody, powietrza i klimatu, to wówczas bada on dział
geograficzny biologji, gdy zaś geograf bada np. rozprzestrzenienie organizmów żyw ych w pew
nych rejonach i ich refleksy na środowisko geograficzne, to jest to badanie biologicznego działu
geografji. M ożem y przeprowadzić granicę nietylko m iędzy geografją i geologją, lecz i geografją
oraz innemi przyrodniczemi naukami. T ak, jeżeli zwrócim y się do biogeografji, to jasne jest
np., że charakterystyka roślinnych formacyj i studjowanie ich rozmieszczenia na kuli ziemskiej
wchodzi w ramy geografji, ponieważ jedno i drugie odbija się na osobliwościach krajo
brazu, lecz studjowanie gatunkowego składu flory danej miejscowości, lub geograficzne roz
mieszczenie poszczególnych gatunków roślin i zwierząt jest zadaniem botanika i zoologa, lecz
bynajmniej nie geografa. Przechodząc do biogeografji, nadzwyczaj ważną sprawą jest ustalenie
głównie tego punktu widzenia, z którego rozumowanie geograficzne studjuje roślinny i zwie
rzęcy świat ziemi. Geografja bada naturalne warunki istnienia i geograficznego rozprzestrze
nienia przedstawicieli świata roślinnego i zwierzęcego na pewnym obszarze, lecz bada wyłącz
nie z dynamo-topograficznego punktu widzenia. W geograficznem badaniu środek ciężkości
tkwi nie w tem, gdzie jakie rośliny rosną i gdzie jakie zwierzęta żyją, lecz w geograficznych
miejscach, mających swój właściwy im w momencie obserwacji świat roślinny i zwierzęcy i w historyczno-geograficznych przyczynach i warunkach stworzenia tu właśnie takiego, a nie innego
świata roślinnego i zwierzęcego, jako środowiska botanicznego i zoologicznego. T u bierze się
pod uwagę nie świat roślinny i zwierzęcy, wzięty sam w sobie, co stanowi przedmiot innych
nauk przyrodniczych, lecz właśnie roślinne, zwierzęce i ludzkie życie samego miejsca, historję
rozwoju tego życia do ostatniego momentu. D la geografa koniecznością jest zapoznanie się z podstawowemi zasadami i metodą badania nauk przyrodniczych, gdyż od tego zależy jakość geogra
ficznej obserwacji i wyjaśnienia. Istotnym warunkiem jest przytem konieczność trzymania się
wyłącznie geograficznego punktu widzenia i niezbaczania na tory jakiejkolwiek innej nauki
przyrodniczej, ażeby nie odbiegać od swego własnego objektu obserwacji, ale i nie wkraczać
w granice innej gałęzi wiedzy. W ten sposób powstaje współdziałanie i związek między temi
dwoma rozgałęzieniami wiedzy ludzkiej, t. j. geografją i przyrodoznawstwem .
Tutaj właśnie przejawia się istotne i ważne stanowisko geografji. G d y każdy przy
rodnik wybiera sobie za przedmiot badań jedną jakąś „sfe rę“ , to geograf obejmuje wszystkie,
zespolone jakby w jeden nieprzerwany łańcuch w ogólnem ich współdziałaniu, w ciasnym nie
ustannym związku, w ich ciągłym i wspólnym rozwoju. A więc ostatecznie geografja dopro
wadza do zespolenia tych zjawisk, pochodzących z różnych „s fe r“ , któremi inne gałęzie wiedzy
i nauki zajmują się zosobna, jakgdyby w izolacji.
Ostatecznem zadaniem geografji jest zbadanie ziemi w całym jej ogromie, ze wszystkiem ,
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co na niej istnieje i zachodzi, a więc i antroposfera, t. j. człowiek, odgryw a taką rolę, jak lito
sfera, hydrosfera, biosfera i t. d.
„Pow ierzchni ziemi nie można sobie wyobrazić — pisze F. Ratzel — bezludzi i owoców ich
czynności“ . Jeśli tak, to należy ziemioznawstwo współczesne rozbić jakgdyby na dwa zasadnicze
działy: i) fizyko-przyrodniczy, mający za zadanie zbadać powierzchnię ziemską, wszystkie zja
wiska przyrodnicze i warunki na niej i w niej istniejące, oraz 2) hum anistyczny, badanie czło
wieka, przyczyn i charakteru zależności ludzkiego życia we wszystkich jego przejawach od przy
rodzonych warunków geograficznych. Dlatego też dla współczesnego geografa, bez względu
na to, czy est to badacz, czy też podróżnik, nie są wystarczające fakty z dziedziny samego tylko
przyrodoznawstwa.
Niem niejszą ilość danych czerpie geografja z historji, etnografji, etnologji, socjologji i długiego
szeregu nauk hum anistycznych, społecznych, z któremi jest również ściśle związana. I ta łącz
ność okaże się zupełnie zrozumiałą, jeśli przypom nim y sobie, że zasadniczem zadaniem geografji
jest poznanie ziemi, jako miejsca zamieszkania człowieka i innych organizmów żywych. Z b a
danie ziemi, jako ciała nieorganicznego, fizycznego, jej zjawisk i sił fizyko-chem icznych, jej
świata roślinnego i zwierzęcego, jej układu powierzchni i atm osfery, wszystko to są dziedziny
przyrodoznawstwa. Badania zaś, dotyczące rozwoju um ysłowości człowieka, jego wysiłków i po
stępu, jego walki o byt polityczny, czy ekonomiczny, są przedm iotem nauk społecznych i hi
storji. W ydaje się napozór, że dla geografji niemasz tu miejsca. Lecz tylko pozornie. G eogra
fja bowiem bada również koleje um ysłowego, społeczno-politycznego rozwoju człowieka, wnika
też i w jego życie gospodarcze, wreszcie stara się przeniknąć mgły jego zamierzchłej prze
szłości, nie zaniedbując bynajm niej i nieorganicznego życia ziemi, lecz o tyle tylko,
0 ile da się znaleźć związek między środowiskiem przyrody i życiem ludzkiem. Zagad
nienia geografji — to środowisko, w pływ y, refleksy, przyczyny i następstwa, sprawdziany
1 przystosowania. A więc jeśli tak, to oczywiste jest, że między geografją z jednej strony,
a naukami humanisty cznemi i historycznem i z drugiej strony musi istnieć związek i konieczność
współpracy. Związek ten jest tak widoczny, że bardzo często historycy traktowali geografję
jako jeden z działów historji. Zgodzić się z tem oczywiście nie można, jest jednak niewątpliwe,
że historja dostarcza geografji wiele faktów narówni z przyrodoznawstwem . Przy pomocy hi
storji geografja, nie kontentując się badaniem jedynie tylko współczesnego układu ras i nacyj
ludzkich, stara się w yśledzić stopniowy bieg ich powstania, rozwoju, wym ierania. Przy pomocy
historji geografja otrzym uje możność zbadania pochodzenia typu fizycznego narodów, ich zwy
czajów, gospodarki, bytu i t. d. G eografja wspom aga nawzajem i samą historję, wiele bowiem
procesów życia ludzkiego w znacznym stopniu dawało się w yśw ietlić dzięki warunkom geogra
ficznym. T o też historjozofja dla rozwiązania swoich problem atów niejednokrotnie zwraca się
ku geografji. T ę zależność wzajemną pom iędzy historją i geografją spostrzeżono już w czasach
bardzo odległych. Najprawdopodobniej kwestji tej dał początek Hipokrates (460— 377 przed
N. Chr.), który po w yjaśnieniu istoty związku przyczynowego m iędzy otaczającem środowiskiem
i patologiczną genezą chorób, przystąpił do rozpatrzenia spraw y związku środowiska i uspo
sobienia ludzi. Wskazał on na długi szereg konkretnych wypadków , świadczących o wpływie
klimatu i ukształtowania powierzchni na własności fizyczne i tendencje polityczne przelicznych
narodów Azji i Europy południowo-wschodniej. W ślad za nim poszli Strabon, Cyceron, Wegecjusz, św. Tom asz z Akwinu, A rab Ibn K haldu n (13 3 6 — 1406), Jean Bodin, M ontesquieu, Varenius
i inni. Jaskrawe światło rzucił na tę sprawę K an t w swej „G e o g ra fji fizyczn ej“ . Jeszcze bardziej
zapalonym zwolennikiem związku m iędzy geografją a historją był H erder, który uważał, że geo
grafja jest „zasadniczą podwaliną historji“ . Zapew ne jednak nikt nie scharakteryzował tego
związku w tak dosadny i barwny sposób, jak John Sm ith, ojciec historji am erykańskiej, w swem

46

dziele o historji stanu Virginia, wydanem w roku 1 621 .
„G eo g rafja— powiada o n — wydaje mi się bez historji cia
łem bez życia i ruchu. Również i historja bez geografji
może być porównana do tułacza bez dachu i ojczyzny.
Ten, kto studjuje jedną z tych nauk bez drugiej, nie
może zrozumieć cośkolwiek z nich. T en zaś, kto po
miata obydwiem a, upodabnia się do kreta, stale prze
bywającego w krainie m roku“ .
Niezmiernie udatnie i trafnie określił ten związek
geografji z historją wielki Elisee Reclus w następujących
kilku słowach: „G eo grafja jest niczem innem, jak histo
rją w przestrzeni, gdy natomiast historja jest geografją
w czasie“ . W ogóle w chwili obecnej nagromadziło się tyle
faktów, świadczących o w pływie środowiska geograficz
nego na intelektualne i polityczne życie ludzkości i na
bieg wypadków historycznych, że ustalił się bezsprzecz
ny i bliski związek pom iędzy temi dwiema dziedzinami.
W każdym razie obecnie nie ulega już żadnej w ątpli
John Smith.
wości fakt, że w kształtowaniu losów człowieka brały
udział czynniki środowiska naturalnego. G eografja więc
przychodzi historji z pomocą w dążeniu do całkowitego w ykrycia zarówno bezpośredniego
wpływu otoczenia na działalność ludzi, jak również i do w ykrycia w pływów pośrednich, dzia
łających przez stosunki produkcyjne. Doświadczenie jednakże wykazało, że geografja, trakto
wana jako zwykły dodatek do historji, jest z konieczności osłabiona. Staje się ona wtenczas je
dynie pomocnikiem w odszukiwaniu miejscowości na mapie, a nie pomocniczą dziedziną w w y
kryciu tak potężnych motorów w czynnościach ludzkich i w procesie dziejowym , jakiemi nie
wątpliwie są zjawiska naturalne, geograficzne. Konieczne jest, aby moment „czasu “ w spół
działał równocześnie z momentem „m iejsca“ . Oto dlaczego przy poznawaniu i nauczaniu geo
grafji nie można obejść się nietylko bez przyrodoznawstwa, ale i bez historji, a w szczególności
historji kultury świata.
W spółczesny geograf stawia sobie za główny cel w yjaśnienie wzajemnego stosunku między
człowiekiem i ziemią, stosunku wzajemnego między jego bytem gospodarczym i naturalnemi
warunkami geograficznemi. W ten sposób ustanawia się związek z całym cyklem nauk społecz
nych i ekonomicznych, i to jeszcze bardziej bezpośredni, aniżeli z naukami historycznemu W dzie
dzinie dotyczącej człowieka badanie rozmieszczenia rozm aitych ras ludzkich na ziemi, gęstości
zaludnienia, osobliwości i rozmieszczenia osad, kulturalnej działalności człowieka, utrwalonej
w krajobrazie, to wszystko wchodzi do zakresu geografji, lecz studjowanie rozmieszczenia długogłowych lub krótkogłowych, jako fizycznych typów człowieka, już całkowicie należy do działu
antropologji, lecz bynajmniej nie geografji. Stąd więc nietrudno przeprowadzić linję graniczną
między antropologją a geografją człowieka. G eografja człowieka, jako bliska z jednej strony
geografji, z drugiej socjologji i antropologji, powinna się bardzo wystrzegać wkraczania w gra
nice tych nauk i dlatego jej pole działania winno być ściśle określone. T em okreś'eniem zaś jest
badanie działalności człowieka w przyrodzie, otaczającej go zewszechstron.
Znacznie trudniej przedstawia się zagadnienie związku socjologji z geografją. Otóż przed
stawiciele socjologji stawiają dość często zarzuty, że geografja w obecnym jej stanie nie jest
nauką. W edług nich nie jest ona nauką dlatego, że 1) nie posiada podstaw nauki, gdyż nie o b 
jaśnia faktów złożonych, t. j. takich, gdzie biorą udział siły natury, 2) nie posiada niezbędnej
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dla każdej nauki metody, nietylko syntetycznej, lecz analitycznej. Takie zarzuty nie mają żad
nych absolutnie podstaw, gdyż geografja ma zupełnie wyraźną, jej jedynie w łaściwą treść. Z a
kres jej stanowi człowiek i natura, jako też w pływ tej natury i stosunek wzajem ny. Stąd więc
zadaniem geografji jest studjowanie w każdym geograficznie badanym kraju wzajem nych w pły
wów i stosunków natury i człowieka. G eografja na pierwszem miejscu opisuje, potem wyjaśnia
i analizuje zjawiska natury nietylko w ich całości, w splocie wzajem nym , lecz dzieli je na po
szczególne składniki, zestawia, daje pewną syntezę, w celu wytłumaczenia badanych zjawisk
i ustalenia praw i przyczyn, niemi kierujących. Stąd wynika, że geografja posiada i swoją treść,
i swoje metody, co bezsprzecznie w obecnym jej stanie daje zupełne prawo do zaliczenia jej do
szeregu sam odzielnych nauk. A b y w yjaśnić nieistotność tarć pomiędzy socjologją i geografją,
musimy się zwrócić do samej socjologji i ustalić jej treść i cele. Otóż socjologją, według okre
ślenia René M auniera, jest to „badanie opisowe, porównawcze i wyjaśniające społeczeństw ludz
kich, takich, jakiemi okazują się w czasie i przestrzeni. A więc należy ją rozumieć jako badanie
konkretne, historyczne i geograficzne pojęć i działań, które w ystępują wśród ludzi zrzeszonych“ .
Działania zaś społeczne w edług prof. E . C . Hayesa znajdują się pod w pływ em : i) warunków
geograficznych, czyli środowiska naturalnego, 2) warunków technicznych, 3) warunków psycho
fizycznych, 4) warunków socjalnych. Stąd wynikałoby, że socjolog, będąc zainteresowany
przyczynami zjawisk społecznych, musi uwzględnić rolę czynników geograficznych, jako
też rolę czynników biologicznych, psychologicznych i t. d. W konsekwencji rezultaty do
ciekań geograficznych muszą częściowo znaleźć miejsce w socjologji, o ile socjologją ma po
zostać ogólną nauką o społeczeństwie. G eografja posiada jasno zakreślony cel wykrycia sto
sunków wzajemnych między przyrodą, naturalnem środowiskiem , a działalnością człowieka,
stąd więc nie może być obawy, iż przekroczy swe ram y i obejmie sferę badania socjologji. Taką
obawę może budzić raczej socjologją, która, zakreślając dla siebie coraz szersze horyzonty, z łat
wością może wkroczyć w obręb socjogeografji. N ie ulega jednakże wątpliwości, że wobec
pokrewieństwa dążeń musi nastąpić zgodna współpraca między socjologją a geografją, gdyż
obie te dziedziny wzajemnie się uzupełniają. O konieczności współdziałania nauk społecznych
z geografją zupełnie słusznie mówi angielski uczony H. J. Fleure, co następuje: „C z y jesteśmy
antropologami, czy historykam i, czy geografami, naszem głównem zadaniem jest zrozumieć
głębiej i lepiej ewolucję człowieka i społeczeństwa. Jeżeli tak jest, wówczas te trzy grupy praco
wników naukowych muszą sobie wzajemnie pomagać, aby trzym ać się głównego celu. W od
osobnieniu jesteśm y wszyscy w niebezpieczeństwie dostania się na manowce, antropologowie
popadają w zwykłą tautologję, historycy dostają się w pustkowie szczegółów intryg polityków, lub
na niepewne ścieżki politycznej partyzantki, geografowie przechodzą w bezcelowe opisy, lub mętne
uogólnienia. Pracując zaś razem, możemy dopełniać wysiłki każdego i kazać geografji dostarczyć
sceny, antropologji aktorów, a historji rozwijać akcję długotrwałego dramatu życia ludzkiego“ .
Ponieważ gospodarka narodowa stanowi podwalinę bytu ludzkiego, więc i wykrycie
wszystkich gospodarczych stosunków kraju, w ich związku przyczynow ym z warunkami geograficznemi, w ziemioznawstwie zajmuje jedno z miejsc naczelnych. Oto dlaczego związek, usta
nowiony między dziedzinami geografji i ekonomji, jest tak bliski, że wyw ołuje dla geografa ko
nieczność poznania nietylko istoty nauk ekonomicznych, lecz nawet i metod i sposobów badań
statystyczno-ekonomicznych, by potem już samodzielnie traktować zjawiska gospodarcze w ich
układzie geograficznym . G eografja i nauki gospodarcze mają przedewszystkiem tę wspólność,
że obydwie są naukami o stosunkach. Botanik np. bada stosunki w szystkich zjawisk, które za
chodzą w życiu roślin, jednakże ma on pewien określony przedm iot swej nauki — rośliny. Ina
czej rzecz się przedstawia u geografa. M a on do czynienia tylko z przestrzennem położeniem
rzeczy. Nie roślina jako taka, ani kamień, ani istoty żyjące są przedmiotami jego badań,
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lecz tylko sposób, w jaki są rozmieszczone i jak poruszają się w przestrzeniach pow ierz
chni ziemi. Podobnie jest z badaczem gospodarstwa. On również niema do czynienia z przed
miotami, jako takiemi. Nie bawełna, ani żelazo lub zboże, są przedmiotem ekonomji politycznej,
lecz tylko sposób, w jaki wchodzą w stosunek do człowieka gospodarującego. Ekonom ja poli
tyczna ma do czynienia z prawami powstania, rozwoju i współdziałania ekonom icznych kategoryj gospodarstwa, jak wartość, cena, renta, gospodarstwo towarowe, kapitał, nadwartość,
przedsiębiorstwo kapitalistyczne, chałupnicze, spółdzielcze etc. Ekonom ista zajmuje się wszystkiemi zjawiskami, prawami i wpływam i, które mają znaczenie w gospodarczej działalności czło
wieka i w organizacji gospodarstwa. Jednakże badaczowi gospodarstwa narodowego brak zwykle
dla ugruntowania jego ujęcia naukowego fundamentu geograficznego, powinien on dlatego
korzystać z rezultatów badania geografa. Odwrotnie, geografja gospodarcza otrzym uje z eko
nomji politycznej długi szereg pojęć, jako gotowe dane. W ten sposób geografja i nauki gospo
darcze więcej od innych nauk mają do czynienia ze stosunkami. D o rodzaju wiedzy i jej zadań
stosuje się też odrębną metodę badania. Szczególnie wyraźnie występuje to w geografji. M a ona
ściśle określony punkt wyjścia swej obserwacji. Stw ierdza ona położenie przedmiotów na po
wierzchni ziemi, potem dopiero bada wzajemny stosunek zjawisk, porównywa form y i bada
przyczyny położenia, i konstruuje potem pojęcia, które w ypływ ają z porównania i badania
przyczyn.
M im o że dziedzina geografji jest tak rozległa i że tak głęboko wkracza do dziedzin wielu
nauk, to jednak jest ona nauką samodzielną i zamkniętą, ponieważ przystępuje do wszystkich
zjawisk z własnem i jednolitem pojmowaniem i sposobem ich obserwacji przestrzennego poło
żenia na powierzchni ziemi. Na tem polega jej właściwa metoda. Chociaż do zbudowania swego
obszernego gmachu wiedzy geografja posługuje się sposobem badania przyrodniczym i histo
rycznym, jako środkami pomocniczemi, obserwacja przestrzenna jest jej własną, jej samej tylko
właściwą metodą. Jest to ta metoda, która jej, jako nauce, nadaje swój charakter, która określa
ścisłe granice jej działania i która powstrzymuje ją od zboczenia i wkraczania w granice
innych gałęzi wiedzy.
Śledząc rozwój historyczny nauki ekonomji od czasów merkantylizmu, t. j. od momentu,
w którym ekonomja, jako nauka, zaczęła się wogóle krystalizować, można stwierdzić, że ekono
miści nader często musieli korzystać z dorobku nauki geografji, stosując mianowicie metodę
geograficzno-porównawczą przy badaniu zjawisk gospodarczych. Skądinąd geograf, obser
wując ustawicznie przeobrażenia wyglądu zewnętrznego ziemi, zwłaszcza pod w pływ em dzia
łalności gospodarczej człowieka, musi siłą faktu być znawcą życia gospodarczego. Drogi
badań tak geograficznych, jak gospodarczych, są jednakże różnorodne. G eografja, biorąc za punkt
wyjścia położenie przedmiotów, bada przyczyny ich rozmieszczenia w przestrzeni. Natomiast eko
nomja bada współzależność ustosunkowania się czynników i elementów gospodarczych, a punktem
wyjścia jej badań będzie bądźto społeczeństwo, bądźto produkcja, lub wym iana. Co do metody,
to geograf, posługując się obserwacją, używa też innych metod, stosowanych również i przez ekonomję. Bezwzględnie obserwacja odgrywa i tu, i tam wybitną rolę, gdyż tak jak zjawiska przyrod
nicze wiecznie się zmieniają, i geograf nigdy nie ma przed sobą coś stałego, lecz ustawicznie odkrywa
coś nowego, tak samo, a może jeszcze więcej, ulegają zmianie zjawiska gospodarcze wskutek dzia
łalności człowieka. Należy jeszcze nadmienić, że obserwacja musi być przeprowadzona „n a miej
scu ", a więc podróże są nieodzownym warunkiem, tak dla geografa, jak i dla ekonomisty, pragną
cego otrzymać możliwie zupełny i dokładny obraz. Dzisiaj epoka wielkich podróży odkryw czych jest
naogól ukończona. Dzisiaj już nie można odkryć ani nowych krajów, ani nowych rozległych mórz,
a’e zato coraz głębiej geograf dzisiejszy stara się wniknąć w zależność wszystkich zjawisk na po
wierzchni ziemi. Nieomal każdy krok stawia mu inne cele i w rezultacie zawsze coś nowego jest do
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•odkrycia. Zadania, które ma rozwiązać dzisiejszy geo
graf, stawiają w stosunku do jego naukowej i obser
wacyjnej zdolności niemniejsze wym agania, niż te,
które stawiano odkrywcom krajów, N ie ma on, coprawda, do stwierdzenia jakichś wielkich, wszystko
zasłaniających zjawisk pojedyńczych, ale musi śle
dzić wielce zawikłane, nieustannie zmieniające się
stosunki złożonych naturalnych i kulturalnych zja
wisk na powierzchni ziemi. Takiej obserwacji geo
graficznej na m iejscu wiele zawdzięcza i ekonomja.
Wojna światowa i długie lata kryzysu gospodar
czego, obejmującego cały świat, stw orzyły koniecz
ność zwracania większej uwagi na zagadnienia go
spodarki światowej, na rozmieszczenie bogactw na
turalnych, na lokalizację ośrodków przem ysłowych,
na wydajność gleby, na planowość gospodarki spo
łecznej, na zagadnienia transportu i jego rentowność
i t. d. W tych wszystkich kwestjach ekonomiście
może w bardzo znacznym stopniu przyjść z pomocą
geografja i dać na nie wyczerpujące odpowiedzi, oraz
wskazać nowe drogi do eksploatacji jeszcze niewy
czerpanych bogactw naturalnych; dać wskazówki co
do rozmieszczenia surowców i m ożliwości ich zuży
cia, może pouczyć o dogodności pewnych terenów dla
tych lub innych celów gospodarczych, wreszcie może
być bardzo pomocna w ustalaniu planowości gospodarki społecznej. G eografja również może
okazać wielką pomoc ekonomji w związku z praktycznem i potrzebami regjonowania.
K ażda dobra, możliwie w yczerpująca obserwacja prowadzi do porównywania zjawisk,
to zaś umożliwia wyelim inowanie cech drugorzędnych od cech charakterystycznych, typowych.
Porównanie geograficzne powinno dotyczyć nietylko położenia i odległości, ale przedewszystkiem
wszelkich stosunków i okoliczności, które tworzą zjawisko, lub mają w pływ na nie. Ekono
mista niemniej od geografa w toku sw ych badań zmuszony byw a do ustawicznego porównywania.
Weźmy za przykład fakt, że Chile w 1 9 1 3 roku wywiozło za 305,4 m iljona pesetów saletry;
nabiera to znaczenia w pełni tylko wtedy, gdy się dowiadujem y, że saletra stanowi 77% ogólnego
w ywozu i jest najcenniejszym produktem handlu tego państwa. T en fakt wskazuje nam, że
Chile jest głównym dostawcą saletry dla całego świata i dlatego, że zupełnie pustynne prowincje
północne, w których znajduje się saletra, mają taką wartość, dla ich podboju Chile nie oba
wiało się kilkuletniej w ojny przeciw Peru i Boliw ji. Skądinąd zaś wyczerpanie tych cennych
bogactw mineralnych, lub zastąpienie ich saletrą sztuczną, stałoby się przyczyną niezwykłego
wstrząsu i zmian w gospodarstwie kraju.
Dokładne porównywanie nie może się obejść bez pom iarów, bez liczenia, a więc bez sta
tystyki, gdyż wnioski wysnuć można należycie tylko w tedy, gdy badam y pewną masę zjawisk.
W geografji porównywanie statystyczne na szerszą skalę zostało wprowadzone przez szkołę
Karola Rittera. Próbowano porównywać arytm etycznie poziome i pionowe rozczłonkowanie
długości wybrzeża, linje graniczne, wzniesienia pow ierzchni; próbowano uchwycić przez liczby
stosunkowe i przeciętne znaczenie poszczególnych zjawisk geograficznych i t. d. W geografji
kultury wyłania się odrazu, jako najważniejszy środek badania, porównywanie statystyczne zjaGeogr. powsz.
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wisk, które ma się obserwować. D la żadnej dziedziny geogra
ficznej cyfry nie są tak ważne, jak dla geografji gospodar
czej. Połączenie geograficznych i gospodarczych porównań
statystycznych uwydatnia niekiedy bardzo dobrze gospodar
cze znaczenie zjawisk przyrodniczych. Porównywania są tylko
środkiem badania, a głównem zadaniem jest tworzyć pojęcia
tak geograficzne, jak gospodarcze, i w yjaśniać przyczynę zja
wisk. Ostatecznym zaś celem badań jest ustalenie praw i przy
czyn. W dążeniu do tego ostatecznego celu nauki ekono
miczne i geografja wzajemnie się uzupełniają, w spierają jedna
drugą, bez żadnych kolizyj i wzajemnych wkraczań do wła
ściwego zakresu każdej z tych nauk.
D ość często obserwuje się spory, wynikające z błędnie ro
zumianego stosunku, zachodzącego między geografją gospo
darczą a towaroznawstwem. Zadanie towaroznawstwa polega
na tem, ażeby dać przegląd światowych wartości handlowych
surowców i fabrykatów, i ustalić jakości tych towarów. T o 
Aleksander Supan.
waroznawstwo następnie zajmuje się rozmaitemi gatunkami
towarów, wyszukiwaniem sposobów dla sądu o prawdziwości i jakości towarów, o ich naj
ważniejszych falsyfikatach. Wreszcie powinno ono dawać także znajomość towarów, dzięki
której możnaby je klasyfikować i rozdzielać na grupy. D la towaroznawstwa więc podstawą jest
strona technologiczna, a moment geograficzny nie odgrywa żadnej roli. G eograf powinien
w swej pracy ograniczać się do czysto geograficznego ujmowania towaroznawstwa, dając
ogólny przegląd występowania surowców i półfabrykatów, warunków ich geograficznej loka
lizacji, dróg ich transportu i okręgów zbytu, nie wdając się w szczegóły techniczne ich obróbki,
należące do towaroznawstwa. W ten sposób ta, geograficzna, część towaroznawstwa jest czę
ścią geografji gospodarczej, której nie można łączyć z towaroznawstwem, mającem zupełnie
inne cele.
W idzim y więc, że geografja jest w bliskiej łączności z wieloma naukami, tak przyrodniczem i,
jak i społecznemi. Stąd istnieją spory, czy geografja jest nauką przyrodniczą, czy humanistyczną.
Spór ten toczy się od początku powstania samej nauki geografji. W starożytności przeciwieństwa
tych dwóch poglądów najsilniej występowały u Strabona, twórcy „historyczno-hum anistycznej “
interpretacji geografji, i u Plinjusza, twórcy przyrodniczej interpretacji geografji. W X I X wieku
prąd „hum anistyczny“ odradza się i powstaje z nową siłą w osobie K . Rittera. Jednak nawet na
ukowe podstawy metody historyczno-humanistycznej Rittera nie dają ostatecznego rozwiązania
kwestji, i cały X I X wiek jest zapełniony u geografów tym sam ym sporem. Jedna grupa monistów
dąży do wyłączenia z geografji wszystkich elementów ludzkich i zrobienia z niej „nauki
0 przyrodzie" (np. Gerland, Penck, Supan i t. d.), druga zaś grupa monistów dąży
w przeciwnym kierunku, t. j. pragnie wyelim inować z geografji wszystkie zjawiska przyrodnicze
1 pozostawić jedynie „człow ieka“ (prof. Barrow s i inni). Jednocześnie istnieje bardzo liczna
grupa tak zwanych „dualistów “ , dopuszczających w geografji, poza zjawiskam i fizycznej przy
rody, również studjowanie rozpowszechnienia na powierzchni ziemi zjawisk życia ludzkiego,
podług ich zależności od warunków przyrodniczych. Przedstawicielam i tej kategorji są: W agner,
Richthofen, D avis, D e M artonne, Bruhnes i t. p. Ostatnio prof A . Hettner, chcąc jakby zała
godzić ten spór, wypowiedział zdanie, że „geografja nie jest ani przyrodniczą, ani też hum ani
styczną nauką, lecz obydwiem a razem ". Jeszcze trafniej określił charakter geografji rosyjski geo
graf W . Łam anskij, nazywając ją „hum anistycznem przyrodoznawstwem “ . K irch h o ff, jak również
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i W agner, nazwali geografję przyrodniczą nauką z integralnie wlaściwem i jej elementami histo
rycznemu W szystko to jednak nie rozwiązuje sporu i kwestja przynależności geografji do przy
rodniczych lub hum anistycznych nauk pozostaje wciąż jeszcze otwarta. M a to oczywiście swoje
wytłumaczenie. Przedewszystkiem istnieje w geografji, jak już wykazaliśm y, długi szereg naj
rozmaitszych kierunków. Jedne z nich stoją wyraźnie na stanowisku przyrodniczem , stąd też
i nauka geografji w ten sposób pojęta może być uważana za naukę przyrodniczą. Inne kierunki
zakres swych badań utrzym ują w ścisłych ramach zagadnień społecznych, przeto i geografja
taka może być przeniesiona do dziedziny nauk społecznych. W obec istnienia kilku różnorodnych
kierunków geografji, rozstrzygnięcie tego sporu może nastąpić dopiero wówczas, gdy ustali
się jakiś jeden tylko kierunek w geografji. W ówczas spór ten sam przez się upadnie. Skądinąd
podobny spór powodowany jest jeszcze i tym niewątpliwym faktem, że właściwie w obec
nym czasie nie istnieje jedna geografja, są jedynie dążenia do jej wytworzenia, natomiast istnieje
długi szereg nauk geograficznych, znacznie różniących się, zarówno swojem i metodami, pojęciami
i celami, jak i stosunkiem do innych gałęzi wiedzy. Jedne z nich w bardzo znacznym stopniu
zbliżają się do przyrodoznawstwa, a drugie, jak np. geografja polityczna, lub geografja gospodarcza,
mają zupełnie wyraźny hum anistyczny charakter. Stąd więc wynikałoby, że spór ten w obecnym
czasie nie jest jeszcze dojrzały do ostatecznego rozstrzygnięcia. D o zagadnienia tego powró
cimy w jednym z następnych rozdziałów.

IV.

K L A S Y F IK A C JA N A U K G E O G R A F IC Z N Y C H

Konieczność ustalenia klasyfikacji nauk geograficznych. — Podstawowe działy geografji: i) geografja nieor
ganiczna, 2) geografja organiczna i 3) socjogeografja. — Motywy wyodrębniania człowieka z zakresu biogeografji. — Szczegółowa klasyfikacja naukgeograficznych. — Istota i celeposzczególnych nauk geograficz
nych. — Paleogeografía. — Geografja astronomiczna. — Geodezja.— Kartografja. — Geografja fizyczna. —
Geografja gleb. — Biogeografja. — Klasyfikacja socjogeografji. — Geografja społeczna. — Geografja me
dyczna. — Geografja gospodarcza. — Geografja wojskowa. — Geografja religji. — Geografja lingwistyczna. —
Geografja psychologiczna. — Geografja kultury. — Geografja polityczna. — Geografja historyczna. —
Historja geografji.

Pogłębianie i rozszerzanie ram badań geograficznych, jakie nieustannie odbywało się w ostatniem stuleciu, w ywołało specjalizację również wśród sam ych geografów, przytem jedni z nich
poświęcają się kwestji geom orfologji, inni kwestjom biogeografji, a inni zaś antropogeografji i t. p.
Dzięki więc postępowi specjalizacji, dziedzina nauk geograficznych urosła do tak obszernych
granic i w dalszym ciągu rozszerza się tak szybko, że zjawia się bezwzględna konieczność rozklasyfikowania tych nauk, czyli innemi słowy dokonania podziału ich na szereg grup. G eografja,
jako nauka o pewnych zjawiskach, zachodzących na powierzchni ziemi, ma do czynienia z najrozmaitszemi przedmiotami i zjawiskam i nieorganicznej i organicznej przyrody, jako też
Z różnemi przejawami życia ludzkiego, społecznego. Ponadto geografja przeprowadza badania
związków wzajem nych tych zjawisk między sobą, t. j. ujm uje swe badania tak analitycznie, jak
i syntetycznie. Stąd więc w yodrębniam y trzy zasadnicze działy geografji, a m ianowicie:
I.
geografja nieorganiczna,
I I. geografja organiczna,
I I I . socjogeografja.
Pierwsza grupa nauk geograficznych obejm uje zjawiska przyrody martwej, nieorganicznej.
D ruga grupa zajmuje się przyrodą organiczną, życiem roślinnem i zwierzęcem. D o tej grupy
możnaby oczywiście włączyć i człowieka, podlegającego do pewnego stopnia takim samym
prawom przyrody, jak i zwierzęta. Zw ykle przyjęto, aż do ostatnich czasów, włączać geografję
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człowieka do grupy nauk biogeograficznych, uważając, że człowiek podlega takim sam ym w pły
wom środowiska geograficznego, jak i inne twory żyjące, t. j. rośliny, a szczególnie zwierzęta.
Niewątpliwie człowiek, jako gatunek zwierzęcy, i społeczeństwa ludzkie są, jak i inne zwierzęta,
wytworem przyrody i podlegają jej wpływom . Człowiek jednakże wyraźnie wyróżnia się od
zwierząt szeregiem sobie jedynie swoistych cech. Zjawiska z życia społecznego człowieka
są tak różnorodne i złożone, iż stanowią samoistną grupę zjawisk, wychodząc poza granice za
gadnień biologicznych, stanowiących główną treść biogeografji. Stąd więc geografję człowieka
wyodrębniam y w dział samodzielny. Rozpatrzym y teraz te główne cechy, które zasadniczo
różnią człowieka od innych zwierząt. N ie różni ich moment myślenia, gdyż tak zwierzęta, jak
i człowiek zdolne są do myślenia, ponieważ są przez przyrodę obdarzone mózgiem.
M ózg przekształca refleksy w ideje, podobnie jak dynamo-maszyna przekształca swe ruchy
w elektryczność. M ózg i inne organy wytworzone są przez przyrodę, przez środowisko naturalne.
Środowisko to, wytworzywszy mózg i inne organy, rozwinęło je do takiego stopnia doskonałości,
że są one zdolne do nadzwyczajnych, wprost zdum iewających zdolności przystosowania się.
Środowisko naturalne rozwinęło te zdolności człowieka do takiego stopnia, iż on zupełnie dobrze
może żyć tak w warunkach podzwrotnikowych, jak i w okolicach podbiegunowych. Człowiek
zmuszony jest zdobywać sobie środki do życia i ochraniać siebie od wszelkiego rodzaju niebez
pieczeństw. T a właściwie konieczność zmusza człowieka, niezależnie od jego w oli, do nawiązania
stosunków wytwórczych z innymi ludźmi. N ie było człowieka poza społeczeństwem ; społeczeń
stwo w tej lub innej formie istniało, odkąd istniał człowiek. Człowiek więc „z natury“ jest zwie
rzęciem społecznem. Troska o coraz bardziej intensywną produkcję i lepszą organizację ochrony
Życia doprowadza nietylko do powstawania społeczeństwa, lecz, co najgłówniejsze, do w y
twarzania narzędzi produkcji, to też Franklin określa człowieka, jako „zwierzę wyrabiające na
rzędzia“ . Sposób, w jaki ludzie zdobywają środki do życia, zależy przedewszystkiem od środo
wiska, w którem żyją. Zależy on także i od rozwoju narzędzi, od materjałów surowych, jakiemi
ludzie rozporządzają, t. j. od środków produkcji. Środowisko naturalne zwykle wcale się nie
Zmienia, lub zmienia bardzo nieznacznie, natomiast narzędzia produkcji stają się coraz dosko
nalsze. Człowiek nigdy nie produkował sam na własną rękę, lecz zawsze łączył się w tym celu
Z innymi ludźmi w mniejsze lub większe grupy społeczne. W tem właśnie zawiera się jedna
Z głównych cech, odróżniających ród ludzki od zwierząt. I u wielu zwierząt niekiedy spotykam y
pewne narzędzia pracy, często mają one ustrój społeczny, lecz jedynie u człowieka narzędzia
pracy nabierają społecznego charakteru, co w takim stopniu podnosi jego siłę, że człowiek bardzo
wysoko wznosi się nad całym światem istot żyjących. Pierwsze, nadzwyczaj charakterystyczne
przejawy tej siły wyrażają się w jednym, tylko człowiekowi w łaściw ym , sposobie przystosowania
się do środowiska przyrody. U wszystkich zwierząt przystosowanie się do nowego, naturalnego
środowiska osiąga się przez odpowiednie zmiany organów, przez odpowiednie, naogól organiczne
Zmiany. M ów iąc inaczej, w ich walce o byt zmieniają się ich organy, jako to : siła szczęk, form a
zębów, budowa nóg i palców, zabarwienie skóry i t. d. Jeżeli takie przem iany nie mogą się dokonać,
to zwierzę jest skazane na zagładę, skoro tylko dostanie się w sferę nowego środowiska. Człowiek,
przeciwnie, dostosowuje się do najbardziej różnorodnego środowiska drogą zmiany
narzędzi pracy, stąd więc i naturalne granice, w których może zamieszkiwać, coraz bardziej
się rozszerzają, chociaż on sam, t. j. jego organizm fizyczny pozostaje prawie niezm ienny
w najróżnorodniejszych warunkach miejsca i czasu. Stosunek człowieka do przyrody, ten proces,
przy pomocy którego człowiek przeciwstawia siebie przyrodzie, jako część całości — jest to praca.
Przy poznawaniu pracy człowieka i działalności zwierząt nie możemy nie zauważyć ich zasadniczej
różnicy, która czyni pracę człowieka jakościowo różną od działalności zwierzęcia. S to 
sunek zwierząt do przyrody naogół charakteryzuje się tem, że zwierzęta biernie przystosowują
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się do otoczenia. K ażd a zmiana w zewnętrznej przyrodzie natychmiast odbija się w życiu zwierząt
i zmuszone są one reagować na te zmiany drogą biernego przystosowania się do nich. Zwierzęta,
zmieniając np. zabarwienie skóry w związku ze zmianą tła środowiska, w którem żyją, zmie
niają te zabarwienia drogą pasywnego dostosowania się do otaczającej przyrody. Innem i słowy,
zwierzęta zmieniają siebie, nie zmieniając przyrody, a jedynie do niej się przystosowując. Inaczej
ma się zupełnie z pracą człowieka. Praca ludzka jest aktywnem oddziaływaniem ludzi na przy
rodę. Człowiek nie przystosowuje się pasywnie do przyrody, nie jest zmuszony zmieniać siebie
tylko dlatego, aby mieć możność życia i powiększania swego rodu. Człowiek w procesie swej
pracy zmienia otaczające środowisko i dostosowuje je w sposób, um ożliwiający życie i re
produkowanie życia swego rodu. Człowiek społeczny w walce o byt zmienia przedewszystkiem
narzędzia, przy pom ocy których oddziaływa na otaczające środowisko — wykopuje korzenie,
strąca i zbiera owoce, zabija lub łowi zwierzynę, przygotowuje pokarm, roznieca ogień, ochrania
się od wrogów i t. d. U zwierząt więc przystosowanie nosi charakter bierny, biologiczny,
społeczeństwo ludzkie zaś przystosowuje się nie biologicznie, nie biernie, lecz czynnie. T a
bardzo charakterystyczna cecha tworzy
wyraźną granicę między działalnością zwierząt
i społeczeństwa ludzkiego w ich ustosunkowaniu się do w pływów przyrody. Swoistość pracy
ludzkiej wyraża się w tem, że człowiek zmienia przyrodę, wyzyskując do tego nietylko
swe organy naturalne, lecz i sztuczne, przez siebie stworzone. Bez tych organów, narzędzi pracy,
człowiek nie różniłby się od zwierząt i praca jego byłaby takiem samem pasywnem przystoso
waniem się do przyrody, jak i zwierząt. Jednakże m usim y zauważyć, że człowiek w każdym
razie stanowi część przyrody, więc w ostatecznym rezultacie jest on podporządkowany przyrodzie,
a jeżeli nawet i panuje nad nią, to tylko dlatego, że, w ykryw szy jej prawa, w yzyskuje ją dla swych
celów. Tak np. jeżeli człowiekowi udaje się zmusić parę do poruszania kół lokomotywy, lub
wodą obracać potężne turbiny, to dlatego, że poznał pewne prawa, panujące w przyrodzie. Spo
łeczeństwo ludzkie przystosowuje się do środowiska geograficznego, jednocześnie przystoso
wując je do siebie. Społeczeństwo w alczy w najrozmaitszy sposób z otaczającą je przyrodą,
wyzyskuje siły przyrody dla sw ych celów, przekształca nawet do pewnego stopnia po
wierzchnię ziemi. N a tej działalności polega jedna z najistotniejszych różnic, rozgraniczających
społeczeństwo ludzkie od innych gatunków zwierzęcych. Człowiek pokonywa przyrodę, przy
stosowując się do niej czynnie, jednakże nie ujarzm ia całkowicie jej sił, nie podporządkowuje
jej swej woli, lecz jedynie wyzyskuje jej prawa dla swych celów, czego nie może osiągnąć
żadne zwierzę. Zjawiska badane przez geografję społeczną (socjogeografję) należą ze względu
na swój charakter do kategorji nauk społecznych, gdy natomiast geografja nieorganiczna i orga
niczna (biogeografja) należą do kategorji nauk przyrodniczych. D latego więc opracowanie meto
dyki biogeografji i socjogeografji powinno być prowadzone w różnych płaszczyznach. W szystko
wyżej wypowiedziane w dostatecznym stopniu tłum aczy słuszność, iż geografję społecznego
człowieka przy klasyfikacji nauk geograficznych w yodrębniam y z biogeografji w samodzielny
dział.
T e trzy działy są zasadnicze, podstawowe. Jednakże one nie w yczerpują wszystkich obecnie
istniejących nauk geograficznych. W tych ogólnych ramach można umieścić wszystkie
odgałęzienia wiedzy geograficznej. D alsza klasyfikacja powinna się opierać w głównej mierze
na rodzaju objektów badania, t. j. zjawisk zachodzących na powierzchni ziemi, oraz na stopniu
wzajemnej zależności różnych działów geografji m iędzy sobą.
Opierając się na takiem rozważaniu, można całe rozgałęzione drzewo geografji poddać nastę
pującej klasyfikacji:
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I. G eograf ja nieorganiczna:
1.
2.
3.
4.

paleogeografja
geografja astronomiczna
geografja fizyczna
geografja gleb.

I I. Geografja organiczna (biogeografja):
1. fitogeografja
2. zoogeograf ja.
I I I . Socjogeografja:
I. geografja społeczna
medyczna
2.
tt
gospodarcza
tt
3wojskowa
tt
4religji
tt
5psychologiczna
6.
tt
prawnicza
t
t
7lingwistyczna
8.
tt
kultury
tt
9polityczna
10.
tt
historyczna.
11.
tt
Jeżeli między geograf ją a innemi gałęziami nauk, jak wykazaliśm y w poprzednim rozdziale,
istnieje bezpośredni związek, to jeszcze większy, zgoła nierozerwalny, związek istnieje między
poszczególnemi działami geografji współczesnej, tak, że przedstawić je można jedynie w kształcie
koła, składającego się z wycinków promienisto wychodzących ze wspólnego środka. G eograf
specjalista, zajmujący się jakąś jedną dziedziną geografji, nie może w takim stopniu opanować
wszystkich różnorodnych nauk geograficznych, aby w każdej z nich mógł być samodzielnym
badaczem. Powinien on być z niemi jednakże bezwarunkowo obeznany, aby krytycznie ujmować
rezultaty ich badań i jasno zdawać sobie sprawę z ich przydatności dla swoich specjalnych celów.
Rozpatrzm y teraz pokrótce wszystkie wyżej ustalone działy, a więc przedewszystkiem
paleogeografję. Paleogeografja, t. j. geograficzne przedstawienie m inionych okresów, łączy się
Z historją ziemi i powinna właściwie być rozpatrywana, jako jej część. Zajm uje się ona badaniem
geograficznych zjawisk, zachodzących w geologicznej przeszłości ziemi, wykazuje w pływ tego
starożytnego środowiska na życie organiczne ziemi. Chociaż rodzaj badań paleogeografji jest
geograficzny, to jednak nietylko zapożycza ona swój materjał z geologji, lecz też i służy bardziej
jej interesom, niż geografji. Jednakże, jeżeli zauważym y, że życie współczesne ziemi stanowi
wypadkową przeszłości, jest wynikiem nieustannego procesu ewolucji, to ten dział badań będzie
stanowić jakgdyby wstęp do zapoznania się ze współczesnem obliczem ziemi.
Geografja matematyczna, ściślej mówiąc astronomiczna, rozpatruje przedewszystkiem ziemię,
jako część wszechświata, jako jedno z ciał układu słonecznego. Zapoznaje ona nas z jej w iel
kością, kształtem, ruchami, rozkładem energji słonecznej na powierzchni ziemskiej w postaci
ciepła i światła, z położeniem, jakie zajmuje ziemia w przestrzeniach m iędzyplanetarnych. Geografję tego rodzaju nazywają matematyczną z tego względu, że wszystkie zjawiska przez nią
rozpatrywane dają się ująć w form y m atem atyczne; nazywają ją również astronomiczną z tego
względu, iż zakres jej zainteresowań blisko styka się z astronomją. G eografja astronomiczna jest
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jedynie nauką pomocniczą dla geografji, ponieważ nie
posiada żadnej samodzielnej treści. Jej naukowe opra
cowanie nie znajduje się właściwie w rękach geogra
fów, lecz jest przedmiotem dwóch specjalnych gałęzi
wiedzy — geodezji, a częściowo astronomji. T ak np.
ruchy ziemi, jak każdego innego ciała niebieskiego, na
leżą do zakresu astronomji, ponieważ mogą one być
zrozumiane tylko w związku z rucham i innych ciał
niebieskich. Określenie kształtu ziemi stało się przed
miotem osobnej nauki — geodezji. Z tych więc w zglę
dów geografja astronomiczna ma swe uzasadnienie
jedynie jako przedmiot szkolny, będący wstępem do
geografji, natomiast, jak słusznie znajdują niektórzy
geografowie, umieszczanie jej w systemie nauk geo
graficznych jest obecnie anachronizmem.
Równorzędne znaczenie z geografją matema
tyczną, jako nauką pomocniczą dla geografji, po
siada też i geodezja, o której zupełnie niesłusznie za
pominają autorowie większości ogólnych podręczni
ków geograficznych.
Geodezja jest to nauka, badająca kształt i roz
miary ziemi. Zw ykle dzieli się na wyższą geodezję,
która ma za końcowy cel określenie ogólnej form y
ziemi, i niższą geodezję, czyli topografję, która bada
formę poszczególnych części ziemi na tak małej przestrzeni, że można nie brać pod
uwagę sferycznego jej kształtu i uważać te działki za płaskie. Podstawowem zadaniem współ
czesnej geodezji jest ustalenie ścisłego kształtu ziemskiego geoidu. W ścisłym związku z tem,
geodezja posiada duże znaczenie przy pom iarach stosowanych na powierzchni ziemi, układaniu
map i planów. Początek wyższej geodezji sięga V I wieku przed N ar. C h r., kiedy to grecki filozof
Pitagoras wyraził po raz pierw szy przypuszczenie o kulistości ziemi. W X V I I I wieku ustalono,
Że ziemia ma kształt sferoidu, t. j. ciała, utworzonego przez obrót elipsy naokoło małej osi. W X I X
wieku wyjaśniono, że form a ziemi nie jest całkowicie podobna do sferoidu i odpowiada bardziej
skomplikowanemu ciału, zwanemu geoidem. Od tego czasu rozpoczyna się badanie figu ry geoidu,
które jest końcowym celem wyższej geodezji. W spółczesne prace geodezyjne dzielą się na nastę
pujące ważniejsze działy: i) triangulacja, 2) określenie punktów astronomicznych, 3) niwelacja
i 4) pom iary siły ciężkości. Pierwsze trzy rodzaje pracy geodezyjnej posiadają dwojakie przezna
czenie. Po pierwsze służą one dla określenia figu ry geoidu i elementów najbliższego do niego
sferoidu. Po drugie dają one punkty oparcia dla zdjęć topograficznych. Badanie odchyleń
pionu i anomalji siły ciężkości dało możność zrobienia pew nych w yw odów co do fizycznej budow y
skorupy ziemskiej i w pewnych wypadkach sądzenia o pokładach pożytecznych ciał kopalnych,
np. węgla kamiennego, ropy naftowej, rudy żelaznej i t. p. W ten sposób praktyczne znaczenie
geodezji jest bardzo duże. Prace geodezyjne posiadają duże znaczenie państwowe i są w ykony
wane prawie we wszystkich krajach świata przez specjalne instytucje państwowe.
Z geografją astronomiczną i geodezją łączy się kartografja, nauka traktująca o prawidłowem
kreśleniu map na zasadzie danych, otrzym anych przez geodezję i topografję. W Polsce prace
geodezyjne i kartograficzne prowadzi głównie W ojskowy Instytut G eograficzny, który obecnie
posiada już bardzo cenny dorobek w tej dziedzinie. W szystkie prace wykonane przez W . I. G .
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stoją na bardzo wysokim poziomie, tak techniki kartograficznej, jak
i opracowania naukowego.
Po zbadaniu ziemi, jako całości, przechodzimy do rozpatrzenia
powierzchni ziemi, przedstawiającej przez swe znaczenie dla czło
wieka bardzo ważny objekt ziem ioznawstwa; badaniem powierzchni
ziemi zajmuje się geografja fizyczna.
G eografja fizyczna, czyli jak ten dział nazywają w Am e
ryce — fizjografja, to dział zasadniczy, podstawowy, bowiem
przedmiot jej badań stanowią wszystkie fizyczne zjawiska przy
rodnicze powierzchni ziemskiej, jako to: powierzchnia, t. j. w y
pukła rzeźba danej przestrzeni ziemskiej, warunki klimatyczne,
Maurycy Rudzki.
warunki hydrograficzne i t. d. W edług określenia wybitnego
geografa amerykańskiego, prof. T arra, geografja fizyczna „jest
nauką, która bada fizyczne zjawiska ziemi i ich w pływ y na życie, szczególniej na życie
człowieka“ . Prof. de M artonne podaje natomiast następujące określenie: „geografja fi
zyczna jest tą częścią geografji, która zajmuje się zjawiskami fizycznem i, rozgrywającem i
się na powierzchni ziem i“ . Nasz najbardziej zasłużony i wszechstronny geograf W . N ał
kowski podaje takie określenie: „G eo grafja fizyczna rozpatruje ziemię już zbliska, jako
złożoną z materji trójpostaciowej, twardej, ciekłej i lotnej, oraz ożywioną przez rośliny
i zwierzęta“ . Zatem geografja fizyczna ma do czynienia z najbardziej różnorodnemi zjawiskami,
czyli sferam i. Sfery te, ze względu na charakter sw ych zjawisk, składają się z litosfery (sucha
przestrzeń skorupy ziemskiej), hydrosfery (woda) i atmosfery (powietrzna powłoka ziem i). M ając
na widoku tak różnorodne zjawiska, geografja fizyczna przez dłuższy czas szła przeważnie drogą
różniczkowania badanych przez nią zjawisk i procesów na części i badania ich zosobna, lekce
ważąc konieczność ujęcia zjawisk w całości. W skutek takiej tendencji geografja fizyczna w yodręb
niła długi szereg fizyko-geograficznych odgałęzień, które specjalizowały się w badaniu poszcze
gólnych kategoryj
procesów, odbywających się na powierzchni ziemi. Rozwój specjalizacji spo
wodował rozpowszechnienie poglądów, że na powierzchni ziemi odbywają się tylko poszcze
gólne procesy, a przeto niema potrzeby i podstawy do rozpatrywania powierzchni ziemi w jej
całości, jako części jednego złożonego, dialektycznego procesu. G eografja fizyczna, mająca na
widoku nie poszczególne zjawiska i procesy, lecz ich zespoły i współdziałania, okazała się za
chwianą w swych podstawach. D rogą więc specjalizacji rozwinęły się i mniej lub więcej
w yodrębniły z geografji fizycznej samodzielne gałęzie wiedzy, których przedm iotem badań są
zjawiska, zachodzące na powierzchni ziemskiej, jak geofizyka, geom orfologja, hydrografja,
oceanografja i t. d. Rozpatrzym y w ogólnych zarysach zadania i cele tych poszczególnych dyscy
plin, a później powrócim y do podstawowych zagadnień geografji fizycznej. Przedewszystkiem
Zwrócimy się do geofizyki.
G eofizyka pochodzi od greckiego słowa ge — ziemia i physis — przyroda, oznacza więc
fizykę kuli ziemskiej, w szerszem znaczeniu naukę o fizycznem życiu naszej planety, rozpatry
wanej w całym jej kompleksie. Jak wskazuje sama nazwa, geofizyka korzysta w sw ych badaniach
przedewszystkiem z metod i rezultatów fizyki, lecz często ucieka się do pom ocy również innych
nauk, w szczególności tych, które także zajmują się badaniem kuli ziemskiej (geologja, geochemja,
geografja i t. d.). Zgodnie z podziałem planety na właściwą ziemię oraz płynny i gazowy jej
pokrowiec, geofizyka dzieli się na trzy główne, ściśle związane i zazębione z sobą, działy: fizykę
ziemi, fizykę wodnego pokrowca, oraz fizykę powietrznego pokrowca. N azwa geofizyki w zna
czeniu wyżej wymienionem weszła w użycie stosunkowo niedawno i jeszcze w początkach X X
wieku często w analogicznem znaczeniu używane były nazw y: „geografja fizyczn a“ , „ogólna
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nauka o ziem i“ , „fizyka kosm iczna“ , oraz inne, lecz
poszczególni badacze stosowali tę nazwę znacznie wcze
śniej. D o zakresu geofizyki wchodzą obecnie takie za
gadnienia, jak: ruchy ziem i, grawitacja, elektryczność
atmosferyczna, promieniowanie kosmiczne, magnetyzm
ziemski, radjoaktywność ziemi, budowa atmosfery,
w szczególności jej górnych warstw, prądy powietrzne,
częściowo też aerodynamika i t. p. W ostatnich czasach
rozwinęła się poważnie tak zwana geofizyka stosowana.
M a ona za zadanie opracowanie metod określania geolo
gicznej budowy górnych warstw skorupy ziemskiej na
podstawie dokonywanych na powierzchni ziemi obserwacyj tych lub innych zjawisk fizycznych, charakte
ryzujących działanie ukrytych pod powierzchnią ziemi
mas. N a podstawie tego rodzaju obserwacyj, oraz
przy pomocy przesłanek geologicznych, można w więk
szości wypadków ustalić, z wystarczającą dla praktycz
nych celów dokładnością, rozmieszczenie mas w górnych
warstwach ziemi i przeprowadzić w ten sposób wywiad
górniczy. Taka metoda zastępuje zwykłe prace górnicze,
jak wiercenie, kopanie i t. p., które są połączone ze stratą
czasu i pieniędzy. N ajw ybitniejszym autorytetem w zakresie geofizyki był u nas prof. M . Rudzki,
autor bardzo cennego dzieła p. t. „F izy k a ziem i“ . Obecnie wszystkie zagadnienia z tego za
kresu wszechstronnie bada Instytut G eofizyczny, założony przy uniwersytecie lwowskim i pro
wadzony przez tak zasłużonego uczonego, jakim jest prof. H enryk Arctowski.
Geom orfologja bada kształty powierzchni ziemi, zarówno w wielkich zespołach, charaktery
zujących ogólne oblicze powierzchni naszej planety, jak w drobnych, w yróżniających poszcze
gólne jej niewielkie części; rozwój tych zespołów, ich form , ich ugrupowania i rozmieszczenie.
Badanie ukształtowania i form powierzchni jest niewątpliwie najważniejszą częścią geografji
fizycznej, ponieważ nierówności powierzchni określają wszystkie kontrasty i całą rozmaitość
mikroklimatu poszczególnych jej części, glebowego pokrowca i roślinności, a więc w silniejszy
sposób wpływają również na rozmieszczenie człowieka i form y jego działalności gospodarczej.
Trzeba też zaznaczyć, że takie zjawiska, jak wulkaniczne działania, trzęsienia ziemi, lawiny i t. d.,
także odgrywają w życiu człowieka dużą rolę. W starszych opisach ziemi, geograficzne badanie
ograniczało się prawie wyłącznie do zewnętrznego kształtu ziem i, studjowano też w pływ y, badania
zaś przyczyn były pozostawiane na uboczu. Nowoczesna zaś geomorfologja uzupełniła się przez
badanie przyczyn tworzenia się ukształtowania współczesnego. Przejście od m orfografji do morfologji było jednym z najważniejszych postępów geografji nowoczesnej. Zatem geomorfologja bada
i opisuje nieskończenie różnorodne kształty powierzchni ziemi w ich różnorodnych większych połą
czeniach, wyjaśnia ich cechy charakterystyczne i zgodnie z tem system atyzuje i klasyfikuje. R oz
maite kształty w ystępują nie odosobnione, lecz zgrupowane w różnorodne krajobrazy, Z których
pewne są złożone z nielicznych kształtów prostych, inne zaś są nadzwyczaj złożone. K rajobrazy po
winny być tak samo przestudjowane i usystem atyzowane m orfologicznie; powinno być zbadane
ich rozprzestrzenienie geograficzne. K ształty ziemi pow inny być w yjaśnione nietylko jako takie,
lecz jako rezultaty rozwojowych procesów geologicznych i klim atycznych, oraz jako podstawy
roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego życia. G eom orfologja, ujęta w tej form ie, t. j. badająca po
wierzchnię ziemi, jako całość w jej stosunkach w zajem nych i przyczynow ych, ma prawo do
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istnienia, jako dyscyplina samodzielna i mająca bardzo
ważne znaczenie naukowe i praktyczne. W dziedzinie
takiego rozszerzonego badania twardej skorupy ziemskiej
geomorfologja styka się z jednej strony z geologją, z dru
giej — z samodzielnemi dziedzinami, jak geofizyką, petrografją, m ineralogją, gleboznawstwem i t. d. D la geografji geomorfologja w swej obecnej postaci jest nauką
pomocniczą. Prawie wszystkie gałęzie geografji zależne
są od m orfologji, gdyż kształty ziemi nietylko w grub
szych zarysach, lecz w poszczególnych drobiazgach, wa
runkują większość innych zjawisk geograficznych. Przedewszystkiem w pływ ają one na ruchy atmosfery.
Tem peratura i opady poddane są w pływom nietylko
wysokości, lecz również kształtów w yżyn. Im więcej jest
urozmaicone ukształtowanie, tem więcej urozmaicone
są miejscowe różnice klimatyczne. D robno rozczłonko
wane krajobrazy posiadają różnorodne klim aty i wa
runki kulturalne, krajobrazy mniej rozczłonkowane —
więcej jednorodne. K on tu ry i ruchy mórz, jezior, rzek
zależą od ukształtowania lądu. Roślinność zależy nie
tylko od klimatu, lecz bezpośrednio od rodzaju gleby i kształtu powierzchni. W ten spo
sób kształty powierzchni, rozpatrywane niezależnie od wysokości położenia, są warunkiem
w znacznym stopniu określającym dla wyzyskania przez ludzkość gleby pod względem kultu
ralnym i pod względem zaludnienia. Jeszcze większe znaczenie ma to dla komunikacji i po
wstawania miast, jako centrów komunikacyjnych. Od ukształtowania i krajobrazu zależy
w pewnym stopniu ruch komunikacyjny, sposoby i środki ruchu, położenie i kierunek drogi,
a zatem położenie miast. M iejsca dla portów zależą od budow y linji brzegów, od ujścia rzek,
a także od charakteru kraju, leżącego za niemi. G eografja wojskowa jest w głównej mierze studjowaniem powierzchni ziemi i nieznajomość jej warunków morfologicznych okropnie się mści
w czasie wojny. Słowem , niema gałęzi geografji, któraby nie potrzebowała
wiadomości i zro
zumienia kształtów powierzchni,
co daje tylko geomorfologja. Stąd więc jasne jest, że dla
zrozumienia całej olbrzymiej budowy naukowej współczesnej geografji konieczne jest zazna
jomienie się z podstawami geomorfologji i metodami jej pracy.
Suchy obszar, t. j. litosfera, badany jest zarówno przez geomorfologję, jak i przez w yodręb
nione już i usamodzielnione w zupełności dyscypliny: seismologję i wulkanologję, które doniedawna stanowiły integralną część geografji fizycznej. Seism ologja traktuje o trzęsieniach
ziemi, przedmiotem zaś wulkanologji są wulkany.
Obok kształtu powierzchni, również i wody w ich różnej postaci, jako to w ody podskórne,
rzeki, jeziora, źródła i morza, były zawsze przedmiotem krajoznawczych opisów i badań. Z ja
wiska te jednakże, jako wym agające przygotowania przyrodniczego, z biegiem czasu stały się
przedmiotem specjalnych dziedzin: hydrografji i hydrologji — nauk o wodach ziemskich. W ostat
nich czasach w tej gałęzi wyodrębnił się długi szereg nauk sam odzielnych: i) lim nologja — nauka
o jeziorach, 2) potamologja — nauka o rzekach, 3) glacjologja — nauka o lodowcach, 4) hydrogeologja — nauka o podskórnych wodach, 5) hydropedologja — nauka o wodach gruntow ych i t. p.
Z hydrografją łączy się także i oceanografja, t. j. nauka o oceanach i morzach, rozważająca
głównie prawa, jakim podlegają wielkie obszary wodne. Z tych w szystkich specjalnych
dziedzin wiedzy geografja zapożycza ogólne fizyczne i chemiczne warunki ich utworzenia, na
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tomiast sama zatrzym uje się głównie na tych
różnicach w form ach wód lądowych, jakie się
przejawiają w rozm aitych miejscach ziemi.
W ten sposób do geografji należy syntetyczne
ujęcie wszystkich tych zjawisk hydrograficznych,
gdyż bez ogarnięcia w całości wszystkich wód
lądowych nie można zrozumieć ani rozmie
szczenia, ani topograficznych warunków, ani
gospodarki wodnej jakiejkolwiek miejscowości.
G eografja więc rozpatruje całość wód, jako je
den duży cyrkulacyjny system . Co się zaś tyczy
mórz, to ich rozpatrzenie w geografji powinno
dążyć do wszechstronnego badania, przyczem
nie badania analitycznego praw fizycznych i che
micznych, przejawiających się w morzu, lecz
badania syntetycznego. G eografja rozpatruje
więc morze łącznie ze znajdującą się nad niem
atmosferą, rośłinnem i zwierzęcem życiem , jak
również i przejawam i życia ludzkiego. Zagad
nień takich jest bardzo wiele. T ak np. ważne
jest zagadnienie wyzyskania dla gospodarstwa
ludzkiego siły fal i przypływów. Prób tego roAleksander Wojejkow.
dzaju było niemało, lecz nie dały jeszcze żad
nego realnego rezultatu. Jednak zagadnienie celowego wyzyskania fal i przypływów będzie
zawsze interesować wynalazczość ludzką, tem w ięcej, że zapas wydobyw anych źródeł energji
na ziemi, dających możność wykonywania pracy, wyczerpuje się. Jak tylko to rozwiązanie bę
dzie znalezione, w geografji w ytw orzy się jeszcze dłuższy łańcuch stosunków wzajem nych
między morzem a człowiekiem. G eografją mórz, jeżeli nie liczyć różnorodnych inform atorów
Żeglugi, w powyższem ujęciu dotychczas zajmowano się jeszcze bardzo mało.
Niem a żadnej dziedziny geografji, w której stan i ruch powietrza nie byłby jednym z momen
tów decydujących, chociaż, naturalnie, nie we w szystkich dziedzinach jednakowo. N ie można
się temu dziwić, ponieważ ocean powietrzny obejm uje całą nieprzerwaną pokrywę i znajduje
się w najściślejszym kontakcie z całą powierzchnią, bowiem powietrze przenika do pewnej głę
bokości zarówno do płynnych, jak i do twardych części składowych globu ziemskiego. Dlatego,
Z jakiej tylko strony nie pragnąłby geograf rozpatrzeć w łaściwy przedmiot badania powierzchni
ziemi, oraz zjawiska będące z nią w związku przyczynow ym , zawsze się przekona, że powietrze
jest wszędzie uczestnikiem tych lub ow ych procesów. Badaniem atm osfery zajmują się głównie
meteorologja i klimatologja. M eteorologja ma na celu obserwację i w yjaśnienie wszystkich
zjawisk atm osferycznych, jak tem peratury powietrza, opadów, wilgotności, zachmurzenia,
ciśnienia barom etrycznego, wiatrów i t. d. N auka ta powstała z fizyki i z geografji. Obecnie już
zupełnie wyodrębniła się z geografji, dla której ma znaczenie pomocnicze. Bliższa geografji jest
klimatologja, która zajmuje się średnim stanem wszystkich zjawisk meteorologicznych na pew 
nym odcinku powierzchni ziemi, krajów, lub całej kuli ziemskiej. Z a klimat pewnego miejsca
przyjęto zwykle uważać średni stan zespołu zjawisk atm osferycznych, t. j. zw ykły przebieg pogody
w danem miejscu. Pogoda, t. j. przebieg zjawisk m eteorologicznych, ciągle się zmienia, gdy na
tomiast klimat w sw ych typow ych przejawach pozostaje bez zmian. W szystkie te zjawiska znajdują
się między sobą w najściślejszym związku i przy zetknięciu się z powierzchnią ziemi wytwarzają
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ten stan, który nazywamy klimatem. Klim atologia ma więc na celu poznać i wyśw ietlić te związki,
wytłum aczyć przyczyny ich swoistej lokalizacji, stwarzającej pewne klimatyczne strefy. K lim atologja, powstała z meteorologji, wszystkie prawie prace zawdzięcza w ybitnym meteorologom,
jak D ove, w późniejszych czasach Hann, W ojejkow, K łosow ski, K óppen, a u nas M erecki, G o r
czyński i Arctowski. G eografja nie powinna wyrzekać się pracy badawczej w zakresie klim atologji,
gdyż, wyzyskując obserwacje meteorologji, ma szerokie pole dla badań klim atologicznych w spól
nie z długim szeregiem czynników geograficznych, składem gleb, pokrowcem roślinnym , gospo
darstwem wodnem i życiem człowieka. Jako przykład tego, jak wiele cennych wniosków mogą
geografowie dać nauce w tym zakresie, mogą świadczyć tak wysokowartościowe prace, jak np.
dzieło prof. E . Huntingtona „Clim ate and Civilisation“ (K lim at i cywilizacja).
W idzim y więc, że geografja fizyczna, obejmująca szereg zjawisk, zachodzących na po
wierzchni kuli ziemskiej, w dzisiejszym jej stanie jakby rozpadła się na wiele nauk specjal
nych. Jeżeli zaś przyjąć pod uwagę, że jej główne zadanie nie koncentruje się na jednem z tych
zjawisk, lecz polega na rozpatrzeniu fizycznych, nieorganicznych zjawisk kuli ziemskiej w łączącym
je związku przyczynowym i stosunkach wzajem nych, to w ten sposób stanowi ona jakby ośrodek
wszystkich jej poddziałów, wskazanych wyżej, dostarczających jej materjału dla całkowitego
i ogólnego poznania przyrody środowiska geograficznego. G eografja fizyczna otrzym uje więc
swoją samodzielność przez traktowanie zjawisk fizyko-geograficznych, jako jednego procesu.
T a idea nie była obca już takim geografom, jak np. A . Hum boldt. Podobne m yśli spotykam y
również u E . Reclusa, który przeprowadza analogję pom iędzy powierzchnią ziem i, jako całością,
a życiem organicznem. Richthofen, stojąc na tem samem stanowisku, widzi zadanie geografji
fizycznej „w poznawaniu powierzchni ziemi w jej różnorodności i wielorodności, w bada
niu części świata, krajów, krajobrazów i m iejscowości“ . Jednocześnie
wyraźnie zaznacza, że
geografja „rzuca porównawczy pogląd na powierzchnię ziemi, próbuje w yjaśniać jej rozmaitą
budowę, różnicę poszczególnych przestrzeni i miejsc, wychodząc z istoty ziemi jako całości“ .
A . Penck wskazuje zaś, że obok m orfologji, „chorosu“ (krajobrazu), geografja powinna badać
też jego „fizjologję“ . Ideje te rozpowszechniły się szeroko szczególnie w ostatnich
czasach. G eografja fizyczna nie jest jednakże zwykłym konglomeratem różnych wyżej
wymienionych dziedzin, lub encyklopedycznym przeglądem wszystkich zjawisk fizycznych,
niepowiązanych między sobą treścią wewnętrzną. Istotna treść geografji fizycznej nie stwarza
się sztucznie, mechanicznie, lecz wskazana jest przez samą przyrodę i polega na ogólnej łączności
wszystkich fizyko-przyrodniczych procesów, zachodzących na powierzchni ziemi. Woda,
powietrze i mineralny pokrowiec znajdują się we wzajemnem przenikaniu. Przenikając wzajemnie
jedno w drugie i znajdując się pod stałem działaniem energji słonecznej, te wszystkie substancje
wstępują w najbardziej złożone związki wzajemne, w rezultacie czego powstaje ten różnorodny
proces, który określa zewnętrzny w ygląd ziemi. Niezależnie od stopnia złożoności tego procesu,
charakter jego określa się we wzajemnem przenikaniu i oddziaływaniu substancji mineralnej,
wody, powietrza i energji słonecznej. T en fizyko-geograficzny proces, odbyw ający się na po
wierzchni ziemi, nie jest wszędzie identyczny, gdyż podstawowa baza energetyczna naszego
pokrowca — słoneczna energja prom ienista — zmienia się od bieguna do równika co do swej
intensywności i co do podziału w ciągu doby i pór roku. Oczywiste więc jest, że ten proces
w różnych częściach ziemi musi się zmieniać. Zm iany takie w ystępują prawidłowo tak w kie
runku szerokości, jak i w kierunku długości geograficznej. Duże nierówności litosfery wnoszą
do tego równoleżnikowego i południkowego podziału pewne warjacje uzupełniające, t. j. proces
fizyko-geograficzny zmienia się prawidłowo też podług pasów pionowych. W łaśnie z temi terytorjalnemi zmianami w przejawach procesów fizyko-geograficznych ma głównie do czynienia
geografja fizyczna. N a podstawie tych ogólnych uwag możemy teraz dać określenie zadań geo-
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g ra fji fizycznej, jako nauki samodzielnej. G eografja fizyczna więc zajmuje się dialektycznem ba
daniem lokalizujących się zjawisk i procesów fizycznych, zachodzących na powierzchni ziemi
w najszerszem znaczeniu tego słowa.
Bardzo ważny dział stanowi geografja gleb, dziedzina zbyt często zupełnie pomijana przez
autorów podręczników szkolnych i ogólnych prac z zakresu geografji. Dzięki Richthofenowi,
Hilgardowi, a szczególnie Dokuczajewowi, głęboko zakorzeniło się pojęcie o glebie, jako o geo
graficznym objekcie, t. j. o rozprzestrzenieniu gleb na powierzchni ziemskiej według pewnych
praw. G eografją gleb interesowali się głównie gleboznawcy, wśród których znajdujem y tak w y
bitnych uczonych, jak np. E . Ram ann, H . Strem m e, G . W iegner, K . Lan g, B. Forsterus, B.
Aarnio, T reitz, C . M arbut, N ieustrojew , Połynow , K . G linka, S . M iklaszewski i t. d. Podstawą
może tego dokonać również i gle
dla geografji gleb jest ten fakt, że
boznawca. Jednakże, gleboznawca,
gleba przedstawia nieodzowny ele
badając gleby i geograficzne
ment każdego naturalnego kraj
rozmieszczenie procesów gleobrazu. W glebie, jak we
botwórczych, podchodzi
wklęsłem
zwierciadle,
do zagadnień krajobra
odbijają
się działania
zowych znacznie bli
wszystkich czynników
/<
żej, aniżeli każdy inny
geograficznych;
ze
przyrodnik.
G lebo
zmianą
jednego
znawca więc przy
Z nich, zmienia się
chodzi geografom ze
i sama gleba. W edług
znaczną pomocą, szcze
mniemania wielu geo
gólnie w badaniu skom 
grafów, gleboznawstwo
plikowanych
zagadnień
jest podstawą w zagad
krajobrazowych. W yniki nau
nieniach krajobrazu. W sku
kowych badań z zakresu geo
tek niesłychanej złożoności ele
grafji gleb mają bardzo duże zna
mentów, tworzących krajobraz,
czenie dla rolnictwa i leśnictwa i wożaden geograf nie potrafi ich zba
Elisée Reclus.
góle dla gospodarczej działalności
dać bez czynnej współpracy i po
człowieka, ponieważ gleba jest tą
mocy pokrewnych specjalistów. Nie
górną warstwą ziem i, która warunkuje, a czasem nawet wyłącznie decyduje o rodzaju roślin
ności i kierunkach uprawy. Oprócz leśnictwa, rolnictwa i robót m eljoracyjnych, wyniki
badań z zakresu geografji gleb mają szerokie zastosowanie również w dziedzinie budowy
dróg i w architekturze. Budow niczy dróg, meljorator, czy architekt, prawie zawsze przed
rozpoczęciem właściwej pracy zapoznaje się dokładnie z rodzajem gleby danego terenu
pracy. G otow y materjał uzyskują oni od geografów-gleboznawców. N a w ynikach nauko
wych dociekań geografji gleb opierają się do pewnego stopnia higjena socjalna i geografja me
dyczna. Znane jest dobrze, że wśród mikroorganizmów istnieją specjalne bakterje glebowe, jak
np. bakterja tężca, oraz wiele innych, które, dostając się do gleby, przez nią następnie zakażają
człowieka i zwierzęta. W ole (struma) jest takim sam ym elementem krajobrazu alpejskiego, jak
np. jego roślinność, i znajduje się w najściślejszym związku z jakim ś, dziś jeszcze niezupełnie
zbadanym, czynnikiem, swoistym pewnym krajobrazom . W ostatnim czasie w angielskiej
literaturze medycznej ukazała się wiadom ość, że przyczyną w ystępow ania wola jest głównie
brak pewnych składników chem icznych w wodzie rzek górskich. Charakter gleb ma więc
duże znaczenie nietylko gospodarcze. T ak więc oprócz ogólno - naukowego znaczenia
geografji gleb dla badania krajobrazów, posiada ona bardzo doniosłe znaczenie praktyczne.
D latego też, niezależnie od swej specjalności, każdy geograf powinien zwracać baczną uwagę
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na naukowe wyniki geografji gleb, dające mu wiele bardzo cennych wskazówek i m aterjałów.
Geografję gleb dzielą zwykle na dwie części: i) część ogólna, składająca się z nauki o glebotwórczych procesach i ich warunkach geograficznych i 2) część specjalna, zajmująca się badaniem,
opisem i kartografowaniem gleb różnych części ziemi.
Biogeografja zajmuje się biosferą, organizmami żywem i, i stanowi obszerny dział nauk geo
graficznych, którym nadać można ogólną nazwę geografji organicznej. Składa się ona z dwóch
odrębnych i samodzielnych gałęzi: 1) geografji świata roślinnego — fitogeografji i 2) geografji
świata zwierzęcego — zoogeografji. Ju ż oddawna geografja włącza do zakresu sw ych badań świat
roślinny i zwierzęcy, interesując się zarówno ogólnym charakterem roślinnego pokrowca, jak poszczególnemi gatunkami roślin i zwierząt, w szczególności takiemi, które są pożyteczne lub
szkodliwe dla człowieka. T e żywe organizmy mogą być oczywiście badane z bardzo różnych
punktów widzenia. Bada je em brjologja, anatomja, biologja, fizjologja, paleontologja, głównie
zaś botanika i zoologja. Przedmiotem botaniki i zoologji są rośliny i zwierzęta, jako takie, z ich
rozmaitemi właściwościami. G eografja patrzy na rośliny i zwierzęta, jak na produkty otaczającej
przyrody, jak na zjawiska rozmaitych przestrzeni i m iejscowości. Geograficzne rozprzestrzenienie
(extensio) i rozmieszczenie (repartitio) zwierząt i roślin dotyczy tak botaniki i zoologji, jak i geo
grafji, lecz w różny sposób.
Nazwa geografji botanicznej (fitogeograf ja) pochodzi od greckiego słowa phyton (roślina). Jest to
nauka, mająca na celu badanie rozpowszechnienia i rozmieszczenia na powierzchni ziemi poszcze
gólnych gatunków oraz zespołów roślinnych. Prócz tego geografja roślin dąży do poznania tych
wszystkich warunków, które określają w obecnym czasie obserwowany przez nas stan roślinnego
pokrowca ziemi, oraz tych warunków, które wpłynęły na jego stworzenie. Badania fitogeografji
rozpadają się na trzy różne działy: 1) geografję florystyczną, 2) geografję historyczną i 3) geografję ekologiczną. Jedno z głównych zadań geografji florystycznej stanowi ustalenie granic
obszarów, podobszarów i t. d., a także ich charakterystyki. Zadanie to jest niemożliwe do w yko
nania bez znajomości tych zmian, które świat roślinny przeszedł w ciągu geologicznej historji
ziemi. W raz Z przyjęciem ewolucyjnej teorji, historja ta nabrała specjalnego znaczenia i w obec
nym czasie wyodrębniam y specjalny dział geografji roślin, a mianowicie geografję genetyczną,
czyli historyczną geografję roślin. Ten dział geografji roślin bada nietylko zm iany areałów roz
maitych zespołów roślinnych w czasie, lecz także zmiany krajów, o ile to można wykazać, korzy
stając zarówno z badania roślin wykopaliskowych, jak i z danych współczesnego roz
powszechnienia poszczególnych kategoryj. Badanie warunków i przyczyn istnienia składu flory
w pewnem miejscu stanowi zadanie następnego, trzeciego działu fitogeografji, a mianowicie
ekologicznej geografji roślin. T a gałąź fitogeografji rozpatruje rośliny w ich ustosunkowaniu
wzajemnem, oraz zależności od otaczającego środowiska. Bada ona w pływ tego środowiska
na rytm życiowy, organizację i fizjonom ję, tak poszczególnych elementów roślinności, jak i ich
asocjacyj, czyli zespołów. Wreszcie bada ona rozmieszczenie tych zespołów oraz ich ugrupo
wanie na powierzchni ziemi.
T ak jak rośliny, również i zwierzęta w swem rozmieszczeniu na kuli ziemskiej znajdują się
w ścisłej zależności od otaczającego środowiska, przyczem pod nazwą środowiska rozum iemy
tu nie samo tylko bezpośrednie oddziaływanie czynników fizyko-geograficznych, a w szczegól
ności klimatycznych, lecz także zależność pośrednią zwierząt od świata roślinnego, jednych
grup zwierząt od innych, wreszcie zależność ich od człowieka. W porównaniu do fitogeografji,
na zoogeografję zwracali geografowie mniejszą uwagę. Przyczyny tego są bardzo rozmaite. Po
pierwsze zoogeograf musi mieć do czynienia z licznemi klasami zwierząt, których wym agania
i przystosowania do środowiska są bardzo rozmaite. Następnie rośliny są ściśle związane z glebą
i wskutek tego znacznie więcej zależą od osobliwości przyrody danego kraju i jej klimatu, niż
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zwierzęta, które, dzięki zdolności do zmiany miejsca, mogą unikać szkodliwych oddziaływań
środowiska, przesiedlając się do innych krajów, lub chwilowo wyszukując sobie schroniska, które
dawałyby im możliwość przeczekania na miejscu niesprzyjającego okresu. Dlatego w kró
lestwie zwierząt w mniejszym stopniu obserwuje się przystosowanie do otaczającego środowiska.
Wreszcie rośliny, wskutek swego masowego rozwoju, stanowią nierozłączną część krajobrazu
i wyciskają na nim swoiste piętno w każdym kraju. W królestwie zwierząt zdarza się to, jako
wyjątek; po większej części życie zwierząt ukryte jest przed okiem człowieka i może być zbadane
tylko na drodze uważnej obserwacji. Zadanie zoogeografji nie kończy się na dokładnem zestawie
niu zamieszkałych na jakimś odcinku ziemi zwierząt i na podziale jej na okręgi zoogeograficzne.
Celem końcowym badań zoogeograficznych jest wyjaśnienie przyczyny rozmieszczenia zwierząt
i różnic okręgów fauny.
G eografja roślin i zwierząt, pom ijając nauki przyrodnicze, ma bardzo ważne znaczenie dla
szeregu nauk geograficznych, w szczególności zaś dla geografji regjonalnej (krajoznaw
stwa) i geografji gospodarczej. Podstawowem zadaniem krajoznawstwa jest stworzenie możliwie
jasnego i poglądowego opisu kraju. K ra ju jednakże nie można ani opisać, ani zrozumieć bez
zapoznania się z jego światem roślinnym i zwierzęcym. Zjaw iska świata roślinnego i zwierzęcego
należą do najważniejszych elementów krajobrazu, one są najniezbędniejszem ogniwem w geo
graficznym łańcuchu przyczyn i skutków. Stąd krajoznawstwo, opierające się na wynikach zoo
geografji i fitogeografji, dąży do zrozumienia świata zwierzęcego i roślinnego w ich geograficznej
zależności od innych grup zjawisk, oraz w ich w pływie na te inne grupy zjawisk w tej samej miej
scowości. Przeważająca część ludzkości zajęta jest wytwarzaniem , przetwarzaniem i zdobywa
niem surowców roślinnych i zwierzęcych. Sposób, w jaki ludzie wyzyskują rośliny i zwierzęta
dla swych celów gospodarczych, oraz to, jak całem istnieniem złączeni są z niemi, przedstawiają
zagadnienia pierwszorzędnej wagi, zajmujące poważne miejsce w geografji gospodarczej,
to też badająca je fito- i zoogeografja ma dla niej wielkie znaczenie.
W swem ustosunkowaniu się do człowieka, jako do geograficznego objektu, geografja prze
chodziła, jak już poprzednio szczegółowo w ykazaliśm y, od jednej krańcowości do drugiej. Z bie
giem czasu ustaliła się stopniowo równowaga w geografji przyrody i człowieka, wobec czego
geografja człowieka pod nazwą antropogeografji stała się jedną ze szczególnych geograficznych
dziedzin. Zasadnicze zadanie jej polega na w yjaśnieniu stanowiska człowieka w przyrodzie i za
leżności jego działalności i życia od w pływ u warunków fizycznych, naturalnych. N ie wnikając
w szczegóły rozwoju tej gałęzi wiedzy geograficznej, m usim y zaznaczyć, że sama nazwa
jej, t. j. antropogeografja, w naszem przekonaniu jest już przestarzała i nieodpowiadająca rze
czywistej treści tego działu geografji w obecnym jej stanie. Przedewszystkiem ustaliliśm y, że
człowiek izolowany — „hom o geographicus“ — nie istnieje, znany jest jedynie człowiek społeczny.
Po drugie, w zakres badań geograficznych nie wchodzi wcale człowiek jako taki, lecz wchodzą lu
dzie, czyli społeczeństwo. W obec tego uważam, iż bardziej odpowiednia jest dla takiego stanu rze
czy nazwa— socjogeografja, analogiczna w swej konstrukcji z istniejącą i mającą już ogólne uznanie
nazwą — biogeografji. W obec złożoności życia i działalności człowieka, antropogeografja w miarę
swego rozwoju wyodrębnia kilka oddzielnych gałęzi, które nabierają coraz bardziej samodziel
nego i niezależnego charakteru. K ażd a z tych gałęzi rozpatruje tę lub inną stronę życia ludzkiego,
przeto ma swoje własne zainteresowania, swoje własne zadania, swój w łasny objekt badania.
Taka specjalizacja posuwa się coraz bardziej naprzód i powstaje potrzeba przeprowadzenia
pewnej systematycznej klasyfikacji, pewnego ugrupowania wszystkich gałęzi antropogeografji,
czyli socjogeografji. Taka klasyfikacja obecnie nie istnieje. Zadanie to nie jest łatwe,
bo chociaż podstawa tego działu geografji jest ogólna (stosunek społeczeństwa do przy
rody), rozpiętość między poszczególnemi dziedzinam i jest tak znaczna, iż trudno jest ustalić
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odpowiednie kryterjum dla rozbicia ich na pewne odrębne grupy. A b y częściowo chociaż
uporządkować ten stan rzeczy, wychodzim y z założenia możliwości podziału na trzy za
sadnicze pododdziały, zgodnie z trzema zasadniczemi pierwiastkami, które tkwią w samem
społeczeństwie. Społeczeństwo jest to zespół ludzi. W znaczeniu jednak szerszem, w skład
społeczeństwa wchodzą również i rzeczy, dobra, lub mówiąc ściślej „o rg an y" materjalnotechniczne, jak budowle, maszyny, domy, miasta, koleje, porty i t. d. Ludzie, tworzący społe
czeństwo, nie są poprostu ciałami fizycznem i. Ludzie myślą, cierpią, pożądają, dążą do pewnych
określonych celów. Społeczeństwo wobec tego wytwarza nietylko przedm ioty materjalne, rzeczy,
lecz i tak zwane „w artości duchow e", ideje, jak np. sztukę, naukę, religję i t. d. Stosunki między
ludźmi nabierają nietylko charakteru materjalnych stosunków pracy, lecz także stosunków psy
chicznych, „duchow ych". Stąd więc społeczeństwo składa się z trzech pierw iastków : ludzi, rzeczy
i idej. Zgodnie z temi pierwiastkami, całą rozgałęzioną dziedzinę socjogeografji dzielim y na trzy za
sadnicze działy. D la łatwiejszego przeprowadzenia i wyjaśnienia tej klasyfikacji podajem y niżej odpo
wiedni schemat. Społeczeństwo, jako zespół ludzi, przedewszystkiem opiera się na środowisku geo
graficzne m. Stosunek społeczeństwa do środowiska jest wspólną podstawą dla całej tej dziedziny.
Wobec tego, że społeczeństwo składa się z trzech pierwiastków, odpowiednio zaznaczamy te gałęzie
socjogeografji, które zastosować można do każdego z tych pierwiastków. A zatem pierwszy
dział dotyczy ludzi, drugi rzeczy. Z chwilą, gdy ideje są już wytworzone przez społeczeń
stwo, układają się one w całe system y; te system y obejmują trzeci dział. Są jednakże zagad
nienia, które można ujmować syntetycznie, t. j. nie w rozłożeniu na pierwiastki, lecz łącznie;
takie syntetyczne ujęcie tworzy czwarty dział. Biorąc teraz rzecz konkretnie, podział dziedzin
socjogeografji przedstawi się następująco:
I. L u d z i e
1 . G eograf ja społeczna
2.
„
medyczna
II . R z e c z y
3. G eografja gospodarcza
4.
„
wojskowa
I I I . I d e je
5. G eografja
6.
„
7.
„
8.
„

religji
psychologiczna
prawnicza
lingwistyczna

IV . S y n t e z a
9. G eografja kultury
10 .
„
polityczna
11.
„
historyczna.
Rozpatrzym y teraz każdą z tych dziedzin. Jedne z tych dziedzin om ówim y bardziej szcze
gółowo, do innych wrócim y jeszcze w naszej pracy. O niektórych zaś ograniczym y się tylko
do wzmianki, z tego względu, iż opracowane one są obecnie jeszcze bardzo słabo i nie posia
dają dotąd ani jasno określonej treści, ani wyraźnie postawionych celów. Ponadto samo istnie
nie ich, jako odrębnych gałęzi, jest sporne, jak np. geografja prawnicza.
Podobnie jak wszystko, co żyje na ziemi, człowiek podlega tym samym prawom przyrody.
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Schemat klasyfikacji socjogeografji.

Będąc cząstką przyrody, człowiek jest z nią związany ciałem, m yślą, czynam i, związany swym
początkiem, istnieniem i końcem. Przyroda daje mu życie, określa warunki rozsiedlenia, osobli
wości trybu jego życia, przyroda stwarza naturalne środowisko jego pracy, jego środków w ytw ór
czości. Podobnie do roślin i zwierząt, człowiek rodzi się i um iera; do podtrzym ywania życia
potrzebuje pożywienia, które ofiaruje mu przyroda, potrzebuje również domostwa i ubrania,
do pracy pewnych narzędzi, do obrony broni, do czego materjał czerpie z przyrody. Podobnie
do roślin i zwierząt, zmuszony jest człowiek prowadzić w przyrodzie uporczywą i nieustanną
walkę o byt i przestrzeń. Człowiek jednakże nie istnieje sam, nie żyje w izolacji, człowiek
od czasu swego powstania istniał jedynie w społeczeństwie. Ja k sam człowiek, tak i społeczeństwo
ludzkie jest również wytworem przyrody, zależy od niej i może w tedy istnieć, jeśli czerpie z przy
rody potrzebne sobie przedm ioty. Społeczeństwo nie jest zawieszone w powietrzu, lecz istnieje
w pewnej realnej przestrzeni ziemskiej, żyje w pewnem środowisku naturalnem, geograficznem.
Niema żadnej grupy ludzkiej, społecznej, ani żadnego społeczeństwa ludzkiego bez podstawy ziem
skiej. „R odzina, szczep, wspólnota — powiada F . Ratzel — są możliwe tylko na ziem i“ . Jeśli tak,
to życie społeczne zależy i określone jest przez stosunek społeczeństwa do swego środowiska,
Geogr. powsz.
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t. j. do przyrody. Ten stosunek wyraża się przedewszystkiem w przystosowaniu się do środo
wiska. Wszystkie żywe istoty są zdolne do przystosowania się do środowiska głównie cieleśnie.
N p. zwierzęta drapieżne dla zdobywania sobie pożywienia, napadu i obrony otrzym ały mocne,
ostre zęby i szpony; kopytne, jako stosunkowo bezbronne, wyróżniają się szybkością biegu
i czułym słuchem i węchem, pozwalającemi zdaleka wyczuć zbliżające się niebezpieczeństwo
i szukać ratunku w ucieczce i t. p. W zamierzchłej przeszłości takie przystosowanie cielesne po
winno było istnieć również u człowieka. Człowiek stopniowo doskonalił swe zdolności umysłowe
i zręczność swoich rąk. W ciągu tego dużego okresu czasu ludzie, którzy rozeszli się z miejsc pier
wotnej swej ojczyzny w różne strony, ulegając oddziaływaniu rozm aitych warunków geo
graficznych, nabyli właściwości w kolorze skóry, włosów i oczu, w budowie czaszki, tuło
wia i kończyn, oraz dali początek różnym rasom. Człowiek przystosowywał się cieleśnie do
otaczającego środowiska. Jednakże o wiele więcej istotne znaczenie posiadają przystosowania
w życiu materjalnem. A by istnieć, społeczeństwo musi czerpać energję materjalną z przy
rody zewnętrznej. Społeczeństwo tem lepiej przystosowuje się do przyrody, im więcej z niej
czerpie i przyswaja sobie tej energji, społeczeństwo rozwija się tylko wówczas, gdy ta ilość
energji wzrasta. Ludzie zdobywają chleb, przystosowując się do przyrody i przyrodę przy
stosowując do siebie. Część przyrody — środowisko, to, co my nazywam y przyrodą zewnętrzną,
przeciwstawia się drugiej jej części — społeczeństwu ludzkiemu. Form ą zetknięcia się tych
dwóch części jednej całości jest przebieg pracy ludzkiej. Przez pracę społeczeństwo czerpie
Z przyrody energję, której zawdzięcza swoje istnienie, byt i rozwój. W łaśnie praca, wytwórczość,
świadczy o czy nnem przystosowaniu się do przyrody. W ytwórczość materjalna i środki wytwór
czości są podstawą istnienia człowieka, a więź pracy jest podstawową więzią społeczną. Całe oto
czenie, całe życie człowieka, począwszy od ubrania i domostwa, a skończywszy na religji, nosi na
sobie ślad oddziaływania środowiska zewnętrznego. W krajach podbiegunowych ludność zmuszona
jest żyć prawie wyłącznie kosztem świata zwierzęcego i zajmować się rybołówstwem i polowaniem
na morskie ssaki, ubierać się w futra i budować domostwa z ziemi, śniegu, oraz pokrywać swój
namiot skórami zabitych zwierząt. Pustynie i stepy starego świata stały się areną działalności ru
chliwych nomadów, a rozczłonkowane brzegi G recji, N orw egji lub północno-wschodniej części
Póln. Am eryki są zaludnione przez narody, których większa część życia upływ a na wodzie. W tem
wszystkiem nietrudno zauważyć bezpośredniego lub pośredniego w pływ u środowiska. T a
zależność człowieka od środowiska wyraźniej przejawia się w materjalnych faktach jego życia
i dlatego przedewszystkiem powinno się zwrócić uwagę na te fakty.
Z wszystkiego, co zostało wyżej powiedziane, wynika, iż przystosowanie się człowieka spo
łecznego do środowiska geograficznego jest czynne, natomiast u zwierząt nosi ono charakter
bierny. „W społeczeństwie ludzkiem — powiada Lefargue — rzecz dzieje się inaczej, niż wśród
zwierząt; człowiekowi zapewniają zwycięstwa nie wrodzone mu zalety, lecz przedewszystkiem
jego broń i narzędzia pracy. M ożna powiedzieć, że istotna walka o byt i wynikające z niej udo
skonalenie nie dotyczy ludzi samych, lecz ich sztucznych narzędzi“ .
Społeczeństwo więc w swych sztucznych narzędziach, w swej technice, stwarza sobie specjalny
system organów sztucznych, które właśnie stanowią bezpośrednie i czynne przystosowanie się
społeczeństwa do przyrody. W edług M arksa środowisko geograficzne w pływ a na człowieka
Za pośrednictwem stosunków w ytwórczych, wynikających w danej m iejscowości z sił w ytw ór
czych, których pierwszy warunek rozwoju stanowią właściwości tego środowiska. W pływ y więc
środowiska geograficznego działają bezpośrednio i pośrednio przez stosunki w ytwórcze. Błąd
poprzednich myślicieli i badaczy w dziedzinie antropogeografji polegał na tem, że oni odrazu
zabierali się do rozwiązania skomplikowanych zagadnień życia ludzkiego i próbowali wyjaśnić
je, jako bezpośrednie oddziaływanie jakiegoś fizyko-geograficznego czynnika. Nawet prace
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F . Ratzla, twórcy naukowej antropogeografji, a także
jego uczniów i naśladowców, jak np. amerykańskiego
prof. E . Sem ple'a, nie są bez tych błędów.
Przy próbach tego rodzaju wyjaśnień przedewszystkiem trzeba mieć na uwadze, że każde zjawisko życia
ludzkiego, a tem bardziej takie skomplikowane, jak spo
łeczne lub polityczne, jest rezultatem długiego szeregu
krzyżujących się w pływ ów , i tylko wypadkowa ich
doprowadza do danego rezultatu. Geografow ie niezawsze biorą pod uwagę zazębianie się w pływów geo
graficznych czynników z czynnikami gospodarczemi,
lecz starają się wszystko sprowadzić do działania jedy
nie środowiska geograficznego. D ość często zazna
czają oni, że w pływ y geograficzne silniej działają na
człowieka pierwotnego, niż na człowieka stojącego na
wyższym stopniu rozwoju kulturalnego. T aki pogląd
ma oczywiście dużo racji, błąd jednakże polega na tem,
że bardzo często zwracają zbyt mało uwagi na to, iż
wytwarzanie materjalnych warunków życia określa się
długim szeregiem czynników, które na różnych szcze
blach rozwoju występują z różną siłą i intensywnością.
Fryderyk Ratzel.
Na niższych szczeblach np. zdobywanie środków pierw
szej potrzeby sprowadza się prawie wyłącznie do przyswajania gotowych produktów przy
rody i dlatego uwarunkowuje się prawie jedynie klimatem, florą i fauną danej miejsco
wości, t. j., mówiąc inaczej, jedynie środowiskiem geograficznem . Po przejściu do rol
nictwa i hodowli staje się człowiek w zdobywaniu środków m aterjalnych mniej zależnym
od przyrody, lecz jednocześnie coraz bardziej zaznacza się zależność od stworzonych
sztucznie przez samego człowieka warunków, od stosunków wytwórczości. Jednakże jeszcze
długo na pierwszym planie pozostaje zależność od przyrody, nawet po przejściu od pier
wotnego rolnictwa do gospodarki polowej, kiedy nawodnienie i nawożenie zwiększają uro
dzajność gleby. A więc produkcja płodów rolnych wciąż jeszcze zależy od stopnia upałów
lub zimna, od ukształtowania i urodzajności powierzchni, od obfitości wody i t. p. W dal
szym rozwoju stanu kultury sfera w pływ ów coraz bardziej się zwęża. Zjaw iają się bardziej udo
skonalone sposoby upraw y rolnej, meljoracje, sztuczne nawożenie etc. Przem ysł i górnictwo
osiągają szczyt rozwoju. S iły przyrody napozór są ujarzmione i wówczas służą człowiekowi.
Rozwój techniki, rozwój życia gospodarczego wykazuje, że związek człowieka z przyrodą nie
polega jedynie na sile bezpośrednich w pływ ów czynników naturalnych, ale również i na stopniu
możliwości wyzyskania natury. Jeżeli więc wziąć pod uwagę ten moment możliwości w yzy
skania natury, o którym dotychczas geografowie zbyt często zapominają, to związek człowieka
Z przyrodą okaże się nietylko w nowem świetle, ale i w większej nawet sile. W skutek omawiania
jedynie wpływów bezpośrednich powstał ten błędny pogląd, jakoby z rozwojem kultury zanikała
zależność człowieka od środowiska. Odwrotnie, każdy postęp w yw ołuje intensywniejsze w yzy
skanie przez człowieka wszystkich korzyści dawanych przez przyrodę i ściślej łączy go z ziemią.
Liczba związków z przyrodą przytem wzrasta, lecz jeżeli ogólna sum a ich zwiększa się, to każdy
poszczególny związek w pewnych wypadkach staje się słabszy i elastyczniejszy. Oczywiście,
człowiek dziki pozostaje pod znacznie silniejszym w pływ em przyrody, aniżeli człowiek kultu
ralny. Pierw szy musi wszystkie swoje potrzeby zaspokajać gotowemi darami przyrody i, jeżeli
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tych darów ma zbyt mało, skazany jest na głód, lub nawet na zagładę; drugi, jako bardziej
zabezpieczony od wszystkich przypadkowości, spokojniej może patrzeć w przyszłość. Z a
leżność ostatniego od środowiska nie zmniejszyła się, lecz stała się bardziej wielostronną.
D obrobyt współczesnego rolnika zależy i od rozmiarów urodzaju, t. j. warunków pogody i uro
dzajności gleby, od sposobu uprawy gleby i od cen na zboże na rynku, t. j. urodzajów w innych,
często bardzo oddalonych krajach. Z rozwojem kultury powstało nawet wiele nici, łączących
człowieka z przyrodą. Przez wieki leżały we wnętrzu ziemi niewyzyskane takie bogactwa,
jak węgiel kamienny, i dopiero w X I X wieku, gdy człowiek zaczął w większej ilości wydobywać
węgiel z ziemi i korzystać z niego w charakterze opału i do wytapiania rudy, pokłady węgla
stały się ośrodkiem olbrzymiego rozwoju przem ysłu. Powstały miasta, fabryki, ośrodki komuni
kacyjne, porty i t. p. G d y człowiek wynalazł sposoby korzystania z siły spadającej wody dla
wytwarzania energji elektrycznej, to w dolinach i u stóp gór, w miejscach poprzednio bezludnych,
powstały całe miasta. W idzim y na tych przykładach, że związki człowieka z przyrodą stają się
Z rozwojem kultury coraz liczniejsze. Czarny węgiel kamienny jest obecnie podstawą całej w y
twórczości społecznej, jest fundamentem, na którym rozwijają się wszystkie stosunki wytwórcze.
Jednakże zapasy węgla są wyczerpalne i już w niedalekiej stosunkowo przyszłości przed ludz
kością powstanie wielkie zagadnienie, czem zastąpić tę energję, w ydobywaną z głębin ziemi.
Przyjdzie tu oczywiście z pomocą biały węgiel (siła wody), który obecnie jeszcze w bardzo małym
stopniu jest wyzyskany, a co do którego możliwości są wprost olbrzym ie. Powstanie kwestja w y
zyskania niebieskiego węgla (siły wiatru), żółtego węgla (energji promieni słonecznych), które są
niewyczerpanemi i wciąż odnawiającemi się źródłami energji. Również dążenie ludzkie do nowych
źródeł energji zatrzyma się wkrótce i na granatowym w ęglu (siła przypływów i fal morskich).
Są też dalsze możliwości w postaci takiego węgla, jak szary (siła geomagnetyzmu), lub po
marańczowego (siła atmosferycznej elektryczności i radjoaktywności), są to jednakże źródła
jeszcze zbyt mało zbadane pod względem możliwości praktycznego ich wyzyskania. Zagad
nienia energji są podstawowe dla społeczeństwa, to też od racjonalnego ich rozwiązania zależy
cała działalność gospodarcza i cały postęp ludzkości. M ożliwe nowe źródła tej energji znajdują
się w przyrodzie, a więc człowiek przez te możliwości jeszcze silniej wiąże się, a nie wyzwala
Z więzi przyrody, która mu otwiera najszersze możliwości dla jej wyzyskiwania. W idzim y, że
sfera wpływów bezpośrednich w miarę rozwoju techniki coraz bardziej się zwęża, natomiast
sfera wpływów pośrednich, przez stosunki wytwórcze, coraz więcej się rozszerza. N ie ulega
wątpliwości, że człowiek nigdy nie będzie mógł całkowicie wyzwolić się z pod wpływów
przyrody. Nawet wówczas, gdy człowiek pokonywa przyrodę, nic więcej nie czyni nad ko
rzystanie z jej praw dla swoich celów. Oczywiście więc, że przyroda musi mieć olbrzym i wpływ
na cały rozwój społeczeństwa. K lim at, budowa powierzchni ziemi, podział wód, rodzaj rzek,
obecność bogactw naturalnych, ukształtowanie lądu i w ody, rodzaj w ybrzeży, obecność pewnych
zwierząt i roślin, oto, co głównie w pływa na siły wytwórcze społeczeństwa. Omawiając rolę czyn
ników geograficznych, musim y jeszcze uwzględnić jeden bardzo ważny moment, a mianowicie, że
w pływ otoczenia geograficznego na człowieka społecznego nie jest wielkością stałą, lecz zmienną.
W ynika to z tego, że uwarunkowany przez właściwości środowiska naturalnego rozwój sił w ytw ór
czych wzmaga władzę człowieka nad przyrodą i przez to samo wytwarza nowy charakter stosunku
pomiędzy nim a otaczającem go środowiskiem. Człowiek pierwotny, podobnie jak zwierzęta,
żył tylko tem, co mu natura sama dawała. Stopniowo jednak zjawiały się coraz to nowe rodzaje
broni, coraz to nowe i doskonalsze narzędzia. Stał się on rybakiem, m yśliw ym , hodowcą bydła,
wreszcie osiadłym rolnikiem i rzemieślnikiem. Sposób, w jaki ludzie zdobywali środki do życia
i wytwarzali bogactwa, zależał tak od środowiska, w którem żyli, jak i od rozwoju narzędzi,
od środków produkcji. Zm ieniały się środki produkcji, zmieniał się stosunek człowieka do
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przyrody. G d y jednak środowisko naturalne zwykle zmienia się bardzo nieznacznie, to
narzędzia produkcji wykazują nieustanny proces rozwoju i zmiany. Stąd więc wynika, że w pływ y
naturalnego środowiska muszą być rozpatrywane nie jako statyczne, lecz ze strony dynamicznorelatywnej. Stojąc na takiem stanowisku, nie powinniśm y zapominać, że właściwości środowiska
geograficznego warunkują rozwój sił produkcyjnych. Rozwój zaś sił wytw órczych warunkuje
w dalszym ciągu rozwój ekonomicznych, a za niemi i wszelkich innych stosunków społecznych.
Jakkolwiek takie zależności są trudne do w ykrycia, to jednakże w ystępują na wszystkich
szczeblach rozwoju ludzkiej kultury. Trzeba tylko umieć je zbadać i o nich nieustannie pamię
tać, o czem niestety geografowie, dotykając zagadnień społecznych, zbyt często zapominają,
nieświadomie lub świadom ie.
W przyrodzie istnieje pewna prawidłowość, ona istnieje i w społeczeństwie, taką samą również
prawidłowość można zaobserwować i w stosunku społeczeństwa do przyrody. K ażde zjawisko
ma swoją przyczynę. Prawidłowość więc zjawisk jest prawidłowością przyczynową. W ykrycie
takich prawidłowości stanowi główne zadanie nauki. U staliliśm y, że istnieje ścisły związek
między zjawiskami żywej i martwej przyrody, wzajemna zależność i współdziałanie. T o samo
również przy bliższej obserwacji da się zauważyć i w życiu społeczeństwa ludzkiego. Życie
społeczne odbywa się nie poza przyrodą, lecz w przyrodzie, nie jest zawieszone w powietrzu, ale
odbywa się na pewnej arenie; areną tą jest ziemia. Człowiek więc jest tak samo związany z ziemią,
jak rośliny i zwierzęta. T ylko form y i sposoby wzajemnego stosunku są różne. A skoro człowiek,
społeczeństwo ludzkie, przedstawia część przyrody, podlega jej w pływom , to byłoby dziwne,
gdyby nauka nie dążyła do w ykrycia tych niezmiernie złożonych i ważnych stosunków, do w y
krycia przyczynowości. Przyczynowość jest to niezbędny, stale i wszędzie dostrzegalny związek
pomiędzy zjawiskam i, a w danym w ypadku między społeczeństwem a przyrodą, t. j. środowi
skiem geograficznem. W ykrycie tych przyczynowości stanowi główne zadanie socjogeografji.
W ykazaliśmy już poprzednio, że w sferze zjawisk fizycznych istnieje wzajemne współdziałanie,
przenikanie, współzależność, istnieje dialektyka rozwoju. T o samo istnieje w zjawiskach społecz
nych. Jeżeli w zjawiskach fizycznych energja słoneczna jest motorem w szystkich przejawów
życiowych, to motorem w procesach społecznych są stosunki wytwórcze.
G eografja społeczna, dotykająca pierwiastka ludzkiego w układzie społecznym, nie ogarnia
jednakże wszystkiej różnorodności życia społecznego, nie obejm uje wielorakiej działalności
człowieka. M a ona bardziej ograniczone pole sw ych badań. W zakres geografji społecznej wchodzą
przedewszystkiem zagadnienia dem ograficzne; rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej, przy
stosowanie ludzi do różnych typów środowiska geograficznego, położenie i rozmieszczenie ras
ludzkich na kuli ziemskiej, ich właściwości fizyczne, ich organizacja społeczna, skupienia ludzkie,
ich rodzaje i rozwój, typy osiedli. D o tych zagadnień dochodzą również i takie strony życia
społecznego, jak pokarm, odzież i domostwo. A b y nie wkraczać w dziedzinę pokrewnych
nauk, geografja społeczna traktuje te zjawiska wyłącznie z geograficznego punktu widzenia, ich
związków ze środowiskiem i przyrodą, przyczem nie może ona zapominać o wyżej wspom nianych
głównych zasadach. W żadnym razie nie można negować tej podstawowej zasady, że czynniki
geograficzne działają nietylko bezpośrednio, ale głównie pośrednio przez stosunki wytwórcze spo
łeczeństwa. Rozgraniczenie tych dwóch rodzajów w pływ ów musi być jasno i wyraźnie przepro
wadzone przy badaniu każdego zagadnienia, wchodzącego w zakres geografji społecznej.
G eografja medyczna ma za swój podstawowy cel w ykrycie w pływ ów środowiska na stan
zdrowotny ludzi, żyjących w danej m iejscowości, w ykrycie w pływ ów geograficznych na te lub
inne choroby. Jest to specjalna gałąź wiedzy, która głównie opiera się na naukach medycznych.
Punktem zetknięcia się jej z geografją jest z jednej strony człowiek, a z drugiej środowisko geo
graficzne. W ten sposób przez to zetknięcie się wchodzi ona w zakres badań socjogeografji
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Dzisiejsza medycyna zna już olbrzym ią ilość chorób, które, że tak powiem, mają podłoże geogra
ficzne. D o takich np. trzeba zaliczyć wole, tężec, malarję, żółtą febrę, dżumę, beriberi, dezynterję, trąd, elephantiasis i t. p. Obecnie nauka posiada już olbrzym ią literaturę z tego zakresu
w wielu językach świata, niestety nasza literatura naukowa jest pod tym względem bardzo uboga.
Jest to geografja medyczna w jej ściślejszem ujęciu. Jednakże zakres geografji medycznej można
znacznie pogłębić, rozszerzyć i nadać jej charakter bardziej geograficzny, przez badanie zdrowot
ności nietylko ze względów lekarskich, lecz socjalnych. Jak dużo ciekawych zagadnień nastręcza
tak pojęta geografja medyczna, świadczy oryginalna i cenna praca amerykańskiego profesora
E . Huntingtona p. t. „W orld power and evolution“ (Siła światowa i ewolucja). Zasadniczą tezą tej
książki jest zbadanie organicznych zmian, uwarunkowanych zmianami fizycznego środowiska, prze
ważnie klimatu. „W ychowanie, dziedziczność i środowisko fizyczne mają takie same znaczenie,
jak pożywienie, woda i powietrze — mówi prof. Huntington. — One są temi najważniejszemi
warunkami, w których powstaje całe życie. Ludzkość nie zdaje sobie sprawy dostatecznie, że
plemię ludzkie winno być tak ochraniane, jak konie rasowe, i nawet w tedy, gdy dziedziczy dobry
stan fizyczny, zdrowie winno być ochraniane starannie". K siążka ta ma właśnie wskazać, w jak
wielkim stopniu klimat wpływa na zdrowie ludzkie. Zagadnienia te badał on nie jako lekarz,
ale jako geograf i ewolucjonista, uznając, że wszystko znajduje się w stanie ciągłego rozwoju.
Takiej samej ewolucji podlega zdrowie. Wahania w stanie zdrowia, które według słów autora
mogą być przyczyną wzrostu lub upadku narodów, zależą od ciągłych wahań klimatu, które
są obserwowane w czasie. Wzrost lub upadek wielkich narodów warunkuje się zjawiskami kli
matycznemu Wogóle prof. Huntington dochodzi do wniosku, że najpotężniejszym czynni
kiem powodzenia Stanów Zjednoczonych jest zdrowie, które znów zależy od klimatu. Prze
prowadza także szczegółowe badania śmiertelności w 19 różnych miejscowościach, w związku
ze stanem temperatury, wilgotności i ich wahaniami. W yniki dowiodły, że zdrowie podlega
ostrym zmianom, równolegle ze zmianami pogody. W ytłum aczywszy znaczenie klimatu dla
fizycznego zdrowia człowieka, prof. Huntington w kilku rozdziałach wyjaśnia rolę klimatu
w ewolucji organizmów i człowieka i twierdzi, że klimat, którego cechą jest zmienność,
był jednym z największych czynników we wszystkich etapach ewolucji roślin, zwierząt i czło
wieka. Od ogólnych wniosków przechodzi prof. Huntington do poszczególnych przykładów,
a mianowicie tłumaczy działanie klimatu w dziejach Rzym u, T u rcji i N iem iec. T a k przedstawiają
się poglądy prof. Huntingtona o w pływie czynników geograficznych na stan fizyczny i zdro
wotny człowieka, oraz skutki tegoż w przejawach życia socjalnego. Pomim o wysokiej
wartości tej pracy i trafności obserwacyj, nie możemy nie zwrócić uwagi na zbytnią skrajność
wywodów i ich jednostronność. Stosunki ludzkie nie rozwijają się w edług praw klimatycznych,
lecz praw, leżących na zupełnie innej płaszczyźnie, mianowicie według praw, tkwiących
w sposobie odtwarzania życia materjalnego. K lim at bezwątpienia jest czynnikiem ważnym , jego
stan ma potężne znaczenie dla życia i gospodarowania człowieka, lecz nie można zapominać,
że jest on tylko jednym z czynników w pływających i określających siły wytwórcze społeczeństwa,
motorem zaś historji i układu społecznego, najpotężniejszym i istotnym czynnikiem kierującym
jest suma tych stosunków produkcyjnych, które tworzą ekonomiczną strukturę społeczeństwa.
M ówiąc inaczej, interpretacja biologiczna warunków klimatycznych w zagadnieniach socjalnych
nie jest istotna, ale musi być zastąpiona interpretacją ekonomiczną. M usim y zwrócić uwagę
na to, że obecnie stan zdrowia, a szczególnie rodzaj odżywiania w społeczeństwach cywilizo
wanych, są uzależnione nietyle od warunków naturalnych, ile od panujących stosunków
gospodarczych. G d yb y prof. Huntington rozgraniczył stopień w pływ u obu tych czynników,
to praca jego uzyskałaby większą wartość i odkrywałaby istotny obraz mechaniki społecznej.
W każdym razie dzieło prof. Huntingtona jest dowodem tego, że geografja medyczna, ujęta
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we właściwe ram y metodologiczne, może w znacznym stopniu przy
czynić się do rozwiązywania zawikłanych zagadnień higjeny socjalnej.
G eografja gospodarcza stanowi ważny i obszerny dział socjogeografji. N iewiele jest zapewne w geografji takich kwestyj, o którychby
dyskutowano z takiem ożywieniem w ciągu ostatnich 20— 25 lat
w świecie pedagogów i uczonych, jak pytanie, co to jest geografja go
spodarcza, jakie jest jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych
i geograficznych, czy jest nauką, czy jedynie metodą, czy jest ona
nauką samodzielną czy pomocniczą i t. p. Ponadto istnieje wielka roz
bieżność nietylko w określaniu treści geografji gospodarczej i zakresu
jej badań, lecz nawet co do samej jej nazwy. G d y jedni mówią o geo
grafji handlowej, to inni o geografji gospodarczej, lub ekonomicznej.
Są tacy, którzy nazywają ją geograf ją przemysłową. Term inów tych
używają jużto dla oznaczenia tych samych przedm iotów badań,
jużto dla oznaczenia zgoła odrębnych gałęzi nauki. Jeśli uważnie
Ellsworth Huntington,
zbadamy istotę materjału, zawartego w tych różnych nazwach, to
Z łatwością zauważym y, że wszystkie one dotyczą jednego i tego samego przedmiotu. Jeśli istnieje
taka różnorodność w ustalaniu term inologji, to jeszcze większa da się zauważyć w określaniu
zagadnień tej gałęzi. „G eo grafja handlowa opisuje świat w zależności od człowieka, jako wytwórcy
i spożyw cy“ — powiada jedno z określeń. „G eo g raf ja ekonomiczna czyli handlow a— powiada dru
gie — daje wyobrażenie o rozmieszczeniu różnych gałęzi gospodarstwa wiejskiego i przemysłu
fabrycznego, wreszcie rozpatruje drogi i środki operacyj handlow ych“ . W edług trzeciego, zada
niem tej gałęzi geografji jest zbadanie życia handlowego w takim kształcie, jak na nie wpływają
i określają je warunki geograficzne. Czwarte wreszcie znajduje, że „treść geografji ekonomicznej
stanowi gospodarcza działalność ludzi, rozpatrywana w rozmieszczeniu przestrzennem w związku
Z warunkującemi ją przyrodniczem i i kulturalnem i czynnikam i“ . Jeżeli należycie spojrzeć
na istotę geografji gospodarczej, to można stwierdzić, że zadanie jej stanowi poznanie w pływu
otaczającego środowiska fizyko-geograficznego na byt m aterjalny i gospodarczą działalność
człowieka. W śród tego szerokiego zakresu zadań geografji gospodarczej centralne miejsce zaj
muje badanie terytorjalnego przejawu wytwarzania. Jakkolw iek czynniki geograficzne nie
określają bezwzględnie gospodarczego życia ludzkości, to niewątpliwie w yw ierają bardzo
znaczny w pływ na jego rozwój i stan, określając głównie rozwój sił w ytwórczych. Gospodar
cza działalność człowieka społecznego jest tak wielostronna i rozmaita, że bynajmniej nie
wszystkie jej działy mogą być przedmiotem rozważań geograficznych. G eograf ekonomista
bada te tylko z pośród nich, które mogą go zaciekawić z geograficznego punktu widzenia,
t. j. te, które znajdują się w pewnej zależności od otaczającej przyrody. T em i ogólnemi uwa
gami zakończymy narazie rozpatrzenie geografji gospodarczej, gdyż do niej powrócim y jeszcze
w innem miejscu naszej pracy.
Geografja wojskowa jest to specjalna dziedzina geograficzna. Doniedawna geografję w oj
skową sprowadzano prawie wyłącznie do terenoznawstwa, gdyż uważano, że specjalne studja
geograficzne, poza um iejętnością odczytywania map, są zbędne. Obecnie taki pogląd już nie
jest przez nikogo podzielany, a przez geografję wojskową rozumie się taką naukę, która bada prze
strzenne stosunki środowisk naturalnych, ich charakter, środki produkcyjne, bogactwa naturalne,
a także warunki socjalne i gospodarcze, powstałe na podłożu w szystkich tych warunków natu
ralnych. G eografja wojskowa badania swe przeprowadza pod kątem widzenia wpływów tych
czynników na przygotowanie i prowadzenie w ojny, jak również i działań wojennych na
pewnych odcinkach kraju własnego, lub nieprzyjacielskiego. Z tego w zględu geografja wojskowa
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dla swych celów opiera się zarówno na takich dziedzinach, jak topografja, geografja fizyczna,
gospodarcza, polityczna i społeczna, jako też na specjalnych naukach wojskowych, jak taktyka,
strategja i t. d. W ymaga ona więc specjalnego przygotowania tak geograficznego, jak i w oj
skowego.
We wszystkich konfliktach zbrojnych, jakie tylko wydarzały się od czasów istnienia człowieka,
odnajdujemy zawsze cztery czynniki działające: ludzi, broń, ruch i teren. Człowiek, jego siły
moralne i umysłowe, przeszły długą drogę rozwoju i uległy z biegiem stuleci wielkim przeobra
żeniom. Broń uległa przeobrażeniom jeszcze wyraźniejszym . Broń dawniejsza, prawie wyłącznie
biała, pozwalała jedynie na walkę zbliska, przeszła ona już długą drogę zmian i udoskonaleń,
lecz nie zniknęła całkowicie. Obok niej pojawiły się nowe rodzaje uzbrojenia, przeznaczone
do walki na odległość: karabiny ręczne i maszynowe, armaty, gazy, bakterje, łodzie podwodne,
torpedy, samoloty. K ażda z tych nowych broni zadaje śm ierć z coraz to większej odległości,
godzi nietylko w jednego żołnierza, niesie zagładę setkom i tysiącom ludzi. R uch — element
najbardziej aktywny i decydujący w wynikach wojny, również przeszedł pewne form y ewolu
cyjne. M arsz piechoty został przyśpieszony końmi, oraz wozami bojowemi, dalej ruch zostaje
przyśpieszony przez wprowadzenie samochodów pancernych, czołgów, samolotów i t. d. Dziś
armje dysponują całemi jednostkami taktycznemi zmotoryzowanemi i lotniczemi. Tym czasem
Z czterech elementów wojny jedynie teren zdaje się być niezmienionym. I gdy uzbrojenie
staje się coraz bardziej mordercze, gdy człowiek, pomimo swych wielkich zdobyczy kulturalnych
i naukowych, staje się bardziej okrutnym w walce z innym człowiekiem, natura, mimo zmian wy
glądu zewnętrznego pewnych elementów, pozostaje jednakże tym sam ym ważnym czynnikiem,
jakim była przed wieloma stuleciami. Rola przeszkód terenowych i w pływów geograficznych na
operacje wojenne jest równie wyraźna teraz, jak i za czasów Aleksandra M acedońskiego, Jana S o 
bieskiego lub Napoleona. W pływ y tego rodzaju pozostały w sile, a jedynie form a ich działania
obecnie jest odmienna, lub — mówiąc ściślej — zmienił się do nich stosunek armij przez nowoczesne
zdobycze techniki wojennej. Wszystko to jednak nie wyeliminowało warunków geograficznych
Z liczby czynników, mających pierwszorzędne znaczenie dla akcji wojennej. Bojow a wartość
armji polega na jej zdolności ruchowej. Zdolność ta, oprócz szeregu czynników moralnych
i materjalnych, uzależniona jest w znacznym stopniu od warunków terenowych, t. j. geograficznych.
Jednym z pierwszych i najwidoczniejszych czynników, w yw ierających w pływ na prowadzenie
wojny, jest geograficzne położenie.
K onfiguracja wybrzeży morskich również ma bardzo ważne strategiczne i obronne zna
czenie. Kontrasty w położeniu W. Brytanji i Niem iec, w połączeniu z charakterem brzegów
morskich, w znacznej mierze tłumaczą wiele objawów z ostatniej w ojny morskiej.
Z innych zjawisk, które mogą w bardzo znacznym stopniu wpływać na ogólne prowadzenie
działań wojennych i na plany strategiczne, trzeba wym ienić przedewszystkiem warunki oro
graficzne i geologiczne, składające się na ukształtowanie powierzchni. Ogólne ukształtowanie
kraju może prowadzić do zmniejszenia szerokości pasa operacyjnego, tak np. bagna pińskie
mogą tamować ruchy wojsk nowoczesnych, a góry, jak A lpy, W ogezy lub K arp aty, nie nadają
się wogóle do większych działań wojennych, lub je bardzo utrudniają. G óry, jako takie, przed
stawiają bardzo poważne przeszkody terenowe dla ruchu i operacyj armij. Jednocześnie przed
stawiają wielką wartość dla celów obronnych, oraz dla celów tworzenia ośrodków koncentra
cyjnych. Pozatem w górach drogi komunikacyjne są zazwyczaj bardzo rzadkie, niedogodne,
a nawet w pewnych wypadkach dla niektórych rodzajów broni zupełnie niedostępne. G ó ry są
Zwykle bardzo słabo zaludnione, mają osiedla rzadsze i ubogie, i z tego powodu nie mogą dostar
czyć dostatecznej ilości środków spożywczych, ani służyć jako miejsca odpoczynku. Z tych
względów w państwach pokrytych większemi i mało dostępnemi masami górskiemi, jak np.
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w Szw ajcarji, Austrji, W łoszech, Francji i t. d., zostały opracowane i przyjęte swoiste metody
taktyczne i strategiczne, oraz stworzone specjalne rodzaje wojsk.
Rów nież i charakter gleby może wpływać na przebieg operacyj wojennych. T ak np. znany
jest fakt, że uwięzienie artylerji francuskiej pod Waterloo na ziemi rozmokłej było jedną z przy
czyn wielkiej klęski Napoleona. Również gliniaste tereny Flandrji zatamowały w 19 17 roku
działania wojenne wojsk brytyjskich, utrudniając im rozmieszczenie oddziałów i zaopatrzenie
ich w żywność. Podobnie mogą wpływać warunki hydrograficzne, ponieważ rzeki i bagna tworzą
przeszkody trudne do przebycia. Z tych więc względów wszystkie warunki hydrograficzne,
jak rzeki, jeziora, kanały, duże stawy, błota, są przez geografję wojskową szczegółowo badane.
Podobnie ma się rzecz Z roślinnością terenów, na których mogą się odbywać działania wojenne.
Inna jest wojna w lasach wysokopiennych, a inna w lasach niskopiennych. Najkorzystniej przed
stawia się współdziałanie pom iędzy piechotą, artylerją i lotnictwem w okolicach bezleśnych.
D o bardzo ważnych czynników geograficznych, mających doniosłe znaczenie dla operacyj
wojennych, należy również i klimat. W naszej strefie umiarkowanego klimatu warunki zimowe
wymagają specjalnych przygotowań, w znacznym stopniu ograniczają operacje wojenne,
tak na lądzie, jak i w powietrzu. Stąd też w grudniu, styczniu i lutym panował na frontach względny
spokój. Rozpoczęte zaś bez odpowiednich przygotowań operacje mogą się skończyć klęską.
Napoleon pobił wszystkich z wyjątkiem generałów: „stycznia i lutego“ . Lecz nietylko klimat
wpływa na operacje wojenne. Pogoda, warunki atm osferyczne, zmieniające się z dnia na dzień,
szybko zjawiające się deszcze lub śniegi, odwilż, m rozy lub silne w iatry, mgła etc. wpłynąć
mogą decydująco na poszczególne operacje. W arunki atmosferyczne zawsze odgryw ały poważną
rolę w operacjach wojennych, lecz nigdy przedtem prawdopodobnie nie m iały one tak wielkiego
jak obecnie w pływ u. W ruchach wojsk i w w ykonywaniu planów w ojennych warunki atmosfe
ryczne są obecnie równie ważne, jak dawniej. Ale w nowożytnem zastosowaniu artylerji i użyciu
lotnictwa warunki atmosferyczne nabrały nowego i dodatkowego znaczenia. Artylerją odgrywała
wielką rolę w operacjach ostatniej w ojny. Arm aty o wielkim ciężarze i dalekiej nośności były
w użyciu, jak nigdy przedtem . Obecnie skuteczność artylerji uzależniona jest od dokładnych
biuletynów meteorologicznych oraz zdobycia odpowiednich wiadomości przy pom ocy balonów
obserwacyjnych i samolotów. Takie obserwacje, połączone z sygnalizowaniem celności strzałów,
nie mogą być dokonywane podczas m gły lub silnych wiatrów. D o zjawisk utrudniających operacje
wojenne zaliczyć można np. form owanie się błota w pew nych porach roku. Znany jest kla
syczny przykład, jak błota w Polsce utrudniały wykonanie planów Napoleona. Pam iętając o tem,
Napoleon jednego razu wyraził się, że „w Polsce odszukał piąty żywioł — błota“ (J’ai trouvé en
Pologne un cinquième élém ent: c’est la boue). Ciągłe deszcze, rozmięknięcie ziemi, mogą unie
możliwić zwycięstwo, gdyż arm aty nie mogą być dostarczone na m iejsce w'skutek złego stanu
pogody. Tak np. znane jest, że wielka mgła przyśpieszyła zdobycie przez N iem ców N am uru.
Pod jej ochroną mogli N iem cy dostarczyć i ustawić ciężkie swe działa na dogodnych pozy
cjach bez niebezpieczeństwa dla siebie. W ielkie zastosowanie sterowców i samolotów w ostatniej
wojnie nadało warunkom atm osferycznym specjalne znaczenie. Ataki sterowców były uzależ
nione głównie od siły wiatrów. Pom im o dokładnych inform acyj N iem ców o stanie pogody,
Zanotowano kilka wypadków zniszczenia ich sterowców przez silne w iatry. N iektóre z nich
zniszczono na wybrzeżu N orw egji, kilka strącono w mgle w Holandji. U życie samolotów jest
mniej uzależnione od wiatrów, ale w ypady na Lon dyn zwykle następowały podczas jasnych
i spokojnych nocy. W ielka ilość m gły i chm ur wzdłuż frontu zachodniego, specjalnie w zimie,
stanowiły wielką przeszkodę dla większej aktywności lotniczej.
D o warunków naturalnych dochodzi też długi szereg warunków socjalnych i gospodarczych,
które z punktu widzenia geografji wojskowej mają bardzo ważne znaczenie. Przygotowanie do
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wojny, jak również i jej prowadzenie, uzależnione
jest głównie od zasobów materjalnych i elementu
ludzkiego, zamieszkującego na danem terytorjum .
Rozmieszczenie mieszkańców pozwala na mniejszą
lub większą koncentrację sił. Bogactwa okolicy i zna
jomość jej zasobów przez strony walczące pozwalają
zmniejszyć trudy wojsk i zużytkować produkty wszel
kiego rodzaju. W ojna wciąga w swój w ir miljony żoł
nierzy i cywilnych, wym aga olbrzymiej ilości produk
tów żywnościowych i różnego rodzaju surowców, po
trzebnych dla arm ji i jej uzbrojenia. T o też trzeba
zmobilizować na potrzeby obrony nietylko całą
wytwórczość własnego kraju, ale często uciekać się
trzeba do uzupełnienia zapasów żywności z zagranicy.
Kontrola mórz, dokonywana przez aljantów, zmusiła
Niem ców do zadowolenia się produktami własnego
kraju. K ied y zaś środki te okazały się niewystar
czające, naród ten zmuszony był uciec się do róż
nych sposobów, aby jakoś w yżyw ić się i przyodziać.
W tem to właśnie znajdujem y jedną z przyczyn osła
bienia siły obronnej N iem ców pod koniec wojny.
Nowoczesna wojna, to wojna przedewszystkiem
techniki. Z tego więc względu bardzo ważne są i takie
zagadnienia, jak: uprzemysłowienie kraju, lokalizacja
przemysłu i baz surowcowych, lokalizacja źródeł energetycznych. W skład tej grupy czyn
ników wchodzą szczególnie drogi komunikacyjne. Okolice ubogie w drogi komunikacyjne
utrudniają i opóźniają przemarsze, względnie akcje wojenne. W ażny węzeł kolei żelaznych,
lub dróg bitych, może być stawką poważnej bitw y. Ponadto trzeba jeszcze podkreślić, że po
łożenie kraju w stosunku do sąsiadów, szlaków światowych, rozmiary obszaru państwa, dłu
gość granic i ich charakter również ze swej strony określają charakter i form y w ojny. D o spe
cjalnych zagadnień geografji wojskowej nal żą też i badania stosunków fortyfikacyjnych i dyzlokacyjnych.
Jesteśm y przyzwyczajeni do myślenia, że warunki geograficzne miały wielki w pływ na prze
bieg wojny jedynie w przeszłości. W pływ jednak zjawisk geograficznych został stwierdzony
przez dowództwo wszystkich armij w czasie w ojny światowej. Zagadnienia te wprowadzono
do nauk wojskowych oraz stworzono specjalną służbę geograficzną we wszystkich większych
państwach świata, w celu uchronienia swych wojsk od niepewności i w celu zabezpieczenia
pewności swych działań. Siłą wpływów czynników geograficznych należy tłumaczyć to, dlaczego
zbieranie inform acyj o obszarach państw, ludności, o gospodarczych i geograficznych warunkach,
we wszystkich czasach i u wszystkich narodów stanowiło nieodzowny warunek działań wojennych.
X X wiek przyniósł ludzkości wielkie zdobycze naukowe i techniczne. G ó ry zostały zdobyte
przez tunele, powietrze przez samoloty, przestrzeń została pokonana przez koleje, szybkobieżne
statki, samochody, radjo i t. d. Technika wojny udoskonaliła się w takim stopniu, iż zdawałoby
się, że dla jej działania niema już żadnych przeszkód naturalnych. W szystko to skłania do m yśle
nia, że przyroda została pokonana i ujarzmiona przez genjusz człowieka. Jednakże tak nie jest.
Im więcej wnikam y w siłę w pływów przyrody, tem silniej przekonywamy się, że nietyle przy
roda jest zdobywana i ujarzmiana, ile człowiek dostosowuje swoje działania i metody do przy
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rody. Stąd i kierownicy wojen muszą tę.przyrodę i jej potężne w pływ y poznawać, aby tern umie
jętniej do niej przystosować się, ujemne jej w pływ y paraliżować, a dodatnie wyzyskać dla
swych celów ofensywnych lub obronnych.
Rozpatrzyliśm y te dziedziny socjogeografji, które dotyczą ludzi i rzeczy. Jednakże w zakres
socjogeografji wchodzi też i trzeci dział, ogarniający, że tak powiem, świat idej. T e trojakiego
rodzaju pierwiastki społeczeństwa znajdują się we wspólnej łączności i nie w ystępują jeden bez
drugiego, t. j. gdyby nie było ludzi, to oczywiście nie byłoby i idej. Taka sama łączność istnieje
i między wszystkiem i działami socjogeografji — łączy ich przyroda, człowiek i stosunki wytwór
cze. G eografja historyczna nie istnieje bez geografji społecznej, ani geografja polityczna bez
geografji gospodarczej, ta zaś bez geografji fizycznej, podobnie jak historja polityczna,
społeczna, ekonomiczna ściśle są związane między sobą. Ideje nie rodzą się wraz Z czło
wiekiem, lecz są, tak jak i dobra materjalne, stwarzane przez społeczeństwa, jak np.
religja, nauka, sztuka, prawo i t. p. W chodzą więc tu : geografja religji, psychogeografja, lub geografja psychologiczna, geografja lingwistyczna i t. p. Niektóre z tych działów,
jak np. geografja prawnicza, badająca związki między pojęciami prawa a przyrodą, szukająca
podstaw geograficznych w kształtowaniu się prawa, jest jeszcze tak mało opracowana, iż nie
będziemy się na niej zatrzym ywać szczegółowo. Wogóle m yśl geograficzna mało się zajmowała
kulturą duchową, koncentrując się bardziej na kulturze materjalnej, lub na zjawiskach naturalnych.
Jeżeli nawet geografowie zapuszczali się na tę drogę badań życia ludzkiego, to dość często wpa
dali na bardzo skrajne i błędne tory przypisywania determ inistycznych wpływów przyrody na
duchowe życie człowieka. Zapominano w takich wypadkach, że życie człowieka kształtuje się
nietyle pod w pływem praw geograficznych, ile na podstawie praw materjalnych, wynikających
ze stosunków wytw órczych społeczeństwa. Aczkolwiek geograficzne czynniki i tu wywierają
w pewnym zakresie swój w pływ , to jednak oddziaływanie to nosiło pośredni raczej charakter. Zapo
minano, że w warunkach szybkiego wzrostu techniki zmieniają się też szybko stosunki ekonomiczne,
a wraz z niemi zmienia się cała budowa życia, a zatem i budowa życia duchowego. G eograf
więc, zbliżający się do zagadnień tej strony życia ludzkiego, musi zawsze o tym związku
pamiętać, w przeciwnym razie z łatwością popadnie w ślepy kąt bez wyjścia, lub dojdzie do
fałszywych wniosków. G eografja, tak jednostronnie zbudowana, okaże się na bardzo chwiejnych
podstawach, a sprowadzenie całego układu życia społecznego, gospodarczego, lub duchowego,
do wypadkowej środowiska geograficznego, do krajobrazu geograficznego, może doprowadzić do
absurdu. W danym wypadku ma zupełną słuszność M . E . Sim iand, który powiada, że dla roz
woju wełnianego przem ysłu nie w ystarcza fakt, że w danym kraju są owce, nie wystarcza również
to, że w danej miejscowości przepływ a strum yk, aby ludzie zużytkowali go dla celów przem ysłu.
Znany geograf francuski Dem angeon, opisując Pikardję i kraje sąsiednie, mówi o rozwoju prze
mysłu żelaznego w tych krajach, gdzie niema żelaza, ani węgla, i gdzie rozwój ten objaśnia
jedynie mnóstwem sił roboczych. Tw ierdzenie takie nie jest objaśnieniem geograficznem , gdyż
sprowadza się do zbiegu możliwych warunków, niebędących w związku przyczynowym z faktami.
Stąd wynika, że przyczyn rozwoju ekonomicznego kraju należy szukać nie jedynie w warunkach
fizycznych, nie w krajobrazie geograficznym , lecz w stosunkach społecznych danego kraju.
Jako jaskrawy przykład tego może służyć Rosja. Za panowania caratu olbrzym ie i bogate połacie
kraju były martwe i niezaludnione, po przyjściu do władzy komunistów połacie te ożyły, za
ludniły się dzięki temu, że powstały na nich nowe olbrzym ie ośrodki przem ysłu (Magnitogorsk,
Kuznieck, Chibinogorsk i t. d.). „K ra jo b ra z “ pozostał ten sam, a zmieniły się stosunki w jego
granicach, zm ieniła się jego struktura gospodarcza, zmieniło się tętno życia. K rajobraz geo
graficzny niewątpliwie może dużo w yjaśnić, dużo tłum aczyć, nie może jednakże służyć za w y
łączne kryterjum dla rozstrzygnięcia zagadnień społecznych i gospodarczych. „K rajobrazow a“
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geografja bez socjogeografji nie może ani dogonić tempa życia gospodarczego, ani wytłum aczyć
pulsacji życia społecznego, a tem bardziej życia duchowego ludzi.
G eografja religji ma bardzo szerokie zadanie i dąży nietylko do opisowego, lub statystycznokartograficznego wykazania rozprzestrzenienia religji na kuli ziemskiej, nietylko do wykazania, jakie
religje panują w danym kraju, lub na danem miejscu, lecz sięga znacznie głębiej. G eografja religji
zdąża przedewszystkiem do wykazania procesu kształtowania się religji pod w pływem środowiska
geograficznego, do wykrycia, w jaki sposób zjawiska naturalne w pływ ały na pojawienie się róż
nych wyobrażeń religijnych, do wykazania związku między religją a przyrodą. G eografja religji
nie zadowala się rozprzestrzenieniem religijnych pojęć narodów kulturalnych. Zwraca się ona
rody, przed niepojętemi siłami i pra
też do poznawania dziejów religji,
wam i, kieruj ącemi losami społe
do religji ludów pierwotnych, po
czeństw. Takie zjawiska przy
nieważ te religje pierwotne to
rody, jak błyskawice, grzmo
stad ja niższe, z których do
ty, pioruny, trzęsienia zie
piero z biegiem czasów
mi, obrywanie się chmur,
wraz Z rozwojem stosun
lawiny, ulewy, posuchy
ków społecznych roz
winęły się religje naro
i t. p. budziły w pier
dów kulturalnych. S ię
wotnym człowieku uczucie obawy i były
ga więc do zamierz
chłej przeszłości, aby
podstawą do wytw a
dopiero na podstawie
rzania wyobrażeń reli
tych pierwotnych źró
gijnych. „M u rzyn pod
deł przeprowadzić swe
równikiem, — powiada
badania związków między
I.
religją a przyrodą. Religja
ty Lapończyk za kołem
rodzi się u człowieka wsku
biegunowem, każdy człowiek
tek strachu przed niepojętemi
w stanie dzikim wierzy w cza
i tajemniczemi zjawiskami, któ
ry, wróżby, gusła; olśniewają
re stara się wytłum aczyć ze sw e
go rzeczy niezrozumiałe. Przypi
go ludzkiego stanowiska. Oznacza
suje on istotom niewidzialnym wszel
ona pokorę człowieka ciemnego i sła
ki dźwięk niespodziany, wszelki
Dawid Hume.
bego przed potężnemi siłami przyruch nagły. Sen i marzenie, w których upływ a trzecia część jego życia; przekonywa go, że istnieje świat duchowy. Pomnaża
on te nadzmysłowe rzeczy; nadaje każdej jaskini genjusza, każdemu drzewu, zdrojowi,
każdej rzece, górze pewne bóstw o“ . Człowiek ponadto zauważa, że na ziemi jedni panują,
a drudzy zmuszeni są ulegać władzy innych. D obrze zdaje sobie sprawę z tego, że
gniew bogatych i silnych władców można osłabić uniżonemi prośbami, błaganiem i darami.
I te czysto ziemskie porządki przenosi na niebo, przenosi w treść religji. Jeżeli spotyka go nie
szczęście, którego nie może w ytłum aczyć i oddalić, to oznaczałoby, że na niego rozgniewała
się jakaś wyższa siła, którą pozostaje jedynie ubłagać prośbami i ofiaram i. Religja więc jest w po
jęciach ciemnego i zgnębionego człowieka poprostu refleksem jego życiowych warunków. T e
refleksy wywołują głównie zjawiska przyrody i stosunki w sam ym układzie społeczeństwa. D awid
Hume ( 1 7 1 1 — 1776) był jednym z pierwszych, który w swej „N aturalnej historji religji“ doszedł do
wniosku, że nie „w rażenia“ sił przyrody przedewszystkiem określają religijne wyobrażenia
człowieka, lecz „w rażenia“ życia społecznego. Hume stanął mniej więcej na tem samem sta
nowisku, na którem w starożytności stał Arystoteles, twierdzący w swej „P o lityce“ , że „człow iek
form uje postać zewnętrzną, a także stosunki życiowe swych bogów na swój w łasny obraz“ .
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Inny kierunek, który można nazwać geograficznym , szuka przyczyn narodzenia się wierzeń
religijnych w warunkach w pływ u czynników naturalnych. N ajw ybitniejszym rzecznikiem tego
kierunku był Jan Herder, który uważał, że warunki środowiska geograficznego określają zarówno
moralność i urządzenia społeczne, jak i wyobrażenia religijne ludzi, a zwłaszcza mitologję. „ Z e 
stawmy — powiada Herder — mitologję grenlandzką z indyjską, lapońską z japońską, peruwjańską z m urzyńską: cała geografja poetyzującej duszy. W yobraźnia Bram ana zgołaby nie rea
gowała, gdyby mu czytano i objaśniano Voluspę Islandczyków ; Islandczyk czułby się tak samo
obcym, czytając Wedę. K ażdem u narodowi jego sposób wyobrażania jest tem głębiej wpojony,
że jest on jemu w łaściwy, spokrewniony z jego niebem, z ziemią, w ykw itły z jego sposobu życia,
odziedziczony po ojcach i praojcach“ . Później szereg badaczy przyszedł do przekonania,
Że u pierwotnych ludzi panował kult natury, a liczne postacie ich bóstw były jedynie fantastycznem uosobieniem sił przyrody. Prąd, uznający pierwotność kultu natury, znalazł wybitnego
przedstawiciela w osobie prof. Oxfordzkiego Uniwersytetu, znanego lingwisty, M aksa M ullera
(1823-1900). U czony ten w yw arł silny w pływ na szereg innych uczonych, a w tej liczbie na K arola
Marksa i Fryderyka Engelsa. Pod jego w pływem oni również zgadzali się z tem, że kult natury
jest pierwszym szczeblem w procesie rozwoju wyobrażeń religijnych, które na wyższych szcze
blach rozwoju ulegają w pływowi stosunków gospodarczych. W idać to wyraźnie w pracy Engelsa
„Przewrót w nauce przez pana Eugenjusza D iihrin ga“ , gdzie między innemi powiada: „ A więc
religja nie jest niczem innem, jak fantastycznem odzwierciadleniem w głowach ludzkich tych
potęg zewnętrznych, które panują nad ich bytowaniem codziennem ; w odbiciu tem potęgi ziem
skie przybierają postać nadziemską. W początkach dziejów odzwierciadleniu temu ulegają przedewszystkiem potęgi przyrody i w dalszym rozwoju przechodzą u różnych ludów najrozmaitsze
i najbarwniejsze uosobienia. T en pierw szy proces jest, przynajmniej dla ludów indoeuropejskich,
zbadany na podstawie mitologji porównawczej wstecz aż do swego źródła w W edach hinduskich;
w dalszym swym przebiegu wykazany on jest u Indusów, Persów, G reków , Rzym ian, G erm a
nów, a o ile starczy materjału, także i u Celtów, Litw inów i Słow ian. Lecz wkrótce obok sił natury
zaczynają działać i siły społeczne; przedstawiają się one ludziom równie obco, a początkowo
równie niezrozumiale, a władają ludźmi z równą, pozornie naturalną koniecznością, jak i siły
przyrody. Postacie fantastyczne, w których początkowo odzwierciedlały się tylko tajemnicze
siły przyrody, nabywają przez to atrybutów społecznych, stają się przedstawicielam i sił dzie
jowych“ . Z tych słów wynikałoby, że Engels uważa, iż na powstanie wyobrażeń religijnych
najpierw wpływają siły przyrody, środowisko geograficzne, a później obok sił przyrody w ystę
pują siły społeczne, czyli że dalszy rozwój wyobrażeń religijnych określa się przez system go
spodarczy. Zwolenników kierunku geograficznego w tłumaczeniu powstania i dziejów religji
istniał długi szereg. D o nich należał również i Ernest Renan, który np. zaznacza, że „pustynia
Ze względu na swą przyrodę jest m onoteistyczna; jej jednostajność poddaje wiarę w jedność
Boga“ . T en kierunek idzie jeszcze dalej i uznaje w pływ czynników geograficznych nietylko
na samo powstanie wyobrażeń religijnych, lecz i na ich rozprzestrzenienie na pewnych
obszarach ziemi. Inni uczeni również są zdania, iż na powstanie religji w yw ierają w pływ nie
potęgi i siły otaczającej przyrody, lecz społeczne pojmowanie życia, które ze swej strony
zależy od sposobu zdobywania środków utrzym ania. N astępnie, jak np. uważa N . Bucharin,
wraz ze zmianą stosunków produkcji i stosunków społeczno-politycznych ulegała zmianie
także forma religji. D o podobnego poglądu dochodzi znany uczony niemiecki H. Cunow.
Powstająca w ten sposób religja objaśniała świat w edług tego wzoru, w edług którego układało
się życie wewnątrz społeczeństwa. T ak np., jeżeli społeczeństwo składało się z kilku luźno zwią
zanych ze sobą plemion, z których każde miało swoich w łasnych władców, własną starszyznę,
to religja przybierała postać wielobóstwa, gdy zaś następowało skupienie i powstawała scentrali-
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zowana monarchja, wierzenia religijne nabierały charak
teru jednobóstwa. W religji republik handlowych, rów
nież i wśród bogów istnieje niemal ustrój republikański.
Ustrój państwowy starożytnych G reków znajduje również
odbicie w niebie. N a czele bogów stał Zeus, D em eter była
boginią rolnictwa, Herm es handlu i komunikacji, Heljos
Zawodów wyzwolonych i t. d. Prof. T h . Achelis uważa
również, Że pojęcia religijne są tylko odbiciem pojęć i urzą
dzeń społeczno-politycznych. Znany badacz historji i kul
tury, Edw ard T ylo r, za najpierwotniejszą postać religji
uważał animizm, czyli wiarę w duchy, z których, w miarę
rozwoju form społecznych, powstali bogowie. „Je st rzeczą
oczywistą — powiada on — że u wszystkich narodów typem
dla bóstwa był człowiek, wskutek tego ustrój społeczeń
stwa ludzkiego i jego rząd staje się wzorem, podług którego
stwarzane bywają społeczeństwo i rząd na niebie“ . Skądinąd
Jan Herder.
zaś szereg badaczy, jak Prauss, Vierkandt, M arett i inni,
są tego zdania, że najpierwotniejszą postacią religji jest
wiara w czary. Istnieje więc wiele najrozmaitszych teoryj, dotyczących pochodzenia i roz
woju religij. Jak wynika z nich, działały tu głównie dwa zasadnicze czynniki: siły otaczającej
przyrody, oraz stosunki wytwórcze społeczeństwa. T e dwa czynniki nie wyłączają się, lecz
uzupełniają wzajemnie. G eografja religji powinna, według mego pojęcia, te czynniki mieć zawsze
na uwadze, a następnie pod tym kątem widzenia prowadzić badania, dotyczące tak samego
pochodzenia różnych wierzeń religijnych, jak i rozpowszechnienia, stopniowego przeobrażenia
się, terytorjalnego rozwoju i zaniku. W ten sposób ujęta geografja religji nabiera charakteru
nietylko opisowego, lecz badawczego. M om ent geograficzny, t. j. rola w pływów czynników
geograficznych w procesie powstawania, rozwoju i rozprzestrzeniania się, oczywiście musi być
najdokładniej i najszczegółowiej zbadana.
Przyroda, środowisko geograficzne wyw arło wyraźny w pływ również i na kształtowanie się
ludzkiej mowy. W swojem życiu praktycznem człowiek zaczyna na pewnym szczeblu rozwoju
korzystać z niektórych dźwięków zwierząt, ptaków lub samej otaczającej przyrody. N a tych
najniższych znanych nam stopniach rozwoju społecznego cały prawie słownik sprowadza się
do bardzo nieznacznej ilości wyrazów, oznaczających czynności techniczne, zewnętrzne ich wa
runki, materjały, narzędzia pracy. T e dwa czynniki, t. j. otaczające środowisko geograficzne
i sposoby wytwarzania środków pierwszej potrzeby, odegrały największą rolę w genezie ludzkiej
mowy. Stąd więc i mowa ludzka nie jest czemś danem przez naturę, lecz jest takim sam ym w y
tworem społecznym, jak i dobra materjalne. W arunki geograficzne, w pływając na powstanie
mowy ludzkiej, pozostawały nadal aktywnemi czynnikami w jej procesie rozwojowym , w usta
leniu granic zasięgu tej lub innej mowy, w lokalizacji narzeczy. Stąd powstała specjalna gałąź
wiedzy — geografja lingwistyczna. T a dziedzina wiedzy dąży do wyjaśnienia granic rozpo
wszechnienia każdego słowa, każdego zjawiska lingwistycznego, i do wykazania w pływów czyn
ników geograficznych na powstanie mowy, na rozmieszczenie i rozprzestrzenienie różnych
języków i dialektów.
Dawniejsi badacze i myśliciele przypisywali znaczny w pływ oddziaływaniu środowiska
zewnętrznego, a w szczególności klimatu, na fizyczny i psychiczny stan człowieka. Prze
konanie takie powstało, jako rezultat obserwacyj nad życiem roślin i zwierząt, na które od
działywanie klimatu jest oczywiste. Bezpośrednie oddziaływanie klimatu na fizyczny stan czło
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wieka również zostało stwierdzone. Aczkolwiek dokładny mechanizm powstania wielu odga
łęzień rodu ludzkiego wciąż jeszcze pozostaje dla nauki tajemnicą, to jednak stwierdzono,
Że ogólna budowa ciała i poszczególnych jego części znajdują się w ścisłej zależności od wa
runków naturalnych tego kraju, który był ojczyzną jego przodków. W edług Lap ou ge’a, barwa skóry
występuje odpowiednio do stref geograficznych. Obszary rozprzestrzenienia się żółtoskórych
pokrywają się z pasem suchego klim atu; obszary czarnoskórych odpowiadają strefie wilgotnogorącej. T en fakt, że najwięcej ciemnoskórej rasy zamieszkuje pas gorący, jeszcze nic nie mówi
0 wyłącznym w pływie tem peratury. W danym w ypadku największe znaczenie ma chemiczne
działanie prom ieni na skórę, a pigm ent jest rodzajem ochronnego przystosowania się do szkodli
wych w pływów prom ieni słonecznych. U rasy białej, z jej ubogą w pigment skórą, silne promienie
słońca w yw ołują zaczerwienienie, ciężkie oparzenia i opuchnięcia skóry. W ysoki stan temperatury,
połączony z wysokim stopniem wilgotności, staje się nieznośny dla człowieka z tego względu,
iż nasycenie powietrza parą utrudnia parowanie skóry. Suche, choć gorące, powietrze nigdy
tak nie nuży człowieka, jak wilgotne. W stepach i pustyniach człowiek może wytrzym ać tempe
raturę 40°, a nawet do 50° C ., jeżeli tylko skóra jest ochroniona przed bezpośredniem działaniem
promieni słonecznych, gdy natomiast znacznie niższe tem peratury w klimacie wilgotnym powodują
porażenia słoneczne. Z tych względów klim atycznych życie Europejczyków w krajach tropikal
nych jest bardzo utrudnione. W ytężona praca pod gołem niebem jest dla nich prawie niemożliwa.
Wogóle długotrwałe przebywanie pod zwrotnikami pociąga za sobą osłabienie tak fizycznych,
jak i moralnych zdolności białej ludności. T en szkodliwy w pływ działa z jednakową siłą, tak na
urodzonych w krajach tropikalnych, jak i na świeżo przybyłych emigrantów. N ależy tylko wskazać
na aryjczyków, którzy przesiedlili się do In dyj, Persów — do M ezopotam ji. Francuzi, którzy osie
dlili się na wyspach Reunion i św. M aurycego, stracili tu znaczną część właściwej im zdolności
1 energji do p racy; to samo można powiedzieć o niemieckich kolonistach w Brazylji. W pływ kli
matu wyraża się także w skłonnościach rozm aitych ras do chorób. Okazuje się np., że w Indjach
zachodnich element przybyły znacznie więcej cierpi od panującej tu epidemji żółtej febry,
niż tubylcy, przyczem w ychodźcy z miejsc o surowych zimach znacznie łatwiej stają się ofiarą
tej choroby, niż mieszkańcy krajów o ciepłej i bezśnieżnej zimie. Dlatego murzyni w mniejszym
stopniu podlegają zachorowaniom, niż Europejczycy, W łosi i Francuzi mniej, niż N iem cy i t. d.
W ytrzymałość murzyna na w pływ y klimatu zwrotnikowego w ypływ a z obfitej pigmentacji
i ze specjalnej równowagi procesów organicznych.
Jako bezpośrednie działanie środowiska na fizyczną przyrodę i jej mieszkańców, można
następnie wskazać jeszcze na ten fakt, że mieszkańcy w ysokich płaskowzgórzy Peru, M eksyku
i Tybetu mają największą objętość klatki piersiowej i najwięcej rozwinięte płuca. Z innych przy
kładów oddziaływania zewnętrznego środowiska na przyrodę fizyczną przytoczym y podane
przez znanego antropologa amerykańskiego Boasa fakty, wskazujące na podobieństwo fizyczne
potomków wychodźców z E uropy do rodowitych Am erykan, na zmniejszenie wzrostu w związku
Z życiem w górach, na wydłużanie się rąk i skrócenie nóg u narodów, które większą część
życia spędzają w łodziach i t. p. M ożnaby było przytoczyć jeszcze znacznie więcej przykładów
na to, że charakter środowiska geograficznego, jego klimat, ukształtowanie powierzchni, poło
żenie, gleba, flora i fauna w pływ ają na zewnętrzny w ygląd fizyczny człowieka. Również istnieją
fakty, iż środowisko geograficzne w pływ a nietylko na fizyczny układ człowieka, lecz i na jego
Zachowanie się i psychiczne osobliwości. Istnieje już szereg prac, które wykazały związek
między zachowaniem się człowieka a środowiskiem . Szczególną uwagę zwrócono na klimat
i jego w pływ . Tak np. prof. E . G . D exter przeprowadził badania nad w pływam i pogody na
pracę szkolną, zaburzenia um ysłowe, zdrowie, przestępstwa, samobójstwa, pijaństwo, śm iertel
ność i t. p. We wszystkich tych objawach odnalazł on ścisły związek z przebiegiem pogody.
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Bertillon wskazał na wyraźny związek między sa
mobójstwami i porami roku we Francji. Albert
Leffingw ell wykazał, że 55% wszystkich gwał
tów i przestępstw na tle seksualnem w latach
18 78 — 1887 przypadało na wiosnę i lato. Cesare
Lom broso był jednym z pierwszych, który zwrócił
uwagę na związek, istniejący m iędzy środowi
skiem naturalnem a ludzką psychiką, i ustalił, że
we Francji, Anglji i W łoszech przestępstwa
gwałtu i morderstwa zdarzają się w największej
ilości w czasie najgorętszych miesięcy. Stw ier
dził on, że przestępczość we W łoszech maleje
w kierunku północnym z liczby 17 8 w Sardynji
do 48 na 10.000 ludności w Lom bardji, motywu
jąc to głównie klimatem. Prof. St. Nowakowski
wykazał, po przeprowadzeniu badań nad klimatem
i środowiskiem geograficznem w północnej Syberji, istnienie ścisłego związku między tem śro
dowiskiem a nerwowemi zaburzeniami wśród
tamtejszych mieszkańców.
Posiadam y szereg danych, pozwalających
przypuszczać, iż istnieje ścisły związek między
psychiką ludzi a w pływem czynników geogra
ficznych. Ponadto zaznaczają niektórzy badacze, że naturalne warunki w ywierają wpływ
na narody, zamieszkujące całe obszary, w znacznym stopniu wyodrębniając je od innych
swoją psychiką i fizjognom ją duchową. Tak np. żyw ych i pełnych temperamentu połud
niowców dość często przeciwstawiają ponurym ludziom północy. W ten sposób niektórzy
geografowie dążą do wykazania, iż między środowiskiem a charakterem pewnych narodów
istnieje ścisły związek. Przytaczamy kilka przykładów. Przyroda, zajęcia, tryb życia w y
ciskają określone piętno na charakterze koczowników. N arody, prowadzące koczownicze
życie, czerpią wszystko ze swoich stad i nie troszczą się zupełnie o sąsiadów. Koczownik
jest samodzielny i dumny, nienawidzi osiadłego życia, gardzi rolnictwem i handlem. Jest on do
najwyższego stopnia konserwatywny. Wskutek epidemji wśród bydła, długotrwałej posuchy,
surowej zim y, nagłych huraganów, oraz innych żywiołowych klęsk, najbogatszy koczownik
może w jednej chwili stać się żebrakiem. Świadom ość bezsilności wobec tych nieuniknionych
nieszczęść czyni koczownika fatalistą. W eźm iem y jeszcze inny przykład. Odosobnienie górali
widocznie w pływa na ich układ życia i na ich charakter. Tradycje ojców przechowują oni daleko
dłużej, niż mieszkańcy rów nin; o wiele wolniej zamierają tu stare narzecza, dawne stroje i wiekowe
zwyczaje. Odosobnienie wywołuje uczucie narodowe i patrjotyczne. H enryk Treitschke w swej
„P o lityce" wskazuje na ten fakt, że mieszkańcy wysokich gór, jak A lpy, Pireneje i t. p ., wyróż
niają się brakiem artystycznych i literackich talentów, gdy natomiast średnio wysokie góry Niem iec,
w rodzaju Szwarcwaldu, lub L asu Turyńskiego, w ydały wielu znakomitych pisarzy, poetów
i artystów. W ytłumaczenia tego zjawiska szuka w tem, że w pierwszym wypadku sroga, w spaniała
przyroda przygniata ducha ludzkiego, gdy w drugim łaskawsza i łagodniejsza przyroda
wydaje talenty. Przytaczany przez Treitschkego fakt jest niezaprzeczalny, co potwierdza
statystyka nagród, przyznawanych na wszystkich wystawach artystycznych we Francji. Okazuje
się, że gdy doliny L o iry , Sekw any i t. d. w ydały liczne talenty, to Savoja i Owernja są
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ubogie w talenty artystyczne. Rów nież np. J . Kopernicki podkreślał niemuzykalność naszych
H ucułów .
Pod w pływem podobnych zjawisk, świadczących o istnieniu związku między naturalnem
środowiskiem a psychicznem życiem człowieka, powstała stosunkowo niedawno odrębna gałąź
geografji, zwana psychogeografją, która stawia sobie za główny cel badanie i wyjaśnianie takich
wzajemnych związków. Kilkanaście lat temu niemiecki uczony, W . Hellpach, w pracy p. t. „D ie
geopsychischen Erscheinungen“ (Lipsk 1 9 1 1) zrobił próbę krytycznej oceny dotychczasowych
badań i przypuszczeń na temat w pływ u poszczególnych elementów pogody i klimatu na życie
psychiczne człowieka. Chociaż przytacza wiele ciekawych faktów, potwierdzających istnienie
takiego związku, to jednak wskazuje jednocześnie, że w kwestjach psychogeografji nadal jeszcze
błądzimy w ciemnościach. W późniejszych pracach Hellpacha, oraz w wielu podobnych pra
cach z zakresu psychogeografji, szczególnie w dążeniach do wykazania psychicznych osobli
wości różnych narodów, w związku z ich otoczeniem geograficznem, znajdujemy jeszcze dużo
nieuzasadnionych koncepcyj. Jed ną z najlepszych prac z tego zakresu jest dzieło prof. Ludw ika
Krzywickiego, pod tytułem „R a sy psychiczne“ .
W iększość autorów dzieł z zakresu psychogeografji popełnia kardynalny błąd, zapomi
nając o tym ważnym fakcie, że psychika człowieka nie jest jedynie wynikiem środowiska na
turalnego, lecz również środowiska społecznego. Charakter ludności danej miejscowości może
ulec radykalnej zmianie, pomimo że właściwości geograficzne pozostały niezmienione. Charakter
Polaków, powiedzm y, w czasach M ieszka I-go, nie był taki sam, jak w czasach Stanisława Augusta.
Od tych czasów charakter Polaków ulegał dalszym zmianom. Tłum aczy się to następująco.
Człowiek w procesie swej pracy nietylko zmienia środowisko naturalne, lecz stwarza zupełnie
nowe, sztuczne, środowisko socjalne. Środowisko to, dając mu większą siłę w walce z przy
rodą, jeżeli nie zabezpiecza całkowicie jego organizmu od szkodliwych wpływów środowiska
naturalnego, to w każdym razie znacznie je osłabia. Jednakże to sztuczne środowisko wywiera
ze swej strony, podobnie jak środowisko naturalne, w pływ na człowieka. W ten sposób człowiek,
jego życie, jego działalność, jego psychika pozostają pod stałym w pływem dwojakiego rodzaju
środowiska, a mianowicie geograficznego i społecznego. Ażeby w yżyć w sztucznem środowisku,
człowiek musi posiadać pewne przym ioty duchowe, pewną określoną psychikę. Stąd więc psychika
człowieka określa się częściowo bezpośrednio przez strukturę ekonomiczną, a częściowo przez
cały ustrój społeczno-polityczny, w yrosły na niej. „Ż ycie gospodarcze — mówi G . Plechanow —
rozwija się pod w pływem wzrostu sił w ytw órczych. Dlatego zmieniają się wzajemne stosunki ludzi
w procesie wytwarzania, a wraz Z niemi i ludzka psychika“ . N a tem samem stanowisku stoi i prof.
L . Krzyw icki, wykazując, że psychika narodu przekształca się pod działaniem materjalnych
warunków bytu.
Niewątpliwie przyroda ma bezpośredni w pływ na człowieka; ponadto przyroda, środowisko
geograficzne określa stan i rozwój sił w ytw órczych. N ow y stan sił wytwórczych powoduje nową
strukturę ekonomiczną i nową psychikę ludzką. Środowisko więc w yw iera w pływ na psychikę
głównie przez siły wytwórcze i uwarunkowane przezeń stosunki gospodarcze. W yżej cytowany
G . Plechanow podaje następujące stopniowanie współzależności tych zjawisk:
1) stan sił w ytw órczych;
2) uwarunkowane przezeń stosunki gospodarcze;
3) społeczno-polityczny ustrój, w yrosły na danej „p odstaw ie“ ekonom icznej;
4) psychika człowieka społecznego, określana częściowo bezpośrednio przez ekonomikę,
a częściowo przez cały ustrój społeczno-polityczny, w yrosły na niej;
5) różne ideologje, odzwierciedlające w sobie właściwości tej psychiki.
Za najlepszy przykład tego, iż nie jedynie przyroda określa psychikę ludzi, mogą służyć
Geogr. powsz.
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wyżej przytoczone uwagi Treitschkego. Jeżeli przenie
siem y te fakty na właściwy, t. j. gospodarczy grunt,
to okaże się, że przyczyna, jak to słusznie zauważa
A. K ru ber, występowania talentów w jednych, a braku
ich w innych obszarach polega nietylko na w łaściwo
ściach przyrody. Nieurodzajne kamienne obszary Sawoi
i Owernji, które są krajami mozolnych rąk, ciężkiego,
nędznie wynagradzanego trudu, stałych przygniata
jących trosk o dzień jutrzejszy, stoją na uboczu po
toku ludzi i idej. G ó ry średniej wielkości są w N iem 
czech oddawna gęsto zaludnione, są ośrodkami prze
mysłu, są dostępne dla komunikacji i przedstawiają
raczej podobieństwo do nizinnych, niż do górzystych
okręgów Francji. Z jednego i drugiego wypadku w y
nika, że przyroda określiła jedynie stan sił w ytw ór
czych, a te ze swej strony określiły różnice w stosun
kach w ytwórczych, a stąd i różnice w psychice ludz
kości jednej i drugiej miejscowości.
Chcąc stanąć na trwalszym fundamencie, psychogeografja musi liczyć się z tym faktem, że
G. W. Plechanow.
świadomość człowieka form uje się pod wpływem
oddziaływania przedmiotów świata zewnętrznego
zka świadomość reaguje nie na wszystkie czucia
na nasze organy czucia. Jednakże
jednakowo. T u działają, narazie jeszcze mało nam znane, prawa psychiczne. Świadom ość przyj
muje te czucia, które związane są z celem życiowym danego osobnika, przyczem rozstrzygającą
rolę przy tym wyborze odgrywa nasza wola. W klasowem społeczeństwie w ybór ten określa się
socjalnem położeniem danego osobnika, t. j. jego zainteresowaniem klasowem, a więc tem, czego
on pragnie, żąda lub do czego jest zobowiązany. D la wytłum aczenia takiego objawu F . Schiller
przytacza następujący ciekawy przykład. Konserw atyw ny ziemianin, literat im presjonista i agi
tator socjalistyczny obserwują na wsi skromny obiad wiejskiego robotnika. Pierw szy reaguje na
piękny krajobraz wiejski, na świeże powietrze, wychwala szczęśliwy los wiejskiego robotnika
w porównaniu z dusznem, fabrycznem życiem robotnika przem ysłowego. Literat zauważa jedynie
barwny i piękny koloryt okolicy, różnokolorowe stroje kobiet wiejskich, ciekawe dla niego typy
wiejskie. Socjalista widzi tylko ubogie chaty chłopskie, nędzny obiad, wyczerpującą pracę,
zmęczenie na twarzach, wyzysk pracy. Z tego przykładu wynikałoby, że każdy wyczuwa to,
co go interesuje, jako członka określonej klasy społecznej. K ażde z tych wrażeń jest jednostronne
i niepełne i zależy od tego, pod jakim kątem widzenia dany osobnik rozpatruje przedmiot.
W klasowem społeczeństwie czucia zawsze przedstawiają się w takim stanie, że zdolne są
reagować na otaczające zjawiska tylko w pewnym kierunku. Zadaniem psychogeografji jest więc
wytłumaczenie zarówno zachowywania się ludzkiego, jak i złożonych subjektyw nych zjawisk,
jego refleksyjnem i procesami system u nerwowego przy złożonem współdziałaniu trzech elemen
tów : środowisko zewnętrzne — społeczeństwo — osobnik. Rozwiązanie przyczynowych
związków wewnątrz tego współdziałania pom iędzy temi trzema ogniwami jest końcowym celem
nauki o psychice ludzkiej. Oczywiście, psychogeografja w ybiera z tych ogniw głównie środowisko
zewnętrzne, otaczającą przyrodę, i dąży do wykazania, jaki udział ma ona w form owaniu się
psychiki ludzkiej, swoistych cech charakteru różnych narodów. W każdym razie psychogeografja
nie może się opierać jedynie na elementach danego krajobrazu, lecz musi również poddać uważnej
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analizie i środowisko socjalne, warunki i stosunki wytwórcze. Psychika ludzka jest tak złożona,
Że do niej, jak to często czynią, nie można podchodzić bezpośrednio z biuletynam i meteorologicznemi lub przekrojem profilu gleby, gdyż wym aga ona dokładnej analizy i koordynacji
faktów psychologicznych, geograficznych i ekonomicznych. Jest to jedna z najtrudniej
szych i dziś jeszcze bardzo słabo zbadanych dziedzin geograficznych. Próbą takiego właśnie
ujęcia psychogeografji jest praca autora niniejszej książki, p. t . : „A rctic hysteria as reflex of
geographic environment in Sib eria“ (Ecology 19 22), w której czynniki psychiczne, geograficzne
i ekonomiczne ujęte są we wzajem nem współistnieniu i współdziałaniu.
D o najbardziej palących, ciekawych a jednocześnie bardzo spornych kwestyj naukowych
należy zagadnienie państwa. Co to jest państwo, jakie elementy wchodzą w jego skład,
jakie jest jego pochodzenie, jakie czynniki kierują jego rozwojem i t. p.? Spór ten przyczynił
się do powstania wielu najróżnorodniejszych teoryj. Jeżeli sporne jest samo pojęcie pań
stwa, to jeszcze bardziej sporna jest kwestja istoty geografji politycznej, której zasadniczem
zadaniem jest badanie państwa pod względem geograficznym . Jedni uznają geografję
polityczną za zasadniczy dział geografji człowieka, lub socjogeografji, inni w ysuwają bardzo
poważne wątpliwości co do jej racji bytu, jako samodzielnej gałęzi wiedzy geograficznej. Obok
geografji politycznej powstała pokrewna jej dziedzina, tak zwana geopolityka. Jednakże nie ulega
najmniejszej wątpliwości, że ta nowa „w ied za“ , będąc prawie wyłącznie wytworem ginącego
imperjalizmu niemieckiego, nie mając żadnych podstaw naukowych, nie posiada najmniejszej
racji bytu wśród nauk geograficznych.
Człowiek w otaczającej go naturze znajduje materjał do wytwarzania narzędzi pracy, zapomocą których oddziaływa na naturę. Działając na naturę w celu najdogodniejszego i naj
korzystniejszego zaspokajania sw ych potrzeb, człowiek stwarza kulturę. Początek kultury, w e
dług mniemania wielu uczonych, stanowi użycie ognia. Od czasu posługiwania się ogniem,
przez nieustanne oddziaływanie na przyrodę w przeciągu wielu stuleci i tysiącleci, człowiek na
gromadzał duży dorobek swej pracy — wytwarzał kulturę. K ultu ra więc jest to urabianie ze
wnętrznej przyrody, przystosowanie środowiska geograficznego do swych potrzeb, oraz jest to
nagromadzenie owoców zbiorowej pracy społecznej. K ultu ra więc jest zdobyczą całej ludzkości.
Kultura w ten sposób pojmowana przedstawia się jako współdziałanie dwóch zasadniczych ele
mentów: pierwszy — to człowiek i organy jego ciała, przy pom ocy których wykonywa wszelką
pracę, następnie stworzone przez człowieka sztuczne narzędzia pracy, a wreszcie cała technika,
przy pomocy której oddziaływa na przyrodę, z której uzyskuje wszystko to, co mu potrzeba do
życia. D rugi element — to ta zewnętrzna, otaczająca człowieka przyroda, będąca areną
jego działalności i jedyną skarbnicą tej materji, bez której nie m ógłby on żyć i tworzyć
kultury.
K ulturą ludzką zajmuje się długi szereg nauk, jak: socjologja, etnologja, etnograf ja i t. p.
T ą stroną życia ludzkiego zajmuje się też i geografja kultury, która dość często jest nazywana
etnogeografją. Jak wskazuje ta druga nazwa, zawiera ona w sobie elementy etnograf ji i geografji.
Bada ona powstanie i rozwój kultury w jej geograficznej różnorodności, w jej przyczynowej za
leżności od otaczającej przyrody. W pływ środowiska geograficznego na proces powstawania,
rozwoju i geograficznego rozprzestrzenienia kultury na powierzchni ziemi, stanowi podwalinę
tej gałęzi wiedzy geograficznej. Skoro tak, to m usim y przedewszystkiem ustalić stopień wpływu
przyrody na rozwój kultury, stworzonej przez człowieka.
Znalazłszy się w jakiemkolwiek środowisku geograficznem i w określonych przez nie warun
kach życia, człowiek zmuszony był siłą tych warunków przystosować do nich 1 swój organizm
fizyczny, i swój sposób wytwarzania środków potrzebnych do życia i wreszcie cały swój byt.
W krajach podzwrotnikowych, wskutek sprzyjającego klimatu, życie zwierzęce i roślinne
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dochodzi do wielkiego rozwoju. W spaniała i bogata przyroda daje tam człowiekowi, prawie bez
w ysiłku z jego strony, wszystko potrzebne do życia. T e dogodne do życia warunki naturalne nie
budziły w człowieku dążenia do większego wysiłku, do wspólnej, zorganizowanej pracy, do
powiększenia i rozwoju sił w ytwórczych, będących podstawą wszelkiego postępu ludzkiego.
N a dalekiej północy klimat jest tak zimny, że wszelkie życie zwierzęce i roślinne jest w najwyż
szym stopniu utrudnione. Przyroda jest tam biedna i skąpa. Większą część roku ziemię pokrywa
śnieg, przyczem w ciągu dłuższego czasu nad krajami podbiegunowemi stale rozpościera się
noc. Niema tam żadnych roślin, nadających się na opał i na pożywienie dla zwierząt domowych.
N a pokarm używa się mięsa, na ubranie skór, do oświetlania i opalania ubogich mieszkań służy
tłuszcz zwierząt, zabijanych na łowach. D la podtrzym ywania życia niezbędny jest tam
obfity pokarm, ciepła odzież i mieszkanie. Jeżeli zważym y, że przyroda na to wszystko
daje bardzo mało materjału, to wówczas dopiero staje się zrozumiałe, jak nadzwyczajnych
wysiłków wymaga tam utrzymanie się na powierzchni życia. Życie na tych ziemiach północnych
jest nieustanną, uporczywą walką o byt, która rozwinęła jedynie umiejętność wyrabiania my
śliwskich narzędzi, lecz która nie dała ani czasu, ani możliwości stworzenia różnorodniejszych
form życia, ani powiększenia sił wytwórczych. Z przyczyn więc natury geograficznej
nie znajdujemy bogatej kultury, ani w zbyt gorących krajach podzwrotnikowych, ani w zbyt
zimnych i surowych krajach podbiegunowych. W przeciwieństwie do tych dwóch krańcowości,
znaczna część kuli ziemskiej odznacza się klimatem umiarkowanym . Cała potęga i rozmaitość
ludzkiej kultury, całe bogactwo sił wytwórczych rozwinęły się w tej strefie umiarkowanego
klimatu, gdzie środowisko geograficzne nie jest tak bogate i wspaniałomyślne dla człowieka,
aby mu pozwalało istnieć bez wytężonej pracy i wynalazków, a przytem nie tak skąpe i biedne,
aby wymagało od człowieka nadmiaru sił w jego walce o byt.
Ukształtowanie powierzchni, góry lub równiny, obfitość rzek, rozczłonkowanie brzegów
morskich i t. p. wpływają na rozwój kultury ludzkiej. N a wielkich nizinach i równinach, oraz
wzdłuż wielkich rzek, jako dogodnych i pierwotnych szlaków komunikacyjnych, powstają pierw
sze wielkie monarchje. W dolinach gór wytwarzają się niewielkie republiki. W nadmorskich
krajach, zwłaszcza z rozwiniętemi brzegami i dogodnemi zatokami, powstaje żeglarstwo i handel
zamorski. W takich krajach powiększają się bogactwa, wzrasta dobrobyt i urozmaicenie życia,
rozszerzają się horyzonty umysłowe, szybciej rozwija się materjalna i duchowa kultura. Taką
była starożytna Grecja, później republiki włoskie, a w czasach nowszych Holandja, Anglja i Japonja. Natomiast na wielkich równinach, położonych daleko od morza, jak np. w starej carskiej
R osji, lub Chinach, życie płynęło powolnem tempem, jednostajnie ze stulecia na stulecie, w tych
samych niezmienionych formach. S iły wytwórcze, a co za tem idzie, kultura i historja
rozw ijały-się tam powoli, panował zastój w kulturze, zastój w postępie m aterjalnym i um y
słowym .
W reszcie rodzaj gleby, jej urodzajność i przydatność dla celów rolnictwa, bogactwa kopalniane,
jak węgiel, ruda żelazna, nafta, złoto lub srebro, także wpływają na sposoby produkcji i formy
kultury. W ten sposób rozwój kultury, zwłaszcza jej kierunek i tempo, od samego początku
powstania określa się, niezależnie od woli człowieka, zewnętrznemi materjalnemi przyczynam i,
które stwarza środowisko geograficzne. D alszy postęp kultury odbywa się już pod wpływem
swoich własnych wewnętrznych przyczyn, w których pierwsze miejsce zajmuje stan sił w ytw ór
czych danego społeczeństwa.
Nie byłoby sensu badać człowieka i jego kulturę w ramach geografji, gdybyśm y nie byli
przeświadczeni, że między człowiekiem i przyrodą istnieją najściślejsze związki przyczynowe.
Jesteśm y przekonani, że otaczająca przyroda ma olbrzym i w pływ na ciało i duszę człowieka,
na kulturę i dziejowy rozwój narodów. W tym kierunku zawsze zwracała się filozoficzna myśl
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antropogeografji. W pływ klimatu, począwszy
od Hipokratesa, a kończąc na X I X wieku,
zawsze wysuwano na pierw szy plan. Wysoki
kulturalny rozwój starożytnej H ellady i wielu
innych krajów przypisywano w pewnym stop
niu w pływ ow i klimatu, który, zdawałoby się,
w sposób tajem niczy określał tajniki człowieka
i wskazywał kierunek jego życia i działalności.
W ystarczy uprzytom nić sobie ten fakt, że, z po
wodu warunków klim atycznych, na przestrzeni,
ogarniającej ponad połowę ziemi, zamieszkuje
zaledwie dziesięć miljonów ludzi, t. j. m niej,
niż w dwóch takich miastach, jak Londyn
i N owy Jork, a na drugiej, mniejszej części,
gromadzi się prawie dwa m iljardy ludności,
ażeby odrazu uprzytom nić sobie siłę i zna
czenie tego czynnika w życiu człowieka. Istnieje
bardzo cenna praca prof. E . Huntingtona „ C iv i
lisation and C lim ate“ (Cywilizacja i klimat,
Nowy Jork 19 15 ), w której autor stawia przed
sobą śmiałe, obszerne i ważne pytanie, a miano
wicie dąży do wytłum aczenia w pływ u klimatu
na życie człowieka i na rozwój cywilizacji. Z a
cząwszy od wyjaśnienia w pływ u klimatu na
cechy rasowe, przechodzi następnie do w yja
śnienia w pływu warunków tropikalnych na
białego człowieka. W yjaśnia, że biały czło
wiek, który przesiedlił się z okolic um iarko
wanych pod równik, traci w pewnym stopniu
swoje zdolności um ysłowe i fizyczne. Tam że wyjaśnia, jak pijaństwo, lenistwo, złość, roz
pusta, charakterystyczne cechy mieszkańców z pod równika, są w mniejszym lub większym
stopniu zależne od m iejscowych warunków klimatycznych. Dalsze rozdziały poświęcone są
dokładnemu wyjaśnieniu w pływ u poszczególnych czynników klim atycznych na pewne zbio
rowiska ludzi. I tu autor nie ogranicza się do ogólników i rozumowań, lecz opiera swe
wnioski na danych statystycznych. W tym celu przeprowadza badania w różnych fabry
kach, porównywając zmiany ich produktywności równolegle ze zmianami zjawisk klimatycz
nych. Podobne badania przeprowadza nad uczniami akademji morskiej w Annopolis i akademji wojskowej w West Point, porównywając ich postępy w związku ze zmianami pogody.
Rezultaty, jakie otrzymał, były nadzwyczaj ciekawe. Okazało się, że zmiany barometryczne nie
odgrywają znacznej roli, zato wilgoć w pływ a na postęp pracy fabrycznej i szkolnej. Największe
znaczenie ma według tych badań tem peratura. W ykrył on mianowicie, że największą intensywność
fizyczną wykazują ludzie, gdy tem peratura waha się między 15 — 16 0 C ., um ysłowa zaś aktywność
osięga swe maksymum, gdy temperatura waha się około 6° C . Bardzo ważne znaczenie dla
intensywności mają także zmiany tem peratury z dnia na dzień. Praca ludzi nie odbywa się z całą
możliwą intensywnością, jeżeli tem peratura nie zmienia się wcale i pozostaje ta sama przez dłuższy
przeciąg czasu. Również raptowne wahania nie sprzyjają pracy ludzkiej zarówno fizycznej,
jak i um ysłowej. Co do oddziaływania pór roku, to prof. Huntington, zestawiając swoje wywody
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danemi, otrzymanemi w D anji i Japonji, dochodzi do wniosku, że największe natężenie i maksymum wydajności osiąga aktywność umysłowa i fizyczna człowieka na wiosnę i w jesieni, mi
nimum zaś tej pracy przypada na środek zim y i na środek lata. Takie wnioski, wyprowadzone
na podstawie danych statystycznych, mają ogromne znaczenie, ponieważ doprowadzają do
tego przekonania, że we wszystkich krajach w pływ klimatu może być w ym ierzony i staty
stycznie zbadany. Otrzymane w ten sposób dane naprowadzają go na myśl o istnieniu „k li
matu idealnego“ , t. j. najbardziej sprzyjającego działalności ludzkiej. Tem peraturę takiego „k li
matu idealnego“ dla działalności fizycznej ustanawia w przybliżeniu na około 1 5 0 C ., a dla pracy
umysłowej na 6° C . Ponieważ jednak klimat jest zjawiskiem bardzo złożonem, więc kilka jego
czynników ma znaczenie dla człowieka, a m ianow icie: 1) średnia temperatura miesięczna, 2) zmiany
temperatury w ciągu doby, 3) powtarzanie się okresów cyklonowych, 4) wilgotność względna.
Wziąwszy pod uwagę te czynniki, prof. Huntington na podstawie otrzym anych danych klimatu
idealnego buduje plan rozmieszczenia energji ludzkiej na powierzchni ziemi. Zasługuje on na
baczniejszą uwagę, jest to bowiem pierwsza próba dokładnego ujęcia w pływów przyrody na czło
wieka i wyrażenia go na mapie. T u szczególniej uderza ten fakt, że te miejscowości, które podług
wywodów prof. Huntingtona posiadają największą energję, są właśnie miejscami najbardziej
rozwiniętej współczesnej cywilizacji. Nie poprzestając na tych wynikach, prof. Huntington roz
pisał ankietę do 2 13 najwybitniejszych osobistości wszystkich krajów świata z prośbą o wska
zanie rozmieszczenia cywilizacji na całej kuli ziemskiej. N a podstawie otrzymanych odpowiedzi
narysował nową mapę rozmieszczenia cywilizacji na powierzchni ziemi. Porównywając obie mapy,
jedną narysowaną na podstawie naukowych danych objektywnych, drugą na subjektywnych
odpowiedziach pewnych osób, spostrzegamy zadziwiającą identyczność z niektóremi, oczywiście,
nieznacznemi odchyleniami. T a identyczność właśnie potwierdza zarówno prawidłowość jego
metody, jak również i słuszność jego przesłanek i wniosków. Przenosząc swe wnioski na zda
rzenia czasów7 przeszłych, znajduje, że i tamte zmiany ośrodków cywilizacji i upadek jednych
a wzrost i rozkwit innych znajdowały się w zależności od warunków klimatycznych, które
niezawsze były jednakowe, lecz w większym lub mniejszym stopniu w ahały się i zmieniały.
Jako ostateczny wniosek w zakończeniu swej książki prof. Huntington stawia taką hipotezę
klimatyczną cywilizacji: „O becnie tam, gdzie kwitnie cywilizacja, panuje szczególniejszy typ
klimatu. Dlatego taki właśnie klimat stanowi jakby niezbędny warunek wszelkiego postępu.
Naturalnie, nie jest to bezpośrednia przyczyna cywilizacji, lub nawet jej najważniejszy warunek.
Jest to tylko jeden z licznych warunków, podobnie jak zapas czystej wody stanowi jeden z za
sadniczych warunków zdrow ia“ . Jednakże na człowieka, jego pracę i wytwarzanie kultury wpływa
bezpośrednio lub pośrednio nie sam tylko klimat, lecz również i całość kraju, kształt powierzchni,
skład gleby, pokrowiec roślinny, położenie i t. p. Stąd wynikałoby, że przyroda rzeczywiście ma
potężne znaczenie dla człowieka, że człowiek jest od niej w ten lub inny sposób zależny. Zagad
nienie to, oczywiście, nie jest łatwe do rozwiązania, gdyż w pływ y te niemożliwe są do ustalenia
przez prostą obserwację, lecz wym agają bardzo skrupulatnych i ścisłych badań. Stosunkowo słaba
owocność podobnych badań zależy nietylko od trudności zadania, lecz również i od sposobu ich
ujęcia. Przy roztrząsaniu tych kwestyj zauważa się, że tak powiem , brak odwagi przed dokładną
analizą naukową i śmiałego wejrzenia w istotny stan rzeczy. Otóż przekonaliśmy się, że przy
roda ma istotnie wielki w pływ na człowieka, przekonaliśmy się, że charakter otaczającego
środowiska geograficznego określa charakter jego działalności wytwórczej i jego sił wytwórczych.
T o nie ulega żadnej wątpliwości. N a tem stwierdzeniu polega głównie rola geografji. W dalszym
zaś ciągu już siły wytwórcze, a nie środowisko geograficzne, określają wzajemne stosunki ludzi
w procesie produkcji. Ten fakt, niestety, większość geografów neguje, lub nie zauważa. T e wza
jemne stosunki ludzi w społecznym procesie produkcji określają całą budowę społeczeństwa.
Z
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Rozwój sił wytw órczych warunkuje dalszy proces rozwoju ekonomicznych, a za niemi i wszelkich
innych stosunków społecznych, rozwoju materjalnej i duchowej kultury. T ę łączność między
rozwojem kultury a stosunkami wytwórczem i podkreślał i F . Ratzel, o czem świadczą jego
następujące słow a: „S u m a zdobyczy kulturalnych każdego narodu na każdym stopniu rozwoju
składa się z pierwiastków materjalnych i d u chow ych... S ą one uzyskiwane zapomocą niejedna
kowych środków, niejednakowemi wysiłkam i i niejednocześnie... Duchowe zdobycze są w ypły
wem zdobyczy materjalnych. D uchow a działalność zjawia się, jako zbytek, dopiero po zaspokojeniu
potrzeb m aterjalnych. D latego też wszystkie zagadnienia, dotyczące pochodzenia kultury, spro
wadzają się do odpowiedzi na pytanie, co sprzyja rozwojowi m aterjalnych podstaw kultury“ .
Pomimo tych słusznych uwag, ani sam Ratzel, ani jego uczniowie nie pozostali konsekwentnie
na tem stanowisku, a w budowie życia społecznego i w rozwoju kultury doszukiwano się jedynie
bezpośrednich w pływów przyrody. O bjektywna i dokładna analiza stosunków społecznych
wykazuje, że czynniki geograficzne poprzez siły wytwórcze wyw ierają w pływ na charakter całej
budowy społeczeństwa. G eograf, biorący pod uwagę, czyto w badaniach kultury, czyto w in
nych dziedzinach socjogeografji, w pływ y stosunków społecznych, powstałych w procesie pro
dukcji, analizując i rozróżniając jedną kategorję w pływów od drugiej, jedynie wzmacnia swe
stanowisko, gdyż wchodzi na właściwą drogę i chroni się od fałszywych wniosków. Przyj
mując takie stanowisko, w zakresie geografji kultury możnaby wyznaczyć następujące stopnio
w anie: charakter środowiska geograficznego, siły wytwórcze, stosunki wytwórcze, kultura materjalna i duchowa, rozprzestrzenienie i rozwój kultury w związku z czynnikami geograficznemi i gospodarczemi.
N a ziemi niema nic takiego, coby nie powstawało historycznie. Przyroda, człowiek, społe
czeństwo, państwo — wszystko ma historję, wszystko nie przedstawia nic innego, jak
ostatni, końcowy moment swej poprzedzającej historji. W szystko, co istnieje, jest wynikiem pro
cesu historycznego, jednak nie jest w stanie spoczynku, lecz ma swój dalszy bieg, jest w procesie
dalszego rozwoju i będzie mieć swoją przyszłą historję. Stąd zbadać zjawisko w jego objektywnej
rzeczywistości, znaczy w yjaśnić jego historyczną przeszłość i zrozumieć jego stan obecny,
jako nieuniknione dziedzictwo historji. Dzisiejsze społeczeństwo jest takiem, jakiem jest, nie
przypadkowo, nie jest tworem złych lub dobrych genjuszów, lecz jest wynikiem długiego procesu
rozwojowego, którym kierowały pewne praw a, tkwiące w samem społeczeństwie. D o tego procesu
rozwojowego zbliża się naukowo historja, która bada i opisuje, jak płynął potok życia społecz
nego w jakimś określonym czasie i w jakiemś określonem m iejscu. Czem jest społeczeństwo,
od czego zależy jego rozwój, lub upadek? Jaki zachodzi stosunek pom iędzy szeregami rozmaitych
zjawisk społecznych? Jaki był przebieg podstawowych form ludzkiego współżycia? N a te
wszystkie pytania odpowiada nam historja. Socjogeografja bada rolę czynników geograficznych
we współczesnem życiu społeczeństwa ludzkiego. T e same czynniki naturalne, geograficzne,
określoną rolę odgryw ały w poprzednich form ach życia społecznego, odgryw ały rolę w ich pro
cesach rozwojowych. T e zagadnienia nie wchodzą już w zakres ani geografji społecznej, ani w za
kres geografji politycznej, natomiast stanowią główną treść geografji historycznej. Stąd geografja historyczna jest ściśle związana z socjogeografją.
Term in geograf ja historyczna był używany przez różnych geografów i miał różne znaczenie.
Najpierw całą geografję człowieka, znaną później jako antropogeografję, nazywano geografją
historyczną. Później geografja historyczna nabrała zupełnie innego znaczenia, bardziej w łaści
wego swej nazwie. Obecnie jednakże panuje wielka rozbieżność w pojęciach co do jej treści
i zasadniczych zadań. T ak np. prof. Brunhes definjuje geografję historyczną, „jako badanie
regjonalnego rozwoju powierzchni ziemi, czyto z punktu widzenia warunków fizycznych, czy
Z punktu widzenia przetwarzania politycznej, lub administracyjnej organizacji“ . Jest on naogół
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zwolennikiem geograficznej interpretacji historji, t. j.
uważa, że zadanie geografji historycznej tkwi głównie
w wyjaśnianiu wpływów czynników geograficznych
w dziejach państw i krajów. Znany uczony angielski,
prof. P. M . R oxby, określa jej zadanie następująco: „G eografja historyczna jest istotnie geografją człowieka w jej
ewolucyjnych etapach. Zajm uje się ona ewolucją stosun
ków grup ludzkich do fizycznego środowiska i rozwoju
międzyregionalnych stosunków, jako uwarunkowanych
przez warunki geograficzne“ .
W wielu wypadkach geografja historyczna była i jest
dotychczas traktowana znacznie prościej, przeważnie jako
opis granic państwowych i poszczególnych miejsc. W sku
tek tego do geografji historycznej włączano najrozmait
sze, czysto historyczne, badania, niemające nic wspól
nego z geografją, jako nauką badawczą. T ak np. włą
czano tu historję nazw geograficznych, historję podzia
łów administracyjnych, opis zabytków historycznych,
nawet zagadnienia z archeologji i historji sztuki i ar
chitektury. Do takiego właśnie kierunku można zaliczyć
Piotr Kropotkin.
większość naszych prac z zakresu geografji historycznej
(jak np. „G eo grafja historyczna“ Z . Glogera, lub „G eogra
fja historyczna“ F . Konecznego). Zupełnie inaczej pojm uje zadania geografji historycznej inny
kierunek. W edług niego, właściwym celem geografji historycznej jest wykrycie tych czynników
geograficznych, które w ywierały wpływ na dziejowy przebieg społeczeństwa ludzkiego. T ak pojęta
geografja historyczna jest nietylko możliwa, lecz i niezbędna dla każdego okresu, gdyż każdy
przebieg historyczny odbywał się nietylko w ściśle określonym czasie, lecz i w określonem miej
scu. Moment czasu otwiera możność ujęcia przebiegu historycznego, a moment miejsca —
geograficznego. Połączenie tych dwóch momentów w form ę badania może dać nauce duże
korzyści i wyświetlić niemało ciekawych wydarzeń w dziejowym rozwoju życia społecznego.
Tak np. uczeni nie doszli jeszcze do porozumienia co do przyczyn, które dwa tysiące lat
temu wypędziły całe narody z Azji do Europy i doprowadziły do wielkich wędrówek barbarzyńców,
powodujących następnie wielkie zmiany w układzie państw europejskich. Znany uczony rosyjski
Piotr Kropotkin zagadnienie to rozpatruje w następujący sposób: „G eo g raf jednak, badający
ruiny ludnych ongi miast, położonych w pustyniach Azji Centralnej, lub w dorzeczach dzisiaj
nieistniejących rzek, w dolinach będących niegdyś jeziorami, z konieczności dochodzi do wniosku,
Że przyczyną tego było wysychanie. W ysychanie to trwa do czasów dzisiejszych i odbywa się
Z szybkością, z której doniedawna nie zdawano sobie spraw y. W obec czynnika tego człowiek
był bezsilny. G d y mieszkańcy północno-zachodniej M ongolji i wschodniego Turkiestanu spo
strzegli, że woda ich opuszcza, nie mieli innego wyjścia, jeno posunąć się w kierunku szerokich
dolin, położonych na równinach, i wyprzeć dalej na zachód dotychczasowych mieszkańców tych
równin. W ten sposób jedne szczepy za drugiem i zostały wepchnięte do Europy, zmuszając przez
całe wieki najrozmaitsze plemiona do posuwania się bądź Z zachodu na wschód, bądź ze wschodu
na zachód, w nieustanncm poszukiwaniu nowych trwałych siedzib. Podczas tych wędrówek
rasy pomieszały się z rasami, ludność dawna z napływową, aryjczycy z rasą uralo-ałtajską.
Nie byłoby nic dziwnego, gdyby instytucje społeczne, utrzymujące ich niegdyś w kraju macie
rzystym , zniknęły zupełnie, dzięki tak zwykłem u w Azji i Europie pomieszaniu ras i różnorakim
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ich naw arstwieniom “ . Jest to bardzo dobry przykład tego, jak
dużo ciekawych problematów historycznych może w należytem
świetle przedstawić geografja historyczna, ujęta w odpowied
nią form ę. Najbliżej takiego ujęcia geografji historycznej była
szkoła amerykańska, która, reprezentowana przez takich w y
bitnych uczonych, jak A . Brigham a, Ellen Sem ple, F . Turnera,
dała nauce wiele cennych prac. T ak np. miss Sem ple rozpa
truje w swej cennej pracy „Am erican H istory and its G éo
graphie Conditions“ prawie całą historję Stanów Zjednoczo
nych, począwszy od odkrycia Am eryki, a jednocześnie ana
lizuje to geograficzne środowisko, które było, w edług jej
przekonań, czynnikiem i określnikiem losów narodu am ery
kańskiego. N ie ograniczając się do sam ych ogólników, miss
Sem ple przytacza wielką ilość przykładów, wskazujących prze
konywająco na ten fakt, że w historji tego nowego kraju, w jego
powodzeniach i niepomyślnościach, dominującą rolę odegrały
warunki geograficzne środowiska. N aturalnie, nie zapomina
ona i o czynnikach ekonomicznych, zaraz jednak zaznacza, że
i ekonomiczne życie znajdowało się także w ścisłej zależności
Albert Brigham.
od otaczającej natury. T ak np. w jednym z rozdziałów tej
książki, „G eo grafja wojny dom owej“ , uznając, że niewolnictwo było faktem ekonomicznym,
wykazuje jednocześnie, iż w znacznej mierze było ono uwarunkowane przyczynam i geograficznemi. W edług niej, etyczna strona niewolnictwa znajdowała się długi czasw stadjum fermentacyjnem, aż do chwili, gdy N ow a Anglja, po stwierdzeniu nieużyteczności niewolnictwa w jej
warunkach, wystąpiła energicznie przeciw niemu. Południe natomiast, mające zupełnie
inne warunki geograficzne, sprzyjające rozwojowi niewolnictwa i wskutek tego czynią
ce pracę niewolników korzystną, stało się oparciem dla zasady niewolnictwa pod względem
politycznym, ekonomicznym i moralnym. W ogóle książka ta, napisana z wielką erudycją, poka
zała wyraźnie, że geografja może nam dać klucz do zrozumienia ludzkiego życia w ogól
ności, a jego historji w szczególności. Jednakże tak szkoła amerykańska, jak i wielu histo
ryków, tłumacząc wydarzenia historyczne czynnikami geograficznemi, zbytnio przewartościo
wali te czynniki, zapominając, iż w tym sam ym czasie i na tem samem miejscu, w tym samym
procesie, lub wydarzeniu, działały inne czynniki, a były niemi stosunki ekonomiczne, sto
sunki wytwórcze danego społeczeństwa. D la przykładu weźm iem y stosunek różnych części
Stanów Zjednoczonych Am eryki Północnej do instytucji niewolnictwa, o którem już wyżej
wspominaliśmy. N ow a Anglja, dzięki sw ym warunkom naturalnym, pierwsza wkroczyła na
drogę rozwoju swego przem ysłu. W tych warunkach praca niewolników już nie opłacała się,
przemysł potrzebował wolnego robotnika fabrycznego. W rezultacie N ow a Anglja wystąpiła
czynnie po stronie abolucjonistów, dążących do zniesienia niewolnictwa. N a mało uprzemysłowionem wówczas południu warunki geograficzne sprzyjały uprawie bawełny na szeroką skalę.
Tam dla plantatorów, ciągnących olbrzym ie korzyści z pracy „czarnych niewolników“ , insty
tucja niewolnictwa była wciąż jeszcze korzystniejsza, a na przypływ wolnych i tanich robotników
na plantacje w ówczesnych warunkach nie można było liczyć. Stąd Południe kurczowo trzymało
się starych tradycyj i zbrojnie wystąpiło w ich obronie. W alki o zniesienie niewolnictwa stanowią
w historji Stanów Zjednoczonych całą epokę. T ak na południu, jak i na północy, czynniki natu
ralne określały jedynie siły wytwórcze, w jednym wypadku sprzyjały uprawie bawełny, a w drugim
sprzyjały powstaniu i rozwojowi przem ysłu. Sam fakt użyteczności lub nieużyteczności nie
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wolnictwa, zbrojne walki o jego zniesienie, lub utrzymanie, określały się już nie warunkam i geograficznemi, lecz temi stosunkami wytwórczem i, jakie powstały na tem podłożu geograficznem .
Stąd wynikałoby, że czynnik geograficzny jest bardzo ważny w dziejowym rozwoju ludzkości,
lecz nie przez swe bezpośrednie w pływ y na naturę ludzką, lecz przez swe potężne w pływ y na roz
wój sił wytwórczych. A więc geograf-historyk musi zabierać się do badań nad zagadnieniem
procesu dziejowego ludzkości nietylko od strony geografji, lecz i ekonomji. „Całokształt sto
sunków produkcji — powiada M arks — tworzy ekonomiczną budowę społeczeństwa, realną
podstawę, na której wznosi się nadbudowa prawna i której odpowiadają pewne form y świadomości.
Proces życia społecznego, politycznego i umysłowego jest uwarunkowany sposobem produkcji
Życia materjalnego wogóle. N ie świadomość ludzi określa ich byt, lecz ich byt społeczny określa
ich świadom ość“ . Geografowie-historycy, próbujący zobrazować pewną epokę, pewne
procesy dziejowe, dość często pojmują w pływ y środowiska geograficznego, jako czynniki
statyczne, t. j. jako czynniki, działające w różnych epokach z jednakową siłą, w jednakowy sposób.
Zmieniają się rządy, zmieniają się form y układów społecznych i politycznych, a środowisko
geograficzne pozostaje wciąż takie samo w ciągu całych stuleci i tysiącleci. W ydawałoby się na
pierwszy rzut oka, że i w pływ y tego środowiska powinny pozostawać takie same w przeciągu
tych stuleci i tysiącleci. Jednakże tak nie jest. W raz ze zmianą układów społecznych i gospo
darczych zmienia się i forma wpływów geograficznych. M ówiąc inaczej, każdej epoce odpowiada
swoista forma i siła wpływów warunków naturalnych. Chociaż czynniki geograficzne w swych
przejawach pozostają niezmienione, to jednak zmienia się siła i form a ich wpływów' na społe
czeństwo, zmienia się stosunek do nich społeczeństwa. T en bardzo ważny dla badań historycznogeograficznych fakt nadzwyczaj jasno i logicznie ilustruje G . Plechanow w następujących słowach:
„N arod y żyjące w Anglji w epoce Cezara odczuwały na sobie w pływ tego samego środowiska,
co i Anglicy epoki Cromwella. Jednakże współcześni Crom wella byli w posiadaniu większych
i potężniejszych sił wytwórczych, niż narody za czasów Cezara. Środowisko geograficzne wywie
rało na nich już nie ten sam wpływ, gdyż oni sami w inny sposób oddziaływali na to środowisko.
S iły wytwórcze Anglji X V I I wieku były owocem jej historji, a w tej historji środowisko geogra
ficzne nigdy nie przestawało wywierać swego w pływu na gospodarczy rozwój kraju, jakkolwiek
w sposób stale zmieniający się“ .
Geograf-historyk ma więc przed sobą bardzo ważne i trudne zadanie wykazania roli czynników
geograficznych w procesach dziejowych ludzkości, lub poszczególnych narodów, wykazanie
dynamiki tych wpływów, wykazanie ich właściwego miejsca obok w pływów ekonomicznych.
Reasum ując wszystko powiedziane wyżej, przychodzimy do wniosku, że geografja historyczna
wyjaśnia rolę wpływów czynników geograficznych w procesach dziejowych społeczeństwa;
procesy zaś te są jednakże określane nie czynnikami geograiicznem i, lecz stosunkami wytwór
czemi, panującemi w danej epoce.
Końcow ym akordem systemu nauk geograficznych jest ich historja. Jej przedmiotem jest
rozwój wiadomości o naszej ziemi, a więc tu wchodzi zarówno historja odkryć geograficznych,
jak i historja nauk geograficznych. O znaczeniu tego działu w szeregu nauk wogóle nie potrzeba
wiele mówić, bo i tak jest ono jasne. W ystarczy tylko wskazać na to, że z wielkiemi odkryciami
jest ściśle związane całe kulturalno-historyczne życie naszej ziem i; wystarczy wspomnieć np. te
wszystkie skutki, które spowodowało odkrycie Nowego Św iata, ażeby ocenić historyczne, kultu
ralne, gospodarcze, jak również i czysto geograficzne znaczenie tego działu nauki geografji.
Te odkrycia, które obecnie ludzkość dokonywa z tak wielkiemi ofiaram i w krajach podbiegu
nowych, mają również bardzo ważne i doniosłe znaczenie dla w ykrycia tajników, których jeszcze
wiele posiada przyroda. Skądinąd zaś, rozwój historji i geografji, jako nauki, posiada kulturalno-historyczną wartość i jest zachętą dla dalszej pracy na tem polu. Jak wszystkie zjawiska
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życia, tak również i nasza nauka
nie rozwinęła się przypadkowo. Jej
wzrost lub upadek, jej rozkwit
lub zanik, jak to było np. w śred
niowieczu, miał swoje przyczyny,
tkwiące i w ustroju społecznym
i w stosunkach gospodarczych
epoki. Historyk, który pragnie
naukowo przedstawić drogę dzie
jową odkryć i nauk geograficz
nych, musi przedewszystkiem od
tworzyć odpowiednią epokę z jej
układem społeczno-gospodarczym,
aby w ykryć głównie te przy
czyny, które
hamowały
lub
przyśpieszały tempo pracy geo
graficznej.
T ę niezwykle ciekawą dziedzi
nę, pełną najbardziej romantycz
nych i tragicznych kart, roztacza
jącą przed nami całkowity obraz
stopniowego poznawania przez
człowieka świata, możemy podzie
lić na pięć następujących działów:
1) historja odkryć geograficz
nych,
2) historja kartografji,
3) historjageografji, jako nauki,
Joachim Lelewel.
4) historja ruchu geograficznego,
5) historja geografji, jako dziedziny szkolnej.
W nauce zachodnio-europejskiej, a również i rosyjskiej, istnieje olbrzym ia literatura z za
kresu historji geografji. N ajbardziej zasłużonym uczonym polskim w tej dziedzinie był J. L e 
lewel (17 8 6 -18 6 1), którego prace naukowe, jak: „G eographie du moyen age“ w 5 tomach
Z bardzo cennym atlasem, „Pytheas de M arseille“ i szereg drobniejszych rozpraw, przyniosły
mu zasłużoną wszechświatową sławę. Obok dzieł Lelew ela szczególną wartością odznacza się
wydana w 19 0 7 roku „H istorja ogólnej nauki o ziem i“ prof. W . Nałkowskiego. Z innych prac
tego rodzaju, zasługują na wzmiankę rozprawa A . Dobrowolskiego „W yp raw y polarne" i prof.
J. Bystronia „P olacy w Ziem i Św iętej, S y rji i E gip cie“ . W ostatnich czasach na tem polu
z zamiłowaniem pracuje dr. B . O lszewicz.
Rozpatrzywszy wszystkie gałęzie geografji, dochodzimy do wniosku, że ogarnia ona nieomal
wszystkie dziedziny życia społeczeństwa ludzkiego. G łów ne zadanie geografji, jak wykazaliśm y,
skierowane jest ku wyjaśnieniu i zbadaniu wzajemnej zależności, istniejącej między człowiekiem
a otaczającem go środowiskiem. T o też stanowi ona podwalinę gospodarki wiejskiej, przemysłu
i handlu i jest wprost niezbędna dla człowieka we wszystkich gałęziach jego gospodarczej, spo
łecznej i politycznej działalności. G eo graf ja wskazuje na istnienie bliskiego związku człowieka
Z naturą, wyjaśnia stopień zależności jego od otaczającego fizyko-geograficznego środowiska,
bada bogactwa naturalne, wskazuje możność i drogi ich eksploatacji, geografja wreszcie określa
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granice możliwości rozwoju bytu materjalnego ludzi danej miejscowości. T o też geografja, od
której, według F . Ratzla, pochodzą wszystkie inne dziedziny nauki, jest pośród nich jedną z naj
ważniejszych i najpożyteczniejszych.
Rozwój geografji, poza znaczeniem utylitarnem, posiada dużą wartość kulturalną. Poznanie
ziemi macierzystej pogłębia i utrwala miłość ojczyzny, a poznanie świata i ludzkości wzbudza
miłość ku całemu światu i ku całej ludzkości. Oto dlaczego w szeregach uczonych-geografów
znajdujemy tylu tak wielkich patrjotów, jak K ołłątaj, Pol, Dom ejko, Zan, Saw icki oraz niestru
dzonych rzeczników braterstwa narodów, jakimi byli Reclus, Staszyc, D ybow ski, Łukaszewicz,
Mieczników, Kropotkin, Nałkowski i wielu innych.
D la nas Polaków i dla całej naszej ojczyzny, zmęczonej stuletnią walką o wolność i nieza
leżność, tracącej nieraz siły pod brzemieniem dziedzictwa, stworzonego przez niewolę i długo
trwałą wojnę, rozwój geografji ma nietylko olbrzym ie znaczenie czysto teoretyczne, ale też i prze
możną wartość o znaczeniu praktyczno-państwowem.
A by Polska mogła swobodnie zdążać w kierunku odrodzenia ekonomicznego i całkowitego
uwolnienia się od zależności ekonomicznej rynków zagranicznych, aby mogła powołać do
życia, pobudzić i powiększyć zasób wszystkich swych sił twórczych, aby mogła przeprowadzić
całkowitą sanację swych finansów i płynąć łożyskiem normalnego życia ekonomicznego, powinna
przedewszystkiem zbadać i szczegółowo poznać bogactwa naturalne, rozrzucone na wszystkich
jej zjednoczonych ziemiach. Tej olbrzymiej i niezwykle trudnej pracy można dokonać w znacznej
mierze przy pomocy geografji i współudziale dużego zastępu naukowo wyszkolonych geografówfachowców. Bo też czeka naszych geografów praca nielada. Jakkolwiek dokonaliśmy już bardzo
wiele w dziedzinie krajoznawstwa, to jednak całe połacie ojczystego kraju wciąż jeszcze są
mało znane. K resy, uwolnione z jarzma niewoli i połączone z macierzą, są zbadane tylko
w ogólnych zarysach i wymagają wielostronnego, drobiazgowego poznania. Dużo luk widzimy
również i w innych, napozór dokładnie zbadanych, obszarach naszej ojczyzny. Rzeźba powierzchni,
narzutowe pozostałości morenowe, działalność erozji, jeziora i rzeki, rozprzestrzenienie świata
roślinności i zwierzęcego w związku z różnorodnemi warunkami geograficznem i, zaludnienie
i wynikające stąd różnice antropologiczne i etnograficzne, czy też statystyczno-ekonomiczne,
wszystko to domaga się szczegółowego, drobiazgowego zbadania. Poznanie naszego życia go
spodarczego nie znajduje się nawet w zaczątku organizacji, a tak niezmiernie doniosła dla
nas dziedzina, jak gospodarka rolnicza, ta podwalina naszego dobrobytu materjalnego, z punktu
widzenia geograficznego jest całkowicie zaniedbana i dotychczas leży odłogiem. Nasza litera
tura naukowa jest jeszcze, niestety, bardzo uboga. N ie posiadamy żadnych podstawowych dzieł
ani z geografji fizycznej, ani z geografji gospodarczej. Jeszcze słabiej przedstawia się sprawa
Z działem socjogeografji. T u jeszcze prawie nic nie zrobiono. N awet taka dziedzina, jak geo
grafja historyczna, wymaga budowy od fundamentów. Geografja wojskowa, pomimo swego
wielkiego znaczenia dla obrony kraju, nie może się poszczycić bogactwem gruntownych dzieł.
Gdzie tylko rzucić okiem, czeka naszych geografów zadanie niezmiernie trudne i obszerne,
ale zarazem wdzięczne.
Nietylko w Polsce, lecz na całym świecie, pole dla geografa jest bardzo szerokie, prawie bez
graniczne. Pole to z biegiem czasu nie będzie się zwężać, lecz będzie się coraz bardziej rozszerzać.
D ość często geografowie mówią o ziemi i calem jej życiu, jako o domu człowieka. D ziś geo
graf dom ten jedynie bada, lecz w niedalekiej przyszłości przyczyni się do jego przebudowy
i upiększenia. Ten dom w przyszłości będzie pełny słońca i radości; jak rozkoszne kwiaty,
Zakwitną w nim w całej pełni miłość, wolność i braterstwo narodów. Św iat przyrody jest pełny
bezgranicznego piękna, świat człowieka pełny smutku, udręk i przygnębiających trosk. T o , co
stniało, już nie istnieje, co istnieje, istnieć przestanie. W życiu przyrody i w życiu społeczeń
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stwa działają pewne prawa, które z dziejową koniecznością prowadzą ludzkość do radosnego
i świetlanego jutra. Ju tro to będzie bez wojen, bez głodnych, bez troski i nienawiści. N a tle bez
granicznego piękna przyrody zabłyśnie złotemi prom ieniami piękno radości — radości życia.
V . G E O G R A F JA

O GÓ LN A,

G E O G R A F JA

R E G JO N A L N A

I

K R A JO Z N A W S T W O

Określenia pojęć geografji ogólnej, szczegółowej i regjonalnej. — Definicje regjonów. — Naturalne regjony
Herbertsona i Hettnera. — Określenie krajobrazu geograficznego. — Geografja dynamiczna i estetyczna. —
Nauki geograficzne.

W poprzednim rozdziale przytoczyliśm y rzeczowy i przedm iotowy podział nauk geograficz
nych, polegający przedewszystkiem na objekcie badania. Teraz m usim y omówić jeszcze i inny,
dość często używany podział, którego podwaliną jest nietyle sam przedm iot, ile metoda badania,
opisu i w ykładu. W edług takiego podziału można w yodrębnić dwa działy: geografję ogólną i geografję szczegółową, lub regjonalną.
Przystępując do omówienia tego podziału, m usim y przedewszystkiem zaznaczyć, że nie jest
to podział nowy, będący ostatnim wyrazem procesu rozwojowego naszej nauki, lecz faktycznie sto
sowany był już w starożytności. Zaznacza się takie rozróżnienie zupełnie wyraźnie u Ptolemeusza,
który opisowi m ałych obszarów dał nazwę „ch o rografji", przeciwstawiając ją wyraźnie „geogra
fji", zajmującej się ziemią w całości, oraz „kosm o grafji", która zajmuje się kosmosem, t. j.
wszechświatem. D la Ptolem eusza i dla jego późniejszych zwolenników geografja i chorografja
przedstawiały się jako odrębne gałęzie wiedzy o ziemi. Jest to więc pierwsza próba, z której w póź
niejszych czasach w yłania się geografja ogólna i regjonalna. D ość wcześnie znaleźli się też prze
ciwnicy takiego podziału. T ak np. angielski geograf Nathaniel Carpenter (1589— 1628) zaznaczył,
Że w takim podziale jest jedynie różnica stopnia, a nie rodzaju. W późniejszych czasach nie trzy
mano się ściśle podziału Ptolemeusza. S . M unster, podobnie jak i Strabon, opisywał poszczególne
kraje świata, ludzi Z ich zw yczajam i, obyczajam i, produkty i t. p. D la nich więc nie istniała różnica
między chorografją i geografją, chociaż geografja nabierała charakteru regjonalnego, t. j. choro
grafji. Natom iast Cluverius zajmował zupełnie odmienne stanowisko. D la niego geografja przed
stawiała się jako opis całej ziem i; badała ziemię jako całość, a nie jej poszczególne części. Przebija
się więc u niego tendencja do rozróżniania geografji ogólnej i regjonalnej. W połowie X V I I wieku
podział ten po raz pierw szy zdecydowanie zostaje w yrażony przez Vareniusa, który przeciwstawiał
geografję „ogóln ą" czyli „pow szech ną", badającą ziemię w jej całości i w jej zjawiskach ogólnych,
geografji „specjaln ej" czyli „szczegółow ej", rozpatrującej osobliwości poszczególnych obszarów.
Później wykazano, że pojęcia geografja „specjaln a" i „szczegółow a“ , a częściowo „ogóln a" i „p o 
wszechna", nie pokrywają się i pow inny być rozróżniane podług ich zakresu. Podział Vareniusa utrzy
muje się przez dłuższy czas, chociaż w praktyce nie uzyskał głębszego opracowania. N a początku
X I X wieku, jak wykazują dzieła Pinkertona i M altę Bruna, szczegółowa geografja wciąż składała
się z niesystematycznego, encyklopedycznego opisu krajów. K aro l R itter wprowadza do panującego
chaotycznego podziału pewien bardziej uporządkowany system . Sw oją geografję określał on,
jako ogólną lub powszechną, ponieważ „d ąży ona do zbadania każdej części ziemi i każdej jej
formy z jednakową uwagą, nie mając pozatem na widoku jakiegokolwiek specjalnego celu".
Przy takiem rozumowaniu, geografja ogólna może być przeciwstawiana geografji specjalnej,
która dopuszcza w ybór objektów badania i rozpatruje je tylko z pewnych specjalnych punktów
widzenia, jak to np. czyni geografja wojskowa, handlowa i t. p . Przy takiem określeniu jest zupełnie
zrozumiałe, że specjalna geografja jest zupełnie czemś innem , niż szczegółowa, lecz mimo
to określenie ogólnej geografji u R ittera jest inne, niż u większości poprzednich geografów.
Ritter dokonał wielkiego postępu również i w innym kierunku, a mianowicie przez wprowadzenie
koncepcji, zastosowanej w jego „E rd k u n d e " — badania nie krajów, lecz m niejszych jednostek,
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czyli regjonów, na które podzielił każdy z kontynentów. Jednakże jego metoda była nawskróś
teleologiczna i nieoparta na naukowych podstawach, a w jego opisach brakowało system atyzacji
i koordynacji zjawisk ludzkich z warunkam i naturalnemi. Hum boldt zajął właściwsze stanowisko
i po raz pierwszy zastosował w swych znakomitych dziełach o centralnej A zji, M eksyku i innych
regjonalną koncepcję opisu z doskonałemi rezultatami. Jednakże i on nie w prow adził ani żadnych
regjonalnych podziałów poszczególnych kontynentów, ani metod do wyznaczania i określania
takich podziałów. Nieco później M atzat zaproponował stosować term iny „u n iversalis“ na ozna
czenie geografji powszechnej i „generalis“ na oznaczenie geografji ogólnej, t. j. rozpatrującej
ziemię w całej różnorodności jej form i zjawisk. N astępnie proponuje stosować nazwę „particularis“ na oznaczenie geografji
brała jaśniejszego i dokładniejszego
charakteru. G eografja szczegóło
szczegółowej, dotyczącej części
wa stopniowo przeistaczała się
powierzchni ziemi, i „specia
wyraźne form y geografji
lis“ na oznaczenie geografji
ML
regjonalnej. W ten sposób
specjalnej, rozpatrującej ziegeografja podzieliła się
mię pod jakimś szczegól
metodologicznie w pew
nym względem. Zresztą
nym okresie na geogratermin geografja ogólna,
fję ogólną i geografję
czyli „ogólna nauka o
regjonalną. W edług iziem i“ , używany był jed
stniejących określeń mo
nocześnie i w znaczeniu
żna przyjąć, że ogólna
Vareniusa, i w znaczeniu
geografja zajmuje się oRittera. Ze „specjalnych“
gólnemi zjawiskami i pro
geografij została wyod
cesami, jak np. górami,
rębniona
przedewszystrzekami, ukształtowaniem
kiem geografja historycz
na, a następnie w nowszych
powierzchni, klimatem i t. p.
czasach geografja wojskowa,
zjawiskam i fizycznem i i biologospodarcza i t. d.
gicznemi na powierzchni ziemi.
Przez dłuższy czas w geografji
T e zjawiska zajmują ją tylko jako
Malte Brun.
panowała chaotyczna klasyfikacja i
typy rzeczowe, występujące na prze
dopiero w ostatniem stuleciu nastrzeni całej ziemi. Chociaż geografja
szczegółowa lub regjonalna zalicza w swój zakres te same zjawiska, to jednak interesuje się
niemi nie jako typami rzeczowemi, lecz ugrupowaniam i ich na pewnych przestrzennych jedno
stkach, t. j. bada i opisuje je nietylko według krajów lub państw, lecz w edług pewnych części
ziemi lub regjonów. Prof. W . Nałkowski podaje następujące określenie geografji ogólnej i szcze
gółowej: „W geografji ogólnej rozpatrujem y zjawiska ziemskie, dzieląc je na kategorje (grupy),
bądź według ich podobieństwa zewnętrznego: np. w yspy, góry, doliny, rzeki, jeziora i t. p. —
bądź według ich podobieństwa wewnętrznego — pokrewieństwa, genezy (pochodzenia): np. wyspy powstałe przez oderwanie kawałka lądu, w yspy powstałe przez podniesienie dna morskiego,
w yspy powstałe przez osadzenie się mułu na dnie; doliny powstałe przez zapadnięcie się gruntu,
doliny powstałe przez wyżłobienie i t. p. Następnie rozpatrujem y każdą taką kategorję w jej
występowaniu, rozkładzie na całej ziemi. W geografji zaś szczegółowej dzielim y ziemię na
pewne naturalne obszary-kraje, krainy, to jest — pewne indywidualności geograficzne, które
posiadają pewne charakterystyczne cechy, różniące je od obszarów sąsiednich“ .
W edług pewnych poglądów ostateczny cel ziemioznawstwa stanowi geografja regjonalna,
która jakoby jest syntezą tej nauki. Zadaniem więc regjonalnej geografji jest szczegółowe, dro
biazgowe zbadanie oddzielnych krajów. W chwili obecnej cała powierzchnia ziemi podzielona
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jest na określone obszary, mające ściśle ustanowione granice, w obrębie których panują określone
rządy, ustawy i praw a. T e polityczne podziały powierzchni ziemi noszą miano państw, cesarstw,
królestw, rzeczypospolitych, stanów, obwodów, prow incyj, kuni, powiatów, hrabstw i t. d. Ich
obszar i granice zaznaczone są na mapach geograficznych. Lecz wszystkie one, niemal bez w y
jątku, mają charakter sztuczny i stanowią twór politycznego i społecznego życia ludzkości.
W istocie rzeczy, Z punktu widzenia geografa, ziemia może być podzielona na zgoła odmiennych
zasadach, gdzie wyznacznikiem granic będzie nie samowola ludzka, lub kaprys zarządców, lecz
sama natura. W yznacznikam i granic geograficznych podziałów są: struktura, rzeźba, klimat,
kie ramy administracyjne
powłoka roślinna i świat
i nieraz bardzo wyraźnie
zwierzęcy, wyróżniający
od nich odbiegają. T o
się jednorodnym charak
też wykazanie tych granic
terem. Zjaw iska te jakgeograficznych napotyka
gdyby same przez się w y
często na duże przeszko
znaczają granice dla osob
dy.
U kłady i traktaty za
nych działów, osobnych
stępuje tu sama przyroda.
okręgów, regjonów.
Jednakże z punktu w i
Rzecz oczywista, że
dzenia celów i zadań geo
w obecnej chwili prze
graf j i współczesnej grani
prowadzenie takich gra
ce naturalne i regjonalne
nic i ustanowienie regjo
mają dużo donioślejsze
nów geograficznych jest
znaczenie od podziału po
0 wiele uciążliwsze i trud
litycznego.
niejsze, niż przeprowa
Regjonalna koncepcja
dzenie granic politycz
powstała pierwotnie we
nych. T e bowiem zostały
Francji w 18 stuleciu,
już w zupełności ustano
dzięki
oryginalnym po
wione przez układy, kon
mysłom znanego geografa
wencje, traktaty, ustawy
francuskiego Filipa Bua1 prawa. Granice regjonów
che'a ( f 17 7 3 ). D o tego
geograficznych, wskazane
Lucien Gallois.
czasu w opisach geogra
przez samą naturę, nie
ficznych pod uwagę bradadzą się wtłoczyć w ta
no wyłącznie podział w granicach politycznych. Jako rezultat teorji Buache’a o układzie
systemów górskich, baseny rzeczne były pierwszem i jednostkami geograficznem i, przyjętemi w rozgraniczaniu regjonów. N a takie rozumienie regjonów w płynęło w znacznym
stopniu ówczesne przypuszczenie, że łańcuch górski, lub w yżyny, ograniczają poszczególne
baseny. Późniejsze badania D u fren o y’a i D e Beaum onta wykazały m ylność teorji Buache’a.
Chociaż regjonalna koncepcja była uważana za słuszną przez wielu geografów, to jednak
nie przyjęła się w praktyce i nie znalazła większego zastosowania aż do czasów prof. Vidal
de la Blache’a. W 1903 roku uczony ten opublikował swoją znakomitą pracę „T ab leau de la
géographie de la F ran ce“ , będącą doskonałym wzorem dla prac regjonalnych. Jeden z jego uczniów,
Gallois opublikował w 1908 roku „É tu d e de la région parisienne“ , w którem daje gruntowniejsze
podstawy dla regjonalnej koncepcji. Od tego czasu m etody regjonalne znalazły we Francji
szerokie zastosowanie, o czem obszernie m ów iliśm y w jednym z poprzednich rozdziałów
naszej pracy. Ponadto w regjonalistycznej geografji we Fran cji wybitne stanowisko zajmują
tacy uczeni, ja k : M argerie, M artel, Baulig, V acher i inni. O ich dziełach wspominaliśmy
już wyżej.
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W Niem czech koncepcja regjonalna w ostatnich la
tach ubiegłego stulecia była naogół słabo rozwinięta.
Podejmowane w tym zakresie próby nie dały dobrych
wyników. W 1886 roku powstała specjalna komisja
centralna dla badań geografji regjonalnej N iem iec, za
chęcająca do opracowywania specjalnych monografij.
Prace tego rodzaju zaczęły się ukazywać pod nazwą
„Forschungen zur deutschen Landes- und Völker
kunde“ pod redakcją najpierw R . Lehm anna, a po
roku 1888 pod redakcją A . K irchhoffa. Ten drugi
prowadził też regjonalistyczne wydawnictwo „L än d er
kunde von E u ro p a" (1887-93) przy współpracy takich
w ybitnych uczonych, jak Penck, Supan, Fischer i L eh 
mann. Prace tego rodzaju nosiły bardzo specjalny cha
rakter, jak np. „M iasta północnej równiny niemieckiej
w ich stosunku do ukształtowania powierzchni“
dr. Hanna, lub „R ów nin a górnego R enu i sąsiadujące
Z nią gó ry" R . Lepsiusa. N ie wnosiły one jednak żad
nej nowej koncepcji metodologicznej. Dopiero prof.
Penck w swej „M orphologie der Erdoberfläche“ po
Emmanuel de Margerie.
raz pierw szy zwrócił uwagę na najmniejsze jednostki
terytorjalne, które mają podobieństwo form topo
graficznych. Takim małym jednostkom, czyli regjonom, Penck dał nazwę „landschaftów “ —
krajobrazów. I tak pisze on o „M oränenlandschaft“ , t. j. o regjonach lub krajobrazach
obszarów morenowych, o regjonach w ydm , o regjonach wulkanicznych i t. d. W późniejszych
czasach na czołowe miejsce w niemieckiej geografji regjonalnej w ysuwają się prof. W . Ule
(Deutsche Reich — L ip sk 19 15 ), prof. G . Braun (Deutschland — Berlin 19 16 ). W ielką wartość
naukową posiadają również prace regjonalne, wydawane pod redakcją prof. Pencka, a rozpoczęte
cennem dziełem prof. K rebsa o Alpach Austrjackich (Länderkunde der Österreichischen Alpen —
Stuttgard 19 13 ) . Niem niejszą wartość posiadały również prace znanego uczonego prof. W . Sieversa, który w bardzo znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju regjonalistyki w Niemczech.
Z geografów młodszej generacji, pracujących w zakresie geografji regjonalnej, należy wymienić
prof. F . Thorbecke’a, prof. L . W aibela, dr. R . Pohle'a i dr. A . Schultza. Prace tych wszystkich
geografów w ytw orzyły w Niem czech bardzo bogatą i różnorodną literaturę regjonalistyczną.
D o wytworzenia się koncepcyj m etodologicznych w tym zakresie najbardziej jednakże przyczynił
się prof. A . Hettner.
W Anglji do pierwszych pionierów koncepcji regjonalnej należy zaliczyć przedewszystkiem znanego geografa H . R . M illa. Realniejszych form nabrała ta koncepcja w pracach
prof. H . J . M ackindera. Jeszcze wyraźniej w ystępuje ona pod w pływ em francuskiej szkoły regjonalistycznej u prof. R o xb y’ ego, a szczególnie w jego cennej pracy „H istorical G eography of A n glia"
(1907— 08). Najbardziej zasłużony w tej dziedzinie badań w Anglji jest niewątpliwie prof. A . J.
Herbertson. Jest on autorem bardzo wielu cennych prac, z których najlepsze są: „R egional
Environm ent Heredity, and Consciousness" i „T h e H igher U n its“ . Z innych geografów angiel
skich do rozwoju zagadnień regjonalnych przyczynili się tacy uczeni, jak: I. S . K eltie, H . J . Fleure,
P. G eddes, J. F . Unstead, D . C . Hogarth, P. Lake, J . Fairgrieve, L . W . L y d e, C . B . Faw cett,
R . Rudm ose Brow n, A . G . Ogilvie, J . G . Bartholom ew, M arion N ew bigin.
Pod w pływem geografów francuskich, niemieckich i angielskich koncepcja regjonalna w po

GEOGRAFJA JA K O N A U KA

czątkach X X wieku szeroko rozpowszechniła się
po świecie. Obecnie niema ani jednego kultu
ralnego państwa, któreby nie posiadało wśród
swoich geografów przedstawicieli tego kierunku
i m etody regjonalnej. W chwili obecnej niektó
rzy geografowie uważają geografję regjonalną za
sam odzielny dział nauk geograficznych, inni w i
dzą w niej jedyną i prawdziwą przedstawicielkę
geografji, nie uznając racji bytu poszczegól
nych gałęzi wiedzy geograficznej, jeszcze inni
uważają geografję regjonalną jedynie za metodę
badań geograficznych, a nie za samodzielny
dział rozgałęzionego drzewa nauk geograficz
nych. Jeszcze jaskrawsze rozbieżności widzim y
w poglądach na układy naturalnych regjonów
geograficznych, na kwestję, co stwarza okre
ślony regjon, i jakie metody mają być zasto
sowane przy ich ustalaniu i określaniu. W tym
względzie istnieje szereg najrozmaitszych koncepcyj, tak w zakresie samego pojęcia regjonu
geograficznego, jak i w zakresie metodologicz
nych zasad ich wyodrębniania. Rozpatrzym y
tylko te z nich, które najbardziej przyczyniły
się do rozwoju geografji regjonalnej i uzyskały największe uznanie wśród geografów.
Tw órca francuskiej szkoły regjonalnej, prof. V idal de la Blachę, obawiając się zbyt wielkiej
generalizacji w stosowaniu metody regjonalnej, wypowiedział się w 1902 roku (Annales de G éogra
phie) o tej metodzie następująco: „Poniew aż to niebezpieczeństwo jest groźne, przeto konieczną
jest rzeczą zwrócić się do pewnych antydotów. N ie mogę doradzić nic lepszego, jak przygotowanie
analitycznych badań m onograficznych, w których stosunki wzajemne pom iędzy warunkami
geograficznemi a faktami socjalnem i będą rozpatrywane w zamkniętych działach, na przestrzeni
dobrze w ybranych i m ałych pól obserw acyj“ . Stąd wynikałoby, że regjony geograficzne mają
być podstawą badań pewnych faktów, lub przejawów socjalnych. Jeszcze wyraźniej występują
te tendencje socjalne u francuskiego geografa Dem angeona. U czony ten, oceniając regjonalną
metodę L a Blache’a, pisze: „K a ż d y regjon posiada swój własny swoisty charakter, na który skła
dają się cechy gleby, atm osfery, roślin i człowieka. K oń cow y cel całego badania składa się z ana
lizy tych wszystkich cech. Celem zaś opisów jest zsyntetyzowanie ich, aby wykazać, jak się wza
jemnie łączą wszystkie te zjawiska, które składają się na wytwarzanie pewnych typów regjonalnych“ . Prof. Brunhes również w ystępował wyraźnie w obronie metody regjonalnej i niejedno
krotnie sam ją stosował w sw ych pracach naukowych. Stając w jej obronie, uważał on, że
„jest ona słuszną zasadą m etodologiczną dla wykazania związków geograficznych pomiędzy naturalnemi zjawiskami a przeznaczeniam i ludzkiem i zapomocą „istotnych faktów ", analizowa
nych na małych okręgach naturalnych". N ieco inaczej przedstawia istotę regjonów prof. Gallois
w swym podziale „B asen u Paryskiego". D la niego regjon musi mieć przedewszystkiem „une im 
pression d'ensem ble". A mianowicie klimat, w ysokość i budowa powierzchni powinny być wzięte
pod uwagę przy rozgraniczaniu regjonalnem . T ak zdefinjow any regjon będzie „regjonem natu
ralnym ", gdyż będzie oparty na naturalnych cechach m iejscowości. D alej uważa on, że klimatyczne
Zmienności zaznaczają się tylko na w iększych przestrzeniach, natomiast zmienności budowy wyGeogr. powsz.
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stępują często na m ałych obszarach i dają początek
pewnym lokalnym kontrastom form powierzchni i ro
ślinności. Stąd uważa on za konieczne badanie i definjowanie mniejszych jednostek terytorjalnych, przyczem budowa powierzchni powinna służyć za kryterjum podstawowe. W ten sposób w yodrębniony regjon
jest czysto naturalnym , geograficznym , bez wszelkich
prób włączania tu elementu ludzkiego.
N a takiem samem stanowisku „naturalnem “ sta
nął również twórca prądu regjonalnego w Anglji,
prof. A . J . Herbertson. Sw ój pogląd na istotę i me
todę regjonów w ypowiedział on na łamach „G e o 
graphical Jo u rn al“ w 1905 roku. D aje on rozwiązanie
dwóch najgłówniejszych, zasadniczych problem atów
przy ustalaniu regjonów, a m ianowicie:
1) Jakie kryterja powinny być zastosowane i brane
pod uwagę przy rozgraniczaniu regjonów ;
2) jak określić rozmaite rodzaje regjonów natu
ralnych.
D la tych zagadnień podaje on następujące roz
wiązanie :
Edouard Martel.
„N aturaln e regjony pow inny przedewszystkiem
posiadać pewną jednolitość w strukturze powierzchni,
klimatu i roślinności. Wyznaczanie na mapie faktów ludzkich ma już mniejsze znacze
nie w określaniu naturalnych geograficznych regjonów z tego względu, że czynnik ludzkiego
rozwoju powinien być wzięty pod uwagę, jako możliwość, wynikająca ze środowiska naturalnego.
Polityczne podziały, wyrażające skomplikowane i stosunkowo niestałe warunki ludzkie, powinny
być wyeliminowane z jakichkolwiek rozważań regjonalnych“ . T aki pogląd na istotę regjonów
naturalnych wziął pod uwagę Herbertson przy układaniu wielu map świata, wykazu
jących regjony strukturalne, regjony termiczne, regjony rozmieszczenia opadów i roślinności,
które następnie były wydane w serji O xford W all M ap. N a podstawie tych map Herbertson ułożył
specjalną klasyfikację większych regjonów naturalnych całego świata. Przedstawia się ona nastę
pująco:
I. R e g j o n y p o l a r n e .
a) N iziny — tundry.
b) K raje górzyste — Grenlandja.
I I. R e g j o n y z i m n e k l i m a t u u m i a r k o w a n e g o .
a)
b)
c)
d)

Zachodni kraniec, czyli typ zachodnio-europejski.'
W schodni kraniec, czyli typ dorzecza św. W awrzyńca.
W ewnętrzne niziny, czyli typ syberyjski.
W ewnętrzne górzyste kraje, czyli typ ałtajski.
III. R e g j o n y ciepłe k l i m at u u m i a r k ow an eg o .

a) Zachodni kraniec, czyli typ śródziemnomorski.
b) W schodni kraniec z letniem i opadami, czyli typ chiński.
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c) Wewnętrzne niziny, czyli typ turański.
d) W yżyny, czyli typ irański.
IV . R e g j o n y g o r ą c e k l i m a t u t r o p i k a l n e g o .
a) Zachodnia pustynia, czyli typ saharski.
b) T y p letniego deszczu m onsunowego.
c) Regjony wewnętrzne z letniem i deszczami, czyli typ sudański.
V. R e g j o n y gó r ski e p o d z w r o t n i k o w e ,
a) T y p tybetański.
V I. R e g j o n y r ó w n i k o w e .

a) Wilgotna

nizina równikowa, czyli typ amazoński.

Cała więc klasyfikacja Herbertsona regjonów naturalnych, na które można podzielić powierzch
nię świata, oparta jest na ściśle naturalnem podłożu geograficznem . Stała się ona następnie drogo
wskazem dla dalszych prac klasyfikacyjnych. „Jakakolw iek krytyka — słusznie zauważa R oxby —
może być przeciw tej klasyfikacji skierowana, przedstawia ona jedno z najowocniejszych i naj
bardziej konstruktywnych usiłowań w rozwoju nowoczesnej geografji“ .
W Anglji teorja regjonów naturalnych była opracowana prócz tego przez J . Unsteada i P. M .
Roxby'ego. W 1 9 1 0 roku Unstead podał swój projekt schem atu regjonów geograficznych, w którym
podstawa klasyfikacji była podobna do klasyfikacji H erbertsona. W 1 9 1 6 roku zaproponował on
nową syntetyczną metodę wydzielania regjonów geograficznych, która bierze pod uwagę nietylko
elementy fizyczne, lecz również i czynnik ludzki. Sw oją teorję streszcza on w następujący sposób:
1)
Obecne rozgraniczanie naturalnych regjonów jest oparte na warunkach fizycznych; geo
graficzne regjony powinny być rozgraniczane na podstawie zarówno ludzkich, jak i fizycznych
czynników.
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2) Obecna metoda wychodzi z pewnych zanalizowanych elementów, takich, jak izoterm y
i izochety; geograficzne jednostki pow inny być otrzym ywane tak dalece, jak jest to m ożliwe,
przez rozważanie syntetycznego w yniku tych i innych elementów.
3) Geograficzne jednostki powinny być określane jako obszary, mające wspólne dominujące
cechy charakterystyczne; te znamienne cechy powinny być notowane dokładnie i w miarę możności
ilościowo.
4) M etoda dotąd przyjęta analizuje świat w większych podziałach, proponowana natomiast
metoda ma za zadanie traktować podziały syntetycznie przez wyprowadzenie większych regjonów z m niejszych, już wyznaczonych i scharakteryzowanych.
T aki syntetyczny schemat jest uważany przez niektórych geografów za końcowy cel geografji.
Zastosowanie jego w praktyce wykazał Unstead w pracy o regjonach Hiszpanji.
Prof. R oxb y w bardzo znacznym stopniu przybliża się w sw ych poglądach na istotę regjonu
do określeń prof. Unsteada i uważa, że „regjon może być porównany z organizmem, przynajmniej
jako obejm ujący skomplikowaną istotę, złożoną z krzyżujących się i wzajem nie uzupełniających
elementów fizycznych, biologicznych i socjalnych“ . Regjonalne poglądy Unsteada i R o xb y ’ego
znacznie różnią się od poglądów Herbertsona, gdyż do liczby elementów, składających się na
określenie regjonu, wchodzą narówni z czynnikami fizycznem i — czynniki socjalne. Z tych więc
względów pojęcie regjonu odrywa się od podłoża naturalnego i przybiera formę pojęcia
socjalnego. N owa ewolucja w geografji regjonalnej A n glji jeszcze bardziej nabiera cha
rakteru socjalnego w poglądach prof. F leu re’a, który wysunął w 1 9 1 9 roku swoją koncepcję
regjonów ludzkich (socjalnych), opartych na głównych cechach życia ludzkiego, będącego
refleksem pewnych warunków naturalnych. W ten sposób zaznaczają się u niego „regjony
osłabienia“ , jak np. w puszczach zwrotnikowych, „regjo n y w ysiłku“ , jak np. na nizinach pół
nocno-zachodnich Europy, „regjony trudności“ , jak np. na obszarach w yżynnych, „regjony
w zrostu“ , jak np. na żyznych przestrzeniach śródziem nomorskich, „regjo n y niedostatku“ , jak np.
na obszarach tundry, wreszcie „regjony wędrow ania“ , jak np. w krajach stepowych centralnej
A zji. Podobna budowa regjonów całkowicie odbiega od konstrukcji regjonów naturalnych, opie
rających się przeważnie na elementach fizycznych, i nabiera wyraźnego charakteru socjalnogospodarczego. W tym sam ym kierunku poszedł i C . B . Faw cett, który wyznaczył takie regjony
dla Anglji i W alji, w obrębie których jedno wielkie miasto dominuje nad ekonomicznemi, socjalnemi i administracyjnemi warunkami życia mieszkańców. W edług niego regjony takie powinny
się stać bardziej racjonalną podstawą dla reorganizacji granic adm inistracyjnych. W szystkie po
dobne próby koncepcyj regjonalnych zryw ają z zasadniczemi przesłankami, wyznaczonemi przez
Herbertsona dla określenia regjonów geograficznych na podstawach naturalnych. M iały one nie
wątpliwie wielkie znaczenie dla badań geograficznych, jednakże włączenie czynników społecz
nych do liczby elementów, określających regjon, jest błędne i niedopuszczalne, gdyż podobna
koncepcja nic nie wyjaśnia, a jedynie zaciemnia sprawę ustalenia regjonów geograficznych.
Prof. A lfred Hettner zamieścił w roku 1908 w „G eographisch e Zeitschrift“ szereg arty
kułów, w których wyjaśnił swój stosunek do zagadnień geografji regjonalnej i wysunął swój w ła
sny schemat podziału regjonalnego. Hettner, podobnie jak i Herbertson, uważał, że wszystkie
regjony powinny mieć wyłącznie cechy naturalne, t. j. nie powinno się włączać do liczby okre
ślonych elementów żadnych znamion czynników ludzkich. Od H erbertsona różni się Hettner
przedewszystkiem tą metodologiczną koncepcją, że wyznacza w yraźny podział na suchą prze
strzeń i wody. N astępnie suchą przestrzeń dzieli na kontynenty i w yspy, a te klasyfikuje
jako oceaniczne i kontynentalne. P rzy ustalaniu regjonów w yspy kontynentalne są grupowane
Z odpowiedniem i regjonami pierwszego rodzaju, t. j. z kontynentami. K ażd y zaś kontynent dzieli
Hettner na poszczególne regjony na podstawie położenia, klimatu i budow y powierzchni.
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W ten sposób Europę dzieli na następujące części regionalne:
i) północne w yspy i półw yspy, 2) południowo-europejskie pół
w yspy i w yspy, 3) blok kontynentalny (Kontinentalrum pf).
W dalszym ciągu wyznacza mniejsze podziały regjonalne, tak
np. W łochy dzieli na górne W łochy, półw yspy i w yspy, Anglję
dzieli na podstawie politycznego podziału. Trzeci wielki regjon
podzielił na trzy mniejsze jednostki: Francję, Europę środkową
i W schodnio-Europejską Rów ninę. Również i w innych swych
pracach Hettner stoi na tem samem stanowisku i uważa, iż dla
wydzielania regjonów powinny być brane pod uwagę elementy
naturalne. „D la podziału ziemi — powiada Hettner — i w y
dzielania różnych części świata, krajów i krajobrazów przed
stawia się wielka różnorodność zjawisk, na podstawie których
nie możemy ustalić typów ziemskich przestrzeni. Ponadto
obserwujem y w nich momenty podobieństwa i różnic, oraz
stosunki dzielące i łączące, co również może służyć jako po
moc dla budow y kompleksów. Podział powierzchni ziemi na podstawie jednego czynnika
jest niem ożliwy, naturalny podział może być zbudowany prędzej na mniej lub więcej
eklektycznem połączeniu kilku podstaw podziału. Zadanie polega głównie na tem, aby je
porównawczo rozpatrzeć i ocenić w edług znaczenia“ . W edług Hettnera geograf ja staje się
prawdziwą nauką dopiero po przyjęciu naturalnych jednostek krajobrazowych za podstawę studjowania. Tym czasem „k ra je “ , któremi zwykle zajmuje się krajoznawstwo, jak państwa, ich po
działy administracyjne i kolonje, są sztucznie wyodrębnionem i kompleksami, pozbawionemi naj
częściej granic naturalnych. Z jego punktu widzenia, kraj jest całym kompleksem geograficznych
krajobrazów w ich granicach naturalnych. T ak np. Szw ecja i N orw egja nie są krajami, lecz pań
stwami, gdy natomiast Skandynaw ja stanowi kraj.
Poza Hettnerem , regjonalna metoda w geografji była przedmiotem poważnych rozważań nie
mieckich geografów, szczególnie Passarge’a, Brauna, G rana, Solcha, Pencka. N iem ieccy geogra
fowie wyodrębniają kilka rodzajów regjonów. M ałe regjony opierają na form ach ukształtowania
powierzchni i roślinności; w wyodrębnianiu większych regjonów są uwzględniane ponadto w a
runki przestrzenne i klimatyczne.
Najm niejszą odrębną jednostkę geograficzną Solche nazywa „ch o re", Passarge zaś daje jej
miano „L an d sch aftsteil“ . Pewna liczba tych jednostek, zgrupowana w jedną całość, stanowi
większą jednostkę geograficzną: „L an d sch a ft“ , regjon charakteryzujący się odrębnemi cechami
struktury powierzchni i roślinności. N astępny regjon stanowi „k ra j“ , „ L a n d “ lub „L an d esteil“ ,
składający się w edług Pencka i Hettnera z masy odrębnych „krajobrazów “ , które, ze względu
na ich sąsiadowanie, posiadają stałe stosunki i jedność fizjognom iczną, a wzięte razem tworzą
„geograficzną jedność". Przykładem tych największych typów regjonalnych według Pencka są:
Wielka Brytanja i Irlandja, Fennoscandia na północy Europy, trzy półw yspy morza Śródziem 
nego, Francja, N iem cy, lub wreszcie dorzecze D unaju. Z wszystkich przytoczonych koncepcyj
regjonalnych wynika, iż większość niem ieckich geografów pojęcie regjonu opiera na podstawach
czysto naturalnych.
Co się tyczy stanowiska naszych geografów wobec metodologicznych zagadnień regjonal
nych, to najwyraźniej pod tym względem w ypowiedział się prof. S. Paw łow ski: „Składnikam i
krajobrazów geograficznych— w edług jego pojęcia— są zarówno zjawiska przyrody, jak i człowieka,
natury, jak i kultury. W obu bowiem w ypadkach „k ra j", czy krajobraz, bywa pojm owany jako śro
dowisko ziemskie, w którem bywa człow iek“ . W innym artykule prof. Pawłowski zaznacza:
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„G eo grafja grupuje zjawiska regjonalne. W yróżnienie regjo
nów, ich definicja stanowi operację końcową i decydującą, na
której polega synteza geograficzna ziemi. Podstawą wyróżnie
nia regjonów jest skorupa stała... Wielkie regjony naturalne
pokrywają się z wielkiem i regjonami florystycznem i, faunistycznemi i ludzkiem i... Ustalenie i definicja zasadniczych
fizycznych regjonów ziemi będzie zawsze istotnym celem geo
graf ji “ . Sw ój zasadniczy punkt widzenia przenosi prof. S . Pa
włowski i do geografji szkolnej, jak to wynika z jego nastę
pujących słó w : „N ależy uczyć o krajobrazach, krainach geo
graficznych, większych lub mniejszych jednostkach geograficz
nych, lądowych czy morskich, wielkich, średnich i m ałych“ .
Prof. Stanisław Lencew icz w swych pracach geograficznych
dał się poznać nietylko jako głęboki syntetyk, lecz również
jako w nikliwy analityk. W edług niego regjon geograficzny
przedstawia pewną jednolitość naturalną, w której przejawia
Alfred Kirchhoff.
się ścisła zależność pomiędzy budową geologiczną, ukształ
towaniem powierzchni i szatą roślinną.
M etoda regjonalna znalazła dość szerokie zastosowanie również i w R osji. R osyjscy geogra
fowie opierali się głównie na danych gleboznawstwa Dokuczajewa, którego, jak zaznaczyliśmy,
należy uważać za pierwszego i właściwego prekursora koncepcyj krajobrazowych. Określanie
geografji, jako krajoznawstwa, a geograficznego krajobrazu — jako podstawowego pojęcia krajo
znawstwa, wyznaczającego jego metodę, było wkrótce po rewolucji najwięcej rozpowszechnione.
Obecnie poglądy w R osji Sowieckiej znacznie się zm ieniły; kierunek krajobrazowy zaczyna
upadać, tracąc coraz więcej dawnych zwolenników. Regjonalizm i krajoznawstwo przybrały tam
zupełnie nowe form y, dzięki zastosowaniu zupełnie nowych podstaw, i to zarówno dla określenia
samego krajoznawstwa, jak i do definicji regjonów.
D o największych propagatorów kierunku krajobrazowego, a w szczególności hettnerowskiego,
należeli głównie prof. L . Berg, prof. A . Borzow i prof. W . P. Siem ionow -Tian-Szanski. D la prof.
Berga geografja ma charakter chorologiczny. Stojąc na takiem stanowisku, twierdzi on, że: „scha
rakteryzować i wydzielić jakikolwiek krajobraz można tylko wtedy, gdy ustanowim y granice, od
dzielające jeden krajobraz od drugiego. Z tego względu zupełnie słusznie zauważono, że geografja
przedstawia naukę o naturalnych granicach. M ów iąc ściślej, geografja jest nauką o tem, jak i czem
jest wypełniona przestrzeń wewnątrz naturalnych granic każdej ziemskiej różnorodności. Fak
tyczny materjał, niezbędny dla geografa, czerpie się z szeregu nauk system atycznych, jako to:
geomorfologja, meteorologja, hydrologja, botanika, zoologja, antropologja, etnografja, demo
graf ja itp. G eograf zupełnie nie zajmuje się badaniem pochodzenia gór, rzek, jezior, roślin, zwie
rząt lub opisem ich zasadniczych w łaściw ości; geograf przyjm uje wszystko jako takie, dla niego
nie stanowi to wszystko nic więcej, jak tylko element pewnych różnorodności, związanych z pewnemi granicami. Geografa interesuje jedynie rozmieszczenie przedm iotów w przestrzeni, a także
i to, jakie z tego wyłaniają się grupy. Celem geografa jest ustalić pewne praw idłow ości w tych
grupach, a dlatego bada on nie wszystkie różnorodności, lecz tylko takie, gdzie poszczególne
elementy są połączone między sobą pewnym związkiem ; innemi słowy, geograf bada geograficzne
krajobrazy".
Prof. Siem ionow jest autorem oryginalnej pracy, największej z istniejących rozpraw z zakresu
regjonów, wydanej pod tytułem „R egjon i kraj" (Rajon i strana, M oskwa 1928). T u została w y
łożona w bardzo przejrzysty sposób cała ideologja regjonalizm u, o wybitnie hettnerowskiem za
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barwieniu. Regjon określa on następująco: „regjon geograficzny jest wytworem z jednej strony
przestrzeni, a z drugiej ruchu, tak wewnętrznego na tej przestrzeni, jak i przenikającego na tą
przestrzeń z zewnątrz, a także wychodzącego z danej przestrzeni w inną“ . Podstawowe cechy,
według których przeprowadza swoją klasyfikację regjonów, dzieli na dwie gru p y: i) cechy nie
ruchom e, do których należy wyznaczenie regjonów geograficznych, bogactw kopalnianych,
geom orfologicznych, hypsom etrycznych, batom etrycznych i pedologicznych, dotyczących
skorupy stałej i 2) cechy ruchome i półruchom e, do których należy wyznaczanie regjonów
hydrologicznych, klim atycznych, bioklim atycznych, biologicznych, florystycznych i faunistycz
nych, wreszcie antropogeograficznych, które ze swej strony rozpadają się na regjony etnologiczne,
kom unikacyjne, gospodarcze, a wkońcu i adm inistracyjno-polityczne. Oprócz klasyfikacji według
cech nieruchom ych, ruchom ych i półruchom ych, Siem ionow uważa za możliwe przeprowadzenie
klasyfikacji regjonów również w edług ich przym iotów , a mianowicie podzielenie ich n a: 1) fizykogeograficzne, 2) antropogeograficzne, 3) ekonomiczne i 4) syntetyczne. Ostatnie mają na celu
ustalenie regjonów uniw ersalnych, praktycznie stosowanych w postaci regjonów politycznoadm inistracyjnych, które jednakże bardzo często od nich odbiegają. W edług Siem ionowa każdy
dobrze w yodrębniony regjon powinien być oparty przedewszystkiem na form ach budowy po
wierzchni, jak również i na tych składnikach, jakie wchodzą w skład tej powierzchni. T ylko te
elementy mają absolutną wartość przy ustalaniu regjonów. W szystkie inne atrybuty mają pod
rzędne znaczenie. Oceniać je można albo ilościowo, w stosunku procentowym jeden do drugiego,
albo jakościowo, jako typow y fakt obecności lub nieobecności któregoś z nich. Ilościowa ocena
ma znaczenie w kategorji niestałych regjonów, jak np. gospodarczych, a jakościow a— w regjonach
stałych, jak np. florystycznych. Ścisłość wyodrębniania regjonów, jak zaznacza Siem ionow,
zależy od tego porządku, w jakim one są ustalone. W tym względzie jedynie racjonalnym sposobem
jest sposób zaczynania od m ałych regjonów, od których można następnie iść do sum arycznych,
a nie odwrotnie. W ten sposób solidna fizyko-geograficzna podstawa i drobność jednostek są temi
kamieniami węgielnem i, na których powinna opierać się wszelka prawidłowa budowa regjonów. Co
się tyczy krajobrazu, to rosyjski uczony daje następujące jego określenie: „życiow e elementy
ziemi, skoncentrowane na pewnej przestrzeni, łączą się między sobą naturalnym sposobem w okre
ślony, harm onijny, praw idłow y obraz, tworząc dla danej m iejscowości geograficzny krajobraz,
którego badanie stanowi zadanie każdego opisu ziem i“ . Siem ionow odróżnia kilka typów kra
jobrazów geograficznych, a m ianow icie: 1) krajobraz pierw otny, w którego tworzeniu człowiek
nie brał żadnego udziału i 2) krajobraz kulturalny, w którego tworzeniu człowiek współdziałał.
Następnie krajobraz pierw otny rozpada się na: 1) nieorganiczny, w ytworzony wskutek działania
skorupy ziemskiej, w ody i powietrza, 2) organiczny, w ytw orzony na nieorganicznej podstawie
przy współudziale zwierząt i roślin; ten rodzaj krajobrazu spotyka się w swoim czystym stanie
stosunkowo rzadko. Ponadto rozróżnia on krajobraz stały i sezonowy. Z antropogeograficznego
punktu widzenia Siem ionow ustala 5 rodzajów krajobrazów : 1) krajobraz pierw otny, wytworzony
bez udziału człowieka, 2) krajobraz półdziki, w którym człowiek rozpoczął na małą skalę i przy
pomocy pierwotnych środków w yzyskiwanie minerałów, roślin i zwierząt, 3) krajobraz kultu
ralny, w którym człowiek przy pom ocy techniki w całej pełni eksploatował dary m ineralnego,
roślinnego i zwierzęcego światów, przenosząc je na wielkie nieraz odległości, i zapełnił całą prze
strzeń ziemi produktam i swej pracy, 4) krajobraz zdziczały, t. j. taki, w którym wskutek upadku
ludzkiej kultury wznawiają się elem enty krajobrazu dzikiego, 5) krajobraz zdziczenia, powstały
wskutek zupełnego i bardzo długotrwałego w ycofania się człowieka z całą jego kulturą z danej
m iejscowości. W ten sposób prof. Siem ionow przedstawia krajobraz znacznie jaśniej, niż to czym
wielu innych geografów. N ie popełnia on też tak kardynalnego błędu, jak ci, którzy łączą
w jedną całość elem enty naturalne fizyczne z elem entami socjalnem i. W bardzo oryginalny
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sposób ujm uje on pojęcie „geograficznej syntezy“ , którą
niejednokrotnie pojmowano zgoła fantastycznie. D la Siemionowa synteza geograficzna składa się z dwóch części: i) z kra
joznawstwa sił w ytw órczych, naturalnych i sztucznych, w y
zyskanych i niewyzyskanych przez człowieka, 2) Z krajoznaw
stwa terytorjalnego panowania, będącego w najściślejszem
związku z wyzyskaniem sił w ytw órczych, bez których nie jest
do pom yślenia ani materjalna, ani kulturalna przewaga jednej
części ludzkości nad drugą.
W Stanach Zjednoczonych Am . Północnej, gdzie kierunek
fizjograficzny i biogeograficzny głęboko zapuścił korzenie,
koncepcja regjonalna rozpowszechniła się dość szeroko i na
brała specjalnego charakteru. M ianowicie większość geografów
amerykańskich wyodrębnia regjony na podstawach fizjograficz
nych lub biogeograficznych. Za reprezentanta pierwszej, t. j.
fizjograficznej koncepcji można uważać znanego geografa ame
rykańskiego N . M . Fennem ana, autora wysokowartościowej
pracy „Physiographic D ivisions of the United States“ (1928).
Fennem an buduje swój podział Stanów Zjednoczonych na podstawie czynników topograficznych,
t. j. za kryterja swego podziału przyjm uje: 1) strukturę budowy powierzchni, 2) procesy biorące
udział w tej budowie i 3) szczeble jej rozwoju (stage). Podział ten został przyjęty przez Geologiczny
K om itet Stanów Zjednoczonych (Geological Survey). Biogeograficzny kierunek regjonalizmu re
prezentuje W . L .Jo e r g . Swoje poglądy, definicje i wyznaczenie regjonów Stanów Zjednoczonych
i całej Am eryki Pn. przedstawił Joerg w obszernej pracy „T h e Subdivision of North Am erica in to
Physiographic R egion “ (19 14 ). Za podstawę budowy sw ych regjonów Jo erg przyjm uje nietylko
dane fizjograficzne, t. j. geomorfologiczne, lecz i warunki klimatyczne oraz florystyczne. Do
kierunku biogeograficznego można zaliczyć wielu najw ybitniejszych geografów amerykań
skich, jak D avisa, Atwooda, Johnsona, G regory’ego, D ryera, Vishera, W hitbecka i innych.
W ten sposób większość geografów am erykańskich za podstawę wyznaczania regjonów geogra
ficznych przyjm uje czynniki fizyczne, naturalne, i nie łączy ich z czynnikam i o charakterze socjal
nym. Jednakże w ostatnich czasach pod w pływem szkoły francuskiej, a częściowo i angielskiej,
na gruncie amerykańskim pojawiają się nowe tendencje o zabarwieniu socjalnem. T e nowe prądy
są reprezentowane głównie przez C. O. Sauera i Clark W isslera.
Rozpatrzyw szy najrozmaitsze kierunki koncepcji regjonalnej w różnych krajach, musimy
zaznaczyć, że obecnie bynajmniej nie wszyscy jeszcze geografowie zgadzają się z tem, że głównym
celem badań geograficznych jest wyznaczanie i definjowanie regjonów geograficznych. Również
nie wszyscy zgadzają się z tem, że synteza geograficzna polega na ustalaniu regjonów. T em bardziej
brak wszelkiej jednom yślności w układzie regjonów, t. j. w kwestji, co stwarza określony regjon.
Przedewszystkiem m usimy określić, co to jest regjon? M ów iąc bardzo ogólnikowo, możemy
podać następujące określenie: przez regjon należy rozumieć pewną jednostkę terytorjalną,
pos;adającą jednorodne naturalne warunki geograficzne, spowodowane i uzależnione od jedno
rodnych przyczyn geograficznych. N ie da się zaprzeczyć, że jedynem , co regjon określa, jest
środowisko geograficzne. Jeśli tak, to oczywiście środowisko powinno być właśnie podwaliną
dla określania regjonów. Otóż, jak wiadomo, na utworzenie środowiska geograficznego składają
się następujące elem enty:
1) Położenie.
2) W arunki geomorfologiczne i pedologiczne, t. j. rzeźba powierzchni i skład gleby.
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3) W arunki hydrograficzne, t. j. rzeki, jeziora, wody gruntowe etc.
4) K lim at.
5) Flora, czyli świat roślinny.
6) Fauna, czyli świat zwierzęcy.
Jak m ogliśm y się przekonać z przeglądu różnych koncepcyj regionalnych, geografowie stojący
na biogeograficznem stanowisku uznają wszystkie te elementy, gdy natomiast inni odrzucają
dwa ostatnie, uważając, że one nie stanowią czynnika pierwotnego, lecz — produkt, w ytwór
poprzednich. Znajdują się wreszcie i tacy, którzy istotę regjonów sprowadzają do różnic w ukształ
towaniu powierzchni, t. j. do elementów geom orfologicznych. K w estja więc wyznaczania i defi
nicji regjonów jest obecnie nadzwyczaj sporna, to też do wszelkich prób tego rodzaju należy się usto
sunkowywać z wielkiem zastrzeżeniem i ostrożnością. Z naszej strony m usim y zaznaczyć, że skoro
wszystkie te elementy, składające się na pojęcie środowiska geograficznego, lokalizując się w pe
wne grupy terytorjalne, przyczyniają się do tworzenia pewnych odrębnych jednostek terytorjalnych i wyznaczenia pewnych granic geograficznych, to wszystkie one muszą być uwzględnione
przy budowie regjonów. Tak przedstawia się kwestja regjonów geograficznych, mających podłoże
naturalne. Zaznaczyliśm y już, Że szereg geografów wykazuje tendencję do łączenia, przy
tworzeniu pewnych regjonów, czynników naturalnych z czynnikami o charakterze socjalnym
i gospodarczym. T u właśnie tkwi największy błąd tych wszystkich prób i koncepcyj, które łączą
mechanicznie w jedną całość naturalne środowisko geograficzne ze środowiskiem spolecznem,
łączą czynniki geograficzne z czynnikami socjalnem i. Takie próby, zatracające swój charakter
geograficzny, nie nabierają wcale charakteru ani ekonomicznego, ani socjalnego. W ynika to z tej
prostej przyczyny, że stosunków ludzkich nie można badać w podobny, że tak powiem,
naturalistyczny sposób, gdyż środowisko społeczne, mimo istnienia na podłożu geograficznem,
jednak posiada swe własne prawa. Jest ono przytem bardziej złożone dla analityczno-syntetycznych rozważań, niż środowisko geograficzne. W obec tego nie można stosunku człowieka do
przyrody układać w pewne ciasne ram y środowisk i regjonów naturalnych, abstrahując od czasu
i stosunków produkcyjnych, które są głównym czynnikiem wszelkich zjawisk socjalnych. N ato
miast, aby przedstawić rzeczywisty obraz stosunków człowieka do przyrody, należy go rozpatry
wać w każdej epoce historycznej zosobna i przytem w najściślejszym związku ze stanem rozwoju
sił wytwórczych. N ie oznacza to wcale, że nie mogą istnieć pewne podziały lub regjony socjogeograficzne lub gospodarcze. Takie regjony oczywiście mogą być wyznaczone, lecz Zgoła na od
miennych zasadach, gdzie podłożem będą nie zjawiska naturalne, lecz siły wytwórcze i stosunki
produkcyjne. Czynniki naturalne muszą być brane pod uwagę w danym w ypadku tylko o tyle,
o ile wpływają na powstanie i rozwój pew nych sił w ytw órczych. Przez „krajobraz“ więc z tych
względów należy rozumieć jedynie „krajobraz geograficzny“ , t. j. pewien rodzaj regjonufizycznego.
Natomiast nie może być „krajobrazu przem ysłow ego“ , lub „krajobrazu gospodarczego“ , gdyż
w takim w ypadku nastąpiłoby czysto mechaniczne połączenie dwóch zupełnie odrębnych pojęć,
niedających się połączyć w jedną całość, czyli, jak niektórzy niesłusznie nazywają, w jedną „syn 
tezę“ geograficzną. Pojęcie „krajobrazu przem ysłow ego“ lub „gospodarczego" daje możność
wyciągnięcia wniosku, iż pewna naturalna konieczność krajobrazowa spowodowała lub określiła
pewien „krajobraz gospodarczy", t. j. określiła pewną strukturę gospodarczą, pewne stosunki go
spodarcze, panujące na pewnej terytorjalnej jednostce. W ten sposób ustala się sztucznie bez
pośredni związek m iędzy krajobrazem a stosunkam i gospodarczem i i socjalnem i. W rzeczywi
stości takich bezpośrednich związków m iędzy stosunkami gospodarczem i, społecznemi a naturalnemi warunkam i niema. N ie konieczność krajobrazu określa form y stosunków gospodarczych,
panujących w danej epoce i danem m iejscu, lecz same stosunki w ytwórcze określają form ację spo
łeczną i z koniecznością dziejową prowadzą do zmian tych form acyj społecznych. „K ra jo b ra z ",
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jako pojęcie geograficzne, jest stały, niezmienny, a jeżeli zmienia się jego stan fizyczny i wygląd
zewnętrzny, to w takim stopniu, iż te zm iany mogą być obserwowane i mierzone dopiero po upły
w ie bardzo długiego okresu czasu. Tym czasem krajobraz przybiera dość często zupełnie odmienny
wygląd, nabiera cech tak zwanego przez niektórych „krajobrazu kulturalnego“ , a to dzięki działal
ności gospodarczej człowieka społecznego. W wiekach ubiegłych krajobraz ulegał przez całe stu
lecia bardzo nieznacznym zmianom, a dopiero w ostatnim wieku, w wieku gospodarki kapitali
stycznej, w „krajobrazach“ wielu państw zaszły bardzo radykalne zm iany. Działalność ludzka,
wpływająca na zmianę krajobrazu, była i jest określana przez stosunki wytwórcze danego okresu.
A więc nie krajobraz określa stosunki gospodarcze, w ytwórcze, lecz odwrotnie stosunki wytwórcze
określają „krajobraz“ , pojmowany w znaczeniu gospodarczem . Stąd więc jasne jest, że „krajo
brazu gospodarczego“ , czy „przem ysłow ego", lub wreszcie „kulturalnego“ , nie można budować
jedynie na naturalnych podstawach geograficznych, czyli, mówiąc inaczej, taki krajobraz nie ist
nieje, a jeżeli są próby jego utworzenia, to są one jedynie w ytw orem bujnej fantazji geografów,
nie są zaś tworem ani realnej rzeczywistości, ani „syn tezy“ geograficznej. Tw orzący takie krajobrazy
geografowie muszą w rezultacie popaść w błędne koło, z którego niema wyjścia, a ich „twory “
pozostaną jedynie na papierze, lub mapie, bez żadnej korzyści naukowej i praktycznej, jak np.
klasyfikacja angielskiego geografa F leu re’a, w której coprawda jest sporo poezji, lecz mało zro
zumienia praw rozwoju gospodarczego społeczeństwa ludzkiego.
Istnieje wielu geografów, którzy w ustalaniu i definjowaniu regjonów widzą końcowy cel geo
graf jiregjonalnej. C zy rzeczywiście mają oni rację? Trzeba przedewszystkiem rozróżnić trzy odrębne
etapy rozumowania koncepcji regjonalnej, a m ianowicie: definicję, ustalanie lub wyznaczanie
i wreszcie opis. D efinicja jest pojęciem metodologicznem, ma ona wykazać, jakie czynniki muszą
być brane pod uwagę przy ustalaniu regjonów. Po ustaleniu takiej definicji przeprowadza się
badanie pewnych, już ustalonych czynników na danym terenie, a następnie, zgodnie z wynikiem
tych badań, przeprowadza się granice geograficzne, czyli wyznacza się pewien regjon, czy też
krajobraz. Logicznie rzecz biorąc, dopiero po wyznaczeniu granic regjonu może nastąpić jego
opis, gdyż opisywać można tylko coś realnego, konkretnego, a regjon staje się takim dopiero po
ustaleniu jego ram, jego granic geograficznych. G eografja regjonalna polega na opisie i badaniu
regjonów, z których składa się pewien kraj. Co tu jest początkiem, a co końcem? Architekt,
który buduje dom, najpierw bada teren, następnie kreśli plan, a dopiero po dokonaniu tych dwóch
wstępnych funkcyj przystępuje do samej budowy. Budow a więc jest celem końcowym, ustalenie
ram jest funkcją początkową architekta. N ie znajdzie się na świecie żaden norm alny architekt,
który chciałby odwrócić ten logiczny porządek, t. j. najpierw zbudować dom, a następnie kreślić
jego plan. Geografowie również muszą w sw ych opisach regjonalnych stosować się do tego sa
mego logicznego postępowania, t.j. najpierw muszą brać pod uwagę pewne teoretyczne przesłanki,
dotyczące istoty regjonu, t.j. muszą określić definicję regjonu. N astępnie, zgodnie z temi zasadami,
mogą przystąpić do dalszej przygotowawczej funkcji, t. j. do wyznaczenia regjonów geogra
ficznych na pewnej części, lub całej przestrzeni danego kraju. D opiero potem mogą przystąpić
do swego końcowego celu, czyli opisu regjonalnego. Stąd wynika, iż wyznaczanie regjonów wcale
nie jest końcowym celem geografji regjonalnej. R egjony zastępują obszary podziałów administra
cyjnych, a granice geograficzne zastępują granice adm inistracyjno-polityczne. Regjon, krajobraz,
lub wszelki inny podział naturalny, jest dla geografa-regjonalisty tem, czem jest dla kartografa
sieć kartograficzna. Jak kartograf na podłożu pewnej sieci i pewnych rzutów odtwarza form y
pewnej przestrzeni ziemi, tak geograf na podłożu regjonu odtwarza lokalizujące się na pewnej
jednostce terytorjalnej zjawiska geograficzne, organiczne i nieorganiczne, w ich wzajem nem współ
działaniu, w ich wzajem nych stosunkach, w ich wzajem nych procesach i przenikaniach. Regjon
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więc dopomaga geografowi do w ypełnienia jego końcowego
celu, sam zaś regjon jest początkiem a nie końcem i celem
opisu geograficznego.
W ykazaliśm y poprzednio, że nie istnieje jedna geografja,
lecz nauki geograficzne, dość znacznie różniące się między
sobą, tak objektem badania, jak i swem i metodami. Skoro
istnieją nauki geograficzne, to oczywiście nie może istnieć jedna
ogólna geografja, tak samo niema jednej ogólnej nauki wogóle, jak niema jednego ogólnego przyrodoznawstwa, j dnej
ogólnej m edycyny i t. p . Istnieją poszczególne nauki mate
matyczne, przyrodnicze, m edyczne itp. Jeżeli jest cały cykl
nauk przyrodniczych, to tak samo istnieje cykl nauk geogra
ficznych. W szędzie w nauce jest dążenie do rozszerzania
granic i do osiągnięcia głębokich uzasadnień. Jednocześnie
Z tem śmiałem, olbrzym iem dążeniem światowem idzie jednak
specjalizacja praktyczna. „Istotn ie, wytworzenie nauk specjal
nych— mówi prof. W . M . K o zło w sk i— jest wynikiem podziału
pracy naukowej, koniecznością w yw ołaną przez wzrastający
zasób faktów i potrzebę pogłębienia szczegółów .“ T ak samo i w geografji, obejmującej
szereg najrozmaitszych objektów i zjawisk, niema żadnej m ożliwości sprowadzenia wszyst
kich badań do ram jakiejś jednej, ogólnej nauki. W ytworzyła się, w miarę wzrostu wiedzy
geograficznej, potrzeba podziału geograficznej pracy naukowej. G d y b y nawet mogła istnieć
jedna ogólna nauka o ziem i, lub jedna ogólna geografja, to jasne jest, że przy obecnym
stanie nauki nabrałaby ona kom pilacyjnego i opisowego charakteru. Natom iast geografja
powinna być nie nauką ideograficzną, t. j. opisową, lecz nauką badawczą, dążącą do wykrycia
pewnych praw i przyczyn. Określenie przedm iotu badań ogólnej geografji i uzasadnienie
racji jej bytu nie może być konsekwentnie przeprowadzone. Przeczyłby temu cały rozwój
wiedzy ludzkiej, która postępuje naprzód w kierunku specjalizacji, a nie koncentracji tak
różnorodnych zjawisk, jakie m usiałaby w sw ych ramach grupować geografja ogólna. Istnie
nie takiej nauki logicznie jest niem ożliwe, a historycznie nieuzasadnione, gdyż przeczy
łoby to tym tendencjom, jakie w yłoniły się z rozwoju wiedzy współczesnej. W ynikałoby stąd, że
ogólna geografja jako nauka istnieć nie może, a podział na geografję ogólną i szczegółową obecnie
jest już zupełnie nieuzasadniony. M ogą istnieć ogólne zbiorowe prace z różnych gałęzi wiedzy,
może istnieć geografja ogólna w znaczeniu propedeutycznem , ale w każdym razie nie naukowem.
M ogą również istnieć w pracach zbiorow ych, lub w podręcznikach szkolnych, podziały na geo
grafję ogólną, szczegółową itp., lecz również tylko w znaczeniu opisowem , dydaktycznem , a nie
w znaczeniu badawczo-naukowem. D oniedaw na uważano, że geografja ogólna i szczegółowa
razem wzięte tworzą geografję powszechną. Jeżeli niemożliwa jest obecnie geografja ogólna, to
Z tych sam ych powodów niemożliwa jest i geografja powszechna. Jeżeli ta nazwa jest wciąż uży
wana, to jedynie dla oznaczenia zbiorow ych prac z poszczególnych gałęzi wiedzy geograficznej,
tworząc w ten sposób coś w rodzaju encyklopedji geograficznej. Rację bytu ma tylko sama nazwa,
a nie samodzielna, odrębna nauka. Taka nauka nie istnieje i istnieć nie może.
Zastosowanie m etody porównawczej, czyli zasady koordynacji, jak słusznie ją nazywa prof.
de M artonne, t. j. zestawienia każdego pojedyńczego zjawiska ze wszystkiem i zjawiskami analogicznemi, występującem i w jakiejś innej części kuli ziem skiej, i sprowadzenie jej do prawa ogól
nego zniszczyło przegrodę między szczegółową i ogólną nauką o ziemi, wskazując, że dążą one
rozmaitemi drogam i do jednego, ogólnego celu.
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Rozumiane swoiście przez niektórych geografów krajoznawstwo dąży do syntezy, geograficz
nej, do wytworzenia jedynej geografji. T ak np. prof. S . Pawłowski (Czas. G eog. N r. 36— 38)
m ów i: „Istn ieje jedna tylko geograf ja, t. j. geografja regjonalna“ . Stąd więc wynika, że geograf ja
ogólna — to krajoznawstwo, nie w znaczeniu ojczyznoznawstwa, lecz poznania poszczególnych
części ziemi, krajów. Krajoznawstw o ze swej strony, posługując się metodą regjonalnego podziału,
jest niczem innem, jak geografją regjonalną. M etoda jest tylko drogą do badania i wykrycia ta
jemnic przyrody, drogą do ustalania praw i przyczyn pewnych zjawisk, a więc jest drogą dojścia
do jakiegoś określonego celu. Celem tym jest zawsze badanie jakiegoś objektu, wykrycie praw,
prawidłowości przyczyn i skutków. W danym w ypadku objektem jest kraj. K raj więc nie jest po
jęciem abstrakcyjnem, lecz pojęciem realnem, konkretnem. Co to jest kraj? K raj jest to pewna część
ziemi, na której znajdują się pewne grupy ludzi, zwierzęta, rośliny, mające swoisty wygląd ze
wnętrzny, na której działają pewne siły i prawa fizyczne, biologiczne, polityczne, społecznogospodarcze. Ten złożony objekt nic może być badany z jednego, lecz Z wielu punktów widzenia,
gdyż nie można wszystkich tych elementów objąć w jedną całość, przyczem połączenie takie
otrzymałoby sztuczny, mechaniczny charakter. Zatem kraj może być badany nie przy pomocy
jakiejś jednej ogólnej geografji, lecz przy pom ocy szeregu nauk geograficznych, a mianowicie:
świat organiczny przy pomocy biogeografji, świat nieorganiczny przy pomocy geografji fizycznej,
geografji gleb, geofizyki itp .; świat społeczno-gospodarczy przy pomocy socjogeografji. Geo
grafowie, którzy stoją na stanowisku hettnerowskiem, twierdzą, że geografja regjonalna polega
na badaniu krajobrazów geograficznych i że tak pojęta geografja stanowi odrębną gałąź wiedzy,
i dzięki ujęciu syntetycznemu jest jedyną geografją. C zy stanowisko takie jest słuszne? Jeżeli roz
patrzym y bliżej końcowy cel badań zoogeografa, biogeografa, geomorfologa, gleboznawcy itp.,
to przekonamy się, że wszyscy oni dążą do pewnej syntezy. Jasne jest więc, że ujęcie syntetyczne
nie jest ani specjalnością, ani wyłącznością geografji regjonalnej lub krajobrazowej. K ażd y geo
graf, specjalizujący się w jakiejkolwiek gałęzi geograficznej, nie zadowala się jedynie analitycznem rozpatrzeniem badanych zjawisk i objektów, lecz zdąża ku syntezie naukowej. K ażda więc
gałąź wiedzy geograficznej ujm uje badane zjawiska syntetycznie, może i. musi w pewnych
wypadkach stosować metodę regjonalną. Krajoznawstw o, geografja regjonalna nie stanowi samo
dzielnego działu wiedzy geograficznej, gdyż, jak przekonaliśm y się wyżej, nie posiada odrębnego
objektu badań, a metoda przez nią stosowana nie jest również jej wyłączną metodą. N ie mając
ani odrębnego objektu, ani odrębnych metod, nie może być zaliczana do odrębnych nauk.
Bardzo słabą stronę hettnerowskiej szkoły stanowi jeszcze i to, że krajobrazowi chce nadać
nietylko charakter syntezy sił i zjawisk przyrodniczych, tworzących jedną harm onijną całość, ale
zarówno do tego kola „harm onijności" chce włączyć i działalność człowieka. Jak i krajobraz, taka
roślinność, taki świat zwierzęcy, taka i działalność człowieka. K rajobraz określa wszystko, a w tej
liczbie tak zawiłe i wielostronne zjawisko, jakiem jest działalność człowieka. H arm onji przyrody
odpowiada harmonja społeczno-gospodarcza. Rzecz przedstawia się bardzo pięknie i nęcąco.
N ależy tylko ustalić krajobraz, przeprowadzić pewne izoterm y, izobary, izochemy, izarytm y,
granice występowania pewnych gleb, aby mieć wnioski gotowe co do społecznego, politycznego
i gospodarczego układu życia człowieka. Zbyteczne jest głębsze wnikanie w prawa socjalno-gospodarcze, gdyż przyroda już zgóry wszystko określiła, począwszy od krajobrazu geograficznego
naturalnego do krajobrazu przem ysłowego, rolnego, socjalnego, politycznego. K rajobraz w takiem pojęciu jest tym potężnym czynnikiem, który wszystko określa, wszystkiem rządzi, wszystko
wyjaśnia. Całe życie obraca się naokoło krajobrazu! W tem przesadnem traktowaniu krajobrazu
i regjonu tkwi cała słabość teorji krajobrazowej. Człowiek, jako twór przyrody, podlega niewąt
pliwie pewnym prawom fizycznym i biologicznym . Nie można jednakże wyciągać stąd tak daleko
idących wniosków, że i cały układ jego życia społeczno-gospodarczego podlega tym sam ym pra
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wom. D ziałalność człowieka podlega nie praw idło
wości przyczynowej krajobrazu, lecz specjalnym pra
wom socjalno-gospodarczym , w ypływ ającym z tych
stosunków, w jakich człowiek się znajduje w procesie
wytwarzania dóbr m aterjalnych. Działalność człowieka
nietylko dostosowuje się do krajobrazu, ale i krajobraz
dostosowuje do jej celów, przekracza i rozszerza gra
nice krajobrazu, wreszcie zmienia go wraz Z rozwojem
swych sił w ytw órczych. M otorem więc społeczno-go
spodarczego życia człowieka jest nie krajobraz, lecz siły
i stosunki wytwórcze. A więc do człowieka i jego sto
sunków społecznych należy przedewszystkiem przystę
pować nie od strony krajobrazu, ale od strony stosun
ków w ytwórczych.
M usim y tu jeszcze zaznaczyć, że wśród nowych prą
dów reform owania geografji współczesnej w yłaniają się
w Niem czech dwa ciekawe dążenia, aczkolwiek nieposiadające żadnych poważnych podstaw naukowych.
Jednem z nich jest projekt Spethm anna przekształce
nia obecnych nauk geograficznych w geografję „dynam iczną“ . Stawia on zarzuty, iż obecna
geografja jest jedynie nauką „statyczną“ , zaśniedziałą w swem oderwaniu się od rzeczywistości.
W ystępuje on ostro przeciw zajmowaniu się teorją, a żąda bliższego poznawania kraju drogą
organizacji wycieczek po terenach przem ysłowych N iem iec. W tem dążeniu ku „dynam iczności“ kryje się poprostu rewizjonizm im perjalizm u niemieckiego, kryje się nie „dynam iczność“
nauki, lecz „dynam iczność“ polityki, co zupełnie wyraźnie przebija z zarzutu Spethmanna, po
stawionego nauce, że, zamiast pom iarów granic śnieżnych w górach, powinna bliżej zająć się
okupacją zagłębia R uh ry. Jest to więc poprostu polityczna frazeologja, gdyż każda z obecnych
gałęzi wiedzy geograficznej jest w zasadzie nauką dynamiczną.
Inny geograf niemiecki, Banse, propagator geozofji, proponuje nowy rodzaj „jed yn ej“ geo
grafji, a mianowicie geografję „estetyczn ą“ . Jest on autorem dwutomowego dzieła „D a s Buch
der L an d er“ , mającego być geografją „estetyczną“ , gdzie opis poszczególnych krajów i zjawisk
geograficznych traktuje nie w edług wym agań poważnej pracy i metody naukowej, ale wyłącznie
jako „esteta“ , ekspresjonistycznie. Ponadto Banse rozpoczął alarm w szeregu artykułów, „raczej
głośnych — powiada Hettner — niż jasnych i niezasługujących na szczegółowsze rozpatrzenie“ ,
w których zaznacza, że „artystyczna geografja“ powinna być „w ieńcem “ geograficznego gmachu.
„C o może znaczyć dla nas przyroda sama w sobie? Ważne jest odbicie w naszem sercu, dla niego
tylko warto wziąć za pióro, wszystko pozostałe to praca rzem ieślnika“ . M ając takie poglądy na
geografję, jako na sztukę im presjonistyczną, Banse zupełnie porzuca grunt naukowy. D la niego
niema praw, przyczyn, skutków, procesów ; jego nie interesują związki człowieka z przyrodą, on
nie zastanawia się nad społeczeństwem , jako wynikiem pewnych procesów i skutkiem dziejowego
rozwoju. W szystko to jest rzemiosło, a prawa istnienia nabiera tylko jedno, a mianowicie poezja
krajobrazu. Po bliższem zbadaniu okazuje się, że pod tą im presjonistyczną „p oezją“ kryje się
zwykła proza życia niemieckiego, która pod piękną szatą kryje treść im perjalizm u niemieckiego.
Znajdują się tu absurdalne id ;a ły rasowości, zaczerpnięte z osławionej rasowej tezy „n ordyczn ej“
Giinthera, znajdują się płytkie apoteozy „w yb ran ego “ narodu niem ieckiego, znajdują się ideały
odwetowo-zaborczej wojny i długi szereg innych podobnych „p o ez yj“ . Polskę przedstawił Banse
Z całą tendencyjnością i płycizną „p o ez ji“ im presjonistycznej. W szystko to oczywiście pochodzi
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„se rca “ , a nie z „g ło w y “ . G eografja „estetyczna“ Bansego
znalazła bardzo wielkiego przeciwnika w osobie prof. Hettnera, co wywołało tak ostrą reakcję ze strony Bansego, iż
wśród niepoham owanych obelg, rzucanych na Hettnera,
padły takie „im presjonistyczne“ argum enty, jak zarzut
„starczego braku elastyczności m ózgu“ . Geografja „este
tyczna“ w form ie proponowanej przez Bansego i jego zwo
lenników, nie m ając najm niejszych podstaw, nie może się
zaliczać do szeregu nauk geograficznych. N ależy ją nato
miast uważać za złośliwy nowotwór, spowodowany tak
ciężką chorobą, jaką świat przeżywa w formie kryzysu go
spodarczego. N ie należy geografji „estetycznej“ Bansego
mieszać z kierunkiem estetycznym w geografji, propagowa
nym w Anglji przez znanego podróżnika i uczonego Younghusbanda, który w swej książce o sercu przyrody mówi
o estetyzmie geografji i jako przykład podaje przepiękne
opisy Him alajów. O ile Banse całą siłą swego „nordycznego“ temperamentu występuje przeciw geografji, jako
nauce, to Younghusband ma tylko na widoku estetyczność
opisu i ujęcia piękna przyrody. D la Bansego geografja jest
jedynie sztuką, a nie nauką. T ak więc między tymi
przedstawicielam i „estetyzm u“ leży zasadnicza różnica.
W szystkie nowe ferm enty i nowe prądy, dążące do
stworzenia takich nowych geografij, jak „estetyczna“ ,
„dynam iczna“ , lub geopolityka, czy też
dążenia docentralizmu w formie uznawania tylko
„jed n ej“ geografji, wyraźnie świadczą,
iż w dziedzinie geografji niewszystko jest w porządku. Skąd wynikają te wszystkie fer
menty? Co spowodowało te załamania i te dążenia do nowych form , do nowych zasad, do
szukania nowych dróg na polu geograficznem ? Św iatow y kryzys gospodarczy, który swemi
groźnemi przejawami i skutkami ogarnął cały świat, spowodował przedewszystkiem głębokie
i wyraźne załamanie się obecnego ustroju społeczno-gospodarczego. Załamanie się funda
mentów nie zostało oczywiście bez w pływ u na całą „nadbudow ę“ społeczną, na psychikę
społeczeństw, na ich nastroje i na ich dążenia społeczne, czy też naukowe. Stąd też pocho
dzi ta ucieczka od naukowej „rzeczyw istości“ do abstrakcji, do im presjonistycznej „p o
ezji“ ; tu tkwi przyczyna załamania się w iary w stare m etody i zasady i chęć szukania nowych
dróg, nowej treści, nowych form . K ryz ys gospodarczy spowodował kryzys społeczny, spowodował
przewartościowanie wszystkich wartości, jednych zm usił do ratowania form zagrożonych, innych
pchnął w szeregi walczących o nowe, powstające do życia form y. W szeregu jednych i drugich
znalazły się i pewne zastępy geografów, gdyż załamanie się starych fundam entów musiało również
spowodować załamanie się starej ideologji geograficznej.
N a podłożu skutków wojny i kryzysu gospodarczego zaznaczają się tak w poglądach nauko
w ych na świat, jak w ideologji gospodarczej, radykalne zm iany. W gospodarczej ideologji rozpoczęło
się idealizowanie form pierwotnych, nawoływanie do powrotu od produkcji maszynowej do rze
miosła. T u należy się dopatrywać przyczyn wystąpienia Passarge’a przeciw „kulturze m aszyn“ .
W sferze ideologji naukowej również zarysowuje się powrót do przebrzm iałych, choć tylko
w nowe szaty zewnętrzne przybranych metod i poglądów, jak np. poznania „in tu icją“ , „w yczu
ciem “ „ogarnięcia całości“ . Idea „uniw ersalizm u“ , „całości“ w ystępuje w filozofji, w biologji,
w psychologji, w zoologji, w ekonom ji politycznej itp. W ystępuje ona również i w geografji, czyZ
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to w form ie „kom pleksów “ , „krajobrazów “ , czyto
w form ie nawoływania do „jednej tylko geografji“ .
Ten powrót do m etafizyki i starych przeżytych
teoryj przedstawia naogół cofnięcie się wstecz
i reakcję w um ysłow ym rozwoju ludzkości. G d y
starsze pokolenie, ogarnięte pesym izm em i zatra
cające wiarę w potęgę ludzkiej wiedzy, świadomie
lub nieświadomie cofa się wstecz, to młode two
rzy nowe prądy, buduje nową wiedzę w edług za
sad planowości w gospodarce i nauce. N ie zwęża
ono, lecz do nieskończoności rozszerza horyzonty
um ysłowe, jego m etody nie są „in tu icyjn e“ , lecz
doświadczalne i m aterjalistyczne, siejące optymizm
i wiarę w potęgę rozum u ludzkiego. T e nowe prądy
są nietylko dziełem rozgorączkowanych um ysłów,
lecz mają głębsze podłoże i są wynikiem tych prze
ciwieństw, jakie w yłoniły się w powojennej epoce
kryzysu duchowego i gospodarczego. S ą one w y
razem tych zarodków nowego układu, który jest
dalszym nadchodzącym etapem w dziejowym roz
woju społeczeństwa ludzkiego.
Stara ideologja geograficzna uważała naukę geo
graficzną za antropocentryczną, włączała człowieka
do zakresu swych badań i opisów, uznając, „że do
piero w swem ustosunkowaniu do człowieka krajoStanisław Lencewicz.
braz staje się czemś pełnem i naprawdę geograficznem“ . Stara ideologja szukała dzięki takiemu ujęciu odpowiedzi w krajobrazie na wiele
zjawisk socjalno-gospodarczych. L ecz wojna światowa wstrząsnęła światem u jego podstaw,
wywołała kryzys i nędzę, wywołała wstrząs ustroju społeczno-gospodarczego i umysłów
ludzkich. Szukano wytłum aczenia tego, co się stało i co się dzieje. Szukano przyczyn i no
wych dróg. Zwrócono się i ku geografji człowieka, szukając odpowiedzi na palące pytania.
Geografja jednak okazała się bezsilną i nie dała w yjaśnienia tej straszliwej choroby, na którą
zapadł cały świat, gdyż przystępowała do zagadnień socjalnych i gospodarczych od strony
naturalistycznej, a nie socjalno-gospodarczej, i nie liczyła się z czynnikami i prawami,
kierującemi życiem gospodarczem i społecznem . W skutek tego geografja znalazła się poprostu
w błędnem kole, z którego nie znajdowała w yjścia. W ywołało to oczywiście reakcję i spowodowało
szukanie nowych dróg, nowych zasad, budowę nowej ideologji. A b y zdążać za tempem życia
i zdawać sobie sprawę z jego pulsacji, socjogeografja musi swój wzrok skierować nietylko ku czyn
nikom naturalnym, lecz jednocześnie i ku czynnikom społecznym , a szczególnie w stronę sił
i stosunków w ytwórczych, tworzących podstawę całej budow y społecznej. Dzięki takiej prze
budowie geografja człowieka nabierze trwalszych podstaw i w ybrnie z tego błędnego koła, w którem obecnie wciąż jeszcze się znajduje. Cała wartość geografji polega na tem, że zdobycze jej,
jak i wielu innych nauk, są niezbędne dob u d o w y życia społeczno-gospodarczego. Stąd więc czyn
niki kierujące tem życiem muszą być przedewszystkiem wzięte pod uwagę. N a tym spiżowym
fundamencie powinna być budowana nowa geografja.
Rozpatrzyliśm y więc wszystkie dziedziny geograficzne. T eraz jesteśm y już w możności rozstrzy
gnąć bardzo ważną kwestję, czy geografja jest nauką przyrodniczą, czy hum anistyczną? Jeżeli nie
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zastosujemy naszego podziału klasyfikacji na trzy grupy, to jest i) geografję nieorganiczną,
2) organiczną, 3) socjogeografję, to oczywiście sprawa przedstawiać się będzie wciąż bardzo nie
jasno, wytwarzając położenie bez w yjścia w panującym dualizmie geografji. W yjaśnienie, że geografja nie jest ani przyrodniczą, ani humanistyczną, właściwie nic nie wyjaśnia. Jeżeli się jasno
określi istotę i zakres geografji, to wówczas musi być ona zaliczona do jednej lub drugiej z tych
dwóch dziedzin wiedzy. Proponowany podział zrywa zupełnie z tym dualizmem i chaosem i w y
raźnie wykazuje, że pierwsze dwa działy, t. j. geograf ja nieorganiczna i organiczna są dziedzi
nami przyrodniczem i, natomiast trzeci dział należy do nauk społecznych, a więc stanowi dzie
dzinę humanistyczną. Takie wyjaśnienie jeszcze bardziej podkreśla, że nie może być jednej geo
grafji, natomiast istnieją różne dziedziny geograficzne.
W ykazaliśm y, że istnieje szereg nauk geograficznych, m ających odrębny i samodzielny
zakres badań, co powoduje konieczność specjalizacji. Stw arzając szkołę „krajobrazow ą“ , Hettner
i jego zwolennicy mieli tendencję do zwalczania encyklopedyczności w geografji. Obecnie kieru
nek ten nietylko nie wyelim inował z geografji encyklopedyczności, ale przez dążenie do jednej
geografji zwiększył ją jeszcze bardziej. Przy dzisiejszem zrozumieniu „krajobrazu geograficznego“
wymaga się, aby geograf regjonalista był botanikiem, zoologiem, morfologiem, geologiem, kli
matologiem, hydrologiem, socjologiem, ekonomistą itd. Takim zadaniom dla naukowego trakto
wania geografji nie może podołać jedna osoba. W yzwalając się z encyklopedyczności, geografja przeistoczyła się istotnie w encyklopedję nauk, a nie w naukę. A b y pozostać samodzielną
i niezależną gałęzią wiedzy i aby nie wkraczać w dziedziny innych nauk, geografja powinna uni
kać encyklopedyczności i oprzeć się na badawczych pracach geografów specjalistów. T o też ży
czyć sobie należy, aby jak najprędzej zanikł typ om nibusów geograficznych, jakiemi są geogra
fowie, reprezentanci „jed yn ej“ geografji, lub geozofji.
V I. S T A N O W IS K O G E O G R A F JI W S Y S T E M A T A C H W IE D Z Y
Istota klasyfikacyj nauk. — Klasyfikacja nauk u Platona, Arystotelesa, Bacona, D'Alemberta, Comte’a, Spencera
Hoene-Wrońskiego, Paczoskiego, Limanowskiego, Łukaszewicza, Rickerta, Hettnera i Berga. — Stanowisko
geografji w różnych systematach wiedzy. — Charakterystyczne cechy różnych klasyfikacyj nauk. — Materjalizm a klasyfikacja nauk.

K lasyfikacja nauk przedstawia rozmieszczenie poszczególnych dziedzin wiedzy w ogólnym
systemacie, przyczem ma na widoku wprowadzenie pewnego harmonijnego porządku w zakres
wiedzy i wyjaśnienie jedności i wewnętrznego związku najrozm aitszych odgałęzień naukowych.
Pierwsze próby takiej klasyfikacji nauk m ieliśmy już w starożytności, kiedy to wskutek
stosunkowo znacznego nagromadzenia dorobku naukowego i wskutek dokonywającego się samo
rzutnego podziału nauk powstała konieczność wprowadzenia jakiegoś przemyślanego porządku.
N a szczególną uwagę zasługują klasyfikacje: Platona i Arystotelesa. Biorąc za podstawę trzy ro
dzaje władz um ysłow ych: rozum, zm ysły i wolę, Platon podzielił całą ówczesną wiedzę, grupu
jącą się w filozofji, na trzy gałęzie: 1) odpowiadająca rozumowi — dialektyka (nauka o sposo
bach badania umiejętnego), 2) odpowiadająca ujęciom zm ysłowym — fizyka (nauka o przyro
dzie), 3) odpowiadająca woli — etyka (nauka o m oralności).
N a zupełnie innej podstawie budował swoją klasyfikację nauk Arystoteles. D la niego podłożem
był cel, do którego zmierzają um iejętności. Arystoteles dzieli wszystkie umiejętności na teore
tyczne, praktyczne i poetykę. Teorja rozpada się na metafizykę, matematykę i fizyk ę; nauki prak
tyczne na etykę, politykę, retorykę i teorję sztuki wojskowej. Um iejętność poetycka ma na widoku
piękno, co stanowi poetykę. G eografja, która w tym czasie nie posiadała jeszcze określonych form,
nie figuruje jako odrębna um iejętność, lecz obejmowana była przez fizykę, jako naukę o przyro
dzie w jej całości.
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N a progu dziejów nowożytnej filozofji, kiedy po
wstały nowe um iejętności, nieznane światu starożyt
nemu, pierwszą próbę ich klasyfikacji przeprowadza
znany uczony angielski Franciszek Bacon, nazywając
ją kartą um ysłowości (Globus intellectualis). Sw oją
klasyfikację Bacon budował nie na logice rzeczy, lecz
na psychologicznej analizie poznania. „T e n podział
ludzkiej w iedzy jest najistotniejszy — powiada on —
który w ypływ a z trojakiej zdolności rozumnej du
szy, będącej przybytkiem wiedzy. H istorja należy do
pamięci, poezja do wyobraźni, a filozof ja do roz
sądku“ . Chociaż przesłanki tego podziału są zbudo
wane na subjektywnej zasadzie, to jednak sama klasy
fikacja ma charakter objektywno-przedm iotowy. D o
pierwszej grupy Bacon zaliczył historję, którą dzieli
na naturalną, cywilną, kościelną i literacką. D o drugiej
grupy zaliczył filozofję, która następnie rozpada się
na teologję, filozofję przyrody i filozofję człowieka.
Filozofja przyrody ze swej strony dzieli się na teore
tyczną i praktyczną; do pierwszej należy fizyka i me
tafizyka, do drugiej mechanika i magja. Wreszcie
trzecią grupę wiedzy tworzy poezja. Rów nież i w tej
klasyfikacji geografja jako samodzielna gałąź wiedzy
jeszcze nie w ystępuje.
Ideologiczne podstawy klasyfikacji Bacona przyjm uje w zupełności D ’Alem bert w swej kla
syfikacji nauk, podanej w W ielkiej Francuskiej Encyklopedji. M atem atyka u niego znalazła się
jednak na pierwszem m iejscu. D 'A lem b ert całą wiedzę dzieli również na historję, filozofję i po
ezję. Filozofja dzieli się na: 1) teologję, 2) pneum atologję, która ogarnia logikę, jako sztukę m y
ślenia, i etykę, obejmującą nauki moralności, prawa, ekonomji i polityki, 3) filozofję przyrody. T a
zaś ze swej znów strony dzieli się na trzy gru p y: 1) m etafizykę i ogólną fizykę, 2) matematykę
i 3) fizykę stosowaną. D o fizyki stosowanej należy zoologja z anatomją, fizjologja i medycyna,
astronomja fizyczna, meteorologja, kosmologja, geologja i hydrologja, chemja, botanika wraz
Z agronomją i sadownictwem . 1 tu więc geografja nie ma jeszcze samodzielnego stanowiska i jest
włączona do fizyki stosowanej. Rów nież w klasyfikacji W olffa, Schleierm achera i Leibnitza geo
grafja nie była wyodrębniona.
N a początku X I X wieku ukazuje się słynna klasyfikacja Com te'a, która wywarła szczególny
wpływ na wszystkie późniejsze próby tego rodzaju. K lasyfikację swoją Comte opiera na idei hierarchji nauk, oraz wzrastającej ich kom plikacji. Comte w yodrębnia sześć podstawowych, głów
nych nauk, nazywając je abstrakcyjnem i, które idą w następującym porządku: matematyka, astro
nomja, fizyka, chemja, biologja czyli fizjologja i socjologja. Prócz tych nauk abstrakcyjnych,
badających ogólne prawa zjawisk, Comte wyznacza drugą grupę nauk, nazywając je naukami
konkretnemi, których przedm iotem jest zastosowanie praw ogólnych do wypadków szczegóło
wych. W ten sposób, wychodząc z zasady hierarchji, t. j. podporządkowania się i zależności jednej
nauki od drugiej, Comte nie w yodrębnia geografji ani w swej pierwotnej klasyfikacji, ani w jej
późniejszej przeróbce. T aki stosunek pierw szych klasyfikatorów do geografji tłumaczy się tem,
że geografja w tym czasie znajdowała się jeszcze w stadjum gromadzenia m aterjałów faktycznych
przez wielkie w ypraw y, odbywające się wówczas. Je j metoda i w yniki teoretyczne były wtedy
G eogr. powsz.
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jeszcze zbyt skąpe. Zresztą pomijano wówczas nietylko geografję, ale i wiele innych nauk,
jak prawo, ekonomję i inne.
Prawie jednocześnie z dziełem Com te'a „C o u rs de philosophie positive“ (Paryż 1830) ukazała
się praca znakomitego fizyka i matematyka francuskiego, G . M . Am père’ a : „E ssa i sur la philosophie
des sciences“ . W dziele tem przytacza on swoją klasyfikację nauk, opartą na odmiennej zasadzie,
niż u Com te’a. Am père wzoruje się na klasyfikacji przyjętej wówczas w historji naturalnej i dzieli
nauki według królestw, podkrólestw, klasitd. N aogół Am père jaśniej i wszechstronniej objął ów
czesną całość wiedzy. W swoim podziale uwzględnił on 12 8 nauk szczegółowych. Rozróżnia on
nauki kosmologiczne (o świecie) i noologiczne (o duchu). W śród umiejętności pierwszej kateZ tych działów rozpada się na dwie
gorji znajduje się geologja, która
gałęzie: a) wiedza em piryczna, zaj
dzieli się na elementarną i porów
mująca się treścią indywidualną
nawczą, Z podziałami na geogra
i b) matematyka czysta, zaj
fję fizyczną (opisową), m ine
mująca się form ą indywi
ralog ję (analityczną), geonodualności. D ział wiedzy
mję (prawa wzajemnego
empirycznej rozpada się
stosunku skał i m inera
dalej na kosm ografję, ołów) i teorję ziemi (oraz jej biegun przeciw
gólne przyczyny tych
ny. K osm ografja dzieli
praw).
się na poszczególne ga
Bardzo ciekawie z ge
łęzie wiedzy następują
ograficznego punktu w i
co: 1) kosmografja fi
dzenia przedstawia się
zyczna: a) geografja (pod
zapomniana klasyfikacja
stawa ras ludzkich), b) sywiedzy, dokonana przez
stemat
wszechświata (astroHoene-Wrońskiego w po
nomja, podstawa rodu ludz
czątkach X I X wieku (Paryż
kiego), 2) kosm ografja moralna:
18 18 ). Całą wiedzę dzieli on
a)
społeczeństwo indywidualne
przedewszystkiem na zasadnicze
(geografja polityczna), b) społeczeń
działy: 1) ustanowienie indywidual
Jan D ’Alembert.
ności (wiedza) i 2) dedukcja po
stwo powszechne (K ościół — religje
pozytyw ne). Biegun przeciw ny kosmowszechności (filozofja).
Pierwszy
grafji rozpada się na: 1) historję naturalną, która ze swej znów strony dzieli się na: a) nieorganicz
ną (mineralogja) i b) organiczną (botanika i zoografja); 2) władze poznawcze: a) psychologja
(fizjologja duszy i patologja duszy), b) antropologja (dialektyka antropologiczna i charakterystyka
antropologiczna). W klasyfikacji więc Hoene-W rońskiego geografja otrzym uje samodzielne
miejsce. Jako podstawa ras, nabiera ona w tej klasyfikacji swoistego charakteru i humanistycznego
zabarwienia. Ponadto sama geografja dzieli się u Hoene-W rońskiego na geografję fizyczną i geo
grafję polityczną.
Dokonany przez Com te’a podział wiedzy na nauki abstrakcyjne i na nauki konkretne prze
kształcił się następnie u niektórych filozofów na nauki teoretyczne (ustalające prawa) i histo
ryczne, t. j. na nauki opisowe. Z pośród następców Com te’a, na szczególną uwagę zasługuje H.
Spencer. Spencer wykazuje szereg niedokładności i sprzeczności w klasyfikacji Com te’a. Sam
jednak nie uniknął w swej własnej klasyfikacji tych sam ych niedokładności i sprzeczności.
Spencer dzieli wszystkie umiejętności na trzy zasadnicze działy: 1) nauki abstrakcyjne, trak
tujące o form ach, w których zjawiska są poznawane (przestrzeń, czas, prawa, m yśli), a więc
należą tu : 1) logika i m atem atyka; 2) nauki abstrakcyjno-konkretne, traktujące o sam ych rze
czach w ich elem entach; do nich zalicza się mechanika, fizyka i chem ja; 3) nauki konkretne,
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czyli przedm iotowe, traktujące nie o ogólnych prawach działania sił, lecz o sam ych rzeczach
w ich całości; tu należą takie nauki, jak astronom ja, geologja, biologja, psychologja, socjologja. Podział Spencera ma tę wspólność z klasyfikacją Com te’a, że obaj od nauk abstrakcyjnych
stopniowo przechodzą do nauk konkretnych. Obie klasyfikacje mają sztuczny charakter. Spencer
nie uwzględnia w należytym stopniu geografji, którą umieszcza w geologji, chociaż w tym czasie
miała nietylko konkretne form y samodzielnej wiedzy, lecz nawet wyodrębniła szereg jej spe
cjalnych gałęzi, jak geografję wojskową, historyczną, gospodarczą i polityczną.
Pod w pływ em Com te’a i Spencera powstaje klasyfikacja umiejętności, opracowana przez
Bolesława Lim anow skiego (Przegląd T ygod . 1888). Ten nestor naszej socjologji i ruchu socja
listycznego podaje następującą klasyfikację nauk: 1) nauki myślenia — logika i m atem atyka;
2) nauki abstrakcyjne — cynem atyka, fizyka, chemja, biopsychika;
3) nauki abstrakcyjnokonkretne — kosmologja, geologja, organologja, socjologja; 4) nauki konkretne — astronomja,
meteorologja, geografja (opisanie ziemi), geognozja (budowa ziemi), geogenja (powstanie ziemi),
paleontologja, botanika, zoologja, antropologja, statystyka, etnograf ja, ekonomja, historja; 5) nauki
stosowane — mechanika, technologja, marynarka, inżynierja i t. d. W tej więc klasyfikacji
geografja, pojm owana jako opisanie ziem i, zajmuje równorzędne miejsce z szeregiem innych
nauk przyrodniczych i hum anistycznych.
W tym sam ym mniej więcej czasie znany polski botanik J . Paczoski ogłosił swoją pracę w ję
zyku rosyjskim : „M etod a klasyfikacji i jedność nauk“ (K ijów 18 9 1). Najciekawsze dla nas jest
jego stanowisko wobec geografji, z którego wynika, iż historji i geografji nie uważa za nauki:
„są to jedynie — powiada prof. Paczoski — zwykłe wyliczania znanych faktów, połączonych
zupełnie m echanicznie; pierwsza wylicza je w porządku czasu, a druga tak, jak są one roz
mieszczone w przestrzeni“ . W ynikałoby stąd, że obie te nauki przedstawiają jedynie surowy
materjał dla budow y innych nauk. N ie był to oczywiście głos odosobniony, gdyż wielu klasyfi
katorów nauk tego czasu głosiło podobny pogląd. Panował w owym czasie kierunek chorograficzny, sama zaś geografja nie posiadała jasno zakreślonych ram, co nie pozostało bez w pływu
na poszczególnych klasyfikatorów.
N ie zatrzym ując się na wszystkich próbach klasyfikacyj, powstałych pod wpływem Com te'a
lub Spencera, m usim y rozpatrzeć podział nauk już nowszego typu, który rozpoczyna znany nie
miecki uczony W . W undt (System der Philosophie — 1907). Rozróżnia on przedewszystkiem
nauki formalne (nauki form) i nauki realne (nauki treści). W undt dzieli następnie nauki realne
na przyrodnicze i hum anistyczne. D o nauk form alnych należy jedynie matematyka. K ażd y
Z tych działów dzieli się następnie na trzy pododdziały. Tak więc nauki przyrodnicze dzielą się
na: 1) fenomenologiczne, traktujące o zdarzeniach przyrodzonych (fizyka, fizjologja i t. d.);
2) systematyczne, traktujące o rzeczach przyrodzonych (astronomja, geografja, zoologja i t. d .);
3) genetyczne, traktujące o dziejach rzeczy przyrodzonych (geologja, historja rozwoju organizmów
i t. d.). Podobnie dzielą się na trzy działy i nauki humanistyczne. G eografja znajduje się wśród
nauk system atycznych, t. j. nauk traktujących o rzeczach przyrodzonych. Tak wyznaczonego
dla geografji stanowiska nie można uważać za słuszne, gdyż dzięki jej zadaniom możnaby ją
uważać za naukę fenom enologiczną, system atyczną i jednocześnie genetyczną. M im o pewnego
postępu, klasyfikacja W undta zawiera dużo pierwiastków subjektyw nych; nie uwzględnia również
tego rozgałęzienia nauk geograficznych, jakie już istniało w jego czasach.
Również pod w pływ em Com te'a buduje swoją klasyfikację prof. Jó z e f Łukaszewicz. W szystkie
nauki pozytywne dzieli on na dwie zasadnicze gru p y: na nauki teoretyczne i stosowane. W edług
niego, nauki teoretyczne badają różnorodne czynniki (prawa) i zjawiska, natomiast stosowane
mają na widoku cele praktyczne. Zaznacza jednakże prof. Łukaszew icz, że ścisłej granicy między
umiejętnościami teoretycznemi i stosowanemi przeprowadzić nie można z tego względu, że
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wiedza teoretyczna rozwinęła się z praktycznej. T a
słuszna zasada nie została jednakże w samej klasy
fikacji szerzej potraktowana. Całą wiedzę teore
tyczną buduje następnie prof. Łukaszew icz na zasa
dzie słynnej szóstki Com te’a, zmieniając tylko porzą
dek i wprowadzając nieznaczne zm iany. Podział ten
jest następujący: matematyka, geometrja, mecha
nika, fizyka, chemja i biologja. W porównaniu
Z hierarchją Com te’a, astronomję zastępuje geome
trja i mechanika, a socjologja wogóle została po
minięta.
Astronom ja i ziemioznawstwo znajdują się w jed
nej grupie nauk. Takie pokrewieństwo tłumaczy
prof. Łukaszew icz tem, że ziemia jest jedną z pla
net wszechświata, przeto jej badanie, czyli ziemio
znawstwo, wchodzi w zakres astronomji. „Jeżeli —
powiada prof. Łukaszew icz — porównam y zadania
selenografji (opisanie księżyca) z zadaniami ziemioznawstwa, to otrzymamy zupełne podobieństwo
w treści, różnica zależy od bardziej złożonego składu
ziemi (obecność atm osfery, w ody, organizmów),
i większej dostępności jej dla badań i praktycznego
zainteresowania człowieka dla szczegółowego pozna
nia naszej planety. Stąd ziemioznawstwo przewyższa selenografję i rozpada się na szereg
specjalnych dziedzin“ . Ziem ioznawstwo dzieli prof. Łukaszew icz na następujące dziedziny:
kosmogonję, kosm ografję, geodezję, geofizykę, meteorologję, klimatologię, mineralogję, petrografję, geochemję, geologję i geografję. Dalej wyjaśnia on, że jeżeli ziemioznawstwo jest dzie
dziną astronomji opisowej, to geograf ja jest częścią nauki o ziemi, czyli ziemioznawstwa. Takie
porównanie ziemioznawstwa, a w szczególności geografji, z selenografją jest nieuzasadnione.
Astronom ja i ziemioznawstwo rozwinęły się obecnie do tego stopnia, że ani swem i metodami,
ani treścią, ani też celem sw ych badań nie są w żadnym stopniu pokrewne. Zw róciliśm y na
to uwagę, gdyż ten sam punkt widzenia jest przyjm owany i w najnowszych klasyfikacjach
nauk. Słabą stroną tego podziału jest również i to, że nauki społeczne są zupełnie pominięte,
jako niesamodzielne.
N ie zamierzamy w naszej pracy analizować wszystkich klasyfikacyj nauk w ich historycznym
rozwoju, nie zamierzamy również poddawać szczegółowej krytyce zasad, na których zostały
budowane różne system y nauk. Chcieliśm y tylko wskazać na stanowisko geografji, jakie jej
wyznaczano w różnych klasyfikacjach i jakim ono podlegało zmianom. Przekonaliśm y się, że
Żadna z pośród najbardziej znanych i przyjętych klasyfikacyj nie wykazała ani rzeczywistej war
tości geografji, ani nie wyznaczyła jej właściwego stanowiska w system acie wiedzy. Podobnie
traktowano i wiele innych nauk, szczególnie społecznych, pomimo że stały one na wysokim pozio
mie rozwoju.
T aki sam brak zrozumienia istoty geografji widzim y również w najnowszej klasyfikacji nauk
znanego filozofa niem ieckiego H . Rickerta. Rozróżniał on dwie kategorje nauk: nauki nomotetyczne i nauki idjograficzne, czyli nauki praw i wydarzeń, oraz nauki przyrody i kultury. Takie
rozgraniczenie na nauki przyrodnicze i na nauki historyczne Rickert stara się uzasadnić drogą
zwykłego rozumowania. W edług niego, objektem poznania jest rzeczywistość w całej jej różno
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rodności. N auka jednakże nie może ogarnąć tej całości, przeto w ypływ a konieczność elimino
wania zjawisk istotnych od drugorzędnych. W naukach nomotetycznych poznanie zbudowane
jest podług pojęć gatunków i skierowane na poznanie ogólnych i stałych praw, a w drugich na
poznanie tego, co jest indywidualnie cenne. Stąd Rickert przeciwstawia nauki przyrodnicze
naukom historycznym . Pierwsze starają się ogarnąć swojem i badaniami możliwie największą
liczbę zjawisk, podprowadzając twierdzenia cząstkowe pod ogólne i ustalając prawa. D la nauk
przyrodniczych za kryterjum służą ogólne znamiona, na podstawie których ustala się pewne prawa.
Przyrodoznawstwo więc zajmuje się wyprowadzaniem ogólnych koncepcyj i ustalaniem stałych
ogólnych praw , przeto zostaje włączone do nauk nomotetycznych. Prawa przyrody są powtarzalne,
niezm ienne; one odzwierciedlają prawa ogólne we w szystkich zjawiskach świata zewnętrznego.
Nauki historyczne, czyli nauki o „ku lturze“ , przedstawiają w edług pojęć tego uczonego zupełnie
inny typ nauk. D la tych nauk ważne są nie zjawiska ogólne, lecz jednorazowe, jednostkowe,
indywidualne. H istorja winna dawać opis, którego treść dotyczy jednostkowego, indy
widualnego, niepowtarzającego się wydarzenia. H istorja więc korzysta z metody idjograficznej,
jest nauką o wydarzeniach. Ponadto historja zwraca uwagę nie na wszystkie objekty, lecz jedynie
na takie, w których zaznaczają się jakiekolwiek kulturalne wartości. Fakty historji są zmienne,
one odzwierciedlają pojedyńcze niepowtarzalne wydarzenia, przeto praw w historji niema.
W ten sposób Rickert reprezentuje najbardziej reakcyjną metafizykę, stwierdzającą niezmienność
praw przyrody i społeczeństwa. W podstawie podziału na nauki przyrodnicze i historyczne
u Rickerta znajdują się nie objektywne różnice objektów poznania, lecz różnice celów poznania.
Podstawowy błąd Rickerta leży w tem, że w swej klasyfikacji wychodzi on nie z objektywnego
istnienia praw , ale z dowolnego ich form ułowania. N aukową metodą poznania, według Rickerta,
jest taka, która zależy od pierwiastków subjektyw nych, a nie jest odbiciem realnych praw objektywnie istniejącego rzeczywistego świata. T aki sam subjektywizm i niejasność cechują poglądy
Rickerta i w dziedzinie geografji. O krajoznawstwie powiada on : „że jest ono prostem nagro
madzeniem m aterjałów, licząc na to, że ustalenie indywidualnych faktów, może być potrzebne
dla historycznych lub przyrodniczych n auk". Takie wyjaśnienie wykazuje, że Rickert nie zdawał
sobie zupełnie spraw y z rzeczywistego stanowiska geografji wśród innych dziedzin wiedzy.
Ponadto, jak wszystkie nauki idjograficzne, tak i geografja są u niego jedynie naukami statycznemi,
natomiast geografja w jej współczesnem ujęciu jest nauką dynam iczną. G eografja więc, według
klasyfikacji Rickerta, nie jest nauką samodzielną, nauką badawczą, t. j. ustalającą pewne prawa,
lecz poprostu nauką pomocniczą dla nauk historycznych i przyrodniczych.
Zupełnie odmienne stanowisko zajmuje prof. A . Hettner. W szystkie nauki grupuje on przedewszystkiem na nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne. Jedne i drugie dzieli następnie
na abstrakcyjne i konkretne. W grupie nauk konkretnych mieszczą się nauki chorologiczne, czyli
przestrzenne, a więc astronom ja i geografja, czyli krajoznawstwo. Prof. Hettner uzasadnia ko
nieczność wyodrębnienia tej specjalnej kategorji nauk w następujący sposób: „G d y b y pomiędzy
rozmaitemi punktam i na ziemi nie było zależności przyczynow ych i gdyby rozmaite zjawiska
w tym sam ym punkcie były niezależne jedno od drugiego, niepotrzebna byłaby osobna kon
cepcja chorologiczna; lecz ponieważ istnieją takie stosunki, które tylko powierzchownie lub
wcale nie są poruszane przez system atyczne i historyczne nauki, to staje się konieczną specjalna
chorologiczna nauka o ziem i, lub powierzchni ziem i“ . O pierając się na takich przesłankach,
prof. Hettner uważał, że chorologiczna grupa nauk o powierzchni ziemi posiada nietylko prawo
do istnienia, ale jest także w ym aganiem zakończonego system u nauk. Takie stanowisko prof.
Hettnera można tłumaczyć tym faktem , iż prawie wszystkie istniejące od tego czasu klasyfikacje
nauk albo całkowicie pom ijały geografję, albo w yznaczały jej zupełnie nieodpowiednie stano
wisko w systematach wiedzy.
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M etodologiczne poglądy Hettnera znalazły kon
tynuatora w osobie prof. L . Berga, który je znacz
nie rozszerza, pogłębia i podaje szczegółowy układ
klasyfikacji nauk w swej obszernej p racy: „N auka,
jej treść, istota i klasyfikacja" (Leningrad 19 2 1). W y
chodząc z metodologicznych przesłanek prof. Het
tnera, Berg wyróżnia trzy grupy nauk, a m ianowicie:
1) nauki system atyczne, 2) nauki chorologiczne
i 3) nauki historyczne. Następnie każdą z tych
grup dzieli na szereg dziedzin.
Prof. B erg zaznacza, że często nie odróżnia się
geografji fizycznej i krajoznawstwa. W edług niego,
geografja fizyczna bada procesy, zachodzące na po
wierzchni ziem i, na przestrzeni wodnej i w powie
trzu, jak również i form y powierzchni ziemi. K ra 
joznawstwo natomiast jest nauką chorologiczną
i tylko ono posiada prawo do nazwy geografji.
„Rozpatrzenie geograficznego rozmieszczenia przed
miotów i zjawisk — powiada Berg — wchodzi, jako
integralna część, do wszystkich nauk systematycz
nych, jak mineralogja, botanika, zoologja, etnografja i t. p. D la geografji więc pozostaje badanie
prawidłowych ugrupowań „rzeczy“ na powierzchni
ziemi, czyli, jak zwykle mówią, badanie krajów,
stąd przeto pochodzi nazwa krajoznawstwa". Z tych więc względów Berg uważa, że geografja
jest nauką o geograficznych krajobrazach. Przez krajobraz rozumie on takie okręgi, czyli regjony, w których charakter ukształtowania, klimatu, roślinnego i glebowego pokrowca i wreszcie
kultury ludzkiejzlewają się w jedną harmonijną całość. D ać charakterystykę i w yodrębnić jaki
kolwiek geograficzny krajobraz można
dopiero wtedy, gdy zostały ustalone granice, oddzie
lające jeden krajobraz od drugiego. B erg twierdzi, że zupełną słuszność mieli ci, którzy geografję uważali za naukę o naturalnych granicach. W rezultacie prof. B erg znajduje, że geo
grafja jest nauką o tem, jak i czem jest zapełniona przestrzeń wewnątrz pew nych granic natu
ralnych.
Prof. Berg układa swoją klasyfikację nauk na podstawie następujących zasad: „W szystkie
rzeczy — pisze on — można badać z trzech zasadniczych punktów widzenia. Po pierwsze —
rozpatrywać je można niezależnie od czasu i przestrzeni wyłącznie z punktu widzenia treści
tych pojęć, jakie im odpowiadają. D o tej kategorji należą w szystkie nauki system atyczne.
Po drugie — można badać rzeczy, niezależnie od ich istoty, z punktu widzenia ich kolejności
w czasie. Takie nauki nazywam y historycznemi, lub chronologicznemu W reszcie można roz
patrywać rzeczy ze strony ich rozmieszczenia w przestrzeni, mówiąc inaczej z punktu widzenia
tych ugrupowań, jakie one tworzą w przestrzeni". W idzim y więc, że chociaż klasyfikacja prof.
Berga wprowadza szereg zmian, w zasadzie jednakże, w swej metodologicznej budowie, mało
różni się od poglądów prof. Hettnera.
Ideologja Hettnera i Berga opiera się na idealistycznej filozofji K anta. Szczególnie wyraźnie
przebija to w ich klasyfikacjach nauk. Jak oni, tak i ich zwolennicy, np. u nas prof. S . Pawłowski,
uznają geografję, a w tej liczbie i geografję gospodarczą, za naukę chorologiczną, przestrzenną.
Podobna klasyfikacja, dzieląca nauki na system atyczne, historyczne i chorologiczne, przeciw 
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stawia przestrzeń czasowi, odryw ając jedno od dru
giego, a w geografji, jako nauce dynam icznej, takie
przeciwstawienie jest niemożliwe. Geograficzne zja
wiska i procesy odbywają się nietylko na pewnej prze
strzeni, ale i w pew nym czasie; moment miejsca i czasu
w ystępuje w nich nierozerwalnie. K ażde zjawisko,
wchodzące w zakres badań geograficznych, nosi na
sobie nietylko piętno przestrzeni, lecz i czasu, gdyż
wszystko w przyrodzie i w społeczeństwie jest w sta
nie nieustannego dialektycznego rozwoju, jest w yni
kiem nietylko warunków przestrzennych, lecz jedno
cześnie stanowi i wypadkową procesów rozwojowych.
A więc przestrzeń i czas są nierozłączne w badaniach
geograficznych. K lasyfikacja Hettnera i Berga, odrzu
cająca objektywne znaczenie przestrzeni i czasu, zbu
dowana jest na przesłankach m etafizycznych. Ich kla
syfikacje opierają się nie na rzeczywistych, realnych
stosunkach, istniejących objektywnie, lecz na czysto
logicznych, abstrakcyjnych koncepcjach. D la Het
tnera, budującego swój pogląd na świat na filozofji
K anta, świat kształtuje się podług naszych myśli.
N a pierw szy plan wysunął on apriorystyczne pier
wiastki poznania. Takie stanowisko nie w ytrzym uje krytyki, gdyż nie myśl nasza wyznacza
prawa przedm iotom m aterjalnego świata zewnętrznego, lecz przeciwnie sama ona kształtuje się
pod w pływem warunków i procesów tego świata zewnętrznego. W obec tego przestrzeń i czas są
dla niego poprostu tylko kategorjami logicznego myślenia, nieposiadającemi żadnego objektywnego znaczenia. D la Hettnera geografja „jest nauką, dotyczącą bezpośrednio rzeczywistości,
przeto dla niej, jak 1 dla opisowych nauk przyrodniczych, tak zwanej historji naturalnej, opis,
t. j. ustalenie faktów, posiada największą wartość“ . Sprowadzając w ten sposób geografję jedynie do
gromadzenia odosobnionych faktów i do opisu indywidualnego, Hettner odrzuca z konkretnej rze
czywistości najbardziej istotny, wzajem ny wewnętrzny związek zjawisk, bez którego zjawiska geo
graficzne nie mogą być ani zrozumiane, ani zbadane. Badając warunki naturalne, nauka posuwa się
jednocześnie dwiem a drogam i. Po pierwsze różniczkuje ona dla celów badawczych złożone zjawiska
na ich części składow e; po drugie — stale powraca do całości, t. j. do złożonych zjawisk, ażeby
poznać własność i prawidłowość całości. Jeżeli nauka stawia sobie za zadanie badanie jakiego
kolwiek złożonego procesu, odbywającego się na powierzchni ziemi, to musi go różniczkować
na zjawiska możliwie proste. Ani na chwilę nie należy zapominać, że badanie jednostkowych
procesów, odbyw ających się na powierzchni ziemi, nie może zamykać się same w sobie, lecz
powinno służyć za materjał dla poznania tej całości, która została poddana różniczkowaniu.
Takie postępowanie naukowe, koniecznie potrzebne przy badaniu zjawisk zachodzących na
powierzchni ziemi, nie było należycie uwzględnione przez Hettnera i jego zwolenników. N ato
miast poglądy geograficzne Hettnera i Berga charakteryzuje wulgarny em piryzm , polegający
na opisie odosobnionych faktów w postaci krajobrazów, szczegółów, gromadzenia podrzędnych
elementów bez wykazania wzajemnego związku, który jest podstawowym , zasadniczym p ier
wiastkiem wszelkich zjawisk, tak w przyrodzie, jak i w społeczeństwie. Cała koncepcja usta
lenia osobnej kategorji nauk chorologicznych, zbudowana na m etafizycznych przesłankach
filozofji K an ta, nie wyraża wcale objektywnej rzeczywistości, lecz jest koncepcją abstrakcyjną.
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Ponadto, odrywając przestrzeń od czasu, pozbawia geografję jej istotnej treści, przeto taka
chorologiczna koncepcja nie ma żadnej racji bytu i jedynie wprowadza geograficzne nauki na
błędne tory metafizycznej filozofji. Chcąc sztucznie wyodrębnić kategorję nauk chorologicznych, Hettner i jego zwolennicy popełniają jeszcze większe błędy, gdy przystępują do za
gadnień społecznych. D la nich nie istnieje żadna różnica między klimatem, glebą, roślinnością
a człowiekiem. Gospodarcza działalność człowieka, układ społeczny i polityczny, kultura materjalna i duchowa są według nich jedynie wynikiem bezpośredniego w pływ u przyrody, są czę
ścią „krajobrazu“ geograficznego. „Jeżeli krajobraz w pływa na całą przyrodę — powiada prof.
B erg — to naturalnie i człowiek nie może uniknąć jego działania“ . Takie naturalistyczne ujmo
wanie zagadnień społecznych nie w ytrzym uje krytyki, nic nie wyjaśnia, lecz zaciemnia istotny
stan i rozwój społeczeństwa ludzkiego, pomija te istotne przyczyny, pod w pływem których
kształtują się stosunki społeczne.
Kończąc ten krótki zarys rozwoju klasyfikacyj nauk, m usim y zaznaczyć, iż w dotychczaso
wych próbach występują następujące najbardziej charakterystyczne cechy:
1) Coraz bardziej w ysuwa się na pierwszy plan, jako podstawa klasyfikacyj, zasada subjektywizm u. Pod tym względem wyróżnia się H . Rickert, u którego nawet podstawowy podział na
nauki przyrodnicze i historyczne jest oparty na subjektyw nych pierwiastkach.
2) W ielu klasyfikatorów wprowadza do swych system ów klasyfikacyjnych wyraźne zabar
wienie metafizyczno-teologiczne. Taka tendencyjność nie pozostaje bez w pływ u na charakter
pewnych systemów i układów, które, zatracając charakter naukowy, nabierają form dogmatów
teologicznych. Za przykład może służyć praca M . A . Francka p. t. „D ictionnaire des sciences philo
sophiques“ , w której głosi następujący pogląd na św iat: „W naukach dedukcyjnych, w naukach
przyrodniczych i w naukach moralnych ludzki um ysł nieustannie znajduje się w obecności nie
skończenie wyższej istoty, w której jedynie mogą znajdować wieczny przybytek absolutne ideje,
która jedynie tylko jest pierwszą przyczyną porządku fizycznego i porządku moralnego, która
jedynie tylko może zabezpieczyć człowiekowi możliwości spełnienia jego przeznaczenia
poza kresem życia ziem skiego“ . Stąd powstaje u niego konieczność istnienia teologji, stojącej
u szczytu nauk dedukcyjnych, przyrodniczych i moralnych. Franek nie jest bynajm niej odosob
niony i przestarzały. Ten pierwiastek teologiczny, chociaż niezawsze na pierwszy rzut oka do
strzegalny, dość głęboko zakorzenił się, zmniejszając w dużej mierze wartość naukową wielu
prób klasyfikacyjnych. Wyraźnie występuje ten pierwiastek w poglądach klasyfikacyjnych
Ericha Bechera („Geisteswissenschaften und N aturw issenschaften“ , L ip sk 19 2 1).
3) Coraz wyraźniej występuje tendencja do mechanicznego „sprow adzenia“ wszystkich nauk
do jednej, do negowania zasadniczej podstawy dzielenia nauk na jakościowo różne dziedziny,
do uznawania wszelkiego podziału nauk za „sztuczn y“ , „u m o w n y“ , za kwestję zwykłej „dogod
ności“ w pragmatycznem znaczeniu tego słowa. Jako w yraźny przykład takich tendencyj w now
szych czasach może służyć klasyfikacja W . Ostwalda.
4) Przecenianie jednych nauk, niedocenianie innych. W szystkie nauki natomiast mają jedną
ogólną, wspólną metodę, tworzą jeden wielki system , badający jedną przyrodę, wszystkie więc
mają jedną wartość, niema mniej lub więcej wartościowych nauk. Słyn ny powieściopisarz fran
cuski, Anatol France, kpiąc z tych uczonych, którzy swoją gałąź wiedzy uważają za najważniejszą,
a wszystkie inne za podrzędne, nazwał ich ciasnym i patrjotam i sw ych „m uzealnych gablotek“ .
Nawet w wielu akademjach nauk aż do ostatniego czasu panowała tendencja, aby do grona
akademików wybierać tylko reprezentantów określonych nauk teoretycznych, jak matematyka,
fizyka, chemja, biologja i t. p. Natom iast ci, którzy reprezentowali nauki konkretne, lub stosowali
wiedzę praktycznie w technice, w agronomji, w życiu społecznem, przez długi okres czasu nie
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mogli zdobyć ani jednego miejsca. T aki pogląd wyraża się również w długim szeregu prób
klasyf ikacyj ny ch.
Reasum ując całą dotychczasową historję prób klasyfikacyj wiedzy, możemy stwierdzić, iż
panował chaos tak w układzie sam ych system ów, jak i zasad, na podstawie których przeprowa
dzano klasyfikację; panował eklektyzm, subjektywizm , niezdolność stworzenia wyraźnej, objektywnie naukowej syntezy jedności wiedzy, niezdolność wykazania zasadniczej różnicy między
poszczególnemi dziedzinami. N auka czeka więc na taką nową klasyfikację, w której nie będzie
subjektywnych dowolności i oparcia na abstrakcyjnych podstawach, lecz która będzie odbiciem
objektywnej rzeczywistości i będzie wyrazem równouprawnienia wszystkich nauk. Dopiero
w takiej klasyfikacji geografja znajglądów zwolenników materjalizmu
dialektycznego, głównem zada
dzie dla siebie należyte i odpo
niem nauki jest w ykrycie real
wiednie miejsce. T u musim y
nych związków w określonych
zaznaczyć, że zasady tego ro
dziedzinach przyrody, t. j.
dzaju klasyfikacji już istnie
ją ; jest to klasyfikacja opar
wykrycie prawidłowości i
praw rozwoju konkretnych
ta na podstawach materjaform ruchu materji. E n 
listycznych, która w naj
gels i M arks biorą za pod
prostszy, a jednocześnie
stawę klasyfikacji nauk
najbardziej
objektywny
różność konkretnych form
sposób ujm uje zagadnie
ruchu materji. Wzajemny
nia układu system u naszej
stosunek nauk w takiej
wiedzy. K lasyfikacja tego
klasyfikacji
jest podpo
kierunku wychodzi Z za
rządkowany
stosunkom
łożenia, że sama nauka, tak
wzajem nym między ogóljak wszystko w przyrodzie
nemi i jednostkowemi pra
i w społeczeństwie, ulega nie
w idłowościam i. Nawiązując do
ustannym procesom rozwoju.
tych zagadnień, F . Engels wska
Z tego powodu nie można jej w tło
zuje na to, iż klasyfikacja nauk
czyć w ciasne, abstrakcyjno-metaBolesław Limanowski.
winna w całej pełni odzwiercie
fizyczne ram y, jak to niejednokrot
dlać
objektywną
rzeczywistość,
nie usiłowano uczynić. W edług powinna być nie rozumową, abstrakcyjną klasyfikacją, lecz winna odzwierciedlać objektywne form y ruchu materji. Przez „ru ch m aterji“ dialektyka rozumie nie mechaniczne zmiany
miejsca w przestrzeni, lecz wogóle wszelkie zm iany. W swej epokowej pracy, „D ialektyka
przyrody“ , Engels pisze: „W obec tego, że obecnie w przyrodzie został udowodniony powszechny
związek rozwoju, czysto zewnętrzny rozkład m aterjału jest również niedostateczny, jak sztuczne
heglowskie dialektyczne przejścia. Przejścia powinny odbywać się same przez się i być naturalne.
Podobnie jak jedna form a ruchu rozwija się z innej, tak i różne nauki, jako odzwierciedlenia
tych form , pow inny z konieczności w ypływ ać jedna z dru giej“ . Stąd wynika, że materjalizm
dialektyczny wym aga, aby klasyfikację nauk oprzeć na podstawach łączności sam ych zjawisk,
a nie na przesłankach czysto abstrakcyjnych, lub subjektyw nych. Zgodnie z takiemi założeniami,
wszystkie nauki są dzielone na dwa zasadnicze d z iały : na nauki teoretyczne — o realnej rzeczy
wistości i nauki stosowane — o planowem oddziaływaniu na tę rzeczywistość, w celu jej zmiany.
Zadaniem nauk teoretycznych jest poznanie prawidłowości w przyrodzie i społeczeństwie. W ten
sposób nauki teoretyczne odpowiednio dzielą się na nauki o przyrodzie i nauki o społeczeństwie.
Zadanie nauk stosowanych polega na oddziaływaniu na ich objekty, w celu otrzymania poży
tecznych, praktycznych rezultatów. Tak np. mechanika teoretyczna bada prawa ruchu ciał,
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mechanika zaś stosowana stosuje te prawa do konstrukcji mechanizmów, w ykonywających
pracę; ekonomika teoretyczna bada prawa rozwoju zjawisk gospodarczych, ekonomja stosowana
(polityka gospodarcza) ma na widoku planowe, naukowo uzasadnione, oddziaływanie na eko
nomikę społeczeństwa. Stąd więc nauki teoretyczne nie mogą być metafizycznie przeciwstawiane
naukom praktycznym , jak to się dzieje w wielu klasyfikacjach. G ru p y tych nauk nie są oder
wane, posiadają jednakową wartość, wzajemnie się uzupełniają i są w ścisłym dialektycznym
związku. Zgodnie z założeniami dialektyki materjalistycznej, sprawdzianem teorji naukowej
jest praktyka, realne wzajemne oddziaływanie podm iotu (poznającego) i objektu (przedmiotu).
Skądinąd zaś, nauki stosowane nie mogą obejść się bez teorji, skupiając w sobie poprzednie
praktyczne doświadczenia. Zgodnie z zasadami tej klasyfikacji, geograf ja należy do nauk teore
tycznych, przyczem rozpada się na dwie części, z których jedna (geografja organiczna i nieorga
niczna) należy do nauk przyrodniczych, a druga (socjogeografja) należy do nauk społecznych.
V I I . M E T O D O L O G JA G E O G R A F JI
Pojęcie nauki i metody. — Metoda dialektyczna i metafizyczna. — Dialektyka myśli geograficznej. — Me
to áy badań geograficznych: i) indukcyjna, 2) dedukcyjna, 3) opisowo-genetyczna, 4) porównawczo-geograficzna, 5) obserwacyjna, 6) interpretacyjna, 7) regjonalna, 8) krajobrazowa, 9) analityczna, 10) syntetyczna,
1 1 ) statystyczna, 12) empiryczna, 13) racjonalistyczna, 14) historyczna, 15) dialektyczna. — Determinizm i indeterminizm w geografji. — Materjalizm i idealizm filozoficzny. — Filozofja i geografja.

W ykazaliśm y poprzednio, iż istnieje długi szereg najrozmaitszych poglądów i określeń co do
istoty i zadań geografji. W ykazaliśm y, iż przez stulecia odbywała się ewolucja geografji, której
wyrazem były najrozmaitsze kierunki. W ykazaliśm y również, iż spór o istotę i treść geografji trwa
w dalszym ciągu i bynajmniej nie jest jeszcze zakończony. T en spór dotyczy nietylko treści,
lecz także i metod, stosowanych w badaniach geograficznych. Spór ten dotyczy głównie ideologji geograficznej, oraz zagadnień treści i zadań geografji, natomiast metody badań geograficz
nych omawiane były znacznie rzadziej. W iększość geografów, wypowiadając swe zapatrywania
na istotę geografji, albo zupełnie pomija zagadnienia metod, albo ogranicza się jedynie do ogólnych
wzmianek. Jest rzeczą charakterystyczną, że nawet najobszerniejsze podręczniki geografji nie
poruszają zupełnie zagadnień metodologicznych, jakgdyby te kwestje w geograficznych nau
kach wogóle nie istniały. Jako przykład wym ienim y takie monumentalne podręczniki geografji
fizycznej, jak Supana „G ru ndziige der physischen Erd kun de“ , T arra — „C ollege Physiography“
i de M artonne'a „Z ary s geografji fizycznej“ , albo „O gólne ziem ioznawstwo“ — prof. A . K rubera, lub wreszcie „G éographie hum aine“ prof. J . Brunhesa — w których zupełnie nie poru
szono kwestji metod, stosowanych w badaniach różnych dziedzin geograficznych. N awet dzieło
prof. Hettnera — „D ie Geographie, ihre G eschichte, ihr W esen und ihre M etoden“ — będące
jedną z największych prac teoretycznych, kwestjom m etody poświęca najmniej m iejsca. Takich
przykładów możnaby przytoczyć znacznie więcej, lecz przytoczone wyżej dostatecznie świadczą,
iż metodom badań geograficznych geografowie poświęcają znacznie mniej uwagi, niż innym za
gadnieniom. W ynikałoby z tego, że zagadnienia metodologiczne nie mają wielkiego znaczenia,
co jest zupełnie błędne. Również w naszej literaturze geograficznej kwestja ta nie przedstawia
się lepiej. Podręczniki wszelkiego rodzaju zagadnienia te pom ijają m ilczeniem. N ie mamy rów
nież specjalnych dzieł, poświęconych zagadnieniom metodologicznym . W skutek tego ani po
czątkujący geografowie, ani szersze warstwy społeczeństwa nie mogą zapoznać się z tem ważnem
zagadnieniem. W yjątek stanowi praca M . M ścisza p. t. „Z a ry s metodyki geografji“ . T ytu ł tej
pracy każe przypuszczać, iż kwestje metod badań geograficznych będą omawiane najbardziej
szczegółowo. W rzeczywistości metodom badań poświęcono tam zaledwie trzy strony, będące
właściwie streszczeniem jednego z artykułów prof. S . Pawłowskiego. C ały nasz dorobek w tej
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dziedzinie jest nadzwyczaj ubogi i sprowadza się do
kilku artykułów, drukowanych w „Przeglądzie G eogra
ficzn ym “ i w „Czasopiśm ie G eograficznem “ .
Zanim przystąpim y do omawiania metod, stosowa
nych w badaniach naukowych, m usim y przedewszystkiem ustalić i w yjaśnić, co rozum iem y pod pojęciem
nauki i m etody naukowej. Wiele określeń pojęcia nauki
przyznaje, iż podstawową cechą nauki jest „system aty
zacja m yśli", „zaprowadzenie porządku“ , „organizow a
nie“ , „stw arzanie system u" i t. p. T ak np. znany filozof
M ach określa przebieg m yślenia naukowego, „jako przy
stosowanie m yśli do faktów i m yśli do m yśli". Niektó
rzy określają naukę, jako pewne ugrupowanie myśli
i idej, powiązanych w jeden system , według określonego
planu. Inni znów rozum ieją przez naukę pewien zasób
wiedzy o realnej rzeczywistości i o sposobach jej zmian
drogą planowego oddziaływania. Zgodnie z takiem okre
śleniem, zadaniem nauki jest poznanie prawidłowości
w rozwoju przyrody i społeczeństwa. C zy rzeczywi
ście takie określenia są słuszne i czy w należytym stopniu wyjaśniają istotę nauki? Nie
ulega żadnej wątpliwości, że dla poznania realnej rzeczywistości, dla w ykrycia prawdy, dla
poznania przyrody i społeczeństwa w ich rozwoju, m usim y myśleć według określonego planu.
Lecz tu powstaje zupełnie słuszne pytanie, czy każde powiązanie m yśli w pewien harmonijny
system jest wystarczające, aby uważać to za naukę, t. j. czy taki system wykaże nam samą prawdę,
czy tylko drogę do ustalenia tej praw dy? Otóż m usim y tu stwierdzić, iż nie każdy system idej
i myśli, chociażby najbardziej harm onijny, sam w sobie stanowi naukę. N auką stanie się do
piero taki system m yśli, który rzeczywiście w ykryw a i ustala związki, istniejące w przyrodzie,
społeczeństwie i historji ludzkiej. U stalam y więc, że nauka jest to pewien system takich idej,
które nie są oderwane od życia, lecz, będąc rezultatem całego poprzedniego doświadczenia ludz
kości i jej pracy, prawdziwie odzwierciedlają i w ykryw ają te realne stosunki, które istnieją
w przyrodzie, społeczeństwie i ludzkiej historji. W przyrodzie, oprócz rzeczy i zjawisk dostępnych
naszym zm ysłom , znajdują się też i niedostępne, które trzeba poznać i zbadać, gdyż bez takiego
poznania jesteśm y pozbawieni m ożliwości w yzyskiwania przyrody dla naszych celów praktycz
nych. T e niedostępne dla bezpośredniego poznania rzeczy są poznawane naszym um ysłem .
Nasz um ysł zestawia, porów nyw a i wiąże te fakty i obserwacje, które są dostępne naszym zm y
słom, znajduje w nich ogólne elem enty i w ykryw a ich stosunki wzajemne. Idąc dalej i korzy
stając z obserwacyj, doświadczeń i myślenia, nauka w ykryw a stosunki m iędzy rzeczami niedostępnemi naszym zm ysłom . T ą drogą ustalone zostaną jedynie pojedyńcze fakty i zjawiska.
Treść jednakże naukowego poznania zawiera się w tem, że ono nie ogranicza się do ustalenia
pojedyńczych, oderwanych faktów, lub pojedyńczych stosunków, mających znaczenie tylko
w jednym określonym w ypadku. N auka nabiera dopiero w tedy swego istotnego znaczenia,
gdy z pojedyńczych faktów w ysnuwa wnioski ogólne, w yprowadza wnioski o ogólnych związkach.
Tak np. m edycyna, badając jakąkolwiek chorobę, szuka przedewszystkiem jej przyczyny i praw,
t. j. tych ogólnych procesów w organizm ie, które zawsze powodują daną chorobę. T ylko poznanie
ogólnych związków, znajdujących się w podłożu choroby, przekształca m edycynę w naukę.
W ten sposób nauka ustala nietylko pojedyńcze związki rzeczy, zjawisk, lecz i ich związki ogólne.
Przesłanki nauki mają więc mniej lub więcej ogólny charakter. Takie ogólne związki noszą nazwę
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praw. Nauka, ustaliwszy jedne prawa przyrody, nie może tern się ograniczyć. Praw dziw ą wiedzą,
nauką, jest poznanie, ustalenie, w ykrycie nietylko ogólnych praw, lecz i poznanie wszystkich
osobliwości, swoistości, znajdujących się w pojedynczym , jednostkowym przedmiocie, zjawisku
lub procesie. W ten sposób rzeczywista nauka nie może ograniczać pola sw ych badań ani do zwy
kłego opisu jednostkowego, ani też do ustalenia wyłącznie ogólnego. W inna mieć na widoku
jedno i drugie.
Ustaliliśm y więc, że treścią nauki jest poznanie tych realnych związków, które istnieją w ota
czającym nas świecie, poznanie praw i prawidłowości rozwijających się zjawisk. Z wyżej omó
wionego wynika, że, chcąc przeprowadzić naukowe badania zjawisk przyrody i społeczeństwa,
musimy w ykryć w nich objektywnie istniejące prawa i prawidłowości. K ażde jednakże zjawisko,
prócz swych praw i prawidłowości, posiada swe przyczyny. W szystkie zjawiska i wszystkie procesy
rzeczywistości podporządkowane są działaniu przyczynowości. W przyrodzie i w społeczeństwie
występuje wszystko w najściślejszym związku i jest przyczynowo uwarunkowane. N auka więc winna
iść dalej i w ykryw ać przyczynową prawidłowość zjawisk. Co to jest prawo przyczynowości, które
każde badanie naukowe powinno uwzględnić? Przyczynowość wyraża objektywny związek zjawisk
i tłumaczy osobne zjawiska tem, że rozpatruje jedno jako bezpośredni skutek drugiego zjawiska,
odgrywającego rolę przyczyny. Jeżeli np. temperatura jakiegokolwiek ciała podnosi się, to roz
szerza się jego objętość; jeżeli do organizmu ludzkiego wprow adzim y pewną dozę trucizny,
to człowiek um iera; jeżeli płyn ogrzejem y do pewnej tem peratury, to zacznie się zamieniać
w parę; jeżeli późną wiosną nastąpią silne mrozy, to zasiewy ulegną w ym arznięciu; jeżeli bez
ograniczenia będziemy drukować papierowe pieniądze, to wtedy następuje spadek ich wartości;
po uderzeniu w armacie iglicy następuje zapalenie spłonki, która zapala proch, który, paląc się,
wytwarza gazy o wysokiej prężności, wyładowujące się w kierunku najmniejszego oporu, t. j.
wylotu, i siłą swą wyrzucające pociski i t. p. Przyczynow ość jest to więc konieczny, nieustannie
i wszędzie obserwowany związek zjawisk. K ażde zjawisko jest związane z innem zjawiskiem,
to znów z szeregiem innych i t. d. aż do nieskończoności. K ażda rzecz, każde zjawisko, każdy
proces swoim ruchem, sw'ojem działaniem ogarnia szereg innych, działa na nie, te ze swej strony
na inne i t. d. Przyczynowość wyraża więc deterministyczność, uwarunkowanie jednych zjawisk
drugiem i. W ten sposób można powiedzieć, że jeżeli występuje jedno zjawisko, to obowiązkowo
będzie mu odpowiadać inne zjawisko. We wszystkich więc zjawiskach i procesach obserwu
jem y przyczyny i skutki. Jednakże trzeba zaznaczyć, że przyczyna i skutek nie są przeciwstawne.
Obserwujem y natomiast ich współzależność i ich wzajemne przejścia. T o , co przy jednych
warunkach było przyczyną, przy innych staje się skutkiem, to, co było skutkiem, staje się przy
czyną. Poglądowo możemy to obserwować przy procesie rozw oju; jeden ruch rodzi drugi, ten
znów ze swej strony staje się przyczyną następnego i t. d. Pojęcie przyczynowości, jak wogóle
wszystkie kategorje myślenia, są produktem długiego rozwoju społeczno-historycznego. W sy
stemach filozofów greckich wyraźnie zaznacza się walka przeciw teleologji i w ystępują pierwsze
początki pojęć, że wszystko w świecie odbywa się siłą konieczności. N p . grecka szkoła materjalistów uczyła o mechanicznem pochodzeniu świata. Leucyppus iD em o kryt rozwijali twierdzenie
o procesie tworzenia się świata siłą mechanicznej przyczynowości. „ Z niczego — powiada Demokryt — nie staje się n ic; nic, co jest, nie może być unicestwione. W szelka zmiana jest tylko
łączeniem lub rozłączeniem się części“ . T o twierdzenie stanowi główną podstawę system u Demokryta, z którego wyszła drogą ewolucji nowoczesna teorja atomów. Przyczynow ość wyraźniej
zaznaczał Leucyppus, któremu przypisują następujące słow a: „ N ic nie dzieje się przypadkowo,
lecz wszystko z jakiejś przyczyny i z konieczności“ . Charakterystyczną cechą starożytnych atomistów jest ich nauka o mechanicznej przyczynowości. Poczynając od mechanicznych materjalistów starożytności, aż do naszych czasów, wszelka przyczynowość była rozumiana m etafi
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zycznie, jako abstrakcyjna konieczność, jako fa
talna nieuchronność przeznaczenia, wszędzie
panująca. Różne zaś odcienie filozoficznego
idealizmu pojm ują przyczynowość nie jako od
zwierciedlenie i wyraz objektywnej prawidłowo
ści samej przyrody lub społeczeństwa, lecz jako
rezultat wewnętrznej prawidłowości ludzkiego
umysłu, lub produkt psychologicznego doświad
czenia (Hum e, K an t, M ach i in.). Idealizm te
go rodzaju odrywa ludzką świadomość od przy
rody i czyni objektyw ny związek zjawisk w przy
rodzie niepoznawalnym . W yjaśnić jakiekolwiek
zjawisko, odszukać jego przyczyny, to znaczy
odnaleźć inne zjawisko, od którego ono zależy,
t. j. wyjaśnić przyczynow y związek zjawisk. W y
nika więc z wszystkiego wyżej powiedzianego,
że dla wytłum aczenia naukowego pewnych zja
wisk trzeba przedewszystkiem w ykryć, ustalić,
sprawdzić związek. G d y to spełnim y, wówczas
uzyskamy naukowe, przyczynowe wytłum aczenie.
Reasum ując nasze wyjaśnienia, dotyczące tre
ści i wym agań nauki, możemy teraz ostatecznie
podać określenie nauki. N auka jest to usystem atyzowany zespół wiadomości o realnej rzeczywi
stości, w ykryw ający objektywne prawa, prawidłowości i przyczynowości, istniejące w przyrodzie
i społeczeństwie.
Ustaliw szy ogólne pojęcie nauki, możemy teraz przejść do innego, właściwie nas interesu
jącego pytania — czy geografja jest nauką i czy wogóle istnieją nauki geograficzne? Geografja,
czyli, mówiąc ściślej, nauki geograficzne mają za objekt sw ych badań pewne zjawiska przyrody
i życia społecznego. T o , że w przyrodzie i w życiu społecznem wszystkie zjawiska, przedm ioty
i procesy znajdują się we w zajem nym związku, znajduje potwierdzenie na każdym kroku.
Każde obserwowane przez nas zjawisko, wchodzące w zakres geografji, można zrozumieć jedynie
w związku z tem środowiskiem , w którem w ystępuje. W badaniach geograficznych powstaje
konieczność rozpatrywania zjawisk nie w izolowaniu, lecz we wzajem nych związkach. Ustaliliśm y,
że w przyrodzie i społeczeństwie wszystko znajduje się we w zajem nych związkach, podporząd
kowane pewnym , objektywnie istniejącym prawom , prawidłowościom , przyczynowościom.
Zjawiska wchodzące w zakres geografji tworzą związki wzajemne poszczególnych zjawisk
przyrody, oraz związki wzajemne tych zjawisk przyrody i zjawisk życia społecznego. T e zjawiska
przedstawiają jedynie część przyrody i społeczeństwa, część tych nieskończonych związków,
jakie istnieją tak w przyrodzie, jak i w sp cłeczeństwie. A żeby badania geograficzne miały charakter
naukowy, muszą dążyć do w ykrycia, ustalenia, wytłum aczenia i sprawdzenia związków, praw,
prawidłowości i przyczynowości w tych zjawiskach, jakie są objęte badaniem danej dziedziny
geograficznej. Postępowanie badań geograficznych jest analogiczne do tego postępowania nauko
wego, jakie wyżej ustaliliśm y, a więc odpowiada wszelkim wym aganiom naukowości, jakie winny
być stawiane każdemu badaniu. T ak jak nie każde badanie ma charakter naukowy, tak też i nie
każde badanie geograficzne jest naukowe. Jeżeli geografja jest odpowiednio ujęta i w swoich
badaniach wypełnia wszystkie te warunki, to w tedy niewątpliwie ma pełne prawo do nazwy nauki.
W przyrodzie i w społeczeństwie istnieje nieskończona ilość zjawisk, nieskończona ilość związków.
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Jedna nauka wszystkich tych zjawisk i związków nie może ogarnąć, przeto musi ograniczyć się
do jednej ich kategorji. T o samo obserwujem y i wśród tych zjawisk, które wchodzą w zakres
badań geograficznych, przeto nie może istnieć jedna nauka, lecz jedynie nauki geograficzne.
N auki te nie przedstawiają jednakże z siebie oderwanych dziedzin wiedzy geograficznej, badającej
jakieś cząstki przyrody lub życia społecznego, niezwiązane między sobą. N auki geograficzne,
badając jedną przyrodę i jedno społeczeństwo, stanowią jedność.
Są uczeni, jak np. K . Pearson (Gram m ar of science), którzy stoją na tem stanowisku i twierdzą,
Że nie same przez się fakty tworzą naukę, lecz metoda opracowania tych faktów. Stąd wynikałoby,
iż nauka dla samej budowy i systematyzowania myśli musi przedewszystkiem korzystać z pew
nych metod, czyli, mówiąc inaczej, nauka nie może istnieć bez metody. Cóż to jest metoda?
Jed ni przez metodę rozumieją połączenie zewnętrznych, w stosunku do materjału, subjektywnych
prawideł i sposobów badania objektów i uporządkowanie rozumowań w ich całości. Prof. T .
K otarbiński tak określa pojęcie m etody: „przez metodę, najogólniej, rozumie się sposób, a nieco
więcej — sposób systematycznie stosowany“ . Prof. W . M . Kozłow ski jeszcze prościej określa
metodę i pisze, że jest ona drogą, którą posługują się nauki dla uzyskania prawd swoich. T a 
kiemu dość rozpowszechnionemu pojmowaniu metody, dialektycy, po raz pierwszy w osobie
Hegla, przeciwstawili inne, według którego metoda jest w yjściow ym punktem dla ustalenia
objektywnych praw badanej sfery zjawisk, ściśle związanej tak z ogólną teorją badanej dziedziny,
jak i z ogólnym poglądem na świat. W edług tego poglądu, metoda jest form ą konkretnej treści.
Pojęcie metody ulega radykalnej zmianie w dialektycznym m aterjalizmie. T en kierunek filozo
ficzny przedstawia metodę, jako naukę o ogólnych zasadach, o form ach związków i podstawowych
prawach rozwoju rzeczywistości (przyrody, historji i myślenia). W takiem pojm owaniu metoda
jest wyjściowym punktem, przewodnikiem dalszych badań rzeczywistości, a także przewodni
kiem dla praktycznego postępowania. M etoda stanowi z nauką wewnętrzną nierozerwalną całość.
Jest ona ogniwem organizującem w całym łańcuchu kategorji nauki i przedstawia się jako rdzeń,
określający układ jej materjału. Z tych wszystkich określeń i poglądów na istotę m etody wynika
jeden niezbity wniosek, że niema nauki bez metody, jak również i metoda jest nie do pomyślenia
bez nauki.
Kontynuując te rozumowania, możemy je również zastosować i do geografji i powiedzieć, że
nauki geograficzne są nie do pomyślenia bez określonych, jasno postawionych metod. W swym
rozwoju historycznym geografja przeżywała okresy świetnego rozwoju i upadku, okresy jasno
postawionych celów i okresy błądzenia i szukania nowych dróg. Przyczyny tego były oczywiście
ogólniejszego charakteru, gdyż rozwój nauk wogóle w końcowym rezultacie uwarunkowany
jest rozwojem sił i stosunków wytwórczych, w czem trzeba szukać istotnych przyczyn tej krzywej,
według której dokonywał się rozwój geografji. Upadek geografji w pew nych okresach, a szcze
gólnie negatywne ustosunkowanie się do niej wielu nauk, tłumaczyć należy tem, że szereg nauk
geograficznych nie posiadał mocniejszych, jasno sform ułow anych podstaw metodologicznych.
Zanim przystąpim y do szczegółowego omówienia metod, stosowanych w badaniach geogra
ficznych, musimy przedewszystkiem dać krótki przegląd podstawowych, zasadniczych metod
naukowych. Zaznaczam y, że z filozoficznego punktu widzenia rozróżniamy dwie metody —
metafizyczną i dialektyczną. M etafizyczna metoda charakteryzuje się przedewszystkiem roz
patrywaniem rzeczywistości, jako zespołu izolowanych, zakończonych, nierozwijających się
przedmiotów i zjawisk przyrody w ich odosobnieniu, niezależnie od wielkiej ich współzależności
wzajemnej, nie w ich ruchu, lecz w stanie nieruchom ym , nie jako coś w istocie swej zmiennego,
lecz jako coś stałego. Dialektyczna metoda w jej najdoskonalszej form ie, nadanej przez M arksa
i Engelsa, rozpatruje rzeczywistość w sposób radykalnie odm ienny, niż to czyni metafizyczne
m yślenie. Dialektyka ujm uje rzeczy oraz ich odbicia pojęciowe przeważnie w ich związku
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wzajem nym , w ich spójni, ruchu, powstaniu i zani
kaniu. Podstawowem założeniem metody dialektycz
nej jest m yśl, że świat i wszystkie przejaw y rzeczywi
stości (przyrody, społeczeństwa, psychiki) przedsta
w iają się nie jako zespół niezm iennych przedmiotów,
lecz jako zespół zm ieniających się zjawisk, procesów,
gdyż „w szystko p łyn ie“ , jak mówił Heraklit, wszystko
zmienia się. Badania wszelkiego rodzaju zjawisk
i przedm iotów nie można przeprowadzić poza ich
ogólnym wzajem nym związkiem, niezależnie od istnie
nia w czasie i przestrzeni. Wszelki rozwój polega na
zmianie form i ciągłem przeciwieństwie między starą
i wyrastającą z niej nową form ą. K ażd a nowa forma,
wyrastając ze starej, swojem pojawieniem zaprzecza
(neguje), niszczy ją. Dialektyki nie można mieszać ze
zwykłą teorją ewolucji, która uznaje, że wszystko
w przyrodzie i społeczeństwie odbywa się drogą stop
niowego rozwoju, nagromadzenia niezauważalnych
różnic, przeto wszelkie przerw y — skoki w procesach
rozwojowych są niemożliwe. Dialektyka uważa, że
wszelki rozwój przedstawia się jako ewolucyjno-rewolucyjny proces. W ten sposób możemy zauważyć,
Że dialektyczna metoda charakteryzuje się przedeFryderyk Engels,
wszystkiem konkretnością myślenia, a m etafizyczna
związana jest z form alno-logicznem , abstrakcyjnem , rozumowem m yśleniem.
K tórą więc z tych dwóch metod można zastosować do badań geograficznych? G eografja
ogarnia swem i badaniami bardzo znaczną ilość najróżnorodniejszych zjawisk realnej rzeczy
wistości, dotyczących przyrody nieorganicznej, organicznej, jak również życia społecznogospodarczego. G eograf więc w procesie swej pracy naukowej styka się blisko z przyrodą, przeto
przed nim wyłania się olbrzym i splot związków i oddziaływań wzajem nych, przed nim wyłania
się ta prawda przyrody, że wszystko jest w ciągłym ruchu, wszystko zmienia się, staje i zanika.
Chcąc pozostać objektywnym i dać w ierny obraz badanych zjawisk, geograf zmuszony jest siłą
tych faktów zwrócić baczną uwagę na ruch, zm iany, przyczynowe związki zjawisk, prawa i pra
widłowości, istniejące w przyrodzie. W nikając w tajemnice przyrody, geograf przekonywa się,
że powierzchnia ziemi, woda i powietrze, będąc pod ustawicznem działaniem energji słonecznej,
wzajemnie się przenikają. W szystkie te procesy świadczą o tych nieskończonych związkach
i prawidłowościach, jakie istnieją w przyrodzie. Dalsze obserwacje wykazują, że te wzajemne
przenikania dotyczą nietylko przyrody nieorganicznej, lecz obejm ują tysiącam i związków również
i przyrodę żywą. Św iat organiczny i nieorganiczny w ystępuje w każdym zakątku ziemi w naj
ściślejszych związkach wzajem nych.
D la geografa jasne jest, że zjawiska fizyczno-geograficzne w całej ich różnorodności nie
mogą pozostawać niezmienne. One rozwijają się ustawicznie ze zmienną szybkością, ewolu
cyjnie, wykazując skoki rozwojowe. Fakty geograficzne wykazują, że stara zasada „ natura non
fecit saltum“ przy bliższych obserwacjach nie sprawdza się, potwierdzają natomiast, iż nie
ustanne zm iany i skoki tworzą dwa konieczne m omenty jednego i tego samego procesu. D la
geografa zjawiska przyrody, które wchodzą w zakres jego badań, nie są to zjawiska martwe, lecz
Żywe, nie stałe, lecz Zmienne, nie nieruchom e, lecz Znajdujące się w ruchu, nie odosobnione, lecz
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zależne od wielkiej współzależności wzajemnej. Fakty przekonywają na każdym kroku badań geo
graficznych, że w przyrodzie wszystko dokonywa się ostatecznie w sposób dialektyczny, a nie
metafizyczny. Stąd w ypływ a wniosek, że geografja, chcąc być wiernem odbiciem rzeczywistości,
musi stanąć na stanowisku metody dialektycznej, a nie metafizycznej. Jednakże musimy tu
stwierdzić, że nie wszyscy geografowie akceptują tę metodę, aczkolwiek, pomimo jej negowania,
większość geografów nieświadomie w badaniach sw ych trzyma się drogi, wytkniętej przez metodę
dialektyczną. Rozwój więc dialektyczny przez swe istnienie w przyrodzie odbija się mimo woli
badaczy w rezultatach ich dociekań naukowych. S ą również i tacy, którzy wciąż jeszcze, idąc za
tradycjam i przeżytemi, kurczowo trzym ają się m etafizycznego sposobu myślenia.
T en sam proces dialektyczny zaznacza się również i w rozwoju m yśli geograficznej. M yśl
geograficzna wyłaniała w swym procesie rozwojowym pewne kierunki, które powstawały, roz
w ijały się, następnie zanikały, przyjm ując zupełnie nową form ę. Przyczyny tych zmian leżały
zawsze w panujących warunkach gospodarczych i były związane z rozwojem stosunków handlo
wych, gospodarczym i politycznym rozrostem miast, powstaniem i rozkładem feudalnych sto
sunków, pojawieniem się rzemiosła, powstaniem i rozwojem stosunków wytwórczości kapitali
stycznej. K ażd y etap rozwoju stosunków wytwórczości był jednocześnie etapem w rozwoju
myśli naukowej, a więc i myśli geograficznej. Jeżeli bliżej spojrzym y na rozwój kierunków
geograficznych, jakie wykazaliśm y w drugim rozdziale naszej pracy, to przekonamy się dobitnie
o tej dialektyce, jaka zaznaczyła się w rozwoju ideologji geograficznej. N astępny kierunek prze
czył poprzedniemu, a ten znów przeczył istniejącemu i t. d., wytwarzając nierozerwalny łańcuch
dialektycznego rozwoju. Powstając, jako dziedzina opisowa, geografja przechodziła powolną
drogę rozwoju, gromadziła materjał surowy, otrzym ywany drogą obserwacyj. Szukając wytłu
maczenia zjawisk, nie mogła utrzymać się w pierwotnych ramach. N astąpiło zaprzeczenie
starych form. M yśl geograficzną opanowywał nowy kierunek, który po pewnym czasie ustę
pował miejsca innemu, bardziej odpowiadającemu ogólnemu rozwojowi stosunków społecz
nych i naukowym zdobyczom. A by to jeszcze wyraźniej wykazać, zwrócim y się do rozwoju
ideologji geograficznej. K oniec czasów starożytnych i początek średniowiecza stanowi okres
upadku myśli geograficznej. Pojęcie kulistości ziemi zostało zapomniane, zapomniano też o tych
pierwiastkach filozoficznych, które dały początek ujęciom materjalistycznym otaczającego świata.
Uznano, że nie były one zgodne z nauką K ościoła chrześcijańskiego. Panującą ideologją był
chrześcijanizm. Ojcowie Kościoła korzystali z filozofji wyłącznie dla opracowywania dogmatów
Kościoła chrześcijańskiego. W tym okresie rozum, doświadczenie, wiedza były uciemiężone.
Od ludzi żądano jedynie ślepej i nierozum ującej w iary. Geograficzne wiadomości staro
żytnych uczonych i filozofów zachowały się jedynie u Arabów , od których powoli przedostawały
się do społeczeństw europejskich. Odkrycie Am eryki, podróże Vasco da G am y, M agelana i in
nych znacznie rozszerzają horyzonty geograficzne i stopniowo rozwiewają poglądy ojców Kościoła
na budowę i życie świata. Rozwój stosunków handlowych w społeczeństwie feudalnem przyczynia
się do powstania prób zreformowania ideologji chrześcijańskiej, gdyż krępowała ona w znacznym
stopniu postęp życia gospodarczego. Próby te były początkowo bardzo skromne i chwiejne.
Odradzają się dążenia filozoficzne, mające na widoku pogłębienie przy pom ocy rozumu dogmatów
Kościoła. Treścią ich nie była nauka, gdyż ona nie odgrywała wówczas większej roli. Filozofja starała się zapomocą logiki udowodnić to, w co religja rozkazywała wierzyć. N ie mając
żadnych realnych objektów, filozofja przekształciła się w pozbawioną głębszej treści frazeologję,
otrzymując później nazwę scholastyki. Oczywiście, że geografja nie mogła nic zaczerpnąć z ów
czesnych prądów filozoficznych. Dopiero w X V wieku, pod w pływem rozkładających się feudal
nych i rozwoju nowych stosunków ekonomicznych, rozpoczyna się odrodzenie nauk i filozofji.
Rodząca się burżuazyjna demokracja, feudalizm , nauka i religja, rozum i wiara stają do walki
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m iędzy sobą, która doprowadza do zwycięstwa
now ego nad starem . W yzwoliw szy się z wąskich
ram , wyznaczonych przez teologję ojców K oicio ła, geografja śmielej rozpoczyna gromadzić
m aterjały i spoglądać na świat przyrody. Poja
w iają się pierwsze próby założenia podwalin nau
kowych pod geografję. W tym mniej więcej cza
sie ukazuje się rew olucyjny system K opernika,
poznaje się prawa ruchu planet, a Newton for
m ułuje prawo przyciągania. Filozofja buduje
nowe system y, ogarniające całą wiedzę tego czasu.
W ynalezienie teleskopu, zegara, term om etru,
barom etru i t. p. stworzyło nowe m ożliwości
i sposoby badania zjawisk fizycznych. Wiek X V I I
i X V I I I nazywają zwykle okresem pom iarów.
Dzięki wynalazkowi nowego sposobu triangulacji
Snelliusa, stają się możliwe ścisłe zdjęcia karto
graficzne. Jeżeli w tym okresie dokonał się wielki
postęp w zakresie pom iarów, to geograficzne w y
jaśnienia miały jeszcze bardzo m glisty charakter;
panują wyłącznie opisy, które również były je
szcze bardzo dalekie od doskonałości. Nawet
w początkach X I X wieku dzieła geograficzne za
Mikołaj Kopernik.
wierały głównie opisy rzek, jezior, miast, najróż
norodniejszych produktów i t. p. O wewnętrznym związku między faktami i zjawiskam i nawet
nie wspomniano. Pod w pływem panującego kapitału handlowego pracom geograficznym nada
wano ciasny charakter utylitarny. G eografję przeznaczano głównie dla kupców i polityków.
W yjaśnienia wielu zjawisk, należących właściwie do geografji szukano w naukach przyrodniczych,
a głównie w geologji, stawiającej swe pierwsze poważniejsze kroki na polu badań naukowych.
Rodzący się przem ysł kapitalistyczny, rozwój sił w ytw órczych, radykalne zmiany stosunków
produkcyjnych, prowadzą do odkrycia nowych dziedzin przyrody, które nauka zaczyna ogarniać
swem i badawczemi metodami. T e nowe zm iany nie pozostały bez w pływ u na m yśl geograficzną,
która już nie mogła zadowalać się opisem. Pierw sze początki nowej ideologji, nowego kierunku,
zaprzeczającego poprzedni opisowy, daje K arol Ritter. O kreśliwszy wiedzę geografji, jako ziemioznawstwo, podkreślił ideję o wzajem nym w pływie przyrody na człowieka i człowieka na przyrodę.
Tw ierdził on, że jedynie drogą porównywania przyrody, historji i kultury ludności różnych
krajów i państw, może być wyjaśnione ich miejsce w ogólnej historji cywilizacji. W spółczesny
mu Hum boldt daje świetne przykłady wyjaśnienia faktów geograficznych i po raz pierwszy
w dziejach m yśli geograficznej rzuca ziarno naukowego ujęcia zjawisk przyrodniczych, wcho
dzących w zakres geografji. Jednakże w owym czasie chemja była jeszcze bardzo słabo roz
winięta, biologja znajdowała się w powijakach, świat roślinny i zwierzęcy był bardzo mało zbadany.
W oczach materjalistów X V I I I wieku człowiek był taką samą maszyną, jak i zwierzęta w oczach
K artezjusza. W dziedzinie historji panował zupełny brak historycznego poglądu na rzeczy.
Stąd m yśl geograficzna, zerwawszy Z opisem, wprowadziła jedynie pewną systematyzację, ale
nie była jeszcze zdolna do należytego w yjaśnienia otaczającego materjalnego świata przyrody
i człowieka.
W pracach kontynuatorów Rittera w ystępują wyraźne braki i jednostronność tego kierunku.
Geogr. powsz.
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Filozoficzne poglądy pozbawione głębszych pod
staw, antropocentryzm, obfitość nomenklatury,
teleología w zjawiskach przyrody.
Okres licznych badawczych podróży na tere
nie A zji, Am eryki, A fryki i Australji przynosi
wielkie zdobycze dla geografji. Św iat przedstawił
się w zupełnie nowem świetle. X I X wiek wnosi
olbrzym ie zmiany w form y i stosunki wytwór
cze. Rozkład i upadek stosunków feudalnych
i wzmocnienie nowej produkcji kapitalistycznej
żądały szybkiego rozwoju sił wytwórczych. Po
pewnym czasie nowe stosunki wytwórcze wzmac
niają się i ogarniają siecią swych wpływów cało
kształt życia społecznego i politycznego; wy
łania się nieznany dotąd szybki rozwój miast,
w których koncentrują się wielomiljonowe masy
ludności, powstają olbrzymie placówki przemy
słowe i handlowe. Życie wymagało spotęgowa
nia wytwórczości rolnej i wyszukiwania coraz
to nowych źródeł surowców, nowych rynków
zbytu. Cały ten nowy ustrój życia gospodarczego
i społecznego wym agał najdokładniejszego pozna
nia przyrody, jej bogactw, możliwości i praw.
Przed nauką otworzyły się nowe zadania i szer
sze horyzonty. Stara treść zdobyczy naukowych
nie odpowiadała formom i wymogom nowej, kapitalistycznej wytwórczości.
Przed wzrokiem objektywnych badaczy zaczęły się coraz wyraźniej w yłaniać wzajemne związki
i prawa, kierujące życiem. W szystko to wywołuje dążenie do uogólnień. Szczególnie wyraźnie
widać to w pracach E . Reclusa i O. Peschla. Rozwój przyrodoznawstwa potęguje te nowe dążenia
i daje im mocniejsze oparcie. D o ożywienia i pogłębienia m yśli geograficznej przyczyniają się
w bardzo znacznym stopniu tacy geologowie, jak R ichthoíen, D avis, Lapparent i t. p. Stary kie
runek ginie w potoku nowych prądów. Jako jego zaprzeczenie, wyłaniają się kierunki: fizjo
graficzny i biogeograficzny. W dziale przyrodniczym geografja staje do pewnego stopnia
na podwalinach materjalistycznych. W dziale człowieka panują nadal m etafizyka i idealizm filozo
ficzny, które szukają oparcia w odradzających się poglądach filozoficznych K anta. Wreszcie,
pod wpływem Darwina, Hegla, Ratzla, M arksa, Engelsa, Plechanowa, Lenina i innych, w roz
woju ideologji geograficznej wyłania się najnowszy kierunek, który, mając mocne oparcie w dialektyce m aterjalistycznej, wyprowadzając geografję z dualizmu i chaosu, daje jej nową treść
i szerokie horyzonty, daje istotne wyjaśnienie zjawisk i ich praw, daje wytłumaczenie tych
związków, jakie dotychczas pozostawały niewytłumaczone. M etafizyczna metoda w geo
grafji coraz bardziej ustępuje miejsca metodzie materjalistycznej. T ak więc w zarysie przed
stawia się dialektyczny proces rozwoju ideologji geograficznej.
Z pośród metod, mających najbardziej szerokie zastosowanie, tak w naukach teoretycznych,
jak i praktycznych, czołowe miejsce zajmują dedukcja i indukcja. W logice współczesnej przez
dedukcję rozumie się wyprowadzenie z niewielkiej liczby twierdzeń ogólnych, zapomocą rozu
mowania, twierdzeń poszczególnych. D edukcja więc przedstawia wyprowadzenie wniosków drogą
przejścia od ogólnych zasad i pojęć do poszczególnych i pojedyńczych. D latego zwykle dedukcję
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przeciwstawiają indukcji, która drogą obserwacyj i doświadczenia, na podstawie badań faktów
poszczególnych, dochodzi do ogólnych pojęć, założeń, do ogólnych praw. Indukcja więc jest to
prowadzenie od indywidualnego, szczegółowego do ogólnego. Dedukcyjna metoda znana jest
również pod nazwą syntetycznej, racjonalistycznej, lub metody apriorystycznej, indukcyjna zaś
nosi również nazwę m etody analitycznej, em pirycznej, lub metody aposteriorystycznej.
M etody te wzajemnie się uzupełniają. W samej rzeczy, wyprowadzając wnioski ogólne z po
szczególnych faktów i przenosząc je na inne poszczególne fakty, indukcja nierozerwalnie jest
związana z dedukcją.
Z dedukcją i indukcją niesłusznie utożsamia się analizę, pojmowaną jako rozbicie czegoś
złożonego na prostsze części, i syntezę, niesłusznie pojmowaną jako łączenie osobnych elemen
tów w jedną całość. Takie błędne postępowanie myślowe jaskrawo odbiło się u wielu geografów,
szczególnie zaś u reprezentantów kierunku „krajobrazow ego“ . M usim y teraz wyjaśnić pojęcie
analizy i syntezy, gdyż posługuje się niemi każda nauka, a więc i geografja.
Analiza oznacza rozkład, lub rozczłonkowanie objektu, przedmiotowego lub logicznego, na
jego części składowe. U żyw am y tego terminu dla oznaczenia badania, polegającego na docho
dzeniu istoty pewnego przedmiotu, pojęcia, zdania, zjawiska — drogą rozważania oddzielnie pojedyńczych jego części składowych, przym iotów, cech lub właściwości. Zadaniem badania nauko
wego jest zwykle analiza rzeczy, ich rozczłonkowanie, szukanie prostych elementów, z których
są złożone. Następnie, na mocy takiego analitycznego rozkładu, wyprowadza się pewne uogól
nienia. Wszelki więc proces, wykonywany przy pomocy analizy, nazywany jest analitycznym.
Tak np. w chemji rozłożenie złożonej substancji na jej części składowe (np. wody na wodór
i tlen, lub soli kuchennej na natrjum i chlor) jest analizą chemiczną. Ponadto analiza może być
gramatyczna, matematyczna, logiczna, historyczna, geograficzna i t. p. W logice analiza oznacza
czynność m yśli, polegającą na rozczłonkowaniu pojęć, rozumowań lub całej logicznej koncepcji
na części składowe. „Przedm iot poddany analizie — powiada Hegel — zwykle byw a tak rozpa
trywany, jakby t y ł cebulką, z której zdejmuje się jedną warstwę po drugiej". T ak więc każde
zjawisko jest rozkładane przy pomocy analizy na elementy składowe, z których każdy ze swej
strony sprowadza się do jeszcze prostszych części. Analiza więc jest to droga do szukania ogólnych
praw rzeczy i zjawisk. K ied y badacz naukowy ma przed sobą szereg zjawisk, to przedewszystkiem
stara się je opisać, t. j. rozłożyć je na proste czynniki i elementy, następnie podzielić na pewne
klasy, rodzaje, gatunki, odszukać ogólne elem enty i określić ogólne prawa ich związków. E m piryzm uznaje takie postępowanie za najwłaściwsze i jedynie cenne w pracy naukowej, w której
poprzestaje na analizie rzeczy. W ystarczalność analizy w poznaniu naukowem, uznana przez
Bacona i Locke'a, i dziś nie jest przez em piryków kwestjonowana.
Ulegając w procesie badania rozkładowi na najprostsze części składowe, przedmiot ba
dania zanika, jako jedność. W tedy powstaje konieczność wyjaśnienia, jak są powiązane
jego części składowe w jedną całość, czyli wyprowadzenia syntezy. Synteza więc, w przeciwień
stwie do analizy, przedstawia połączenie składowych części przedm iotów, zjawisk lub rozumowań
i myśli w jedną całość. Rozgatunkowanie sądów na zasadzie ich analizy spotykam y w starożytności,
a mianowicie u Stilpona z M egary. U w agę zaś na konieczność rozróżniania sądów analitycznych
od syntetycznych zwrócił angielski filozof D aw id Hum e. Jeszcze silniej podkreślił to K an t w swojej,
„K rytyc e czystego rozum u“ . Badanie złożonego procesu m yślenia w celu ustalenia różnicy
między procesami analitycznemi i syntetycznem i, a także wyjaśnienie tego znaczenia, jakie,
każdy z nich posiada, zajmowało nietylko filozofów-logików (K ant, M ili), lecz zarówno i przyrod
ników. W empirycznem przyrodoznawstwie, mającem przeważające znaczenie we współczesnej)
nauce, analiza jest podstawą metody indukcyjnej. M im o tej ogromnej roli, jaką analiza odgryw a
w historji nauki, bardzo rzadko w ystępuje ona w czystym stanie. K ażda metoda jest w sw ej
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istocie zarówno analizą, jak i syntezą. Nauka, posługująca się metodycznem badaniem, powinna
wiedzieć nietylko to, z jakich czynników lub części składa się badany objekt, lecz i to, jak one
wiążą się w jedną całość syntetyczną. Z tego więc względu w rzeczywistości analizy nie można
przeciwstawiać syntezie, ponieważ one wzajemnie uzupełniają się i stanowią jedną całość. Po
prawidłowej analizie powinna następować synteza. Nawet w chemji, gdzie analiza ma tak spe
cjalny charakter, występuje ona prawie zawsze razem z syntezą. Również w matematyce,
w naukach biologicznych procesowi analizy towarzyszy na każdym kroku synteza. Wskutek
tego trudno jest mówić o czystej analizie. Zgodnie z tem, tylko taki proces można faktycznie
nazwać analitycznym, w którym analiza dominuje nad syntezą.
Jeżeli teraz zwrócimy się do różnych dzieł i poglądów geograficznych, to m usim y stwierdzić,
się bezpośrednio do kilku geografów,,
że w kwestjach metody badań pano
aby poglądowo wykazać ich za
wała niezwykła rozbieżność pojęć,
patrywania metodyczne. Prze
ich chaotyczność i wielka nie
dewszystkiem zwrócim y się
jasność. Z ogólnej masy
do prof. A . Hettnera, któ
przeróżnych metod, sto
rego poglądy znalazły naj
sowanych w badaniach
szersze
zastosowanie.
geograficznych, można
Sprow
adzić
je można
wyprowadzić następują
do
następujących
punk
c e : i) indukcyjna, 2) de
tów : 1) Zgodnie ze
dukcyjna, 3) opisowoswojem
położeniem,
genetyczna, 4) porów
geografja zawsze była
nawczo - geograficzna,
krajoznawstwem . 2) G e
5) obserwacyjna, 6) in
ografja jest nauką choterpretacyjna, 7) regjorologiczną. 3) W zakres
nalna, 8) krajobrazowa,
geografji wchodzą tak zja
9) analityczna, 10) synte
wiska przyrody, jak i zjawi
tyczna,
11)
statystyczna,
ska ducha. 4) W spółczesna geo
12) em piryczna, 13) racjonali
grafja obejmuje procesy i form y,
styczna, 14) historyczna, 15) dia
a także materjalne ustosunkowania,
lektyczna. Zanim przystąpim y do
John Stuart Mili.
zjawiska życia duchowego, tak samo
wyjaśnienia i krytyki tych metod,
jak zjawiska przyrody, lecz obejmuje
m usim y przedewszystkiem zwrócić
te wszystkie przedmioty zawsze tylko z chorologicznego punktu widzenia i dlatego zawsze
może przechodzić obojętnie koło wielu cech i własności, które dla przedm iotowych i histo
rycznych nauk są, być może, akurat najważniejsze. 5) Istotnym przedmiotem geograficz
nego poznania są zawsze indywidualne przedmioty. 6) Badanie geograficzne powinno się
tyczyć jednego momentu czasu. 7) G eografja potrzebuje genetycznej koncepcji, lecz
nie powinna zamieniać się w historję. 8) G eografja bada nie geograficzne rozprzestrze
nienie osobnych przedmiotów, lecz przedmiotowe zapełnienie przestrzeni, czem właśnie
odróżnia się od geograficznych dziedzin różnych nauk system atycznych. 9) Przedmiotowe
Zapełnienie przestrzeni należy rozumieć nie jednostronnie w sensie geologicznym , lub jednostronnem znaczeniu antropocentrycznem ; należy je rozumieć wszechstronnie w stosunku
do wszystkich cyklów zjawisk, odbywających się na powierzchni ziemi. 10) G eografja we wszyst
kich swych częściach jest jednocześnie nauką opisową i wyjaśniającą. 1 1 ) Stwierdzenie
geograficznych faktów nie może być przeprowadzone drogą eksperymentu, lecz jedynie drogą
bezpośredniej obserwacji. 12) Przy badaniu przyczynowych zależności w geografji matematyczna
•dedukcja i doświadczenie mogą odgrywać rolę tylko pomocniczą, jako analogja. Istotną metodą
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geografji jest metoda porównawcza i metoda interpretacji. Obie te m etody w inny wzajemnie uzupeł
niać się. W osobnych dziedzinach geograficznych, w stosunku do metod badania, zachodzą
jedynie drugorzędne różnice. 13) Naturalne rozgraniczenie powierzchni ziemi jest jednem
Z najważniejszych zadań metodycznych geografji. 14) Badania geograficzne mogą być prowa
dzone w dwóch kierunkach. W ychodząc od ziemi w jej całości, można następnie stopniowo
przechodzić do części świata, krajów, regjonów i m iejscowości. M ożna też iść i w odwrotnym
kierunku, wychodząc od miejscowości i regjonów, przechodzić stopniowo do bardziej rozległych
obszarów przestrzennych. Pierw szy sposób — systematyczny, w wielu wypadkach pod wzglę
dem m etodycznym jest bardziej celowy. 15) Geograficzne przedstawienie może być albo ana
lityczne, albo syntetyczne. 16) G eografja korzysta z metody dedukcyjnej i indukcyjnej. Obie te
metody są najściślej ze sobą związane. 17) Narówni z metodą porównawczą w geografji stosuje
się metodę interpretacji.
Nie wchodząc w krytykę ideologji Hettnera, o której już szczegółowo m ówiliśmy na innem
miejscu, możemy zaznaczyć, że Hettner uznaje trzy zasadnicze m etody badań geograficznych,
a m ianowicie: 1) dedukcyjno-indukcyjną, 2) porównawczą i 3) interpretacyjną. Ponadto, zgodnie
Z jego poglądam i, wynika konieczność stosowania również metody krajobrazowej. Analityczna
i syntetyczna metoda u Hettnera odgrywa drugorzędną rolę i występuje nie jako metoda badania,
lecz jako metoda przedstawienia faktów geograficznych. Jak w całej ideologji Hettnera, tak i w jego
poglądach m etodycznych, widać zupełny brak ujęcia historycznego. Bada on zjawiska i fakty
geograficzne nie w procesie ich ruchu, lecz w stanie statycznym. Z takiem stanowiskiem, jak już
zaznaczyliśmy, trudno się zgodzić, gdyż w świecie niema nic takiego, coby znajdowało się w stanie
absolutnego spokoju i absolutnej niezmienności.
Jeżeli zwrócim y się teraz do poglądów m etodycznych prof. S . Pawłowskiego, to można je spro
wadzić do następujących punktów : 1) M etoda geografji, jako nauki, zależy od istoty geografji.
Geografja ma charakter dualistyczny. M etody badania geografji „będą przeto dosyć różne".
2) G eografja jest przedewszystkiem nauką chorologiczną, t. j. nauką o krajach, a tem samem
o stosunkach przestrzennych. Zadaniem geografji jest synteza krajobrazowa. Istotą przeto geo
grafji jest synteza przyczynowo-przestrzenna. D o owej syntezy wnosi geografja własne spo
strzeżenia, ale i zapożycza się u innych nauk. Owe spostrzeżenia przetrawia na swój sposób.
Ten specjalny „geograficzn y“ punkt patrzenia na rzeczy czyni geografję nauką jednolitą i w yryw a
ją z przepaści encyklopedyzm u.
3) Składnikam i krajobrazów geograficznych są zarówno zjawiska przyrody, jak i człowieka,
natury, jak i kultury.
4) N ależy odróżniać m etody zbierania spostrzeżeń od metod myślowego przetrawiania i przed
stawiania owych spostrzeżeń.
5) Zbieranie spostrzeżeń odbywa się dwiem a drogam i: a) przez obserwację bezpośrednią,
b) przez obserwację pośrednią.
6) M yślenie geograficzne używa m etody indukcyjnej, dedukcyjnej i obu razem, czyli metody
interpretacji.
7) M etoda indukcyjna ma pełne zastosowanie w geografji. Szczególne jednak usługi oddaje
indukcja porównawcza, która zbiera i ustala fakty, bada ich rozmieszczenie przestrzenne, po
równywa ze sobą zjawiska podobne, chociażby nawet bardzo odległe, ogarnia całą kulę ziemską.
Metoda dedukcyjna, stosowana głównie w naukach abstrakcyjnych, a częściowo także w przyrod
niczych, ma w geografji zastosowanie raczej uzupełniające, ułatwia mianowicie wyjaśnienie genezy
zjawisk.
8) K ażd a ze wspom nianych metod prowadzi do w ykryw ania przyczyny zjawiska.
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g) Stosunki ilościowe przedstawia geografja przy pomocy wykresów lub zestawień liczbo
w ych. W tym drugim wypadku posługuje się metodami statystycznemi.
10) Ustalić gatunki, czyli typy, zjawisk geograficznych jest rzeczą bardzo trudną. Zjawiska
geograficzne bowiem mają to do siebie, że wykazują cechy indywidualne.
1 1 ) Oprócz ogólnie stosowanych metod w naukowych badaniach, geografja ma własne metody
przedstawiania przedmiotu. Najważniejszą Z tych metod jest metoda przestrzennego ujmowania
zjawisk. Znajduje ona zastosowanie w kartografji geograficznej.
12) W yróżnienie regjonów, ich definicja, stanowi operację końcową i decydującą, na której
polega synteza geograficzna ziemi. Ustalenie i definicja zasadniczych fizycznych regjonów ziemi
będzie zawsze istotnym celem geografji; w tem oświetleniu istnieje jedna tylko geografja, t. j.
geografja regjonalna.
13) G d y chodzi o samą konstrukcję treści, to stosuje się zarówno postępowanie analityczne,
jak i syntetyczne.
14) Ewolucja zjawisk geograficznych bywa poważnie rozważana z punktu widzenia rozwoju
w czasie, przyczem sięgać usiłuje analogjami do życia ludzkiego. W każdym razie geografja, jako
nauka o ziemi i o człowieku, musi uznawać pewien transform izm , pewien stały rozwój ziemi
i życia na ziemi. Pozostanie tylko do rozstrzygnięcia i wyjaśnienia, czy w zakresie krajobrazów
geograficznych, jako pewnych kompleksów zjawisk, tylko droga powolnej ewolucji może być
uznawana, czy też jest tu możliwa rewolucja, jak w zakresie zjawisk społecznych. Nauka skłonna
jest uznawać raczej rozwój niestały, niż stały.
Prof. Pawłowski rozróżnia więc trzy zasadnicze metody, z których korzysta geografja w swych
badaniach naukowych, a m ianowicie: 1) dedukcyjną, 2) indukcyjną, 3) interpretacyjną.
W poglądach Hettnera i Pawłowskiego widać zupełne podobieństwo w ich zasadniczych
przesłankach i metodach. Jednakże trzeba podkreślić, że w poglądach prof. Pawłowskiego znacznie
wyraźniej występuje moment czasu, moment historyczny, który u Hettnera był niedostatecznie
i niejasno uwzględniany.
Trzeba tu jeszcze podkreślić, że zarówno Hettner, jak i Pawłowski, zbyt mało miejsca poświę
cali w swych dziełach najważniejszemu zagadnieniu nauki geografji, jakiem jest dążenie do w ykry
cia praw, prawidłowości i przy czy nowości w zjawiskach geograficznych. Żaden z naszych geo
grafów tak wyraźnie nie podkreślił tej najważniejszej zasady geografji, jak niedoceniony za życia
prof. W. Nałkowski. „M ając do czynienia wciąż z całym chaosem zjawisk — pisze on — które
trzeba porządkować, wiązać przyczynowo, geografja kształci par excellence zdolność kojarzenia,
upatrywania podobieństw i różnic, odnajdywania związków między najodleglejszemi, napozór
najbardziej obcemi, zjawiskam i“ . Podobne poglądy głosi również prof. E . Rom er (Czasopismo
Geograficzne — 1926 r.): „G eografja jest nauką, która bada wzajem ny stosunek warunków przy
rodzonych na powierzchni ziemi, szuka więc i znajduje na tej drodze naturalne zespoły regjonalne, śledzi więc te relacje, jakie zachodzą między dziedzinami naturalnemi a historycznie ujawnionemi formami organizacji życia ludzkiego“ .
Nie zatrzymując się dłużej na szczegółowem rozpatrywaniu poglądów i zasad metodycznych
prof. Hettnera i prof. Pawłowskiego, którzy są typowym i wyrazicielam i obecnie nurtujących
prądów geograficznych, przystąpim y do dalszego omówienia istniejących metod naukowych,
co nam da możność należytego wyjaśnienia tak samej celowości metod, stosowanych w geografji,
jak i ich oświetlenia krytycznego.
M ów iąc o metodach badań geograficznych, geografowie wspom inają najczęściej o obserwa
cjach i spostrzeżeniach, przy pomocy których gromadzi się surowy materjał geograficzny, otwie
rający możliwość porównania i dalszego budowania uogólnień i koncepcyj geograficznych. Stąd
więc wnioskują, że w geografji należy stosować metodę obserwacyjną. O. Peschel wprowadza
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do badań geograficznych metodę porównawczą, a ra
czej indukcję porównawczą. Polega ona na obserwacji
i następnie na porównywaniu faktów, otrzymanych
przez tę obserwację lub spostrzeżenia. Lecz wszelka
indukcja, biorąca pod uwagę rezultaty obserwacji, musi
również porównywać nagromadzony tą drogą materjał,
gdyż sama obserwacja bez porównywania nie daje
możności dojścia do pewnych uogólnień. Jeżeli bliżej
spojrzeć na istotę takich wniosków, to okaże się, iż
wysuwanie na samodzielne stanowisko metody obser
wacyjnej lub porównawczej nie ma najmniejszej racji
bytu. Istota metody indukcyjnej polega na dochodze
niu do ogólnych praw od faktów poszczególnych drogą
obserwacji i eksperymentu. A więc podstawowym środ
kiem metody indukcyjnej jest obserwacja, ekspery
ment zaś narazie w geografji nie może mieć więk
szego zastosowania. Prof. Penck twierdził w swej roz
prawie „Beobachtung ais Grundlage der G eogra
p h ic“ , że podstawę geograficznego badania stanowi
obserwacja. Taka zasada jest zupełnie słuszna. Obser
wacja dostarcza um ysłowi ludzkiemu pierwsze prawdy
G. K . Gilbert.
i zasady, będące dalszym materjałem dla procesu
dedukcyjnego. Indukcja więc obserwuje, czyni spostrzeżenia, porównywa i gromadzi fakty
0 stosunkach i związkach rzeczywistych, aby z nich dojść do jakiegoś prawa, opartego na
dobrem uogólnieniu. Ale odkryte i ustalone tą drogą prawo byłoby martwe, nie odtwarza
łoby objektywnej rzeczywistości i nie m iałoby znaczenia naukowego, gdyby zostało samo
w sobie zawieszone w powietrzu i gdyby nie przyszedł jakiś um ysł, któryby drogą
dedukcyjną nie w yprowadził zeń uogólnień, wniosków, obejmujących szeregi wypadków. Stąd
wynika, że w badaniach naukowych narówni z indukcją musi być uwzględniana i dedukcja.
M etodę dedukcyjną wprowadza po raz pierwszy do badań geograficznych w ybitny geolog ame
rykański G . K . G ilbert, a następnie prof. W . M . D avis. Jest on inicjatorem specjalnej metody
wyjaśniającej, która przez pewien czas była szeroko stosowana w badaniach geograficznych,
szczególnie geom orfologicznych. Polegała ona głównie na dedukcji i dlatego możnaby ją uważać
za metodę dedukcyjną. Uczony ten w ychodził głównie z założenia, że zjawiska przyrody są w pro
cesie nieustannych zmian, które następują po sobie kolejno, w pewnym związku przyczynowym .
N a tej podstawie opierał prof. D avis pewne uogólnienia hipotetyczne, z których, zapomocą rozu
mowań, można przechodzić do twierdzeń poszczególnych, dotyczących zjawisk geograficznych.
Następnie D avis porównywał owe teoretyczne uogólnienia Z rzeczywistością. Jeżeli uogólnienia
1 hipotezy, otrzymane drogą dedukcji, zgadzały się z faktam i rzeczywistości, to wtedy uważał
badaną rzecz za wyjaśnioną. Zatem , według D avisa, w naukach geograficznych dedukcja powinna
być stosowana równorzędnie z indukcją i odwrotnie. T en wzajem ny stosunek i nierozerwalność
obu metod podkreślił również i prof. Hettner. Stosujący te metody geograf powinien o tem
pamiętać, że sama dedukcja byłaby bezwładna, gdyby jej nie przychodziła z pomocą indukcja.
Rów nież i sama indukcja bez dedukcji byłaby m artwa, niezdolna do wszelkich uogólnień i usta
lenia prawidłowości. Stąd więc obie te, wzajem nie uzupełniające się, metody w równej mierze
w inny towarzyszyć wszelkim badaniom geograficznym .
D ość często spotykam y takie poglądy, że geografja jest nauką opisową i że opis stanowi główny
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cel i główną treść pracy geograficznej, przeto podstawową jej metodą jest metoda opisowa. W historji nauki możemy się spotkać z szeregiem najrozmaitszych metod naukowego poznania. Jed n ą
Z takich metod jest metoda em piryczna, która w zasadzie sprowadza się do tego, że dana form a
ruchu, przedmiotu lub zjawiska jest przedewszystkiem opisywana we wszystkich jej zewnętrznych
szczegółach. Badane zjawisko bierze się pod uwagę bez wszelkiego związku z innemi zjawiskam i.
Opisuje się je, wylicza wszelkie jego cechy i swoistości, które grupuje się w określonym porządku
i według podobieństwa przydziela do tej lub innej opisanej grupy. Wiele nauk, stawiających sobie
za cel opisanie rzeczy i ich zewnętrznych stosunków, posługuje się taką metodą. Opis opiera się
Zwykle na indukcji, co tłumaczy się tem, że indukcja sama w sobie zajmuje się badaniem poszcze
gólnych zjawisk, zbieraniem faktów, przyczem unika ona ogólnych twierdzeń. W ten sposób
zadanie poznania zjawisk z punktu widzenia opisowej metody można sprowadzić do szczegółowej
odpowiedzi na pytania, co one z siebie przedstawiają, t. j. jakiemi zewnętrznemi znamionami
charakteryzują się i jaki jest ich stosunek do innych zjawisk. Tego rodzaju badania, ograniczając
się do tak skrom nych zadań, nie mogą zgłębić badanego zjawiska. Zagadnienia pochodzenia
danych zjawisk, występowania ich charakterystycznych cech, wzajem nych związków i praw,
kierujących ruchem zjawisk, są odrzucane przez metodę opisową, gdyż wychodzą one poza ram y
jej zainteresowań. Konsekwentnie przeprowadzona taka metoda wychodzi Z założenia, że w świecie
niema żadnych ogólnych praw, niema żadnych przyczynowych zależności, lecz istnieje jedynie
nieskończona ilość odosobnionych, indywidualnych rzeczy i zjawisk, które posiadają określone
własne cechy. Stąd wynika podstawowe zadanie nauki — opisać i sklasyfikować takie cechy.
Jeżeli bliżej rozpatrzym y propagowany ostatnio kierunek „krajobrazow y“ , to dojdziem y do
wniosku, że sprowadza się on poprostu do metody opisowej. K ierunek „krajobrazow y“ , ogra
niczając się do nagromadzenia odosobnionych faktów i do opisu indywidualnych zjawisk
i rzeczy, wyrzuca z konkretnej rzeczywistości najgłówniejszą jego istotę, t. j. wzajem ny we
wnętrzny związek wszelkich zjawisk. Odrywając czas od przestrzeni i eliminując moment
historyczny z wszelkich zjawisk, kierunek ten wyłącza również ze zjawisk ten proces
rozwojowy, w którym one nieustannie się znajdują. W ten sposób, ograniczając się do „zapeł
nienia przestrzeni ziem i“ i starając się wyjaśnić jedynie konkretne prawidłowości „krajobrazów “ ,
kierunek ten odrywa zjawiska geograficzne od ogólnych praw rozwoju. Nadm iernie ostrożna
droga indukcji, jaką idzie w swych badaniach kierunek „krajobrazow y“ , w yjaw ia obawę przed
uogólnieniami, obawę przed badaniem zjawisk rzeczywistości w ich procesach rozwojowych,
w rezultacie nie może nic wyjaśnić, przeto całą uwagę koncentruje na opisie tego, co przedsta
wiciele tego kierunku nazywają „zapełnieniem przestrzeni ziem i“ . W dążeniu do w ykrycia praw
i przyczynowości nauka nie może pozostawać na gruncie opisu. Opisanie jakiegokolwiek zjawiska
nie jest równoznaczne z jego poznaniem. Ja k cała metoda opisowa, tak i opis krajobrazu spro
wadza się w rezultacie do tego, że nic nie wyjaśnia, lecz daje jedynie m artwy opis.
Przeciwieństwem metody opisowej jest metoda racjonalistyczna, która odnajduje we wszyst
kich poszczególnych prawidłowościach ogólne, abstrakcyjne prawa. M etoda racjonalistyczna
opiera swe zadanie na tem, aby we wszystkich naukach w ykryć takie prawa. D la tej metody
tylko ogólne prawa są rzeczywistem i prawam i ruchu. M etoda racjonalistyczna posługuje się
dedukcją, która, jak wiadomo, wychodzi Z twierdzeń ogólnych. W szystkie nasze wynalazki i od
krycia, cała kultura, cała ludzka działalność opiera się nietylko na bezpośrednich naszych obser
wacjach i doświadczeniach, lecz również na uogólnieniach naszego rozumu. Bez świadomej
działalności, bez rozumu niemożliwa jest żadna twórczość, żadna kultura. Zdolność do uogól
nień nagromadzonego doświadczenia odróżnia głównie człowieka od zwierząt. Odosobnione,
niepowiązane w system obserwacje nie mogą człowiekowi ułatwić jego walki z przyrodą. Praw a
przyrody, do których poznania i wyzyskania człowiek zdąża nieustannie, mogą być zrozumiane
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tylko na podstawie uogólnień pewnego związku z osobno otrzym anych obserwacyj. Stąd też
celem każdej nauki jest nie gromadzenie odosobnionych doświadczeń i obserwacyj, lecz teoretyczne
ich opracowanie, ustalenie ogólnych określonych prawidłowości na podstawie obserwowanych
zjawisk. Dążąc do takich celów, racjonalizm wyszukuje taką hipotezę, która otwiera możliwość
sprowadzenia złożonego do prostego. Jeżeli hipoteza dopomaga do sprowadzenia złożonego do
prostego, jeżeli z jej pomocą rzeczywiście udaje się przedstawić pewne zjawiska, jako złożone
Z prostszych składowych elementów, to w takim w ypadku naukowe poznanie uważane jest za
ukończone. O znaczeniu takiego postępowania dla nauki, powiedział znany uczony niemiecki,
August W eismann, co następuje: „O ile nic nieznaczące są teorje, nieopierające się na moc
nym fundam encie, o tyle m ałowartościowe, chaotyczne i niesystematyczne są nagroma
dzone fakty. Bez hipotezy i teorji nie istnieje ani badanie przyrody, ani badanie społeczeństwa.
Hipoteza i teorja to miara, którą m ierzym y głębie oceanu nieznanych zjawisk, ażeby na podstawie
tych danych nadać dalszy kierunek naszemu naukowemu statkowi“ . Sam em piryzm , jako metoda
naukowa, nie jest wystarczający i w swej obawie przed uogólnieniami może przedstawić objektywną rzeczywistość w dość spaczonym stanie. Uogólnienia więc, do których dochodzimy na
podstawie abstrakcyjnych rozumowań, są naogół niemniej przekonywające, niż wiele konkret
nych obserwacyj zjawisk.
Tak jak każda nauka w swem dążeniu do poznania rzeczywistości nie może opierać się w y
łącznie na doświadczeniach i obserwacjach, tak samo i geografja dla wypełnienia swych podsta
wowych zadań nie może jedynie obserwować i gromadzić faktów, charakteryzujących poszcze
gólne krajobrazy. Poza opisem i obserwacją geografja ma znacznie większe zadania — wykrycie
nieskończonych związków, współdziałań praw, jakie objektywnie istnieją w przyrodzie i społe
czeństwie. Sam a obserwacja nie może stworzyć istotnej wiedzy o zjawiskach i związkach geogra
ficznych; bierna obserwacja nie jest jeszcze poznaniem geograficznem. Przy biernej obserwacji
geograficznej mamy do czynienia wyłącznie z odosobnionemi, indywidualnem i zjawiskam i, związki,
procesy rozwojowe, związki przyczynowe i prawidłowości nie w ystępują w całej swej potędze. Ob
serwacja to jedynie gromadzenie pewnych faktów i zjawisk geograficznych, natomiast celem geografji jest wyzyskanie tych faktów, opracowanie teoretyczne, ustalenie określonej geograficznej
prawidłowości, w ykrycie z faktów indywidualnych ogólnych praw i przyczynowości. Em pirycznej,
obserwacyjnej metodzie badań winna przyjść z pomocą metoda racjonalistyczna, gdyż daje ona ba
daczom geograficznym możliwość postawienia pewnych hipotez, teoryj, otwiera drogę do ustalenia
pewnych uogólnień i praw . Jednakże pewne kierunki geograficzne obawiają się tej racjonalistycznej
drogi, unikając śm ielszych hipotez i teoryj, zadowalają się obserwacją i opisem. Cały kierunek
„krajobrazow y“ charakteryzuje się em piryzm em , opisem, a nie tłumaczeniem faktów geogra
ficznych, gromadzeniem drobnych szczegółów, bez ich wzajemnego związku, bez wykrycia
podstawowych przyczyn tych zjawisk i związków. Objektywny świat, należący do zakresu badań
geograficznych, jak już zaznaczyliśm y niejednokrotnie, składa się z nieskończonej ilości różnych
rzeczy i zjawisk, związanych w jedną nierozerwalną całość. Św iat nie istnieje poza temi rzeczami
tak, jak one nie istnieją bez związku z innem i. G eografja nie może się zatrzym ywać jedynie na
rzeczach indywidualnych. „Z jaw iska geograficzne bowiem — powiada prof. Pawłowski — mają
to do siebie, że wykazują cechy indyw idualne“ . W edług prof. Hettnera i prof. Pawłowskiego
ustalenie gatunków, czy typów zjawisk geograficznych jest rzeczą bardzo trudną. Jednakże w przy
rodzie nie istnieją absolutnie jednakowe rzeczy, zjawiska i procesy, gdyż wszystko jest w ruchu.
„N iem a materji bez ruchu — zaznacza słusznie W . I. Lenin — jak niema ruchu bez m aterji“ .
Różne form y i gatunki materji są poznawane przez ich ruchy. Cechy w ykryw a się jedynie w ruchu.
Ruch stanowi podstawę nieprzerwanej zmienności i rozwoju w przyrodzie. Ruch wytwarza tę
zewnętrzną indywidualność, o której mówią niektórzy geografowie, lecz nie uwzględniając tej
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podstawowej zasady, nie mogą zrozumieć ani istoty,
ani cech poszczególnych indywidualności. T ak geografja, jak i każda wogóle nauka, nie może się zatrzym y
wać na „cechach indyw idualnych“ , lecz musi sięgać da
lej, głębiej i śm ielej, gdyż, aby poznać przyrodę i rze
czywistość geograficzną, trzeba poznać indywidualne
ogniwa i ustalić ich związki. W tym celu geografja musi
się zwrócić do metody racjonalistycznej, będącej me
todą uogólnień i hipotez.
Jednakże mimo wielkiego jej znaczenia dla postępu
nauki jest ona w sw ych dążeniach również ograni
czona i jednostronna. Istotnie, sprowadzając wszyst
kie konkretne form y ruchu do pojęć ogólnych, me
toda ta, mająca na celu wyjaśnienie zjawisk, w rezul
tacie nic nie wyjaśnia. Zadaniem nauki jest poznanie
konkretnych zjawisk i ich swoistości. Zam iast odpo
wiedzi na pytanie, co w istocie przedstawia dane kon
kretne zjawisko, metoda racjonalistyczna mówi, że ono
składa się z prostych elementów, których źródła nie
może wykazać. Jeżeli dla em piryków nauką jest po
W. I. Lenin.
znanie odosobnionego, niepowiązanego między sobą
mnóstwa konkretnych ciał i praw, pozbawionych
powszechności, to dla racjonalistów nauka ma charakter powszechnego prawa, które po
chłania poszczególne prawidłowości i nie jest związana z realnem doświadczeniem. Stąd wynika,
że obie te metody posiadają swoje dodatnie i ujemne cechy, przeto żadna nauka nie może
wyłącznie opierać się na jednej z nich. Dialektyka materjalistyczna uznaje, że wyjściowym
punktem wszelkich badań naukowych jest objektywne doświadczenie, objektywna obserwacja,
których wyniki muszą podlegać kiytyce i racjonalistycznej przeróbce. W ten sposób dialektyka
materjalistyczna włącza, jako swoje momenty, em piryzm i racjonalizm. Rozpatrując obie te
metody, możemy zauważyć, iż właściwie metoda em piryczna, opisowa odpowiada indukcji,
a racjonalistyczna — dedukcji.
Wnikając głębiej w treść indukcji i dedukcji, możemy przyjść do przekonania, że stanowią
one właściwie dwie strony jednej m etody analitycznej, polegającej na rozbiciu zjawisk złożonego
na elementy proste i postępującej od konkretnego do abstrakcyjnego. „Zadanie analitycznej me
tody — mówi Hegel — polega na tem, aby wyprowadzić pojedyńcze z form y ogólnego“ . R e
zultatem analitycznejmetody są zasady abstrakcyjne, otrzymane przez rozłożenie danych pro
cesów, przez sprowadzenie złożonego do coraz prostszych prawidłowości. Jednakże w izolacji
metoda analityczna poznania nierozerwalnie wiąże się z metafizyką, nie może wytłumaczyć
konkretnej rzeczywistości, która nie jest prostem nagromadzeniem niezależnych, abstrakcyjnych
elementów. Analityczna metoda więc nie może odtworzyć rzeczywistości w jej konkretności
i różnorodności. W celu zbadania zjawisk metoda ta musi być uzupełniona metodą syntetyczną.
Przez przyjęcie tych dwóch zasadniczych m etod: analitycznej i syntetycznej w znacznym stopniu
ujednostajniamy różnorodne metody, stosowane często przez wielu geografów pod najrozmaitszemi
nazwami, upraszczamy je, a zarazem pogłębiam y badawcze metody w ich zastosowaniu do celów
geograficznych. W ten sposób zamiast dziesięciu metod otrzym ujem y jedynie dwie, prowadzące
do tych sam ych celów prostszą i pewniejszą drogą.
M etodę badania, opierającą się na syntezie, nazywamy syntetyczną. Polega ona głównie na
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tem , że za punkt wyjścia przyjm uje ogólną zasadę, następnie sprowadza jednostkowe przed
mioty pod tę ogólną zasadę. A b y swoje badania oprzeć na mocniejszych podwalinach naukowych,
niektórzy uczeni nadają absolutny charakter metodzie analitycznej, inni zaś metodzie syntetycznej,
uważając je za metody odrębne i wystarczające dla swoich celów naukowych. Pierwsi zadowa
lają się opisem, rozczłonkowaniem i klasyfikacją; drudzy ograniczają się do ustalenia abstrakcyj
nego, ogólnego prawa i starają się podporządkować pod to prawo możliwie dużą ilość zjawisk.
Jeszcze inni zajm ują zupełnie odmienne stanowisko, nie uważają metody syntetycznej za samo
dzielną, lecz za składową część dialektyki m aterjalistycznej, która obejmuje analizę i syntezę.
Podstawową ideą metody dialektycznej jest założenie, że wszystko w przyrodzie, w historji
i w ludzkiem m yśleniu rozwija się drogą przeciwieństw i przeczeń. W świecie niema nic zakoń
czonego, niezmiennego i zastygłego w bezruchu. T ak ujęta dialektyka przedstawia rewolucyjną
stronę heglowskiej filozofji. Jest ona, jak słusznie twierdzą pewni uczeni, produktem wielkiej
francuskiej rewolucji, o której Hegel wyrażał się z największym zachwytem. W edług Hegla,
przeciwieństwa nie są w ytworem naszego um ysłu, lecz istnieją w samej rzeczywistości, bo „w szyst
ko, co nas otacza, może być rozpatrywane jako wzór dialektyki". Zadanie więc dialektyki sprowadza
się do konieczności badania świata i samego ludzkiego myślenia pod kątem widzenia ich ruchu,
zmian i rozwoju. W edług dialektyki niema nic stałego, bezwarunkowego, nadnaturalnego. W szę
dzie i we wszystkiem widzi ona piętno nieuniknionego zaniku, piętno rozwoju, znak nieustannego
procesu przechodzenia od form niższych do wyższych. Najważniejszym momentem w procesie
życia, w rozwoju rzeczy i m yśli jest według Hegla rozbudzenie się sił przeczenia. „Sprzeczność —
mówi Hegel — jest źródłem ruchu i życia; tylko to, w czem tkwi sprzeczność wewnętrzna, ma
pęd do zm iany i działania". Przez sprzeczność Hegel rozumie ccś innego, niż powikłanie i nieja
sności m yśli, które prowadzą do logicznej sprzeczności, lecz rzeczywiste przeciwieństwa istniejące
w świecie. Z tego wynikałoby, że to, co było sprawiedliwe, staje się z biegiem czasu źródłem krzyw
dy, co było rozumne, przeobraża się w niedorzeczność, instytucja pożyteczna staje się szkodliwą
i złą. N a miejsce zanikającej rzeczywistości zjawia się nowa, pełna życia rzeczywistość, „zjaw ia
się — według Engelsa — spokojnie, jeżeli stara jest dostatecznie rozsądna nato, aby umrzeć
bez sprzeciwu — przez gwałt, jeżeli sprzeciwia się tej konieczności". W szystko, co istnieje,
stanowi jedność, złożoną z przeciwieństw i sprzeczności; w tem zawiera się objektywna dialek
tyczna przyroda rzeczywistości. Św iat przedstawia się z tego punktu widzenia, jako łączność pro
cesów, a nie niezmiennych przedm iotów. W szystko się znajduje w stanie między bytem i nicością,
między istnieniem i zanikaniem. Stąd podstawowe zadanie nauki sprowadza się do konieczności
badania świata i samego myślenia ludzkiego pod kątem widzenia ich ruchu, zmian i rozwoju.
Dialektyka materjalistyczna jest nauką o prawach wszelkiego ruchu i rozwoju. Zgodnie z tem
dialektyka rozpatruje rzeczy i zjawiska „w ich wzajem nym związku — jak zaznacza Engels —
w ich spojeniu, w ich ruchu, w ich powstawaniu i zanikaniu". Nauki przyrodnicze ostatnich
czasów potwierdziły bezwzględnie, że podstawową cechą materji jest ruch, że niema materji
bez ruchu. D otyczy to również żyw ych organizmów, w których odbywa się nieustanny proces
rozkładu i tworzenia, tak, że każdy żyw y organizm nieustannie przedstawia z siebie to samo,
a jednocześnie coś innego. Jed nem z najważniejszych praw dialektyki jest prawo przechodzenia
ilości w jakość, które jest jednem z praw przyrody. Wszelkie przejście potencjonalnej energji
w energję kinetyczną jest jedną z postaci przejścia ilości w jakość. Engels, współ
twórca dialektyki m aterjalistycznej, przytacza szereg przykładów takiego przejścia w świecie
organicznym . W ystarczy przypom nieć, że powstanie życia z ziarna, lub jaja, jest takiem samem
przejściem. W ziarnie lub zapłodnionem jaju już istnieje niewidzialny zarodek przyszłego życia.
Ten zarodek rozwija się wewnątrz jaja lub ziarna, nie zm ieniając ich zewnętrznych cech i jakości
aż do pewnego czasu. W pewnym momencie ziarno lub jaje rozrywają się i jako takie giną, z tem,
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ażeby dać miejsce nowemu życiu. Ostatnie teorje układu materji znakomicie potwierdzają he
glowskie prawo przejścia z ilości w jakość. Prawo
to jest ogólnem prawem przyrody. W ystępuje
ono również i w historji naszej planety, w któ
rej obok stopniowych, powolnych zmian by
wają od czasu do czasu „sk o k i", w ybuchy,
trzęsienia ziemi. Rów nież i w biologji ustalono
„teorję m utacji“ , uznającą raptowne skoki, na
głe pojawiania się odchyleń i zmian w orga
nizmach. Tłum aczy się to tem, że stopniowo na
gromadzające się i przekazywane dziedzicznie
zarodki, po osiągnięciu pewnego stopnia siły lub
naprężenia, występują w form ie skoków, zmian
organizmu. W taki prawdopodobnie sposób po
wstawały nowe gatunki roślin i zwierząt, w ten
też sposób można tłumaczyć zjawiska atawiz
mu. Słow em , i w sferze martwej przyrody,
i w sferze świata organicznego, i w rozwoju ludz
kiego społeczeństwa obserwujem y nie ewolucję
zwykłą, lecz ewolucję skokową, w której rewolucja
jest zawsze jednym z nieuniknionych etapów.
Zatem najgłówniejsze prawa rozwoju dialek
tycznego, sformułowane przez Hegla i zastosowane przez M arksa i Engelsa do filozoficznego
i historycznego materjalizmu, są: i) prawo wiecznego ruchu materji, 2) prawo rozwoju drogą
przeciwieństw i sprzeczności i wreszcie 3) prawo przejścia z ilości w jakość. W szystkie te
trzy zasady, nietylko że nie zostały obalone przez naukę współczesną, lecz znajdują w nowych
badaniach naukowych silniejsze potwierdzenie istotności dialektyki m aterjalistycznej.
Hegel nie przedstawiał swej metody w taki sposób, w jaki podaliśm y ją wyżej. Hegel był
idealistą, i pierwiastek duchowy, idea absolutna była w jego systemie filozoficznym tą pierwotną
siłą poruszającą, która rozwija się sama w sobie. Odpowiednio do zwrotu um ysłowości niemieckiej
po roku 1830, który doprowadził stopniowo do upadku idealizmu i zapanowania materjalizmu,
K arol M arks w tym czasie staje na stanowisku m aterjalistycznem. M arks i Engels należeli naj
pierw do tak zwanej młodo-heglowskiej szkoły, na czele której stał B . Bauer. Po pewnym czasie
w ynikły rozbieżności z Bauerem z powodu zasadniczych zagadnień filozoficznych i politycznych.
T e rozbieżności doprowadziły ich do zupełnego zerwania z tym kierunkiem. Działalność M arksa
i Engelsa w latach 18 42— 1847 sprowadza się do konsekwentnej krytyki wszystkich młodoheglowskich kierunków aż do Feuerbacha włącznie. Zryw ając z filozofją Hegla, M arks zatrzymał
metodę dialektyczną, przekształcając ją w duchu materjalistycznym. Postawił tę metodę „na
głow ę“ . W tej nowej rewolucyjnej dialektyce nie duch, lecz materja i tkwiące w niej siły
stanowią pierwotne źródło wszelkiego rozwoju i ruchu. R uch materji stanowi podstawę
w szystkich zjawisk przyrody. U Hegla dialektyka łączyła się z m etafizyką, a u Marksa
opiera się na nauce o przyrodzie. W edług Hegla rozwój rzeczy określał się tokiem
idej, natomiast według M arksa „tok idej określa się rozwojem rzeczy, tok m yśli — tokiem
ży cia“ . U Hegla dialektyka stała „na głow ie", M arks postawił ją „n a n ogi". M arks więc
miał prawo powiedzieć o sobie, że jego metoda jest biegunowem przeciwieństwem metody
Hegla. „M o ja dialektyczna metoda w samem założeniu — pisze M arks — nietylko różni
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się od heglowskiej, lecz nawet jest zupelnem jej prze
ciwieństwem . D la Hegla proces myślenia, przekształ
cony nawet przezeń pod nazwą idei w samodzielną
istotę, jest dem iurgiem (twórcą) rzeczywistości, będącej
tylko jego zewnętrznym przejawem . U mnie zaś —
sprawa stoi wręcz odw rotnie: pierwiastek idealny nie
jest niczem innem , tylko pierwiastkiem materjalnym,
przełożonym i przetworzonym w głowie ludzkiej. M isty
fikującą stronę dialektyki heglowskiej poddałem krytyce
prawie trzydzieści lat temu — wówczas, gdy była ona
jeszcze m odna... M istyfikacja, jakiej podległa dialektyka
w ramach Hegla, bynajm niej nie przeszkodziła temu, że
on pierwszy wyłuszczył świadomie i w sposób wyczer
pujący ogólne form y jej ruchu. U Hegla dialektyka stoi
na głowie. Trzeba ją postawić na nogi, aby wyłuskać ra
cjonalne ziarno z pod mistycznej skorupy“ . Dzięki więc
M arksowi materjalistyczna dialektyka nabrała zupełnie
nowej treści, przekształciła się w harm onijny i głęboki
pogląd na świat, dający nam klucz do zrozumienia biegu
życia przyrody, człowieka i społeczeństwa.
Analityczne myślenie ogranicza się głównie do roz
członkowania przedm iotu na poszczególne elementy. Dialektyczne myślenie dąży do ustalenia
procesu rozwoju w całości. W edług niego konieczne jest przejście od abstrakcji do konkret
ności, t. j. od momentu powstania rzeczy, od najprostszej jej form y, przez zmianę różnych
stopni rozwoju, do form y wyższej. K ażd a niższa forma, przechodząc drogę rozwoju swej treści,
tworzy wyższą form ę. Pączek, kwiat i owoc są koniecznemi stopniami rozwoju rośliny. D ia
lektyczna metoda nie wnosi nic subjektywnego do przedmiotów badanych, ona odtwarza
jedynie drogę rozwoju tych przedm iotów. D latego metoda dialektyczna jest metodą objektywną,
t. j. jedynie naukową. Różnice między Heglem a M arksem polegają na tem, że dla pierwszego
świat realny jest rezultatem rozwijającego się myślenia, dla drugiego myślenie jest rezultatem
rozwoju świata materjalnego. W m yśleniu odbija się w określony sposób świat objektywny.
Naukową metodą jest w edług M arksa sposób, przy pom ocy którego myślenie przyswaja
sobie konkretne i odtwarza je duchowo.
Poznanie naukowe jest naukowem wtedy, gdy przedstawia adekwantne odzwierciedlenie
objektywnej materjalnej rzeczywistości w subjektywnej świadomości. Stąd analiza i synteza
nie mogą mieć charakteru subjektywnego, lecz winny wynikać z samej przyrody objektu, z jego
treści. Dialektyczna metoda więc odtwarza realny proces historyczny, stanowi naukę o rozwoju
i jest wyrazem praw samej rzeczywistości. Poznanie wskazuje, jak stosunkowo prosta forma,
rozwinąwszy się, wytwarza nową syntezę, jak ta synteza ze swej strony staje się bardziej złożoną
i t. d. Dialektyczna metoda obejm uje jednocześnie analizę i syntezę. Jako integralna część dia
lektyki, synteza odtwarza swoistość związków i praw ruchu, a nie sumę elementów składowych
przedmiotu. M etoda dialektyczna polega więc na rozpatrywaniu wszystkich zjawisk po pierwsze
w ruchu, a po drugie w ich nierozerwalnym związku. Z tego, że świat jest w ciągłym ruchu,
wynika także konieczność rozważania zjawisk w ich w zajem nym związku, a nie w absolutnej
odrębności. W istocie geograf, jak nikt inny, przekonywa się na każdym kroku swych badań,
że wszystkie części świata są związane m iędzy sobą i wzajemnie na siebie w pływają. Najmniejsze
przesunięcie i zmiana wywołują inne zm iany. Jeżeli zm ieni się klimat pewnego obszaru, to zmieni

_______ 141

14 2

się tam świat zwierzęcy i roślinny, zmieni się charakter rolnictwa, sił w ytw órczych, zm ieni się
wogóle charakter życia. T o samo obserwujem y również i na mniejszych obszarach ziem i. Jeżeli
np. w pewnem miejscu wyrąbiem y las, to wskutek tego zatrzymuje się mniej wilgoci, zmienia się
do pewnego stopnia klimat lokalny, zanikają wtedy leśne zwierzęta, pojawiają się nowe, zmienia
się roślinność, rodzaj gospodarki i t. p. D la geografa więc ta metoda daje klucz do zrozumienia
wszystkich zjawisk i procesów, odbywających się w przyrodzie, daje możność zrozumienia i wszech
stronnego wyjaśnienia tych wszystkich związków, w jakich w ystępują zjawiska przyrody.
Dialektyczna metoda badania, będąca nauką o rozwoju, w jej najbardziej pełnej, głębokiej
i niezależnej postaci, jest wyrazem praw samej rzeczywistości. M etoda ta, stawiając żądanie
zastosowania syntetycznych sposobów w badaniach rzeczywistości, wcale nie eliminuje wykaza
nych wyżej analitycznych sposobów, lecz je przekształca. Analiza odgryw a bardzo dużą rolę
w dialektycznej metodzie badania, jednakże jest ona tylko szczeblem w naukowem poznaniu,
a nie jego ostatecznym celem. Bez analizy konkretne zjawisko przedstawiałoby się czemś chaotycznem, naukowo nieuchwytnem. T ylko przez łączne stosowanie analizy i syntezy, ujm owanych
dialektycznie, rzeczywistość przedstawia się nam w całem bogactwie i wielorakości, jako łączność
pojęć, określeń i stosunków. Lecz analiza w dialektycznem pojęciu nie jest zwykłem rozczłonko
waniem konkretnych zjawisk. Badając analitycznie jakieś zjawisko w jego czystym stanie i usta
lając ogólne prawa, analiza powinna śledzić proces rozwoju ogólnego prawa i przejawiania się
jego w ogólnych złożonych konkretnych formach. Analiza więc predysponuje syntezę. Synte
tyczne badanie zjawisk predysponuje analizę. Pojęcia naukowe, otrzym ywane drogą dialektycznej
syntezy, nie są więc zastygłemi abstrakcyjnem i form ułam i, lecz są w ruchu i rozwijają się wraz
Z historycznym rozwojem badanego przedmiotu. O ile otaczająca nas przyroda jest produktem
historycznego rozwoju i stopniowego przechodzenia od prostych do złożonych form , o tyle
analiza i ruch ogólnych określeń odpowiadają realnej zmianie historycznych form badanego
zjawiska.
Przyjm ując metodę dialektyczną, geograf wchodzi na prawdziwe i rozległe pole badań, gdyż
w ten sposób otrzymuje możność istotnego odtworzenia objektywnej rzeczywistości, będącej
przedmiotem badań. Ponadto geograf, miast wielu najrozmaitszych metod, niedających całko
witego i wszechstronnego ogarnięcia rzeczywistości, otrzymuje tylko jedną dialektyczną metodę,
do której wchodzą, jako różne strony, dedukcja i indukcja, analiza i synteza. Przyjęcie tej metody
usuwa chaos, jaki panuje obecnie w metodach nauk geograficznych i daje jedyny, całkowity
i głęboki pogląd na świat i życie, na rozwój przyrody i rozwój społeczeństwa. D aje mu ona, co
najgłówniejsze, możność ogarnięcia zjawisk we wzajem nych stosunkach i nieustannym rozwoju.
W ielu geografów współczesnych twierdzi, Że końcowym i podstawowym celem ich badań
jest wyróżnienie i definicja regjonów, że w krajobrazie zawiera się synteza geograficzna, a geografja
jest nauką przestrzenną, t. j. chorologiczną. Ten kierunek poprzednio om ówiliśm y i wykazaliśm y
już te zasadnicze błędy, jakie tkwią w powyższych poglądach. Omawiając te poglądy, wspom nieli
śm y, że geografja regjonalna lub krajobrazowa nie jest wcale odrębną nauką geograficzną, lecz
jedynie metodą. M usim y więc teraz rozpatrzeć ten kierunek, jako metodę. Przekonaliśm y się
Z powyżej przytoczonych argumentów, że badanie naukowe posługuje się dedukcją i indukcją,
analizą i syntezą, co w rezultacie sprowadza się do jednej metody dialektycznej. Jaką więc jest
metoda regjonalna? Zanim odpowiem y na to pytanie, m usim y przedewszystkiem zwrócić się
do kierunku „krajobrazow ego“ i zapoznać się z niektóremi jego podstawowem i założeniami.
Prawie do końca X V I I I wieku geografja była głównie nauką gromadzącą i system atyzującą
do pewnego stopnia najróżnorodniejsze fakty, jako przedm ioty i zjawiska skończone. D opiero
wraz Z radykalną zmianą całego ustroju społeczno-gospodarczego geografja radykalnie zmienia
swoją treść i staje się nauką o zjawiskach, o pochodzeniu i rozwoju rzeczy, o związkach. W świecie
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tych zjawisk poznajemy prawidłowość, rozwój, w ykryw am y szeregi zjawisk i wiążemy je przyczy
nowo ze sobą. Poznanie więc wzajem nych związków i procesów winno, według nowych pojęć,
stanowić główną treść nauki geografji. A jak się przedstawia geografja w pojęciach twórców
i zwolenników kierunku chorologicznego? A żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zwrócić
się do twórcy tego kierunku, prof. A . Hettnera — i rozpatrzeć niektóre jego założenia. Otóż
prof. Hettner zaznacza: „ T a k ujęcie, jak i wykładanie w każdej nauce powinno wychodzić z okre
ślonych, tylko jej w łaściwych punktów widzenia“ . A żeby określić dla geografji „właściwe punkty
w idzenia", prof. Hettner ustala swój własny podział nauk. Podział ten Hettner uzasadnia nastę
pująco: „N au ki konkretne rozdzielają się w procesie poznawania samej rzeczywistości. M ają
one do czynienia z całą różnorodnością jej materjalnych własności i z ich różnicą w czasie i prze
strzeni. Rzeczyw istość podobna jest
nych (czyli przedmiotowych) i chro
do przestrzeni o trzech wym ia
nologicznych (czyli historycznych
rach, które m usim y rozpatrzeć
f c ,.
lub czasowych) nauk, powinny
Z trzech rozm aitych punktów
być postawione chorologiczne,
widzenia, ażeby ogarnąć ją
czyli przestrzenne". Tak
całkowicie". D alej uczony
zdawałoby się logicznie
ten uważa, że „rozpatry
ułożona koncepcja jest
wanie jej z jakiegokol
Z gruntu fałszywa. Het
wiek jednego punktu bę
tner w sposób metafi
dzie jednostronne i niezyczny odrywa formę
wyczerpujące rzeczywi
bytu, formę istnienia
stości. Z jednego pun
materji — czas i prze
ktu mamy ustosunkowa
strzeń — od samego mania pokrewieństwa, z dru
terjalnego bytu. D la nie
go przestrzeń i czas — są
giego rozwój w czasie,
Z trzeciego miejsce i rozmie
widocznie tylko czysto logicznemi kategorjami, nieposzczenie w przestrzeni". W y
siadającemi żadnego objektywnechodząc z tego założenia, prof.
Hettner wyciąga wniosek, że nauki
go znaczenia. W ynikałoby z tego,
Benedykt Spinoza.
powinny być podzielone na trzy od
Że nie fakty, procesy i zjawiska
w ich ruchu są przedmiotem barębne kategorje: „O bok systematyczdania, lecz jedynie jakoby same ich miejsca. Zjaw iska i rzeczy są w nieustannym ruchu,
w ystępują w najrozmaitszych form ach we wzajemnem przenikaniu, przeto muszą być roz
patrywane ich wzajem nych związkach, w ich dialektycznej łączności. To, co prof. Hettner
dzieli na trzy odrębne części, stanowi w geografji nierozdzielną całość. Przedmiot, czas i prze
strzeń nie mogą być wyodrębniane, gdyż stanowią trzy łączne momenty w badaniach geograficz
nych, mających na celu wierne odtwarzanie objektywnej rzeczywistości. W edług poglądów tego
kierunku, ustalenie i opis krajobrazów, a stąd i porównawcze badanie krajów, stanowi główny cel
badań geograficznych. K rajobraz rozpatrują oni z punktu widzenia chorologicznego, gdyż, jak
powiada Hettner, „badanie geograficzne nie może być innem, jak chorologicznem“ . Zgodnie
Z tą koncepcją, w tem chorologicznem badaniu odpadają dwa m om enty: 1) materjalna różnica
przedmiotów i faktów, 2) ich w zajem ny ruch, czyli moment rozwojowy, historyczny. Coprawda,
w tym kierunku włącza się często do badań krajobrazowych genetyczne traktowanie badanych
zjaw isk: „geografja potrzebuje genetycznej koncepcji — powiada Hettner — lecz nie powinna
zmieniać się w historję". W ynikałoby z tego, że Hettnera nie interesuje bieg rozwoju procesu,
lecz tylko geneza, t. j. pochodzenie opisywanego zjawiska. Zatem dynamika badanych rzeczy
i zjawisk odpada, a pozostaje w tak ujętych badaniach geograficznych tylko zagadnienie pocho-

144

ST A N ISŁA W NOW AKOW SKI

dzenia, co nie przeszkadza traktować ich jako stałe, zakończone, nieruchome, czyli statyczne.
Stąd wynikałoby, że ujm owany z punktu widzenia takich założeń krajobraz nie może być uważany
za syntezę. Synteza, jak już wykazaliśm y, nie jest zwykłem nagromadzeniem faktów lub rzeczy
na pewnej przestrzeni, lecz stanowi wyraz czasu, stopień procesów, stopień rozwoju. Synteza
połączona jest nietyle z traktowaniem genetycznem, ile historycznem. Swoiście pojmowana
synteza kierunku krajobrazowego nie jest w łaściwą syntezą dialektyczną, lecz jedynie pojęciem
pozbawionem treści wewnętrznej. Wskutek tego kierunek ten nie może być uważany za synte
tyczny, gdyż w rzeczywistości jest on statycznym .
Trudno się zgodzić z prof. Hettnerem na wypowiadane przez niego wyraźne oddzielanie
teorji od praktyki, co oczywiście ma bardzo duże znaczenie w zagadnieniach metodycznych.
M ów i on o tem następująco: „W kwestji wewnętrznego rozczłonkowania nauki wymaganiom
życia praktycznego nie można nadawać decydującego znaczenia. Praktyka w ybiera materjał nau
kowy, który jej jest potrzebny... D la nauki w całości decydujące znaczenie mogą mieć tylko
wewnętrzne rozważania, tylko treść nauki, jako takiej... Decydujące jest naturalnie nie badanie,
lecz nauka, nie metoda, lecz treść w iedzy“ . A b y wyjaśnić niesłuszność takiego stanowiska, roz
dzielającego teorję od praktyki, musimy wyjaśnić, jaki zachodzi stosunek między teorją i praktyką.
Teorja jest to pewna grupa naukowych założeń, połączonych jedną ogólną zasadą i służących
do wyjaśnienia pewnych faktów. Praktyka jest to świadoma działalność człowieka, skierowana
ku urzeczywistnieniu określonych celów. Praktyczna działalność człowieka przedstawia obraz
współdziałania człowieka i przyrody, współdziałania ludzi wewnątrz społeczeństwa. Praktyka
jest dla człowieka źródłem poznania przyrody i sposobem opanowania jej sił. Praktyczna dzia
łalność ludzkości w przeciągu jej całego historycznego rozwoju form ułowała ludzkie myślenie
i zrobiła je zdolnem do istotnego odzwierciedlania rzeczywistości. Teorja zaś nie jest tylko kon
strukcją rozumową, lecz odzwierciedla również objektywną rzeczywistość. Przedm iotem wszelkiej
teorji więc jest rzeczywistość w jej całości lub osobnych częściach. Dlatego wszelka teorja winna
być kontrolowana przez doświadczenie, sprawdzana drogą eksperym entu laboratoryjnego,
technicznego lub przez obserwację porównawczą. Z tego względu nie można teorji izolować
od praktyki, która powinna być probierzem prawdziwości teorji. T ylko więc jedność teorji i prak
tyki stanowi właściwą i istotną naukową drogę do poznania prawd przyrody i społeczeństwa.
W ykazaliśmy już poprzednio, że koncepcja krajobrazowa w postaci geografji regjonalnej nie
stanowi odrębnej gałęzi wiedzy geograficznej. Teraz przekonywam y się, że ta koncepcja w swych
poglądach metodycznych wychodzi Z fałszywych przesłanek. M etoda jest to droga do poznania
rzeczy i zjawisk w tej postaci, w jakiej one istnieją w objektywnej rzeczywistości. Przeto musi
ona obejmować fakty, rzeczy, zjawiska w ich rozwoju, ujmować je tak, jak istnieją, t. j. dialektycz
nie, musi prowadzić do wykrycia praw i przyczynowości, wykazać zjawiska w ich przenikaniu
i łączności. W takiej metodzie nie może być oderwania teorji od praktyki. W szystkim tym wym a
ganiom koncepcja krajobrazowa wcale nie odpowiada, przeto nie możemy jej uważać za odpowied
nią metodę dla badań geograficznych. Zresztą sam prof. Hettner nie uważa jej za metodę badaw
czą, jak to wynika z jego następujących słów : „Jeżeli istotna cecha geograficznego badania polega
na tem, że ono jest chorologiczne, to nie można na tej podstawie mówić o metodzie chorologicznej
i stawiać ją w jednym szeregu z innemi metodami opisu lub badania. W yraz „m etoda“ zawsze
oznacza, jeżeli nie będziem y rozszerzać nadmiernie jej pojęcia, drogę do celu; chorologiczna
jest nie droga, lecz cel, sam przedmiot geografji“ . Stw ierdzam y ostatecznie, że kierunek krajo
brazowy w swem postępowaniu naukowem sam również musi się opierać na pewnych metodach.
W ynika z tego, że metoda regjonalna nie jest właściwie metodą badawczą, lecz jedynie metodą
przedstawienia pewnych wyników badań geograficznych, otrzym anych przy pom ocy innych
metod naukowych.
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Prawdopodobnie obecnie niema takiego geografa, któryby nie twierdził, że geografja jest
nauką dynam iczną. Cóż należy rozumieć przez dynamiczność geografji i jakie to ma znaczenie
dla jej m etodologji? Przyrodę i społeczeństwo można rozpatrywać dwiema metodami. W edług
jednych wszystko jest w stanie niezmiennym, według innych wszystko jest w nieustannym ruchu.
Ujęcie dynamiczne przeciwstawia się statycznemu, operującemu zawsze nieruchomemi, niezmiennemi elementami i stosunkami. Dynam ika w przyrodzie — to wieczne zmiany. Św iat — to materja ruchom a. Dynam ika — to powszechny proces rozwoju organicznej i nieorganicznej przyrody,
to proces rozwoju społecznego. Poruszającą siłą historji jest walka społeczeństwa ludzkiego z przy
rodą, która zachodzi w procesie społecznej wytwórczości. N a pewnym stopniu rozwoju wytwórczo
ści społeczeństwo rozpada się na anrzeczy i zjawiska zmienne i rozwi
tagonistyczne grupy o wyraźnie
jające się, musi je badać dyna
przeciwnych interesach, które
micznie. N ie stojąc na tem sta
wywołują wzajemną walkę.
nowisku, geografja oddala
Walka tych grup stanowi
się od rzeczywistości i nie
rdzeń społecznego rozwo
może jej należycie w yja
ju. W zakresie socjogeośnić. Przyjęcie zasady dygrafji dynamiczne ujęcie
namiczności prowadzi bez
oznacza badanie zjawisk
pośrednio do przyjęcia
społeczno - gospodarczych
metody historycznej.
w ich ruchu. T o też, aby
U staliliśm y, że zarów
pojąć i wytłum aczyć jakieś
no ujęcie dynamiczne, jak
zjawisko przyrodnicze lub
i dialektyczne, bada przed
społeczne, należy je rozpa
mioty i zjawiska w ich
trzeć w jego powstaniu, roz
rozwoju. N a ziemi niema
woju, zanikaniu — słowem
nic takiego, co nie powsta
w ruchu, a nie w spokoju.
wałoby historycznie. Zm ieniał
Taki dynam iczny punkt widzenia
się klimat, kontynenty i ich urzeź
jest dialektycznym. G eografja, obienie, zmieniał się świat roślinny
garniając świat organiczny, nieor Godfryd Wilhelm Leibnitz. i zwierzęcy. „Żadne zjawisko geo
ganiczny i społeczny, ogarniając
graficzne — powiada prof. A . Rogozinskij — nie jest podobne do innego; żadna pora roku nie jest podobna do przebiegu jej
w innym roku; żadna postać morfologiczna powierzchni ziem i, żaden krajobraz, żaden zespół
warunków nie jest podobny do siebie w następnych, jeden po drugim momentach ich istnienia.
Te różnice, zm iany i przegrupowania są często bardzo drobne, nawet dla doświadczonego
obserwatora niezawsze są widoczne. T e ruchy elementów i zm iany warunków istnienia, które do
prowadzają do powstania najróżnorodniejszych form ziemi i zjawisk geograficznych — stanowią
ruch geograficzny“ .
Procesy górotwórcze, wulkanizm, neptunizm, erozja wietrzna, lodowcowa, rzeczna, przy
brzeżna i t. p. są rucham i geograficznem i. K ażd y proces i ruch geograficzny stanowi ostatni
moment swej poprzedniej historji, jest stopniem dalszego rozwoju. Stąd każde zjawisko geogra
ficzne powinno być badane historycznie i ekologicznie. Historycznie, t. j. w perspektywie jego
procesów rozwojowych; ekologicznie, t. j. w perspektywie tych wszystkich zmian, które odby
wały się i odbywają w samem obserwowanem zjawisku, przy współdziałaniu otaczającego środo
wiska.
Nietylko przyroda, lecz i życie społeczeństwa zmienia się we wszystkich jego przejawach.
Zm ieniają się narzędzia pracy, technika, stosunki wytwórcze, ustrój polityczny, obyczaje i mo
ralność, poglądy naukowe, religja, tryb życia, sposób prowadzenia wojen, rodzaje broni, sposoby
Geogr. powsz.
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komunikacji, zmieniają się stosunki rodzinne, a nawet pojęcia tego, co jest piękne i brzydkie.
Tak więc społeczeństwo, jak i przyroda, przechodzi różne stopnie i form y swego rozwoju lub upadku.
Socjogeografja więc musi w swych badaniach stać na stanowisku historycznem, aby zrozumieć
i wyjaśnić zagadnienia społeczne.
Z powyższego wynika, że każde zjawisko geograficzne należy poznawać w oświetleniu histo
rycznem, czyli, mówiąc inaczej, przy współudziale metody historycznej. M etoda ta rozpatruje
każde zjawisko przyrody i społeczeństwa nie jako coś wiecznego, lecz jako historycznie przej
ściowe, pojawiające się i zanikające w określonych momentach czasu. Zgodnie z tem, w zakres
geografji organicznej i nieorganicznej wchodzą takie zjawiska i procesy, które zawdzięczają swe
pochodzenie i istnienie historycznie powstałemu twórczemu życiu samej ziemi i warunków,
wśród których sama ziemia historycznie powstała i istnieje, jako część wszechświata. Dlatego też
myślenie geograficzne nie rozpatruje żadnego elementu geograficznego, t. j. żadnego miejsca
geograficznego i żadnego występującego na niem zjawiska, jako coś stałego i nieruchomego.
M etoda historyczna musi więc być stosowana zarówno do nauk przyrodniczych, jak i społecznych,
a stąd i do wszystkich dziedzin geograficznych. Nie należy jej mieszać z tak zwaną „szkolą histo
ryczną“ . M etoda historyczna, konsekwentnie stosowana, prowadzi poprzez dialektykę bezpośred
nio do materjalizmu dialektycznego i dziejowego.
Stojący na historycznem stanowisku geografowie różnią się w poglądach na tak zwaną „celo
w ość“ i „konieczność" w dziejowym rozwoju faktów i zjawisk przyrodniczych i społecznych.
Cały kierunek teleologiczny dopatrywał się we wszystkiem celowości. Jednakże kierunek ten
opierał się wyłącznie na ślepej wierze, przeto nie mógł nic w yjaśnić. Z biegiem czasu, w miarę
nagromadzenia faktów i rozwoju naukowych poglądów na przyrodę, takie stanowisko nie mogło
się utrzymać. Ustalono, że w przyrodzie i w społeczeństwie istnieje objektywnie, niezależnie od
naszej świadomości i życzenia, niezależnie od celowości, pewna przyczynowa prawidłowość
i kolejność zjawisk. M ówiąc inaczej, każde zjawisko powstaje, istnieje i rozwija się, nie dla „cze
goś“ , lecz „w skutek czegoś“ , wskutek jakiejś przyczyny. K u w ykryciu tej przyczynowości, tego
kształtującego „czegoś“ powinno być skierowane naukowe badanie geograficzne. T u właśnie wy
pływa bardzo ważne, występujące również i w geografji zagadnienie tak zwanego determinizmu.
Determ inizm głosi, że wszystkie zjawiska przyrodnicze i społeczne są uwarunkowane koniecznym
i stałym związkiem przyczynowym , wyłączającym wszelkie siły nadnaturalne, celowość, chaotyczność i przypadkowość. Determ inizm zakłada, że każde wydarzenie jest określone wydarze
niami poprzedniem i; wszystko w świecie odbywa się według praw i przyczyn; wszystkie objawy
życia psychicznego i socjalnego i tak zwana „w olna w ola“ człowieka są podporządkowane pewnym
prawom przyczynowości. W przeciwieństwie do tego, indeterm inizm zakłada, że naturalny bieg
rzeczy, t. j. porządek świata w jego całości i objawy życia duchowego w szczególności, nie są
podporządkowane żadnej prawidłowości. Zgodnie z tą teorją, wola ludzka jest zupełnie wolna,
niezależna i może przejawiać się absolutnie, pomimo działających na nią przyczyn. Taki punkt
widzenia nie jest naukowy i przeczy wszystkim zdobyczom techniki i nauki. Bliższe poznanie
przyrody wykazuje, że bieg rzeczy, wszystkie zjawiska rzeczywistości znajdują się w przyczynowej
wzajemnej zależności, posiadają swoje prawidłowości. W szelki czyn, wszelka zmiana znajduje się
w określonym koniecznym związku z innemi czynami i zmianami, naskutek czego odbywa się
w ścisłej kolejności, prawidłowo. Określona przyczyna powoduje określony skutek, który sam
staje się przyczyną nowego zjawiska. Idea prawidłowości jest główną, podstawową ideą, w ysu
waną przez naukowe poznanie, gdyż tylko ścisła znajomość praw wszystkiego istniejącego um ożli
wia naukowe wytłumaczenie obserwowanych zjawisk, a jednocześnie otwiera możliwość pod
porządkowania ich człowiekowi. M aterjalistyczny pogląd na świat wyłącza indeterm inistyczny
punkt widzenia; tam gdzie przerwałaby się nić konieczności i prawidłowości w ydarzeń, tam

GEOGRAFJA JA K O N A U KA

niemożliwe byłoby naukowe poznanie. Ruch, kie
rujący prawam i dialektyki, jest powszechną formą
istnienia materji, przeto cały świat podporządko
w any jest konieczności, jest determinowany.
M am y długi szereg deterministów, poczynając
od Parm enidesa i Dem okryta. Obaj oni uznawali
konieczność nieubłaganą i niezmienną wszyst
kiego, co się dzieje. Przez całe wieki średnie
pod w pływem ojców Kościoła zapanował indeterminizm. Dopiero w X V I I wieku na rozpowszech
nienie determ inizm u w yw arł wielki w pływ an
gielski uczony Hobbes. W edług niego, wszystkie
czyny ludzkie są wywołane koniecznemi przyczy
nami. D o liczby determ inistów należeli też tacy
wielcy m yśliciele, jak Spinoza i Leibnitz. D o ich
liczby zaliczają się też i wielcy m aterjaliści fran
cuscy X V I I I wieku, jak np. Holbach i Helvetius.
D ługi szereg determ inistów nowszych czasów za
myka M arks, Engels, Plechanow i Lenin. R ów 
nież i wśród geografów było niemało determi
nistów najróżnorodniejszych odcieni. D o nich
można zaliczyć Herdera, Ratzla, Reclusa, Vidal
de la Blache’a i in.
N ależy rozróżniać determ inizm m echaniczny
Réné Descartes (Karfezjusz).
od determinizmu dialektycznego. Determ iniści
kierunku mechanicznego twierdzą, że w świecie panuje jedynie abstrakcyjna konieczność, fatalistycznie warunkująca drogę rozwoju przyrody i społeczeństwa i wyłączająca wszelką przy
padkowość i ludzką wolę. T ak pojęty determ inizm nie pozostawiał wcale miejsca dla przew idy
wania wydarzeń, t. j. — jak powiada Plechanow — „nie pozostawiał miejsca dla świadomej hi
storycznej działalności m yślących ludzi“ . Determ inizm dialektyczny nie oznacza wcale fatalizm u,
biernego podporządkowania się nieuniknionemu biegowi w ydarzeń; człowiek jest wolny o tyle,
0 ile jego działalność jest oparta na istotnem zrozumieniu zjawisk przyrody i społeczeństwa.
„K onieczność jest ślepa — powiada Hegel — o tyle, o ile się jej nie rozum ie“ . Dialektyka materjalistyczna, nie negując determ inizm u wszystkich naturalnych i socjalnych procesów i zjawisk,
wskazuje, że w sam ym przyczynow ym porządku świata istnieją pewne warunki dla przejawów
wolności. Zgodnie z takim poglądem , wolność polega na świadomej działalności, skierowanej
do zrealizowania ustalonych praw i tendencyj naturalnego i socjalnego rozwoju.
W iększość geografów stała na stanowisku determinizmu mechanicznego. Również wielu
myślicieli już oddawna, jak np. M ontesquieu, losy historyczne ludzkości wiążą bezpośrednio
Z czynnikami geograficznem i. W edług tego myśliciela, pewne środowisko geograficzne warun
kuje pewne fizyczne i psychiczne cechy ludzi, a te ze swej strony wpływają na ustrój społeczny.
T o ciekawe zagadnienie om ówim y szczegółowo w innem miejscu. Zaznaczym y tu jedynie, że
niektórzy reprezentanci kierunku krajobrazowego, wtłaczając do krajobrazu zjawiska kultury,
Życia psychicznego i życia gospodarczego, przechodzą na stanowisko determ inistów mechanicz
nych. Istnieje też grupa geografów, stojących całkowicie, lub częściowo na stanowisku determ i
nizmu dialektycznego. Należą tu : M ieczników, R eclus, Brunhes, Barrow s, Horrabin, Baranskij
1 inni. Determ inizm dialektyczny nie neguje wcale w pływ ów środowiska geograficznego na życie
IO*

148
psychiczne, socjalne, polityczne i gospodarcze, uważając jednakże, iż środowisko to oddziaływa
przez siły i stosunki wytwórcze, które ze swej strony wywierają znacznie silniejsze w pływ y na te
zjawiska, niż same czynniki geograficzne. „Poznanie wewnętrznej logiki społecznych a głównie
gospodarczych stosunków — powiada Plechanow — jest w tym sam ym stopniu konieczne,
jak poznanie geograficznej podstawy historji powszechnej. T e dwa rodzaje poznania uzupełniają
się nawzajem, a pod ich połączonym naporem otworzą się nawet najbardziej ukryte tajniki historji“ .
Przekonaliśmy się, że w nauce wogóle, a w geografji w szczególności, przedm ioty, zjawiska
i pojęcia mogą być ujmowane w najróżnorodniejszy sposób, a m ianowicie: metafizycznie — dia
lektycznie, analitycznie — syntetycznie, statycznie — dynamicznie i t. d. M ożna również roz
patrywać je idealistycznie i materjalistycznie. A by wyjaśnić dwa biegunowo różne poglądy na świat—
idealistyczny i m aterjalistyczny, m usimy zaznaczyć, że rozróżnia się zwykle dwojakiego rodzaju
zjawiska. Jedne z nich są rozciągłe, zajmują miejsce w przestrzeni i spostrzegam y je zewnętrznemi
zm ysłam i. Są to zjawiska „m aterji“ . Inne nie zajmują żadnego miejsca w przestrzeni, nie można
ich poznać zm ysłam i. Są to zjawiska „d u ch a". Taką jest ludzka m yśl, wola, czucie. W ten sposób
dochodzimy do bardzo ważnego zagadnienia, które od wielu stuleci zajmuje myśl ludzką, które
wytworzyło długi szereg poglądów filozoficznych, które i obecnie jest podstawowem zagadnieniem
wszelkiej nauki — a mianowicie zagadnienia stosunku materji i ducha. M aterjalizm uważa
materję za pierwiastkową podstawę wszelkiego bytu, a idealizm — ducha, ideę. D la materjalistów
duch jest produktem m aterji; dla idealistów materja jest produktem ducha. M aterjaliści twierdzą,
że niema m yśli bez mózgu, jak niema pragnień bez pragnącego organizmu. „D u c h " jest zawsze
mocno związany z „m aterją". Tw ierdzą oni, że zjawiska „du chow e", psychiczne, zjawiska świa
domości są właściwością materji, są jej funkcją. Przedstawiciele natomiast idealizmu przyjmują
ideję za zasadę wszelkiego bytu, postępowania i poznania. C h. W olf tak określa wyznawców
idealizm u: „Idealistam i nazywają się ci, którzy uznają tylko idealne istnienie ciał w umyśle
naszym, ale zaprzeczają realnego istnienia świata i ciał". W edług Baum gartena „idealista uznaje
w tym świecie same tylko du ch y". Oba te poglądy przechodziły długą historję; każdy z nich
posiada szereg odcieni i kierunków.
Ojcem idealizmu filozoficznego jest Platon, zdaniem którego rzeczywiście, objektywnie
istnieją tylko „id eje". Później wyłaniają się w idealizmie takie kierunki, jak: subjektywny, objektyw ny, absolutny, transcendentalny. Subjektyw ny idealizm znalazł najbardziej zakończoną
formę w dziełach biskupa angielskiego Berkeley’a. W edług niego, świat przedm iotowy, niezależny
od naszych spostrzeżeń, nie istnieje; istnieje tylko duch, a wszystko inne to tylko jego wyobra
żenia. W Niemczech Fichte uważał, że bez podmiotu (ducha poznającego) niema przedmiotu
(świata zewnętrznego) i że materja jest wyrazem idei. T aki idealizm doprowadza w rezultacie
do uznawania istnienia jedynie tylko podmiotu. Aczkolwiek objektywny idealizm uznaje istnienie
zewnętrznego świata, lecz istotę jego upatruje nie w materji. Przedstawicielem tego kierunku
był Leibnitz. W yrazicielem zaś idealizmu absolutnego był Hegel, który istotę bytu upatruje
w idei. „P raw dziw y idealizm — powiada on — polega na uznaniu tej praw dy o rzeczach, że te,
jako poszczególne, czyli zmysłowe, są tylko pozorem, zjaw iskiem ". W edług Schellinga ideje są
istotą rzeczy. Schopenhauer uważa świat zewnętrzny za wyobrażenie, objaw bytu niematerjalnego,
w oli; świat więc — to wola i wyobrażenia, a rzecz sama w sobie jest w yśnioną niedorzecznością".
Transcendentalny idealizm otrzym uje najbardziej wyraźną formę u K anta. W edług niego,
świat objektywny (rzecz sama w sobie) istnieje, ale jest niepoznawalny i ma charakter niematerjalny.
Powiada on: „idealizm polega na twierdzeniu, że niema innych istot prócz m yślących; wszelkie
inne rzeczy, które, jak się nam zdaje, postrzegam y zmysłowo, są tylko wyobrażeniam i istot m y
ślących, wyobrażeniam i, którym faktycznie poza tem nie odpowiada żaden przedm iot". W edług
Kanta więc ustrój naszego um ysłu rozstrzyga o tem, co jest prawdą i rzeczywistością. Taki pogląd
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idealistyczny istniał nietylko w filo zofji; jego w pływ prze
jaw iał się również i w geografji. Stojąc na stanowisku, że
nic nie możemy wiedzieć o istocie rzeczy, a tem samem
uniem ożliwiając wogóle poznanie przyrody rzeczy, filo
zof ja idealistyczna może jedynie czynić bardzo znaczne
przeszkody do dalszego rozwoju istotnych zadań nauki.
M aterjalizm , jako teorja filozoficzna, bierze swe początki
u starożytnych filozofów greckich, powstając w jońskich
kolonjach handlowych w V I — V w. przed N . Ch. Wzrost
wytwórczości i związany z tem rozwój stosunków handlo
wych doprowadza do wyzwolenia m yśli z ówczesnych pęt
religijnych. Rozwój handlu w G recji skierował myśl na
poszukiwanie wiedzy, któraby m ogła przyjść z po
mocą w czysto praktycznych potrzebach ówczesnemu spo
łeczeństwu. Religja nie mogła dać odpowiedzi na wszystkie
nurtujące wówczas kwestje, dotyczące otaczającego świata.
M yślenie więc starożytnych filozofów skierowało się na
drogę nauki, opartej na doświadczeniu i obserwacji. W iara
musiała ustąpić m iejsca doświadczeniu i rozumowi. D ąże
nie greckich filozofów do zrozumienia całej różnolitości
wszechświata, uchwycenia prawr zjawisk istniejących i na
dania treści tej różnolitości z punktu widzenia jednolitej
nauki, doprowadza do zagadnienia genezy wszystkiego istnie
jącego, do pytania o „isto cie" rzeczy. Powstaje więc teorja,
według której istotną rzeczywistość świata i ducha tworzy materja. Po pierw szych naiwnych pró
bach filozofji jońskiej, uznających za pram aterję to wodę (T ales), to powietrze (Anaksymenes), to
ogień (Heraklit), antyczna m yśl w osobach Leucyppusa, oraz jego ucznia Dem okryta, przychodzi
do nadzwyczaj śm iałej, jak dla ówczesnych czasów, atomistycznej hipotezy, ucząc, że istotę
bytu tworzą atomy. Hipoteza ta otrzymała naukowe opracowanie dopiero w X V I I I i X I X wieku.
Z punktu widzenia współczesnego przyrodoznawstwa i m aterjalizmu, Leucyppusa-D em okryta
uważa się za twórcę materjalistycznego na świat poglądu. Stoicy przyjm ują za podstawę swych
poglądów filozoficznych m aterjalizm organiczny, twierdząc, że wszechm aterja „p neum a“ jest
równocześnie pierwiastkiem rozum u we wszechświecie. E pikurejczycy przyjęli natomiast ma
terjalizm mechaniczny i atom istyczny w duchu Dem okryta.
Z upadkiem kultury greckiej i rzymskiej upada i materjalizm. W średniowieczu um ysły
opanował całkowicie idealizm filozoficzny, który przyjął form ę scholastyki. Pod naciskiem nowych
kapitalistycznych form produkcji, przychodzących na miejsce rozkładającej się organizacji feu
dalnej, rozpada się i stara scholastyczna ideologja, otwierając drogę nowej m yśli. W Anglji,
gdzie już w X V I wieku kapitalizm zapuścił głębokie korzenie, najpierw spotykam y przedsta
wicieli odradzającego się materjalizmu. M aterjalizm angielski tworzą F . Bacon ( 1 5 6 1 — 1626),
T . Hobbes (158 8 — 1679), J. Locke (16 3 2 — 1704), J . Priestley ( 1 7 3 3 — 1804). Największą rolę
odegrał Hobbes, który uznaje ruch za podstawę w szystkich zjawisk, nie wyłączając psychicznych.
Jest on zdecydowanym i konsekwentnym zwolennikiem mechanicznego materjalizmu, stosując
Zasadę przyczynowości do wytłum aczenia wszelkich zjawisk. Poznanie opiera on na doświadczeniu.
Bacon utrzym ywał, że źródłem i początkiem wszelkiej w iedzy są nauki przyrodnicze, a szu
kanie celowości w przyrodzie powinno być zastąpione badaniem powszechnego prawa przyrody,
t. j. przyczynowości, opartem na rozumie i doświadczeniu. Locke nauczał, że dusza ludzka jest
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czystą kartą (tabula rasa), którą zapisuje dopiero do
świadczenie. K rytykując K artezjusza, neguje on istnie
nie idej wrodzonych. Źródłem poznania jest według
niego doświadczenie.
K rajem , który narówni z Angłją stosunkowo wcze
śnie wstąpił na drogę kapitalistycznego rozwoju, była
Holandja. W początkach X V I I wieku Holandja w y
chodzi zwycięsko ze stuletniej walki, prowadzonej
przez młodą holenderską burżuazję z hiszpańskim de
spotyzmem i klerykalizm em . B yła to prawdziwa rewo
lucja burżuazyjna. W czasie rewolucji rodzi się śm ia
łość ducha, odbywa się zarazem i rewolucja w dziedzi
nie myśli. Takim rewolucjonistą myśli był B . Spinoza
(16 3 2 — 1677), głęboki filozof, wypędzony i wyklęty
przez gminę żydowską za wolnomyślność. Spinoza
tłumaczył świat i wszelki bieg zjawisk naturalnych nie
silami nadprzyrodzonemi, lecz siłami tkwiącemi w isto
cie samego świata. W edług Spinozy, przyroda nie po
siada żadnej zewnętrznej lub ponad nią stojącej przyJohn Locke.
czyny, dlatego więc jest ona absolutnie nieskończona,
nie mająca ani początku, ani końca. G d yb y świat po
siadał początek, to byłby stworzony przez coś inne, poza nim stojące. Cała nauka Spinozy
ma wyraźny m onistyczny i m aterjalistyczny charakter. Porządek i związek rzeczy jest ten sam,
co porządek i związek idej. W świecie odbywa się wszystko siłą konieczności, przeto o jakiejkol
wiek celowości nie może być mowy. Sam a idea celowości powstaje tylko z powodu nieznajo
mości koniecznych przyczyn; kiedy zaś m yślim y jaśniej i głębiej, wówczas spostrzegam y koniecz
ność wszystkiego odbywającego się. Filozofja Spinozy w ywarła znaczny w pływ na materjalizm
X V I I I wieku (Toland-D iderot), a także na materjalizm X I X wieku (Feuerbach, M arks i Engels).
Prócz tego filozofja Spinozy, interpretowana w duchu panteistycznym, miała w pływ i na takich
myślicieli, jak Goethe i Schelling.
W raz Z ostatecznym upadkiem feudalnego społeczeństwa, materjalizm toruje sobie drogę
i do innych krajów Europy. W X V I I I wieku we Fran cji w wysokim stopniu obostrzył się anta
gonizm między feudalnemi klasami i rosnącą potęgą burżuazji. Rw ąca się do władzy burżuazja
Z całą siłą zwraca się przeciw ideologicznym podwalinom „starego porządku“ . Francuscy materjaliści występują w roli ideologów rewolucji, burzycieli autorytetów starego, umierającego społe
czeństwa. Prekursorem materjalizmu francuskiego był P. G assendi (15 9 2 — 16 55). Odrzucając
naukę Arystotelesa, przyjm uje on system Kopernika, negując filozofję K artezjusza, występuje
jako gorący zwolennik materjalizmu. N ie uznaje on istnienia wrodzonych idej, przyznając pierw 
szeństwo czuciom, które powodują w nas pewne przedstawienia. Rzeczy zewnętrzne składają się
Z atomów, t. j. najdrobniejszych niedzielących się cząstek materji. W ten sposób odradza on
atomistyczną teorję Dem okryta i Epikura. G łów nym i przedstawicielam i nowego materjalizmu
we Francji b yli: Lam ettrie, D iderot, Holbach i Helvetius. J. Lam ettrie (17 0 9 — 17 5 1) , bojowy
przedstawiciel materjalizmu, walczył przeciw idealizmowi, spirytualizm owi i religji. Ogłoszona
w 179 7 roku jego praca „Człow iek-m aszyna“ spowodowała silne prześladowania, zm uszając go
do wyem igrowania do Berlina. Lam ettrie nazywa człowieka maszyną, która sama w praw ia się
w ruch ; udowadnia on, że „d u sza“ , świadomość nie jest substancją, lecz tylko osobliwą swo
istością, aktywnemi elementami ciała. Czucia są jedynem i źródłami wszelkiego poznania; bez
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czucia niema duszy. Dusza to mózg, w którym
koncentrują się wszystkie n erw y; jedyną sub
stancją jest materja. D . Diderot ( 1 7 1 3 — 1784)
w sw ym rozwoju przechodzi ciekawą ewolucję
od katolicyzm u do ateizmu i od idealizm u do
wojującego m aterjalizmu. Z a swój słynny „ L is t
0 ślepcach“ był więziony. Uważając za źródło
naszego poznania zdolność czucia, Diderot uważa
materję za jedyną przyczynę naszych czuć i za
jedyną substancję. „D u sz a " jest jedynie łączno
ścią czuć; rozum jest uniwersalnem czuciem,
koordynującem objaw y innych czuć. Materjalny człowiek jest częścią przyrody. M aterji
jest swoista nietylko rozciągłość, jak uczył S p i
noza, lecz i ruch. P. Holbach ( 17 2 3 — 1789),
dzięki swej wielkiej erudycji i pracowitości,
ogarnął w jeden harm onijny system at wszystkie
materjalistyczne poglądy swego czasu, tak w dzie
dzinie przyrodoznawstwa, jak i psychologji,
etyki, polityki i religji. D la Holbacha świat jest
jednym wielkim mechanizmem, a wszelkie sta
wanie jest przyciąganiem i odpychaniem ato
mów. Istotę przyrody tworzy ruch materji, niemający ani początku, ani końca, którego połącze
nia, przekształcenia i rozkład tworzą całą różnolitość zm ieniających się zjawisk przyrody. M a
terja rządzona jest nieprzerwanym łańcuchem praw i skutków, prawam i inercji, przyciągania, odpy
chania i samozachowywania. Poza tym wiecznie praw idłow ym ruchem przyrody niemożliwe jest
wszelkie inne istnienie. D usza jest jedynie swoistym przejawem materji, poza nią nieistniejąca.
Wszelkie idealistyczne, m etafizyczne, teologiczne pojęcia są tylko wytworam i naszej wyobraźni.
K . Helvetius ( 1 7 1 5 — 17 7 1) w ydał książkę „O du ch u", która za ostre ataki na despotyzm władzy
1 K ościół została spalona. W swych poglądach filozoficznych H elvetius sprowadza całe życie du
chowe do czuć, których stopień doskonałości uzależnia od cielesnych organów. Uznaje on również,
Że w potrzebach zaspokojenia głodu, pragnienia i t. p. trzeba szukać przyczyn, które zmuszają
ludzi do obrabiania ziemi, łączenia się w społeczne grupy i zawierania między sobą umów. Sto
sunkowo niski poziom rozwoju nauk przyrodniczych w X V I — X V I I I w. nadawał materjalizmowi
angielskiemu i francuskiem u charakter m etafizyczny i mechaniczny. M aterjaliści tego czasu
sprowadzali złożoną sferę zjawisk chem icznych i organicznych do mechaniki. Tego rodzaju
materjalizm związany jest z pojęciem najprostszych, absolutnie niepodzielnych i niezmiennych
cząsteczek materji. W szystko tłumaczono ilościowem i zmianami w liczbie i przestrzennem ugru
powaniu, tem też tłumaczono i wszystkie jakościowe zm iany. Ja k wiadomo, w rzeczywistości
takie absolutne niezmienne cząsteczki m aterji wcale nie istnieją. Rozwój m aterji postępuje od
form najprostszych do złożonych, lecz absolutnie proste nigdzie nie istnieje. Rozwój materji,
jak przedstawiali sobie pierw si m aterjaliści, nie jest zwykłem sumowaniem jej części; on odbywa
się drogą coraz większego skupiania i zmieniania się drogą walki przeciwieństw i przejścia do
nowych, bardziej złożonych form , naskutek syntezy osobnych prostszych części, z których układa
się ta nowa forma. D la nich więc obca była idea rozwoju w przyrodzie i w społeczeństwie; upatry
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wali oni poruszającą siłę historycznego procesu nie
w rozwoju sił wytwórczych, lecz w zdobyczach i potę
dze rozumu ludzkiego. Błędy materjalistów X V I I I wieku
popełniają niektórzy uczeni i filozofowie również
w najnowszych czasach, tworząc szeregi odradzają
cych się mechanistów. W spółcześni mechaniści cha
rakteryzują się w zakresie nauk społecznych dąże
niem do negowania swoistości społecznych procesów
rozwojowych. Tłum aczą oni życie społeczne to fizjologją, to darwinizm em, nie rozumiejąc swoistości spo
łecznych prawidłowości. M echanistyczny kierunek
przeniknął również i do dziedziny geografji, gdzie prze
jawia się w dążeniach do sprowadzenia wielu objawów
życia społecznego do bezpośrednich wpływów geogra
ficznego krajobrazu.
W X I X wieku rozwój sił wytw órczych odbywa się
nadzwyczaj szybko. Szukając oparcia w nauce, kapita
lizm powoduje bardzo znaczny postęp przyrodoznaw
stwa. Prawie równoczesne wystąpienie K . Darwina
Piotr Gassendi.
. i A . W allace’a w 1858-59 roku znamionowało osta
teczne zwycięstwo teorji ewolucji w biologji. Zw ycię
stwo ewolucji nie oznaczało tylko przewrotu w nauce, lecz miało pierwszorzędne znaczenie
społeczne; oznaczało ono emancypację naukowego na świat poglądu z pod w pływów teologicz
nego i metafizycznego myślenia, odziedziczonego po średniowieczu. „D arw in — powiada
Engels — zadał wielki cios m etafizycznym poglądom na przyrodę, udowodniwszy, że cały
współczesny świat organiczny, roślinny i zwierzęcy, a przeto i człowiek, są produktami pro
cesów rozwojowych, odbywających się w ciągu m iljonów lat“ . Tak więc w toku rozwoju
samego społeczeństwa wytw orzyły się odpowiednie socjalne warunki i przesłanki nau
kowe dla powstawania wyższego stopnia w rozwoju materjalizmu. N ow ą epokę materjalizmu
otwiera niemiecki filozof Ludw ik Feuerbach (1804— 1872). Będąc uczniem Hegla i należąc do
tak zwanych młodoheglistów, Feuerbach od 1840 roku rozpoczyna zawziętą walkę z idealistycznemi i teologicznemi kierunkami. Jego praca „Isto ta chrześcijaństwa“ wywołała cały przewrót
w umysłach ówczesnej postępowej inteligencji niemieckiej. W swoich poglądach filozoficznych
Feuerbach wychodzi Z założenia o realności zewnętrznego świata, niezależnego od świadomości.
Jedynem i objektami nauki są przyroda i człowiek; przyroda istnieje niezależnie od wszelkiej
filozofji, ona stanowi podstawę bytu ludzi. Poza przyrodą i człowiekiem niema nic. Następnie,
Z punktu widzenia Feuerbacha, istnieje nie człowiek dla idei, ale idea dla człowieka. Ludzkie
potrzeby, szczęście człowieka, jego rozwój, jego wolność — oto co winno być celem naszych
w ysiłków i dążeń. Ponadto — powiada Feuerbach — „ja tworzę nie przedm ioty z idej, lecz od
wrotnie, ideje z przedm iotów“ . W swych m aterjalistycznych poglądach na społeczeństwo, byt
i poznanie, Feuerbach zatrzymuje się jednakże w połowie drogi. W edług niego myślenie wyrasta
ze wspólności czuć i obcowania ludzi; człowiek może m yśleć tylko w połączeniu z innym czło
wiekiem. K w estję myślenia więc rozwiązuje on w duchu idealistycznym. Ponadto słabą stronę ma
terjalizmu Feuerbacha stanowi jego antyhistoryczność, gdyż nie wyzyskał on dialektyki
Hegla, ale ją poprostu odrzucił, odcinając sobie tem drogę dla urobienia historyczno-materjalnego
poglądu na życie społeczne.
Istotnym i twórcami nowego m aterjalizmu są M arks i Engels, którzy na podwalinach starego
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materializmu zbudowali zupełnie nowy gmach
głębokiego filozoficznego poglądu
na przy
rodę i społeczeństwo. W tym gmachu materia
lizm filozoficzny uzyskał swój najwyższy 1 naj
bardziej skończony wyraz.
M aterjalizm współczesny, zbudowany przez
M arksa i Engelsa, nosi nazwę materjalizmu
dialektycznego lub dziejowego. M aterjalizm Marksa-Engelsa, rozwinięty później przez Kautsky'ego, Plechanowa, Lenina, Lafargue'a, Bucharina, D eborina, K elles-K rauza, Krzyw ickiego
i in., jest filozoficzną nauką, twierdzącą, że u pod
staw wszelkiego życia i ducha znajduje się materja. D ialektyczny m aterjalizm przeciwstawia się
przedewszystkiem idealizm owi filozoficznem u,
twierdzącemu, że istnieje pierwszeństwo ducha
nad materją. M aterjalizm dialektyczny łączy
w jedną całość socjologję i ekonomję polityczną;
obejmuje on nauki przyrodnicze, społecznoekonomiczne, historyczne, jak również i geogra
ficzne. D ialektyczny m aterjalizm jest filozofją
marksizmu. W ten sposób materjalizm dialek
tyczny przedstawia pojęcie znacznie szersze, niż
materjalizm dziejowy, który ustanawia prawa
historycznego rozwoju społeczeństwa ludzkiego.
Nazywa się on dialektycznym z tego względu,
że M arks do budow y filozofji materjalistycznej stosuje odpowiednio przerobioną heglowską
metodę dialektyczną. M etoda ta, wprowadzona do materjalizmu, daje możność rozpatry
wania każdego zjawiska nie zosobna, lecz w ogólnym łańcuchu przyczyn i skutków, nie
w stanie absolutnego spokoju, lecz w ruchu, pełnym przeciwieństw, przeczeń i walki. Sto
sując tę metodę, M arks zrozumiał, że do rozwijającego się zjawiska niezawsze mogą być
stosowane zwykłe m etody i pojęcia, zrozumiał, że to, co dziś jest pożyteczne, jutro może
stać się szkodliwe, a to, co obecnie jest istotne, w przyszłości może przekształcić się
w nieistotne. W istocie rzeczy, idealistyczna filozofją H egla została przez M arksa natchniona
myślą materjalistyczną i stała się, jak ją słusznie nazywają, „algebrą rew olucji“ . Istotnie,
wglądając w każde zjawisko przyrody lub społeczeństwa, spostrzegam y, że, rozwijając się,
zmienia ono swoją form ę, aż wreszcie, zanikając, daje miejsce nowemu zjawisku, nowemu
życiu. Zachodzi to w całem życiu roślinnem i zwierzęcem, w historji ludzkości, gdzie gromadzące
się napozór drobne i niezauważalne zm iany w życiu gospodarczem doprowadzają w rezultacie
do takich przeciwieństw, które wcześniej czy później w yw ołują w ybuch, konieczność zmian całego
układu życia ludzkiego. W ten sposób, w odróżnieniu od m aterjalizm u mechanicznego, M arks
po raz pierw szy zastosował materjalistyczną filozofję do tłumaczenia nietylko zjawisk przyrody,
lecz i historji ludzkiej. M aterjalizm dialektyczny można w ięc sprowadzić do następujących
Zasad: 1) M aterja jest objektywną realnością, istniejącą niezależnie od nas i odbijającą się jedynie
w naszej świadomości. 2) R uch jest form ą istnienia m aterji. 3) N iem a m aterji bez ruchu, jak
ruchu bez m aterji. 4) Przyjm ując różnorodne form y, m aterja ruchom a w procesie swego roz
woju przechodzi Z jednego stanu w drugi. 5) Św iat stanowi jedną materjalną całość, w której
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wszystkie części związane są między sobą. Podstawę
dialektycznego materializmu stanowi materja i dialektyka. Aczkolwiek te dwa pojęcia są różne, to jednak
organicznie są związane ze sobą i warunkują się wza
jemnie. Również materjalizm dialektyczny i materjalizm
dziejowy stanowią jedną nierozerwalną całość i dają
jeden filozoficzny pogląd na przyrodę i społeczeństwo.
Podstawowem zagadnieniem filozofji i każdej nauki
jest stosunek świadomości do bytu, podmiotu do
przedmiotu, świata zewnętrznego do wewnętrznego,
a więc kwestja stosunku materji i ducha. Odpowied
nie rozstrzygnięcie tego zagadnienia określa samą treść
danej filozofji i nadaje jej charakter idealistyczny lub
materjalistyczny. „Filozofow ie podzielili się — powiada
Engels — na dwa wielkie obozy, odpowiednio do tego,
jak odpowiadali na to pytanie. C i, którzy twierdzili, że
duch istnieje przed przyrodą, stworzyli obóz ideali
styczny. Natom iast ci, którzy za początek uznawali
przyrodę, przyłączyli się do różnych kierunków materjalistycznych. N ic więcej ponad to nie zawierają w so
bie w yrazy: idealizm i m aterjalizm ". Przedewszystkiem
musim y w yjaśnić, co należy rozumieć przez materję.
„Pom iędzy sprawami — powiada M . Heilpern — które
zawsze najbardziej zajmowały badawczy i spekulacyjny um ysł ludzki, jedną z najważniejszych,
najbardziej zasadniczych stanowi pytanie, czem jest materja, czem jest owa treść wszystkiego,
co nas otacza, istota, z której utworzone są wszystkie ciała niebieskie, wszystkie oddzielne ich
części, wszystkie przedm ioty, które poznajemy zm ysłam i, nasze wreszcie ciało". Otóż materja
w filozoficznem znaczeniu jest to objektywna realność, która dana jest człowiekowi w jego czuciach i istnieje niezależnie od niego. Takie szerokie filozoficzne określenie materji, wyrażające
objektywną realność świata zewnętrznego, należy odróżniać od przyrodniczo-naukowego pojęcia
0 istocie materji. W tem pojęciu materją jest to, z czego składają się ciała. Pojęcie o naturze materji
1 ilości pierwiastków zmienia się wraz Z postępem nauki, czyli określa się w danej epoce stopniem
rozwoju nauki, jest przeto czasowym historycznym kresem na ogólnej drodze poznania przez
człowieka materjalnej przyrody. Takim czasowym okresem w X V I I I w. była teorja moleku
larn a; w X I X wieku teorja atomistyczna, na której opierano wszystkie zasadnicze pojęcia ów
czesnej w iedzy; w X X wieku na miejscu atomu, uważanego dotychczas za najdrobniejszą, nie
podzielną cząstkę materji, stanął daleko drobniejszy elektron. Stąd wynika, że nauka o materji
i jej budowie jest jedynie względnem przybliżeniem do objektywnej rzeczywistości, która nigdy
nie może być wyczerpana do końca. „Elektron — powiada Lenin — jest również niewyczerpalny,
jak i atom, przyroda jest nieskończona, lecz nieskończenie istnieje, i tylko to jedynie kategoryczne,
jedynie bezwarunkowe uznanie jej istnienia poza świadomością i zm ysłam i człowieka odróżnia
materjalizm dialektyczny od realistycznego agnostycyzmu i idealizm u". Znaczenie takiego cza
sowego, względnego poznania materji M . Heilpern przedstawia następująco: „ Z pozornego
chaosu, który teorja elektronów, jak się narazie zdawało, do nauki wprowadzała, wyłania się
wspaniała jednolitość zjawisk przyrody, której zrozumienie i stwierdzenie pozostanie już na zawsze
własnością nauki, choćby w dalszym jej rozwoju samo pojęcie elektronów zostało zastąpione
inną teorją, wiodącą na szerszą i jaśniejszą drogę, po której w ciągłej pogoni za prawdą kroczym y
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w każdym razie coraz szybszym , a pewniejszym krokiem.
B o prawda owa jest może ideałem dla nas niedościgłym,
lecz coraz bardziej porywającym , coraz b liższy m ...“ K o n 
tynuując nasze rozważania o stosunku materji i ducha,
m usim y zaznaczyć, że w naszej świadomości odnajdujemy
określoną treść — przedstawienia, wyobrażenia, pojęcia,
ideje o w łaściwościach materji, rzeczy i o stosunkach
m iędzy niemi. Powstaje wobec tego pytanie, czy forma
i treść naszej świadom ości, naszego myślenia, jest uwarun
kowana daną zewnętrzną, realną, materjalną rzeczywisto
ścią, której odzwierciedleniem jest nasze myślenie, czy
też treść i prawa naszego myślenia powinny być rozpa
trywane zupełnie odrębnie od tej rzeczywistości, jako zu
pełnie niezależnej i niczem nieuwarunkowanej od zewnątrz?
Filozofja idealistyczna odpowiada na to, że znajdujące
się w naszej świadom ości pojęcia o zewnętrznym świecie
rzeczy i zjawisk są absolutnie wolne, są niezależnemi w y
Alfred Wallace.
tworami naszego rozum u. T w ierdzi ona też, że naszej
świadomości nie są swoiste ani prawidłowość, ani przyczynowość, że nasza m yślowa zdolność sama nakłada na przyrodę swe form y i prawa, że
„rozum — jak powiada K an t — dyktuje przyrodzie praw a“ . W przeciwieństwie do takich
idealistycznych poglądów, które upatrują przyrodę i jej prawa, jako produkt ducha, materjalizm dialektyczny udowadnia, że nasza świadom ość, nasze myślenie, jest jedynie od
biciem świata zewnętrznego. Naukowe prawa zaś, tworzące treść naszej świadomości, są
właściwie prawam i samej przyrody, nasz rozum je tylko odnajduje i wyjawia. M aterjalizm ,
jak to mylnie niektórzy niem aterjaliści twierdzą, udowadnia nie tożsamość myślenia i bytu,
lecz ich jedność, ich nierozerwalny związek. N a to zagadnienie M arks daje w swem dziele
„K rytyk a ekonomji politycznej“ następującą odpow iedź: „Całokształt stosunków produkcji
tworzy ekonomiczną budowę społeczeństwa, realną podstawę, na której wznosi się nadbudowa
prawna i której odpowiadają pewne form y świadomości. Proces życia społecznego, politycznego
i umysłowego jest uwarunkowany sposobem produkcji, życia materjalnego wogóle. N ie świado
mość ludzi określa ich byt, lecz ich byt społeczny określa ich św iadom ość“ . Dialektyczny materja
lizm może być stosowany tak do nauk przyrodniczych, jak i do nauk społecznych, gdyż społe
czeństwo jest częścią przyrody, bowiem powstaje ono na określonym stopniu jej rozwoju. P rzy
roda, jak mało kto już tego nie uznaje, w rzeczywistości nieustannie się rozwija i ma swoją historję,
tak samo jak i społeczeństwo. A więc m aterjalizm dialektyczny w jednakowym stopniu winien
być stosowany do wszystkich dziedzin wiedzy.
D ziejow y materjalizm, jako metoda, form ułuje założenia, na podstawie których można
naukowo badać rozwój społeczeństwa. Ustanaw ia on, że rozwój ten odbywa się według pewnych
praw, tak samo jak rozwój przyrody. M aterjalizm przedstawia ten rozwój w sposób następujący.
Powstające na pewnym stopniu rozwoju przyrody społeczeństwo rozpoczyna swe życie walką
Z przyrodą. Walka ta trwa przez całą jego historję, a prowadzi się ją przy pomocy narzędzi pracy,
najpierw bardzo prostych i nielicznych. W tej walce ogromne znaczenie miało otaczające środo
wisko geograficzne. „O ddziaływ ając swem i poruszeniam i na przyrodę zewnętrzną i zmieniając
ją — powiada M arks — człowiek zmienia zarazem i swoją własną naturę“ . W tych kilku słowach
tkwi głęboka myśl, wykazująca w pełni znaczenie środowiska geograficznego i wyjaśnienie tego
odwiecznego związku, jaki istnieje między człowiekiem i przyrodą. T a m yśl M arksa powinna

i

56

S T A N ISŁA W NOW AKOW SKI

być dla każdego geografa drogowskazem we wszyst
kich badaniach socjogeograficznych.
W procesie rozwoju wytwórczości ustalają się mię
dzy ludźmi określone stosunki, bez których proces ten
byłby niem ożliwy. Takie stosunki nazywają się wytwórczemi, a ich łączność tworzy strukturę gospodar
czą. W ytwórczość określają na każdym stopniu jej roz
woju siły wytwórcze, czyli produkcyjne. S iły te są dwo
jakiego rodzaju: rzeczowe i osobowe. Rzeczowe siły
składają się z sił przyrody (środowiska geograficznego)
i narzędzi pracy, a więc są to: ziemia, woda, klimat,
ukształtowanie powierzchni, surowce, narzędzia pracy
i maszyny. Osobowe siły produkcyjne stanowią: ro
botnicy, uczeni, technicy i t. p. Struktura gospodar
cza, ogarniając stosunki ludzi między sobą w procesie
wytwórczości, wym iany i podziału, stanowi podstawę
bytu. Wszelkie zm iany podstawy określają odpowied
nie zmiany w politycznych, prawnych i ideologicz
nych stosunkach społeczeństwa, które w stosunku do
podstawy przedstawiają pochodne nadbudowy. D ecy
dujące znaczenie ekonomicznej podstawy w rozwoju
społeczeństwa nie wyłącza wcale odwrotnego od
działywania „n ad bu d ow y" na podstawę. T ę bardzo ważną zasadę materjalizmu dziejowego
wyjaśnia Engels w jednym ze sw ych listów następująco: „W edług m aterjalistycznego pojmo
wania dziejów, produkcja i reprodukcja rzeczywistego życia określa w ostatniej instancji
bieg historji. Ani M arks, ani ja nie stwierdziliśm y nic więcej. K to tedy przekręca zdanie nasze
tak, jakobyśm y mówili, że jedynie rozstrzygające są czynniki ekonomiczne, ten zmienia je
w nic niemówiący, abstrakcyjny, niedorzeczny frazes. Stan ekonomiczny jest podstawą, ale
różne części nadbudowy, polityczne form y walki klasowej i jej wyniki — ustawy — wprowadzone
przez zwycięską klasę po w ygranym boju i t. p., form y prawne, a wręcz nawet i same odbicia
tej walki w mózgach jej uczestników, dalej, teorje polityczne, prawne i filozoficzne, wreszcie
poglądy religijne i rozsnuwanie ich w całe system aty dogmatów, wszystko to ma w pływ na prze
bieg walk historycznych, a w wielu wypadkach określa przeważnie ich form ę. We wzajemnem
oddziaływaniu na siebie wszystkich tych czynników, wśród nieskończonego mnóstwa zjawisk,
t. zw. przypadkowości, t. j. rzeczy i wypadków, stojących w tak dalekim związku wewnętrznym,
że można go za nieistniejący uważać — sam jeden tylko ruch ekonomiczny przedstawia się
ostatecznie jako coś koniecznego... Sam i tworzym y sobie swe dzieje, ale pod ściśle określonemi
warunkami. Pom iędzy niemi ekonomiczne są ostatecznie rozstrzygające, ale i polityczne i t. p.,
ba, nawet usadowione w głowach ludzkich, jak nocne strachy, tradycje, grają pewną rolę, chociaż
nie stanow czą... Tak przebiega dotychczasowa historja, na kształt procesu naturalnego, i podlega
istotnie tym samym praw om ... Całokształt techniki danego społeczeństwa określa także, według
naszego pojęcia, sposób w ym iany, podział produktów i tem sam em , po upadku społeczeństwa
rodowego — podział na klasy, a więc stosunki przem ocy pańskiej i niewolnictwa, a wraz z niemi
i samo państwo, politykę, prawo i t. p. W arunki ekonomiczne obejm ują nadto i podłoże geogra
ficzne, na którem rozgrywają się dzieje, wreszcie pozostałości dawniejszych epok rozwoju, które
dotąd przetrw ały... i, rzecz prosta, środowisko, otaczające od zewnątrz tę form ę istnienia spo
łecznego".
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D ialektyczny więc charakter historycznego rozwoju
społeczeństwa sprowadza się do współdziałania podstawy
1 nadbudow y, przy określającem znaczeniu podstawy. Pod
stawa ekonomiczna bezpośrednio określa podział społe
czeństwa na klasy. K lasa jest to określona grupa społeczna,
której członkowie zajm ują jednakowe stanowisko w proce
sie w ytw órczości, a więc pod względem ekonomicznym
są podobni do siebie. W ielu uczonych już przed M arksem
wspom inało o walce klas i o znaczeniu ich w społeczeń
stwie. T ak np. M acchiavelli pierwszy zauważył znaczenie
walki klasowej w historji i w swej „H istorji Floren cji"
tłumaczył przem iany w politycznym ustroju Florencji
ekonomicznemi przyczynam i — walkę feudałów z miejskiem kupiectwem , a następnie handlowo-przemysłowej
arystokracji z masa drobnych rzem ieślników i robotni
ków. Jednakże nikt przed M arksem nie wysnuł żadnych
głębszych wniosków, nie w yprowadził ostatecznych uogól
nień i nie doprowadził do pojęcia prawa rozwoju społecz
nego. Pojęcie klasy i walki klasowej jest jedną z najwięk
szych zasług M arksa, który je wprowadził do poznania
biegu procesu historycznego. Od czasu upadku społeczeństwa rodowego i pojawienia się klas spo
łecznych i ich przeciwieństw, państwowy układ, norm y prawne, pojęcia, m oralności t .p . nabierają
charakteru klasowego, najczęściej nawet nieświadomie dla członków danej klasy. W ten sposób so
cjalna struktura społeczeństwa bezpośrednio określa charakter nadbudowy politycznej i w końcowym
rezultacie ideologję klas. „M aterjalistyczne pojmowanie dziejów — powiada Engels — wychodzi
Z założenia, że produkcja, a obok niej wym iana jej produktów, stanowi podstawę każdego ustroju
społecznego, że w każdem społeczeństwie, powstającem z biegiem dziejów, podział produktów
i wynikający z niego podział społeczeństwa na klasy lub stany zależy od tego, co i jak się wytwarza
i w jaki sposób odbywa się wym iana produktów. W ynika stąd, że ostatnich przyczyn wszelkich
zmian społecznych i przewrotów politycznych należy szukać nie w głowach ludzi i nie w ich
wzrastającem zrozumieniu wiecznej praw dy i sprawiedliwości, lecz w zmianach systemów pro
dukcji i w ym iany; należy ich szukać nie w filozofji, lecz w ekonomji danej epoki. Budząca się
świadomość, że istniejące urządzenia społeczne są nierozumne i niesprawiedliwe, że rozum stał
się niedorzecznością, dobrodziejstwo zaś utrapieniem , jest tylko oznaką, że w metodach produkcji
i w form ach w ym iany nastąpiły niepostrzeżenie zm iany“ .
Zm iany ekonomicznej podstaw y społeczeństwa uwarunkowują się rozwojem sił wytwórczych,
które należy rozumieć jako łączność środków wytwórczości i siły roboczej, działających we wszel
kiej materjalnej wytwórczości. Łączności takiej nie można jednakże traktować mechanistycznie,
czyli odrywając jedno od drugiego. S iły produkcyjne społeczeństwa z biegiem czasu wzrastają.
Wzrost ten odbywa się dzięki rozszerzeniu handlu i w ym iany, nowym wynalazkom technicznym,
większej sprawności i udoskonaleniu organizacji pracy zbiorowej. W raz ze zmianą sił wytwórczych
zmienia się materjalna podstawa życia społecznego. Rozwój sił w ytw órczych w ramach danej
struktury odbywa się po wzrastającej linji, póki tokowi tego rozwoju nie stają na przeszkodzie
istniejące stosunki wytwórcze. Otóż w pewnym momencie, na określonym stopniu rozwoju
życia gospodarczego, wyłaniają się przeciwieństwa między siłam i a istniejącem i stosunkami
wytwórczem i. W takim momencie dawny podział społeczeństwa na klasy, dawne prawa i ideologja
przestają już odpowiadać interesom społeczeństwa. S iły więc wytwórcze i stosunki wytwórcze
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przeciwstawiają się sobie, czyli nadbudowa społeczna
nie odpowiada już podstawie materjalnej. Takie przeci
wieństwa występują w przeciągu całej historji ludzkiej,
przyjm ując form ę walk klasowych. Że dążenia członków
danego społeczeństwa są sprzeczne, że społeczne życie
jest pełne przeciwieństw, że historja nam wykazuje nietylko walki między narodami, ale i walki wewnątrz naro
dów, że po okresach rozkwitu następują okresy kryzysów
i zastoju, są to fakty ogólnie znane. T y m faktom materjalizm dal logiczne wytłum aczenie, szukając ich źró
deł w przeciwieństwie interesów klasowych. „H istorja
wszystkich dotychczasowych społeczeństw — twierdzi
M arks — jest historją walk klasowych. W olny i niewol
nik, patrycjusz i plebejusz, pan i poddany, cechowy maj
ster i czeladnik, ciemiężca i uciśniony — pozostawali
w wiecznym antagonizmie, prowadząc skrycie lub jaw
nie ustawiczną przeciw sobie walkę dopóty, aż się ona
kończyła rewolucyjnem przetworzeniem całego społe
czeństwa, lub też wspólną zgubą walczących klas.
W dawnych okresach historycznych napotykamy prawie
M . I. Buchann.
wszędzie w yraźny podział społeczeństwa na rozmaite
stany, które tworzą całą drabinę przeróżnych stanowisk
społecznych. W starożytnym Rzym ie widzim y patrycjuszów, rycerzy, plebejuszów, niewolni
ków ; w wiekach średnich mamy panów feudalnych, wasalów, majstrów cechowych, czeladź,
poddanych, a oprócz tego w każdym prawie z tych stanów istnieje jeszcze specjalne stopniowa
nie. Z upadku feudalnego (średniowiecznego) ustroju wyrastająca współczesna społeczność
mieszczańska (burżuazyjna) nie zniosła antagonizmu klas“ .
Każdem u socjalno-ekonomicznemu i politycznem u ustrojowi odpowiada swoisty „stan
um ysłów “ , pojęć i poglądów, określony charakter obyczajów i nastrojów, swoista jest i tak zwana
„psychika społeczna“ . Społeczeństwo jednakże nie jest jednolite, a w swej strukturze składa się,
jak wykazaliśm y, z pewnych klas społecznych, przeto i „p sych ika" nie jest jednorodna, w spo
łeczeństwie klasowem jest ona odmienna dla każdej klasy, gdyż miejsce zajmowane przez klasę
w danem społeczeństwie i walka klasowa wytwarzają psychologję klasową, wytwarzają specy
ficzną swoistość myślenia i ujmowania wszystkiego z punktu widzenia swej klasy, swego spo
łecznego bytu. W ten sposób w podstawie procesu rozwoju świadomości, myślenia, znajduje się
rozwój stosunków wytwórczych, rozwój czynników m aterjalnych. Zgodnie z teorją dziejowego
materjalizmu, „id e je " nie powstają samorzutnie, lecz uwarunkowują się pewnemi przyczynam i,
znajdującem i się poza „ludzką głow ą", poza ludzką psychiką, czyli „b y t określa świadom ość“ .
„C z y ż historja rozwoju idej — mówi M arks — nie dowodzi tego, że wraz z produkcją materjalną
przekształca się i duchowa? Ideje, panujące w pewnym czasie, są tylko ideami klasy panującej.
M ów i się o ideach, rewolucjonizujących całe społeczeństwo, przez co stwierdza się tylko fakt, że
wewnątrz starego społeczeństwa powstały pierwiastki nowego, że wraz z zanikiem dawnych
warunków życia zamierają też i dawne ideje“ .
Tak ujęty materjalizm dziejowy usuwa dwa zasadnicze błędy poprzednich teoryj historycz
nych, wychodzących z założeń idealistycznych. Po pierwsze te teorje obejm owały głównie ideowe
m otywy historycznie działających ludzi, nie wnikając zupełnie w to, czem te m otywy uwarunko
wują się, nie badając objektywnej prawidłowości rozwoju stosunków społecznych, nie w głę
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biając się w te fakty, że źródło tych stosunków tkwi w stopniu materjalnej produkcji. Po drugie,
teorje te pozostawiały na uboczu aktywność mas społecznych i warunków ich życia. M aterjalizm
bynajm niej nie przeczy temu, że ludzie sami tworzą swoją historję. Świadczą o tem chociażby
następujące słowa E ngelsa: „L u d zie tworzą sobie swoją historję, jakikolwiek byłby jej wynik
ostateczny, a tworzą w ten sposób, że każdy dąży do swoich świadomie obranych celów, a wyniki
w oli jednostkowej, działającej w najrozmaitszych kierunkach, oraz różnorodnych w pływów na
świat zewnętrzny — stanowią właśnie historję. W szystko więc zależy od tego, czego chce wielka
liczba jednostek. Pytanie tylko: jakie siły rozpędowe działają poza temi pobudkami, jakie przy
czyny historyczne przetwarzają się w umysłach ludzi działających na pobudki ich d z iałań ...“
Takie zasady dziejowego m aterjalizmu wyłączają subjektywny, idealistyczny pogląd na
proces historyczny. Subjektyw ny czynnik, t. j. świadomość ludzi, jak już wykazaliśm y, nie
wątpliwie odgryw a aktywną rolę w procesach dziejowych, będąc jednakże jednocześnie określany
ekonomicznemi, t. j. objektywnem i, czyli materjalnemi przyczynami. Dlatego więc punkt w i
dzenia dziejowego materjalizmu na proces historyczny jest nie subjektywny, lecz objektywny,
oparty na poznaniu historycznego procesu rozwoju ludzkości. Zasadnicze założenie m aterjalizmu
dziejowego polega na tem, że rozwój materjalnych sił wytwórczych przedstawia jedyną podsta
wową przyczynę historycznego rozwoju i dlatego taki pogląd jest nazwany m aterjahstycznym
lub m onistycznym .
M aterjalizm dialektyczny dość często jest niesłusznie mieszany z materjalizmem ekonomicz
nym . Jest to poprostu świadome lub nieświadome nieporozumienie. Ekonomiczny materjalizm
przedstawia jednostronne mechaniczne rozumienie historycznego procesu. W ychodzi on z tej
fałszywej zasady, że jakoby marksizm uznaje w ekonomice jedyną siłę w społecznym rozwoju
i zupełnie odrzuca rolę nadbudowy 1 ideologji w tym rozwoju. M arks i Engels nie rozumieli
materjalizmu dziejowego, jako schematu mechanicznego, ani go też tak nie przedstawiali. „ K to
mniema — powiada Engels — że m y nie uznajemy żadnego w pływ u politycznego i innych od
prysków ruchu ekonomicznego na sam ten ruch, ten poprostu walczy Z wiatrakam i“ . T ak zwany
materjalizm ekonomiczny złożoność i różnolitość ogólnego rozwoju znacznie upraszcza; zgodnie
z jego poglądam i cały społeczny rozwój automatycznie postępuje za ekonomiką. W swej istocie
materjalizm ekonomiczny przedstawia rewizjonistyczne pojmowanie materjalizmu dziejowego;
rozwinął go głównie E . Bernstein, wraz Z szeregiem innych ekonomistów.
W ykazaliśmy, że z filozoficznego punktu widzenia wszystkie zjawiska, procesy, rzeczy przy
rody i społeczeństwa można ujm ować w sposób idealistyczny lub materjalistyczny. M ogą tu
jednakże powstać pytania: jakie to właściwie ma znaczenie, co geograf ja ma wspólnego z filozof ją,
przecież geografja — to nie filozofja, a filozofja nie geografja? Istotnie, w nowszych czasach
geografja zewnętrznie mało się wiązała z filozofją, a geografowie rzadko kiedy w swych pracach,
nawet teoretycznych, wykazyw ali znajomość podstawowych prądów filozoficznych. Rów nież
i filozofowie bardzo rzadko zabierali bezpośrednio głos w sprawach, dotyczących zagadnień
geograficznych. Powstał więc jakby chiński m ur, odgraniczający geografję od filozofji i to głównie
dlatego, że jak jedni, tak i drudzy uważali, iż dążenia i zadania filozof ji i geografji są zupełnie
różne, przeto jedna nie ma nic wspólnego z drugą. Czy takie stanowisko jest słuszne i czy nadal
geografja musi być zupełnie odseparowana od m yśli filozoficznej, czyli też ma czerpać tam dla
siebie pewne wskazówki metodyczne? Jeżeli cofnąć się wstecz do starożytności, to można ustalić
ten fakt, że geografja, jako teorja, ma swe źródła w filozofji greckiej. Filozofowie greccy położyli
pierwszy kamień pod fundam ent geografji. Filozofja jakby zlewa się tam z geografją. Następnie
w toku swego rozwoju geografja zawsze znajdowała się pod w pływem różnych prądów filozo
ficznych. W czasach średniowiecza wszystkie nauki wraz Z geografją zostają uwięzione w beztreściwej scholastyce. Przekształciwszy się w służebnicę teologji, filozofja zahamowała rozwój
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wszelkiej, a więc i geograficznej m yśli. Dorobek filozofów greckich w dziedzinie geografji zostaje
zapomniany. Ziem ia znów zamienia się w kolo, biblijne opowiadania o stworzeniu świata uważane
były za naukową, nieomylną prawdę. Filozofja epoki odrodzenia i X V I I wieku, t. j. od Giordana
Bruna, Bacona, Gassendiego, Kartezjusza, Hobbesa do Spinozy i Leibnitza, stanowi nową kartę
w dziejach myśli. Jest to epoka szybkiego rozwoju kapitału handlowego, epoka tak zwanych
wielkich odkryć geograficznych. O dbywa się w tym czasie uporczywa walka o wyzwolenie filo
zof ji i nauki od wpływów scholastyki i teologji. Filozofja dąży do stania się metodologją naukowego
poznania. N ajwyższą zasadą poznania ogłoszony został rozum , a panującą wówczas metodą
poznania jest racjonalizm. W ten potok odradzającej się m yśli ludzkiej zostaje wciągnięta również
do Fichtego, Schellinga i Hegla,
i geografja. Filozofja rozbudza m y
filozofja rozpoczyna nową epokę
ślenie deterministyczne,
wiara
swego rozkwitu i wzmocnienia
w cuda zostaje z nauki usunię
sw ych podwalin. Nauka i fi
ta. Przed nauką powstaje no
lozofja tego czasu wspólnie
we dążenie do wykrycia
zaczynają budować swoją
pewnych przyczynowości.
treść, opierając się na do
Pierwsze naukowe kroki
świadczeniu. Panuje emrozpoczyna przyrodo
piryzm . G eografja nie
znawstwo, a wślad za
pozostaje
oczywiście
niem geografja. Nie
głucha na to nowe tę
ulega więc żadnej wąt
tno myśli ludzkiej. Sta
pliwości, że filozofja
re form y, stara treść,
tego czasu budzi myśl
opierająca się prawie w y
geograficzną do życia.
łącznie
na opisach, prze
W dalszym toku roz
stały zadowalać uczonych
woju społecznego na are
i w geografji rozpoczyna się
nę dziejową występuje kapi
szukanie nowych dróg. W re
tał przem ysłowy. Stary świat
szcie od czasów wielkiej fran
feudalizm u upada, a wraz z nim
cuskiej rewolucji burżuazja staje się
stara średniowieczna ideologja. Po
klasą panującą. Rewolucyjne dążenia
czynając od Lockego, Berkeley’a, HuGiordano Bruno.
burżuazji, w jej drodze do władzy,
m e'a, Diderota, Holbacha, K anta aż
otrzym ują swe zakończenie w dialektycznej metodzie Hegla. D alszy rozwój przem ysłu i życia
gospodarczego powoduje szybki rozwój nauki, rozpoczyna się rozwój nauk praktycznych i tech
niki, rozpoczyna się okres wielkich podróży badawczych. W ystępuje wówczas najaw jedno
stronność racjonalizmu i em piryzm u i ubóstwo metafizycznej m etody myślenia. W ośrodku
m yśli filozoficznej powstaje zadanie opracowania metodologji naukowego poznania. W społe
czeństwie nawoczesnem obok dwóch klas społecznych w ystępują dwie zasadnicze metody po
znania: idealistyczna i m aterjalistyczna. Ostatnio rozpoczyna się dążenie różnych nauk do od
graniczenia się od filozof ji i nawet do przeciwstawienia się jej. Jednakże przy bliższem rozpa
trzeniu okaże się, że te dwie zasadnicze m etody filozoficzne, idealistyczna i materjalistyczna,
w mniejszym lub większym stopniu tkwią we wszystkich prawie naukach, a najgłębiej zapuściły
korzenie w naukach społecznych. Rozpatrując teoretyczną myśl geograficzną, przekonamy się,
że geografowie stali to na stanowisku idealistycznem , to na m aterjalistycznem . K ierunki — opi
sowy, chorograficzny i teleologiczny m iały podłoże idealistyczne. W kierunku teleologicznym,
szukającym celowości w przyrodzie i życiu społecznem, najwyraźniej występuje duch ideali
styczny. Ritter, założyciel tego kierunku, prawie zupełnie nie zastanawia się nad przyczynam i
warunków naturalnych, a miejsce człowieka w przyrodzie porównywa z ustosunkowaniem duszy
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do ciała. Natom iast kierunki: fizjograficzny i biogeograficzny w zasadzie, dzięki silnym wpływom
D arw ina, W allace’a i szeregu geologów, były m aterjalistyczne. Większość geografów tych dwóch
kierunków, omawiając zjawiska organicznej i nieorganicznej przyrody, stała na gruncie materjalistycznym , chociaż niezawsze zgodnie z zasadami dialektycznej metody. Przechodząc natomiast
do zjawisk, dotyczących socjogeografji, tracili często grunt m aterjalistyczny, przenosząc się
Zupełnie na chwiejne podwaliny myśli idealistycznej. Z tego więc względu panował, biorąc ogólnie,
duch dualizm u, a nawet w wielu wypadkach eklektyzmu filozoficznego. Dopiero kierunek materja
listyczny zrywa z dualizmem wszelkiego rodzaju i wyprowadza geografję na wyraźną drogę
szukania praw i przyczynowości, tak w przyrodzie, jak i społeczeństwie ludzkiem, szukania wszę
dzie związków i prawidłowości, nadając tem geografji charakter prawdziwej nauki.
Prof. W . Nałkowski był nietylko ojcem polskiej geografji „rozum ow ej“ , ale jednocześnie
wprowadza do nas poglądy materjalistyczne do zagadnień geograficznych. Tem tłumaczy się
ten fakt, że bardzo wielu naszych pseudo-uczonych „raziły “ poglądy materjalistyczne Nałkowskiego.
Głęboki um ysł Nałkowskiego kochał prawdę, szlachetność czynu powodowała tę odwagę, z którą
wypowiadał swe śmiałe poglądy, nie licząc się z niczem i nikim. Takim rycerzem m yśli pozostał
przez całe swe życie, które mu sprawiło wiele boleści, trosk, zmartwień i brak uznania u współ
czesnych. R ycerzem bez skazy schodzi przedwcześnie Nałkowski do grobu. Nawet K asa im.
Mianowskiego była widocznie zrażona poglądami Nałkowskiego, skoro zamówiona przez
nią praca „G eo grafja fizyczna“ , pomimo wysokiej wartości naukowej, nie ujrzała światła
dziennego. Instytucja ta nie ukazała światu sześciu lat pracy Nałkowskiego i w ten sposób nie
oddała przysługi naszemu społeczeństwu, pozbawiając je oryginalnej pracy z zakresu geografji
fizycznej, na której ukazanie się oczekujemy od wielu lat. A b y na tem miejscu oddać hołd temu
uczonemu i bojownikowi wolnej m yśli, przytoczę kilka następujących słów z przedm owy do
tej, tak zmarnowanej pracy przez ówczesny zarząd K asy Mianowskiego. „ A choć ta praca
naukowa, budownicza i burząca, jest powolna i ciężka; choć droga do światła wiedzy ciernista;
choć krocząc po niej, giną nieraz najzdolniejsi bojownicy, bądź nagle śród pustyń lodowych
lub zabójczych zwrotnikowych w ybrzeży, bądź zwolna, śród czterech ścian cichej pracow ni;
choć życie zatruwa im nieraz zawiść, fanatyzm lub ciemnota, to jednak niech nas pociesza i krzepi
ta myśl świetlana, że wkońcu zawsze zwycięży praw da“ . D rugim reprezentantem m yśli materjalistycznej był u nas prof. L . K rzyw icki. Jego „S tu d ja socjologiczne“ , a szczególnie „R a s y psy
chiczne“ , przedstawiają taką wysoką wartość naukową, że do dziś dnia wcale nie są przestarzałe
i powinny znaleźć się w ręku każdego geografa, pracującego w dziedzinie socjogeografji.
Jeżeli spojrzeć na najnowsze prądy w geografji, to na pierwszy rzut oka może się wydać,
że są one zupełnie wolne od wszelkich prądów filozoficznych. Lecz tylko pozornie. Otóż w ostat
nich latach zauważa się powrót do K anta, przeto neokantyzm coraz bardziej i silniej przenika
do najróżnorodniejszych dziedzin wiedzy. Oczywiście ma to swoje głębsze przyczyny, tkwiące
w tendencjach rozwojowych społeczeństwa, lecz nie tu miejsce na analizowanie tego objawu.
Ten prąd neokantyzmu przenika również i do sfery geografji. Cała ideologja kierunku krajobra
zowego jest najwyraźniej oparta na podstawowych założeniach filozofji Kanta. Przedewszystkiem,
jak już wykazaliśm y, klasyfikacja nauk i zaliczenie geografji do nauk chorologicznych przed
stawia wyraźnie piętno tej filozoficznej koncepcji. Ponadto w poglądach prof. Hettnera, prof.
Berga i wielu innych zwolenników kierunku krajobrazowego filozofja K anta odradza się jeszcze
i w wielu innych wypadkach. D o geografji wciąż przenika w tej lub innej formie jedna z najsłab
szych koncepcyj K anta, tak zwana „rzecz w sobie“ . Otóż K an t uważał, że poza nami istnieje
świat realnych rzeczy, lecz niedostępny dla naszego poznania. Takie pojęcie, jak czas, przestrzeń,
przyczyna, substancja, siła, ruch i t. p. są jedynie abstrakcyjnem i kategorjami myślenia. „R zecz
w sobie“ jest więc niepoznawalna. Proces rozwijającego się poznania jest właściwie nieprzerwaGeogr. powsz.
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nem przekształcaniem niepoznawalnych rzeczy (sam ych w sobie) w poznawalne (rzeczy dla nas).
Tak np. chemiczne połączenia, tworzące się w ciałach zwierząt i roślin, pozostawały podobnemi
„rzeczam i w sobie“ do tego czasu, póki chemja organiczna nie zaczęła ich analizować i w ytw a
rzać, kiedy ona stopniowo doszła do tego, że „rzecz w sobie“ stała się „rzeczą dla n as“ W rezultacie
przyjęcie takiego stanowiska K an ta zauważa się w wielu koncepcjach geograficznych oderwanie
przestrzeni od czasu; przestrzeń, czas, położenie geograficzne, forma, wielkość i ilość, a także
i proces czasowy przyjm owane są jedynie za kategorję m yślenia; zauważamy odejście od badań
przyczyn i praw zjawisk w ich procesach rozwojowych, a skierowanie głównej uwagi na opisy
krajobrazów i t. p. Ju ż w innych miejscach om awialiśm y te wszystkie błędne poglądy, przeto
bardziej szczegółowo nie będziem y ich tu omawiać. Poza filozofją idealistyczną, coraz bardziej
i głębiej przenika do geografji filozofją m aterjalistyczna, tworząc cały odrębny kierunek.
W szystko to przemawia za tem, że poglądy filozoficzne wciąż jeszcze przenikają do teoretycz
nych założeń geografji i do jej metodologji.
Jaki stosunek powinien obecnie łączyć geografję z filozofją, czy też są to dwie zupełnie
odrębne i niezależne gałęzie wiedzy? A b y na to odpowiedzieć, trzeba przedewszystkiem ustalić,
co się rozumie przez filozofję, gdyż takie lub inne pojęcie o tem da możność pozytywnego lub
negatywnego ustosunkowania się do tego zagadnienia. Istnieje niezmiernie wiele określeń filo
zof ji, „ Ilu filozofów — pisze słusznie S . Brzozowski — tyle określeń filo zofji“ . K ied y jedni przez
filozofję rozumieją „naukę nauk“ , drudzy, jak powiada prof. T . Kotarbiński, rozumieją przez nią
„dociekanie rzeczy“ , o których nauka — jeszcze lub w zasadzie — nie wypowiada swego zdania,
a o których człowiek m yślący chce mieć jakieś rozsądne dom ysły, wiążące się w całość jednolitego
poglądu na św iat“ . D jalektyczny materjalizm uważa, że filozofją jest nauką „n ie o zewnętrznych
formach myślenia, lecz o prawach rozwoju wszystkich m aterjalnych, naturalnych, duchowych
rzeczy, t. j. rozwoju całej konkretnej zawartości świata i poznania go “ . Filozofją w tem ujęciu
przedstawia odzwierciedlenie w świadomości człowieka materjalnej rzeczywistości. Jest ona
ogólną teorją, ogólną metodą poznania świata w jego całości. T ak ujęta filozofją nie może być,
oczywiście oddzielona od geografji, gdyż ona swe wnioski, swe przewodnie ideje, swe podsta
wowe zasady winna opierać na filozof ji, będącej ogólnym drogowskazem wszelkiej nauki, usta
lającym ogólne poglądy na przyrodę i społeczeństwo.
V III. H IST O R JA ROZW OJU H O R YZO N TU G E O G R A FIC ZN E G O
Podział na okresy. — Okres pierwotnego komunizmu. — Okres gospodarki antycznej. — Okres wczesnego
feudałizmu. — Okres powstawania handlu europejskiego. — Okres kapitału handlowego. — Okres kapitału
przemysłowego. — Okres gospodarki socjalistycznej.

P o d z ia ł n a o k r e s y .
Historję rozwoju horyzontu geograficznego, czyli historję odkryć geograficznych, dzieli się
zwykle na okres starożytny, wieki średnie, okres wielkich odkryć, okres pom iarów, czasy nowo
żytne i t. p. T aki podział nie jest słuszny. Otrzym ujem y przy nim nagromadzenie historycznych
faktów, opisów przygód, biografji podróżników. D ow iadujem y się z nich, że w pewnych epokach
było więcej odkryć i podróży, a w innych m niej; że były okresy rozwoju, obfitujące w wielkie
zdobycze naukowe, lub okresy upadku nauki i ubogie pod względem nowych odkryć geograficz
nych. W szystko to, nawet przy najciekawszem ujęciu opisowem, nie daje istoty zagadnienia.
Historja odkryć geograficznych miała swoje własne procesy rozwojowe, odbywające się w pewnej
kolejności i uzależnione od pewnych praw i przyczyn. Z historji tej dowiadujem y się o wielu
niewątpliwie ciekawych faktach, o niejednem bohaterskiem poświęceniu się dla nauki. Przed
nami wyłania się długa historja zdobywania przez człowieka ziemi, historja pełna romantycznych
i tragicznych stron. I tu powstaje pytanie, co kierowało człowiekiem w jego dążeniach do poznania
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całej ziemi? Czy żądza przygód, czy żądza bogactwa, czy ofiarność bezinteresowna w imię nauki
i dobra ludzkości, lub swego państwa? Co kierowało wreszcie państwem i społeczeństwem,
posyłającem badaczy na niebezpieczne w yprawy, pochłaniające niemało środków materjalnych?
Historja daje nam odpowiedź, Że jedni kierowali się żądzą przygód, inni pragnieniem zdobycia
sławy, nagród i bogactwa, a było niemało i takich, co szli nawet na śm ierć, kierując się jedynie
bezinteresowną żądzą wiedzy, lub chęcią oddania swych sił dla dobra swego państwa. Wszystko
to jest historją jednostek, historją czynów poszczególnych badaczy. Jak historja jednego lub setki
Żołnierzy, bohatersko poległych na polu walki, nie jest historją wojny, tak i historja bohaterskich
badaczy i odkrywców nie jest jeszcze historją odkryć, historją rozwoju horyzontu geograficznego.
Chodzi tu o pewne epoki i okresy, kolejno następujące po sobie nie przypadkowo, lecz według
pewnych praw, uwarunkowanych pewnemi siłam i, stojącemi poza wolą, a nawet i świadomością
tych jednostek. O tych siłach, kierujących rozwojem odkryć, historja prawie zupełnie milczy,
tak jakby niemi rządził przypadek, a nie prawo, będące u podstaw wszelkiego rozwoju. Jakgdyby
w odpowiedzi na te wszystkie pytania, pisze znany angielski historyk geografji M . C a ry: „T rzeb a
podkreślić różnicę między m otywami starożytnych i nowych odkrywców. O dkryw cy nowszych
czasów byli przeważnie idealistami, natomiast w starożytności kierowały nimi inne pobudki,
przeważnie utylitarne. T o bynajm niej nie zaprzecza temu, że motyw handlowy przewija się
barwną nicią przez historję odkryć wszystkich czasów, jak i tego faktu, że wiele badawczych
podróży w nowych czasach podejmowano dla celów wojskowych lub politycznych“ . W tem jest
niewątpliwie dużo racji, ale i takie wyjaśnienie nie wykazuje jeszcze tych istotnych sił, które sta
nowiły główną sprężynę w dziejach odkryć geograficznych. Przegląd w ypraw , organizowanych
w celach wojskowych, przekonywa, że m iały one od najdawniejszych czasów przeważnie poli
tyczne podłoże. Ich celem było zbadanie możliwości i warunków ekspansji politycznej. Natomiast
wszelka ekspansja polityczna u wszystkich narodów i we wszystkich czasach miała podłoże eko
nomiczne. Tak samo i wojny wszystkich czasów, z wyjątkiem pewnych wojen niepodległościo
wych, miały podłoże ekonomiczne. Ludzie prowadzili w ojny nie z samego zamiłowania do wojen,
nie z zamiłowania dla samego mordowania. W podłożu wojen tkwiły jawne lub ukryte cele
ekspansji politycznej, ekspansji ekonomicznej. Prowadzono je celem zdobycia rynków, bogactw
wszelkiego rodzaju, zdobycia nowych terenów eksploatacji i t. p. Wszelka ekspansja, czyto przy
gotowawcza, czy już faktycznie przeprowadzona, wym agała badania dokładnego tych terenów,
wymagała szeregu najrozmaitszych danych, które osiągnąć można było drogą w ypraw i podróży
badawczych. Siłą, kierującą biegiem odkryć, były więc stosunki wytwórcze, siły materjalne,
ekonomiczne. N a tę najbardziej istotną stronę, wyjaśniającą przyczyny tego rozwoju, istniejące
opracowania historji odkryć zwracają, niestety, najmniej uwagi, a w większości wypadków wcale
tego zagadnienia nie poruszają.
Pobudki samych podróżników i odkrywców były w większości w ypadków bezinteresowne
i czysto naukowe. T o nie ulega żadnej wątpliwości. Państwo i sfery gospodarcze finansowały
jednakże takie podróże i jedynie w takich wypadkach, jeżeli to szło po drodze ich zainteresowań
polityczno-gospodarczych. M ów iąc inaczej, badanie pewnych terenów rozpoczynało się wtedy,
gdy w samem społeczeństwie dojrzewała potrzeba ekspansji. Dojrzewanie takiej potrzeby wzra
stało zawsze nie na gruncie idealistycznym , lecz m aterjalistycznym , t. j. było związane z potrze
bami stosunków w ytwórczych. S iłą więc kierującą rozwojem badań geograficznych była, nawet
i bez świadomości sam ych wykonawców, ekonomika. Historję odkryć tworzyli poszczególni
badacze, zdolni, odważni, a nawet i bezinteresowni, ale siłą kierującą ich czynami, nawet
poza ich świadomością, była siła rozwoju gospodarczego, wym agająca ekspansji. N ie zmniejsza
to bynajmniej ani wartości prac, ani bohaterstwa, ani ofiarności poszczególnych badaczy. Speł
niali oni swe obowiązki pod kątem widzenia czystej nauki. Tw ierdzim y więc, że w historji rozwoju
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horyzontu geograficznego rządził nie przypadek, lecz pewne prawa, tkwiące w samem społe
czeństwie i wynikające ze stanu sił i stosunków wytwórczych odpowiednich czasów. Skoro tak,
to i same okresy historji odkryć układają się kolejno według okresów rozwoju życia gospodar
czego ludzkości. Badanie i układ tego rodzaju historji powinny rozpocząć się nie od biografji
i opisu czynów wielkich podróżników, nie od ich idej, lecz od gruntownego rozpatrzenia stosun
ków społecznych i wytwórczych danej epoki, od przeanalizowania sił wytw órczych tych czasów,
gdyż tam tkwią te realne poruszające siły, które nadawały kierunek wszelkiej ekspansji, a stąd
stanowiły podstawę każdej epoki odkryć geograficznych. Bieg rozwoju horyzontu geograficz
nego kierowany więc był nie subjektywnem i przyczynam i, zależnemi jedynie od zdolności i po
glądów odkrywców, nie przypadkiem , powodzeniem lub niepowodzeniem pewnej wyprawy,
lecz posiadał głębsze podłoże i był kierowany objektywnem i, materjalnemi przyczynami. N a pod
stawie tych przyczyn powinny być konstruowane okresy odkryć geograficznych. Będzie to po
dział nie chronologiczny (starożytność, wieki średnie, czasy nowoczesne), nie chorologiczny
(badania według poszczególnych krajów), lecz m aterjalistyczny, oparty na realnych siłach,
które niemi kierują.
W ychodząc z takiego założenia, możemy ustalić następujące okresy w rozwoju horyzontu
geograficznego: 1) okres pierwotnego komunizmu, 2) okres gospodarki antycznej, 3) okres
wczesnego feudalizmu, 4) okres powstawania handlu europejskiego, 5) okres kapitału handlowego,
6) okres kapitału przemysłowego, 7) okres gospodarki socjalistycznej.
O k re s p i e r w o t n e g o

k o m u n iz m u .

Ludzkość poznawała ziemię stopniowo. Trzeba było wielu tysięcy lat na to, aby ludzkość
nagromadziła te wiadomości o ziemi, które dziś posiadamy. Człowiek rozpoczyna swe życie
bytowaniem na drzewach, co daje mu bezpieczeństwo i ochronę przed olbrzym iem i drapieżni
kami. Człowiek znajduje miejsce dla swego pierwotnego bytowania w lasach ciepłego klimatu.
T u człowiek znajdował obfitość orzechów, owoców i różnych korzeni, tych pierwszych źródeł
swego pożywienia. Stopniowo form uje się mowa. W ielki skok w życiu człowieka stanowi umie
jętność wzniecania ognia. M ogąc przy pomocy ognia korzystać z ryb i innego rodzaju pokarmu,
człowiek uniezależnia się od klimatu i miejscowości. Postępując wzdłuż rzek, rozpoczyna swą
ekspansję na znaczniejsze i bardziej odległe obszary. T ak więc nierozwinięte jeszcze dzikie gro
mady ludzkie rozproszyły się coraz bardziej po powierzchni ziemi. Poznawanie ziemi przez czło
wieka rozpoczyna się z chwilą wszczęcia budowy swej własnej kultury. Pierw szy okres w historji
poznania przestrzeni pokrywa się z okresem takiego społecznego życia człowieka, który przez
swój swoisty układ nazywają pierwotnym komunizmem.
K om unizm pierwotny stanowi najbardziej starożytny ustrój ludzi pierwotnych, rozpoczy
nających pierwsze kroki swego społecznego życia, t. j. od chwili wyodrębnienia się od zwierząt.
Pierwotny komunizm znajduje swe wytłumaczenie w słabości i bezbronności człowieka dzikiego.
Jego orężem był kamień, jego pierwszem narzędziem był prawdopodobnie kij. Ludzie bezwątpienia zginęliby od chłodu, głodu, dzikich bestyj, gdyby nie szukali ratunku w łączności.
Rozpoczyna więc człowiek swoje wytwórcze życie wśród chaosu. Człowdek pierw otny wytwarzał
i spożywał, kiedy i co w ypadło. Prawdopodobnie ludzie tych czasów masowo um ierali z głodu,
lub najadali się bez miary. N ajbardziej charakterystycznem i cechami wytwórczego życia pier
wotnego człowieka b y ły : 1) przypadkowość i niestałość pracy, 2) przypadkowość i niestałość
spożycia, 3) brak dróg komunikacji między różnemi plemionami. Ustrój pierwotnego społeczeń
stwa wyprowadza człowieka z tego chaosu i wnosi do jego życia pewien porządek. L u d y pier
wotne łączyły się w pewne grupy społeczne nie przypadkowo; łączność tę wytwarzało pokre
wieństwo krwi. Potwierdza to fakt, że znane nam ludy na najbardziej niskim poziomie kultury
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nastawione są nadzwyczaj wrogo do wszystkiego, co obce. O tych dawnych stosunkach społecz
nych możemy sądzić na podstawie badań porównawczych życia istniejących grup ludzkich,
znajdujących się aż do naszych czasów na najniższych stopniach rozwoju kulturalnego. D o takich
np. należą niektóre szczepy Australczyków i Indjan południowo-amerykańskich. Dzielą się one
na niewielkie grupy rodowe. W zależności od pory roku, lub obfitości pokarmu, grupy takie
zbierają się, lub rozchodzą. Jednakże łączność między członkami takiej grupy jest tak silna,
Że przechodzi Z pokolenia na pokolenie. Żadnych podziałów społecznych w obrębie takiej grupy
niema, prócz podziału według płci i wieku. N a czele grupy stoi rada starszych i najbardziej
doświadczonych członków. Podział pracy nosi czysto naturalny charakter. Gospodarcza dzia
łalność mężczyzn sprowadza się głównie do polowania, czasem zajmują się oni również w yrabia
niem prym ityw nych narzędzi pracy. K obiety zbierają pokarm roślinny, przygotowują jadło,
wyrabiają potrzebne sprzęty domowe. Polowanie prowadzi się tak gromadnie, jak i pojedyńczo;
zdobycz jednakże stanowi w obu wypadkach wspólną własność. Plem iona czysto myśliwskie
prawdopodobnie nigdy nie istniały, gdyż m yślistwo nigdy nie było zbyt pewnem źródłem
istnienia. Pierwotny człowiek czerpał pożywienie jednocześnie ze świata roślinnego i zwierzę
cego. Istniał też prawdopodobnie kanibalizm, t. j. ludożerstwo. Prywatna własność istnieje
jedynie w stosunku do przedm iotów bezpośrednio związanych z daną osobą, np. oręża, upięk
szenia lub narzędzi. Zależność od przyrody była bardzo silna; ludzie żyli tem, co dawała im
otaczająca natura. Przyroda kierowała więc całem życiem człowieka, uwarunkowując w zupeł
ności jego siły wytwórcze. W raz ze wzrostem sił w ytwórczych, wraz Z tworzeniem się nadprodukcji
dodatkowej, komunizm pierwotny zaczyna stopniowo rozkładać się i społeczeństwo powoli
przechodzi do nowego układu społecznego. Pierwszym impulsem do udoskonalenia sposobów
wytwórczości w społeczeństwie pierwotnem był prawdopodobnie wzrost ludności, który powo
duje konieczność wytwarzania i gromadzenia większej ilości przedmiotów pierwszej potrzeby.
Taka konieczność wywołuje potrzebę szukania nowych terenów, nowych sposobów wytwarzania,
nowych źródeł dla środków istnienia. Rozpoczyna się pierwsza ekspansja terytorjalna. K ied y
myślistwo przestaje już wystarczać, grupy stopniowo przechodzą do hodowli zwierząt, lub
do rolnictwa. P rzy hodowli praca jest bardziej produktywna i nie wym aga już masowego, kolek
tywnego wysiłku. Powstaje wtedy własność prywatna. Stopniowo, drogą ciężkiej walki z przy
rodą, człowiek stawał się panem ogrom nych połaci kuli ziemskiej. Jedni osiedlali się na stałe
i oddawali się uprawie roli, inni zachowali pierwotny tryb życia, oddając się polowaniu i rybo
łówstwu, inni znów porzucali stałe środowisko i zapuszczali się w kraje nieznane, aby tam znaleźć
dla siebie dogodniejsze warunki bytu. Zm ieniał się nietylko teren bytowania, ale z biegiem czasu
zmieniały się stosunki wewnątrz samego społeczeństwa, a zwłaszcza od czasu powstania wła
sności prywatnej. Rozwój własności prywatnej i społeczeństwa klasowego przyjm uje szczególnie
wyraźne form y wraz Z rozwojem indywidualnego rolnictwa. Znaczenie hodowli i rolnictwa
polega przedewszystkiem na tem, że społeczeństwo przechodzi do regularnej gospodarczej
wytwórczości. T a nowa gospodarka ma jeszcze i to znaczenie, że praca ludzka zaczyna stwarzać
pewne nadwyżki, t. j. zaczyna dawać więcej niż potrzeba do bezpośredniego spożycia. Takie
zjawisko przyczynia się do potęgowania własności prywatnej i rozkładu pierwotnego komunizmu.
W tym czasie powstaje niewolnictwo, gdyż zjawia się możność korzystnego wyzyskania pracy
schwytanego wroga na rzecz całego plem ienia, lub jednego gospodarza. W miarę rozwoju własności
prywatnej i niewolnictwa społeczeństwo zaczęło się stopniowo rozkładać na pewne grupy spo
łeczne lub klasy.
W tym okresie musiała niewątpliwie istnieć pewna znajomość tych obszarów ziemi, gdzie
bytował pierwotny człowiek. Pierwotne ludy, żyjące w niewielkich grupach, były bardzo zależne
od otaczającej przyrody, która dawała im środki do życia. S iłą konieczności w codziennych po
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szukiwaniach pokarm u i zwierzyny
utrwalano w pamięci właściwości swe
go obszaru, tak, iż potrafiono orjentować się w nim i bez trudu odszuki
wać powrotną drogę do swych sie
dzib. Znano znajdujące się tam poży
teczne rośliny i zwierzęta. A więc ro
dzaj gospodarki zmuszał człowieka do
poznawania najbliższej okolicy i istnie
jących w niej potrzebnych przed
miotów. Zaludnienie było pierwotnie
nadzwyczaj rzadkie, zgęszczało się nieco
w miejscach bytowania jakiegoś ple
mienia, naokoło którego daleko rozpo
ścierał się obszar zasięgu jego polowań,
a dalej pas pograniczny, neutralny las,
oddzielający jedno plemię od drugie
go. T u kończy się pierwotny hory
zont człowieka. W miarę powiększa
nia się ludności w grupach pierwot
nego komunizmu stawało się koniecz
ne rozszerzenie obszaru bytowania,
a stąd konieczne powiększenie swe
go horyzontu. Ten horyzont rozsze
rza się jeszcze bardziej, gdy pierwot
ne społeczeństwa komunistyczne prze
chodzą do hodowli bydła. D la hodowcy bydła potrzebne są nie mniejsze przestrzenie ziemi,
niż dla myśliwego, jednakże hodowca potrzebował pokarmu już nietylko dla siebie, lecz
i dla swoich stad. W poszukiwaniu dogodnych terenów musiał on ze swem bydłem odbywać
dość odległe wędrówki i znać te okolice, które obfitują w odpowiedni pokarm. N a wyższym szcze
blu rozwoju wytwórczego, w miarę tego, jak powiększało się znaczenie rolnictwa, ludzie stopniowo
przechodzą do osiadłego trybu życia. Powoduje to konieczność powstawania stałych osiedli,
których z biegiem czasu pojawia się coraz więcej, przeto zasiąg pewnych szczepów rozszerza się
coraz bardziej. Z powstaniem osiadłego życia, prywatnej własności, pojawienia się klas społecz
nych i wojen, powstaje organizacja państwa. Od początku swego istnienia państwo wcale nie
jest form ą układu społeczeństwa, lecz wytwarza się wraz Z pojawieniem się walk klasowych, gdy
początkowa forma społeczna rozkładała się, a komunistyczne grupy rodowe zaczynały rozpadać się
pod wpływem rozwoju stosunków wytwórczych. Poprzedni więc grupowy związek krwi zostaje
zastąpiony terytorjalnym podziałem ludności. W związku z tem następują zmiany w horyzontach
geograficznych ludzkości, gdyż Z niewielkich obszarów bytowania rozszerzają się do obszarów
nowopowstałych państw. W tym samym mniej więcej czasie wym iana przyjm uje bardziej stały
i indywidualny charakter. Pierwotnie cała grupa rodowa prowadziła wymianę z innemi grupami
przez swą starszyznę, lecz wraz Z rozwojem prywatnej własności taka wymiana upada i zamienia
się w indywidualną formę. Z pojawieniem się wym iany pierwotne wiadomości o ziemi znacznie
się rozszerzają, gdyż przekraczają granice własnego państwa. Dzikie ludy znają jednakże tylko
swoją ojczyznę, wiadomości o dalekich obszarach są bardzo mgliste, brak im zupełnie wiadomości
o reszcie ziemi, a zresztą ich życie wytwórcze płynęło tak, że nie odczuwali oni pod tym względem
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żadnej potrzeby. Obszary swe znały one i broni
ły ich zawzięcie przed najazdem rywali, a dalekie
kraje nie obchodziły ich, nie przypuszczały ich
istnienia, one nie były im zupełnie potrzebne.
O horyzontach ludzi pierwotnych możemy
sądzić głównie na podstawie wiadomości
0 dzikich ludach, znajdujących się jeszcze
obecnie na bardzo niskim poziomie kultury.
Lecz wśród narodów małokulturalnych i nie
kulturalnych istnieją olbrzymie różnice w sze
rokości horyzontu
geograficznego.
G dy
horyzont jednych narodów jest tak wąski,
że przeciwstawiają one siebie wszystkim
pozostałym, nazywają siebie poprostu ludźmi
1 widzą w sw ym kraju centrum świata, inne
posiadają szerszy horyzont. Takiem i są nie
które narody A fryki północnej, odbywające
bardzo odlegle wędrówki. Tak np. Beduini
bez obawy zbłądzenia wędrują po nieskoń
czonych pustyniach, a ich horyzont sięga
dość daleko poza granice ich rodzinnych
miejsc. Indjanie, zamieszkujący Półn. Am e
rykę i dorzecze Amazonki, doskonale są
obznajomieni ze swemi dziewiczemi lasami
i z łatwością odnajdują ścieżki leśne, służące im za drogi w ypraw m yśliwskich nawet na odległość
setek kilometrów. Pod tym względem godni uwagi są Eskim osi krajów podbiegunowyh. Znają
oni dość dokładnie brzegi i w yspy, rozrzucone u w ybrzeży G renlandji i na sąsiednich wodach
dalekiej północy. Potrafią oni te wiadomości przenosić na prym itywne mapy, które rysują węglem
na korze brzozowej. Takie mapy Eskim osów przyczyniły się np. do odszukania przez angielskich
żeglarzy przejścia północno-zachodniego. Prym ityw ne kartograficzne przedstawienia znajdujem y
także u wielu syberyjskich tubylców, Indjan amerykańskich i t. p. w postaci bardzo prostych
szkiców na piasku i śniegu, lub na drzewie i korze. Szczególnie ciekawe są takie przedstawienia
u pewnych ludów z w ysp oceanu Spokojnego, którzy korzystali w czasie sw ych dalekich w ypraw
Żeglarskich z oryginalnych map, złożonych z laseczek. M alajczyk dobrze orjentuje się w drodze
po nieskończonej powierzchni oceanu i bez trudu wędruje od w yspy do w yspy. Jednakże poza
pewien obręb nie odważa się zapuścić, chyba że przypadkiem burza zapędzi go w nieznane
krainy. Sum ując skromne wiadomości o horyzoncie geograficznym pierw szych ludów, jakie
doszły do nas przez opowieści podróżników, można stwierdzić, że ich wiadomości nie przekra
czają wąskich granic ich ziemi rodzinnej, które zaspokajają tylko ich najniezbędniejsze potrzeby
życia. M iędzy wiadomościami o ojczyźnie a horyzontem światowym istnieje olbrzym ia różnica.
Jednakże, aby zrozumieć postęp w rozwoju horyzontu geograficznego, m usim y sięgnąć do tej
zamierzchłej przeszłości i zapoznać się z temi pierwszem i krokami, jakie ludzie czynili dla po
znania świata. M usim y pamiętać, że pochód pierwotnego człowieka na ziemi trwał setki tysięcy
lat. Jaką była jego droga, za jaką cenę zdobyw ał on każdą piędź ziem i, wiele krwi i łez przelano,
jak stopniowo otwierały mu się oczy na otaczający świat — w szystko to pozostanie dla nas ta
jemnicą. M usim y pamiętać, że nasza wiedza o ziemi gromadziła się w ciągu w ielu tysięcy lat,
miała niezliczoną ilość nieznanych i zapom nianych pionierów — odkryw ców , którzy w ciągu tego
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niezmiernie długiego okresu wytrwale i nieustannie wnosili swoją dań w wielkie dzieło zdobycia
ziemi i poznania świata. T a znajomość pokazuje nam, jak nieskończenie długa i trudna była
droga człowieka, którą on odbył w swem dążeniu ku poznaniu tajemnic i granic świata.
D roga to jeszcze nieskończona, człowiek wciąż jeszcze znajduje się na niej. Rozpoczął ją jako
niewolnik przyrody. Poznając ją, stopniowo wyzwalał się z jej niewoli, mimo to pozostawał
zawsze niewolnikiem innych sił i warunków. Drogę tę zakończy i ostatecznie zapanuje nad
przyrodą, kiedy wyzwoli się z tych wszystkich więzi i pęt, które gniotły i więziły człowieka przez
długie, bardzo długie lata. N a drogę poznania wstąpił człowiek jako niewolnik, zakończy ją
jako wyzwolony. Św iat istnieje dla człowieka, a nie człowiek dla świata.
O k r e s g o s p o d a r k i a n t y c z n e j.
Okres społeczeństwa pierwotnego kończy się wówczas, gdy plemiona osiedlają się, organizują
stopniowo terytorjalnie i przechodzą do rolnictwa, jako podstawowej form y wytwórczości.
Rodow a organizacja rozkłada się, gdyż przeżyła swój wiek. Została ona właściwie zniszczona
przez coraz bardziej występujący podział pracy, jak również przez dzielenie się społeczeństwa na
klasy. Organizację rodową zastępuje organizacja państwowa. W raz ze zmianą wytwórczości
zmienia się cale oblicze starożytnego społeczeństwa. Zycie rozpoczyna płynąć zupełnie nowym
trybem . Stare granice bezpośredniej władzy tego lub innego plemienia znacznie się rozszerzają,
a rozwijający się handel przekracza granice terytorjalnego panowania i rozpoczyna coraz
dalszą wędrówkę. Powstaje potrzeba powiększenia sw ych wiadomości o bliższych i dalszych
sąsiadach, powstaje konieczność rozszerzenia swego horyzontu geograficznego. T o , co dla pier
wotnego społeczeństwa było zbyteczne, teraz staje się koniecznością. N a arenę dziejową wstępują
różne starożytne państwa.
M ów iąc o państwach starożytnych, mamy na m yśli Egipt, Babilon, A syrję, Persję, Grecję,
R zym i t. d. Terytorjalnem i ramami państw antycznych był głównie zamknięty basen morza
Śródziem nego, przedstawiający nadzwyczaj sprzyjające warunki dla żeglarstwa. W zdłuż jego
w ybrzeży rozciągały się żyzne obszary dogodne dla rolnictwa, lub obfitujące w najróżnorodniejsze
surowce. T e sprzyjające warunki geograficzne w bardzo znacznym stopniu przyczyniły się do
rozwoju sił wytwórczych tych państw. Łatw ość komunikacji przyczyniła się do rozwoju handlu,
którego ośrodki mieściły się w przybrzeżnych miastach, posiadających dogodne naturalne przy
stanie. W tych miastach szybko rozwija się wolne rzemiosło, lecz z biegiem czasu nie mogło ono
podołać zapotrzebowaniom rozwijającego się handlu i w pewnym czasie zostało zastąpione
pracą niewolników. Cały system wytwórczości państw antycznych opierał się głównie na pracy
niewolników, co wywołało wielkie skupienie się ich w miastach. Tak np. w Atenach w czasie ich
rozkwitu liczono niewolników 365.000, gdy wolnych obywateli zaledwie 90.000. W K oryncie nie
wolników było 460.000. Nagromadzenie wielkich dóbr m aterjalnych w pewnych ośrodkach prze
kształca te miasta w polityczne i kulturalne ośrodki państw. Środek ciężkości wewnętrznego życia
politycznego antycznego świata znajdował się początkowo w republikach miejskich, jak np. w Ate
nach, Sparcie, Sydonie, Tyrze, Rzym ie, Kartaginie i t. p. W sferze duchowej kultury świat an
tyczny osiągnął nadzwyczaj wysoki stopień rozwoju. Jednakże w tym samym czasie, gdy jedne
w arstwy mogły żyć intensywnem życiem kulturalnem, niższe i bardziej liczne w arstwy ówczesnego
społeczeństwa były pogrążone w biedzie i ciemnocie. Stąd, z powodu tak silnych kontrastów mię
dzy bogactwem niewielkiej stosunkowo grupy i nędzą szerokich warstw społeczeństwa, występuje
wyraźnie w antycznem społeczeństwie walka klas, która często przybiera formę ostrych starć. N i
ski poziom techniki stanowił jedną z najsłabszych stron ówczesnego społeczeństwa. Przedewszystkiem uderza nas zupełny brak maszyn i udoskonalonych narzędzi. Natom iast widzim y całe rzesze
niewolników, wyzyskiwanych i stojących na najniższym poziomie kulturalnym . Pom im o świet
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nych okresów rozwoju, pomimo potęgi i wielkich zdobyczy kulturalnych, świat antyczny upadł
naskutek wycieńczenia, wywołanego rabunkowym charakterem gospodarki, nieotwierającej
Żadnych możliwości przejścia do w yższych stopni produkcji. Antyczne społeczeństwo bardzo
znacznie rozszerzyło horyzonty geograficzne. Z jego upadkiem upada i ginie jego kultura, a jed
nocześnie zostaje zapomniany dorobek geograficzny. K ażde ze społeczeństw antycznych
posiadało swoje własne losy historyczne, miało właściwe sobie cechy społeczne, gospodarcze
i duchowe. Również i wiadomości geograficzne u każdego z tych państw antycznych przedsta
wiały się dość różnie, przeto rozpatrzym y każde zosobna, aby przekonać się, co każde z nich
wniosło dla rozszerzenia horyzontu geograficznego.
Starożytny E gipt zajmował północną część doliny N ilu i był dzielony na dwie części: po
łudniową i północną. N azw y „górnego" i „doln ego“ Egiptu wprowadzili dopiero w późniejszych
czasach G recy i R zym ianie; były one zupełnie obce egipskim pomnikom językowym , podobnie
jak i sama nazwa Egiptu (A igiptos), której sami Egipcjanie nie znali, mając dla swej ziemi jedną
nazwę K em i, t. j. „czarna ziem ia“ . Historję E giptu dzielą zwykle na 30 dynastyj, obejmujących
trzy okresy dziejowych losów, a m ianowicie: starożytny, średniowieczny (od 9-tej dynastji)
i nowożytny (od 18 dynastji). Historja tych okresów była uwarunkowana swoistym charakterem
ekonomiki danej epoki. Horyzont geograficzny Egipcjan w każdej z tych epok był różny, jak różna
była ich struktura ekonomiczno-polityczna. Podstawę bytu Egiptu stanowiło rolnictwo, które
mogło się rozwijać jedynie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni wzdłuż wybrzeży N ilu, ponadto
wymagało bardzo wielkiego nakładu pracy. Wielkie państwo form ułowało się stopniowo w miarę
rozwoju rolnictwa, udoskonalenia nawodnienia i rozszerzania się wym iany. Pierw si faraonowie
występują około 3.500 r. przed naszą erą w charakterze organizatorów kultury rzecznej i opiekunów
rolnictwa. N il dawał rolnictwu wodę, ale dla jej równomiernego wyzyskania trzeba było budować
kanały, tamy i śluzy, które wprowadzały wodę tam, gdzie ona sama dosięgnąć nie mogła.W pra
cach tego rodzaju musiał uczestniczyć cały naród, co wymagało zorganizowanej i silnej władzy.
Ekonomiczne warunki przyczyniły się więc do powstania silnego państwa i rozwoju absolutyzmu
i biurokracji. Faraon, biurokracja i kapłaństwo stanowiły panujące sfery społeczeństwa; w ich
rękach znajdowała się ziemia, handel i rządy. W ielkie natomiast masy ludności Egiptu pracowały
w charakterze drobnych dzierżawców na ziemiach wojskowych, urzędników i arystokracji kapłań
skiej. W życiu gospodarczem dominowała drobna wytwórczość, drobni dzierżawcy i rzemiosło.
Cała wytwórczość była obsługiwana głównie przez poddanych i zewnętrznie wolną pracę, gdyż
niewolnictwo w egipskiem życiu gospodarczem nie miało jeszcze większego znaczenia. W yzysk
pracy poddanych i wolno pracujących w Egipcie był bardzo duży, gdyż część produktów przy
musowo odbierano dla faraonów i kapłanów. W ymiana i gospodarka pieniężna, mające w pew
nych okresach większe znaczenie, rozwijały się jedynie w warstwach arystokracji, szersze zaś
warstwy ludzkości utrzym ywały się na stopniu gospodarki naturalnej. W zależności od powięk
szenia lub zmniejszenia handlu E gipt przechodził okresy upadku i rozwoju.
W czasach najdawniejszych Egipcjanie byli narodem nader spokojnym , pochłoniętym zupełnie
pracą wewnętrzną, rozwojem rolnictwa, a stosunki z obcym i utrzym ywali dość luźne. W idno
krąg ich w tych odległych czasach był nader wąski. D opiero znacznie później, kiedy rolnictwo
osiągnęło w Egipcie wyższy poziom i zaczęło dawać pewne nadwyżki dla handlu, rozpoczyna
się wolna ekspansja, a wraz z tem rozszerza się u Egipcjan horyzont geograficzny. Z Egiptu
najłatwiej można się było dostać do N ub ji, położonej nad górnym N ilem . Pierwsze więc kroki
ekspansji idą w tym południowym kierunku. Naogół można przypuszczać, że Egipcjanie już w staro
żytnym i średniowiecznym okresie swej historji znali dobrze A frykę tropikalną, skąd sprowadzali
niewolników, złoto, kość słoniową, heban, rzadkie zwierzęta i pióra strusie. Za panowania farao
nów X I dynastji, t. j. na 2.500 lat przed N . C h r., podejm owano niejednokrotnie dalsze w ypraw y.
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Ostatni z tej dynastji, faraon Sanchkara, zlecił swem u urzędnikowi Hence udać się na wyprawę
do kraju Punt, t. j. prawdopodobnie do nadbrzeżnych krajów południowej części morza Czer
wonego i zatoki Aden. Faraonowie X I I dynastji przeniknęli już daleko na południe N ilu, gdzie
pod Sem nech Usirtesen I I I rozkazał wznieść fortecę. Dalekie, tajemnicze południe, gdzie bierze
swój początek N il, przynoszący krajowi tyle dobrodziejstw, najbardziej przyciągał uwagę E gip 
cjan. Otóż Hatszepsuet, nadzwyczaj energiczna opiekunka młodego Thutm osesa I I I (15 0 3 — 1449),
wysłała z jednego z północnych portów morza Czerwonego flotylę na południe w celu zbadania
cudownej krainy Punt. O czasie trwania tej w ypraw y i jej rezultatach nie dochowały się żadne
wiadomości, pozostały jedynie w jednej ze świątyń wrażenia żeglarzy z tej w ypraw y, odmalowane
na rozkaz Hatszepsuet. Egipcjanie występowali w Puncie w sposób pokojowy, otrzym ując drogą
wym iany cenne produkty, jak: wonną żywicę, kość słoniową, heban, mirrę, złoto, skóry tygrysie
i t. p. Pomimo wielu w ypraw na południe Egipt nie utrwalił tam swej władzy na dłuższy czas.
Stosunki z temi południowemi krajami miały prawdopodobnie dorywczy charakter. Coprawda, E gip 
cjanie założyli tam państwo Napata, lecz istniało ono niezbyt długo. Znacznie większe znaczenie
miały odkrycia Egipcjan na północy, skąd otrzym ywali szereg niezbędnych dla siebie produktów.
Ja k daleko rozprzestrzenił się ich horyzont na zachód i północ, trudno jest ustalić. N ie ulega
jednak wątpliwości, że ich wiadomości geograficzne sięgały poza kraniec północnej A fryki i do
cierały do wybrzeży Europy i w ysp morza Śródziemnego. Co się tyczy ekspansji na wschód,
to można przypuszczać, że podróże Egipcjan do Palestyny i S yrji odbyw ały się dość często i to
już od najdawniejszych czasów. Istnieje papirus pod nazwą „P rzygody Sin uhita“ , gdzie opowiada
się o tem, jak jeden magnat egipski za czasów Amenemheta I (około 2.000 przed Chr.) tajemnie
porzucił Egipt i zwiedził kraj K edem , położony na południe od Damaszku. W ypraw y wojskowe
rozpoczynają się nieco później. Otóż za X I I I dynastji wtargnęły do Egiptu hordy Beduinów
syryjsko-arabskich, zwanych przez Greków Hyksosam i, którzy zwolna podbili cały kraj. Toczą
się długie walki, aż wreszcie król Ahm es wytępił Hyksosów. Po zwycięstwie dociera później
aż do Palestyny południowej i otwiera epokę wielkich podbojów. Thutm oses I był pierwszym
faraonem „którego konie poiły się w wodach E u fratu ". Córka jego Hatasu, poślubiona przez
Thutm osesa I I , przygotowała przy pom ocy żeglarzy fenickich liczne lądowe i morskie w yprawy
wojenne. Thutm ose I I I również zasłynął wojennemi zwycięstwam i. Objąwszy władzę, pośpieszył
do S yrji i przeszedł całą Palestynę południową. W ypraw y zapewniły Thutm osesowi podbój krajów
na zachodzie Eufratu, a Sangara, Cylicja, A syrja musiały mu płacić daninę. Seti I pokonał S y 
ryjczyków i Libijczyków , dotarłszy aż do Libanu, gdzie wycinał cedry do budow y świątyń.
Po śm ierci Setiego, Ram ses I I musiał znów prowadzić wojnę w państwie Cheta, a po zawarciu
pokoju oddał się całkowicie budownictwu. Faraon ten polecił opracować mapę dróg Azji połu
dniowo-zachodniej. Z mapy tej, wykonanej na papirusie, widać, że pomimo rozległych wiado
mości o sąsiednich krajach zdobycze Egipcjan na polu geograficznem były bardzo ograniczone.
Od X X dynastji (około 1280 r. przed Chr.) rozpoczyna się upadek Egiptu. Z dynastji tej zasługuje
na uwagę Ram ses I I I , ostatni z wielkich faraonów Egiptu. W alcząc o utrzymanie całości państwa,
pobił Beduinów, N ubijczyków , Hetytów, Syryjczyków i zapewnił na pewien czas spokój Egiptow i.
Jednakże w tym czasie zaostrzyły się antagonizmy klasowe; przyzwyczajone do bogactw klasy
wyższe coraz bardziej demoralizowały się, a w arstwy rzemieślników i drobnych rolników coraz
bardziej ubożały. Handel upadł; wzmocniło się kapłaństwo, które coraz silniej ciemiężyło kraj
i gromadziło niezmierne bogactwa. „Z ap raw dę — pisze J . A . Św ięcicki — można dostać zawrotu
główmy od tego rojowiska cyfr bogactw olbrzym ich... które płynęły do nienasyconych paszcz
kapłańskich, które się coraz szerzej rozwierały, chłonąc cały dorobek państwa, okupiony krwią
i potem ludu biednego". E gipt coraz bardziej upada, aż wreszcie w 523 roku przed naszą erą
zdobywają go Persowie. W IV wieku przed Chr. w ypierają Persów G recy. Zbudowana przez
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Aleksandra M acedoń
skiego Aleksandrja sta
je się największym ośrodkiem handlu świa
ta starożytnego i ośrodkiem kultury hel
leńskiej. Po podziale
im perjum
macedoń
skiego między dowód
ców Aleksandra w Egipcie utrwala się grec
ka dynastja Ptolemeuszów. Od I w. przed
Chr. do IV w. naszej
ery Egipt znajduje się
pod panowaniem R zy 
mu, a następnie Bizan
cjum. W V I I wieku
Egipt zdobywają A ra
bowie. Z ruin i pom 
ników,
wydobytych
Papirusowa mapa z czasów Ramsesa II.
przez ekspedycje no
wych czasów, dowia
dujemy się, że starożytni Egipcjanie posiadali wysoką kulturę i tworzyli zaczątki nauk
już w tym czasie kiedy mieszkańcy Europy znajdowali się w stanie zupełnego barbarzyń
stwa. Wraz Z upadkiem E giptu upada i jego kultura, a z nią zostały pogrzebane i jego zdobycze
geograficzne. Stwierdzam y więc, że Egipcjanie znali Berberów , pustynię L ibijską i kraje nad
górnym N ilem aż do dzisiejszego Chartum u, morze Czerwone, oraz A zję zachodnią pom iędzy
Tygrysem a morzem Śródziem nem , A rabję i Arm enję. Horyzont geograficzny Egipcjan nie
został oddany w spadku żadnem u z narodów, przeto w bardzo m ałym stopniu przyczynił się
do ogólnego postępu wiedzy geograficznej.
Kultura Egiptu okazała niewątpliwie największy w pływ na narody zamieszkujące Mezopotamję. Starożytne zabytki Babilonji i A syrji są najlepszym tego dowodem . E gipt był położony
tak, jakby przedstawiał oazę odosobnioną od reszty świata piaszczystem i pustyniam i, skalistemi
górami i obszernemi błotami. M ezopotam ja natomiast, dzięki przejściowości swego położenia,
stanowiła teren pom ostowy, łączący kraje W schodu i Zachodu. Stąd geograficzne położenie
bardziej sprzyjało krajom M ezopotam ji do rozwoju horyzontu geograficznego. M iędzy Egiptem
i M ezopotam ją zachodziły również bardzo znaczne różnice 1 w warunkach ekonomicznych,
co też w dużym stopniu przyczyniło się do rozwoju widnokręgu geograficznego narodów
M ezopotam ji. N a jej obszarach znajdowały się dwa wielkie państwa starożytności: Babilonja i A syrja. Babilonja starożytna leżała w dorzeczu T y g ry su i E ufratu. Pierwotnie Babilonja składała się z szeregu niewielkich państw. K ultu rę babilońską tworzą Sum eryjczycy, którzy
pozostawili pismo hieroglificzne i klinowe. Im również należy przypisać olbrzym ie prace meljoracyjne, które stały się fundam entem rozkwitu gospodarczego tego państwa. N a 3000 lat przed Chr.
niezależne państwa łączą się w jedną wielką m onarchję, reprezentującą interesy rolniczej i handlo
wej arystokracji. W X I I I wieku przed naszą erą rozpoczyna się walka z A syrją, a właściwie
walka kapitału handlowego babilońskiego z kapitałem asyryjskim , która kończy się utratą nie-
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podległości Babilonji. W 625 roku Nabopalassar zakłada nowo-babilońskie państwo (chal
dejskie), które osiągnęło szczyt rozwoju za Nabuchodonozora (604— 562). W 537 roku Babilon
został zdobyty przez Persów. Podstawą ich gospodarki było rolnictwo, posiadające żyzną glebę,
dzięki rozlewom T ygrysu i Eufratu. D ość wcześnie zorganizowane kanalizacja i m eljoracja umożli
w iały rozkwit rolnictwa i opartego na niem rzemiosła i handlu. Ponadto istniał tam w yrób tkanin,
kobierców, wyrób różnych upiększeń i t. p. Rozw ijający się handel przyczynił się do tego, że
już na kilka tysięcy lat przed naszą erą z Babilonu i N iniw y rozchodziły się w różnych kierunkach
drogi wojskowe i handlowe. W raz Z tem dość szybko postępuje ekspansja handlowa Babilonji.
Babilońscy kupcy odbywają ze swemi towarami dalekie podróże na zachód, wschód, północ
i południe. W idnokrąg Babilończyków rozszerzał się bądżto drogą ekspansji handlowej, bądźto drogą w ypraw i zdobyczy wojennych. Około 3000 roku przed N . Chr. król Sargon I i syn
jego N aran-Sin rozszerzyli swą
______
dorzecze E ufratu i
Tygrysu.
W ciągu następnych 2500
władzę na całą Babilonję
lat granice te nie przesu
i Mezopotamję, Syrję i Pa
nęły się istotnie, a na
lestynę. Sargon w yru
wet w pewnych kie
szył nawet na mo
runkach zwęziły się.
rze Śródziemne i
T ak np. znajomość
dotarł do Cypru,
zatoki Perskiej ginie
gdzie znaleziono pie
bardzo wcześnie. Ża
częć, należącą do
den z istniejących
jednego z urzędni
pomników i zabyt
ków
N ara n -S in a.
ków
babilońskich
W ogólności hory
me wspomina ani
zont
geograficzny
o jednej większej
w czwartem tysiąc
podróży. M im o to
leciu przed N . Chr.
Babiloński obraz świata, według Faucher-Gudina.
Babilończycy w bar
był dość szeroki, się
dzo znacznym stop
gając daleko poza
niu pośrednio przyczynili się do późniejszego rozwoju wiedzy geograficznej. Babilon
jest ojczyzną astronomji i kalendarza. Stąd bierze swój początek podział ekliptyki na 12 zna
ków zodjaku i odpowiedni podział roku na 12 m iesięcy, podział doby na 24 godziny,
podział okręgu na 360 stopni, tydzień księżycowy i t. d. N aw et w naszym systemie liczb, miar
i wag wydaje się istnieć oddźwięk starej kultury babilońskiej. Oprócz tego Babilończycy
dali judejskiej, a więc i chrześcijańskiej religji szereg przypowieści biblijnych, które
Żydzi zapożyczyli od Babilończyków. Ogólne jednak wyobrażenie Babilończyków o pochodzeniu
i form ie ziemi, jej miejscu we wszechświecie, całkowicie było oparte na mitach. Podług mitologji
babilońskiej, bóg świata M arduk rozciął trupa zwyciężonej przez niego Thiam at, która była
uosobieniem chaotycznego ruchu wody morskiej, na dwie części. „Jed n ą część — powiada
legenda — rozwiesił w górze i ta stała się niebem, drugą rozesłał pod swojemi stopami i ta stała
się ziem ią; w ten sposób stworzył świat tak, jak my go teraz znam y“ . Zgodnie z pojęciami Babi
lończyków, ziemia przedstawiała się następująco. W środku leży ląd stały, który zewszechstron
wznosi się do góry Araratu. L ąd jest ze wszystkich stron okrążony przez ocean. Ponad górą
i ziemią leży niebo w kształcie dzwonu, tak jak go stworzył M ardu k; podczas dnia błyszczy ono
w blasku słońca, podczas nocy usiane jest gwiazdami. Słońce rankiem wynurza się ze wschodniego
otworu, potem podnosi się na sklepieniu, a z nastaniem nocy wkracza w zachodni otw'ór rury.
Podczas nocy posuwa się dalej w rurę i następnego ranku wychyla się znów z otworu. T o pojęcie
w nieco zmienionej formie dostało się do Żydów , a od nich przeszło do chrześcijan. Pochodząca
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mniej więcej z 2.700 r. przed Chr. „m apa św iata“ wykazuje poglądowo ówczesny stan babilońskiej
w iedzy geograficznej. Ziem ia jest na niej przedstawiona jako krąg, opasany dwoma kołami.
M iędzy temi kołami miał się znajdować ocean, oznaczony na tej mapie, jako słona rzeka. D w ie
równoległe linje, biegnące poprzez te koło, przedstawiają Eufrat, kilka zaś małych kółek w yobra
żają miasta Babilonji. Jest to ta sama koncepcja, którą później odnajdujem y u Greków , z tą jedynie
różnicą, że dla Babilończyków ośrodkiem świata był Babilon, dla G reków zaś D elfy.
Państwo babilońskie zostało odparte od wybrzeży oceanu Indyjskiego, nie zdołało ono również
utrzymać wybrzeży morza Śródziem nego. Potęga Babilonu upada, a na jego miejsce w ysuwa się
A syrja, czyli kraj Asura. Była ona pierwotnie bardzo małym krajem, leżącym w górnej części
T ygrysu. G . Raw lison umieszcza A syrję pom iędzy 37 0 30 i 330 30 szerokości a 42° i 450 długości
geograficznej. K raj ten był rolniczy. Płody rolne służyły tak dla w łasnych potrzeb, jak i dla handlu
wymiennego. W ysoko z biegiem czasu rozwinęło się rzemiosło, co w znacznym stopniu przyczyniło
się do rozszerzenia handlu zagranicznego. Wielkie kapitały i wielkie posiadłości ziemskie skon
centrowały się głównie w rękach kapłanów. T en stosunkowo niewielki kraj tworzy silne państwo
i podbija w ciągu V I I wieku przed naszą erą Babilon, Elam , Fenicję i Palestynę, z wyjątkiem
Judei. K ró l Tuklat-pal-Asar I ( 1.10 0 przed Chr.) rozpoczyna zaborczy okres polityki asy
ryjskiej w wielkim stylu. Prowadzi on wojnę z Arm enją, dociera do brzegów morza Kaspijskiego.
Pierwszy przeprawia się przez Eufrat i zdobywa Syrję. N a wschodzie toczy wojnę z M edam i.
W ten sposób widnokrąg Asyryjczyków znacznie się rozszerza i obejmuje całą Azję M niejszą. A syrja
opierała się na żołdactwie, prącem do nieustannych wojen z krajami sąsiedniemi. Liczne napisy
klinowe dają nam doskonały pogląd na to, co się tam dzaiło. W ojny i polowania przechodzą jak
w kalejdoskopie. A syrja stanowiła nieustanną groźbę dla sąsiadów. Zaborcza polityka tego państwa
przechodziła przez całą jej historję. K ró l Sarkin (7 2 1— 704) jest założycielem ostatniej dynastji,
za której czasów A syrja dochodzi do najwyższej potęgi i wkrótce potem upada. Pierwszym
jego czynem było zdobycie Sam arji. W następnych wyprawach owładnął M edją i południowozachodniemi brzegami morza K aspijskiego; na zachodzie dotarł do E giptu, a na południu do
zatoki Perskiej. M im o nieustannych w ypraw wojennych A syryjczycy nie zdołali naogół wydatniej
rozszerzyć horyzontu geograficznego, odziedziczonego po Babilończykach. Nieustanne wojny,
ciężkie położenie gnębionej ludności i wewnętrzna walka warstw rządzących osłabiły w bardzo
dużej mierze siły żywotne państwa. Nieoczekiwany napad M edyjczyków w 606 r. przed Chr.
niszczy wszystkie miasta A syrji i w ykreśla ją z historji.
Hebrajczycy wtargnęli do Chanaanu w X I I w . przed Chr. z pustyni północnej A rabji i wschod
niego Egiptu, jako wędrowne hordy, podzielone na rody i plemiona. W eszli oni tu z zamiarem
zdobycia żyźniejszych obszarów i osiedlenia się. W zdobytym kraju przez pewien czas zajmowali
się jeszcze pasterstwem , chociaż już przestali być koczownikami. N ie znali oni prywatnego w ła
dania ziemią. Z biegiem czasu pojawia się indywidualna uprawa, która doprowadza jednolite
ongi społeczeństwo do podziału na klasy. Ju ż przed przyjściem H ebrajczyków do ziemi Chanaan
handel tego kraju stał na dość wysokim poziomie. Nieustanne jednakże w ojny pom iędzy ple
mionami bardzo poważnie w płynęły na jego upadek. Geograficzne położenie Palestyny
czyniło z niej dogodny punkt handlowy między Fenicją i A rabją, a także między Egiptem
i Babilonją. Takie położenie było od niepamiętnych czasów przyczyną dążenia w ielu sąsiednich
państw do zawładnięcia Palestyną. Po wypędzeniu H yksosów władza E giptu sięgnęła za Eufrat,
objęła Palestynę i S yrję. W X I I w. p. C h r. Egipcjanie tracą Palestynę, która staje się niezależnem państwem . Za panowania króla D aw ida Palestyna zdołała opanować handel między
Egiptem i krajami północnemi. D zięki temu, iż Ż ydzi całe stulecia zamieszkiwali stosunkowo wąski
pas doliny Jordanu, ich horyzont geograficzny był niezbyt szeroki. Posiadali oni bardzo mgliste
wiadomości o innych krajach, o morzu, o żeglarstwie i t. p. Z biblijnego opowiadania o potopie,
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które zaczerpnęli u Babilończyków, widać, jak skromną mieli znajomość budowy statków. H ebraj
czycy nie rozum ieli też faktu wypuszczenia gołębia przez Noego, gdyż nie wiedzieli, że gołębie
służyły żeglarzom babilońskim za rodzaj kompasu, wskazującego kierunek lądu. Od czasu Dawida
rozszerza się znacznie widnokrąg Hebrajczyków. D aw id podbił plemiona beduińskie aż do morza,
zapewnił spokój na wielkich drogach handlowych i przy pomocy Filistynów zorganizował handel
morski z Arabją południową. B ył to złoty wiek potęgi i bogactw Izraela. B ył zarazem i okresem
największego widnokręgu Hebrajczyków. Najnowsze badania wykazują, że najgłówniejszem
źródłem rozwoju horyzontu geograficznego Hebrajczyków były wiadomości czerpane w Egipcie,
Babilonji i Fenicji. Od czasów zdobycia przez Dawida portu Ezeon G eber, położonego na pół
nocnym krańcu zatoki Akaba, H ebrajczycy odbywali podróże do krainy O fir, której położenie
nie jest zbadane. U patrują w niej M alakkę, północno-zachodnie wybrzeże In dyj, wybrzeże
zatoki Perskiej, wybrzeże A fryki południowo-wschodniej i t. p. Naogół obręb świata hebrajskiego
nie jest zbyt wielki. Starożytni H ebrajczycy wyobrażali sobie ziemię jako nieruchom y okrągły
dysk, nad którym rozpościera się niebo. Wschód znajduje się na przodzie, zachód w postaci
morza — wtyle, południe — na prawo, północ na lewo. N a północy znajduje się góra bogów.
Tak zwana genetyczna tablica narodów daje przegląd znanych Hebrajczykom wiadomości o kra
jach i narodach, zaczerpniętych u Babilończyków, Egipcjan i Fenicjan. W iadomości te są pełne
błędów, lecz mimo to w yw arły one za pośrednictwem B ib lji znaczny w pływ na geograficzną
wiedzę średniowiecza.
Przypuszczano przez dłuższy czas, że pierwszym i żeglarzami, kupcami i kolonizatorami
na morzu Śródziem nem byli Fenicjanie. Otóż niedawno, dzięki pracom angielskiego archeologa
A . Evansa, udowodniono, że Fenicjanie mieli pod tym względem poprzedników w narodzie,
który Egipcjanie nazywali „ K e ft i" . N a podstawie tych prac ustalono, że lud ten stworzył całą
starożytną kulturę, która przez dłuższy czas promieniowała na obszarze morza Śródziemnego.
Pierwotnem ogniskiem tej, tak zwanej kreteńskiej, kultury był K nosos na K recie. Rozróżniają
kilka okresów tej kultury, z których najstarszy sięga na 2.900, a ostatni na 900 lat przed Chr.
W iele faktów wykazuje, że w tych sam ych czasach, kiedy G recy znajdowali się w okresie powsta
wania, K reteńczycy posiadali już piękne miasta, wystawne mieszkania, pismo, sztukę i t. p.
O stanie ich horyzontu geograficznego na podstawie istniejącego m aterjału trudno jest coś
ścisłego powiedzieć. Istnieje dużo faktów, które stwierdzają, że ich widnokrąg był stosunkowo
szeroki. Począwszy od IV tysiąclecia K reta utrzym ywała ożywione stosunki z Egiptem . W póź
niejszych czasach K reteńczycy docierają do C ypru i pobliskich w ybrzeży A z ji; znali oni również
zachodnie części A fryki północnej, W łochy, Sycylję, Sardynję, południową Francję i Hiszpanję.
Są pewne wskazówki, że ich ekspansja sięgała aż do wybrzeży morza Czarnego. W szystko to
wskazuje na to, że pierwszym i badaczami krajów nadśródziemnomorskich byli Kreteńczycy.
W starożytności patrzono na falujące morze z pewnym strachem , a bujna fantazja ludzka
zaludniała zamorskie kraje fantastycznemi postaciami. Egipcjanie nie byli narodem żeglarskim,
jak również i H ebrajczycy. W śród pierwszych żeglarzy na morzu Śródziem nem byli Fenicjanie,
których kraj leżał nad brzegiem morza Śródziem nego. Fenicja, niewielki obszar podobny do Ryw jery, ściśnięty pom iędzy morzem a górami, nie mogła pom ieścić swej ludności, która musiała
sobie szukać nowych terenów poza granicami kraju. Fenicjanie byli śm iałym i i przedsiębior
czymi żeglarzam i; ponadto bez trudu znajdowali w sw ym kraju dostateczną ilość potrzebnego
materjału dla budowy większych statków. N ie można dokładnie stwierdzić, od jakiego czasu roz
poczyna się żeglarstwo Fenicjan. Fenicjanie początkowo zajmowali się w dużym stopniu rybac
twem, a dopiero później rozpoczynają dłuższe podróże morskie. M ożna jednakże z pewną ści
słością stwierdzić, że już na 1.50 0 lat przed naszą erą Fenicjanie posiadali kolonje na Cyprze,
Rodosie i na wielu innych wyspach morza Egejskiego. G d y Fenicjanie opanowali morze, zaczęli

GEOGRAFJA JA K O N A U KA

175

dążyć w swej ekspansji coraz dalej, zajmując się handlem i zakładając liczne faktorje i kolonje.
Historyczne badania stwierdziły, że już na 12 wieków przed naszą erą odbywali oni na swych stat
kach śmiałe podróże po calem morzu Śródziem nem . Przekroczyli G ibraltar i prawdopodobnie
żeglowali po przybrzeżnych wodach oceanu Atlantyckiego. T e wszystkie odkrycia były głównie
rezultatem w ypraw handlowych. Fenicjanie przewozili na sw ych statkach gotowe produkty
A zji M niejszej i wym ieniali je wśród różnych narodów E uropy i A fryki północnej na złoto, srebro,
ołów i t. p. Rozw inięty w ojczystym kraju różnorodny i bardzo bogaty przem ysł zmuszał Fenicjan
do odbywania dalekich podróży po surowce. D zięki rozwiniętemu handlowi Fenicjanie mogli
zbudować wielkie i bogate miasta wzdłuż wybrzeży morza Śródziem nego. M iasta te były przed
miotem zachwytu starożytnych narodów. W wielu miejscach napotykamy wzmianki o nadzwy
czajnym przepychu i bogactwie takich fenickich miast, jak T y r i Sydon, które były głównemi
ośrodkami handlu i administracji. Łączność polityczna tych miast była zazwyczaj dość luźna,
a właściwe kierownictwo przechodziło od miasta do miasta. W latach 1400— 110 0 na pierwszy
plan w ybija się Sydon, który później ustępuje m iejsca T yrow i. M im o to wszystkie miasta dbały
o wspólność interesów handlu i żeglugi. Z biegiem czasu morze staje się głównem polem ich
działania. Pośrednicząc od początku między Egiptem , A syrją i Babilonją, stali się później łącz
nikami między W schodem a rozwijającemi się ludami zachodniego wybrzeża morza Śródziemnego.
Fenicjanie ponadto byli prekursoram i w takich dziedzinach, jak handel, przem ysł i sztuka.
Ich przem ysł metalurgiczny, ich w yroby szklane i tkaniny purpurowe były sławne na cały ów
czesny świat. Posiadając na morzu Śródziem nem kolonje, Fenicjanie starali się zagarnąć każdy
punkt wybrzeża morskiego, który mógł być korzystny jako postój, rynek zbytu, lub wreszcie
jako dogodny punkt strategiczny. T ak więc zawładnęli oni Bosforem , gdzie założyli for
tecę. N a morzu Śródziem nem zagarnęli M altę, C yp r, Sardynję, Sycylję i t. d. N a wybrzeżu
afrykańskiem założyli Kartaginę, która później rozrosła się tak bardzo, że stała się potężniejszą
od samej m etropolji. Posiadali również kolonje na brzegach morza Czerwonego. Przypuszczalnie
docierali nawet aż do w ysp Sundzkich. Około roku 1.10 0 założyli G ades, dzisiejszy C adix, i opa
nowali część Hiszpanji, w której w ydobyw ali srebro. Dzięki tej eksploatacji Hannibal zdobył
potrzebne środki dla uskutecznienia pochodu na R zym w czasie drugiej w ojny punickiej. Odwie
dzanie północno-zachodnich wybrzeży E uropy dawało im wielkie korzyści handlowe. Stam tąd
przywożono cynę, bursztyn i wiele innych cennych towarów. Od bardzo dawnych czasów od
wiedzali wybrzeże morza K aspijskiego i Czarnego i docierali aż do ujścia D onu (Tanais). Herodot
opowiada o podróży Fenicjan naokoło A fryki, przedsięwziętej na życzenie egipskiego faraona
Necha II, około r. 600 przed naszą erą. „T a k im w podróży przeszło dwa lata — powiada H e
rodot — i dopiero na trzeci rok wstąpili do G ibraltaru i wrócili do Egiptu. Opowiadali też,
czemu ja nie wierzę, że w tej w yprawie mieli Fenicjanie słońce z prawej stro n y". O rzeczywistości
tej podróży należy jednakże wątpić. W 322 roku Fenicja została zdobyta przez Aleksandra M a
cedońskiego, a w 1 wieku przed naszą erą weszła w skład im perjum rzymskiego. Z utratą nie
podległości kończy się i rola handlowa Fenicjan. W ciągiem dążeniu do ekspansji handlowej
Fenicjanie bardzo rozszerzyli swój widnokrąg geograficzny, przyczyniając się w dużej mierze
do powiększenia wiadomości geograficznych. Po upadku Fenicjan ich wiadomości z zakresu
geografji przejęły inne narody. Trzeba też podkreślić i to, że Fenicjanie stworzyli nazwy dwóch
kontynentów. K raje położone na wschód od morza Śródziem nego nazywali „ A s u “ , a kraje po
łożone w północno-zachodniej części „E re b e n “ . Z tych nazw G recy wyprow adzili nazwy Azja
i Europa. Rów nież i wyraz ocean pochodzi od fenickiej nazwy og i ogen, t. j. wszystko ogarniający.
Pierw szym i spadkobiercami geograficznych wiadomości Fenicjan byli K artagińczycy, którzy
ten spadek znacznie powiększyli i bardzo poważnie przyczynili się do dalszego rozwoju hory
zontu geograficznego. Kartagina rozwinęła handel morski na bardzo dużą skalę i stała się ośrodkiem
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wielu gałęzi przem ysłu i budowy statków. P an o 
wanie K artaginy rozciągało się w A fry c e na o b 
szarze odpowiadającym dzisiejszemu Tunisow i
i A lgerji. Rozwój handlu u w arun kow ał układ
wewnętrzny, gdzie cała władza spoczyw ała w rę
kach oligarchji handlowej. D la ochrony sw ych
licznych kolonij Kartagina posługiwała się najem nem wojskiem . W raz z rozwojem handlu
rozszerzył się i ich horyzont geograficzny. Przedewszystkiem powiększyli oni znacznie wiado
mości o północnej A fryce, szczególnie o kra
jach Atlasu, N um idji i M aurytanji. A b y ekspan
sję handlową rozciągnąć na te nieznane kraje
za wodami Herkulesa, senat K artagin y zorga
nizował w 470 r. przed C h r. wielką wyprawę,
na czele której stanął admirał Hanno. W yprawa,
składająca się z 60 w ielkich okrętów kartagińskich, popłynęła wzdłuż brzegu afrykańskiego na
południe. Po wysadzeniu kolonistów na północ
nej części marokańskiego wybrzeża zachodniej
A fryki posunął się Hanno dalej ku południowi.
Babilońska mapa świata.
W ciąż płynąc na południe, Hanno zauważył na
brzegu wielkie ognie. Ognie te uważają jedni
za w ybuch któregoś z wulkanów Kam erunu, gdy inni tłumaczą je poprostu pożarem
sawann. Jak daleko dotarł Hanno w swej podróży, niewiadomo. Szereg uczonych przypuszcza,
że przedostał się poza Senegal do wybrzeży Sierra-Leone, t. j. mniej więcej do 70 pół. szerokości,
a nie do wnętrza zatoki Gw inejskiej, jak przyjm owano poprzednio.
W tym samym mniej więcej czasie wysłano z K artagin y drugą w yprawę pod dowództwem
admirała Himilko, brata Hanna. W edług Plinjusza i Avienusa, podróż H im ilka trwała cztery
miesiące. Po przebyciu cieśniny Gibraltarskiej w yprawa ta udała się na północ, wzdłuż brzegów
Europy. Żadnych pewnych wiadomości o tej podróży nie p osiadam y; niektórzy przypuszczają,
że Him ilko dotarł do w ybrzeży Holandji i W . Brytanji. Uczestnicy w ypraw y rozpowszechniali
wiele legend o potworach morskich, ciemnościach i mgłach, panujących w obcych krajach, co
prawdopodobnie miało na celu odstraszenie innych narodów od podejm owania dalekich w ypraw
morskich i podyktowane było obawą utraty monopolu handlu zamorskiego. K artagińczycy przy
czynili się również do zbadania E uropy. Ich zasługą jest dokładne zbadanie półw yspu Ib eryj
skiego, głównie przez wyprawę Hannibala, który tamtędy wiódł swoją arm ję na R zym . Przebył
on drogę przez Pireneje, G alję i A lp y i tem samem utorował drogę Rzym ianom do krajów Z a
chodu. Pochód ten po raz pierwszy zwrócił uwagę ludzką na świat górski. Ze śm iercią Hannibala
upada potęga K artaginy. Równocześnie kończy się rola K artaginy w grom adzeniu wiadomości
geograficznych.
Z innych narodów starożytnego świata do rozwoju horyzontu geograficznego przyczynili się
w pewnej mierze Persowie. W idnokrąg Persów rozszerza się znacznie przez słynny pochód
D arjusza przeciw Scytom w roku 5 15 przed Chr. Z olbrzym ią arm ją D arjusz przeszedł Bosfor,
Trację, M acedonję i D unaj. Fakt podjęcia tak olbrzymiego pochodu świadczy o tem, że Persowie
posiadali już wówczas rozległe wiadomości geograficzne, gdyż D arjusz nie zwykł rzucać się
w przedsiębiorstwa awanturnicze. W końcu V wieku przed naszą erą Persja opanowała Iran,
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Babilonję, Egipt, Fenicję, Syrję, Palestynę, Turkiestan, Arm enję i A rabję. Państwo Persów
ogarnęło olbrzym i obszar, zaludniony najróżnorodniejszą ludnością. D la sprawowania rządów
Persja musiała gromadzić dane geograficzne, które jednakże nie zachowały się, wobec czego
niewiele o nich w iem y. D la G reków pochód Darjusza przeciw Scytom był w ypraw ą geogra
ficzną pierwszorzędnej wagi, gdyż przyniósł im wiele nowych danych o tych krajach, o których
oni sam i posiadali bardzo mgliste wiadomości. Od Herodota dowiadujem y się o w yprawie Skylaksa z K orjad y, którą w ysłał D arjusz do Indyj dla zbadania biegu i ujścia Indusu. W edług
Herodota, w yprawa ta popłynęła Indusem aż do morza, następnie po 30-miesięcznem żeglowaniu
dostała się do morza Czerwonego. Istnieje też i druga opowieść o podróży znakomitego
Persa, nazwiskiem Sataspes, który za jakieś przestępstwo został skazany na śm ierć, a następnie
ułaskawiony przez D arjusza pod warunkiem , że oplynie A frykę. Sataspes udał się do E giptu,
a stąd na w ynajętym statku przepłynął morze Śródziem ne. M inąw szy słupy Herkulesa, w ypłynął
na ocean Atlantycki i w yruszył na południe. Płynął on w edług Herodota wiele miesięcy, aż wreszcie
przybył do plemienia drobnych ludzi. T u podróż zakończyła się, gdyż Sataspes m usiał zawrócić
Z powodu różnych trudności. Zadania więc nie wykonał i po powrocie został wbity na pal.
Om awiając rozszerzenie horyzontu geograficznego w świecie antycznym , m usim y chociaż
kilka słów powiedzieć o Chinach, gdzie zainteresowania geograficzne ujawniły się bardzo wcześnie.
Obszar ich im perjum i wynikające stąd dalekie w ypraw y wojenne, poselstwa i stosunki handlowe
dostarczyły im dużo sprzyjających okazyj dla zbierania wiadomości geograficznych. D zięki temu
już Z końcem trzeciego tysiąclecia przed Chr. istniała obszerna geografja państwa chińskiego.
Jest to więc jedna z najstarszych geografij, jakie zachowały się ze starożytnych czasów. Z tej
epoki zachowały się najstarsze m apy, sporządzone na dziewięciu urnach bronzowych, gdzie
przedstawiono dziewięć najdawniejszych prowincyj chińskich. Chińczycy posiadali też w iado
mości i o A zji środkowej. Pierwsze odkrycia geograficzne zawdzięczają C h iny generałowi Tszangkienowi, który w I I wieku przed Chr. został wysłany do dalekich krajów turańskich. Chińczycy
mieli w ielu podróżników, którzy swoje obserwacje i sprawozdania dokładnie zapisywali, gdy nato
miast w starożytnej Europie ograniczano się do sprawozdań ustnych. W ypraw y chińskie poza
kresy wód ojczystych zaczynają się z końcem IV stulecia naszej ery. Około IV w. w ystępują
Chińczycy na wyspie Pinang w cieśninie M alakka, a w końcu tego wieku docierają do Cejlonu.
Szczególnie intensywną działalność wykazali oni w okresie pom iędzy I X i X V wiekam i. O dkryli
oni M adagaskar na dwa wieki przed Europejczykam i. Aczkolwiek Chińczycy nie przyczynili
się do rozwiązania ogólnych zagadnień geografji, to jednak byli sum iennym i obserwatoram i
i zbieraczami etnograficznych i geograficznych faktów. T a k np. opis podróży Chińczyka ChaoJu -K u a , pochodzący z początku X I I I w ., podaje szereg dokładnych danych o krajach A zji, Arabji,
o wyspie Zanzibar i t. d. Chociaż wiadomości geograficzne Chińczyków były dokładne i ob
szerne, to jednak nie w yw arły w pływ u na starożytną naukę, gdyż dorobek ich pozostawał zamknięty
we własnym kraju.
Państwa greckie zakładają plemiona doryckie, jońskie i eolskie, które, przybyw szy Z północy,
zawładnęły południową częścią półwyspu Bałkańskiego. Plem iona te dzieliły się w edług pokre
wieństwa na pokolenia i zajm owały się początkowo hodowlą bydła i rolnictwem . N ie znały one
miast, ani własności pryw atnej. W drugiej połowie I X w. przed Chr. rozpoczyna się rozkład
społeczeństwa i podział na klasy. O horyzoncie geograficznym pierw otnych G reków trudno
coś powiedzieć, gdyż pewne wskazówki o ich poglądach doszły do nas nie jako dzieła naukowe,
lecz jako dzieła poetyckie. W idnokrąg geograficzny tego okresu jest mniej więcej przedstawiony
w pieśniach Hom era. „O d ysea“ jest opisem przygód, przypisyw anych U lissesow i, królowi Itaki.
W racając z morza Egejskiego, statek Ulissesa został zaskoczony przez burzę i zapędzony do sze
regu legendarnych, nieznanych m iejscowości. Po wielu niebezpiecznych przygodach U lisses
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cudownie p ow raca do kra
ju. G e o g ra ficzn e w iad o 
mości H o m era b y ły już
w starożytności oceniane
bardzo różnie. G d y Strabon uważa Hom era za
geografa, Eratostenes uważa jego dzieła jedynie
za utw ory poetyckie i do
zaw artych w nich wiado
mości geograficznych ustosunkowuje się z wielkiemi zastrzeżeniami. M im o
jednak charakteru poetyc
kiego tych dzieł, może
my przypuszczać, że opie
rają się na pew nych w y
darzeniach realnych, za
czerpniętych praw dopo
dobnie z opowiadań F e 
nicjan, z którym i G recy
nawiązują stosunki han
dlowe dość wcześnie. S ą 
dząc z „O d yse i“ i „Ilja d y “ , widnokrąg geogra
Mapa świata według Hekateusza.
ficzny pierw otnych G re
ków był dość wąski. N a
zwy E uropy i A zji nie są tam w spom inane; Afrykę (Libję) przedstawiali sobie w postaci w ą
skiego pasa nabrzeżnego na zachodzie E gip tu ; wiadomości o Italji i S ycylji są bardzo mgliste.
Lepiej i jaśniej występują niektóre okolice Azji M niejszej i C ypru. Bardzo słabo też zaryso
wuje się i morze Czarne.
Około V I I I w. przed Chr. G recy wstępują w okres historyczny. Okres ten rozpoczyna się
ożywioną kolonizacją, co miało bardzo duże znaczenie dla rozszerzenia horyzontu geograficznego.
Pobudki, które spowodowały te nowe tendencje kolonizacyjne, były podobne jak u Fenicjan,
t. j. przeludnienie, spory polityczne, chęć zysku. Bardzo korzystnem w ow ych czasach zajęciem
było korsarstwo, które wówczas uważano za zajęcie zupełnie zaszczytne. W ojna, handel i korsarstwo były najbardziej charakterystycznemi czynnikami odkryć geograficznych. Oto dlaczego
nasz wielki historyk geografji J . Lelew el okres ten nazywa okresem „łotrowsko-handlarskich
odkryć G reków “ . Nowe osiedla, rozsiane poza granicami ojczyzny, duże zyski z kolonizacji
i handlu potęgują ich dążenia kolonizacyjne. N ieco wyraźniej zarysowują się wiadomości geogra
ficzne o starożytnem świecie u innego poety greckiego, Hezjoda (około 750 r. przed Chr.).
W jego pieśniach dowiadujem y się po raz pierw szy o N ilu , jako o wielkiej rzece Egiptu . Naogół
jego widnokrąg geograficzny jest również, jak u Hom era, zbyt wąski i m glisty. Godne jest
uwagi, że już w czasach Hezjoda odbywano w ypraw y kolonizacyjne. G recy stają się stopniowo
spadkobiercami Fenicjan. D oryjczycy założyli kolonje na K recie, K osie, Rodosie, K nidosie
i w Halikarnososie. Jońskie kolonje powstawały w Sycylji, we W łoszech i w północnej A fryce.
Dochodzą one też do północnych wybrzeży morza Czarnego i w roku 645 prowadzą ożywiony
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handel u ujścia dzisiejszego
D niepru. D la tej ożywionej
ekspansji G reków większa część
Zachodniej połowy morza Śród
ziemnego była zamknięta przez
Fenicjan i K artagińczyków . D o
morza Czerwonego również nie
potrafili dotrzeć. Babilonji i Asyrji widocznie nie odwiedzali
zupełnie, gdyż na tej drodze
stali również Fenicjanie. W tym
okresie pojawia się ciekawa
praca Hekateusza z M iletu (oko
ło 500 r. przed Chr.) p. t. „O b 
jazd naokoło ziem i“ . Praca ta
jest pierwszą próbą zreasumo
wania istniejących wówczas wia
domości geograficznych. Do
niej była również załączona
mapa ziemi, dająca bardzo do
bre wyobrażenie o geograficz
nych wiadomościach ówczesne
Herodot.
go świata. N a mapie tej ziemia
jest przedstawiona w kształcie
tarczy okrągłej, opasanej ze wszystkich stron oceanem. W ystępują tu dw a ląd y: Europa
i Azja, w środku tarczy leży G recja. Podział między lądem jest bardzo niew yraźny. L ib ja
Znajduje się w A zji, gdzie przepływ a N il, biorący swój początek w wodach oceanu. W przy
bliżeniu około 4 55— 447 r. rozpoczęły się podróże słynnego historyka i geografa Herodota.
U rodził się on w 80 latach V wieku przed Chr. N ie w iem y, jakie było jego stanowisko
społeczne, możliwe jest, że swe długie podróże odbył w charakterze kupca. Zw iedził
on E gipt, Fenicję, Babilonję, W łochy, północne wybrzeże morza Czarnego. W szędzie pilnie
obserwował i zbierał wiadomości. Ostatni rok swego życia spędził w kolonji T u rje, poło
żonej w południowych W łoszech. W rezultacie swych badań Herodot podkpiwa z daw
nych kartografów i twierdzi, że granica ziemi jest niewiadoma i tylko na zachodzie jest
otoczona przez ocean. Z prac Herodota możemy sądzić, że horyzont G reków w V i IV w . nie
rozszerzył się zbyt daleko poza granice znane już poprzednio, natomiast ich wiadom ości o wielu
krajach znacznie się pogłębiły. W iadom ości geograficzne G reków w tych czasach o całej pół
nocno-zachodniej Europie i o zachodnim basenie morza Śródziem nego były bardzo nieliczne
i mgliste. Bardzo małe pojęcie mieli o świecie rozciągającym się poza G ibraltarem . Niedostatecznie
Znali północne W łochy, a szczególnie A lp y ; stosunkowo dobrze znali południowe stepy, kraj
Scytów , gdzie istniały greckie kolonje. W iadomości o Egipcie nie sięgały poza zwrotnik. N a
zachód od E giptu znajomość ziemi dochodziła do Barki. W iedziano też coś niecoś o Saharze
i jej oazach. O ziemiach, położonych na południu od E giptu, Herodot miał bardzo mgliste w y
obrażenie. W spom ina on, że zamieszkują je ludy karłowate. Całej A fryce nadaje on kształt pół
w yspu. W tym mniej więcej czasie słynny filozof grecki Platon (427—346 przed Chr.) daje obszerny
opis legendarnej ziemi Atlantydy, która jakoby leżała na zachód od cieśniny G ibraltarskiej. W edług
Platona, kraina ta słynęła ze sztuki obrabiania metali. Atlantyda prowadziła zaborczą politykę
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i podbiła wiele krain A fryki i Europy. Za nadmierną dumę kraj ten został ukarany przez bogów
i pogrążony w wodach oceanu. W późniejszych czasach starano się utożsamić Atlantis z odkrytą
przez Europejczyków Am eryką, z w yspam i Kanaryjskiem i, z w yspą K rętą, z zachodnią A fryką.
Podanie to mogło również dotyczyć starożytnej T artiss, położonej u ujścia G w adalkw iw iru,
bogatej w metale i zrujnowanej przez Kartagińczyków około 530 r. przed Chr. Podanie to stało
się impulsem poszukiwań geograficznych. Nieco później Eforus z Cym a (400— 330 przed Chr.)
próbuje opisać cały znany wówczas świat. Ziem ię przedstawia w kształcie czworoboku, oblanego
oceanem i podzielonego na cztery części. W edług niego, na północy mieszkają Scytow ie, na wscho
dzie Indjanie, na południu Etjopowie, a na zachodzie Celtowie. D o niego należy również opra
cowanie peryplusu, znanego pod nazwą „ S c y la x “ , obejmującego opis w ybrzeży wszystkich mórz,
znanych Grekom .
Zaludnioną ziemię dzielono na ówczesnych mapach na trzy części, nazyw ane: Europą, A zją
i L ib ją (Afryka). Europę od L ib ji oddziela morze Śródziem ne, przechodzące na wschodzie
w Pont Euksyński (morze Czarne) z zatoką M eotyjską (morze Azowskie). G ranicę miedzy Azją
i Europą przeprowadzano wzdłuż rzeki Tanais (D on). Azję od L ib ji oddziela N il.
W raz Z działalnością kolonizacyjną rozwinął się w G recji handel i rzem iosło. N a miejsce
gospodarki naturalnej i lokalnego handlu zamiennego zjawiła się gospodarka pieniężna. Z biegiem
czasu taka działalność handlowa przynosiła coraz to nowe wiadomości geograficzne. D o roz
szerzenia wiadomości geograficznych bardzo poważnie przyczynił się K senofont (430— 355 przed
C h r.), który dał wyczerpujący opis sławnej w ypraw y z Babilonji przez Azję M niejszą. Pośród współ
uczestników w yprawy Ksenofonta znajdował się lekarz grecki K tezjasz, który brał udział w bitwie
p od K un aksą; spędził on 17 lat w charakterze prywatnego lekarza królewskiego na dworze perskim .
W czasie tego pobytu zebrał dużo inform acyj, dotyczących dalekich prowincyj cesarstwa per
skiego i In dyj. Po powrocie do G recji spożytkował ten materjał w różnych dziełach, z których
większa część zaginęła. Jego książka o Indjach była pierwszym znanym opisem tego kraju. Jeszcze
bardziej przyczyniły się do rozszerzenia widnokręgu G reków w ypraw y Aleksandra M acedoń
skiego, rozpoczęte w 334 r. przed Chr. Będąc wychowankiem Arystotelesa, Aleksander odbywał
swoje wojenne w yprawy w towarzystwie grona uczonych, którzy określali przez obliczenie kroków
przebyte odległości. W ysyłał on również ekspedycje dla dokładniejszego poznania zawojo
wanych krajów. Aleksander Wielki przeszedł przez Azję M niejszą i S yrję do E giptu, następnie
Z S yrji do Babilonu, na płaskowzgórze perskie, do morza K aspijskiego, dalej dociera na południe
<io obszaru Sejstan, a stamtąd przez Afganistan i Sam arkand do Jaksartesu (Syr-D arja). Idąc
zpowrotem, dochodzi do ujścia Indusu. Stąd Aleksander w yruszył do domu dwiem a kolum nam i:
sam on przeszedł przez Beludżystan i Persję do Ekbatany i stamtąd zawrócił do G recji, a zbu
dowana przez jego żołnierzy flota, pod dowództwem Nearcha, popłynęła wzdłuż brzegów. Po
sześciu miesiącach podróży N earch szczęśliwie dotarł do ujścia E ufratu. W ten sposób odkrył
morską drogę z Indyj do Azji M niejszej. Ze swej podróży N earch napisał szczegółowe sprawozda
nie, z którego dochowały się do naszych czasów jedynie urywki. W yniki w ypraw y Aleksandra W iel
kiego opracował Dicearch z M essyny (3 5 1), w ybitny uczeń Arystotelesa. Opisał on częściowo
prozą, częściowo wierszem kraje greckie; z opisu tego pozostały jedynie drobne uryw ki. N ary: sował on również mapę świata, na której po raz pierwszy prowadzi wzdłuż morza Śródziem nego
linję od zachodu na wschód, czyli tak zwany równoleżnik rodyjski.
W tym samym mniej więcej czasie dokonano kilku większych podróży, które również przyczyniły
. się do rozszerzenia widnokręgu i pogłębienia greckich wiadomości geograficznych. Jed ną z nich
była podróż Megastenesa, który około 290 roku jeździł w charakterze posła na dwór cesarza Sandna1 Cottusa, którego stolica znajdowała się w Indjach, niedaleko od współczesnego miasta Patna. Z opo• wiadań Megastenesa G recy dowiedzieli się po raz pierwszy dokładniej o prawdziwej ziemi zwrot-

Mapa świata według Herodota.
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nikowej. T ak zebrane na miejscu wiadomości pozostały dla całej
starożytności podstawą wiedzy o Indjach. Ciekawą również po
dróż odbył po morzu K aspijskiem adm irał Patrokles, który stał
na czele innego poselstwa. Zw iedził on miejscowości u podnóża
P am iru i zebrał o nich dużo wiadom ości. Jego opowiadania w sta
rożytności były uważane za praw dziw e; dziwne jest tylko to,
że uparcie trzym ał się dopiero niedawno powstałego przypuszcze
nia, że morze K aspijskie było zatoką oceanu.
D la poznania ziem i bardzo cenna była podróż Pyteasza
w roku 325 przed C h r. U dając się w nią, Pyteasz miał praw 
dopodobnie na oku cele handlow e; był on człowiekiem w y
kształconym, czynił ciekawe obserwacje, stąd jego podróż uw a
żano za pierw szą celową podróż naukową. N iestety z tego, co
pozostało, wiem y bardzo mało. K sięga Pyteasza „O oceanie“ za
ginęła prawdopodobnie bardzo wcześnie i przechowała się tylko
w urywkach w pracach Strabona. Z tego, co o tej podróży pisano
w starożytności, wynikałoby, że współcześni uważali go za obłą
kanego z powodu opowiadań o nadzwyczajności odkrytych
przez niego ziem. Zacząw szy swą podróż statkiem od M arsylji, Pyteasz przepłynął cieśninę
Gibraltarską i, zw róciw szy się na północ i opłynąw szy półwysep Iberyjski i G alję, dotarł
do kanału Angielskiego, a następnie zwiedził wybrzeża Brytan ji. Pyteasz wspom ina o wyspie
Thule, znajdującej się o sześć dni drogi od W . Brytan ji, na dalekiej północy, w pobliżu
zamarzniętego morza. Thule od tego czasu zaczęła odgrywać dużą rolę w geograficznych
wyobrażeniach starożytnego świata. Dokładnie nie stwierdzono, który kraj obejmowano tą
nazwą. Jed n i w idzieli w niej Islandję, inni w yspy Szetlandzkie lub N orw egję środkową. N a
stępnie Pyteasz opowiada o kraju bursztynu, którym prawdopodobnie były w yspy północnofryzyjskie, lub obszar ujścia Ł a b y . Ponadto Pyteasz poczynił ciekawe obserwacje, dotyczące
zjawisk przypływ ów i odpływ ów m orskich, przypisując je w pływ ow i księżyca. Zjaw iska te
interesowały jego poprzedników, którzy starali się wytłum aczyć je w najdziwaczniejszy sposób.
P rzypływ y i odpływ y morskie tłumaczono między innemi oddychaniem potężnego zwierzęcia
morskiego.
W tym czasie pojaw iły się dwie system atyczne prace, z których jedna, napisana przez Dicearcha z M essyny, zaginęła, a druga, napisana przez Eratostenesa, zachowała się w licznych uryw 
kach. D zieło Eratostenesa składało się z trzech ksiąg: pierwsza zawiera krytyczną historję geo
graf ji; druga omawia kształt i wielkość ziemi, oceanów, granice ejkum eny, strefy klim atyczne;
trzecia daje podział ejkum eny na części świata, oraz opisy poszczególnych krajów. Eratostenes
wyobrażał sobie ziemię w postaci w yspy. Obwód ziemi obliczył matematycznie na 250.000 stadjów,
co stanowi około 39.000 kilometrów. Ocean u niego zajmuje dwie trzecie powierzchni ziemi.
N ie żadna więc przeszkoda w postaci lądu, lecz tylko olbrzym ia szerokość oceanu przeszkadza
temu, ażeby, w yruszyw szy od brzegów Iberji na zachód, przybyć do wschodniego brzegu A zji.
Eratostenes odrzuca popularny w tej epoce podział świata na trzy części. Uznaje on tylko dwie
części świata, a mianowicie Europę i A zję, które są rozdzielone morzem Śródziem nem .
W ojna peloponeska i wynikające stąd walki państw greckich o hegemonję (404— 362) do
prow adziły G recję do zupełnej utraty niepodległości. G recy dostali się pod panowanie M ace
dończyków, a następnie pod panowanie Rzym ian. Jednocześnie z zewnętrznem i wojnam i w e
wnątrz państw greckich rozgryw ały się zaciekłe walki pom iędzy wydziedziczonym i i posiadaczam i;
pom iędzy klasami społecznem i trwała tam ustawiczna nienawiść. Z upadkiem G recji upada
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i kultura grecka, a wraz z nią znikają stopniowo greckie prace na polu geograficznem . Z większych
prac greckich, dokonanych po upadku państwa, należy wym ienić podróż Eudoksa z C yzyku,
który żył na 146 lat przed Chr. na dworze Ptolemeusza I I w Aleksandrji. Zw iedziw szy E gipt i Indje,
Eudoks zamierzał okrążyć Afrykę. Jak daleko dotarł on w tej podróży — niewiadomo. W śród
G reków wyróżnił się również Polibjusz z M egapolis (2 0 1— 116 ). W zięty na zakładnika do
Rzym u, spędza tam większą część swego życia. Towarzysząc Scypjonow i M łodszem u, był św iad
kiem zburzenia K artaginy, opływał brzegi A fryki i nawet, jak podają niektóre źródła, odwiedził
ujście Tanais. Jego dzieła geograficzne nie zachowały się. D o rozwoju geografji w Rzym ie naj
bardziej przyczynili się G recy, gdyż sami Rzym ianie nie podejmowali większych podróży od
krywczych, lecz zadowalali się zbieraniem praktycznych wiadomości dla celów wojennych
i administracyjnych. Zużytkowali oni w sposób bardzo um iejętny bogaty dorobek geograficzny
Greków , którzy w wysokim stopniu przyczynili się do rozwoju kultury i potęgi R zym u.
N a początku swych dziejów Rzym ianie dzielili się na rody i plem iona i nie znali prywatnej
własności. Na czele ówczesnego państwa stali królowie, którzy jednocześnie byli wodzami,
sędziami i kapłanami. Horyzont geograficzny ówczesnych Rzym ian był prawdopodobnie bardzo
wąski i nie przekraczał granic ich miejsca zamieszkania. Bardzo wcześnie jednak tworzą się dwa
stany: patrycjusze i plebejusze, zwalczający się wzajemnie. W końcu V I stulecia patrycjusze
porzucili „m onarchistyczną“ formę rządów i założyli republikę szlachecką, w której władza
przeszła głównie do patrycjuszy. Rozwój wym iany i stały przyrost ludności zmuszają
R zym do rozszerzenia granic kosztem swych sąsiadów, przyjm ując ich w swój skład, jako „sp rz y 
m ierzonych“ . Około I I I w. rzymskie państwo ogarnia już prawie całą Italję. W miarę ekspansji
politycznej rozszerza się horyzont geograficzny Rzym ian, jednak nie przekracza granic państwa.
Po długich walkach w roku 287 przed Chr. plebs zostaje równouprawniony z patrycjatem .
W miarę rozwoju handlu rodowo-plemienny podział na patrycjuszów i plebejuszów stopniowo
zanika, zamieniając się w nowy społeczny układ według „cenzusu“ , tak, że w epoce „w ielkich
podbojów “ ( I I I — I wiek) te stare nazwy zupełnie zacierają się. W tym czasie cały naród mógł
brać udział we wszystkich korzyściach gospodarczych, wynikających z podbojów. Zagarnąwszy
pod swoją władzę całą Italję, R zym przekracza własne granice narodowe, a polityka zewnętrzna
nabiera zupełnie nowych cech. Zasiąg jej powiększa się coraz bardziej, aż wreszcie obejmuje
cały ówczesny świat, t. j. morze Śródziemne i jego wybrzeża. Otwiera się wówczas nowa epoka
dla geograficznych wiadomości Rzym ian. Zm ieniają się również i form y gospodarcze. D awniejszą
gospodarkę rolniczą zastępuje gospodarka pieniężna i spekulacyjna; w 269 r. zaprowadzono
srebrną monetę. Wkroczenie R zym u na światową arenę datuje się od walki z K artaginą, czyli
od tak zwanych wojen punickich. Pierwsza wojna trwała od r. 264 do r. 2 4 1 ; w rezultacie Rzym
zdobył Sycylję i Sardynję. Wojna ta unaoczniła Rzym ianom znaczenie potęgi m orskiej; oceniwszy
jej znaczenie, Rzym ianie zbudowali wielką flotę dla celów wojennych i handlowych. Podczas
I I wojny punickiej (2 18 — 20 1 r.) Rzym ianie spustoszyli K artaginę doszczętnie. W ten sposób
złamano handlową potęgę K artaginy, która była groźnym konkurentem dla R zym u w jego eks
pansji handlowej. W tym też czasie Rzym ianie podbili G recję, Azję M niejszą, H iszpanję, a w 12 3
roku przed Chr. dzisiejsza Francja stała się również prowincją rzymską. W szystkie te w ypraw y
wojenne nagromadziły dużo wiadomości geograficznych. M im o poważnego rozwoju, widnokrąg
Rzym ian, aż do czasów Juljusza Cezara, ogarniał stosunkowo niewielką przestrzeń i ograniczał się
przeważnie do krajów śródziemnomorskich, t. j. do terenów podbitych. D o najlepiej znanych
w owe czasy krajów należały: Italja, południowa Francja, Hiszpanja, M acedonja, Dalm acja,
Azja M niejsza, Tunis i Alger. Stanow iły one terytorjum państwa rzym skiego. Poza temi gra
nicami wiadomości geograficzne nie zrobiły większego postępu. Trzeba tu jeszcze raz podkreślić,
Że do rozwoju wiadomości geograficznych Rzym ian najbardziej przyczynili się G recy, którzy
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przez długi jeszcze czas zachowali w pamięci dawne tradycje sw ych przodków-badaczy geo
graficznych.
Spowodowane wzrostem sił wytw órczych wojny I I I — I w. przed Chr. w yw arły głęboki w pływ
na socjalny ustrój R zym u. W rękach arystokracji wojskowej nagrom adziły się olbrzym ie bogactwa
i posiadłości ziemskie, olbrzym ie kadry niewolniczej siły roboczej, jeńców w ojennych; napłynął
potok szlachetnych metali. D awne podstawy gospodarstwa chłopskiego zostały zachwiane.
N a m iejsce zagród chłopskich pojawiają się wielkie latyfundja, opierające się głównie na
pracy niewolników. Pozbawieni pracy dawni robotnicy w iejscy skoncentrowali się w wielkiej
ilości w R zym ie, tworząc olbrzym ie rzesze lum penproletarjatu. Powstają coraz bogatsi kupcy
i towarzystwa handlowe, bogactwa coraz bardziej skupiają się w rękach niewielu jednostek.
W 104 r. przed Chr. twierdził peljusza Cezara znamionują szeregi
wien trybun ludu, że w całem
zwycięskich w ypraw wojennych.
państwie niema nawet 2.000
Okres ten rozpoczyna się od
bogatych ludzi. Pod w pły
podboju G alji. W dw u
wem zubożenia szero
dziestopięcioletniej w oj
kich w arstw społe
nie (89— 64) z M itryczeństwa rozpoczy
datesem Rzym ianie
nają się rozruchy
mieli możność do
o przywrócenie sta
kładniej poznać onu
chłopskiego
kolice Pontu Eu(Grakchow ie), o
ksynu, gdzie dotąd
nowy podział w ła
stopa ich jeszcze
sności
(Katilina),
nie postała. W kil
o wolność niewolnika lat później (60)
ków(Spartakus). W re
Rzym ianie dotarli do
szcie do władzy docho
brzegów Istru czyli D u 
dzi Juljusz Cezar, który
naju. Zw ycięskie legjony
próbuje podnieść poziom ży
Cezara przeszły prawie całą
cia mas ludzkich i zagoić rany,
Europę zachodnią. Następnie
zadane przez nowy układ warunków
Cezar przechodzi dwukrotnie całą
Juljusz Cezar.
gospodarczych. Pod w pływ em ów 
Brytanję (55 i 54 r.) i dociera naczesnych warunków panowanie Ju wet do Irlandji. D la zabezpieczenia
granic na wschodzie przekroczył on również i R en. W ten sposób wiele nieznanych dawniej
krajów stało się terenem nowych badań. W ypraw y Juljusza Cezara w dużej mierze przy
czyniły się do rozszerzenia widnokręgu geograficznego Rzym ian. Sam Cezar opisał szcze
gółowo swoje w ypraw y do G alji, czem ze swej strony pogłębił ówczesne wiadom ości geogra
ficzne. Po śm ierci Cezara ustala się monarchja. Pierw szym cesarzem był August, który
panował od 3 1 r. przed Chr. do 14 r. po Chrystusie. L ata tego przewrotu są okresem wysokiej
kultury um ysłow ej; wiadomości geograficzne również podlegają znacznemu pogłębieniu i roz
szerzeniu. Cezar przyczynił się również do opracowania tak zwanych „Itin e raria“ , przeznaczo
nych dla użytku dowódców i urzędników. Itineraria były dwojakiego rodzaju: itineraria pieta
i itineraria scripta. Itineraria pierwszego rodzaju zawierały obrazowe przedstawienie miejsco
wości i okolic, drugiego zaś rodzaju podawały najważniejsze m iejscowości, przylegające do go
ścińców rzym skich wraz z odległościam i jednych od drugich. Takie itineraria istniały praw do
podobnie w postaci tablic, a częśc.owo w postaci map. W ażnym zabytkiem jest Itinerarium
Antonini, zawierające 372 główne drogi państwa z wskazaniem miejsc p rzydrożnych; dzieło
to przypisują cesarzowi Antoninowi Piusow i (13 8 — 16 1). Polityka cesarza A ugusta dążyła do
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utrzymania państwa w zdobytych granicach, opis i budowa dróg dla bezpośredniej komunikacji
Z Rzym em i granicami były czynnikami tej polityki. N a rozkaz cesarza, jego zięć M arek W ipsanjusz
Agryppa wykonał wielką mapę świata „Orbis Spectandus" , którą potem wystawiono na portyku
na polu M arsowem w Rzym ie. Są przypuszczenia, że mapa, którą znaleziono u M ecjusa Pom pozjanusza i wskutek której został on skazany na śmierć przez cesarza Dom icjana, była kopją
mapy A gryppy. D o naszych czasów mapa ta nie dochowała się, więc nie możemy w edług niej
rekonstruować ówczesnych przestrzennych wyobrażeń Rzym ian. W ojska Augusta przekraczały
Ren i Dunaj i opanowały południowo-zachodnie części dzisiejszych Niem iec. W A zji M niejszej
August znacznie rozszerzył sferę wpływów rzym skich, zawojował Arm enję i włączył w granice
im perjum rzymskiego całą M ezopotamję, gdzie założył potężne kolonje handlowe. W ten sposób
obszar im perjum rzymskiego rozrósł się do olbrzym ich rozmiarów, ogarniając całą zachodnią,
południową, środkową i nawet część wschodniej Europy, jak również Azję M niejszą i północną
część A fryki. D la zaprowadzenia urządzeń adm inistracyjnych i wojskowych, dla utwierdzenia
swej władzy politycznej, Rzym ianie zmuszeni byli ze względów czysto praktycznych poznawać
podbite kraje, przyczem gromadzono dużą ilość najrozmaitszych wiadomości geograficznych.
Za panowania Augusta opracował swe dzieło jeden z największych geografów starożytności,
Strabon. Strabon, który był z pochodzenia Grekiem , urodził się w 63 r. przed Chr. w Azji M niejszej,
w mieście Am azja. W młodości dużo podróżował; był w A zji M niejszej, Egipcie, w kolonjach
greckich nad morzem Czarnem i t. d. Poza podróżami przebywał głównie w R zym ie, gdzie
pracował nad swojem wielkiem dziełem „G eo grafika“ . Dzieło to składało się z siedemnastu
ksiąg. Pierwsze dwie księgi poświęca Strabon fizyko-matematycznej geografji. Rozm iar zamie
szkałej ziemi określa z zachodu na wschód na 70.000 stadjów, a w kierunku z południa
na północ na 30.000 stadjów. Strabon twierdzi, Że na półncc od Irlandji ziemia nie jest
zamieszkała z powodu zimna, a na południe od M eróe z powodu silnego gorąca. Piętnaście
ksiąg następnych poświęca opisom krajów, przyczem opis europejskich krajów zajmuje
osiem ksiąg, Azji sześć, a ostatnia poświęcona jest A fryce. K raje, przedstawione na mapie przez
Strabona, doznały dziwacznego spaczenia. W największej części wzorował się na Eratostenesie,
poprawiając i zmieniając go, gdzie tylko uważał za konieczne. W edług Strabona Brytanja miała
kształt trójkąta, którego podstawa rozciągała się równolegle do brzegów G alji od ujścia Renu
do Pirenejów. Odrzucał on m yśl o „siostrzanej w ysp ie", przeto um ieścił Jern e (Irlandję) daleko
na północy od Brytanji. Strabon również odrzucał istnienie w yspy Thule, tak, iż Irlandja była
najbardziej północnym krajem, jaki on znał. Strabon um arł w głębokiej starości w r. 2 1 naszej ery.
W tym też czasie odbyło się kilka w ypraw, które przyniosły wiadomości okrajach, dotąd bardzo
mało znanych.
W roku 24 przed Chr. w yruszył Aelius G allus z wojskiem do A rabji, aby opanować starą
drogę handlową pomiędzy Indjam i a Zachodem. Pochód ten nie udał się, chociaż dowódca dotarł
aż do Jem enu. W tym czasie odbyto jeszcze kilka innych w ypraw , m ających z geograficznego
punktu widzenia ważne znaczenie. Tak np. K orneljusz Balbus staje na czele w ypraw y, która
w 19 r. przed Chr. udała się do ziemi Garam antów, przez którą, prawdopodobnie, należy rozumieć
oazę Fessanu. W końcu I-go wieku odbyły się w ypraw y Septym jusza Flakkusa i Juljusza M aternusa
trypolitańską drogą karawanową na południe. M aternus przeszedł w ciągu kilku m iesięcy wielką
pustynię i dotarł do kraju Agisym ba, który najprawdopodobniej znajdował się gdzieś w Sudanie.
Dzięki tym licznym wyprawom wiedza geograficzna stała się bardziej dokładną. W idzim y to
Z traktatu Pomponjusza M eli „D e Chorographia“ . Aczkolwiek nie wychodzi on daleko poza granice
swych poprzedników, to jednak wprowadza bardzo dokładne szczegóły. Ustala on dokładnie
wielkość i kształt G alji i daje staranny opis Pirenejów. M ela dzieli ziemię na pięć stref i przyjm uje,
Że na południu istnieje strefa umiarkowana, odpowiadająca północnej. Bardziej godny uw agi
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Mapa świata według Strabona.

jest fakt, że uważał on południową strefę umiarkowaną za zamieszkałą, chociaż niedostępną
od północy ze względu na upał strefy gorącej. W edług M eli, Taprobane (Cejlon) była początkiem
wielkiego nieznanego kontynentu na południowej półkuli. M ela podaje po raz pierw szy sporo
wiadomości o północnych krajach G erm anji i S arm acji; tak np. nazywa już W isłę — Vistulą.
Również po raz pierw szy wspomina o Codanovji (Skandynaw ja). M im o to praca M eli zawiera
mnóstwo bajek i legendarnych opowiadań. Z a N erona (54— 68) w ysłano specjalną w yprawę dla
odszukania źródeł N ilu. O w yprawie tej pozostało bardzo mało w iadom ości; prawdopodobnie
dotarła ona do 90 północnej szerokości. W 50 r. naszej ery rzym ski kupiec H ippalus wyzyskał
monsuny i wzdłuż w ybrzeży szczęśliwie dotarł z Arabji do ujścia Indusu. Za nim podążyli inni
i w ten sposób przez Rzym ian została odkryta stała morska droga do In dyj. N ieco później R zy 
mianin Aleksander wyzyskał tę drogę, a następnie z Indyj puścił się dalej na wschód, opłynął
wybrzeże Birm y, Syjam u, przepłynął M alakkę i dotarł do miasta Cattigara. Położenie tego miasta
określają bardzo różnie, jedni widzą w nim Singapore, inni jedno z miast nad zatoką Tonkińską.
W każdym razie nie ulega wątpliw ości, że już w I wieku naszej ery do E urop y docierały bezpo
średnie wiadomości o kraju jedw abiu — T inas (Chiny).
W pięćdziesiąt lat po śm ierci Strabona pojawia się na polu nauki Plinjusz Starszy, który
urodził się w 23 r. po Chr. W młodości służył w arm ji rzym skiej, przebywającej na terenie dzi
siejszych N iem iec. W końcu panowania N erona mianowano go prokuratorem w Hiszpanji.
U m arł tragicznie w 79 r. w czasie dokonywania obserwacyj wielkiego w ybuchu W ezuwjusza.
Plinjusz był niepospolitym zbieraczem faktów i nie pom ijał żadnego dostępnego wówczas źródła.
W swojem dziele „H istoria naturalis“ poświęca geografji trzy księgi, przedstawiające całą ówczesną
wiedzę geograficzną Rzym ian. Jeg o uwagi o A zji są pełniejsze i wskazują na rosnący handel
między południową Europą a D alekim W schodem . Zna on A frykę znacznie szerzej i dokładniej,
niż jego poprzednicy. Po raz pierw szy w rozwoju horyzontu geograficznego wspom ina on N iger.
Szczegółowiej opisuje Europę wschodnią i wspom ina o górach (U ralskich), gdzie jest bardzo
zim no i gdzie pada śnieg, podobny do pierza. Jeszcze system atyczniejsza jest praca M arinusa
Z T y ru (około 60 r.) p. t. ,,De S itu Orbis“ , w której uczony ten podał znacznie więcej szczegółów
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Ptolemeusz w Obserwatorium Muzeum Aleksandryjskiego.

geograficznych o różnych krajach, niż to zawierały poprzednie prace tego rodzaju. M arinus
popełnia znaczne błędy, jak zresztą i w szyscy geografowie tego czasu, wydłużając zbytnio kształty
ziemi, co pochodziło od nieumiejętnego prowadzenia południka. Z okresu tego nie można po
minąć milczeniem dzieła Dionizjusza p. t. „Periegesis“ lub „O pisanie św iata“ , w którem przed
stawił wiele krajów Europy i A zji Z większą dokładnością.
W pierwszych wiekach naszej ery ekspansja R zym u poczyniła dalsze postępy. Szczególną
siłą ekspansji charakteryzuje się panowanie cesarza Trajana (98— 1 1 7 ) . Przeszedł on Dunaj
1 zawojował Banat i Wołoszę. D o nagromadzonych już dawniej m aterjałów geograficznych
dochodzi jeszcze mnóstwo nowych szczegółów o różnych krajach i narodach, podbitych przez
rzymskie w ypraw y wojenne. W tym czasie, kiedy terytorjalna potęga R zym u osiągnęła swój
szczyt, pojawia się na arenie nauki rzymskiej najznakomitszy geograf starożytności K laudjusz
Ptolemeusz ( I I wiek po Chr.). D o kreślenia map geograficznych zastosował on po raz pierwszy
około 15 0 r. dwa nowe rzuty. Są to dwa rodzaje rzutów stożkowych, które on opisuje w swej
pracy „Geographike Hyphegesis“ . Stosując podział na 360 stopni, wprowadził pojęcie szerokości
i długości geograficznej, co niewątpliwie stanowiło wielki postęp w kartografji. D ał on także
materjał do skonstruowania mapy, zaopatrzywszy swoją pracę tablicą, w której wykazał geogra
ficzne długości i szerokości 8.000 miejsc. Odrzuca on dawniejsze wyobrażenia o ziem i, jako
0 w yspie. Podług Ptolemeusza, ziemia jest ograniczona oceanem tylko na zachodzie, natomiast
jej kresy na północy, południu i wschodzie są nieznane, z tego względu pewne obszary na północy
1 południu oznacza na mapie jako „terra incognita“ . Z mapy Ptolemeusza widać, że znał on kraje
znajdujące się na wschodzie od In d y j: Indo-Chiny i C h in y; morze K aspijskie uważał za basen
zamknięty, do którego wpada wielka rzeka Ra (Wołga) a nie za zatokę morską, jak to dawniej
mylnie sądzono. Znacznie więcej szczegółów podaje i o krajach Europy, tak np. w jego dziele
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znajdujem y również wzm ianki i o ziemiach polskich. Znacznie wyraźniej zaznacza się na tej mapie
północ E u rop y, chociaż Ptolem eusz nie uniknął starych błędów, jak np. w stosunku do Skandyn aw ji; wyraźniej zarysowuje się W . Brytanja. W A fryce znane mu są góry K siężycow e,
z których w ypływ a N il. Niem ało jednak błędów wkradło się do pojęć geograficznych Ptolemeusza.
Obszar wodny zajmuje u niego przestrzeń znacznie mniejszą niż ląd. Ocean Indyjski przedstawia
w postaci morza wewnętrznego, przytem brzegi Chin łączą się z A fryką. W yspa Cejlon ma na tej
mapie zbyt duże rozm iary. M orze Śródziem ne nadmiernie w ydłuża, tak, że zamiast 420 ma ono
6o°, co spowodowało wypaczenie konturów znanej w tedy Europy. Jeg o błąd w obliczeniu od
ległości pom iędzy zachodnią Europą a wschodniem i w ybrzeżam i A zji, ustalonemi na mniej
więcej 50 stopni geograficznych, przyczynił się w kilka stuleci później do odkrycia Nowego Św iata.
Dzieło Ptolemeusza stanowiło w średnich wiekach główną podstawę nauki geografji. T łum a
czono je z greckiego na język łaciński i rozpowszechniono tak, że w X I V i X V w . używano go
w szkołach całej E uropy. Jed nym z pierw szych podróżników naszej ery był Pauzanjasz, żyjący
prawie jednocześnie z Ptolemeuszem. Podróżował on dużo po krajach Bliskiego W schodu, po
Egipcie, Italji, Sardyn ji, K orsyce i t. d. D o naszych czasów zachowała się tylko jedna jego praca
„Periegesis" , w której bardzo szczegółowo opisuje ówczesną G recję. T ą pracą kończy się rozkwit
geograficznej w iedzy w R zym ie.
W pierw szych wiekach nowej ery rozpoczął się upadek wielkiego państwa. Cała Italja była
pokryta rozległem i latyfundjam i, uprawianem i przez niewolników i drobnych dzierżawców.
Założyciele latyfundjów zdobywali je przez rujnowanie i rugowanie chłopów i weteranów. W miarę
gromadzenia bogactw w rękach niewielu jednostek, twórcze siły narodu stopniowo zanikały.
Znane jest powiedzenie ówczesnego świadka Plinjusza Starszego: „L aty fu n d ja , zrujnowawszy
już prowincję, rujnują Italję“ . W raz Z upadkiem drobnych gospodarstw następuje zwężenie
wytwórczości i zm niejszenie liczby ludności, następuje silne zubożenie szerokich mas, mimo
zbytniego przepychu dworów. U pada rzem iosło, zachwiały się potężne ongi związki handlowe.
Całe życie gospodarcze zachwiało się w sw ych podstawach, wyraźnie w ystąpił groźny upadek
Żywotnych sił ludu. U pada kwitnąca kultura. N a granice państwa coraz silniej nacierają Gotow ie,
Allem ani, W andale i inne ludy północy. A b y utrzym ać państwo w jego granicach, potrzebni byli
żołnierze. U bóstwo i nędza w ystępują w tak ostrej form ie, że zaczyna się zmniejszać zaludnienie.
Interesy wielkiej własności rolnej, głuchej na potrzeby państwa, przem ogły i rolnictwo zatrzymało
robotników na roli, zm niejszając siłę arm ji. Obrona państwa coraz bardziej słabła, aż wreszcie
Germ anowie, Hunnowie i inne ludy zalały R zym . Cesarz Dioklecjan próbował po dyktatorsku,
radykalnie zreorganizować państw o; zm ilitaryzował i poddał swej absolutnej w ładzy państwo
rzymskie. Jednak chorego i osłabionego państwa nie potrafił uzdrowić. Pod koniec IV w. rozpadło
się ono na dwie części: zachodnia uległa Germ anom , a w schodnia wegetowała jako państwo
bizantyjskie. Równocześnie z upadkiem sił gospodarczych R zym u upada i wiedza geograficzna.
Pojawiają się jedynie drugorzędne rozpraw y, kompilacje, m yśl geograficzna jałowieje i coraz
bardziej zanika. Z tego okresu upadku należy wym ienić pracę Ju ljusza Solinusa (220 r.) p. t.
„Collectanea Rerum M em orabilium " . Jest ona bardzo nieudolnem nagromadzeniem różnych w ia
domości o osobliwościach krajów i narodów, zaczerpniętych u poprzednich geografów i podróż
ników. W średniowieczu uzyskała ona szerokie rozpowszechnienie. N a schyłku potęgi rzymskiej
pojawia się też praca Paw ła Orozjusza (4 10 r.) p. t. „H istoriae adversus Paganos“ . Praca ta została
napisana pod w pływ em św. Augustyna w celu wykazania, że te nieszczęścia, jakie nawiedziły
R zym , zdarzały się już niejednokrotnie poprzednio u różnych narodów, przeto nie mogą być
uzasadniane wprowadzeniem chrześcijaństwa. W pracy roi się od błędów i nieścisłości, to też
przedstawia się ona jako znaczne cofnięcie się wstecz.
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O k r e s w c z e s n e g o f e u d a liz m u .
N a gruzach państwa rzymskiego Germ anowie
wznoszą nowe twory państwowe i zakładają nowy
ustrój społeczno-gospodarczy. W chwili opanowania
Rzym u Germ anowie stanowili półdzikie plemiona,
prowadzące życie nomadów. Panował w tedy wśród
nich pierwotny komunizm agrarn y; rolnictwo stało
na niskim poziomie, a hodowla i m yślistwo wciąż
jeszcze stało na pierwszym planie ich prym ityw nego
Życia gospodarczego. Po zajęciu im perjum stają się
osiadłym i. W granicach nowopowstałych państw stop
niowo kształtuje się nowy ustrój społeczny, zwany
feudalnym. Jest to ustrój społeczno-polityczny, któ
rego cechami są głów nie: połączenie praw własności
Świat w pojęciu Cosmasa Indicopleustesa.
prywatnej z prawam i przysługuj ącemi najwyższej
władzy publicznej, podział jej pom iędzy wielu
władców, pozostających w pewnej od siebie zależności. U strój ten ustala się z biegiem czasu
mniej więcej w następujący sposób. Zaledwie plemiona germańskie stały się osiadłe i chrześci
jańskie, ze wszystkich stron wtargnęły hordy różnych ludów ze wschodu, północy i południa.
Gospodarstwo włościańskie nie dało się pogodzić ze służbą wojskową, gdyż ciągłe wojny rujnowały
włościan, a ich gospodarstwa upadały. D robni włościanie udawali się pod opiekę któregoś z potęż
nych, zobowiązując się dostarczać rok rocznie pewną ilość produktów i odbywać pewną ilość
dni roboczych. Zato zwalniano ich od służby wojskowej, którą za nich odbywał protektor i pan
wraz ze swym orszakiem. Skądinąd wielkie posiadłości w ytw orzyły się drogą wynagradzania
przez królów swych urzędników i wojowników dobrami ziemskiemi na własność nieograniczoną.
W V I I I i I X stuleciu stan drobnych właścicieli ziemskich niezmiernie ubożeje i zanika. W spo
łeczeństwie i w państwie zdobywają władzę nieliczni stosunkowo m ożnowładcy, właściciele
olbrzym ich dóbr ziemskich. K ościół również stał się największym właścicielem ziemskim. Należała
do niego zwykle trzecia część gruntów, a w niektórych okolicach więcej. Z biegiem czasu wolni
właściciele stali się nietylko czynszownikami, lecz i poddanym i. Poddani byli zdani na łaskę
i niełaskę swych panów, w rezultacie zapanował nielitościwy ucisk i w yzysk. Całe średniowiecze
przedstawia z tych przyczyn okres walk klasowych pomiędzy właścicielam i ziemskim i i ich
poddanymi włościanami. Feudalizm przechodzi w swym rozwoju trzy zasadnicze okresy. W pierw 
szym okresie, trwającym do X I w., panuje naturalne gospodarstwo, a podział pracy istnieje w bar
dzo ograniczonych rozmiarach. D rugi okres ( X I — X V I stulecia) charakteryzuje się większym
podziałem pracy, oddzieleniem miasta od wsi, rozwojem wym iany i towarowego gospodarstwa,
stopniowym rozwojem kapitału handlowego, przejściem włościaństwa od naturalnych powinności
na pieniężne, a nawet ich częściowem zwolnieniem, panowaniem rzem ieślniczo-cechowego
sposobu wytwórczości. W I I I okresie ( X V I— X V I I I w.) rozwój kapitału handlowego dochodzi
do tego stopnia, że doprowadza do rozkładu feudalnego ustroju.
Po upadku państwa rzymskiego zmienił się nietylko cały układ życia politycznego na jego
dawnych terenach, ale też radykalnie zmienił się układ życia gospodarczo-społecznego. U pada
i zanika przem ysł i rzemiosło, tak wysoko rozwinięte za czasów rzym skich, gdyż zanikły te pod
stawy gospodarcze, na których się one opierały. K ażde gospodarstwo w łościańskie w nowo
powstałych państwach wytwarzało nietylko produkty spożywcze, lecz również i inne potrzebne
im przedm ioty. W łaściciele posiadłości ziemskich w ytwarzali w sw ym w łasnym dw orze, lub
w zależnych gospodarstwach włościańskich, wszystko to, co im było potrzebne. K ażd y w iększy
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właściciel rozporządzał większą liczbą sił ro
boczych, przeto mógł częściowo zaprowadzić
podział pracy. W takich posiadłościach two
rzyły się początki rzemiosła. M iasta były małe,
ubogie i całkowicie ujarzmione przez szlachtę.
D róg kom unikacyjnych nie było, a drogi
rzym skie chyliły się do upadku. W ymiana
dóbr w tym okresie była bardzo mała, wsku
tek czego nie było żadnych im pulsów do po
znania dokładnego ani własnego kraju, ani
krajów sąsiednich, a tem bardziej nie mogło
być żadnego zainteresowania do zaznajomie
nia się z nieznanemi, dalekiemi krajami.
Własnej kultury Germ anowie w tym okresie
jeszcze nie posiadali. K ultu ra Rzym ian była
im obca, a ponadto potępiona przez pierw 
szy kler chrześcijański, jako pogańska i nie
zgodna z Biblją. U pada więc sztuka i nauka,
a cały bogaty dorobek rzym ski nie wywiera
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w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej
ziemi,
prawie żadnego w pływ u. Germ anowie nie prze
jęli również i szerokiego horyzontu geograficznego Rzym ian, nagromadzonego w przeciągu
wielu lat. Po upadku R zym u w Europie zapanował na długo upadek kultury i sztuki. W cho
dzimy w okres straszliwej ciem noty, w którym skarby grecko-rzym skiej kultury zostały stracone
i roztrwonione. W m iarę form owania się i potęgowania w owych czasach państw Europy, panującemi wówczas klasami była szlachta i duchowieństwo. Szlachta nie budowała kultury, lecz
zajmowała się jedynie wojną. Wszelkie zaś czynniki kultury, aż do um iejętności czytania i pisa
nia włącznie, należały prawie bez w yjątku do duchowieństwa. K ościół dostarczał urzędników,
nauczycieli, prawników i lekarzy. Duchowieństwo jednakże bardzo nieznacznie przyczyniło
się do większego postępu kultury. W ręcz przeciwnie, kiedy w późnem średniowieczu budziła
się niezależna myśl naukowa, K ościół prześladował ją wszelkiem i siłam i i tępił niemiłosiernie,
a głosicieli tych nowych m yśli, zwiastunów zbliżającego się jaśniejszego jutra, palono na sto
sach lub więziono.
M iędzy kulturą starożytności i średniowiecza w ytw orzyła się przepaść. Dlatego też między
wiedzą geograficzną narodów antycznych a widnokręgiem nowych państw E urop y trzeba prze
prowadzić wyraźne rozgraniczenie, gdyż nie był on dalszym ciągiem rozwoju klasycznej staro
żytności. Dodatni w pływ starożytności odczuwa się jeszcze tylko w pierw szych latach po upadku
R zym u ; sporadycznie pojaw iają się m ałowartościowe prace geograficzne, a potem w pływ ten
zupełnie zanika, a szeroki horyzont rzym ski i grecki przechodzi w zapom nienie, jakgdyby nie
istniał. Epokę tę Lelew el tak charakteryzuje: „G ru b a nareszcie niewiadom ość co do geografji
rozpościerać się zaczynała. Chrześcijanie, zajęci sektarskiemi sprzeczkam i, przewracali wprawdzie
wzory greckie, ale w krytykę nieuzbrojeni, w geo grafji cofnęli się do wieków Efora i dawniejszych,
ciesząc się z utworów świeższych czterooceanowych, tak do tam tych stosownych. N a słupach,
podług chrześcijanina, wspiera się podm ebie (firm am ent), na którem jest woda, a nad nią unosi
się w sklepistych niebiosach D uch Boży. Ziem ia w kształcie śpiczastej dosyć góry, na dnie
świata umocowana pod niebem, a koło niej chodzą słońce, księżyc i gw iazd y".
Gospodarka naturalna, brak w ym iany produktów, nie stwarzają większych w ęzłów ani w kraju,
Geogr. powsz.
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ani z krajami sąsiedniemi. Podróże, które najlepiej wyrażają wszelką ekspansję, zupełnie zanikają,
żadnych odkryć geograficznych nie czyniono w przeciągu wielu wieków panowania chrześci
jaństwa. Pojawia się wprawdzie od IV w. zwyczaj pielgrzym owania do R zym u i do Ziem i Świętej
ze wszystkich chrześcijańskich krajów Europy, ale nie wnoszą one nic do skrom nych zasobów
wiedzy geograficznej. Ukazują się wówczas przewodniki, drożniki do tych miejsc pielgrzym ki.
Najwcześniejszy przewodnik, o którym mamy jakąś wiadomość, został ułożony przez ano
nimowego autora, znanego jako „Pielgrzym z Bordeaux“ . Jego „D ziennik podróży od Bordeaux
do Jerozolim y“ został napisany około r. 333 i wskazywał drogę lądową do Jerozolim y, oznaczoną
kamieniami. W tym czasie, naśladując Dionizjusza, opisał ziemię wierszem niejaki R afus Avienus.
Teodozjusz młodszy rozesłał w roku 435 po swych prowincjach mierników, aby dokonali nowych
pomiarów i zebrali dane dla nowych opisów. B ył to ostatni czyn um ierającego świata na polu
geograficznem. Chrześcijanie, odrzucając całą pogańską naukę R zym u i G recji, czerpali wiedzę
Z pism żydowskich, skąd przyjęli pojęcia o budowie świata. T ak np. św. Bazyli w swoich homiljach
upewnia, że lekkie niebo, jako sklepienie, unosi się ponad ziemią, a ziemia jest osadzona stale
na dnie świata, słupy zaś są niebios podporami. Jako dobry przykład ówczesnych poglądów
o ziemi i o widnokręgu przestrzennym może służyć mnich Cosm as, autor „Chrześcijańskiej
topografji wszechświata“ (547). Cosmas dużo podróżuje i dociera do A bisynji i starych portów
wzdłuż wybrzeża afrykańskiego, do S yrji, a nawet, prawdopodobnie, do Indyj i Cejlonu. Od jego
podróży po Indjach otrzymał on przezwisko Indicopleustes, t. j. podróżnik indyjski. Zamiast
Zreasumować swe podróże według starych greckich lub rzym skich wzorów, zaczyna on swą
rozprawę od ustalenia faktu, że ziemia jest płaska. Obrazu świata dopatrywał się w arce biblijnej.
Ziem ia posiada formę prostokąta, którego długość ze wschodu na zachód jest dwa razy większa
niż Z północy na południe. N a północnej stronie tego prostokąta wznosi się duża góra, dokoła
której obraca się słońce. Obrót słońca dokoła tej góry tworzy dzień i noc. W lecie słońce podnosi
się wyżej i pozostaje dłużej przed górą, w zimie opuszcza się niżej i jest dłużej zasłonięte przez
górę. Ziem ia otoczona jest ze wszystkich stron oceanem, za którym znajduje się siedlisko raju.
Nad ziemią wznosi się w postaci szklanej skrzyni sklepienie nieba, którego górna część, oddzielona
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przegródką, jest mieszkaniem Boga. „G d y b y ziemia była kulą, rozumuje on dalej, to ludzie
na niej staliby stopami ku sobie i cóżby było, gdyby np. zaczął padać deszcz? G d y na
jednego deszcz padałby zgóry nadół, to na drugiego m usiałby padać zdołu ku górze“ . Stosownie
do tego narysował czterech ludzi, stojących stopami ku sobie, dając, według jego przekonania,
niezbity dowód, że pojęcie o kulistości ziemi jest absurdem . Ja k głęboko zakorzeniły się podobne
przekonania w społeczeństwie europejskiem, może świadczyć fakt, że po pojawieniu się
poglądów Cos masa rysowano legendarną postać mnicha, który doszedł do końca świata i przez
niebiosy spoglądał w zaświaty. Zgodnie z takiemi wyobrażeniam i o ziemi, załączona do dzieła
Cosm asa mapa była również czworokątna, ziemia na tej mapie jest okrążona przez ocean. Dalej
zaznaczona jest ziem ia poza oceanem, będąca siedzibą raju, skąd w yszli pierw si ludzie. Wykazano
też, Że w ziemię wcinają się cztery zatoki: 1) zatoka Rzym ska, t. j. morze Śródziem ne, 2) morze
K aspijskie na północy, 3) zatoka Arabska i 4) zatoka Perska. Pokazane są również takie cztery
rzeki, jak Pizon (Ganges), Gichon (N il), G iddekel (T ygrys) i Frat (Eufrat), w ypływ ające z raju,
znikające pod powierzchnią oceanu i znów zjawiające się na ziemi pod swemi prawdziwem i na
zwami. N a m edaljonach widzim y ze wszystkich stron anioły, które przy pom ocy trąb w ysyłają
na ziemię wiatry. W krótce jednakże powrócono do pojęcia kulistości ziemi z tego względu,
że wówczas łatwiej było um ieścić Jerozolim ę, jako środek świata. W tym zakresie wypowiada
się w roku 800 Isidorus Hispalliensis, jeden z najbezm yślniejszych kompilatorów: „ Orbis a rotunditate circuli dictus, quia sicut rota est: unde brevis etiam rotula, orbiculus appelatur. In medio autem
ludeae, civitas lerosolyma est quasi umbilicus totius terrae“ . M im o to pojęcie o płaskiej ziemi,
znajdujące podstawę w B ib lji, istnieje aż do V III-g o wieku. Zdarzały się jednakże sporadyczne
wypadki, kiedy jeszcze i później powracano do tych naiwnych pierwotnych pojęć. N aw et jeszcze
w 1876 r. w A n glji John Hampdon wyrażał opinję, że ziemia jest tarczą z biegunem północnym
na środku i że słońce obiega ją dokoła w odległości 1.000 mil angielskich.
Zdobycie w r. 637 przez Arabów Jerozolim y nie przerwało wcale napływ u pielgrzym ów,
którzy w dalszym ciągu udawali się do Jerozolim y ze wszystkich stron świata. W opisach tych
pielgrzym ek, które nic nauce nie dały, napotykam y dużo opowiadań o różnych dziwach i cudach,
widzianych jakoby w Ziem i Św iętej. Również i działalność m isyjna nic nie przynosi dla rozsze
rzenia horyzontu, dodając jedynie pewną ilość nowych legend i bajek. Około 565 r. powstała
legenda o irlandzkim mnichu, św. Brandanie, opacie z Clonfert. W edług tej legendy, św. Brandan
wsiadł do „w iklinow ej łod zi“ i śmiało puścił się wraz Z towarzyszami na wody oceanu w poszu
kiwaniu „w ysp y św iętych“ — raju. W drodze odwiedzili mnóstwo w ysp, pełnych różnych dziwów,
aż wreszcie wylądowali na jednej i zaczęli rozniecać ogień, gdy nagle ku ich zdum ieniu w yspa
zaczęła się poruszać. Podróżnicy cofnęli się do swej łodzi, wówczas okazało się, że w yspa była
olbrzym ią rybą. Przez siedem lat błądzili oni po bezbrzeżnem morzu, przepłynęli strefę ciemności,
aź wreszcie dotarli do „w ysp y św iętych“ , jaśniejącej wśród nocy „niebiańskiem św iatłem “ .
B ył to kraj czarowny, pokryty owocami i drogocennem i kamieniami. Podróżowali po nim, jak
powiada legenda, czterdzieści dni, aż wreszcie zjawił się anioł, który oświadczył im , że dalej
iść nie wolno i że powinni wracać do ojczyzny. Podróżnicy usłuchali i powrócili szczęśliwie do
Irlandji. A ż do X V I w. zaznaczali kartografowie na Atlantyku w ysp y, nazwane im ieniem tego
świętego. W pływ tej legendy w idzim y jeszcze na słynnym globusie M arcina Beheim a z roku 1492.
Podobne legendy rozpowszechniane były w średniowieczu bardzo szeroko.
M isjonarze chrześcijańscy kierowali się do rozm aitych mało lub zupełnie nieznanych krajów.
Przedostali się oni w głąb A fryki, do M edji i Persji, a nawet dotarli do granic In dyj. Odwiedzili
krańce zachodniej i północnej Europy. Przez swoje liczne wędrówki m isyjne rozszerzyli oni
niewiele wiadom ości o ziem i, ponieważ wszystkie ich dążenia sprow adzały się jedynie ku temu,
aby nauczać chrześcijaństwa i całą wiedzę doprowadzić do harm onji z B ib lją. Chrześcijanizm
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więc, jako ruch społeczny,
nie rozwijał, lecz tamował
rozwój nauki. Znany histo
ryk, prof. H enryk W uttke,
charakteryzując tę epokę,
powiada: „O jcowie K ościoła
stali się apostołami nieuc
twa. Przy osłabieniu wła
dzy myślenia, wiążącego się
Z wiarą w m isterja i cuda,
Zatraciła się rychło dokład
ność pojęć, a ścisła metoda
naukowa, tak mozolnie zdo
byta, zaginęła i w ziemioznawstwie“ . O ujem nym
w pływie chrześcijaństwa na
naukę pisał G ibbon, sław
ny historyk angielski, że
„d la nauki byli mniej nie
bezpieczni Gotow ie, ani
żeli utrwalenie chrześcijań
stw a“ . Za przykład nie
uctwa i ciemnoty ówcze
snych czasów może służyć geograf z Rawenny, który pozostawił opis ziemi, pełny błędów i fanta
stycznych wierzeń, panujących w jego epoce. Jeżeli zaś ktoś wysuwał się ponad poziom czasu
i nie uznawał Biblji za kierowniczkę geografji, to go oczekiwał sm utny los biskupa salcburskiego, W irgiljusza, który koło r. 741 popadł z powodu światłych poglądów w ostrą kolizję Z K o 
ściołem. W brew Biblji starał się on wykazać istnienie antypodów, czem naraził się papieżowi
Zacharjuszowi. Oskarżycielem biskupa W irgiljusza przed K u rją był Bonifacy, apostoł Niem iec.
Świetlaną postacią na tem ciemnem tle średniowiecznej wiedzy geograficznej był angielski
król Alfred Wielki (849— 901). Interesował się on filozofją starożytną, popierał w ypraw y na te
renie swego kraju, przetłumaczył Pawła Orozjusza, pisał na temat podróży, starał się zbierać
wszystko, co wiedziano wówczas o nieznanych krajach północnej Europy. W jego pismach znaj
dujem y pewną wzmiankę o ziemiach polskich. „ A na wschód od M oraw — pisze on — jest
kraj W iślan, a na wschód stamtąd D acja, gdzie pierwej byli G o to w ie ...“ Przekazał on naszym
czasom również wiadomości o podróżach Othera i W ulfstana. A lfred W ielki starał się podnieść
oświatę swych poddanych, przyczyniając się nieco do rozszerzenia ich biblijnego poglądu na
świat.
Duńczyk W ulfstan w dziewiątem stuleciu poznaje i opisuje wschodnie w ybrzeża morza
Bałtyckiego. O tym zakątku Europy istniały przez dłuższy czas bardzo mgliste wiadomości.
Jornandes, kronikarz Gotów i najlepszy w V I-tym wieku znawca Europy północnej, uważa Skandynawję za wyspę. Jeszcze później rozpowszechniano legendarne wiadomości o tych krajach.
Tak np. w X I wieku Adam z Brem y uważa K urlandję, Estonję i Sam landję za w yspy, na północy
od nich umieszcza „K ra j niewieści“ — T erra fem inarum . Nestor, kronikarz kijowski (10 5 6 —
1 1 1 4 rok), twierdził, że zm orzą Czarnego istnieje bezpośrednia droga wodna do morza Bałtyckiego.
Po raz pierwszy podróżował po tych tajemniczych krajach wzdłuż wybrzeży Pomorza i Prus
wspom niany wyżej W ulfstan. D opłynął on do ujścia W isły i daje pierwszy opis podróży do ziem
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polskich. Szlachcic norweski
Other odbył około roku 900
podróż wzdłuż brzegów Norw egji w kierunku północnym ,
aby dowiedzieć się, jak daleko
sięga tam ziem ia. Okrążył on
całą Skandynaw) ę i przez morze
Białe dostał się do ujścia Dźwiny. Dalej na wschód od tej
rzeki nie ośm ielił się puścić,
gdyż okolica była, w edług jego
relacji, gęsto zajęta przez „Biarm ar“ (Rosjan). W ynika z tego,
że Other po raz pierwszy zet
knął się bezpośrednio z ludami
dalekiej północy Europy.
Nie ulega żadnej w ątpliw o
ści, że w pierwszem tysiącleciu
naszej ery najbardziej ruchli
Wyspa św. Brandana.
wym i wśród narodów Europy
byli Norm anowie. Pierwszem i
znanemi ich w yprawam i były napady na Irlandję i Anglję w drugiej połowie V III-g o
stulecia. Posunęli się oni również i na wschód. Po założeniu państwa ruskiego przez Ruryka w 862 roku, jak twierdzą legendarne podania, Norm anowie w yruszyli wdół D niepru
i, przepłynąwszy Czarne morze, dotarli do Konstantynopola. W I X — X I w. byli om postra
chem całej E urop y zachodniej. Przeniknęli w 9 1 1 roku pod dowództwem pogańskiego
wodza Rolfa, zwanego po chrzcie Robertem , do N orm andji. Pod jego dowództwem zajęli
ciż sami Norm anowie nieco później Sycylję. W ypraw y ich m iały łupieżczy charakter, rabo
wali oni, m ordowali i zabierali jeńców do niewoli. Profesor H . G reulich pow iada: „R o zb ó j
nicy wzajemnie z serdeczną rozkoszą mordowali się w łonie nawet sam ych rodzin. Nie
czyniło to żadnej ujm y ani K ościołow i, ani religji. K ażd y sowity łup zaostrzał apetyty
na nowy. Norm anowie apulijscy zaledwie utwierdzili swe panowanie, już zukosa pożądliwie
spoglądać zaczęli na cesarstwo bizantyjskie, ażeby w dalszym ciągu grabić“ . Skierow ali się oni
i na daleką północ. Islandję opanował korsarz Nadodd w 867 roku, gdzie N orm anowie zastali
już osiedla mnichów irlandzkich. R audi Thordvaldson (E ryk Czerw ony), będąc skazany za za
bójstwo na wygnanie, udał się w 983 roku w daleką podróż i odkrył Grenlandję, gdzie założył
tu pierwsze osiedla. W 999 roku syn Eryka Czerwonego, L e if, udał się z G renlandji do N orw egji,
wstąpił na służbę do króla Olafa, przyjął chrzest i z wiosną 1000 r. był już w powrotnej drodze.
W czasie tej podróży wskutek silnej burzy zbłądził i znalazł się daleko na południu u nieznanych
wybrzeży. Późną jesienią tegoż roku L e if dotarł szczęśliwie do G renlandji. W następnym roku
starszy brat L eifa, Thorstein, stanął na czele w ypraw y, aby bliżej zbadać te nowoodkryte w ybrzeża.
Jego w yprawa wskutek burz nie osiągnęła swego celu. W 1003 roku zorganizowano nową w y
prawę pod dowództwem kupca Thorfinna K arlsevni. T y m razem szczęśliwie udało się i od
kryto trzy kraje, które nazwano: Hellulandja — kraj kam ieni, M arklandja — kraj lasów, Winlandja — kraj wina. W tej krainie wina i „pszenicy sam osiew nej“ założyli oni osadę, jednakże
pierwotny zamiar osiedlenia się na stałe upadł i w 1006 roku cała w ypraw a powróciła do G renlandji.
D alszych prób kolonizacji W inlandji nie podejm owano. Z biegiem czasu kraje te zacierają się
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Mapa świata Al Edrisiego.

w pamięci. Z ponownych prób odszukania W inlandji zachowały się dane o w yprawie Eryka
Gnupsona, pierwszego biskupa Grenlandji, który w 1 1 2 1 roku w yruszył w podróż, Z której już
nie powrócił, a o losach jego nic niewiadomo. O dkrycia, poczynione przez N orm anów u w y
brzeży Am eryki, z biegiem czasu zostały zupełnie zapomniane. L o sy pierwszych kolonistów
opiewają jedynie sagi, które nie miały większego znaczenia dla w iedzy geograficznej. Ustalenie
miejscowości, odkrytych przez Norm anów, jest bardzo trudne ze względu na niejasność opo
wiadań. Rafen i Humboldt identyfikują je z Labradorem , N ow ą Szkocją i M assachusetts; Storm
identyfikuje Winlandję z Nową Szkocją. Law rence i Young, jak wykazuje ich mapa, również
podzielają te poglądy. Natomiast inni uczeni twierdzą, że odkrycia te dotyczą jedynie
południowego brzegu rzeki św. W awrzyńca i miejscowości prowincji Quebeck. Słyn n y badacz
północy, F . Nansen, po długich badaniach doszedł do wniosku, że odkrycie A m eryki przez
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N orm anów jest faktem niewątpli
w ym , lecz wszystkie szczegóły, do
tyczące tych odkryć, zalicza poprostu do legendarnych upiększeń,
zapożyczonych,
prawdopodobnie,
od przeniesionego do Islandji przez
m nichów katolickich starożytnego
mitu o „szczęśliw ych w yspach“ .
W edług M . M jełde, Norm anowie
dotarli aż do w ybrzeży północnej
K aroliny. A . Bjórnbo wyraża przy
puszczenie, że W inlandja była jed
nym z krajów wybrzeża A fryki za
chodniej.
W tym sam ym czasie, kiedy Z a
chód uginał się pod ciężarem ciem 
noty, na W schodzie budził się do
życia naród arabski. Arabow ie w y
stępują na arenę dziejową już na
1400 lat przed Chr. Trudn ili się
oni głównie pasterstwem , a czę
ściowo sadownictwem , rzemiosłem
i handlem. Religja Persów nie trafiła im do przekonania, współzawodniczyły również w pływ y
religji chrześcijańskiej i żydowskiej. W reszcie prawie jednocześnie pojawia się trzech pro
roków religijno-twórczych, z których M ahom et zwycięża i staje się wodzem i władcą narodu
arabskiego. M ahom et um iera w roku 632. D la ówczesnych posiadaczy kapitału handlowego
Islam staje się w A rabji potężnym środkiem podporządkowania i połączenia koczujących
plemion w jeden organizm polityczny. Pod pozorem religji wciągano różne plem iona do
w ypraw na Persję i Bizancjum , zachęcając je bogatym łupem i dogodnościami kultury
miejskiej. Ówczesne warunki polityczno-gospodarcze w ielu państw sprzyjały Arabom , którzy
dzięki temu szybko stali się potęgą polityczną i militarną. Ju ż w cztery lata po śm ierci
M ahom eta państwo perskie leżało w gruzach. W roku 638 Arabow ie zdobyli E gip t i S y rję ;
w 647 roku docierają do Barki, a w dwa lata później podbijają C yp r i Rodos. W końcu
V I I stulecia Arabow ie stwarzają olbrzym ie państwo, obejmujące M ezopotam ję, Persję, Egipt,
Północną A frykę, H iszpanję, Turkiestan i część In dyj. G łów nym ośrodkiem tego państwa
staje się na wschodzie Bagdad, a na zachodzie K ordoba. Oddawna istniejący handel arabski
osiągnął kulm inacyjny punkt rozkwitu w V I I I - X I w. Jego rozwojowi sprzyjała obszerność granic
państwa, dostatek surowców, a ponadto jedność kultury, którą z nadzwyczajną szybkością roz
wijają i doprowadzają do rozkwitu. Handel wzrasta i posiada szereg szlaków, ciągnących się
na przestrzeni tysięcy kilom etrów. Z Basry (M ezopotam ja) prowadził szlak handlowy do Indyj
i C h in ; od morza K aspijskiego szedł szlak północny przez W ołgę, Okę, W ołchow do morza
Bałtyckiego. Podobna droga wiodła z Omana do południowo-wschodnich w ybrzeży A fryki i t. d.
Siecią dróg połączona była przestrzeń znacznie większa niż im perjum rzym skie. R ozw ijał się
również przem ysł, jak w yrób tkanin, szkła, oręża, dyw anów , sukna, farb, pachnideł i t. p. Rozwój
sił w ytw órczych i handlu sprzyjał rozwojowi kultury duchowej. Poznawszy kulturę grecką,
Arabow ie przyjęli ją, rozwinęli i znacznie pogłębili, w ykazawszy swą własną twórczość w mate
m atyce, przyrodoznawstwie, m edycynie, historji, filozofji i geografji. Arabow ie stw orzyli sieć
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szkolną, założyli wyższe szkoły znacznie wcześniej niż Europa, szpitale, pocztową komunikację
i t. p. W wiekach, kiedy nad Europą rozpościerały się ucisk i ciemnota, kiedy panowała samowola
możnowładztwa i nieustanny rozbój, prawdziwym twórcą i kontynuatorem m yśli naukowe)
był naród semickiego pochodzenia i tu okazuje się w całej pełni własna logika historji, two
rząca się siłą czynników m aterjalnych. G d y w feudalnej Europie narody niesemickie starają
się całą swą ideologję przystosować do starożydowskiego poglądu na świat, niszcząc drogocenne
skarby kultury antycznej, Arabowie, będący gałęzią semickich narodów, idą znacznie naprzód
i, ratując klasyczną kulturę, nadają jej nowe form y. Religja Arabów, odpowiadająca ich stosunkom
wytwórczym , nie krępowała myślenia, nie powstrzym ywała od badań przyrody, nie zmuszała
do bezwzględnego przyjęcia gotowych dogmatów o świecie. Niczem niekrępowane poglądy
geograficzne Arabów szybko się rozwijały, a ich widnokrąg geograficzny dzięki szerokim sto
sunkom handlowym coraz więcej się rozszerzał. Olbrzymie państwo i rozwinięty handel dają
Arabom silny impuls do podejmowania najodleglejszych podróży badawczych i handlowych.
Początki geografji arabskiej powstają pod wpływem kalifa M ansura (754— 775), który zachęca
do tłumaczenia na język arabski arcydzieł literatury greckiej. Poznawszy z dzieł greckich staro
żytny pogląd na świat, Arabowie łatwiej mogli budować swoją własną wiedzę. W łaściwą geografję
arabską rozpoczyna M ahomet ben M usa, bibljotekarz z Bagdadu (żył około 830 roku),
sławnem dziełem „O pis świata“ . W tem dziele wskazał on prawdziwe położenie wielu miejsc
między Tygrysem i Eufratem , oraz dokonał obliczenia długości morza Śródziem nego, wykazując,
że długość ta jest w rzeczywistości o io ° mniejsza, niż to podawał Ptolem eusz. D zieło tego arab
skiego geografa podkopało w geografji powagę Ptolemeusza. W 846 roku wraca z niewoli greckiej
Abu M uslim Horrany, który pozostawił szczegółowy opis państwa greckiego z podaniem wiado
mości o Awarach, Bułgarach, Chazarach, Słowianach i innych narodach Europy. W 8 5 1 roku
wysłano na rozkaz kalifa kupca Sulejm ana drogą morską w podróż na wschód celem zbadania
nieznanych krajów południowo-wschodniej Azji. Sulejm an zwiedził Indje, Cejlon, Sum atrę
i wiele w ysp, a następnie dotarł aż do Chin. D rugą podróż do Chin odbył w roku 876 Ibn
Wahab. D o pierwszych geografów arabskich należy również Ibn K hordadbeha, będący rodem
Z Persji i zajmujący stanowisko pocztmistrza w G abal. G eograf ten napisał około roku 850 książkę
0 drogach i stacjach pocztowych, która zawierała wiele ciekawych wiadomości o krajach znanych
wówczas światu arabskiemu. W roku 8 7 1 Benabi Ja ąu b Ibn D zafar napisał dzieło geograficzne
p. t. „K się g i krajów “ , dzięki któremu uchodzi za ojca geografji arabskiej. Dzieło to jest wynikiem
wieloletnich podróży naukowych i zawiera mnóstwo danych, dotyczących wielu krajów, miast
1 dróg handlowych. Nie jest ono suchem wyliczeniem znanych faktów, lecz daje żyw y obraz
ówczesnej rzeczywistości geograficznej. Dzieło Benabi Ibn D zafara wskazuje na to, że już w ów 
czesnych czasach geografja była traktowana jako systematyczna wiedza. Inny geograf arabski,
A l Fakih (um. 902 r.) opisuje w dziele „A l B u ldan “ Arabję, E gipt, Berberję, Syrję, Palestynę,
M ezopotam ję, państwo bizantyjskie, Irak, Basorę i Bagdad. Prócz zwykłego opisu stara się on
zbadać ukształtowanie ziemi, mówi o znaczeniu morza i usiłuje przeprowadzić pewne porów
nania między krajami. W tym mniej więcej czasie w podróżnictwie arabskiem na czołowe miejsce
wysuwa się Ibn Haukal (943— 976). Będąc kupcem, objeździł on prawie całe państwo arabskie,
docierając na wschodzie do Chin, na północy do K aukazu, a na zachodzie zwiedził Sycylję i Hiszpanję. Spostrzeżenia z tych podróży opisał w księdze, zatytułowanej w łacińskiem tłumaczeniu
„Itinera et R egia“ . D o szeregu znanych podróżników arabskich można zaliczyć znakomitego
historyka A bula Hassana Aliego, znanego jako M assudi (um. w r. 956). Całą młodość spędził on
w podróżach, zwiedzając Arabję, Indje, Persję, morze K aspijskie, E gipt i Chiny. W dziele „Z ło te
łąki“ M assudi obejmuje kraje od Hiszpanji do Chin i od morza K aspijskiego do Cejlonu
i M adagaskaru. W opisach M assudiego występuje cały nieznany południowy kontynent ptole-
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meuszowski. Jeżeli chodzi o stosowanie map
geograficznych, to pierwszym z geografów
arabskich, który umieszcza mapy w swem
dziele, byl A l Balhi (um. 934 r.). Jeszcze
znakom itszym podróżnikiem i geografem tych
czasów był A l M okkadasy. Jego dzieło z 985
roku jest pełne wartościowych danych o kra
jach muzułm ańskich, przyczem zawiera ono
szczegóły o klimacie, produktach, handlu, oby
czajach mieszkańców i t. p. W ybitne stanowi
sko wśród arabskich uczonych i badaczy przy
rody zajmuje A l Biruni (973— 1048). Jego
dzieło „C h ro n olo gja“ ma wielkie znaczenie dla
geografji porównawczej. A l Biruni szczególnie
dobrze znał Indje, gdzie spędził wiele lat i dał
znakomity „O pis In d y j“ , który w edług opinji
wielu uczonych jest najznakomitszem dziełem
islam izm u na polu krajoznawstwa. Jednym
Z najznakomitszych geografów wieków śred
nich był A l E drisi (10 9 9 — 116 4 ). W ychowany
w K ordobie, większą część swego życia spędził
Mapa z V III w., znajdująca się w Albi.
w podróżach po Europie i Azji M niejszej. Edrisi
zgromadził olbrzym ią ilość wiadom ości, z któ
rych powstało znakomite dzieło p. t. „R ozryw ki człowieka, chcącego poznać gruntownie różne
części św iata“ . Reinaud charakteryzuje to dzieło, jako „pierw szą księgę, godną tytułu geografji po
wszechnej, która zadziwia między innemi obfitością szczegółów, zwykle dokładnych, o chrześcijań
skich krajach europejskich“ . Znajdujem y tu wiele nazw i opisów, dotyczących Polski 1 R usi. Spo ty
kamy tam wzmianki o m iastach: K rakał (K raków ), Serdaw a (Sieradz), Dżenazia (Gniezno), Serm eli
(Przem yśl), G alis (H alicz), Sabara (Sam bor), Ludżaga (Łuck) i K ew (K ijów ) i t. p. Jakut Ibn
Abdalla ( 1 1 8 1 — 1229) napisał obszerne dzieło „S ło w n ik geograficzny“ , w którym w alfabetycznym
porządku opisał znakomite m iejscowości znanego Arabom świata. Abdalatif ( 116 0 — 12 3 1) po
zostawił „O pis E g ip tu “ , a Ibn Szadal ( 1 2 1 1 — 1283) „G eo grafję historyczną S yrji i M ezopotam ji“ .
Do sławnych uczonych arabskich zaliczają też Abulfedę ( 12 7 3 — 1 3 3 1 ) , autora „G eo g rafji po
w szechnej“ , w której bogactwem treści wyróżniają się rozdziały o A rabji, M ezopotam ji, S yrji
1 Egipcie. Św ietny rozwój geografji arabskiej zamyka znakomity podróżnik Ibn Batuta (13 0 3 —
l 31l)- Poczynając od r. 13 2 5 , zwiedził on w ciągu 30 lat wiele krajów A fryki i A zji. Obszedł najpierw
Egipt 1 Palestynę, zwiedził M ekkę, następnie skierował się do Iraku i Persji i po raz drugi odwiedził
Mekkę, aby stąd puścić się w dalszą podróż na północ do R osji, gdzie przez K ry m i stepy dotarł
aż do rzeki K am y, a następnie, płynąc wdół W ołgi, odwiedził Astrachań. Z R osji udaje się do
Konstantynopola, a następnie przez Afganistan i Turkiestan do Indyj i Chin. Po tych dalekich
podróżach odwiedził on ponadto Hiszpanję, M arokko, część Sudanu i wiele innych m iejscowości
A fryki. J . A . Św ięcicki, charakteryzując tego podróżnika, podaje następujące ciekawe szczegóły:
„B e z kredytu i majątku przebiegł świat w charakterze najrozm aitszym , żyjąc jużto z książętami,
już z pustelnikam i. B y ł rzemieślnikiem, ambasadorem w Chinach, sędzią na M aledyw ach. W szę
dzie, gdzie dłużej przebyw ał, żenił się, a jadąc w dalszą podróż brał rozwód, żeby znów na innej
stacji pocieszać się nową małżonką. Jest to włóczęga z krw i i kości“ . W ielu historyków nazywa go
największym podróżnikiem w dziejach geografji.
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Po upadku państwa arabskiego złotemi literami w dziejach podróżnictwa zapisał swe imię
A li Hasan Ibn Mohamet al Wezaz ( 1 4 9 1 — 1526). Urodzony w Grenadzie, młodość spędził
w Fezie, gdzie otrzymał gruntowne wykształcenie arabskie i od wczesnej młodości odbywał
dalekie podróże po Afryce, Arabji, Syrji, Arm enji i Persji. W 1 5 1 7 został przez chrześcijańskiego
korsarza wzięty do niewoli i odesłany do Rzym u, gdzie zostaje ochrzczony, otrzym ując imię
Leona. Swoją znakomitą pracę o Afryce pisał po arabsku, a następnie sam część jej przetłumaczył
na język włoski. Inne jego prace zaginęły. Rękopis, dotyczący A fryki, został wydrukowany
w 1550 roku przez Ramusia w jego wydawnictwie „R accolta delle Navigazioni e V iaggi“ . Ten
arabski uczony jest znany pod imieniem Leona Afrykańskiego.
Horyzont geograficzny Arabów był znacznie szerszy od horyzontu współczesnych im chrześci
jan, ponadto Arabowie posiadali znacznie głębsze i dokładniejsze wiadomości o niektórych
krajach wschodnich. W Azji docierali do w ysp Sundzkich i Chin, a w A fryce dobrze znali całe
wschodnie wybrzeże aż do Madagaskaru. Znali oni również kraje północnej Europy. Tak np.
Edrisi zwiedza Szkocję i zaznacza na mapie wszystkie nazwy do wysp Farerskich. Jeżeli wierzyć
pewnym wskazaniom, znali oni nawet Islandję i legendarną W inlandję. Znali stosunkowo dobrze
dużą część Rosji i krajów nad Bałtykiem . Arabowie kontynuowali geografję Greków i Rzym ian,
częściowo rozszerzając ją. M im o to jednak zachowali błędy Ptolemeusza, który mniemał, że
ocean Indyjski jest morzem zamkniętem. Św iadczy o tem mapa Edrisiego, na której M adagaskar
połączony jest z Sumatrą i Jaw ą w jedną całość, tworzącą jakiś wielki ląd środkowy. G eografja
u Arabów stała znacznie wyżej, niż u chrześcijan, nietylko pod względem zasięgu przestrzeni,
lecz również pod względem swej metodologji. Arabowie uważali ziemię za kulę, przyczem dla
określenia jej wielkości używali miar starożytnych, a za kalifa M ansura, w początku I X w., za
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stosowali nowe pom iary stopni. Po
m iary, przeprowadzone w Tadm orze
i w M ezopotam ji, dały zupełnie do
bre rezultaty. Jeżeli chodzi o bada
nia przyrodnicze, to K oran nie sta
wiał żadnych przeszkód, gdyż we
dług niego geografja jest nauką św ią
tobliwą. Tym czasem u chrześcijan
Biblja ograniczała myśl ludzką i na
kazywała wierzyć jedynie w to, co
sama zawierała, a wszelkie odchyle
nia uważano za herezję. Pom im o wysokiego rozwoju wiedzy geograficz
nej arabscy uczeni nie w yelim ino
wali tak charakterystycznego dla
owych czasów elementu bajecznego.
W arabskiem ziemioznawstwie wielką
rolę odgrywają narody bajeczne G og
i M agog, zwane przez Arabów Madjud i Jadjud, które dały silną pod
nietę do ich w ypraw geograficznych
I X wieku.
Pod względem rozwoju kartografji Arabowie pozostali wtyle. Przez
w
zarzucenie stożkowej m etody Ptole
Mapa anglo-saska.
meusza nie mogli posunąć się na
przód i zupełnie stracili możność
dokładnego odtwarzania obrazu znanej im ziemi. M ap y Arabów różnią się od map chrześcijan
tylko tem, że ośrodkiem świata jest na nich nie Jerozolim a, lecz M ekka. W spólną cechą map
chrześcijańskich i arabskich jest oblew ający wszystko dookoła ocean obwodowy. U jem ną stroną
map arabskich, w edług Richthofena, jest upodobanie do figu r geom etrycznych, co w re
zultacie powodowało zniekształcenie rzeczywistych kształtów kontynentów i w ysp. W idać
to wyraźnie na mapach Ibu Haukala, A l Istachri i innych. Znaczny postęp przedstawia dopiero
mapa Edrisiego.
N apady Turków , w ypraw y krzyżowców, a szczególnie najazd mongołów w X I I I w. przy
czyniają się do złamania potęgi i upadku państwa A rabów , które w X V I w. ginie ostatecznie
pod ciosami Turków . W ten sposób kończy się wielka ongi rola historyczna Arabów . Wiele
dzieł arabskich z zakresu geografji i podróżnictwa przetłumaczono na język francuski i włoski,
co w późnem średniowieczu niewątpliwie w yw arło w pływ na rozszerzenie horyzontów geogra
ficznych uczonych europejskich.
Pewien dorobek geograficzny w okresie wczesnego feudalizm u wnoszą poza arabskim i uczo
nym i również i Żydzi. Po upadku R zym u Żydzi pojawiają się na obszarze E uropy zachodniej
i zaczynają odgryw ać dość znaczną rolę w jej życiu gospodarczem. Z chwilą rozwoju miast
zajm ują oni wybitne stanowisko w handlu i wykazują wielką energję i ruchliw ość. W ydają oni
kilku w ybitnych podróżników i geografów, lecz nietolerancja religijna i prześladowania, powo
dowane głównie żądzą łatwego łupu, stają na przeszkodzie do szerszego rozwoju ich prac na polu
geograficznem . Ciężkie warunki życia nie mogły oczywiście skierować ich um ysłu na zagadnienia
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geograficzne, gdyż codzienne troski ab
sorbowały ich zainteresowania i zm uszały
do zajęcia się bardziej swoim własnym
losem,
niż abstrakcyjnem i zagadnieniami
GaUlra'
o
świecie. M im o to
szczycić kilkoma uczonymi. Literaturę po
m ajif
¿hAftoxba ffeimegn»
dróżniczą żydowską rozpoczyna Eldach ha
Dani w I X w., którego księga „S e fe r E l
<*-1 a n u n m A y
dach ha D a n i“ zawiera mnóstwo wiadomo
i rTKrxx
ści o zabarwieniu bajecznem, zebranych
6 oxh\y
w czasie jego podróży po Egipcie, Afryce
zachodniej i Hiszpanji. Znakom itym po
i
o n**
dróżnikiem był syn rabina, Benjam in z T u deli. U czony ten podjął m yśl odbycia po
dróży w celu ustalenia liczby sw ych współ
wyznawców na świecie i w yjaśnienia w a
runków ich życia. W ykonał swoje zadanie
z nadzwyczajną energją, pozostając w po
dróży od 116 0 do i i 7 3 r . Benjam in rozpoMapa strassburska.
czyna swą podróż Z Saragosy. Przez Katalonję, Francję, W łochy dociera do Konstan
tynopola, który wywarł na nim silne wrażenie z powodu wielkiego ożywienia handlowego. Następnie
odwiedził on G recję, Rodos, C ypr, Syrję, Palestynę, M ezopotamję, Arabję i Persję. Po spędzeniu
trzech lat w Bagdadzie zawrócił na zachód przez Arabję i N ubję do Egiptu. Z E giptu powędrował
na Sycylję 1 udał się przez W łochy do Niem iec, skąd powrócił do Hiszpanji. Przez całą swoją
podróż pilnie notował ciekawsze zjawiska przyrody i zwyczaje różnych narodów. Opis podróży
Benjamina jest zadziwiająco ścisły. J. Lelew el poświęcił w 18 52 roku temu podróżnikowi, który
0 całe stulecia wyprzedził Carpiniego i M arca Pola, specjalną rozprawę p. t. „E xam en géogra
phique des voyages de Benjam in de T u d èle“ .
D rugi żydowski podróżnik, Petachja b. Jakób z Pragi pozostawił w artościowy opis podróży,
którą odbył w latach 1 1 7 5 — 119 0 po Polsce, R osji, Chazarji, Arm enji, Persji, Palestynie i G recji.
Z geografów żydowskich na największą uwagę zasługuje Isaak b. Izraeli, który w 1 3 1 0 r. napisał
wielką rozprawę p. t. „Podstaw a św iata“ , gdzie rozpatruje takie zagadnienia, jak ptolemeuszowski
system świata, wyjaśnia szerokość i długość geograficzną, równik, południk, powstanie dnia
1 nocy, trwanie roku słonecznego, zaćmienie księżyca i t. p. Z pośród dzieł krajoznawczych
najbardziej znane jest dzieło „Pączki i kw iaty“ , napisane w 13 2 2 roku przez Żyda z Prow ansalji,
który w ciągu siedmioletniej podróży zgrupował wiele wiadomości geograficznych o Palestynie.
N iektórzy historycy geografji zupełnie bezpodstawnie twierdzą, że w ypraw y krzyżowe bez
pośrednio i w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju horyzontu geograficznego
społeczeństw europejskich. Tym czasem można stwierdzić, że w ypraw y krzyżowe nie przyczyniły
się do rozszerzenia horyzontu geograficznego, gdyż nie miały one na widoku celów odkryw czych.
W związku z wyprawam i nie powstała ani jedna poważniejsza praca o charakterze geograficz
nym . Jak bogate pod tym względem były w ypraw y Greków , Kartagińczyków , Rzym ian,
lub wreszcie „p ogan " Arabów . Natomiast pośrednie w pływ y w ypraw krzyżowych na życie E urop y
zachodniej były bardzo znaczne. W ypraw y te przyczyniły się do wzrostu handlu śródziem no
morskiego, zubożenie szlachty wzmocniło stan mieszczański, a co najważniejsze, w ypraw y te
zbliżyły zamkniętą feudalną kulturę Europy z wyższą kulturą muzułmańskiego W schodu, co
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o c c i r <> fyg
rozpoczyna wyzwolenie z pod przestarza
łych poglądów biblijnych. W yprawy krzy
żowe nie w yw ołały w Polsce większego
ruchu i nie przyczyniły się poważniej do
rozwoju naszego horyzontu geograficz
nego.
A b y odtworzyć horyzont geograficzny
epoki wczesnego feudalizm u, musim y przedewszystkiem spojrzeć na ówczesne mapy,
które najwięcej rzucają światła na te za
gadnienia. W ykazaliśm y już wyżej, jak
grecka i rzymska wiedza upada z chwilą
przejścia do chrześcijaństwa. Rozpatrzy
liśm y już również jedną z pierwszych map
chrześcijańskich, wykonaną przez Cosmasa. Z tych czasów zachowała się inna mapa,
odnaleziona w bibljotece w A lbi w Langwedocji, a należąca do V I I I wieku.
W edług tej m apy świat ma kształt kwadra
Mapa z X I I wieku.
towy, a ocean, jak i u Cosm asa, otacza
ziemię ze wszystkich stron. Jak widać
Z niej, usiłowano na niej wskazać położenie najważniejszych krajów. Brytanja np. zajmuje jeden
Z rogów u wybrzeży H iszpanji, ma okrągły kształt i jest tej samej prawie wielkości, co K o r
syka. Później wykonano w T u rynie mapę świata, na której ziemia jest okrągła i oblana
oceanem, a na jej czterech rogach są umieszczone w iatry na koniach. W górze Adam
i Ewa z wężem obok jabłoni zakazanej. Po ich prawej stronie mieści się Azja, Arm enja
i Kaukaz. Po lewej stronie Adam a i E w y mieści się Syd on , Liban , rzeka Jordan i t. d.
W A fryce zaznaczony jest N il, Etjopja, kraj Garam antów, góry Atlanni, T in gi i t. d.
Na południu za oceanem jest zaznaczona czwarta część świata, gdzie mieszkają bajeczni
Antypodzi. Pewien postęp wykazuje mapa z I X — X wieku, odnaleziona w Brytyjskiem
M uzeum i znana jako mapa św. Sew era. K ształt ziemi na tej mapie jest podłużny. N a
wschodzie pomieszczono raj wraz Z Adam em i E w ą. Trzeba zaznaczyć, że w średniowieczu
społeczeństwo i liczni uczeni wierzyli, że raj istniał i istnieje na ziem i. Kartografow ie i geografowie
usiłowali odszukać jego położenie i odpowiednio do tego um ieścić go na mapie. Zagadnienie to było
głównym tematem prac kartograficznych przez bardzo długi okres czasu. Odnajdujem y go na mapie
Z I X wieku, przechowywanej w Strassburgu, na której w ystępuje pod nazwą India Paradisus.
Raj figuruje i na mapie dołączonej do rękopisu „A p o k alip sy" Beatusa z końcem X I I wieku.
Tak mapę św. Sew era, jak i długi szereg innych map, przypisuje się mnichowi Beatusow i, który
żył w H iszpanji w V I I I wieku.
Zupełnie odm ienny typ przedstawia mapa z X wieku, znajdująca się w Brytyjskiem M uzeum
i znana pod nazwą mapy anglo-saskiej. M iejsce raju zajmuje w yspa Taprobane (Cejlon). M apa ta
przedstawia m ieszaninę biblijnej i klasycznej geografji. Istnieją jeszcze inne form y map z epoki
wczesnego feudalizm u. Jed na z takich map jest znana pod nazwą m apy strassburskiej, datującej
się z I X wieku. N a tej bardzo prym ityw nie nakreślonej mapie nic nie wykazano oprócz kilku
nazw. Św iat otoczony jest oceanem i podzielony prostem i linjam i na trzy części. Analogiczna
mapa zachowała się z X I I wieku. O A zji miano widocznie już szersze w iadom ości, gdyż, sądząc z tej
m apy, zajm uje ona bardziej rozległe m iejsce w porównaniu do E u rop y i A fryki, które są prawie
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Mapa z katedry w Hareford.

jednakowe co do swej przestrzeni. N azw zadziwiająco mało, tak np. na kontynencie Europy
podano tylko nazwy Hiszpanji i Rzym u. Bardziej dokładna jest mapa z X I I wieku, znajdująca się
w katedrze w H areford; autorem jej jest Ryszard Haldingham . Jest ona doskonałym przykładem
wpływów idej kościelnych, panujących w owych czasach. K artograf wziął pod uwagę różnych
autorów, jednakże wyróżnił z nich najbardziej Orozjusza, z tego więc w zględu umieszcza sporą
ilość najrozmaitszych nazw. Ziem ski raj, pięknie narysowany, umieszczony został u samej góry,
t. j. na skrajnym wschodzie. Jerozolim ę, która zgodnie z ówczesnemi poglądami stanowiła centrum
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świata, umieszczono w środ
ku m apy. Niem ało um ie
szczono fantastycznych i le
gendarnych faktów. Na mo
rzu Śródziem nem wykazano
sporo wysp, legendarną S c y l
lę i Charybdę, labirynt na
K recie, słupy Herkulesa i t.
d. Niem ało też wszędzie
w idzim y
najróżnorodniej
szych zwierząt, a między nie
mi znajduje się i bajeczna sy
rena. Zauważyć można na
niej rysunki dziwacznych lu
dzi, z oczami na piersi, o czte
rech oczach, o jednej nodze
i t. p. N a jednym z rogów
mapy jest przedstawiony Ju ljusz Cezar, w ręczający filo
zofom rozkaz dokonania po
miaru ziemi. Z mapy tej w i
dać przenikanie się w pływów
klasycznych i biblijnych. Nietylko kartografowie, ale i geo
grafowie znajdowali się w przeciągu w ielu stuleci pod w pływem Bib lji i byli zaprzątnięci najrozmaitszemi zagadnieniami, niemającemi istotnego znaczenia dla wiedzy geograficznej. Podstawowem zagadnieniem w tych czasach było odnalezienie na ziemi m iejsca, gdzie ongi znajdował
się raj. Raj umieszczano zwykle na wschodzie, przyczem wierzono, że jest on oddzielony od
innych krajów wysokiem i górami i olbrzym iem i pustyniam i. W ierzenia te utrzym ały się bardzo
długo. Poświęca im bardzo dużo uwagi biskup Jan M arignola. O dbył on w latach 1 3 3 3 — 13 5 3
daleką podróż do Chin i M ongolji, w czasie której odwiedził również Cejlon. W swej pracy twierdzi
on, że dawny raj znajduje się na Cejlonie. Opisuje on szczegółowo rajskie drzewa, rzeki i ślady
stóp, pozostawionych przez Adam a i t. p. Biskup M arignola był bardzo dum ny ze swej pracy,
gdyż pisze w niej, co następuje: „Przew yższyłem pod względem sław y Aleksandra W ielkiego;
kędy on nie dotarł, moja stopa stanęła, byłem bowiem u samego podnóża raju “ . Interesowano
się wówczas również i kwestją rzek rajskich. Bardzo ważną kwestją w geografji średniowiecznej
było zagadnienie narodów G og i M agog, które wedle Ezechjela i Apokalipsy m iały przynieść
Zgubę Izraelowi i całemu światu. W pierw szych stuleciach naszej ery przypuszczano, że narody
te zamieszkują w obrębie morza Śródziem nego; następnie, w miarę rozszerzania się horyzontu
geograficznego, odsuwano je coraz dalej na północ lub na wschód. Ponadto była bardzo szeroko
rozpowszechniona wiara w najrozmaitsze dziw y 1 monstra, posiadające wszelkie właściwości
ludzkie. T ak np. wierzono w istnienie ludzi o jednem oku i jednej nodze, bez ust i o trzech rękach,
o głowach psich, o olbrzym ach żyjących na jednej z w ysp morza K aspijskiego. D o najdziwacz
niejszych tworów ówczesnej fantazji należą skiapodzi, posiadający tylko jedną nogę, a mimo to
nader szybko biegający w razie potrzeby; jedna noga wystarczała im również i dla osłony od
słońca. W ierzono również w istnienie Lem niów , ludzi bez głow y, z oczyma i ustami na piersiach.
Pisano też o ludziach z psiem i ogonami. W śród tych dziwów znajdowali się i tak zwani Astom i,
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mieszkańcy Indyj, którzy żywili się jedynie zapachem owoców, kwiatów lub korzeni. T ak więc
ubogo przedstawiała się geograficzna myśl w okresie wczesnego feudalizmu.
O k r e s p o w s t a w a n ia

h a n d lu

e u r o p e js k ie g o .

Początki rzemiosła powstawały w dworach panów feudalnych. Dzięki dogodnym warunkom
geograficznym i strategicznym, oraz w związku z siedzibą władzy świeckiej lub duchownej,
pewne miejscowości stawały się pierwszym punktem oparcia dla kupców, stawały się ośrodkami
handlu, z których następnie wytworzyły się miasta. W V I I I w. cała Europa zachodnia zaczęła
stopniowo pokrywać się siecią takich miast. W raz Z rozwojem miast i ich emancypacją z pod
władzy feudałów rozpoczyna się okres rozwoju handlu, który początkowo miał charakter lokalny,
a po rozpowszechnieniu się gospodarki pieniężnej rozszerza się do granic państwowych, następ
nie zaś zaczyna coraz bardziej rozwijać się i dążyć do zdobycia większych rynków poza grani
cami własnego państwa. Szukając dogodnych, a często bardzo oddalonych rynków zbytu, świat
handlowy przyczynia się w wysokim stopniu do poznania odległych krajów, daje im pulsy do
podróży odkrywczych i w rezultacie przyczynia się wybitnie do rozszerzenia horyzontu geogra
ficznego.
Z pośród handlowych miast Europy na czołowe miejsce w ysuwają się głównie miasta włoskie.
Pierwszem miastem, występującem na arenę handlu, była Am alfi, która zostaje podbita i zburzona
przez Pizę. Po niedługim stosunkowo okresie rozkwitu Piza oddaje berło pierwszeństwa F lo 
rencji, która przez pewien czas była zbiornikiem kapitałów całej południowej E uropy. Następnie
na czołowe miejsce w handlu śródziemnomorskim w ystępują W enecja i Genua, a na północy
miasta Flandrji. Dzięki
dogodnemu położeniu ge
ograficznem u
W enecja
od I X w. staje się po
średniczką w zamorskim
handlu między W schodem
i Zachodem , co przyczy
niło się do jej szybkiego
ekonomicznego i poli
tycznego rozkwitu. W okresie w ypraw krzyżo
w ych W enecja opanowa
ła szereg miejscowości na
Bałkanach, w S yrji, na
wyspach morza Śródziem 
nego, znaczną część B i
zancjum, dzięki czemu
stała się silnem państwem
kolonjalnem. Rabunkowa
eksploatacja kolonij i w y
sokie zyski z handlu przy
czyniły się głównie do
powstania wielkich kapi
tałów handlowych, które
częściowo lokowano w w e
Mapa Dionizjusza (1364— 1372 r.).
neckim przem yśle, szcze-
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golnie w przem yśle w yrobów jedwabnych i szkla
nych. Z biegiem czasu W enecja usadowiła się
n a rynkach Indyj i E gip tu , w w ielu miejscach
morza Śródziem nego i na kontynencie eu ropej
skim . Razem z produktam i dalekich krajów W e
necja otrzym yw ała najróżnorodniejsze wiadomości
geograficzne, dzięki czemu staje się jednym z naj
głów niejszych ośrodków m yśli geograficznej w wie
kach X I I I i X I V . W enecja jest ojczyzną znakomi
tego podróżnika i geografa M arca Pola i karto
grafa F ra M aura.
D rugim wielkim ośrodkiem handlu w pierw 
szym okresie jego rozwoju była Genua, założona
jeszcze za czasów rzym skich. W średniowieczu
była niezależną republiką miejską, odgrywającą
bardzo wielką rolę w handlu śródziem nom or
skim . N ajw yższy rozkwit Genua osiąga w X I I I
i X I V w. po pokonaniu współzawodnictwa Pizy
i w yparciu W enecjan z nad morza Czarnego
i Egejskiego. G enueńczycy podejm owali śmiałe
i dalekie podróże handlowe, dzięki którym po
ważnie wzbogacili wiedzę geograficzną, stając
się obok W enecji głów nym ośrodkiem średnio
wiecznej m yśli geograficznej.
Rozszerzenie się handlu sprzyjało rozwojowi życia miejskiego i coraz większego skupiania się
ludności m iejskiej, co ze swej strony wyw arło decydujący w pływ na podniesienie kultury. T łu 
miona dotychczas nauka znajduje w handlu i w miastach materjalną podstawę odrodzenia i dal
szego rozwoju. Założenie uniwersytetów, związanych z rozwojem miast i handlu, nadaje nauce
początki świeckiego charakteru. Pierwsze uniwersytety powstają w X I I i X I I I w. we Fran cji
i we W łoszech. Z biegiem czasu tracą swój początkowy klerykalny charakter i stają się ośrodkiem
w yższego wykształcenia dla burżuazji i drobnego mieszczaństwa. Trzeba jeszcze zaznaczyć,
że w tym okresie powstaje olbrzym ie państwo mongolskie, które rozpościerało się od Chin i Indyj
do wschodnio-europejskiej niziny. Powstanie tego państwa otwiera dla europejskich kupców
i podróżników nową drogę przez Azję środkową do C hin. Reasum ując, możemy stwierdzić,
Że na rozwój horyzontu geograficznego w om awianym okresie w yw ierają w p ływ : zetknięcie się
kultury europejskiej z arabską, rozwój handlu i ośrodków m iejskich, założenie nowych ośrodków
wyższego wykształcenia, wreszcie utworzenie państwa m ongolskiego.
Po zalaniu wschodniej E uropy przez mongolów i utworzeniu przez nich stałej władzy pań
stw ow ej, pow stały projekty pozyskania ich dla wspólnej akcji przeciw władcom m uzułmańskim,
utrzym ującym w sw ych rękach tak Jerozolim ę, jak i monopol handlu śródziemno-morskoindyjskiego. W celu zrealizowania takiego projektu papież Inocenty IV w ysłał do Batu Chana
dwóch franciszkanów Laurentego z Portugalji i Giovanniego di Piano Carpiniego. W yruszyli
oni w kwietniu 12 4 5 roku z L ugdunu (Lyon) przez W rocław i K rakó w do K ijo w a. Lau ren ty
z powodu choroby doszedł tylko do K aniow a. Od W rocławia tow arzyszył C arpin i’emu Polak
franciszkanin, im ieniem Benedykt. W pewnych dziełach m ylnie podawano, że Carpini był P o
lakiem ; przypuszczenie to nie ma żadnych podstaw, gdyż przez włoskich uczonych zupełnie
dokładnie ustalone zostało jego włoskie pochodzenie. Podróżnicy przejechali przez południową
Geogr. powsz.
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Rosję, stepy kirgiskie i Dżungarję, aż wreszcie 22 lipca
1246 roku dotarli do Karakorum , stolicy mongolów. Po
zostawali tam do 13 lipca i następnie, prawie tą samą
drogą, w jesieni 12 4 7 roku powrócili do ojczyzny. Po
dróżnicy ci pozostawili opis swej podróży w księdze
pod tytułem „L ib e lu s historicus“ . Zaw iera ona bardzo
wiele wiadomości o krajach, przez które przechodzili,
i o narodach, z któremi się zetknęli w czasie sw ych w ę
drówek. Benedykt Polonus otwiera historję podróżnictwa
polskiego. Polacy od czasów Bolesław a Chrobrego
zwiedzali jedynie państwa Europy zachodniej. T ak np.
Lam bert jeździł w poselstwie od W ładysława Herm ana
do R zym u ; Piotr, kanonik krakowski, odwiedził Langwedocję. Bolesław K rzyw ousty odbył podróż do Francji,
W ęgier i Jerozolim y. Pozatem kilka podróży odbyto do
Palestyny. Lecz wszystkie te podróże, z wyjątkiem
wspomnianej podróży Benedykta, nie zostały opisane.
Opisy Carpiniego i Benedykta Polaka były w wiekach
średnich niejednokrotnie u nas odpisywane i czytane. Z a
wierały one dużo nieścisłości i błędów, jak np. nie od
różniali oni morza Czarnego od K aspijskiego, a następnie
twierdzili, że Wołga wpada do morza Czarnego. W ciągu prawie całego następnego stulecia
(12 3 6 — 1346) odbyło się dużo podróży i poselstw do A zji środkowej, bądźto w celach politycz
nych, bądźto handlowych.
W sześć lat po powrocie Carpiniego Ludw ik Św ięty, król Francji, w ysłał do chana z posel
stwem Flamandczyka Wilhelma Ruysbroeka (Rubruk). Chcąc dowiedzieć się więcej szczegółów
0 mongołach i zasięgnąć wiadomości o możliwościach nawrócenia ich na wiarę chrześcijańską,
Ludw ik Św ięty zdecydował się z tych powodów na wysłanie tego poselstwa. W iosną 12 5 2 roku
Ruysbroek wraz z towarzyszami w yruszył Z Acre drogą morską do Konstantynopola, gdzie po
zostawał do maja następnego roku. Stąd w yruszył przez morze Czarne do w ybrzeży K rym u
1 wylądował tam w miejscowości Sudak. Następnie przebył step południowo-rosyjski i, udając się
na wschód przez Don, dostał się do rezydencji chana, położonej nad dolną W ołgą. Po kilkomiesięcznej dalszej wędrówce stanął u celu swej podróży w Karakorum , w stolicy wielkiego chana,
gdzie pozostawał do 6 lipca 1264 roku. Ruysbroek powrócił do ojczyzny nieco inną drogą bez
żadnych większych przygód. Pozostawił on opis swej podróży, w którym podał dużo cennych
wiadomości etnograficznych i geograficznych, a między innem i przytoczył pewne wiadomości
0 Chińczykach, o których wówczas prawie nic nie wiedziano.
Około 12 54 roku rozpoczęli dwaj młodzi W enecjanie M atteo i Nicolo Polo śm iałą wyprawę
handlową na wschód. D rogą morską skierowali się przedewszystkiem do Konstantynopola, gdzie
już posiadali swój ośrodek handlowy. W 1260 roku postanowili rozszerzyć swe stosunki handlowe
1 w tym celu dostali się na K rym , a stąd, idąc w kierunku północno-wschodnim, dotarli do
chanatu Kipczak nad W ołgą, gdzie zostali gościnnie przyjęci. T u pozostawali prawie przez cały
rok, a następnie powędrowali do Buchary, gdzie spędzili trzy lata. Zachęceni powodzeniem,
postanowili nie wracać do domu, lecz odbyć jeszcze dalszą podróż do siedziby wielkiego chana
K ubłaja. Po rocznej, bardzo uciążliwej podróży przez góry i pustynie doszli szczęśliwie do Pekinu,
gdzie z honorami zostali przyjęci przez wielkiego chana, który ich potem prosił o oddanie listu
do papieża. W 1266 roku puścili się bracia Polo w powrotną drogę, która trwała prawie trzy lata.
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W 1269 roku przybyli do Acre,
gdzie dowiedzieli się, że pa
pież K lem ens IV umarł. Po
stanowili więc czekać na w y
bór nowego papieża, a tym 
czasem odw iedzili W enecję.
D o ojczyzny bracia Polo przy
nieśli dużo zachęcających wia
dom ości o dalekich krajach,
które według ich mniemania
mogą otworzyć nowe i bogate
rynki dla handlu weneckiego.
W W enecji spędzili Polo dwa
lata, aż wreszcie w ręczyli listy
K ubła ja nowemu papieżowi
Grzegorzow i X i, otrzym aw 
szy odpowiedź, w 12 7 1 roku
Szlak podróży Marca Pola.
rozpoczęli nową podróż. T y m
razem Nicolo Polo zabrał z sobą swego 17-letniego syna M arca, który później zdobył
sławę największego podróżnika średniowiecza. Podróżnicy udali się najpierw do Arm enji,
a stąd podążyli na południe i odwiedzili M osul, Bagdad i Ormuz, gdzie pierwotnie zamie
rzali wsiąść na okręt i odbyć dalszą podróż do Chin morzem. Z nieznanych powodów plan
zmieniono i skierowano się drogą lądową na pólnoco - wschód. Po przeszło trzechletniej
podróży Polo dotarli do Pekinu. T u zostali powitani z wielkiem i honorami, a M arco zdobył
wkrótce tak wielkie zaufanie u chana, że został przyjęty przez niego na służbę i dzięki
temu pozostał w Chinach na dłuższy pobyt. W czasie swego pobytu otrzym ał on różne
misje, a przez pewien czas był nawet gubernatorem wielkiego miasta Jang-C zou. Objechał on
również większą część Chin, tak, iż m iał możność dokładnego poznania tego kraju i jego ludzi.
Po 12-letnim pobycie w Chinach w szyscy trzej Polowie postanowili wrócić do dalekiej ojczyzny
drogą morską. Zatrzym ując się w w ielu m iejscowościach, przybyli do W enecji w 129 5 roku.
Podczas 24-letniej wędrówki M arco Polo dokładnie poznał dużą część krajów A zji, jak Syrję,
Mezopotamję, Persję, Azję środkową, Indje, C hiny, Indo-Chiny, w yspy Sundzkie, Cejlon i t. d.
Po powrocie do ojczyzny M arco Polo brał w 1296 r. udział w wojnie W enecji z G enuą i, ciężko
raniony, został wzięty przez Genueńczyków do niewoli i w trącony do więzienia. Siedząc w w ię
zieniu, M arco Polo szczegółowo opowiadał o sw ych długich wędrówkach swem u towarzyszowi w ię
ziennemu Rusticianow i z Pizy, który je spisał i w ten sposób przekazał potomności wielkie dzieło
Życia M arca Pola. Pierwsze włoskie wydanie tej podróży ukazało się w W enecji w 1496 roku
p. t. „M arco Polo Veneziano delle M araviglie del M ondo da lui vedu te". Później przetłumaczono
je na wiele języków i przez długi czas przykuwało ono do siebie uwagę ówczesnego świata intelektu
alnego. D zieło to było najcenniejszem źródłem wiadomości o południowej i wschodniej Azji
i wywarło olbrzym i w pływ na dalszy rozwój w iedzy geograficznej, jak również na kartograficzne
przedstawienie tych dalekich krajów. O prawdziwości podróży i opowiadań M arca Pola długo
wątpiono, lecz po dokładniejszem poznaniu Chin w wieku X I X został on całkowicie zrehabili
towany. Szczególnie przyczynił się do tego znany angielski uczony i podróżnik H enryk Y u le
(1820— 1889). Jeg o dzieło o podróżach M arca Pola, wydane w 18 7 1 roku, uważane jest za kla
syczną pracę, a jednocześnie za nieśm iertelny pom nik dla tego podróżnika, który pierwszy p rzy
niósł prawdziwe wiadomości o Azji. M arco Polo um arł w roku 13 2 3 .
>4 *

212

STA NISŁAW NOWAKOWSKI

Godne również uwagi są podróże Giovanniego da M ontecorvino (12 4 7 — 1328). Podróżnik ten odbył swe w ędrów ki
głównie w celach m isyjnych. Początkowo przebyw a w T awryzie, następnie 13 miesięcy spędza w podróżach po Indjach, aż wreszcie dostaje się do Chin, gdzie pozostał do
śmierci. Pozostały po nim jedynie listy, lecz i one zawierają
pewne wiadomości geograficzne o klimacie połudn. In dyj,
o
Cejlonie i t. p. Bardziej wartościowa pod wz
graficznym była praca innego misjonarza Odorica da Pordenone (128 6 — 13 3 1) . Rozpoczął on podróż w 1 3 1 6 roku, uda
jąc się przez Arm enję i Persję do zatoki Perskiej, skąd mo
rzem przez N ikobary, Sum atrę i Jaw ę dotarł do Kantonu.
Odorico przebywał w Chinach prawdopodobnie od 13 2 2 do
13 2 8 roku. W 13 3 0 roku powrócił przez T yb et i Persję do
ojczyzny. Przebieg i spostrzeżenia z tej wielkiej podróży
Odorico da Pordenone dyktował W ilhelm owi de Solana,
który je spisał. Dzieło to zawiera obok fantastycznych i bez
krytycznie podanych szczegółów wiele ciekawych spo
strzeżeń, dotyczących geografji Chin. Odorico pierwszy
opisał chińskie rybołówstwo przy pom ocy kormoranów,
zwyczaj zapuszczania paznokci do fantastycznej dłuHenryk Yule.
gości, kaleczenia stóp niewieścich i t. p. Najciekawsza
jest jego historja o melonach, w których po dojrzeniu znaj
d ują się jagnięta. Oprócz tego Azja była odwiedzana w różnych celach jeszcze przez szereg innych
podróżników, jak np. Pegolettiego (rok 13 3 5 ), który napisał coś w rodzaju inform atora drogowego
do podróży do Indyj i Chin. Z upadkiem dynastji mongolskiej w Chinach w 1368 roku kraj ten
na długie lata pozostał zamknięty dla cudzoziemskich podróżników. M ając zamkniętą drogę
d o Chin, główna fala handlowych i badawczych podróży kieruje się do In dyj, będących źródłem
wielu cennych towarów, i do innych krajów azjatyckich, poza Chinam i. Pod w pływ em tych
podróży pojawiły się opisy przygód i podróży S ir Johna Mandeville’a, odbytych jakoby w roku 13 2 2 po wielu państwach Azji.
Dzięki nadzwyczajności przygód i opisom wielu dziwów,
* 5*
„Podróże“ M andeville’a zdobyły w średniowieczu wielką po
pularność i zostały przetłumaczone na wiele języków. W X V
wieku były również rozpowszechnione i w Polsce. Szereg uczo
nych wątpi o prawdziwości tych podróży i przypuszcza, że
prawdziwym ich autorem był Jean Bourgogne.
W omawianym okresie zdołano nagromadzić, dzięki licz
nym podróżom, stosunkowo dużo prawdziwych wiadomości
o Azji. Znacznie gorzej przedstawiała się sprawa poznawania
Afryki. W Europie znajomość krajów A fryki opierała się aż
do X I I I w. głównie na źródłach arabskich. D opiero od po
łowy X I I I w., kiedy zaczęto w ysyłać poselstwa papieskie do
Abisynji, gdzie chrześcijaństwo oparło się naporowi islamu,
rozpoczął się okres bezpośredniego poznawania Afryki.
Trzeba stwierdzić, że te pierwsze poselstwa papieskie do
A b isy n ji niewiele przyczyniły się do geograficznego zbadania
Odorico da Pordenone.
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A fryki. M niej więcej od połowy X I I I w. rozpoczęli w łoscy żeglarze swoje podróże wzdłuż
brzegów E urop y do portów holenderskich, a wkrótce potem zaczęli coraz śmielej i dalej
posuw ać się na w ody oceanu. W wyprawach tych korzystali oni z kompasu, który przejęli
prawdopodobnie od Arabów , a ci od Chińczyków. W prawdzie wynalezienie kompasu przy
pisuje się W łochowi Flaw janow i Dżoi w X I I I w., najprawdopodobniej jednak znajomość
kompasu na wschodzie była znacznie wcześniejsza, a Flaw jan D żoja mógł być tym , który opisał
jego w łaściwości i sposób korzystania. Faktem jest, że stosowanie kompasu w Europie najpierw
rozpowszechniło się we W łoszech, a następnie przeszło do wszystkich europejskich narodów.
Około 12 7 5 roku G enueńczycy odkryli jedną z w ysp K anaryjskich, nazywając ją Lancelote.
W roku 128 5 Tedesio d ’Oria i Ugolino di V ivaldo puścili się w daleką podróż, Z zamiarem okrą
żenia A fryki i dostania się do In dyj, jednak swego celu nie dopięli i zginęli bez wieści. W pierwszej
połowie X I V wieku odkryto M aderę i w yspy Azorskie, które zaczęto umieszczać na mapach
od 1 3 5 1 roku.
W X I I I i X I V wiekach dokonały się w kreśleniu map poważne zm iany. Stopniow o zaczęły
z nich znikać fantastyczne kontury krajów, dziwaczne kształty ludzi i zwierząt, coraz rzadziej
widać na nich umieszczanie raju, a zato coraz więcej spotyka się nazw krajów, miast, gór i rzek.
W związku z rozpowszechnieniem się kompasu pojaw iły się zupełnie nowe rodzaje map, zwanych
kompasowemi czyli portulanam i. Kreślono je przeważnie na pergam inie, a składały się z sieci
przecinających się linij, rozchodzących się promienisto od środków kom pasowych podziałów,
zamieszczonych na powierzchni map. M ap y te przedstawiały nader szczegółowy obraz linji
brzegowej i wskazywały nazwy miast nadbrzeżnych, natomiast nie zawierały one prawie żadnych
szczegółów w stosunku do wnętrza krajów, gdzie zaznaczano w przybliżeniu kierunki pewnych
rzek, gór i położenie nielicznych miast. B y ły to przedewszystkiem mapy morskie, na których
lin je kompasowe pozwalały żeglarzowi określić kierunek danego punktu, przyczem dołączana skala dawała możność obliczenia odpowiedniej odległości. N ależy zaznaczyć,
że mapy te wyróżniały się stosunkowo dużą ścisłością, a kontury morza Śródziem nego i za
chodniej E uropy m iały kształty zbliżone do tych, które widzim y na współczesnych mapach,
Najstarszą mapą tego rodzaju jest tak zwana Carte Pisane (130 0 ). Posiada ona jedynie kontury
mórz i krajów. W iększy postęp przedstawia mapa W enecjanina M arina Sanuda, który pięć razy
odbył podróż do Palestyny, zwiedził Arm enję, Egipt, C yp r i Rodos. Po powrocie do kraju Sanudo
napisał w roku 1306 dzieło „ L ib e r Secretorum fidelium cru cis“ , które zawierało wspomnianą
powyżej mapę. M apa ta została stworzona pod silnym w pływem Edrisiego, jednak zawiera
dużo nowych szczegółów, gdyż uwzględnia wyniki podróży dokonanych przez Piana Carpiniego
i innych. Ciekawe jest, że na mapie przybyło wiele nazw, między innemi pomieszczono tam
nazwę Toronum (T oruń). M arino Sanudo prawdopodobnie nie znał odkryć M arca Pola, gdyż
na mapie swej umieszcza we wschodniej A zji wiele fantastycznych danych, a między innemi
wskazuje tam miejsce zamieszkania narodów G og i M agog. T ak samo, mniej więcej, przedstawia
się mapa Piotra Vesconte’a (13 2 0 r.), która również zachowuje okrągły kształt. Znaczny natomiast
postęp wykazuje mapa, znana pod nazwą katalońskiej m apy świata z 13 7 5 roku. M orze Śródziemne i jego w ybrzeża są tu oznaczone bardziej prawidłowo, niż na wszystkich poprzednich
mapach. D ob ry i ścisły rysunek tych części ziemi ostro się w yróżnia od przedstawienia pozo
stałych części ziem i, gdzie wyraźnie odczuwają się jeszcze pozostałości starożytnych pojęć i w ia
domości geograficznych. Nowe odkrycia widocznie jeszcze nie przyjęły się w należytym stopniu.
M apa ta była nakreślona na 6 arkuszach przez pewnego żeglarza z M ajorki na zlecenie króla
francuskiego K arola V . Obecnie znajduje się ona w Bibljotece N arodowej w Paryżu.
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Mapa świata według Marina Sañuda.
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X V stulecie nazywają zwykle okresem wielkich odkryć geograficznych. W skazując na wielkie
znaczenie, jakie w yw arły odkrycia geograficzne X V i X V I wieku na życie ludzkości, historycy
geografji dość często zapominają o tem, że odkrycia te nie były dziełem przypadku, lub szczęścia
poszczególnych żeglarzy, lecz m iały przygotowany grunt przez ówczesny układ życia gospodar
czego zachodniej Europy. Odkrycia te były skutkiem materjalnych przyczyn, z których największe
znaczenie miały następujące: i) rozkład ustroju feudalnego, 2) tworzenie się wielkich kapitałów
handlowych, szukających rynków, 3) przeludnienie i zubożenie szerszych w arstw społeczeństwa,
4) pojawienie się potęgi tureckiej na wschodniej części morza Śródziem nego, 5) udoskonalenie
techniki żeglarskiej. Powyższe przyczyny doprowadzają ówczesne narody E uropy zachodniej
do dokonania wielkich odkryć geograficznych i stwarzają ekonomiczne warunki dla wszczęcia
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polityki kolonjalnej państw europejskich, która cechuje wszystkie odkrycia geograficzne
tej epoki. M usim y więc teraz dać krótki zarys tego układu społeczno-gospodarczego, który z ko
niecznością dziejową doprowadził do nowych odkryć geograficznych i radykalnych zmian w życiu
ówczesnej E uropy.
Pod koniec X I V wieku wyraźnie zaznaczyły się początki rozkładu ustroju feudalnego. W raz
Z tem słabnie władza papieska, która dotychczas była najpotężniejszym czynnikiem społecznopolitycznego układu życia państw chrześcijańskich. K arol K autsky, charakteryzując ową epokę,
powiada .-„Panowanie K ościoła mostwa, tak wówczas papiestw o",
żnaby przyrównać do pano
Z biegiem jednakże czasu
wania
„haute finance"
potok życia gospodarczew naszych czasach, do
' %
go podważa obie potę
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jeśli
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rów i bisku
dziś antyse
pów, nowemi
mici uważają
ośrodkami sta
całe społeczeń
ły się miasta,
stwo za zżysiedziby gospo
działe, tak społe
darki pieniężnej.
/ .
czeństwo w wiekach
T ak było we Fran 
V
o
średnich było „spapiecji, W łoszech, A n glji
żałe". Papiestwo pano
Niem czech, a później
wało nad całem życiem dui w innych państwach, gdzie
chowem, jak np. dziś nad prasą
miasta uważały papiestwo za naj
panuje giełda; a jak dziś giełda roz Mapa świata według niebezpieczniejszego wroga. W trak
strzyga losy m inisterjów, a nawet
cie tej walki nauka i literatura po
Piotra Vesconte’a.
królów, jak ona tworzy i burzy pańszczególnych państw porzuciły łacinę — powszechnie panujący język papieski — i przeszły stopniowo na języki narodowe.
N ajw ięksi twórcy języków narodowych w Europie zachodniej i środkowej byli naj
bardziej zdecydowanym i antypapistam i. Rów nież narodowo usposobieni politycy kościelni
1 teolodzy położyli w walce z papiestwem podwalinę reform acji kościelnej w A nglji, N iem czech,
Czechach; podobnem zjawiskiem był również kalwinizm we Fran cji. Rozwój miast i ich
handlu, powiększenie się ich znaczenia, jako ośrodków bogactwa narodowego, doprowa
dza do przeciwieństwa interesów m ieszczaństwa z władzą papieską i panów feudalnych.
N ow a, potęgująca się gospodarka m iejska poczuła się z biegiem czasu w sw ym procesie
rozwojowym zbyt skrępowana przez system feudalny, gdyż w ym agała sw obody ruchów
ludności, sw obody kupna i sprzedaży, swobody w yboru zajęcia. System feudalny i papieski,
opierający się głównie na ucisku i skrępowaniu wszelkiej w olności, ham ował ówczesny bieg
życia gospodarczego, a ponadto ograniczał popyt na tow ary m iejskie. D la walki z ustrojem
feudalnym kupcy i rzem ieślnicy łączyli się najpierw w jedną gildję kupiecką, a następnie w yodręb-
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niają się z nich rzemieślnicy, tworząc swoje własne gildje, lub cechy. W sam ym ustroju miast
również zachodzą nieco później wielkie zm iany. W X I I I — X I V w . poszczególne miasta same
regulowały własną produkcję, oraz wym ianę towarów. Od X V wieku regulacją w ytw órczości
i handlu zaczęło się zajmować państwo, któremu już nie chodziło o rozkwit jakiegoś poszczegól
nego miasta, lecz o bogactwo i potęgę całego państwa. W skutek tego na arenę handlu w ysuwają
się nie poszczególne miasta, jak w poprzednim okresie, lecz całe państwa. Z rozwojem handlu
następuje jednocześnie szybki rozwój i coraz szersze rozpowszechnienie się i um ocnienie gospo
darki pieniężnej. W ten sposób powstaje to, co nazywamy kapitałem handlowym , t. j. bogactwo
w formie pieniężnej, użytkowane następnie do operacyj handlowych celem otrzym ywania zysków.
T aki bieg rozwoju życia gospodarczego doprowadza do wyodrębnienia się w miastach osobnego
stanu kupieckiego, który dzięki samemu bogactwu pieniężnemu zdobywa coraz większe znaczenie
społeczne i polityczne. W okresie upadku feudalizm u i wzbogacania się miast ludność w iejska,
obarczona feudalnem i, państwowemi i kościelnemi podatkami, całkowicie ubożeje i masowo ucieka
do miast. W skutek tego masowego napływu ludności wiejskiej miasta gwałtownie zwiększają
swe zaludnienie, a cechowe organizacje, powstałe zrazu dla ochrony sw ych interesów przed
bogaczami i feudałami, stają się teraz organami walki ze sproletaryzowaną masą ludności
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w iejskiej.
Skądinąd
zaś,
dzięki
ułatw ionym
stosunkom
handlo
w ym , wzbogaceni producenci i kup
cy m iejscy zaczynają coraz więcej
w ytw arzać na zapas, lub dla obcych
nabyw ców . W ten sposób powstaje
produkcja towarowa. Obroty pienięż
ne stają się coraz większe i liczniej
sze, wzrasta jednocześnie handel kre
dytowy. G ospodarka pieniężna uzu
pełnia się kredytem pieniężnym .
W rezultacie takich nowych stosun
ków pieniężno-handlowych kapitały
coraz bardziej koncentrują się w rę
kach poszczególnych osób. W ten
sposób ustala się panowanie wielkie
go kapitału handlowego, który, w mia
rę powiększania się, wykazuje coraz
większe dążenie do ekspansji, do ogar
nięcia większej ilości rynków. Jednak
że na drodze tej ekspansji na wschód
i południe od morza Śródziem nego
stała potęga turecka. Z chwilą usa
dowienia się T urków w A zji M niejszej
i w Konstantynopolu droga do Indyj
stała się prawie nie do przebycia. Eks
pansja kapitału handlowego i koniecz
ność ulokowania na nowych terenach
zubożałej ludności wiejskiej pobudza
ówczesne sfery kupieckie do szuka
nia nowych rynków i nowych dróg
do In d yj, co doprowadza do nowych
odkryć i podbojów, do nowej poli
tyki kolonjalnej. Znakom ity rozwój i zdobycze techniczne ówczesnego żeglarstwa ułatwiały
w wysokim stopniu realizowanie tych nowych dążeń sfer kupieckich. Rozszerzenie geograficz
nego horyzontu w X I I I i X I V wieku, jako rezultat podróży do dalekich krajów W schodu,
dało również im puls do szukania okrężnej drogi do In dyj. Szczególnie zwrot wykształconego
mieszczaństwa do nauki klasycznej i osłabienie papiestwa przyczyniają się do powstania w m ia
stach nowej kultury, o wiele wyższej od kultury reprezentowanej przez duchowieństwo.
W związku z tem duże znaczenie dla geografji posiadało ponowne zaznajomienie się ówcze
snego świata chrześcijańskiego z geografją i mapą Ptolem eusza. Jeg o znakomite dzieło prze
tłumaczono na różne języki, a mapę kopjowano i przerysow ywano. Rozpowszechnienie dzieła
i m apy Ptolem eusza znalazło wielkie ułatwienie w wynalazku druku, to też dociera ono do
wszystkich krajów i budzi szerokie zainteresowanie dla zagadnień geografji. Pierw sze łacińskie
tłumaczenie Ptolem eusza przypada na rok 14 10 , a wkrótce potem wydano ponownie dzieło
Plinjusza, Strabona i innych geografów starożytnych, co przyczyniło się do ożywienia myśli
geograficznej europejskich narodów. W szystko to razem wzięte przygotowało grunt do wiel
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kich odkryć geograficznych, które niebawem nastąpiły,
otwierając nową epokę w historji horyzontu geograficz
nego społeczeństwa europejskiego.
Pierwszem państwem zachodniej Europy, które roz
poczęło energiczną ekspansję na wodach Atlantyku, była
Portugalja. W 14 15 roku flota portugalska zdobyła port
Ceutę, który staje się pierwszym portugalskim poste
runkiem na wybrzeżach A fryki. K ierow nikiem i głów
nym inspiratorem morskiej ekspansji Portugalji był książę
Henryk, przezwany Żeglarzem (13 9 4 — 14 6 1). Sam on
nie był ani badaczem, ani odkrywcą, lecz dawał inicja
tywę, zachęcał i w wysokim stopniu w pływ ał na podej
mowanie śm iałych podróży odkrywczych, za któremi
podążała ekspansja polityczna i handlowa Portugalji.
Dzięki więc swej pracy H enryk Żeglarz pośrednio przy
czynił się do wielu odkryć geograficznych, czem zdobył
sobie wielkie imię w historji geografji. Będąc gubernato
rem w Ceucie, H enryk zebrał od A rabów wiele cennych
informacyj o tajemniczym kontynencie A fryki i o możli
wościach dla handlu portugalskiego. Układając wielkie
plany na przyszłość, Henryk Żeglarz utworzył obserwatorjum i szkołę żeglarską dla przyszłych
pionierów ekspansji portugalskiej. Jego pierwotnym motywem wystąpienia na terenie afrykańskim
była, prawdopodobnie, chęć prześladowania M aurów , w ypędzonych z Portugalji, następnie chęć
rozpowszechnienia chrześcijaństwa, najbardziej zaś decydującym czynnikiem była chęć odszu
kania drogi do Indyj i nawiązania bezpośrednich stosunków handlowych z temi krajam i azjatyckiemi, które dostarczały Europie szeregu cennych towarów, jak np. bawełnę, tkaniny jedwabne,
ryż, cukier, kamforę, piżmo, pieprz, im bir i inne korzenie. Ojczyzną tych towarów były głównie
Indje, z któremi handel znajdował się w rękach Arabów . Handel ten odbywał się przy pomocy
dwóch dróg: jedna prowadziła przez morze Czerwone do Aleksandrji, druga przez zatokę Perską
do Bejrutu. Obydwie te drogi były bardzo niedogodne, ponieważ zm uszały do częstych przeła
dunków towarów, przyczem państwa europejskie nie mogły z nich bezpośrednio i bez przeszkód
korzystać. W Europie towary te przechodziły do rąk Wenecjan, którzy obok Arabów mieli prawie
całkowity monopol handlowy zbytu towarów azjatyckich. Próby Europejczyków zagarnięcia tych
dróg handlowych przez w ypraw y krzyżowe zakończyły się niepowodzeniem. N a podstawie arab
skich wiadomości geograficznych wytworzyło się w owych czasach mniemanie, jakoby N il łączył
ocean Atlantycki z morzem Śródziem nem . Sprawdzeniem tego zajęli się przedewszystkiem W łosi,
którzy w X I I I i X I V wiekach byli najbardziej zainteresowani w odszukaniu nowej drogi wodnej
do Indyj. Próby ich nie dały żadnych pozytywnych rezultatów. W ich ślady w stępują następnie
Portugalczycy, którzy, dzięki poczynaniom Henryka Żeglarza, zdołali już stw orzyć sprawną
i silną flotę handlową. M ając na widoku szerokie zam iary, H enryk postawił sobie za pierwszy cel
dokładne zbadanie zachodnich brzegów A fryki. Rozpoczyna się wtedy energiczna działalność
w tym kierunku, którą można uważać za początek epoki wielkich odkryć geograficznych, za
początek nowej ery w rozwoju horyzontu geograficznego społeczeństw europejskich.
W yprawy Portugalczyków rozpoczynają się od roku 14 15 , kiedy Joao da T rasto dochodzi
do w ysp Kanaryjskich i w ten sposób otwiera drogę na południowe w ody Atlantyku. W yspy
te były odkryte już poprzednio przez szlachcica normandzkiego Jeana Bethencourta. W 1402
przedsięwziął on wyprawę z francuskiego portu L a Rochelle. Po dwutygodniowem żeglowaniu
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natknął się na w yspy, pokryte
wspaniałą roślinnością, którym
nadał nazwę K anaryjskich. P ły
nąc dalej, Bethencourt osiągnął
przylądek Bojador, skąd powró
cił do N orm andji. W 14 19 roku
w ysyła H enryk Żeglarz dwóch
Portugalczyków : Joao Gonsalvesa Zarkę i Tristao Teyxeyrę,
którym poleca dotrzeć tak da
leko na południe, jak tylko bę
dzie możliwe. W czasie tej w y
praw y odkryli oni M aderę i w y
spę Porto Santo. Po tych pierw 
szych w yprawach przeszło dwanaście lat w darem nych pró
bach obejścia przylądka Boja
dor. N a przeszkodzie stały silne burze i mylne pojęcia geograficzne wówczas panujące. Po
nadto obawiano się zbytniego gorąca, panującego w edług ich przypuszczeń w południowych
strefach, tak samo, jak obawiano się legendarnej góry M agnesowej, która miała się znajdo
wać na oceanie Indyjskim . M iała ona przyciągać do siebie wszystkie żelazne części statków
i w ten sposób je zupełnie niszczyć. Że w istnienie takiej góry wierzono i że żeglarze oba
wiali się jej, jak ognia, o tem mogą świadczyć dzieła takich geografów, jak np. Pietra de
Abano (12 5 0 — 13 16 ) , który w dziele „C onciliator D ifferentiarum “ zupełnie poważnie stara
się określić jej wielkość i położenie. N a przeszkodzie stało także i to, że w pierwszych
latach swej ekspansji Portugalczycy byli jeszcze niezbyt doświadczeni w żegludze i dlatego
powoli posuwali się naprzód. W tym czasie (14 2 7 — 3 1) Diego de Seville i Gonsalo Cabral
ponownie odkryli w yspy Azorskie. W reszcie przylądek Bojador został pokonany przez kapitana
G ila Eannesa, człowieka niezwykłej śm iałości i żelaznej woli. Jeg o pierwsza próba opłynięcia
tego przylądka nie powiodła się, druga dała wynik pom yślny, a trzecia w 14 34 roku pozwoliła
mu nietylko na opłynięcie tego groźnego w owych czasach przylądka, lecz nawet na przepłynięcie
200 mil na południe. T en daleki bądź co bądź w ypad na południe miał dla Portugalczyków
to doniosłe znaczenie, że dzięki niem u rozwiały się i upadły bezpodstawne twierdzenia o nie
możliwości zapuszczania się w kierunku równika z powodu niesłychanych jakoby upałów, panu
jących tam przez cały rok i zabijających wszelkie życie organiczne. W 14 36 roku Alfonso Gonsales
osiąga Rio-del-O ro i równik, za którym , w brew wszelkim przypuszczeniom , zauważył ślady
istnienia ludzi na wybrzeżu A fryki. W 14 4 1 roku N uno Tristao osiąga przylądek, który z powodu
białego koloru skał nazwał Cabo Bianco. W 1442 roku Antonio Gonsales przyw iózł Z nad dolnego
biegu rzeki Rio-del-O ro złoto i m urzynów niewolników. N a dotychczasową działalność Henryka
patrzono dość złem okiem, gdyż na w ypraw y wydano duże sum y pieniędzy, a praktycznych
korzyści nie było jeszcze żadnych. Fakt znalezienia złota i niewolników stał się silnym im pulsem
do dalszych w ypraw i odkryć. Pobożna inicjatyw a H enryka Żeglarza, aby zabierać m urzynów
do E urop y w celu nawracania ich na chrześcijaństwo, zostaje szybko spaczona i przeradza się
w lukratyw ny, barbarzyński handel niewolnikam i. Od 1444 roku począwszy, w ysyłano corocznie
Z portu L agos całe flotylle na połów niewolników. „Z d arzały się — powiada O. Peschel — przytem
wstrętne rzeczy; przyuczano psy do chwytania ludzi, zapomocą tortur starano się zm usić kra
jowców do wydania ukryw ających się tow arzyszy“ . O m oralnym poziomie ówczesnych sfer ku
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pieckich, ciągnących zyski
z handlu niewolnikam i,
świadczą następujące w y
nurzenia jednego z ucze
stników takiej w ypraw y,
polującej na ludzi: „W końcu podobało się Bogu,
który nagradza dobre czy
ny za rozliczne w służbie
Jego doznane dolegliwo
ści, dać im dzień zw ycię
ski, chwałę za ich trudy
i wynagrodzenie za po
niesione koszta, gdyż męż
czyzn, kobiet i dzieci
ułowiono razem
sztuk
16 5 “ . N ie ulega więc żad
nej wątpliwości, że żądza
złota i zyski z handlu niewolnikami były jedną z głównych pobudek do dalszych w ypraw Por
tugalczyków na wybrzeże Afryki.
W yprawa Dinisa Diaza, który w 1445 roku w yruszył na południe wzdłuż w ybrzeży afrykań
skich, miała bardziej odkrywczy charakter. M inąwszy przylądek Bianco i w yspy Arguin,
D iaz popłynął daleko na południe, docierając do nieznanego przylądka, któremu z powodu bujnej
roślinności nadał nazwę Zielonego. Stąd skierował się w powrotną drogę. Fakt odnalezienia
roślinności na dalekiem południu jeszcze bardziej przekonał Portugalczyków o m ylności dawnych
przypuszczeń, co do niezamieszkalności tych stref i stał się zachętą do dalszych poszukiwań
drogi do Indyj. Jeden z najzasłużeńszych odkrywców, Nuno Tristao, posunął się w 1446 roku
dalej za rzekę Rio-G rande, aż do małej rzeczki, gdzie jego statek został okrążony przez m u
rzyńskie lodzie; murzyni zasypali załogę portugalską deszczem zatrutych strzał, od których
Zginęła większość marynarzy portugalskich, a wśród nich i sam Tristao. W 1460 roku umiera
książę Henryk, a wraz z jego śmiercią zanika zapał do dalekich i ryzykow nych w ypraw morskich.
Od tego czasu posuwano się na południe znacznie wolniej. W roku 1462 Pedro da Cintra szczę
śliwie dochodzi do gór Sierra Leone, które tak nazwano z tego powodu, iż rozbijające się o przy
brzeżne skały morskie fale wydawały szum, przypom inający ryk lwów. Dw aj żeglarze, Joao
de Santarem i Pedro Escovar, badający wybrzeża G w inei, odkryli w 14 7 1 roku ujście rzeki N iger
i K am erun, w yspy K siążęce, św. Tom asza i wyspę N owego Roku, przekroczyli równik i dotarli
do przylądka św. K atarzyny, t. j. do i° 5 1 ’ południowej szerokości. Latem roku 1484 wyruszył
w podróż odkrywczą rycerz Diego Cao, któremu towarzyszył w roli kosmografa M arcin Behaim ,
uczeń słynnego matematyka Jana M ullera z K rólew ca (Regiom ontana). W czasie tej podróży
Cao odkrył rzekę R io de Padrao (Kongo) i dotarł na w ybrzeżu Angoli do przylądka Santa M aria,
t. j. do 1 3 0 26' południowej szerokości. W dalszej podróży udało mu się dotrzeć na południu
aż do 20° 50’ południowej szerokości. Po 19 miesiącach podróży wrócił w 1486 roku do Portugalji.
Po powrocie do Europy M arcin Behaim pewien czas spędził w N orym berdze, gdzie zbudował
pierwszy globus (1492), a następnie osiadł w Portugalji; ostatnie lata swego życia spędził na w y
spach Azorskich, gdzie umarł w 15 0 7 r. W krótce po powrocie z podróży Cao, król w ysłał trzy
niewielkie statki pod dowództwem Bartolomea Diaza. Po długiej podróży udało się tem u w ytraw 
nemu żeglarzowi osiągnąć południowy kraniec kontynentu afrykańskiego i przedostać się na jego

GEOGRAF JA JAKO N A U K A ____

___

___ 221

wschodnie wybrzeże do wielkiej R ybiej Rzeki.
W skutek straszliwych burz i braku zapasów zmę
czona trudami długiej w ypraw y załoga zaczęła pro
testować i żądać powrotu. W skutek tego Diaz
zm uszony był przerwać dalszą podróż i udać się
zpowrotem do Portugalji, dokąd przybył w grud
niu 1488 roku. W yprawa ta trwała bez przerwy
16 m iesięcy i 17 dni i przyniosła dużo nowych
w iadom ości o zupełnie nieznanych wybrzeżach
A fryk i, które zbadano na przestrzeni 1260 mil angiel., oraz rozwiązała ostatecznie problemat możli
Ludzie-monstra według wyobrażeń średnio
w ości okrążenia A fryki drogą wodną. Południowy
wiecznych.
kraniec A fryki D iaz nazwał „C ab o Torm entoso“
(przylądek Burz), jednakże król zmienił tę nazwę
na Przylądek D obrej Nadziei, gdyż to odkrycie stwarzało nadzieję na dojście morską drogą do
Indyj. M im o tak doniosłych rezultatów w ypraw y D iaz nietylko nie otrzym ał żadnej nagrody,
lecz wskutek jakichś intryg popadł wkrótce w tak wielką niełaskę, że od tego czasu nie otrzy
mał żadnego kierowniczego stanowiska.
Jednocześnie z poszukiwaniem drogi morskiej do Indyj odbyw ały się dalsze lądowe podróże
do krajów A zji. W 1404 roku poseł hiszpański R u y Gonsales de C lavijo dostał się do Sam arkandy,
głównej m iejscowości Turanu, którą T im u r uczynił ogniskiem handlu A zji Zachodniej. Pozo
stawił on opis swej podróży. Znacznie bogatsza w spostrzeżenia była podróż kupca wenec
kiego N icola Contiego, który w 1424 roku w yruszył na Daleki W schód. Spędziw szy pewien czas
w Damaszku, gdzie nauczył się języka arabskiego i przyjął islam , w yruszył do A rabji i dotarł
do portu Ormuz, skąd drogą morską dostał się do In dyj, gdzie zwiedził szereg miast i Cejlon.
Z Indyj udał się dalej na wschód, odwiedzając po drodze wiele w ysp, jak np. Jaw ę i Sum atrę.
Zam ierzał również zwiedzić C h iny i Indo-Chiny, o których zebrał sporo wiadomości. Powrót
Contiego godny jest uwagi z tego względu, że obrał on nie zwykłą ówczesną drogę przez zatokę
Perską i Syrję, lecz przez Aden i morze Czerwone. Cała podróż trwała 25 lat. Po powrocie do
W enecji w 1449 roku Conti zwrócił się do papieża z prośbą o ponowne przyjęcie na łono
K ościoła K atolickiego; papież zgodził się, a jednocześnie rozkazał swem u sekretarzowi Poggiowi
Braccioliniem u opisać tę niezwykłą podróż na podstawie relacyj Contiego. Ze w zględu na niezw y
kłość przygód i opowiadań, opis ten przez dłuższy czas uważano za zm yślony, jednakże późniejsze
odkrycia w ykazały jego zupełną prawdziwość. W roku 1487 król portugalski Joao Il-g i wysłał
Z L izb on y Alfonsa Payvę i Pedra de Covilhao drogą lądową do In dyj. Obaj ci podróżnicy szczę
śliwie dotarli do Adenu, gdzie się rozłączyli, udając się w różne strony. Payva udał się drogą
lądową do A bisyn ji, Cavilhao odpłynął do In dyj. W drodze powrotnej z K alku ty odwiedził
on Sokotrę, a następnie udał się do A bisynji, gdzie pozostawał przeszło 30 lat. Od czasu do czasu
przysyłał do Portugalji różne wiadomości, zachęcając do kontynuowania w ypraw morskich
naokoło A fryki.
Pom im o poważnych postępów, jakich dokonano w dziedzinie odkryć geograficznych w X V
wieku, droga do Indyj nie została całkowicie odkryta. Dokonał tego dopiero Vasco da Gam a.
Słyn n y ten żeglarz urodził się w roku 1469 w Sines, w niewielkiej portugalskiej mieścinie przy
brzeżnej. Ju ż od m łodych lat brał udział w kilku morskich w yprawach, w czasie których odznaczył
się niezwykłą inteligencją, odwagą i energją. T o też gdy po podróży Bartolom ea D iaza prze
konano się, że do Indyj można będzie dostać się bezpośrednią drogą morską, dowództwo nowej
w ypraw y, mającej to ostatecznie rozstrzygnąć, król powierzył młodemu Vascow i da G am a. W y

STANISŁAW NOWAKOWSKI
prawa, składająca się z trzech statków, opuściła Portugalję w łipcu 1497 roku. W początku listopada osią
gnęła zatokę św. Heleny, gdzie doszło do małej utarczki
z H otentotam i; w połowie listopada w yprawa dotarła
do przylądka D obrej Nadziei, a następnie, walcząc z w ia
trami i przeciwnemi prądami, zawinęła 25 listopada do
zatoki M ossel, gdzie przed 10 laty wylądował D iaz. 25
grudnia Vasco da G am a dotarł wzdłuż wschodniego w y
brzeża A fryki do 30o połudn. szer. i ku uczczeniu świąt
Bożego Narodzenia nadał wybrzeżu nazwę T erra N atalis;
dziś kraina ta nosi nazwę Natal. 14 kwietnia 1498 roku w y
prawa przybyła do M elindy, gdzie została uprzejmie przy
jęta przez arabskiego władcę tego nadbrzeżnego pasa
A fryki. Stąd przy pomocy arabskiego sternika mógł Vasco
da Gam a w yruszyć 24 kwietnia w dalszą podróż przez ocean
Indyjski. Przy pom ocy musonu południowo-zachodniego
okręty pom knęły szybko i łatwo, tak, że 20 maja stanęły
przed miastem Calicut, w którem wówczas koncentrował
się cały handel oceanu Indyjskiego. Przyjazny początkowo
stosunek radży indyjskiego szybko się zmienił pod wpływem
Arabów. M im o to dokonano jednak wym iany portugalskich towarów na korzenie i w ten sposób
zabezpieczono pokrycie wszystkich wydatków w yprawy, a oprócz tego osiągnięto nawet znaczne
zyski. Powrotną drogę rozpoczął Vasco da Gam a 5 października 1498 roku, kierując się ku w y
brzeżom Afryki. Wskutek niepom yślnych wiatrów powrót do wschodnich w ybrzeży A fryki prze
ciągnął się do trzech miesięcy, tak, że osiągnięto ją dopiero 7 stycznia 1499 roku, w którym to
dniu zarzucono kotwicę w M elindzie. Po krótkim wypoczynku, zaopatrzywszy się w wodę i świeże
zapasy pokarmu, wyruszono w dalszą drogę. Po 20 dniach żeglarze opłynęli przylądek Dobrej
Nadziei i szybko popłynęli na północ. W powrotnej drodze zm arł z powodu choroby brat Vasca
da G am y, którego pogrzebano na jednej z niewielkich wysepek Atlantyku. W końcu lata 1499 roku,
sm utny z powodu utraty brata i dum ny z powodu dokonanego czynu, Vasco da G am a ujrzał
ojczyznę po 26-miesięcznej podróży. W w yprawie tej Vasco da G am a odznaczył się niejako uta
lentowany żeglarz, gdyż część drogi odkrył już poprzednio Bartolomeo D iaz, a część wskazał
pilot arabski, lecz jako energiczny naczelnik powierzonej mu floty. W raz ze śm iałością i energją,
łączył on w sobie wiele ujem nych cech średniowiecza. B y ł okrutny i surow y; bez żadnej
litości torturował jeńców przy pom ocy wrzącej oliwy, pozostawił 300 um arłych i um ierających
mężczyzn wraz Z ich dziećmi i żonami na łasce otwartego morza, rozkazał biczować nieposłuszne
kobiety portugalskie i wlec je przez ulice indyjskiego miasta. Sam a w ypraw a miała dla Portugalji
olbrzym ie znaczenie, gdyż otwierała bezpośrednią drogę do Indyj i oddawała w jej ręce handel
produktami azjatyckiemi, który w yrw ała z rąk Arabów i W łochów, W yprawa ta miała również
i dla nauki bardzo duże znaczenie, gdyż ostatecznie stwierdziła, że ocean Indyjski nie był, jak
sądzono od czasów Ptolemeusza, morzem zamkniętem od południa przez pomost lądowy między
Azją i Afryką.
Natychm iast po powrocie Vasca da G am y Portugalczycy przystąpili do handlowego w yzy
skania i utrwalenia zdobyczy tej w ypraw y. W 1500 roku wysłano Pedra Alvareza Cabrala
Z nową wyprawą, złożoną z 10 wielkich i 3 małych statków z 1200 ludźmi załogi. W drodze do
przylądka D obrej Nadziei popłynął Cabral za radą Vasca da G am y nie wzdłuż zachodniego
wybrzeża na południe, lecz zatoczył łuk ku zachodowi przez ocean Atlantycki. P rądy morskie
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naniosły go pod 20o połud. szerokości ku brzegom
nieznanej ziem i, obok której trzym ał się kilka dni.
Stąd w ysłał jeden ze sw ych statków do Portugalji,
aby zakomunikować o odkryciu nowej ziemi, którą
nazwał T erra de St. Cruz (Brazylja). Nie zatrzy
mując się tu dłużej, Cabral zawrócił na wschód
i kontynuował następnie swoją podróż drogą, od
krytą przez Vasca da G am a. Przybyw szy 13 wrze
śnia 1500 roku do In d yj, Cabral założył liczne
faktorje i stacje handlowe. Ponadto udało mu się
dojść do porozumienia z hinduskim księciem Cochinu i zawrzeć z nim um owy handlowe. Zabraw 
szy wiele cennych towarów, Cabral w 15 0 2 roku
powrócił do Portugalji. Jeszcze przed powrotem
Cabrala do ojczyzny król w ysłał w 15 0 1 r. inną
wyprawę, składającą się z 4 statków, na czele któ
rej stanął Joao da N ova. W drodze do Indyj od
krył on na wschodniem wybrzeżu A fryki nową w y
spę, którą nazwał swoim imieniem , a w drodze po
wrotnej odkrył w yspę św. H eleny, która wkrótce
stała się na południowej półkuli pierw szym punk
tem europejskiej kolonizacji. W obec tego, że w Indjach od czasu do czasu powtarzały się nieprzyja
zne stosunki, król portugalski postanowił podbić ten
kraj i w tym celu w ysłał 10 lutego 15 0 2 roku V a
sca da G am a na czele 20 statków i licznego od
działu wojska. Zadaniem tej w ypraw y było obalić
w pływ y A rabów na wschodnich wybrzeżach A fryki i w Indjach, a przedewszystkiem podbić
Indje, aby zdobyć ich bogactwa. W tym celu Vasco da G am a założył twierdze portugalskie
w Sofali i M ozam biku. W zm ocniwszy znacznie stanowisko Portugalji w Indjach, Vasco da Gam a
powrócił w 15 0 3 roku do ojczyzny z bardzo bogatym łupem i dużemi ładunkam i towarów. W Por
tugalji przyjęto go z wielkiem i honorami i nadano mu za liczne zasługi tytuł admirała i hrabiego.
Od tego czasu Portugalja rozpoczęła silną ekspansję na terenie A zji i w tym celu utrzym ywała
tam stale swoich przedstawicieli. Od roku 150 5 bawił w Indjach, jako pierw szy wicekról portu
galski, Francisco d'A lm eida. D zięki jego działalności bardzo znacznie wzm ocniły się w pływ y
portugalskie na obszarze A zji południowej. N astępny wicekról, Alfonso d ’Albuquerque, w pływ y
te jeszcze bardziej rozszerzył. W 1 5 1 0 roku zdobył on G oa, podbił Cejlon, a w 1 5 1 1 roku zajął
M alakkę, skąd Portugalczycy mogli docierać dalej na wschód. W 1 5 1 2 roku Antonio d'A breu
Francisco Serrao zdołali dotrzeć do w ysp M olukkskich, ojczyzny najrozmaitszych korzeni.
W 1 5 1 5 roku poddał się Portugalczykom Orm uz. Będąc u szczytu potęgi, którą zdobywał srogością
i okrucieństwem, został odwołany do Portugalji. Przygnębiony tą nieoczekiwaną dym isją, roz
chorował się i wkrótce zmarł dnia 15 września 1 5 1 5 roku w G oa. Zachęceni pierwszem i powodze
niami, Portugalczycy coraz bardziej zaczęli umacniać swoje stanowisko w południowej A zji.
W 1 5 1 6 roku Fernao d ’Andrade dotarł do K am bodży, a w rok później do Kantonu. Jorge da
M ascarenhas odkrył w tym czasie w yspy L iu k iu i nieznaną wielką w yspę, którą nazwał Formosa (Piękna). W ten sposób potęga Portugalji rozciągnęła się na znaczną część południowej
i wschodniej A zji. W 15 2 4 roku w yruszył Vasco da G am a, już jako wicekról In dyj, w trzecią
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podróż, lecz wkrótce po
przybyciu do Indyj zmarł
dnia 25 grudnia 15 2 4 ro
ku. O lbrzym i dopływ bo
gactw do Portugalji w y
wołał w jej stosunkach
agrarnych silny przewrót.
Rolnictw o upada, uprawę
zbóż i hodowlę bydła zastępuje uprawa winogron
i sadownictwo. N apływ a
jące z nowych posiadłości
i handlu bogactwa nie sta
wały się udziałem szero
kich mas ludności, lecz
jedynie szlachty, kupców
i K ościoła. W zmogła się
feudalna reakcja, podtrzy
m ywana przez Kościół
i
stają podatki, następuje
gwałtowna
em igracja,
wskutek której wieś się
w yludnia. Z biegiem cza
su osłabła również i emi
gracja wskutek epidemji,
ciągłych wojen i awaryj.
W 1 5 3 1 roku rozpoczyna

się działalność inkwizycji, a w 1540 roku przychodzą do władzy jezuici. Rabunkow a gospodarka
w azjatyckich posiadłościach wywołuje silny ruch przeciw Portugalczykom . W 15 2 3 roku
Chińczycy wypędzają ich z obrębu sw ych portów ; w 15 6 7 roku w szyscy radżowie indyjscy
łączą się do wspólnej walki i Portugalja traci tam swoje w p ły w y ; w 15 78 roku powstaje przeciw
nim Cejlon. Potęga Portugalji coraz bardziej słabnie. W 158 0 roku H iszpanja zdobyw a samą
Portugalję, wówczas traci ona prawie wszystkie swe posiadłości kolonjalne na rzecz Hiszpanji.
W X V I I wieku Holendrzy usadowili się na archipelagu M alajskim , usuwając stąd w pływ y
portugalskie.
Po odkryciach Portugalczyków w X V wieku i otwarciu stałej drogi do Indyj zainteresowanie
Afryką znacznie słabnie, toteż okres od 1500 do 1788 roku był okresem bardzo powolnego prze
nikania w głąb kontynentu afrykańskiego. W okresie tym większą aktywność w poznawaniu
A fryki wykazali raczej kupcy i misjonarze, aniżeli uczeni podróżnicy. Szczególnie duże zasługi
na polu poznawania A fryki położyli misjonarze, którzy zapuszczali się głęboko w tajemniczy,
nieznany kontynent, poznawali jego strukturę i zaludnienie, a jednocześnie bardzo starannie
gromadzili wiadomości, uzyskiwane od tubylców. Jezuici rozpoczynają tu swoją działalność
od 15 5 7 roku, kiedy to liczna grupa m isjonarzy, na czele z biskupem Andre de Oviedo, udała się
do A bisynji, gdzie pozostawała przez wiele lat. Jednym z pierwszych, którzy w ybitnie przyczynili
się do geograficznego poznania tego kraju, był misjonarz Pedro Paez, który w roku 1603 dostał
się do A bisynji, gdzie spędził w wędrówkach wiele lat, a w 16 13 roku dotarł do źródeł N iebie
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skiego N ilu. Inny m isjonarz, Antonio Fernandez, docho
dzi w 1604 roku do Frem ony. N a uwagę zasługują rów
nież usiłowania misjonarza Jerom ego L ob a, który w 1624
roku podejm uje próbę przedostania się do A bisynji od
strony M alindy, co mu się całkowicie udało. Prócz
wzm iankowanych, odbyły się liczne inne w ypraw y mi
sjonarzy, których tu niesposób w yliczyć. Opierając się
na pracach pierw szych m isjonarzy, można było przystą
pić do gruntownego badania języka i historji Abisynji.
Opiera się na nich również O. D apper, który w 1670
roku nakreślił nową mapę A fryki. M apa ta nie była
wprawdzie wolna od wielu błędów i fantastycznych da
nych, jednak w porównaniu z dawniejszem i była znacz
nie dokładniejsza i bardziej odpowiadała istotnemu sta
nowi rzeczy. Godną uwagi jest późniejsza w yprawa za
konnika de Brevedenta i francuskiego lekarza C h. Ponceta, którzy w 1698 roku udali się z K airu przez Dongalę i N il N iebieski do Gondaru. D r. Poncet pozostawił
opis swej podróży. W 1700 roku misjonarz T . K ru m p przeszedł przez pustynne kraje północ
no-wschodniej A fryki i dotarł do A b isyn ji, która wówczas była znacznie dokładniej znana, niż
jakakolwiek bądź
inna
część A fryki. Badanie in
nych krain A fryki poza
A bisynją odbywało się
znacznie wolniej. Prow a
dzili je oprócz Portugal
czyków Francuzi, Anglicy
i Holendrzy. Liczne w y
praw y ograniczały
się
przeważnie do wąskiego
pasa
przybrzeżnego, a
jedynie Francuz Paul Imbert, który w 16 18 roku
powędrował od M arokka
do Tim buktu, zdołał do
trzeć nieco dalej w głąb
A fryki. Pozostawił on in
teresujący opis tej uciąż
liwej i niebezpiecznej po
dróży. W badaniach nad
Senegalem szczególną rolę
odegrali Francuzi. Znacz
ną część tej rzeki zbadała
pierwsza ekspedycja fran
cuska
w
16 37
roku.
Rozpoczęte badania S e
Wschodnia półkula globusu Behaima.
negalu kontynuował naGeogr. powsz.
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stępnie w latach 16 9 7— 17 1 8 francuski urzędnik
Andrée Brue, który odbył wgórę tej wielkiej rzeki
dwie podróże badawcze. Początkowe zainteresowania
Anglików na kontynencie afrykańskim zw róciły się
do badań nad rzeką Gam bją. Pierwszą w yprawę od
był Anglik Thom pson, któremu udało się przejść
wgórę rzeki około 400 mil ang. W 17 2 3 Anglik
Stibbs dochodzi do wodospadów Barrakonda. T rzy
lata później kapitan Sm ith dokonał pomiarów tej rzeki,
a kapitan Leach w 17 3 2 roku opracował mapę tej rzeki.
W początkowych badaniach K onga najbardziej ruch
liwi byli Portugalczycy, a szczególnie misjonarze,
którzy w 1490 roku dotarli do m iejscowości, gdzie
później powstało miasto San Salvador. Badania na te
Paolo Toscanelli.
renie Angoli prowadzili również Portugalczycy, którzy
wylądowali tu po raz pierwszy w 15 5 9 roku, a w 15 lat
później założyli osadę niedaleko od Loandy. D o poznania Angoli przyczynił się Anglik Andrew
Battell. Jako jeniec Portugalczyków, spędził on w Angoli wiele lat i poznał ją możliwie dokładnie.
Badanie południowej części A fryki rozpoczęto dopiero od czasu założenia osiedli holenderskich
po roku 16 52. Naogół w pierwszej połowie X V I I wieku wiedziano o niej bardzo niewiele, dopiero
ekspedycja Hiibnera w 17 36 roku i Beutlera w 17 5 2 roku przyniosły dokładne wiadomości.
W tym czasie, gdy Portugalczycy usiłowali odkryć drogę wodną do Indyj dokoła Afryki
i przez ocean Indyjski, wśród uczonych hołdujących poglądom Ptolemeusza powstała myśl
0 możliwości osiągnięcia brzegów A zji drogą zachodnią, bezpośrednio przez ocean Atlantycki.
Jeżeli spojrzym y na mapę Florentczyka Paola Toscanelliego (13 9 7 — 1482), lub na globus Behaim a,
to łatwo przekonamy się, że odległość między zachodniemi brzegam i E uropy i brzegam i Zipangu
(Japonji) na wschodzie przedstawiano jako wówczas znacznie mniejszą, niż było to w rzeczywistości.
Oprócz tego rozdzielający te wybrzeża ocean miał być według ówczesnych pojęć usiany szere
giem dużych i małych wysp. Ju ż w 1474 roku twierdził Toscanelli, że jeżeli w yruszyć na ocean
Atlantycki w kierunku zachodnim, to będzie się można dostać do Chin i „krajów korzennych“ .
Idea szukania tej drogi dojrzała pod koniec X V wieku. Urzeczywistnił ją K rzysztof K olu m b, który,
sądząc z wielu danych, zupełnie dobrze znał poglądy Toscanelliego, z którym prowadził ko
respondencję. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nurtujące wówczas pom ysły szukania zachodniej
drogi do Indyj naprowadziły K olum ba na plany podjęcia swoich podróży.
Dokładna data urodzenia K rzysztofa K olum ba nie jest jeszcze ściśle ustalona. Jego biogra
fowie przypuszczają, że urodził się prawdopodobnie w G enui między 29. X . 1446 roku a 29. X .
14 5 1 roku. Również dane o pochodzeniu i młodości K olu m ba są pełne legend i nie odznaczają
się dokładnością. Znaną jest rzeczą, Że z jakichś nieznanych bliżej powodów K olum b opuścił
rodzinne miasto i w 14 7 7 roku osiedlił się w Portugalji, gdzie wkrótce ożenił się. T am dojrzał
jego plan podróży, z którym najpierw zwrócił się do króla portugalskiego z prośbą o aprobatę
1 środki do realizacji. Ponieważ w tym czasie Portugalja w ytężyła całą swoją energję na odszukanie
drogi do Indyj dokoła A fryki, co się jej już wówczas częściowo udało, plany K olu m ba nie zna
lazły zrozumienia i nie wzbudziły większego zainteresowania. Pozatem K olum b nie mógł prze
konać króla o tem, że droga zachodnia jest krótsza i bezpieczniejsza od tej, którą Portugalczycy
już częściowo zrealizowali. W obec tego uczeni portugalscy otwarcie wyrazili swoje wątpliwości
co do możliwości zrealizowania planów Kolum ba. Nie znalazłszy zrozumienia i pom ocy w Portu
galji, K olum b przeniósł się do Hiszpanji, gdzie również początkowo nie doznał powodzenia.
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Dopiero gdy w jakiś czas potem K olu m b znalazł w pływ ow ych protektorów, którzy potrafili
zainteresować królową i króla jego planami, realizacja ich stała się możliwą. Tendencje kolonjalne powstającego wielkiego kapitału w dużym stopniu w płynęły na los projektów Kolum ba.
Wielkie odkrywcze, a co za tem idzie handlowe i polityczne, sukcesy Portugalji, na które Hiszpanja patrzyła z zazdrością, również przyczyniły się do realizacji jego planu. 17 kwietnia 1492
roku zawarto układ z K olum bem , mocą którego mianowano go admirałem i gubernatorem
tych wszystkich w ysp i krajów, które w czasie swej w ypraw y odkryje; jednocześnie przyznano
mu dziesiątą część wszystkich zysków, jakie te odkrycia przyniosą. W ypraw a, która składała się
Z trzech statków i 12 0 ludzi załogi, w yruszyła dnia 3 sierpnia 1492 roku z portu Palos, znajdu
jącego się w pobliżu ujścia Gw adalkw iw iru. K olum b znajdował się na pokładzie statku Santa
M aria, którym dowodził Ju an de la Cosa. M arcin Alonzo Pinzón kierował statkiem Pinta, a brat
jeg ° Vicente Janez dowodził najm niejszym statkiem N iną. Po czterotygodniowym pobycie na
wyspach K anaryjskich 9 września w ypraw a w yruszyła w dalszą podróż. Po długotrwałej podróży,
w czasie której musiano pokonać niesłychane trudności, a przedewszystkiem nieufność załogi,
która niejednokrotnie dochodziła do buntu, w ypraw a dotarła dnia 12 października do niewielkiej
wyspy, zwanej przez Indjan Guanahani, a którą K olum b nazwał San Salvador. Identyfikacja
tej w ysp y wywołała spór u wielu uczonych; prawdopodobnie była nią w yspa W atling Island,
należąca do grupy w ysp Baham skich. Stąd w ypraw a ruszyła dalej i 28 tego miesiąca znalazła się
u w ybrzeży w yspy, nazwanej przez K olum ba Juan ą (K ub a). T u przeprowadzono badania na
lądzie, w czasie których poznano tytoń. Po krótkim pobycie na K u b ie w ypraw a udała się w dalszą
drogę, w czasie której odkryto wiele drobnych w ysp, a wśród nich H aiti, skąd 16 stycznia 1493 roku
rozpoczęto powrotną drogę. W ten sposób odbyło się odkrycie Am eryki, aczkolwiek sam K olum b
był głęboko przekonany o tem, że dotarł do w ybrzeży A zji, i nie przypuszczał nawet, że znajduje
się tuż obok wielkiego, nieznanego kontynentu. Powrót K olum ba do H iszpanji odbył się 15 marca
* 4 9 3 r°k u i wywołał głębokie przekonanie, że osiągnięto w ybrzeża Indyj. Pod w pływ em tych
nowych odkryć ukazała się słynna bulla papieża Aleksandra V I z dnia 3 maja 1493 roku. Prze-
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widując, że wskutek nowych odkryć han
dlowe i polityczne stosunki H iszpanji i Portugalji mogą się zaostrzyć, wspomniana bulla
dokonała podziału Atlantyku na strefy w pływ u
Portugalji i Hiszpanji. L in ja dem arkacyjna,
odgraniczająca strefę penetracji obu państw,
była abstrakcyjną, biegnącą od bieguna w od
ległości io o legua (legua — 6.687, 24 m) na
zachód od Azorów i w ysp Zielonego P rzy
lądka. Panowanie Portugalji i dalsze jej od
krycia m ogły się odbywać na obszarach, leżą
cych na wschód od tej linji dem arkacyjnej,
Hiszpanji zaś na zachód. Ponieważ H iszpa
nie i Portugalczycy nie wiedzieli, co począć
Z takiem niedokladnem określeniem papieża,
zawarli w czerwcu 1494 roku ugodę w Tordesillas, mocą której linja dem arkacyjna bie
gła o 370 legua na zachód od Azorów , to
znaczy wzdłuż 46° długości zach. od Greenwich. Ugoda ta oddawała Portugalji większą
część Brazylji, A frykę i kraje Dalekiego
W schodu, dla H iszpanji pozostawała reszta
Nowego Św iata, jeszcze zresztą wówczas nieodkrytego.
W czasie pierwszej podróży K olu m b skie
Krzysztof Kolumb
rował uwagę głównie na odszukanie miejsc,
obfitujących w złoto. Chociaż takich miejsc
nie odszukano, lecz wiele w yrobów ze złota, znalezionych u w yspiarzy, i zebrane wiado
mości świadczyły, że w okolicach odkrytych przez K olum ba znajdują się w yspy bogate
w złoto i srebro. A b y odszukać te najbardziej przyciągające uwagę Hiszpanji w yspy i utrzy
mać w swojem posiadaniu już odkryte ziemie, K olum b w yruszył 25 września 1493 roku
w drugą podróż. Stał on teraz na czele floty, składającej się z 17 statków i 1.50 0 ludzi. 1 paździer
nika flota zatrzymała się u w ysp K anaryjskich, aby uzupełnić swoje zapasy, w skład których
wchodziły nasiona zbóż, konie, owce, bydło rogate, nierogacizna i t. p. produkty, mające na celu
ułatwić życie pionierom hiszpańskiej kolonizacji na nowoodkrytych ziem iach. Po 23 dniach
podróży wyprawa Kolum ba dotarła już do w yspy, której na cześć dnia niedzielnego dano nazwę
Dom inica. Płynąc dalej, odkryto szereg mniejszych i większych w ysp jak: M aria Galante,
Guadelupa, M onserrate, San M artin, Santa Cruz, Porto-Rico, aż wreszcie 25 listopada w yprawa
dotarła do Hispanioli (Haiti), gdzie w czasie pierwszej podróży założono osadę i zostawiono
nieliczną załogę. Przybyw szy tu, K olum b zastał osadę zupełnie zniszczoną, a załogę w ym ordo
waną przez tubylców. W tem samem m iejscu ponownie założono miasto pod nazwą Izabelli
i pozostawiono nową załogę w tym celu, aby część jej udała się w głąb w yspy na poszukiwanie
złota. Po oddaniu rządów Hispanioli w ręce swego brata D iega, K olum b popłynął 24 kwietnia
1494 roku dalej z trzema statkami. Po zbadaniu południowej części K u b y odkrył w yspę Jam ajkę.
Później K olum b ponownie powrócił do wybrzeży K u b y i, sądząc, że nie jest ona w yspą, lecz
częścią domniemanego wybrzeża Azji, odpłynął do Izabelli. W śród pozostawionej załogi zastał
wielkie niezadowolenie z powodu panującej epidem ji febry, oraz Z powodu tego, że załodze
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nie udało się znaleźć złota
i spodziewanych skarbów, a za
miast wygodnego życia musiała
ona ciężko pracować i przy
mierać głodem. Niezadowoleni
Hiszpanie oskarżyli Kolum ba
przed królową. Sam K olum b
zachorował
z
wyczerpania,
wskutek czego pozostawił rzą
dy swoim braciom , a sam
Z dwoma okrętami skierował
się w powrotną drogę do Hiszpanji, dokąd przybył
11
czerwca 1496 roku.
Po powrocie do kraju K o 
lum bowi udało się udowodnić
niesłuszność stawianych mu za
rzutów i uzyskać ponownie zau
fanie dworu królewskiego oraz
zgodę na nową w yprawę. Po
nieważ H iszpanja przeżywała
wtedy dość ciężkie czasy, przeto w yprawa udała się w podróż dopiero 30 maja 1498 roku, mając
za zadanie odkrycie w ybrzeża lądowego A zji. Obawiając się napadu na w yprawę ze strony
Francji, K olu m b udał się najpierw w kierunku południowym ku w yspom Zielonego P rzy
lądka, skąd zawrócił na zachód. Po upływ ie 62-ch dni w yprawa znalazła się u w ybrzeży
wyspy Trinidad, która już wówczas była gęsto zaludniona i posiadała dość znaczną kulturę.
N a drugi dzień po odkryciu T rinidadu w ypraw a osiągnęła ujście rzeki Orinoko, gdzie jednak
nie zatrzymała się, lecz popłynęła dalej wzdłuż wybrzeża ku północo-zachodowi. W idząc roz
ległą deltę Orinoko i obfitość słodkiej w ody, K olu m b przyszedł do wniosku, że będący przed
nim ląd „jest niezm iernie wielki i że na południu istnieją inne jeszcze lądy, o których nigdy
wiadomości nie otrzym ano“ . K olu m b przypuszczał, że są to m iejsca, gdzie niedaleko znajduje
się raj, nie mając jednakże czasu na jego odszukanie, udał się do H aiti dla załatwienia śpiesznych
spraw. N a Haiti zastał wśród pozostawionych kolonistów nadzwyczaj przykre stosunki. K olum b
dołożył wszelkich starań, aby te stosunki wśród osadników naprawić, ponieważ jednak nie po
siadał on zdolności adm inistracyjnych, przeto już w krótkim czasie w yw ołał niezadowolenie
ludności, które przeszło nawet w otwarty bunt. Bunt ten K olu m b poskrom ił siłą, a najbardziej
winnych H iszpanów ukarał śm iercią. D la uporządkowania spraw w Hispanioli królowa Izabella
przysłała w roku 150 0 Franciszka Bobadilla z bardzo szerokiemi pełnomocnictwam i. W skutek
niesłusznych zarzutów i skarg, Bobadilla uwięził K olu m ba i jego braci i kazał ich odwieźć do
Hiszpanji. Postawiony przed królową i tym razem zdołał się uspraw iedliw ić, dzięki czemu zwró
cono mu nietylko wolność, ale wszystkie godności i przyw ileje. M im o w ielu doznanych przykrości
K olum b nie załamał się i w dalszym ciągu niezłomnie w ierzył w możność dopłynięcia do Azji.
Po w ielu trudach K olum bow i udało się zorganizować czwartą podróż, która w yruszyła 9 maja
15 0 2 roku. Podróż ta, w której K olum bow i towarzyszył jego 13-letn i syn Ferdynand, była naj
bardziej niebezpieczna i połączona z wielu przykrościam i. O płynąw szy M artynikę, Porto R ico
i H aiti, w połowie sierpnia osiągnięto w ybrzeża Hondurasu. K olu m b jednak nie wiedział, że
znajduje się u w ybrzeży nowego, wielkiego kontynentu. W ypraw a wylądow ała w Jukatanie,
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Kolumb udaje się 3 sierpnia 1492 r. w porcie Palos na pokład swego okrętu.

który K olum b nazwał Veragua, gdyż myślał, że jest to część półwyspu M alakki, z której król
Salomon otrzym ywał złoto. Po odkryciu kilku mniejszych w ysp, w yczerpany trudam i i schorzały,
powrócił K olum b do Hiszpanji 7 listopada 1504 roku. T a ostatnia podróż K olu m ba również
nie dała Hiszpanji ani dostępu do „krajów korzennych“ , ani złota, a więc nie spełniła tych głów
nych nadziei, jakie przywiązywano do poczynań K olum ba. Jego gwiazda bardzo zbladła, a po
śmierci królowej Izabelli zupełnie zgasła. Zapom niany i opuszczony, K rzysztof K olu m b umarł
20 maja 1506 roku w Valladolid, gdzie został pochowany. Następnie zwłoki przeniesiono do S e
w illi, stąd na San Dom ingo, a następnie na K u bę. W 1897 roku przewieziono je z honorami
do Sew illi, gdzie spoczywają w katedrze. W ielu uczonych próbowało zm niejszyć jego zasługi,
jako odkrywcy Nowego Świata, a nawet ostatnio S. R uge przyznaje mu w tem dziele bardzo
skromną rolę. Um ierając, K olum b nie przeczuwał, że odkrył nową część świata, lecz głęboko
wierzył, że odnalazł nową drogę
do wschodniej Azji, był prze
konany, że „ziem ia nie jest tak
wielka, jak pospólstwo mnie
m a“ . Jednakże mimo wielu błę
dów trzeba zupełnie bezstron
nie zaliczyć Kolum ba do naj
większych postaci w historji
rozwoju horyzontu geograficznego.
Tajem nicze kraje, odkryte
przez Kolum ba, i opowiadania
o ich bogactwach wywołały
wielkie zainteresowanie wśród
kupiectwa i przyczyniły się do
Flotylla Kolumba. Statki — Nina, Santa Maria, Pinta.
wysłania kilku wypraw. Pierw 
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sza w yprawa w yruszyła na
dwóch karawelach z por
tu Santa M aria 20 maja
1499 roku pod komendą
Alonsa de H o je d a (i4 7 o —
15 15 ) , który towarzyszył
K olum bow i w jego dru
giej podróży. W raz z Hojedą udał się w podróż
Juan de la Cosa. N iektó
rzy przypuszczają,
że
w tej w yprawie brał rów
nież udział Am erigo V es
pucci. C zy jednak był on
uczestnikiem tej w yprawy
i w jakim charakterze
mógł w niej występować,
nie zostało wyjaśnione.
L as Casas przypuszcza,
Że towarzyszył w yprawie w charakterze komisanta pewnego domu florenckiego, który w y
prawę finansował. Płynąc z południowo-wschodnim pasatem, w yprawa dotarła po 24 dniach
podróży do wybrzeży G ujany, skąd posuwała się wzdłuż brzegu i doszła do ujścia
Amazonki i R io Para. W yprawa ta skonstatowała m iędzy innem i, że odkryte kraje były za
mieszkałe przez ludzi, którzy swoje osiedla budowali na palach na wodzie. Stąd właśnie
całą przylegającą krainę nazwano W enezuelą, t. j. M ałą W enecją. Poszukiwanego złota i ko
rzeni nie znaleziono, a pochwycono jedynie 232 krajowców, których sprzedano, jako nie
wolników. W lutym 150 0 roku w yprawa wróciła do H iszpanji. Po powrocie z tej w yprawy
Juan de la Cosa wykonał mapę, na której w ogólnych zarysach zaznaczył te ziemie, jakie
odkryto w zachodniej części A tlan tyku ; jest ona uważana za najstarszą mapę Nowego
Świata. W tym sam ym mniej więcej czasie odbyły się jeszcze trzy inne w ypraw y. Alonso
Nino, który towarzyszył K olum bow i w dwóch pierw szych podróżach, dotarł w 1500 roku do
brzegów W enezueli i wylądow ał na wyspie M argarita. Aczkolwiek nie dokonał on żadnych nowych
odkryć, to jednak z powodu przywiezienia znacznej ilości pereł, podróż ta stała się zachętą
do dalszych w ypraw . W tym sam ym roku Vincente Yanez Pinzon, również towarzysz podróży
Kolum ba, dotarł do 8r' 20’ polud. szer. i zbadał wybrzeże B razylji do rzeki R io G rande. D o
wybrzeży Am eryki Półn. odbył w yprawę D iego de Lep e, która poza odkryciem przylądka św.
Augustyna nie miała większego znaczenia. K ie d y de L ep e powrócił do H iszpanji, z K adyksu
wysłano nową w yprawę pod kierunkiem Ju an a de la Cosa na koszt bogatego kupca Rodriga
de Bastidas. W ypraw a ta zbadała wybrzeże od zatoki M aracaibo do zatoki D arien, a ponadto
odkryła szereg w ysp. Sm utnie się ona skończyła, gdyż obydw a statki zatonęły niedaleko od
brzegów Hispanioli, a Cosa i Bastidas z wielkiem narażeniem życia dostali się na San Dom ingo.
Znacznie większe znaczenie m iały w ypraw y Am eriga Vespucciego ( 1 4 5 1 — 15 12 ) . B ył on rodem
z Florencji, lecz od roku 1492 osiadł w H iszpanji, gdzie prowadził różne interesy handlowe.
Sam on twierdził, jak z tem zgadzają się niektórzy uczeni, że odbył do N ow ego Św iata cztery
podróże w latach i 4 9 7 > l 499 > t 5 0 1 i I 5 ° 3 * Pierw szą i czwartą podróż Vespucciego uważają pewni
uczeni za bardzo wątpliwe i uznają, iż odbył on tylko dwie podróże. W czasie tych podróży
nie odkrył on żadnych nowych krajów, lecz zwiedził wybrzeża, odkryte przez poprzednie w ypraw y.
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Największa była trzecia wyprawa, w czasie której, jak
świadczą pewne dane, zbadał on wybrzeża A m eryki P o
łudniowej aż do i8 ° połudn. szer. Będąc człowiekiem w y
kształconym, opisał swoje podróże w listach do p rzy
jaciela Pietra Soderiniego. L isty te były wydane p. t.
,,Quator N avigationes“ (Cztery w ypraw y). Praca ta miała
nadzwyczajne powodzenie, do czego przyczynił się sam ton
opowiadania. Przetłumaczono ją na wiele języków, dzięki
czemu Vespucci stał się bardziej popularnym , niż K o 
lumb. Popularności tej zawdzięcza on, że nowoodkryte
kraje nazwano jego nazwiskiem, a nie nazwiskiem praw 
dziwego ich odkryw cy, K olum ba. Ziem ie te nazywano
przez dłuższy czas N uovo M undo, Otro M undo, lub
Alter, Alius, N ovis Orbis. D la samej Am eryki Połud
niowej stosowano takie nazwy, jak np. Terra Sanctae
Crucis, Paria, Brazylja, lub Prizilja. W roku 15 0 7 M ar
cin W aldseemiiller (H ylacom ylus) w swej książce p. t.
„Cosm ographiae introductio“ , proponując nazwę tej
Amerigo Vespucci.
ziemi, pisał: „m ożnaby słusznie nazwać Am eriga lub
Am erica, jakoby ląd Am eriga (Vespucciego), ponieważ
przez niego został odkryty". W ielki atlas Orteljusza nazwę tę utrwalił na zawsze. T ak więc
wskutek błędu W aldseemiillera Kolum bow i stała się wielka krzywda, tem bardziej, że Vespucci
nowoodkryte części świata również uważał za część A zji, a więc niczem się nie różnił pod tym
względem od Kolum ba.
Przypuszczenia, że nowoodkryte kraje stanowią część A zji, rozwiewa dopiero wyprawa
Balboa. Vasco Nunez Balboa, szlachcic hiszpański, przybył do Hispanioli z w yprawą Rodriga
de Bastidas. Przez pewien czas zajmował się tam rolnictwem, lecz zadłużywszy się, potajemnie
uciekł na wybrzeże zatoki Darien. Otoczony grupą śm iałych i awanturniczych kolonistów, Balboa
opuścił dnia 1 września 1 5 1 3 roku wybrzeże morza Karaibskiego i w yruszył w głąb kraju. Po
25-ciu dniach ujrzano „drugie m orze". Balboa nazwał je morzem „P ołu dn iow em " (M are del sur)
w odróżnieniu od północnego morza Karaibskiego. Odkrycie to dało pewność, że Hiszpanie
odkryli nowy świat, a nie część jakiegoś znanego. T ą nie
zmiernie ważną wiadomość Balboa natychmiast zakomu
nikował rządowi hiszpańskiemu, mając nadzieję, że jego
w iny będą zapomniane. Doniósł on także, że na południu
znajduje się kraj bogaty w złoto. W ten sposób podał pierw 
szą wiadomość o Peru. Sąd jednakże nie uwzględnił zasług
Balboa i skazał go wraz Z kilku towarzyszami na śmierć.
W roku 1 5 1 7 w yrok wykonano i Balboa zginął na szafocie.
Chociaż K olum b umarł w zapomnieniu, to jednak jego
przewodnia myśl odnalezienia zachodniej drogi do Indyj
wciąż jeszcze zajmowała um ysły uczonych i żeglarzy i za
chęcała do dalszych poszukiwań. W tym celu w yruszył Z Hiszpanji w 1 5 1 5 roku Ju an Diaz de Solis i, szukając drogi do
In dyj, dotarł do ujścia rzeki L a Platy. M ając nadzieję, że
tu znajdzie przejście, w ysiadł na brzeg, aby zaopatrzyć się
Vasco Balboa.
w świeże zapasy do dalszej drogi, jednakże zginął odstrzał
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krajowców. Straciw szy kierownika, wyprawa po
w róciła do kraju, przynosząc wieści o nowych
odkryciach. Sław a odnalezienia tej upragnionej
drogi przypadła w udziale Ferdynandow i M agel
lanowi. U rodził się on w Portugalji w 1480 roku.
W młodości służył w Indjach pod dowództwem
d’A lm eidy, a w 1506 roku odbył wyprawę do
A fryki, a następnie brał udział w podboju Malakki. W roku 1 5 1 4 został ciężko ranny w w y
prawie przeciw M arokańczykom i wkrótce w yco
fał się z życia politycznego. Odtąd mieszkał w ci
szy i oddał się studjom kosm ograficznym . U zna
jąc kulistość ziem i, M agellan opracował szczegó
łowo plan dotarcia do Indyj drogą zachodnią
przez ocean Atlantycki, obliczając, że jest ona
krótsza i prostsza, niż znana droga wschodnia.
Rząd portugalski nie zgodził się na projekt M a
gellana wysłania specjalnej w ypraw y. Czując się
pokrzywdzonym przez to, M agellan w yem igro
wał w 1 5 1 7 roku do Hiszpanji, gdzie przedFerdynand Magellan,
stawił swój plan. R ząd hiszpański projekt ten
przyjął i 20 września 15 1 9 r. M agellan w yruszył z pięciu okrętami z portu San - Lu kar - de Barram eda. M agellanowi towarzyszyli w charakterze kapitanów Juan Serrano, Lopez de
Carhalvo, Gonzalo d'Espinoza, oraz w charakterze pilota W łoch Antoni Pigafetta. Przeci
nając Atlantyk, M agellan dotarł 29 listopada do przylądka św. Augustyna. Stąd rozpoczęły
się jego poszukiwania cieśniny, łączącej ocean Atlantycki ze Spokojnym . Skrupulatnie badał on
zatokę po zatoce i 2 1 października 15 2 0 roku, t. j. po 13 miesiącach od chwili swego w yjazdu,
dostał się wreszcie do cieśniny, łączącej oba oceany. Śm iało puścił się w nią i 29 listopada
dopłynął do jej końca, a pierw szy przylądek, który zakończył cieśninę, noszący dziś nazwę
jej odkrywcy, nazwał M agellan „przylądkiem U pragnionym “ — „C ab o D eseado“ . Znalazłszy
się na bezbrzeżnych wodach oceanu W ielkiego, początkowo udał się na północ wzdłuż w y
brzeża, a osiągnąwszy 16 0 połudn. szer., zawrócił na zachód. Ponieważ w tym czasie na oceanie
panował spokój, przeto M agellan nazwał ten ocean „M a r P acifico“ (Spokojny). M iano to za
chował on aż do czasów obecnych. Podróżnik żeglował w ytrwale, odczuwając wielkie braki
i walcząc z w ielu trudnościami. O tych ciężkich warunkach, w jakich wówczas znajdowała
się w yprawa, świadczą następujące słowa P igafetty: „Jech aliśm y 3 miesiące i 2 dni, nie
przyjm ując żadnego świeżego pokarm u. W starych sucharach było pełno robaków, a woda
do picia była mętna i obrzydliwa. Jed liśm y skórę wołową, którą zm iękczaliśm y w wodzie
i smażyli w gorącym popiele. Szczury były dla nas smaczną potrawą. N adom iar złego roz
poczęła się epidem ja szkorbutu, od której zm arło 19 lu d zi“ . Cierpiąc taką nędzę i obawiając
się o swe losy, w ypraw a dopłynęła 6 marca 1 5 2 1 roku do w ysp, nazwanych przez M agellana
Ladrones (wyspam i Złodziejskiem i), ponieważ tubylcy okazali się zadziwiającym i złodziejami.
W yspy te obecnie nazywają się M arjańskiem i. Po naprawieniu statków i uzupełnieniu zapasów,
puścili się żeglarze w dalszą podróż i wkrótce przybyli do w ysp y Sam ar, należącej do grupy w ysp
Filipińskich. W idząc, iż są już bliscy celu, powoli posuwali się naprzód, odwiedzając po drodze
szereg w ysp. N a w yspie M askatan doszło do zbrojnej potyczki z krajowcam i, w czasie której
27 kwietnia 1 5 2 1 roku padł M agellan, cały pokryty ranam i; nieco później zginął również i jego
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zastępca Juan Serrano. Po tych klęskach w dalszą drogę
udała się wyprawa pod kierownictwem dwóch pozostałych
przy życiu kapitanów: Lopeza de Carhalvo i G on zalad E sp i
noza. Żegluga stawała się coraz trudniejsza, gdyż trzeba
było przepływać sferę wpływów Portugalczyków, którzy
wszędzie czatowali na wyprawę, aby jej nie przepuscic.
Dla ułatwienia podróży, jeden statek wkrótce spalono,
drugi pozostał na drodze, a tylko trzeciemu udało się pod
komendą porucznika E l Cano po wielu trudach i niebez
pieczeństwach 6 września 15 2 2 roku powrócić do ojczyzny
z bogatym ładunkiem korzeni. Z 234 ludzi, którzy w yru
szyli Z w yprawą, powróciło zaledwie 18 , lecz i ci byli
chorzy i wycieńczeni trudami trzechletniej podróży. W y
niki w ypraw y M agellana były nadzwyczaj ważne dla nauki,
gdyż ostatecznie obaliły one fałszywe poglądy geogra
ficzne średniowiecza. W yprawa ta udowodniła w sposób
niewątpliwy, że ziemia ma kształt kuli i że odkryty nowy
kontynent jest odrębną częścią świata. Poznano też istotne
rozmiary ziem i; dokładniej zarysował się rozkład lądów
i mórz. T riu m f M agellana stał się śm iertelnym ciosem dla
biblijnych poglądów geograficznych. Skoro Hiszpanie prze
konali się, że odkryli nowe wielkie obszary ziemi, rozpo
częli okres wielkich podbojów. Rozpoczyna się on w 1 5 1 3
roku. Ponce de Leon odkrył podczas podróży Z K u b y półwysep Florydę, nie przypuszczał
jednak, że jest to część jakiegoś kontynentu. Szereg m niejszych ekspedycyj wysłano w te
miejscowości, aż wreszcie Pineda w roku 15 19 opłynął północny brzeg zatoki M eksykań
skiej. Dziełu badań tej części Am eryki przysłużył się wielce kapitan Juan de G rijalva, który
w 1 5 1 7 roku zbadał brzegi Jukatanu, a w roku 15 19 , udając się z w ypraw ą w tę samą stronę,
stwierdził, że Jukatan jest półwyspem jakiegoś kontynentu. Ponadto przeszedł on znaczną prze
strzeń wybrzeża M eksyku, zbierając wiele wiadomości o sąsiednim kraju, o jego wysokiej
kulturze i bogactwach, co spowodowało dalsze w ypraw y w celu podbicia tego terenu. W tym czasie
na czołowe miejsce wśród konkwistadorów w ysuwa się Ferdynand Cortes (14 8 5 — 1547), który,
stając na czele stosunkowo niewielkiej arm ji, bo liczącej zaledwie 553 żołnierzy, 16 koni i 10 armat,
zdobywa w 15 1 9 roku M eksyk w przeciągu kilku miesięcy. K ró l Azteków M ontezuma poddał się
w zupełności Cortesowi. Będąc dobrym administratorem, Cortes natychm iast przystąpił do
zagospodarowania kraju, ulepszył drogi, odkrył kopalnie siarki i saletry, wprowadził oliwę, migdały,
pomarańcze, brzoskwinie i winną latorośl; starał się o rozwój kraju i dogodności życia dla swych
rodaków. W cztery lata po zdobyciu M eksyku stolica jego liczyła 30.000 mieszkańców. W nagrodę
za swe czyny. Cortes został mianowany w 15 2 2 roku namiestnikiem tego kraju. W roku 15 22
Hiszpanie dotarli do brzegów oceanu Spokojnego, gdzie założyli port Zacatula. Posuw ając się
na południe, podbili oni w 15 2 3 roku Honduras i Am erykę Środkową. Równocześnie
odbywała się ekspansja w kierunku północnym . Energiczny konkwistador Ponce de Leon w 15 20
roku w yruszył po raz drugi na Florydę, gdzie wkrótce poległ od zatrutej strzały krajowców.
Jed en z uczestników tej w ypraw y, Vasquez Ayallon dotarł do granic dzisiejszego stanu Południo
wej K aroliny. Pierwsze trudności nie zraziły jednakże ekspansywnych zamiarów i Cabez de
Vaca w roku 15 28 w yruszył drogą lądową z Florydy do Nowego M eksyku i Arizony, a następnie,
po długiej i awanturniczej w yprawie, powrócił w 15 36 roku do M eksyku, donosząc o bogatych
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krainach północy, dotąd jeszcze niezbadanych.
W trzy lata później franciszkanin M arcos de Niza
przedsięwziął wyprawę w te strony Nowego M e
ksyku i Arizony i w zupełności potwierdził wia
domości, przyniesione przez de Vaca. T e cenne
doniesienia spowodowały wysłanie nowej wyprawy.,
na czele której stanął Francisco Vasquez de Coro
nado. W yprawa ta w latach 15 39 — 42 przeszła roz
ległe nieznane ziemie Am eryki Północnej, zwie
dziła obszar kanjonów Colorada i przez góry Ska
liste dotarła do rzeki M issouri pod 40° półn. szeroko
ści. W iele nowych wiadom ości geograficznych ze
brał również D e Soto, który w roku 15 39 skierował
się z F lo ryd y w głąb kraju. Przeszedł południowe
części dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i od
krył M issisipi, lecz z powodu febry zmuszony
był przerwać swoją w yprawę, na czele której stanął
Luis de Alvarado. Przezim owawszy u brzegów M is
sisipi, na wiosnę zbudowano wielkie łodzie i p u 
szczono się wdół rzeki; po 53 dniach w yprawa do
tarła do morza, gdzie łodzie rozbiły się. Ocalało
Hernando de Soto.
jedynie kilka osób, które przybyły do celu. K ie 
rownik w yprawy D e Soto zm arł 2 1 maja 15 4 1 roku; aby zataić jego śmierć przed Indjanami, zwłoki zatopiono w nurtach odkrytej przez niego M issisipi. D e Soto dał najwcze
śniejszy opis życia i bytu południowych szczepów indyjskich. M im o odbycia bardzo wielu
wypraw geograficznych, nie zdołano osiągnąć głównego celu,jakim było odkrycie złóż
złota
i innych cennych skarbów. Ten fakt nieznalezienia upragnionego
złota, oraz to, że w y
prawy napotykały na niesłychane trudności i niew ygody, które dziesiątkowały ich uczestników,
stał się przyczyną osłabnięcia zainteresowania tą częścią odkrytego kontynentu. Organizowano
również w ypraw y na północ i wzdłuż wybrzeża, które w yruszały z Panam y, założonej w 15 x9 r.
Pierwsza w yprawa w yruszyła w roku 15 2 7 , a w 15 3 2 r. dotarła już do Dolnej K alifo rn ji, co do której
przypuszczano początkowo, że jest w yspą. W yprawa Francisca U lloa z 15 39 r. stwierdziła jej
rzeczywisty półw yspow y charakter i zbadała w ybrzeże aż do w ysp Cedros. W następnym roku
Alarcon doszedł do ujścia rzeki Colorado. W reszcie jedna z w ypraw pod kierownictwem Juana
Rodrigueza Cabrilla dokładnie zbadała w ybrzeże, dochodząc do 44° półn. szer.
O dkrycie i podbój Am eryki Południowej rozpoczęły się w kilku punktach i w stosunkowo
krótkim czasie osiągnęły zdumiewające postępy. W ypraw y M oralesa i Andagoya z 15 2 2 roku
przyniosły pierwsze wiadomości o bogatym kraju Biru, który następnie został nazwany Peru
i obejmował obszary państwa Inków. Jednakże praw dziw ym odkryw cą Peru był Bartolomé
Ruiz, który odpłynął w listopadzie 15 2 4 roku na południe w celu zbadania tego kraju. Po kilka
krotnych próbach, które trwały około trzech lat, R uiz przedostał się do ujścia rzeki San Juan,
skąd popłynął dalej i, przekroczywszy równik, widział „m iejsca bogate w złoto i srebro“ . Tak
cenne w iadom ości zw róciły uwagę Hiszpanów i od tego czasu rozpoczyna się podbój Peru.
N ajbardziej energiczne w ypraw y były przedsięwzięte przez Franciszka Pizarra (14 7 8 — 15 4 1).
B ył on człowiekiem bez żadnego wykształcenia, nie umiał nawet pisać, jednakże był bardzo przed
siębiorczy i śm iały. P rzybył on do Am eryki z chęcią szybkiego wzbogacenia się, a gdy się
dow iedział o Peru, postanowił podbić ten kraj z garstką awanturniczych towarzyszy. W tym celu
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zawarł on przyjaźń z Diego Alm agrem i księdzem
de Lu gue, który mu dostarczył pieniędzy na pod
boje, zastrzegając dla siebie jedną trzecią częsc
zdobyczy. Pierwsza wyprawa Pizarra do Peru
odbyła się w roku 15 24 na dwóch statkach. Burze
gwałtowne i głód uniem ożliwiły rozpoczęcie po
ważniejszych kroków, to też doszedłszy do 90 połud.
szer., Pizarro powrócił do Panam y, aby tu uzyskać
nowe posiłki. Z Panam y udał się do H iszpanji, aby
uzyskać zezwolenie na swoje plany wojenne. K ról
zawarł z nim umowę, na mocy której Pizarro został
mianowany rządcą całego kraju. Pow róciw szy do
Panam y, Pizarro popłynął z trzema okrętami, 180
ludźmi i 37 końmi w 1 5 3 1 roku na podbój Peru.
Stopniowo posuwając się na południe, zdobywa
w ciągu dwóch lat państwo Inkasów, obracając je
w gruzy. Cuzco, główne miasto Peru, zajmuje
w 15 3 3 roku. W ładcę Peru Atahualpę uwięziono
1 skazano na śm ierć. Dom inikanin hiszpański za
proponował Inkasowi przyjęcie chrztu przed śm ier
cią, a gdy Atahualpa się zgodził, wówczas po
ochrzczeniu uduszono go sznurem, a ciało spa
lono. Następnego dnia odprawiono za duszę zmar
łego w ładcy Peru nabożeństwo, na które Pizarro
zjawił się w żałobie. Zdobyto wówczas olbrzymie
bogactw a; każdy z kapitanów otrzym ał po 165.000
dukatów w złocie, żołnierze po 20.000, Alm agro
Franciszek Pizarro.
t
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55.000, Pizarro otrzym ał 312.0 0 0 , a częsc królew
ska wynosiła 931.000 dukatów. Po podboju Peru
odbył się szereg innych wypraw. Benalcazar wyruszył stąd w roku 15 3 3 na północ do Quito i roz
począł system atyczny podbój Ekwadoru. Natom iast Alm agro, dowiedziawszy się o bogatym kraju
Chile, w yruszył przez dzisiejszą Boliw ję na południe. Droga była niezmiernie uciążliwa, przyczem
najwięcej trudności przedstawiało przekroczenie Andów, które pochłonęły życie 10.000 towarzy
szących mu Indjan i 15 0 Hiszpanów. Uporczyw ie idąc naprzód, w yprawa dotarła do Copiano,
położonego na wybrzeżu zachodniem (270 30' szer. połud.), a jeden z oficerów doszedł
jeszcze dalej, bo aż do R io M aul pod 350 szer. połud. O. Peschel uważa, że pochód Alm agro i jego
towarzyszy nie ustępuje śmiałością żadnemu innem u podobnemu przedsięwzięciu w dziejach
ludzkości. W nieustannem poszukiwaniu złota, Hiszpanie dowiedzieli się, że na wschód od
K ordyljerów , wśród obszarów leśnych, znajduje się kraina posiadająca bajeczne bogactwa złota.
Nazywali ją E l Dorado, organizując niejednokrotnie w ypraw y w celu jej odszukania. N ajcie
kawszą Z tych przedsięwzięć była w yprawa Gonzala Pizarra, która w yruszyła w końcu 15 3 9 roku.
Po przejściu K ordyljerów wyprawa weszła w bezludną dolinę rzeki N apo. Po długich
wędrówkach, cierpiąc głód i klęskę nieustannych deszczy, dotarto do rzeki M aranon. - T u
wyprawa rozdzieliła się na dwie części. Jedna, pod dowództwem Franciszka O rellany, zbu
dowała łodzie i popłynęła z biegiem rzeki N apo na dalsze poszukiwania E l Dorado. D ruga,
pod kierownictwem Gonzala Pizarra, posuwała się naprzód z biegiem rzeki, lecz głód i deszcze
oraz gęste lasy zm usiły ją do powrotu. Po niezliczonych trudach wrócił Pizarro w czerwcu 15 4 2
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roku do Quito, straciwszy w czasie tej trzechletniej w y
praw y 4.000 Indjan i 2 10 współrodaków. Natom iast Orel
lana wraz z księdzem Carvajala bez zapasów, bez kom
pasu, w ytrwale płynąc dalej wdół rzeki, doszedłszy do
jej ujścia, wpłynęli na wody innej wielkiej rzeki. Posu
wając się z jej biegiem, napotkali osady zaludnione
jakoby przez same zbrojne kobiety, t. j. Amazonki, które
bardzo wrogo witały Hiszpanów. Stąd nazwano tę rzekę
Rio das Am azonas, czyli Amazonką. 2 sierpnia 15 4 1 roku
w yprawa dotarła do morza, śmiało puściła się w dalszą
podróż i doszła do w yspy M argarita. Stąd Orellana udał
się do Hiszpanji, gdzie opowiadał najdziwaczniejsze le
gendy o tych podróżach. Chcąc kontynuować rozpoczęte
dzieło, Orellana powrócił do ujścia Amazonki i założył tu
osadę, jednakże w roku 1544 zachorował na febrę i umarł,
nie uskuteczniwszy sw ych zamiarów.
W czasie trwania tych w ypraw w Peru wybuchło
powstanie. Czując niechęć do dawnego swego przyjaciela
Pizarra, Alm agro przyłączył się do rewolucji. Alm agro
dostał się do niewoli Pizarra i z jego rozkazu został uduszony. Szukając pom sty, stronnicy A l
magra otoczyli pałac Pizarra i zdradliwie zamordowali go 26 czerwca 15 4 1 roku. Chcąc uporząd
kować stosunki w Peru, rząd hiszpański przysłał swego pełnomocnika, który wkrótce zapro
wadził w kraju
porządek. W kilka lat później powstanie w ybuchło ponownie, w czasie którego
wzięto do niewoli Gonzala Pizarra i skazano na ścięcie.
Rozpoczęte przez Alm agra dzieło podboju Chile kontynuowali Hiszpanie dalej i w tym celu
28 stycznia 1540 roku wysłano tam Pedra V aldivię z 50 żołnierzam i. Przebyw szy szczęśliwie
pustynię Atacana, która i dziś jest bardzo niedostępna, wyprawa dotarla do 40o połudn. szerokości.
W roku 15 4 1 członkowie jej założyli miasto Santiago. Będąc mniej chciwym , niż wielu
innych konkwistadorów, Pedro V aldivia rządził rozumnie i spraw iedliw ie; zakładał kopalnie,
popierał rolnictwo, planował wiele w ypraw badawczych. Jedna z w ysłanych przez niego w ypraw
zbadała cale południowe wybrzeże i doszła do cieśniny M agellana. Inna w yprawa lądowa odkryła
nową rzekę, prawdopodobnie N egro lub Colorado, a ponadto podbiła część obecnej Argentyny.
Rządy Pedra V aldivii nie były długie, gdyż w 15 5 5 roku został on zabity przez Indjan. Podczas
rządów jego następcy Hiszpanie posunęli się jeszcze dalej na południe i w 15 7 7 roku odkryli
archipelag Chiloe. W ten sposób całe zachodnie wybrzeże Am eryki Południowej zostało zbadane
i podbite przez Hiszpanów.
Dość wcześnie usadowili się Hiszpanie i w północno-zachodniej części Am eryki Południowej.
Cumanę założono w 15 20 roku, Santa M artę w 15 2 5 roku, Coro w 15 2 7 roku i Cartagenę w 15 3 5
roku. W szystkie te miasta stały się wyjściowem i punktami dla licznych w ypraw i podbojów
tego zakątka N owego Świata. N a czele dość znacznego oddziału w yruszył 15 3 6 roku Iim enez de
Quesada z miasta Santa M arta. W zdłuż rzeki M agdalena przeszedł znaczną przestrzeń i w 1536
roku założył Santa Fe de Bogotá. Ze w szystkich w ypraw najważniejszą z geograficznego punktu
widzenia była w ypraw a F ilipa von Huttena i młodocianego Bartłom ieja W eisa, syna założyciela
kolonji w W enezueli. W yprawa ta wyszła z Coro i dotarła morską drogą do Burburata, skąd
udała się w głąb lądu w poszukiwaniu legendarnego E l D orado. Przeszła ona dość znaczną
przestrzeń, dochodząc do miasta M acatoa. W obec tego, że poszukiwanego kraju nie znaleziono,
i wobec olbrzym ich trudności, jakie napotkano, w ypraw a zmuszona była pow rócić do Coro,
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które osiągnęła w roku 1546. W 1555 roku obaj
przywódcy tej w yprawy zostali podstępnie wzięci
do niewoli przez de Carvajala i skazani na śm ierć.
W roku 1560 przepłynął górny bieg Am azonki Pedro de U rsua w poszukiwaniu E l D orado. Pod ko
niec roku, niezadowoleni z w yników w ypraw y ucze
stnicy zamordowali dowódcę de U rsua, a sami pod
dowództwem Lopeza de Aguirre udali się przez
Rio Negro i Orinoko do wybrzeży Wenezueli,
gdzie nielitościwie teroryzowali ludność w ciągu
kilku miesięcy. K res temu barbarzyńskiem u obcho
dzeniu się z tubylcam i położył silny oddział w oj
ska, który w ytępił większą część tych awanturni
ków. M im o niepowodzeń, w ypraw y celem odnale
zienia E l Dorado często ponaw iano; ostatnia z nich
odbyła się w roku 15 8 2 pod kierownictwem A n 
tonia de Berreo, który przeszedł Cassanare, M etę,
Orinoko do Trinidadu, lecz tego bajecznego kraju
złota nie odszukał. Od tej pory nowych prób od
nalezienia tej krainy nie podejmowano.
W początkach X V I stulecia znaczna część
wschodniego wybrzeża Am eryki Południowej była zbadana bardzo powierzchownie. Po wy
prawie Juana de Solisa w 1 5 1 5 roku nastąpiła pewna przerwa, gdyż główne zaintereso
wanie Hiszpanów skierowało się w zupełnie innym kierunku, gdzie mieli nadzieję odszu
kania bogatych złóż złota. Sebastjan Cabot, który przeszedł na służbę H iszpanji, zbadał
w 15 2 7 roku ujście rzeki L a Platy i popłynął nawet wgórę jej biegu, znajdując na brze
gach pewne oznaki zamożności wśród tubylców. W roku 15 3 5 Pedro de M endoza założył
Buenos Aires. W następnym roku dominikanin Ju an de Ayolas przedostał się w głąb dorze
cza L a Platy i założył osadę pod nazwą Asuncion. Stąd przeszedł do Paragw aju, lecz
wkrótce został zamordowany przez Indjan. Pierwsze próby przedostania się dalej na północ
nie udawały się długo i dopiero wyprawa D om inga de Irala zdołała przejść szczęśliwie
do Boliw ji południowej. D o poznania dorzecza Parany i Paragw aju przyczynił się również w znacz
nej mierze Cabez de Vaca w czasie swej w ypraw y 15 4 1 roku. D rogę, łączącą oba wybrzeża,
znalazły dwie w yp raw y; jedna z nich w yszła z Peru i założyła w 15 5 3 roku Santiago del
Estero; druga wyszła z Chile i założyła w 1559 roku M endozę. W ten sposób otworzono szlak
handlowy, który łączył Peru z ujściem L a Platy.
Po odkryciu wybrzeży i bardzo powierzchownem zbadaniu wewnętrznych części kontynentu
zapał Hiszpanów do dalszych w ypraw znacznie osłabł, gdyż wszystkie nadzieje odnalezienia
bajecznych złóż złota zawiodły. Hiszpanja eksploatowała w przeciągu kilku stuleci głównie
bogactwa kopalniane w Peru i M eksyku, a wszystkie inne kraje pozostawały w pelnem zaniedbaniu.
Z tego względu w ciągu długiego okresu czasu, mniej więcej od roku 15 5 0 do roku 17 5 0 zrobiono
bardzo skromne postępy w dziele geograficznego poznania Am eryki Południowej. Jeżeli w tym
czasie zebrano pewne geograficzne wiadomości, to jedynie dzięki pracom różnych m isjonarzy,
a głównie jezuitów. D o najbardziej zasłużonych na tem polu należy przedewszystkiem zaliczyć
niemieckiego misjonarza Sam uela Fritza (16 5 6 — 1728), który 37 lat spędził nad górnym Maranonem, robiąc bardzo odległe wędrówki i doskonale poznając życie i zwyczaje różnych szczepów
In djan ; ponadto dobrze poznał bieg Amazonki, tak, że mógł w 170 7 roku nakreślić jej mapę.
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D o poznania Am eryki Południowej przyczynili się
również m isjonarze: Roque Gonzales, jezuita Rom ero,
Cristoval d'A cuna, Andres de Artieda i wielu innych.
Naukowe badania w tym okresie stanowiły nieledwie
w yjątki. Pierw sze naukowe badania rozpoczęli francu
scy uczeni. Jean Riche prowadził dociekania na terenie
K ajen n y; franciszkanin Lou is Feuillée dokonał w la
tach 17 0 7 — 1 7 1 2 pom iarów wybrzeża Peru i Chile,
które opublikowano po jego powrocie do Francji.
Inżynier w ojskowy Amadée Frezier w roku 1 7 1 2 od
był podróż do Peru i Chile i napisał dzieło, zawiera
jące wiele cennych wiadomości geograficznych i etno
graficznych. Szczególnie cenna była praca, dokonana
przez francuską w yprawę geograficzną pod kierownic
twem P ierre’a Bouguera, Godina i K arola Condamine'a. W yprawa ta dokonała w latach 17 3 6 — 42 po
miaru łuku peruwjańskiego na płaskowzgórzu Quito,
a następnie podzieliła się na kilka partyj. Bouguere
zbadał bieg rzeki M agdaleny, a Condam ine przepły
nął w 1744 roku znaczniejszą część Am azonki, co mu
pozwoliło nakreślić pierwszą dokładną mapę tej rzeki.
Ponadto dał on pierw szy naukowy opis geogra
ficzny zbadanych przez siebie części Am eryki PołudKarol Condamine.
niowej.
W średniowieczu w handlu światowym Anglja nie brała czynnego udziału. Była słabo za
ludniona, biedna, nie posiadała większej floty. Erę bardziej aktywnej roli handlowej i rozwoju
swej floty rozpoczęła A nglja dopiero pod koniec X V wieku. Handel w tym okresie spoczywał
w ręku towarzystwa M erchant Adventurers i obejmował głównie B a łty k ; bardzo ruchliw i byli
również rybacy Bristolu, którzy udawali się aż do brzegów Nowej Funlandji. W iadom ości o geo
graficznych odkryciach Hiszpanów i Portugalczyków zrobiły w A nglji wielkie wrażenie i wywołały
zainteresowanie do nowoodkrytych krajów. W tym czasie w Anglji przebyw ał W łoch Giovanni
Gabotto (14 20 — 1498), który wraz ze sw ym i synam i przyjął w r. 1490 obywatelstwo miasta
Bristolu. Później występuje on pod zanglizowanem nazwiskiem Johna Cabota. Po podróżach
Kolum ba Cabot doszedł do wniosku, że drogi do Indyj należy szukać nie na południu Atlantyku,
lecz na północy. Opracował on plan specjalnej w ypraw y, którą zdołał zainteresować króla H en
ryka V I I . W początkach maja 1497 roku zorganizowano w yprawę, która tegoż miesiąca w yru 
szyła pod wodzą Johna Cabota z Bristolu. Celem w ypraw y było wyszukanie drogi wodnej przez
Atlantyk północny do Chin. Płynąc drogą północno-zachodnią, w ypraw a dotarła do Nowej
Funlandji i Labradoru, t. j. odkryła o 14 m iesięcy wcześniej od K olu m ba ląd am erykański.
Spędziw szy pewien czas u w ybrzeży odkrytego lądu, w yprawa pow róciła do A n glji. Aczkolwiek
nie znaleziono drogi do Chin, to jednak dokonane odkrycie w ywołało zainteresowanie wśród
sfer kupieckich, które postanowiły zorganizować nową w ypraw ę. Przygotow ując się do niej,
John Cabot nieoczekiwanie zmarł w 1498 roku, wobec czego dowództwo powierzono jego star
szemu synowi Sebastjanow i. W iosną roku 1498 w yruszyła w drogę nowa w ypraw a na czterech
statkach w towarzystwie 300 ludzi załogi. Sebastjan Cabot szczęśliwie dotarł do N ow ej Funlandji
i skierował się dalej na północ. W skutek pływ ających lodów nie mógł on daleko posunąć się na pół
noc i wkrótce zawrócił na południe wzdłuż wybrzeża amerykańskiego, poczem , dotarłszy do 38"
Geogr. powsz.
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półn. szer., postanowił powrócić do A nglji. Ponieważ
podróż ta nie dała spodziewanych wyników i zawio
dła oczekiwania finansujących ją kupców, przeto ci
nie zgodzili się na organizowanie dalszych w y 
praw. Czując się pokrzywdzonym, Cabot w yjechał do
Hiszpanji, lecz po kilkoletnim pobycie powrócił do
Anglji. T y m razem zdołał on przekonać kupców, któ
rzy zorganizowali nową w yprawę. W 1 5 1 7 roku w y
prawa wyruszyła pod dowództwem Sebastjana Cabota i szczęśliwie dotarła do Labradoru, osiągając 64
szerokości północnej. S. Cabot zbadał w ybrzeża zatoki
Hudsona i chciał kontynuować żeglugę, lecz załoga
stanowczo zażądała powrotu. N ie chcąc dopuścić do
buntu, S . Cabot musiał zrezygnować z dalszych prób
szukania drogi do Chin i powrócił do Anglji.
Prócz Anglji, drogą do Indyj przez północny Atlan
tyk interesowały się również i inne państwa. N a wiosnę
1500
roku wysłano z Portugalji w
wództwem Gaspara Corte Reala. Po długiej żeglu
dze dopłynął on do nieznanej ziemi, gęsto pokrytej
John Cabot.
lasam i; była to Kanada. Stąd udał się na północ i zba
dał wybrzeże Am eryki na przestrzeni od 56° do 60
półn. szerokości. Podczas tej w yprawy opracowano
mapy, na których oznaczono w yspy, rzeki, zatoki,
którym nadano wówczas nazwy. Niektóre z nich za
chowały się aż do obecnych czasów, jak np. nazwa
Labradoru. L ody przeszkodziły dalszej podróży
i Corte Real powrócił do Portugalji. W 15 0 1 roku
Corte Real udał się w nową podróż, lecz już Z niej
nie powrócił, gdyż prawdopodobnie zginął u w y
brzeży K anady. W celu odszukania zaginionych
wyruszyła w maju 150 2 roku z Lizbony nowa
wyprawa pod dowództwem M iguela Corte Reala,
brata Gaspara Reala. Również i ta wyprawa
zakończyła się tragicznie. Doszedłszy do Nowej Funlandji, podzieliła się na części, aby w ten spo
sób rozpocząć poszukiwania. Statek, na którym
znajdował się Corte Real, nie pow rócił; w ten spo
sób obydwaj bracia znaleźli śmierć w północnych wo
dach Atlantyku.
Francja, która na początku X V wieku nie brała
żadnego udziału w odkryciu nowych ziem, widząc
wzrastającą kolonjalną potęgę Hiszpanji, rozpoczęła
od czasów Franciszka I organizować wyprawy.
Pierwsza odkrywcza wyprawa francuska wyruszyła
w 1524 roku pod wodzą W łocha Giovanniego da Varrezano. Dotarła ona i zbadała wschodnie wybrzeże
Sebastjan Cabot.
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dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Donioślejsze zna
czenie miała następna w yprawa, która w yruszyła 20
kwietnia 15 3 4 roku z Jacąu em Cartierem na czele.
Szczęśliwie dotarła ona do ujścia rzeki św. W awrzyńca
i przekonała się, że kraje te były zaludnione. Później
sze podróże Cartiera w latach 15 36 i 15 4 1 doprowa
dziły do zbadania biegu rzeki św. W awrzyńca i obsza
rów aż do W ielkich jezior. W rezultacie kilku dalszych
w ypraw Francja objęła K anadę pod swe panowanie.
Odkrycie przez Francuzów żyznej K an ady znów
zachęciło Anglików do poszukiwania drogi do Indyj
w północno-zachodnim kierunku. W tym celu w 1576
roku przedsięwziął podróż M artin Frobisher. D op ły
nął on szczęśliwie do południowej części Grenlandji,
okrążył Labrador i odkrył cieśninę, którą później na
zwano jego nazwiskiem. Frobisher napotkał na złoża ja
kichś czarnych kamieni, które w edług jego mniemania
miały zawierać złoto. W latach 15 7 7 i 15 7 8 wysłano dwie
dalsze w ypraw y pod jego kierownictwem dla poszuJacąue Cartier.

t iS S m

Henryk Hudson.

kiwania złota i przejścia do Indyj. Obie
nie dały większych wyników, a przy
wieziona ruda okazała się nie złotem,
lecz pirytem m iedzianym , nieprzedstawiającym żadnej wartości. M im o tych
pierw szych niepowodzeń, wiara w mo
żliwość odnalezienia przejścia do Indyj
nie upadła. W celu dalszych poszuki
wań wysłano zdolnego i wykształconego
żeglarza, Johna D avisa, który w latach
15 8 5 — 87 odbył trzy podróże. Zdołał on
dojść do 720 półn. szer., lecz przejścia
nie odszukał. Praktycznym wynikiem
tych podróży było rozpoczęcie na tych
północnych wodach połowu w ielory
bów, który okazał się dla Anglików bar
dzo zyskownym . W ażniejsze wyniki
geograficzne przyniosły podróże H en
ryka Hudson a, który odbył cztery podró
że. Pierwsze dwie zorganizowano na zle
cenie kupców angielskich w 1607 i 1608
roku. W podróżach tych usiłował on do
trzeć do Chin przez północną drogę
podbiegunową. W pierwszej podróży
osiągnął wzdłuż w ybrzeży Am eryki 82°
16*
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półn. szer. Wskutek lodów nie mógł posunąć się dalej na północ i musiał zawrócić do
Anglji. W czasie drugiej podróży postanowił wypróbować inny kierunek, a mianowicie
północno-wschodni. Okrążywszy N ordkap, dotarł do Nowej Ziem i, lecz załoga, składająca
się z Anglików i Holendrów, przyzwyczajonych do żeglugi w strefie ciepłej, nie mogła
wytrzymać zimna, wobec czego Hudson musiał wrócić do Anglji, nie w ypełniw szy sw ych
planów. Trzecia podróż odbyła się w 1609 roku na zlecenie Holenderskiej K om panji W schodnio-indyjskiej. T ym razem Hudson popłynął znowuż w kierunku półn.-zachodnim . Dotarł
szczęśliwie do wybrzeży Am eryki, gdzie, począwszy od 350 4 1 półn. szer., badał starannie
wszystkie zatoki i zagięcia linji brzeżnej; około 450 odkrył szeroki fiord, który w ydał mu się
poszukiwanem przejściem, lecz wkrótce przekonał się, że poprostu było to ujście wielkiej rzeki,
później nazwanej Hudsonem , gdzie obecnie znajduje się potężny N ow y Jork. W odkrytem
przez Hudsona miejscu Holendrzy założyli kilka lat później osadę N ow y Am sterdam , która
w 1664 roku została opanowana przez Anglję 1 otrzymała nazwę N ow y Jork. Ostatnia tragiczna
w yprawa Hudsona wyruszyła z polecenia rządu angielskiego w 16 10 roku i miała za zadanie
kontynuowanie dotychczasowych bezskutecznych prób odszukania przejścia do Indyj przez
północny Atlantyk. Po okrążeniu Labradoru, Hudson dotarł jeszcze w tym sanjiym roku do
zatoki, która dziś nosi jego imię. Po przezimowaniu z bardzo skrom nem i zapasami zamierzał
on z nastaniem wiosny posunąć się dalej na północ. Z chwilą rozpoczęcia drugiego etapu drogi
w ybuchł bunt wśród załogi. Hudsona, jego nieletniego syna i pięciu zwolenników obezwładniono,
umieszczono w małej łódce i puszczono na morze na pastwę losu. M im o późniejszych poszukiwań,
dokonanych przez rząd angielski, nigdy już nie natrafiono na ślady podróżnika i jego towarzyszy.
Wkrótce po tym tragicznym wypadku wysłano w yprawę na czele z Thom asem Buttonem,
który wypłynął z Anglji w 1 6 12 roku, mając za zadanie odszukanie zaginionego H udsona i po
nowienie prób odszukania przejścia północno-zachodniego. D otarł on do Am eryki, zbadał za
chodni brzeg zatoki Hudsońskiej, jednak przejścia nie odnalazł. N ie dały również żadnego pozy
tywnego rezultatu i następne w yprawy Bylota i Baffina, odbyte w latach 1 6 1 5 — 16. W czasie
tych wypraw odkryto szereg zatok, cieśnin i kanałów, a między innemi zatokę, której później
dano miano Baffina. W rezultacie tych wieloletnich poszukiwań, B affin , uważany za wybitnego
żeglarza, przyszedł do wniosku, że jeżeli przejście takie istnieje, to wskutek nagromadzenia
lodów na północy jest bardzo trudne do pokonania, przeto nie może mieć żadnego praktycznego
znaczenia. Zainteresowanie w Anglji tem przejściem pólnocno-zachodniem upada tak, że dalsze
w yprawy zostały zaniechane. Porzuconą przez Anglików inicjatywę przejm uje D anja, która w y
syła w 16 19 roku Jensa M unka z wyprawą, mającą na celu poszukiwanie owego sławnego przej
ścia. Straciwszy w drodze całą załogę, M unk powrócił do E uropy bez żadnego w yniku. Jedną
z ostatnich była wyprawa F o x e ’a i Jam esa, wysłana z Anglji 16 3 1 roku. Po wielu trudnościach
wyprawa ta musiała powrócić do ojczyzny, nie znalazłszy przejścia. Zakończyła ona epokę poszu
kiwań w tym kierunku, odznaczających się wytrwałością, gorliwością i obfitujących w momenty
tragiczne i bohaterskie.
Niemniej ciekawa jest historja poszukiwań przejścia do Indyj w kierunku północno-wschod
nim. Pod w pływem Sebastjana Cabota wysłano w 15 5 3 roku pierwszą wyprawę dla odszukania
drogi do Indyj przez wody Północnego Oceanu Lodowatego. K ierow nikam i tej w ypraw y byli —
Sir Hugh W illoughby, Richard Chancellor i Cornelius D urfoorth. Osiągnąwszy Lofoty, w yprawa
rozdzieliła się u brzegów N orw egji na trzy części, aby później połączyć się przy Nordkapie i już
razem kontynuować dalszą drogę na północo-wschód. Jednakże statek, którym dowodził W il
loughby, zmuszony był zim ować na wschodnim brzegu M urm anu, gdzie cała załoga wraz z jej
dowódcą padła ofiarą głodu, zimna i szkorbutu. W 15 5 4 roku Rosjanie odnaleźli dziennik, zo
stawiony przez W illoughby'ego, i skostniałe trupy wszystkich uczestników w ypraw y. Statek Dur-
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foortha został uszkodzony i wkrótce powrócił do
A n g lji; jedynie statek Chancellora kontynuował
podróż. Okrążył on N ordkap i dotarł do Białego
morza przy ujściu D w iny. W miejscu, gdzie
obecnie znajduje się Archangielsk, wyprawa ze
szła na ląd. Stąd Chancellor udał się do M oskw y
do Iwana IV -go, gdzie nawiązał kontakt han
dlowy. Po jego powrocie do Londynu zawiązano
specjalne towarzystwo „M u sco w y Com pany“ ,
którego zadaniem był rozwój rosyjsko-angielskich
stosunków handlowych. Towarzystw o to wysłało
następnie wyprawę pod dowództwem Chan
cellora, która miała na celu utrwalić rozpoczęte
stosunki handlowe i zawieźć do M oskw y dużą
partję towarów. W powrotnej drodze uległa
ona wpobliżu Szkocji dn. 10 listopada 1556
roku katastrofie. Część załogi i sam Chancellor
znaleźli śmierć w falach burzliwego morza, ocalał
jedynie N epej, poseł cara rosyjskiego do króla
angielskiego.
N awiązawszy stosunki handlowe z Rosją, Anglja nie zaniechała dalszego szukania przejścia
tą drogą do Indyj. K ontynuując poszukiwania,
wysłano w 15 5 6 roku na północo-wschód statek
„S earch th rift“ pod dowództwem Stefana Borougha. 24 sierpnia Borough szczęśliwie do
tarł do południowej części Nowej Ziem i, gdzie
natknął się na Rosjan, zajm ujących się tu łowiectwem i rybactwem . M iał on zamiar popłynąć
dalej do ujścia rzeki Obi, lecz m usiał zawrócić z morza K arskiego, gdyż północne wiatry
napędziły olbrzym ie masy lodu, które uniem ożliwiły dalszą drogę. W 158 0 roku wysłało T o 
warzystwo M oskiewskie w tym samym celu w yprawę, na czele której stanęli A rthur Pet i C h ar
les Jackm an. W yprawa ta dotarła w głąb morza K arskiego, lecz dalej nie posunęła się z powodu
gęstych lodów. Pet i Jackm an byli pierwszym i podróżnikami, którzy przedostali się na wody
morza Karskiego.
Po tych niepom yślnych próbach, inicjatywa odnalezienia drogi północnej do Indyj przechodzi
w ręce H olandji, która zazdrosnem okiem patrzyła na powodzenie handlu angielskiego w Rosji.
W celu nawiązania stosunków handlowych z Rosją, Holandja założyła w 156 5 roku faktorję na
półwyspie K ola. Na czołowe miejsce w ysunął się wówczas O liver Brunei z Brukseli. W sprawach
handlowych H olandji odbyw ał on często morskie podróże, później zamieszkał w Chołm ogorach,
gdzie nauczył się języka rosyjskiego. W latach 15 7 7 — 80 odbył dwie morskie podróże do ujścia
Obi. Zachęcony powodzeniem , zorganizował w 1584 roku własną w ypraw ę, w celu przedostania
się tą drogą do Chin. W ypraw a ta jednakże nie dotarła poza N ow ą Ziem ię. D ziesięć lat
później kupcy holenderscy, pragnący wejść w bezpośrednie stosunki handlowe z Chinam i
i Indjam i, zorganizowali wielką flotę, składającą się z czterech statków. N a czele statków rzą
dowych stanęli Cornelis N aij i Brandt Tetgales, a na czele kupieckich —W ilhelm Barentz (15 5 0 —
1597). W ypraw a w yruszyła w podróż w 1594 roku i bez większych przeszkód dotarła do morza
K arskiego. N ie znalazłszy tam większych lodów, kierownicy przedsięwzięcia przyszli do wniosku,
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że zagadnienie zostało rozwiązane i że dalej p ro
wadzi bezpośrednia droga do Chin. W yprawa
ta dostarczyła dokładnych m aterjałów karto
graficznych o wyspach i wybrzeżach tych krain
podbiegunowych. T e zachęcające wyniki p rzy
czyniły się ku temu, że w 1595 roku wysłano
6
żaglowców
galesa i N aija. T y m razem w yprawa nie miała
wielkiego szczęścia, gdyż w cieśninie Jugorskiej przejście okazało się zamknięte lodami.
Początkowo postanowiono przezim ować, aby
na wiosnę w yruszyć dalej, lecz planu tego za
niechano i w yprawa powróciła do Holandji.
W obec tego, że podstawowe zagadnienie nie
było jeszcze pozytywnie rozwiązane, sfery ku
pieckie w ysłały ponownie w 1596 roku 7 stat
ków pod dowództwem Jana R ijp a i Jakóba Heem skerka; Barentz brał udział jedynie jako
sternik, gdyż, znając jego zdecydowany i śmiały
charakter, obawiano się powierzyć mu dowódz
two. B ył on jednakże duszą całej w yprawy
i jej intelektualnym przywódcą. U daw szy się
na północ, R ijp odkrył w yspę Niedźwiedzią
i wyruszył ku brzegom Szpicbergu. T u nieprzebyte lody zatamowały mu drogę, tak, że
musiał powrócić do Holandji. Heemskerk wraz Z Barentzcm obrali zupełnie inny kierunek i po
płynęli w stronę Nowej Ziem i. M im o bardzo ciężkich warunków potrafili dotrzeć do północnego
końca tej w yspy. Żeglując na południe wzdłuż wschodniego brzegu Nowej Ziem i, statek ich
ugrzązł w lodach, co spowodowało konieczność przezimowania wśród nich. D zięki przytomności
um ysłu i energji Barentza zbudowano drewniany dom, gdzie w straszliwych cierpieniach, w gło
dzie i chłodzie, uczestnicy w ypraw y spędzili długą polarną zimę. W reszcie przyszła w iosn a;
stan statku był beznadziejny, więc zbudowano łodzie i 14 czerwca 15 9 7 r. śmiało wyruszono
na południe. Barentz był już wówczas ciężko chory i zmarł w drodze dnia 20 czerwca,
zachowując się bohatersko aż do ostatnich chwil swego życia. Heemskerk wraz Z jedenastu to
warzyszami szczęśliwie dotarł do K o ły, gdzie ich zabrano na holenderski statek i przewieziono
do ojczyzny. M iejsce pobytu tej w ypraw y odkrył dopiero w roku 18 7 1 podróżnik norweski
Carlsen. Odnaleziono sprawozdanie Barentza, rękopis opisu tej podróży, ułożony przez ucze
stnika jej — Veera, mapy, książki i t. p. W szystkie te cenne pamiątki obecnie są przechowywane
w Hadze. Po tej tragicznej wyprawie poszukiwania przejścia północno-wschodniego znacznie się
zmniejszają, a w połowie X V I I wieku zupełnie zanikają, gdyż została tymczasem otwarta wolna
droga do Indyj dokoła Przylądka D obrej Nadziei i przez cieśninę M agellana. D o ostatnich
usiłowań tego rodzaju trzeba zaliczyć wyprawę Duńczyka Vlam ingha (1664 r.) i Anglika Wooda
(1676 r.), które również nie dały pozytywnych rezultatów. Zagadnienie to zostało rozwiązane
dopiero w X I X wieku.
Po wielokrotnych wyprawach Anglików do wybrzeży Nowego Św iata, zaniechano ich na
pewien czas, głównie z powodu wprowadzonych przez Henryka V I I oszczędności, a także
dla braku zainteresowania do tych podróży u tego króla, którego bardziej zajm owały
sprawy europejskie. Dopiero pod koniec X V I wieku budzi się zainteresowanie dla dalekich krain
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Am eryki. Epokę tę rozpoczyna Hum phrey G ilbert, który
założył w roku 15 8 3 osadę na brzegach Nowej Funlandji.
W powrotnej drodze statek jego uległ rozbiciu, H um 
phrey G ilbert utonął, a osada wkrótce została zlikwi
dowana. Rozpoczęte dzieło kontynuował jego brat S ir
W alter R aleigh, który w roku 158 5 w ysłał specjalną
w yprawę do Am eryki, gdzie założono pierwszą osadę
w obrębie dzisiejszego stanu Północnej K aroliny. W ten
sposób R aleigh dał początek brytyjsko-am erykańskiem u
państwu kolonjalnemu. K apitan Gosnold otwiera w 1602
roku nową, prostą drogę do Am eryki. D o tego czasu kie
rowano się najpierw do w ysp K anaryjskich, następnie
przecinano ocean, kierując się do w ysp Antylskich, i do
piero stąd żeglowano na północ. K apitan G osnold zrobił
pomyślną próbę i pożeglował wprost na zachód, co
znacznie skróciło drogę i miało ważne znaczenie dla
dalszych prób kolonizacyjnych. Od tego czasu rozpoczyna
się stała kolonizacja, szczególnie od chwili, kiedy
John Sm ith w 1607 roku założył w stanie Virginja
miasto Jam estow n. Stąd rozpoczyna się ekspansja an
gielska, którą kierował przez kilka lat sam Sm ith, robiąc częste w ypraw y i dochodząc w 16 14
roku do N owej A n glji. Jeszcze trwalszą podwalinę pod przyszłe państwo amerykańskie
kładą purytanie, którzy, uciekając przed prześladowaniami religijnem i, przybyli w 16 20 roku
do Am eryki na statku „M a y flo w e r“ i założyli kolonję w Plim outh. W raz Z nimi przybył
kapitan M yles Standish (15 8 4 — 1656), który 15 listopada 16 20 roku rozpoczął Z grupą
towarzyszy prace badawcze. Standisha więc można uważać za jednego z pierw szych ame
rykańskich badaczy własnego kraju. W ślad za tą kolonją powstał szereg innych, jak np. D o 
ver (16 2 3 ), Salem (16 30 ), Boston (16 30 ), N ew H aven (16 3 3 ), Providence (1636 ) i inne.
Ekspansja kolonizacyjna w ym agała znajomości terenów, to też jednocześnie z nią p osu 
wały się badania wnętrza lądu A m eryki Północnej. H istorja ich jest zbyt obszerna, aby
je można było szczegółowo omówić, zatrzym am y się jedynie na kilku najważniejszych
momentach. D o liczby pierw szych pionierów - badaczy należy przedewszystkiem zaliczyć
E . Blanda i A . W ooda, którzy w roku 16 50 rozpoczęli swe prace na obszarze, ciągnącym się od
Fort H enry aż do m iejsca, gdzie dziś znajduje się Clarksville. N astępnie w roku 1669 John Lederer dochodzi do gór Blue R idge i w spina się na ich najw yższy szczyt. W następnym roku
odbył on jeszcze dłuższą w ypraw ę, w czasie której dotarł do 790 zach. dług. Znacznie większą
podróż odbyli w roku 16 7 3 Jam es N eedham i G abriel A rthur, którzy doszli razem do rzeki
Tennessee, gdzie się rozdzielili. N eedham poszedł zpowrotem , lecz został w drodze zam ordo
wany, natomiast A rthur zwiedził zachodnią Florydę, Południow ą K arolinę, dotarł do rzeki Ohio
i w roku 16 74 szczęśliwie powrócił do F ort H enry.
Prawie jednocześnie z angielską kolonizacją rozpoczęła się francuska kolonizacja K an ady.
D la w yzyskania odkryć Cartiera dużo zrobiono tu pod w pływ em króla H enryka IV . W pierw 
szych poczynaniach Fran cji w Am eryce czołowe m iejsce zajm uje Sam uel de C ham plain (15 7 0 —
16 35). Otrzym ał on od rządu francuskiego misję kontynuowania prac, rozpoczętych przez C ar
tiera, i w ybrania najdogodniejszych miejsc dla zakładania miast i osad francuskich w K anadzie.
Pierwszą swoją podróż odbył on w 16 03 roku, w czasie której poznał znaczną część
rzeki św. W aw rzyńca; w następnym roku dokładnie zbadał wybrzeże N ow ej Szkocji. W 1608
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roku odbył on drugą podróż wzdłuż rzeki św. W a
wrzyńca, zbadał jej drobniejsze dopływ y, dotarł do
jeziora, które dziś nosi jego imię, i założył miasto Quebeck, które miało być ośrodkiem handlu futrzanego.
Trzecią, największą podróż odbył Cham plain w roku
1 6 13 . Zbadał on wówczas rzekę Ottawę i jej dorze
cze, a następnie doszedł drogą lądową do jeziora On
tario, zapoznając się ze znaczną częścią zupełnie dotych
czas nieznanych ziem. Pozostając w K anadzie do samej
śmierci, niestrudzenie prowadził swe badania. Cała jego
działalność miała na widoku tylko jedyny cel — wzmoc
nienie i rozkwit Nowej Francji.
W śród pierwszych badaczy K anady tragiczną posta
cią jest młodzieniec Brûlé, który śmiało zapuszczał
się w dalekie i niebezpieczne krainy; pierwszy zwiedził
w 1 6 1 1 roku jeziora Huron i Ontario. Później odbył dłuż
szą podróż na obszarach dzisiejszego stanu Pennsylvania,
i wzdłuż rzeki Susquehanna doszedł do zatoki Chesapeake. W roku 16 2 1 dostał się do niewoli
plemienia Huronów, którzy go ugotowali i zjedli. Przez dłuższy czas mniemali pierw si koloniści,
że przez rzekę św. W awrzyńca i łańcuch wielkich jezior można się będzie przedostać do Chin.
D la zbadania tych możliwości wysłano w 16 34 roku podróżnika Jean ’a Nicolleta, który zbadał
łańcuch wielkich jezior. W czasie tej podróży dowiedział się od Indjan o „w ielkich wodach“ ,
co go naprowadziło na m yśl, że znajduje się już zupełnie blisko morza. W krótce jednak przekonano
się, że poza wielkiemi jeziorami rozciąga się niezmierzony obszar równin. W yjaśniło się również,
że przez „w ielkie w ody“ rozumieli Indjanie rzekę M issisipi. D o zbadania tej rzeki w dużej
mierze przyczynił się podróżnik Ludw ik Joliet i jezuita Jakób M arquette. Obaj ci podróżnicy
odbyli w 16 72 roku wyprawę, bogatą w odkrycia geograficzne. Z jeziora M ichigan udali się
oni wgórę rzeki Fox, następnie przenieśli swe łodzie na w ody rzeki W isconsin i po dwóch ty
godniach dotarli do M issisipi, którą popłynęli wdół, m ijając jej potężne dopływy Ohio i M issouri.
Przy ujściu rzeki Arkansas obaj podróżnicy zatrzymali się i z obawy przed H iszpanam i powrócili
do wielkich jezior. W czasie tej podróży przebyli oni około 3.000 mil. ang., poznając bieg M issi
sipi i jej przybrzeżne kraje. Praca ich została zakończona przez francuskiego podróżnika R o 
berta L a S alle’a i misjonarza L . Hennepina. Rozpoczęli oni podróż w roku 1678, odwiedzając
najpierw wodospad Niagarę, którego pierwszy opis dał właśnie L . Hennepin. Stam tąd przepra
wili się przez łańcuch wielkich jezior i dotarli do południowego końca jeziora M ichigan. Idąc
dalej, doszli do górnego biegu M issisipi, skąd L a Salle powrócił do M ontrealu, a Hennepin
udał się dalej i przepłynął znaczną część tej rzeki aż do miejsca, gdzie obecnie znajduje się miasto
M ineapolis. W następnym roku L a Salle podjął ponownie badania biegu M issisipi. Po wielu
trudach i niebezpieczeństwach dotarł on do ujścia tej rzeki. O lbrzym iem u jej dorzeczu
nadał on nazwę „L u isia n a “ i ogłosił je jako własność Francji. W podróży tej L a Salle spędził
cztery lata. Potem udał się do Francji, gdzie przedstawił królowi sprawozdanie ze swych
prac, prosząc jednocześnie o wysłanie w ypraw y, któraby od strony morza zbadała ujście
M issisipi. K ról wyraził swoją zgodę i 24 lipca 1684 niewielka w yprawa wraz z L a Sallem
wyruszyła z portu L a Rochelle. Przybyw szy do zatoki M eksykańskiej, nie mogła ona jed
nakże odszukać ujścia M issisipi. L a Salle wysiadł z grupą kolonistów na ląd w obrę
bie dzisiejszego stanu Texas, aby drogą lądową odszukać ujście tej rzeki. M im o trzy
letnich poszukiwań nie zdołał on tego dokonać. G łód i choroby dziesiątkowały kolo
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nistów, tak, że w początkach roku 1687 z całej w yprawy
pozostało zaledwie 30 osób. W czasie jednej z wycieczek
tego roku L a Salle został zam ordowany przez swych towa
rzyszy podróży. W 1699 rząd francuski w miejscu, odkrytem
przez L a Salle'a u ujścia M issisipi, założył osadę, rozpoczynając
tu kolonizację, a w 17 1 8 roku powstało tam miasto N ow y Or
lean. W roku 1803 Francja sprzedała Luisianę Stanom Zjed
noczonym. W ten sposób rozstała się ona ze swemi po
siadłościam i, odkrytem i przez znakomitego jej podróżnika
L a Salle'a.
W tym sam ym czasie, kiedy państwa zachodniej Europy
zdobyły N ow y Św iat i rozpoczynały jego kolonizację, Rosja
zaczęła podbój i kolonizację północnej A zji. Pierwsze
wiadomości o „w schodnim kraju “ , położonym po drugiej stro
nie U ralu, doszły do R osji w odległych czasach. W starych
rosyjskich dokumentach historycznych są pewne wzmianki,
Robert La Salle.
że historja zdobycia Syb erji rozpoczęła się w X I stuleciu.
B yły to w ypraw y wojskowe, które doprowadziły do aneksji
północno-zachodniej części Syberji. W ypraw y te nie dosięgły jednak Syberji właściwej.
Parcie R osji na wschód było bardzo utrudnione przez Tatarów , zamieszkujących księstwa
Kazań i Astrachań. Po upadku księstwa kazańskiego w 15 5 2 roku i astrachańskiego w 1556 roku,
węzły między M oskwą i Syberją zacieśniły się bardziej. Od tego czasu datują się coraz liczniejsze
w yprawy Rosjan w głąb A zji. W tym czasie istniały dwie główne drogi, łączące Rosję i Syberję; jedna prowadziła przez góry U ralskie, gdy druga, wiodąca przez ocean Arktyczny do
ujścia rzeki Obi, jakkolwiek bardziej niebezpieczna, była jednak krótsza i dlatego więcej uczę
szczana przez nowogrodzian. W roku 16 20 ukazało się rozporządzenie, zakazujące podróży
przez ocean Arktyczny. Przyczyną tego było rozległe przem ytnictwo cennych futer przez han
dlarzy, wracających do domu tą drogą, na której bez trudu można było uniknąć płacenia obo
wiązkowych ceł. Od tego czasu rosyjska ekspansja na wschód szła wyłącznie drogą przez U ral.
W pierwszej połowie X V stul. w ekspansji tej wybitne stanowisko zajęła rodzina Stroganowów,
która eksploatowała bogactwa U ralu. Am bicja i interesy Stroganowów skierowały ich do roz
szerzenia pola swej działalności na tereny nieznanych krajów, położonych na wschód od U ralu.
W drugiej połowie okrutnych rządów Iwana IV olbrzym ie puste przestrzenie wschodniej części
księstwa moskiewskiego zaludniły się licznym i zbiegam i, którzy rozpoczęli tu życie rozbójnicze,
uniemożliwiając jakikolwiek ruch handlowy. R ozbójnicy ci łączyli się w tak zwane „w oln ice“
i całkowicie opanowali rzeki D on, K am ę i W ołgę. Pom iędzy zbiegam i była część kozaków doń
skich, na czele których stał słynny Jerm ak Tim ofiejew icz i Iw an K olco. Uciekając wzdłuż W ołgi,
doszli oni do rzeki K am y, gdzie zawarli sojusz ze Straganow ym i i rozpoczęli wr 15 8 1 roku na
własną rękę podbój Syb erji. Cała w yprawa Jerm aka nie liczyła ponad 800 ludzi. 26 października
158 2 roku Jerm ak dotarł do stolicy chana, którą zdobył po ciężkiej walce. Później przedsięwziął
szereg w ypraw do sąsiednich okręgów w celu ich zdobycia. N iektóre poddały się dobro
wolnie, gdy inne zostały poprostu pokonane. W czasie jednej z w ypraw 6 sierpnia 1585
roku (według innych 1584) T atarzy napadli znienacka na śpiących kozaków i w ym ordow ali
znaczną część wraz Z Jerm akiem , który zginął w nurtach Irtysza. Podkreślić tu należy, że obszar
Zdobyty przez Jerm aka stanowił zaledwie małą cząsteczkę Syb erji. Śm ierć Jerm aka nie przerwała
pochodu kozaków w głąb Syb erji, lecz należałoby zapytać, co ich skłoniło do podejm owania tych
niebezpiecznych w ypraw zdobyw czych? Niektórzy historycy uważają poszukiwania kozaków za
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skórami soboli za główną pobudkę ich nieustannej
ekspansji. Sądząc z niezawodnych danych histo
rycznych, futra sobole w większej części w pływ ały
do skarbu, a tylko nieliczne dostawały się w po
siadanie przywódców i uczestników w ypraw . Po
starannej analizie mogłoby się zdawać, że jedni
brali udział w wyprawach jedynie w celu skorzy
stania z handlu z półcywilizowanem i szczepami,
gdy natomiast inni poprostu dla rabunku, tak samo
jak to było z podbojem M eksyku, Peru, Chile i t. p.
Niektórzy, zdaje się, poszli dla przygód; innych
pociągała żądza odkrycia nowych krajów w celu
podbicia ich mieszkańców i nakładania na nich da
nin i podatków na korzyść rządu centralnego.
M arsz Rosjan w głąb Syberji odbywał się szybko
i bez przerwy. N iebawem po założeniu miast Tiumienia (158 5), Tobolska (158 7) i Surguta (159 3)
kozacy rozpoczęli dalszy podbój. N a początku
X V I I wieku Rosjanie rozpoczęli pochód na wschód
od rzeki Obi w kierunku dorzecza rzeki Jenisiej,
które osiągnęli zarówno z północy, jak i z południa. T en szybki pochód został wstrzymany
przez szereg wypadków w M oskwie, stanowiących w historji rosyjskiej okres znany jako
okres bezkrólewia. Dalsza akcja na Syberji została podjęta dopiero w 16 18 roku po wyborze cara
M ichała Fedorowicza. Wkrótce Rosjanie opanowali całe dorzecze Jenisieju. Po uzyskaniu kon
troli nad drugim największym systemem rzecznym Syb erji, kozacy posuwali się dalej wzdłuż
rzek, z których najgłówniejsze są: Lena, Jana, Indigirka, K ołym a i A nadyr. Jed na grupa Rosjan
zapoznała się z zimnemi i ponuremi obszarami dorzeczy tych rzek, a równocześnie inna grupa
posuwała się w kierunku Szyłki na południo-wschód. W roku 16 32 Piotr Beketów popłynął
wdół Len y i zbudował warownię Jakuck, która później została zamieniona na miasto tejże nazwy.
Wieści o bogactwach wschodniej Syberji, a szczególnie obszarów nad rzeką Anadyrem , doszły
do kupców rosyjskich. W ywołały one nowe w yprawy. Pierw szym ochotnikiem, który badał
nowe terytorja, był handlarz Fedot Aleksiejew i kozak Siem ion D eżniew. W ypraw a ich w 1647
roku usiłowała popłynąć morzem od ujścia K ołym y do ujścia Anadyru. L ó d uniem ożliwił w y
konanie tego śmiałego zamiaru, tak, że po długiej żegludze byli zmuszeni do odwrotu. W następ
nym roku kupcy i kozacy przygotowali 7 łodzi, na których puścili się wzdłuż K o łym y aż do
jej ujścia, a następnie udali się oceanem na wschód. Niebawem rozbiły się cztery łodzie, pozo
stałym udało się opłynąć przylądek Szelagski. Tutaj rozbiła się jeszcze jedna łódź, a Deżniew
i cała załoga zmuszeni byli pomieścić się w dwóch ostatnich ocalonych łodziach. W drugiej
połowie września 1648 roku wyprawa przekroczyła cieśninę, oddzielającą Azję od Am eryki Pół
nocnej, i popłynęła dalej na ocean Spokojny. Wskutek burzy wyprawa rozdzieliła się. Ł ód ź Deżniewa została uszkodzona, to też musiał on wylądować wpobliżu Olutorska na wybrzeżu morza
Beringa. W roku 1649 dotarł on do rzeki Anadyr, gdzie zbudował warownię Anadyrską. W tych
okolicach pozostał aż do roku 1656. W yprawa Deżniewa ma duże znaczenie ze w zględu na
to, że rozwiązała ona jedno z ważniejszych zagadnień geograficznych, jakiem było odkrycie
cieśniny morskiej, oddzielającej Azję od Am eryki. Niezm iernie ciekawa jest podróż kozaka
Bułdakowa, rzadko wspominana w ogólnych historjach rozwoju horyzontu geograficznego. Pragnąc
opłynąć brzegi północnej Syberji, Bułdakow wyruszył w roku 1649 z Jakucka i drugiego czerwca
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dotarł do ujścia rzeki L en y, jednakże z powodu mas lodo
w ych zm uszony był zatrzym ać się tu przez 4 tygodnie.
Z nastaniem pom yślnego wiatru odpłynął dalej i dotarł
do jednej z w ysp, położonych naprzeciw ujścia L en y. Po
6-cio-tygodniow ym odpoczynku Bułdakow w yruszył
w dalszą drogę i wśród lodów dotarł do ujścia Jan y. Stąd
posuwał się dalej wzdłuż wybrzeża i szczęśliwie przebył
przylądek Szelagski, uważany przez m arynarzy za bar
dzo niebezpieczny dla żeglugi. Ponieważ ocean pokrył
się zwartą powłoką lodową, Bułdakow postanowił prze
nieść swe zapasy z łodzi na wybrzeże. Powstał jednak
silny wiatr, który zapędził łodzie daleko w morze. U siłu
jąc uniknąć grożącej klęski, Bułdakow i towarzysze zde
cydowali się na ostateczną możliwość. K ażd y członek
wypraw y wziął najcenniejsze rzeczy na ramiona i starał
się dotrzeć do wybrzeża, co im się z największym tru
dem udało. Zupełnie wyczerpani, zmęczeni i głodni, cier
piąc od szkorbutu i zimna, doszli do Ujadińska, gdzie
znaleźli upragniony wypoczynek.
Rosyjska ekspansja posuwała się jednocześnie i na
Daleki W schód. W roku 16 37 wysłano kozaka Iwana M oskwitina dla zbadania wschodnich
krańców Syberji. W ypraw a ta doszła do ujścia nieznacznej rzeki U lji, gdzie zbudowała pierwszą
rosyjską osadę na wybrzeżach oceanu W ielkiego. Stąd przedsiębrano ekspedycje wywiadowcze
na północ i południe, jak również wzdłuż wybrzeża morskiego. W roku 1697 kozak W ło
dzimierz Atłasów zajmuje Kam czatkę i przez zbudowanie silnej twierdzy W ierchnie-Kam czatsk
utwierdza tam władzę R osji. Po zajęciu Kam czatki posiadłości rosyjskie w A zji za panowania
Piotra W ielkiego powiększyły się o 470.000 km 2.
W miarę posuwania się Rosjan na wschód, dochodziły do nich mgliste wiadomości o kraju,
bogatym w futra i produkty rolnicze, położonym w dorzeczu Am uru. N askutek tych wiadomości
wojewoda jakucki w ysłał pod dowództwem W asylego Pojarkowa w ypraw ę, która stanowi jedną
Z najświetniejszych kart zdobyczy rosyjskich na D alekim W schodzie. 15 lipca 1643 roku Pojarkow
opuścił Jakuck i popłynął wgórę L en y do nieznanych krajów. D otarł on najpierw do rzeki Aldanu,
a następnie przekroczył pasmo gór Stanow ych i w 1644 r. osiągnął rzekę Briandę. Owa śmiała
podróż pozwoliła na odkrycie nieznanych obszarów, cierpienia jednak przekroczyły miarę w y
trzymałości ludzkiej. Zapasy wkrótce w yczerpały się i ludzie zaczęli przym ierać głodem. G rze
bali oni w zamarzniętej ziemi, usiłując znaleźć jakieś korzenie, a później nawet zmuszeni
byli zjadać ciała um arłych. „N ie chcąc um ierać tak straszną i przedwczesną śm iercią, jedli ciała
zm arłych krajowców i towarzyszy żołnierzy“ , tak głosi cytata, znaleziona w urzędowym doku
mencie. Pojarkow, człowiek o żelaznej woli, nie stracił nadziei osiągnięcia A m uru i na wiosnę
następnego roku rozpoczął na nowo ciernistą drogę. Po dziesięciu tygodniach żeglugi osiągnął
ujście A m uru, gdzie spędził zimę. N a wiosnę 1646 roku w ypraw a Pojarkowa zbudowała łodzie
i popłynęła dalej morzem. Fale morza Ochockiego kołysały ich przez 12 tygodni i wreszcie za
gnani zostali na brzeg S yb erji. Łodzie zostały rozbite, atoli ludzi? mimo głodu, obszarpani,
zaledwie zdolni do unoszenia nóg, szli naprzód, by osiągnąć ujście rzeki U lji, gdzie spodziewali
się znaleźć m iejsce w ypoczynku. 22 czerwca 1646 roku, po przezwyciężeniu niezliczonych trudów,
powrócił Pojarkow do Jakucka. W yprawa ta trwała 3 lata; dwie trzecie uczestników jej zginęło.
Ogółem Pojarkow przeszedł 4.200 mil ang. Potem już rząd rosyjski nie podejm ował przez
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wiele lat żadnych nowych kroków dla zdo
bycia Am uru, obawiając się zatargu z C h i
nami. A m ur został zdobyty dopiero przez
wyprawę Erofieja Chabarowa w 16 50 roku.
Wśród pierwszych kolonistów tego kraju
wybitną rolę odegrał Polak, N icefor Czernihowski, który wraz z ojcem i siostrą, jako
jeniec, został wygnany do Jenisiejska
w 16 32 r., gdzie pełnił służbę wojskową.
W 1665 roku zamordował on wojewodę
ilimskiego z zemsty za zniewolenie swej
siostry i zmuszony był ratować się ucieczką
na Am ur, gdzie osiedlił się w zburzonem
mieście Albazinie. Praca administracyjna
Czernihowskiego była poważana przez
wszystkich, nawet przez Chińczyków, w ta
kim stopniu, w jakim żaden inny zdobyw 
ca W schodu się nie cieszył. P od tym wzglę
dem przedstawia Czem ihow ski najświa
tlejszą postać wśród zdobywców Am uru.
Dalszy los tego wybitnego męża jest nie
znany. Ciekaw y jest fakt, że przed roz
poczęciem oblężenia Albazina dowódca
chiński w ysłał do oblężonych list, napi
sany w języku rosyjskim , polskim i man
dżurskim, z żądaniem poddania fortecy.
L ist ten pisany był w języku polskim z tego powodu, że wśród oblężonych znajdowało się bardzo
wielu Polaków-jeńców wojennych, którzy dostali się na Syberję po wojnach cara Aleksego
z Polską. Nawet Albazin nosił pierwotnie nazwę polską, a mianowicie Jaksa. Po odjeździe jej założyciela, Czernihowskiego, zmieniono ją na rosyjski Albazin, jednakże pier
wotna nazwa pozostała przez długi czas na mapach chińskich, świadcząc o pracach kolonizacyjnych Polaków w tych odległych częściach Azji. 27 sierpnia 1687 roku został podpisany układ,
znany w historji jako „traktat nerczyński“ , namocy którego Rosjanie zostali zmuszeni do opu
szczenia Am uru. Układ ten obowiązywał tylko na 200 lat, t. j. do 1858 roku.
Rosjanie odkryli olbrzymią część północnej i północno-wschodniej A z ji; inne państwa stop
niowo odkrywały inne dalekie krainy kontynentu azjatyckiego. W Chinach do połow y X V I I I wieku
dostęp do badań mieli jedynie jezuici, którzy dzięki znajomości astronomji byli bardzo potrzebni
cesarzom chińskim i dlatego otrzym ywali możność przebywania w tem państwie. Pierwszym
jezuitą, który rozpoczął badania, był Benedykt de Goes, k tóryż A gry udał się w 1602 roku przez
Pam ir do Chin. Jego podróż trwała pięć lat, lecz nie udało mu się osiągnąć celu, gdyż um arł
w drodze. Pierwszym z Europejczyków, któremu w 1624 r°k u udało się dotrzeć w głąb niezna
nych zakątków Tybetu, był jezuita Antonio de Andrade. Pracom jezuickich misjonarzy zawdzię
czamy pierwsze atlasy Chin, jak np. „N ovu s Atlas Sin ensis“ M arcina M artiniego (16 5 5), at;las
J . Gerbillona ( 16 9 1— 98) i szereg innych. Z pośród pierwszych badaczy Japonji czołowe miejsce
zajmuje holenderski podróżnik M artin de V ris, który zwiedził szereg w ysp japońskich, wschodnie
wybrzeża Sachalinu i morze Ochockie. Nadzwyczaj cenną pracę wykonał niem iecki uczony
Engelbert K aem pfer, który, będąc na służbie holenderskiej w 1690— 92 roku, pracował w Japonji.
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M ając na uwadze wyłącznie cele naukowe, bacznie obser
wował przyrodę Japonji, skrzętnie zbierał dane o życiu na
rodu i po powrocie do E uropy w ydał swe dzieło w dwóch
olbrzym ich tomach, które przez bardzo długi czas było jedynem źródłem wiadomości o Japonji. Ponadto K aem pfer
objechał A rabję, Cejlon, Jaw ę i Sum atrę; był on jednym
z pierwszych podróżników-badaczy. D o zbadania nieznanych
krajów A zji, a szczególnie Bliskiego W schodu, przyczyniła
się również i Francja. D o liczby podróżników francuskich
przedewszystkiem trzeba zaliczyć François Pyrarda, który
w 16 0 1 roku udał się z Francji do Indyj. Jednakże w drodze
wpobliżu w ysp M aldyw skich jego statek rozbił się, tak, że on
sam zmuszony był szukać ratunku na jednej z tych bardzo licz
nych w ysp, gdzie spędził siedem lat, nauczył się m iejsco
wego języka i dokładnie poznał życie w yspiarzy. Po po
wrocie do ojczyzny ogłosił bardzo dokładny opis w ysp M al
dywskich, który nie stracił swej wartości aż do naszych
czasów. Następnie wśród grona francuskich podróżników
wysuwa się na czoło J . B . Tavernier. M ając zaledwie 22 lata, objechał on Francję, Anglję,
Holandję, N iem cy, Szw ajcarję, Polskę, W ęgry i W łochy. Później udał się do K onstan
tynopola i Persji, którą zwiedził bardzo dokładnie i skąd zapuszczał się aż do granic Chin.
Z Persji Tavernier przywiózł do Fran cji znaczną ilość dywanów.M iały one takie powodzenie,
że
postanowił zająć się handlem dywanam i i różnemi w yrobam i wschodniemi. W tym celu odbył on
cztery podróże, zbierając wiele ciekawych, nieznanych wiadomości o życiu narodów wschodnich.
M ówiąc o podróżnikach francuskich, m usim y również wspom nieć o François Bernierze, który
zwiedził Syrję, E gipt i Indje, gdzie spędził 12 lat. G eografja zawdzięcza Bernierow i szczegółowy
opis K aszm iru. Pod w pływ em tych wiadomości, jakich dostarczyli ci podróżnicy, udał się na
wschód syn bogatego kupca paryskiego, Jean Chardin. Chardin zwrócił się przedewszystkiem
do Persji, gdzie spędził pięć lat. W 16 7 1 roku odbył on drugą podróż do Persji i bawił znów
pięć lat. Znał doskonale język perski, dzięki czemu mógł zebrać najdokładniejsze dane o życiu,
historji i zwyczajach narodu perskiego. N a podstawie zebranego m aterjału w ydał on bardzo
Źródłową i cenną pracę o Persji, która przez długi czas stanowiła prawie jedyne źródło w iado
mości geograficznych o tym kraju. W obec tego, że Francja rozpoczęła prześladowania religijne,
Chardin, jako protestant, postanowił wyjechać do In dyj. Spędził on tam cztery lata, następnie
w yem igrował do A nglji, gdzie opublikował swe wysokowartościowe dzieło o Persji w 17 x 1 roku.
W tym czasie, kiedy Hiszpanja, Portugalja, A nglja i H olandja cale swe zainteresowanie skie
rowały na dalekie kraje A zji i N owego Św iata, N iem cy i Polska zw róciły swój wzrok na Rosję.
Do początków X V I I I w. R osja była badana i opisywana prawie w yłącznie przez przypadkowych
podróżników. W ielki postęp w geograficznej literaturze o R osji przedstawia praca polskiego
uczonego M acieja z M iechow a (14 5 7 — 15 2 3), p. t. „T ractatu s de duabus Sarm atis“ , która ukazała
się w 1 5 1 7 roku. Zebrał on dużą ilość wiadomości i dał w tej pracy szczegółowy opis R osji, jej
produktów i mieszkańców, obalający wiele ówczesnych pojęć geograficznych. Podobnie
jak Portugalja zaznajomiła zachodnią Europę z A fryką i Indjam i, tak i Polska, w edług słów
M acieja z M iechow a, powinna przeprowadzić dokładne badania nad w schodnią i północną Europą.
T a cenna praca posłużyła Sebastjanowi M ünsterow i do ułożeniu opisu R osji, zawartego
w jego słynnej „K o sm o g ra fji“ z 1544 roku.
W bardzo dużej mierze do poznania R osji przyczyniły się dwie podróże Z ygm un ta Her-

Szlaki podróży Kolumba, da Gamy, Drake’a i Magellana.

bersteina, odbyte w latach 1 5 1 7 1 1526. B ył on wysłany przez cesarza niemieckiego w celu współ
działania przy zawarciu ugody między Rosją i Polską, jak również w celu zebrania najdokład
niejszych wiadomości o kraju, mieszkańcach, religji i t. d. Herberstein udał się do M oskw y przez
K raków , Grodno i W ilno, gdzie był przyjęty 4 marca 1 5 1 7 roku przez króla polskiego. W M o
skwie w czasie pierwszej podróży przebył około 7 miesięcy. W czasie drugiej podróży udał się
do M oskw y przez Lublin, Brześć, M ińsk i M ohylów . T y m razem przebył w R osji 9 miesięcy
i zdążył zawrzeć rozejm między Polską a Rosją na przeciąg 5 lat. N a podstawie sw ych wrażeń
i zebranych wiadomości Herberstein w ydał w roku 1549 swoją pracę p. t. „R eru m Moscovitarum com m entarii", która wywarła silne wrażenie i wzbudziła wielkie zainteresowanie nieznaną
Rosją. Z pośród późniejszych podróżników najbardziej wyróżnił się Adam Ohlenschlager (Olearius),
który odwiedził Rosję trzykrotnie w latach 16 33, 1636 i 16 4 3 ; w rezultacie tych podróży ukazała
się duża praca, bardzo bogato ilustrowana. Z prac innych podróżników o Europie wschodniej
wyróżnić należy opis U krainy przez L e Vasseur de Beauplana, w ydany w 1650 roku. Autor tej
pracy, będąc na służbie królów Zygm unta I I I i W ładysława IV , spędził 17 lat na Ukrainie
i zebrał olbrzym ią ilość cennych wiadomości, co mu pozwoliło ogłosić w yczerpujący opis geograficzno-etnograficzny i opracować mapę U krainy, na której opierali się kartografowie przez
czas dłuższy.
W drugiej połowie X V I wieku coraz silniej rozpoczęły rozpowszechniać się pogłoski o istnieniu
na południu nieznanej ziemi — „T e rra Australis incognita“ . Pierwszym żeglarzem, który udał
się w roku 1542 na poszukiwanie tego lądu, był hiszpański admirał Ju an Gaetan. Odbyta przez
niego wraz Z Torresem podróż nie przyniosła żadnych większych wyników, z w yjątkiem tego,
że Torresow i udało się dotrzeć do w ybrzeży nieznanej w yspy, prawdopodobnie N owej G w inei.

GEOGRAFJ A JA K O N A U KA

255

W celu odszukania południowego lądu, udała się z Lim y
na południe w 15 6 7 roku w yprawa pod dowództwem
Alvara de M endana. Idąc w kierunku zachodnim,
M endana odkrył nową grupę wysp, które nazwał Salomonowemi, chcąc przekonać sw ych rodaków, że były
to te w yspy, z których Salom on wywoził złoto dla
upiększenia świątyń. Zadowolił się tem odkryciem
i powrócił do L im y . Po tej wyprawie poszukiwania
Terra Australis ustają na lat 27. Ponowne próby podjął
ten sam M endana, który w roku 1595 w towarzystwie
portugalskiego żeglarza Pedra de Quiros udał się na
południe. Po miesięcznem pływ aniu udało mu się od
kryć tylko jedną w yspę, którą nazwał M agdaleną. W cza
sie dalszej podróży M endana umarł, a dowództwo nad
wyprawą objął Quiros, któremu jednak również nie
udało się odszukać nowego lądu. Ponieważ jednak
Quiros był przeświadczony o tem, że ów nieznany ląd
obfituje w pokłady złota, przeto zorganizował wspól
nie z Ludw ikiem Vaer de Torresem w grudniu 1605
roku nową w yprawę odkrywczą. N a przestrzeni tysiąca
mil ang. od Peru Quiros nie napotkał ani jednej w yspy,
dopiero i-go maja 1606 roku dotarł do jednej z w ysp
(nazwanych przez Cooka N owem i H ebrydam i), którą uznał za poszukiwany kraj i dał jej
nazwę Australja del Espirito Santo. Quiros wysłał stąd swego pomocnika Torresa na zba
danie wybrzeża, a sam powrócił do M eksyku, gdzie zawiadomił wicekróla o dokonanem
odkryciu. Odkrytą w yspę opisał jako w spaniały, wielki ląd, którego rozm iary miały być
większe od Europy. Później okazało się, że całe jego sprawozdanie było sfałszowane. N a
tomiast T orres, przekonawszy się, że nowoodkryta ziemia przedstawia nie poszukiwany ląd,
lecz wyspę, kontynuował podróż do w ysp Filipińskich. W drodze odkrył w yspy Luizjady,
południowo-wschodnie wybrzeże Nowej Gw inei i wśród nadzwyczajnych trudności przepły
nął przez cieśninę między Australją i N ową Gw ineją, która później została nazwana jego
nazwiskiem. Fakt ustalenia, że N owa Gw inea jest w yspą, był utajony przez Hiszpanów i stał się
znany dopiero w 17 6 2 roku, kiedy sprawozdanie o tej podróży dostało się do rąk Anglików
po zdobyciu M anilli. Podróż ta zamyka okres hiszpańskich poszukiwań Australji. Dalsze próby
podejmują H olendrzy. Po niepowodzeniach Barentza odszukania północnej drogi do Indyj,
Holendrzy nie zaniechali m yśli opanowania tamtejszych bogatych rynków handlowych, aby
całkowicie uwolnić się od portugalskiego pośrednictwa w handlu indyjskim . W związku z tem
udał się z Holandji Jan H uyghen van Linschoten do In dyj. W roku 15 8 3 przepłynął on Atlantyk
i spędził pięć lat na wschodzie, co dało mu możność dokładnego poznania i opisania zwiedzonych
krajów, przyczem ze szczególnem zainteresowaniem zbadał i opisał stosunki handlowe Portu
galczyków w G oa i innych faktorjach handlowych w południowych Indjach. W obec tego, że
w czasie tej podróży nie zdołano nawiązać bezpośrednich stosunków ze W schodem , kupcy
amsterdamscy zorganizowali nową wyprawę pod kierownictwem Van Noorta. W ypraw a w y
płynęła 2 lipca 1598 roku w kierunku Brazylji, aby stamtąd udać się do południowej A zji. Po
bardzo ciężkiem zim owaniu na wyspie św. K la ry, Van N oort udał się dalej na południe i w roku
1600 przedostał się przez cieśninę M agellana do w ybrzeży Chile, gdzie zniszczył wiele osad
hiszpańskich, zdobył znaczny łup i uzupełnił zapasy żywności. N astępnie udał się na Filip in y
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i Jaw ę, a zdobywszy tam znaczną ilość korzeni, popłynął w kierunku Przylądka D obrej Nadziei
i 26 sierpnia 16 0 1 roku szczęśliwie powrócił do Rotterdam u, odbywszy w ten sposób podróż
naokoło świata w przeciągu czterech lat. W roku 1602 została założona W schodnio-indyjska
Kom panja Handlowa, która wkrótce doszła do bardzo znacznego rozwoju. W ypierając inne naro
dowości, Holendrzy zajęli Jaw ę, Sum atrę, Borneo, w yspy M olukkskie, Celebes i inne, za
garnęli szereg najdogodniejszych portów, a wspomniana kompanja handlowa uzyskała
przywilej wyłącznego korzystania z drogi dokoła A fryki i przez cieśninę M agellańską, której
bezwzględnie strzegła, nie dopuszczając nikogo do wybrzeży tych w ysp, które dostarczały ko
rzeni. Ten stan rzeczy uniemożliwiał zupełnie prowadzenie handlu z Indjam i tym kupcom
spą, której dano nazwę
holenderskim, którzy nie
Staaten, cieśninę i nazwano
należeli do Wschodnio-inją na cześć organizatora
dyjskiej Kom panji, co ich
w ypraw y L e M aire. Płynąc
zmusiło do szukania innych
dalej, okrążyli południowy
dróg do Indyj. W roku
kraniec lądu amerykańskie
16 15 została założona K o m 
go, nazywając go Przyląd
panja Australijska, która
kiem
H oom . Po przedo
wysłała dwa statki pod do
staniu się na wody oceanu
wództwem Jakóba L a MaiSpokojnego w yprawa udała
re i W illema Schoutena.
się na wyspę Juana FerK ied y w styczniu 16 16 ro
nandeza, gdzie zatrzymała
ku wyprawa znajdowała się
się na pewien czas, aby
wpobliżu cieśniny M agella
wypocząć i w yleczyć wielu
na, na jednym statku w y
chorych na szkorbut. Po
buchł pożar, wskutek cze
wypoczynku w yprawa uda
go załoga musiała go opu
ła się na południe, gdzie
ścić i przejść na drugi sta
odkryto szereg w ysp, jak
tek. Posuwając się dalej na
np. Sam oa, okrążyła pół
południe, wyprawa odkry
nocne brzegi Nowej G w i
ła pomiędzy południowowschodnim krańcem Ziemi
nei i wreszcie przybyła na
Bartłomiej Nowodworski.
Jaw ę. T u statki zostały
Ognistej, a nieznaną wyskonfiskowane przez W schodnio-indyjską K om panję za korzystanie ze wzbronionej drogi, a uczest
nicy w yprawy zostali wysłani do Holandji. W czasie tej podróży zm arł L a M aire, a do ojczyzny
powrócił jedynie Schouten. Otrzymawszy wiadomość o nieznanej ziemi na południu, Wschodnioindyjska Kom panja prawie corocznie w ysyłała w ypraw y w celu stwierdzenia prawdziwości tych
pogłosek, ale żadna z nich nie spełniła zadania i nie rozwiązała ostatecznie tego geograficznego
zagadnienia. M im o to kompanja nie zrażała się tem niepowodzeniem i na zlecenie wicekróla
Antoniego van Diem ena wysłano w 1642 roku z Bataw ji w yprawę pod dowództwem doświad
czonego i zdolnego żeglarza Abla Tasm ana (16 0 2 — 1659). W yprawa zatrzymała się najpierw
na wyspie M aurycjusza, a stąd skierowała się na południo-wschód. Płynąc w tym kierunku,
Tasm an odkrył 24 listopada tegoż roku pod 4 0°25' pcłud. szer. nieznaną ziemię, którą nazwał
ziemią Van Diem ena, zwaną obecnie Tasm anją. K ontynuując podróż, Tasm an odkrył inną
rozległą wyspę, N ową Zelandję. Zbadawszy część wybrzeży nowoodkrytych w ysp, Tasm an po
wrócił 1 kwietnia 1643 roku do Bataw ji, przywożąc szereg cennych wiadomości. M iędzy innemi
ustalił on, że ląd południowy nie może posiadać tak znacznej rozległości, jak to w ow ych czasach
przypuszczano. W 1644 roku Abel Tasm an udał się na nową wyprawę, mającą za zadanie obje
chać naokoło Nową Holandję (Australję), którą Holendrzy znali jedynie od strony północnej.
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M isji tej Tasm an nie zdołał w ypełnić; zbadał on jedynie wschodnie i zachodnie brzegi zatoki
Karpentarja i powrócił, nie osiągnąwszy cieśniny, oddzielającej Australję od Nowej G w inei.
Z przeglądu tych w ypraw odkrywczych przekonywamy się, że prawie wszystkie były
organizowane przez rządy poszczególnych państw dla podboju nowych ziem, lub przez p ry
watne towarzystwa czy osoby w celach handlowych. Ponadto w X V I wieku rozwinął się jeszcze
inny rodzaj w ypraw , organizowanych przez prywatne jednostki, które m iały na widoku jedynie
rozbój i rabunek. Z tego rodzaju bardzo licznych w ypraw tylko niektóre miały znaczenie dla
rozszerzenia horyzontu geograficznego. W ypraw y korsarskie rozpoczyna Anglik Francis
Drake (15 4 5 — 1596). Jako śm iały żeglarz i właściciel niewielkiego statku, Drake zajmował się
handlem i z tego powodu dość często
go pobiła i zmusiła do sromotnej
odwiedzał wybrzeża północnej
'
ucieczki do Anglji. Później Drake
Afryki. Powracając w 1565 roprzedsięwziął jeszcze dwie wyku sw ym statkiem do Anglji,
«¡..¿¡A *
x
praw y w celu wyjaśnienia,
wpadł w ręce H iszpanów,
gdzie można najdogodniej
którzy mu skonfiskowali
uczynić napad na Hiszpastatek i towary, samego
m m i,
nów. W 15 7 2 roku pozaś wzięli do niewoli.
T tf* - '
jfjJg T
Od tej chwili Drake zaprawę na morze Antylpałał nienawiścią do Hi:“v skie, w czasie której
szpanji i poprzysiągł
.
złupil wiele miast i osobie zemstę. Uzyskaw¿V V
sad hiszpańskich. Po
szy w 15 6 7 rokuzezwopowrocie został przedlenie królowej Anglji,
stawiony królowej, od
Drake w ypuścił się z sze'
'Jjl/lf,4
której otrzymał tytuł adściu statkami z portu
:
mirała i 5 statków z 160
Plymouth na podbój Medoświadczonymi marynaksyku. Zadaniem w ypraw y
rzami do rozpoczęcia podbylo odebrać M eksyk Hi'
boju zachodnich wybrzeży
szpanom i przyłączyć go do po'
A m eryki Południowej. Z temi
siadłości angielskich. W yprawa ta
siłam i Drake w yruszył 15 listozakończyła się tragicznie, gdyż Krzysztof Arciszewski. pada 1 5 7 7 roku na now ą WV‘
Drake natknął się u wybrzeży M eprawę. Po 50 dniach żeglugi doksyku na flotę hiszpańską, która
stał się do
Brazylji, a następ
nie pożeglował wzdłuż w ybrzeża na południe i pierwszy odkrył południowy kraniec
Am eryki Południowej (Hoorn), stwierdziwszy, że ziemia Ognista
jest w yspą i nie stanowi
części przypuszczalnego lądu.
Przedostawszy się na wody oceanu W ielkiego, w yruszył na
północ wzdłuż wybrzeży zachodnich A m eryki Południowej. T u uczynił śm iały napad na
miasto Valparaiso, zrabował statek z ładunkiem złota i popłynął dalej na północ, plondrując hi
szpańskie statki i miasta. W obec zorganizowanej przez flotę hiszpańską pogoni, Drake poże
glował najpierw do 38° północnej szerokości, do zatoki San Francisco, a następnie podążył
na południe, przeszedł obok w ysp M olukkskich, gdzie zabrał znaczną ilość korzeni, a stąd z wielkiemi ostrożnościami okrążył przylądek Dobrej N adziei i 3 listopada 158 0 roku, po trzech
letniej podróży, szczęśliwie powrócił do A nglji. Drake przywiózł ze sobą bardzo bogaty łup,
oceniany na 800.000 funtów szterlingów. Z geograficznego punktu widzenia podróż ta była
bardzo ciekawa, już choćby dlatego, że było to drugie po M agellanie okrążenie ziemi, a prócz
tego dokonane odkrycia u w ybrzeży Am eryki Południowej m iały również bardzo duże znaczenie
w rozwoju horyzontu geograficznego.
Geogr. powsz.
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Część mapy, dołączonej do dz.eła Jana ze Stobnicy.

Bogate korsarskie łupy Drake a zachę
ciły wielu innych angielskich żeglarzy do
podobnych przedsięwzięć. Pierwszą kor
sarską wyprawę odbył Thom as Caven
dish w latach 158 6— 1588. B ył on trze
cim człowiekiem, który dokonał podróży
dokoła świata. W przeciągu dwóch lat złupił on wiele miast i statków, zdobył wielkie
bogactwa, lecz do rozwoju wiedzy geogra
ficznej nie przyczynił się zupełnie. W roku
15 9 1 przedsięwziął nową wyprawę, lecz
wskutek silnych wichrów i burz, panują
cych w cieśninie M agellana, musiał zawró
cić do Anglji. W drodze powrotnej zmarł
z głodu i z wycieńczenia. D o tego samego
typu awanturników należy również zali
czyć Sir Waltera Raleigha. M ając wyższe
wykształcenie, Raleigh interesował się
w czasie swoich w ypraw korsarskich rów
nież sprawam i naukowemi. W 158 5 roku
odkrył on wschodni tbrzeg Am eryki Pół
nocnej, który nazwał „V irg in ja “ t. j. „ Z ie 
mia D ziew icza“ . W ciągu kilku lat następ
nych zajmował się rabunkiem i napadami
u wybrzeży Am eryki Południowej, szuka
jąc tajemniczej krainy E l Dorado. Po po
wrocie do Anglji w ydał opis swrych podró
ży, w którym znajdujem y wiele fantastycz
nych opowiadań o spotykanych olbrzy
mach, cyklopach, ludziach z oczyma na
plecach i z ustami na piersiach i t. p.
w jak{ś czas pQ p o w r o a e do A n g ljl

leigh został wm ieszany do spisku politycz
nego, wskutek czego trzynaście lat spędził w więzieniu, a po nieudanej próbie ucieczki do
Francji został w roku 16 18 skazany na śmierć.
Czołowe miejsce wśród korsarskich w ypraw, które przyczyniły się do rozwoju wiedzy geo
graficznej, zajmują w yprawy angielskiego korsarza W illiama D am piera (16 5 2 — 17 15 ) , zwanego
„m orskim królem “ . Jego pierwsza podróż, w czasie której zwiedził wybrzeża Australji, rozpo
częła się w roku 1686. Opłynął on dużą część wybrzeży australijskich, lecz Z powodu braku
świeżej wody zmuszony był je porzucić. D otarłszy w roku 1688 do w ysp Nikobarskich,
D am pier pozostawił statek i na zwykłym kajaku udał się do Sum atry, gdzie został przyjęty na
służbę do W schodnio-indyjskiej K om panji. Po pew nym czasie udało mu się potajemnie przedo
stać na statek, idący w kierunku przylądka D obrej Nadziei, i powrócić do A nglji. Opis swych
przygód wydal w roku 1697 w książce p. t. „V oyage round the W orld“ . D rugą podróż odbył
w roku 1699. T y m razem okrążył Afrykę i skierował się do północno-zachodnich wybrzeży
Australji, gdzie poczynił szereg ciekawych odkryć. W idząc, że załodze grozi śm ierć głodowa,
zmuszony był odpłynąć do Nowej Gw inei. Po długiem pływ aniu wśród południowych w ysp
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oceanu Spokojnego, D am pier skierował się w powrotną drogę,
podczas której statek jego, będący w bardzo złym stanie, uległ
w lutym 17 0 1 roku rozbiciu u wybrzeży w yspy W niebowstą
pienia (Ascension), a załoga dotarła do w yspy. 2 kwietnia tegoż
roku przypadkowo przepływ ający obok w yspy statek angielski
zabrał rozbitków i przywiózł do Anglji. Ostatnia podróż Dampiera odbyła się w roku 1708 pod dowództwem Woodesa Rogersa, który zamierzał odbyć wyprawę dokoła świata. W yprawa
ta przyniosła właścicielom statku bogaty łup, gdyż zrabowano
wiele miast i statków hiszpańskich. D la wiedzy geograficznej
miała ona jedynie to znaczenie, że uratowała ona w roku 1709
na wyspie Juana Fernandeza — Aleksandra Selkirka, który tam
spędził w samotności cztery i pół lata, pozostawiony za karę
przez kapitana jednego ze statków angielskich. Życie i przygody
Selkirka naprowadziły Defoe na pom ysł napisania słynnej powieści „R obinson C ru soe“ (17 19 ) .
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Globus ze zbiorów Bibljoteki Jagiellońskiej.

W czasie wielkich odkryć geograficznych rozpoczyna się
handel Polski z sąsiedniem i państwam i. Traktat toruński z roku 1466 przyznaje Polsce
Prusy i Gdańsk, dzięki czemu otwiera się dostęp do morza Bałtyckiego. Od tego czasu
przez cały X V I wiek i część X V I I Polska bierze żyw y udział w stosunkach handlowych
Europy, wywożąc futra, zboże, sól i drzewo, a otrzym ując w yroby tekstylne, wino, ko
bierce, korzenie i t. p. M im o to jednak w dziele wielkich odkryć geograficznych Polska
nie bierze żadnego udziału. Flota polska była zbyt słaba, sfery kupieckie niezbyt silne, aby
można było rywalizować z innemi państwami E uropy zachodniej i wstąpić na pilnie strze
żone drogi, wiodące do N owego Św iata i na Daleki W schód. Rów nież i szlachta nie w yka
zała żadnego zainteresowania w dziedzinie odkryć geograficznych, gdyż uznawała handel
za zajęcie niegodne siebie, a więc była pozbawiona tego im pulsu, który na zachodzie
stanowił główną podwalinę wszelkich odkryć geograficznych. Co się tyczy możliwości odkryw 
czych w kierunku wschodnim , to one były również bardzo nikłe, gdyż tam stał silny mur, od
cinający Polsce dostęp do krain w A zji, w postaci siły moskiewskiej i tatarskiej. Polska pozostawała
wciąż, mimo pewnych węzłów handlowych ze W schodem i Zachodem , krajem rolniczo-szlacheckim i nie rozwinęła sił gospodarczych, któreby potrzebowały rozbicia tego m uru i wstąpienia
na drogę szukania tych szerszych dróg, które w iodły narody do odkryć geograficznych. Układ
więc sił gospodarczych, jak również i położenie geograficzne Polski nie pozw oliły jej wziąć
udziału w dziele wielkich odkryć geograficznych. P rzypisyw any Janow i z K oln a fakt odkrycia
w roku 1476 w ybrzeży Labradoru, ziemi B affina i cieśniny H udsońskiej, jako rzekomy jedyny
wielki czyn Polski w dziedzinie w ielkich odkryć geograficznych, nie jest oparty na żadnych
faktach i dokumentach historycznych. N ajnowsze badania wskazują, że nie był on wcale Pola
kiem, a podróże jego nie są jeszcze dokładnie zbadane. Sam o nazwisko jego, podawano różno
rodnie, jak np. Skolnus, Skolvus, Skolus i t. p., jest obecnie wobec tego kw estją zbyt sporną,
aby można utrzym ać interpretację polską. Jed n i uczeni uważają go za N orw ega (Jon Skolv),
inni zaś za D uńczyka (Skolvson), najmniej zaś praw dopodobieństw a posiada koncepcja polska.
Podróże, polskie, które odbyły się w X V I i X V I I wieku, można podzielić na trzy główne
g ru p y: 1) pielgrzym ki do P alestyny, 2) w yp raw y poselskie, 3) podróże o charakterze pryw atnym ,
odbyte w celach naukowych, m isyjnych lub dla przyjem ności. Z pośród dalekich krajów, które
Polacy najczęściej odwiedzali, była Palestyna, dokąd udawano się w celach religijnych. Jedną
Z pierw szych w tym okresie była podróż Jana Łaskiego, późniejszego arcybiskupa gnieźnień
17 *
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skiego. Zwiedził on Palestynę, a po drodze zatrzymał się w Egipcie. Znana jest również wielka
podróż Jana Dantyszka, który w młodości zwiedził Palestynę, Syrję, A rabję, K retę, K orsykę
i G recję. O krajach tych nie pozostawił żadnych opisów. Pierw szy opis takiej podróży zostawia
dopiero bernardyn Anzelm , który w roku 150 7 wyjechał do Jerozolim y, gdzie był penitencjarzem .
Po powrocie z Jerozolim y napisał niewielkie dziełko „T e rra San cta“ , załączone przez Jana ze
Stobnicy w jego wstępie do kosm ografji Ptolemeusza (K raków , 15 12 ) . W roku 1595 zostało ono
wydane po polsku w W ilnie p. t. „C horografja albo topografja, to jest osobliwe a okolne opi
sanie Ziem i Św iętej“ . Później ukazało się jeszcze kilka wydań tego niewielkiego dziełka. Pro
fesor F . Bujak, autor wielu cennych rozpraw z zakresu historji geografji, poświęcił Anzelm owi
w „Studjach geograficzno-historycznych" (1925) obszerny artykuł. „N ajbardziej charaktery
styczną cechą Anzelma — powiada F . Bujak — jest bezgraniczna, ślepa wiara w tradycję biblijno-chrześcijańską. K rytyczne stanowisko jest mu pojęciem zupełnie obcem ". W roku 1 5 1 1
odwiedza Palestynę Andrzej Łaski, a w roku 1 5 1 7 Jan Tarnow ski, kasztelan krakowski, który
pozostawił krótkie sprawozdanie ze swej pielgrzym ki p. t. „T erm in atio et itinerario“ . Oprócz
wspomnianych powyżej podróży do Palestyny na uwagę zasługują jeszcze podróże Jarosława
Łaskiego (15 18 ) , Stanisława Łaskiego (1520 ), Andrzeja Tęczyńskiego (15 3 3 ), Jana Firleja i t. p.
Około 1570 roku odwiedził Palestynę Jan Goryński, który pozostawił ciekawy polski opis tej
podróży. Jeszcze bardziej szczegółowy i treściwy opis pozostawił książę K rzysztof Radziwiłł,
zwany Sierotką (154 9 — 16 16 ). W yruszył on 16 września 158 2 roku z N ieświeża i przez Wenecję
udał się do Jerozolim y. W czasie tej podróży Radziwiłł zwiedził Syrję, E gipt, C yp r i Palestynę.
Z początkiem lipca 1584 roku powrócił do kraju i szczegółowo opisał swoją pielgrzym kę. Opis
ten wydano najpierw w języku łacińskim w 16 0 1 roku, a następnie w tłumaczeniu polskiem
w 1607 roku, p. t. „Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziem i Ś w iętej“ . Cieszył się on bardzo
dużem powodzeniem i doczekał wielu wydań, jak np. w A ntw erpji (16 14 ), w Raab (17 5 3 ),
w K oszycach (1756) i t. d. Z opisu tego widać, że Radziw iłł był bystrym obserwatorem i dobrym
stylistą, dzięki czemu w dużej mierze przyczynił się do rozszerzenia wiadomości o Palestynie. Do
Palestyny udawali się z Polski nietylko katolicy, lecz również i Żydzi. Z tego rodzaju podróży
na największą uwagę zasługuje peregrynacja Sim eonsona U ri, który w 15 4 7 roku udał się z Białej
do Palestyny, gdzie przebywał 27 lat. Opis tej podróży wydano najpierw po hebrajsku w Wenecji
w roku 15 7 5 , a następnie w przekładzie na język łaciński i francuski.
W wieku X V I I ilość pielgrzym ek do Jerozolim y znacznie maleje. D o nielicznych wyjątków
trzeba zaliczyć pielgrzymkę do Jerozolim y ruskiego pisarza M elecjusza Sm otryckiego, który
po powrocie do kraju w ydał w roku 1628 we Lw ow ie w języku polskim książkę, poruszającą
wyłącznie dogmaty teologiczne, a geograficzną stronę tej podróży zupełnie pomijającą. Jezuita
O. Tom asz M łodzianowski, który odbył podróże misyjne do Persji, odwiedził w 16 57 roku Jerozo
limę i Palestynę. Spisyw ał on notatki o swej podróży, które jednak zaginęły i nie zostały w yd ru
kowane. W iększy opis pielgrzymki do Jerozolim y pozostawił jedynie Tom asz W olski (1700—
1734). Opis ten wydano we Lw ow ie w 1736 roku p. t. „Illu stris peregrinatio Jerosolim a“ . Pro
fesor J . Bystroń daje następującą charakterystykę W olskiego: „O ile R adziw iłł był człowiekiem
pobożnym, a przytem inteligentnym, ciekawym świata i rozważnym obserwatorem , czerpiącym
wiedzę Z dobrych źródeł, o tyle Wolski jest bigotem i awanturnikiem, bez poważniejszych zain
teresowań, niesfornym i burzliw ym “ . W młodości zwiedził N iem cy, Czechy, A ustrję i T yrol.
W roku 17 2 5 odbył pielgrzym kę do Palestyny. Po przybyciu w roku 172 6 do R zym u został
ozdobiony przez papieża złotym krzyżem K aw alera M altańskiego. Następnie zwiedził W łochy,
Francję i Anglję z myślą zorganizowania nowej w ypraw y krzyżowej. Realizując ten awantur
niczy pom ysł, zakupił w M arsylji statek i w roku 17 3 0 odjechał na wschód. W ypraw a zakończyła
się zupełnem fiaskiem , a Wolski już w roku 1 7 3 1 powrócił do kraju. Śm iertelnie ranny w bitwie
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pod Raab, um arł w W iedniu w 17 3 4 roku. Z pośród
uczestników w ypraw maltańskich wsławił się B ar
tłomiej N ow odw orski (154 4 — 1624). W młodości
brał udział w w yprawie na M oskwę. Po zawarciu
przym ierza, Stefan Batory w ysłał go do Stam bułu
Z podarkami dla sułtana Am urata. W krótce po po
wrocie zabił w pojedynku dworzanina królewskiego
i zmuszony był opuścić kraj i w yjechać do Francji.
Po w ielu latach pobytu we Francji Nowodworski
udał się w 1599 roku na M altę. Brał niejednokrot
nie udział w w yprawach ku brzegom A fryki, pod
czas których wyróżnił się dzielnością. W roku 1607
powrócił po 25-letniej nieobecności do kraju. Przed
samą śm iercią został w ybrany komandorem poznań
skim. U m arł w 16 24 roku w W arszawie, licząc lat 80.
Zam orskie misje katolickie rozpoczęły swoją dzia
łalność głównie po ustaleniu drogi morskiej do Indyj i po odkryciu Am eryki. W m isjach tych Polska
początkowo nie brała żadnego udziału, gdyż kler
katolicki w Polsce w X V I wieku całą uwagę skon
Piotr Apian.
centrował na pracy w kraju w obawie przed p rą 
dami reformatorskie mi. Pierwsze kroki polskiej działalności misyjnej były zwrócone ku
Persji. W latach 1690 i 1693 sprawowali poselstwo jezuici ks. Jan Gostkowski i ks. Ignacy
Zapolski. Szczególnie wybitną działalnością w Persji wyróżnił się jezuita, ks. Tadeusz K rusiński
(16 7 5 — 1756), rodem z Kam ieńca Podolskiego. Po skończonych studjach m łody ks. K rusiński
wyruszył na wschód, a powrócił stamtąd jako sześćdziesięcioletni starzec. W ciągu tego długo
letniego okresu odbył podróż do M oskw y i do Konstantynopola, przebyw ał jakiś czas w Sm yrnie,
M itylenie, K re c ie ; jako lekarz, towarzyszył karawanie po stepach A rabji, zwiedził Syrję i Pale
stynę, a Persję przeszedł kilkakrotnie od T y flisu do Ispahanu. W ładając doskonale dziewięcioma
językami i będąc wykształconym i inteligentnym obserwatorem , ks. K rusiń ski doskonale poznał
Persję, jej historję, jej naród, i opisał ją bardzo dokładnie w kilku cennych pracach. Jego dzieło
„R elatio de mutationibus m em orabilibus regni P ersarum “ było wydane w Rzym ie w 17 2 7 roku,
a następnie tłumaczone na język turecki, francuski, holenderski, niem iecki i angielski. W ielkie
powodzenie tej pracy dało ks. K rusińskiem u rozgłos i opinję wybitnego znawcy W schodu. Z prac
m isjonarzy polskich w Persji można tu jeszcze wym ienić „N otatki podróżnicze" ks. M ichała
W ieczorkowskiego, który po wstąpieniu do zakonu jezuitów przebyw ał w M oskw ie, na M ultanach, K rym ie, T u rcji, a przedewszystkiem w Persji. Z pośród m isjonarzy polskich, którzy
dotarli do In d yj, w ym ienić należy ks. Hieronim a Drzew ieckiego, który został przełożonym
klasztoru w G oa. W Indjach pracował również ks. D ionizy M iliński (um arł w 16 73 r.) i ks. Florenjusz Szostak, który w latach 174 6 — 17 7 3 był arcybiskupem w Verapoly.
Z podróży polskich na D aleki W schód znane są jedynie w ypraw y misjonarzy. W śród pierw 
szych, którzy odbyli tak dalekie podróże, był ks. Jędrzej Rudom ina. M ając 24 lata, wstąpił on w 16 18
roku w W ilnie do zakonu jezuitów. Skończyw szy częściowo w W ilnie, a częściowo w Rzym ie
teologję, na własną prośbę został w ysłany w celach m isyjnych na D aleki W schód. Przebyw ał
najpierw w G oa, a później przeniósł się do M akao. U m arł w prow incji Fukien 3 września 16 3 1
roku, będąc jeszcze w stosunkowo młodym wieku. Żadnych prac o Chinach nie pozostawił. W da
leką w ędrówkę w celach m isyjnych udał się również M ikołaj Sm ogulecki, syn starosty bydgo
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skiego, który nauki w młodości pobierał w Rzym ie. Następnie wstąpił do zakonu jezuitów i, po
ukończeniu teologji, został w roku 16 39 w ysłany, jako misjonarz, do Indyj i Chin. W roku 1646
przybył do M akao, gdzie zmarł, nie pozostawiwszy żadnych opisów sw ych wędrówek po dale
kich krajach. W ielki i cenny spadek literacki i geograficzny pozostawił nasz misjonarz-jezuita
M ichał Boim ( 1 6 1 2 — 1659), rodem ze Lw ow a. Został on w roku 1643 w ysłany do Chin, gdzie
w prowincji K uang-si rozwinął bardzo energiczną działalność misjonarską. W 16 52 roku powrócił
na bardzo krótko z listami do papieża Klem ensa V I I I . W róciwszy do Chin, w 1659 roku umarł
w prowincji K uang-si. Pozostawił on szereg wartościowych prac o Chinach, jak np. „F lo ra Sinesis“ , wydana w 1656 roku w W iedniu. Opracował on również mapę C h in : „M ap p a Im perii
G oa, dokąd przybył 2 1 sierpnia 16 33
Sinarum “ . Jest to jeden z naszych
roku. W Indjach pracował 3 lata,
najbardziej obok ks. Krusińskiego
a następnie został wrysłany do
zasłużonych misjonarzy na po
Japonji. Wskutek częstych
lu geograficznem.
przerw i niebezpiecznych
W om awianym okresie
przygód podróż trwała sześć
odbyła się do Japonji tyl
lat. W przebraniu japońko jedna wyprawa. W praw
skiem M ęciński wylądo
dzie nie miała ona dla
wał wraz z towarzyszami
nauki żadnego znaczenia,
podróży na wybrzeżu jajednak ze względu na
pońskiem 2 1 sierpnia 1642
tragiczne losy jej uczestni
roku. Następnego dnia po
ków wzbudziła w naszem
znano ich, zakuto w kaj
społeczeństwie wielkie za
interesowanie do dalekich
dany i przewieziono do N a
gasaki, gdzie ich poddano
krain zamorskich. T ą tragicz
strasznym torturom, aż wre
ną postacią był Wojciech Męciński (159 8 — 1643). Po ukończę
szcie dnia 17 marca 1643 roku
niu nauk w Uniwersytecie K rakow 
zawieszono ich w próżnej studni
skim, wstąpił do nowicjatu 0 0 . je
głową wdół. Po siedm iu dniach mę
Atanazy Kircher.
czarni W ojciech M ęciński umarł dnia
zuitów. Otrzymawszy święcenia ka
płańskie w Portugalji, odjechał do
23 marca 1643 roku.
Jeżeli chodzi o podróże, które odbyw ały się w związku z różnemi misjami dyplom atycznemi,
to w okresie od X V do X V I I wieku było ich bardzo wiele. W czasie tych podróży Polacy odwie
dzali wiele państw Europy i Bliskiego W schodu. Posiadam y sporą ilość najróżnorodniejszego
materjału, dotyczącego polskich poselstw, pewną ilość opisów, brak jednakże takich relacyj,
w których byłyby poruszane zagadnienia geograficzne. W obec tego nie będziem y wyszczególniać
wszystkich naszych misyj dyplom atycznych, a zatrzym amy się tylko na główniejszych. Posel
stwa od królów polskich szły w różnych kierunkach na wschód i zachód. Wiele poselstw wysłano
do Persji, tak w sprawach handlowych, politycznych, jak i religijnych. Szczególnie dużo było ich
w pierwszej połowie X V I I I w ieku: „jeszcze jeden polski posłaniec — powiada jedna z ówcze
snych relacyj — nie wrócił, a już drugi p rzybyw ał“ . M im o tak licznych w ypraw poselskich, ani
jedna z nich nie dała cennego opisu kraju. D o nielicznych wyjątków należy poselstwo Safera
M uratowicza. U dał się on w roku 1602 do Persji z misją zakupienia pewnej ilości szlachetnych
koni i różnych wyrobów wschodnich. Dzięki swej inteligencji zdołał on nawiązać bliższe
stosunki handlowe, a ponadto pozostawił ciekawą relację, którą wydano w W arszawie w 17 7 7 roku.
Posiadam y również wiele opisów, dotyczących poselstw polskich do T u rcji. W roku 15 5 7 odbył
poselstwo do T u rcji Erazm Otwinowski, który pozostawił opis swej podróży, w ydany po raz
pierwszy w K rakow ie w 1560 roku. Chociaż poselstwa i wyjazdy Polaków do Konstantynopola
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były częste, to jednak w ciągu całego X V I wieku zachowały się zaledwie krótkie i bez większej
wartości sprawozdania. Potem przez długie lata zadowalano się tern, co M aciej Stryjkow ski
(15 4 7 — 1582) podawał w sw ych dziełach o T u rcji. T en nadzwyczaj ruchliw y i przedsiębiorczy
człowiek w młodości zwiedził W łochy, a następnie w roku 15 7 4 udał się wraz Z poselstwem
Jędrzeja Taranow skiego do T u rcji. N a wschodzie bawił Stryjkow ski półtora roku, zwiedzając
Bułgarję, Serbję, T rację, M ultany, W ołoszczyznę i Besarabję. Podróże jego były pełne przygód;
był w niewoli tureckiej, w M oskwie chciano go sprzedać na galery, w Prusach został w czasie
wędrówek napadnięty przez zbójów ; zbity i półm artw y, porzucony bez opieki, jeszcze i tym razem
nie dał się śm ierci. Zaraz po powrocie ze wschodu ułożył rym ow any opis sw ych wędrówek.
B ył on również autorem dzieła „Sarm atiae Europaea descriptio“ (K raków 1578 ), które przetłu
maczył i z niewielkiem i zmianami pod swojem nazwiskiem ogłosił Aleksander G w agnin. W spo-
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mniany powyżej Jędrzej Taranowski był w ybitnym dyplom atą pol
skim X V I wieku, w ysyłanym czę
sto w różnych misjach zagranicę,
a głównie do D anji, Szw ecji, Holandji, M oskw y i T u rcji. W roku
1569 został on w ysłany do K o n 
stantynopola, skąd po wypełnieniu
swej misji wrócił przez Rosję do
Polski. Z podróży tej zdał on rela
cję w dziełku p. t. „K ró tk ie w ypi
sanie drogi z Polski do K onstanty
nopola, a stamtąd zaś do Astrachan u “ . Oprócz tego w latach 15 7 1
i 15 7 4 odbył dwie podróże do
T u rcji. Warto również wspomnieć o podróżach Bartłom ieja Gieorgiew icza, który po zwie
dzeniu Palestyny 14 lat przebywał w T u rcji w charakterze jeńca. Poznawszy język i kraj,
dał jego opis w dziele p. t. „D e Turcorum m oribus“ , wydanem w Rzym ie w roku 1598.
W raz Z poselstwem księcia Krzysztofa Zbaraskiego udał się do Konstantynopola w roku 16 2 1
wielkopolski poeta Sam uel Tw ardow ski, który to poselstwo opisał wierszem w poemacie „P rze
ważna legacja księcia K rzysztofa Zbaraskiego... do cesarza tureckiego M u stafy“ , w ydanym w K ra 
kowie w 16 3 3 roku. Niezwykłe przygody są związane z imieniem M arka Jakim ow skiego, który
w roku 1620 został pod Chocim em wzięty do niewoli i wyw ieziony do Konstantynopola, skąd
wraz Z innym i jeńcami został wysłany do Aleksandrji. Po drodze Jakim ow ski skorzystał z silnej
burzy i przy pom ocy współtowarzyszy Polaków (Satanowskiego i Jan a z Tulczyna) zamordował
kapitana i załogę i, oswobodziwszy jeńców, szczęśliwie doprowadził statek do Palerm o. Do' K ra 
kowa powrócił 8 maja 16 2 1 roku. Odwaga i zręczność Jakim owskiego stw orzyły mu w Europie
tak wielką popularność, iż ukazały się najróżnorodniejsze opisy tych przygód, jak np. włoska
książka p. t. „ L a conquista della galera di Alessandria nel porto di M etelin a...“ , wydana w R zy 
mie w roku 16 23. Z T u rcją są związane niezwykle ciekawe losy Alberta Bobowskiego. Urodził
się on we Lw ow ie i, będąc jeszcze dzieckiem, został w roku 1624 porwany przez Tatarów i od
sprzedany Turkom , którzy wychowali go w religji mahometańskiej. Zdolnością do języków
zjednał sobie Bobowski życzliwość M ahometa IV , który go mianował swoim tłumaczem, znanym
pod imieniem A li Beja. Pisał on w języku angielskim pamiętniki państwa tureckiego. Pamiętniki
te wręczył on przed swoją śmiercią na K recie Pawłowi Ricaut, który je wyzyskał przy pisaniu
swego dzieła. Pod koniec życia Bobowski zamierzał w yjechać do A nglji, lecz nagły zgon, który
nastąpił w 1676 roku, przeciął pasmo jego życia. Z pism jego pozostały „T u reckie obrządki“ , w y
drukowane w Oxfordzie w 16 9 1 roku, i szereg rozpraw oryginalnych tudzież tłumaczeń na język
turecki. M iędzy innemi przetłumaczył on na język turecki Biblję, której rękopis znajduje się
w Bibljotece Narodowej w Paryżu. W 1676 roku Andrzej M odrzejowski posłował do T u rcji
i pozostawił relację z tego poselstwa. D łuższy czas przebyw ał w Konstantynopolu Sam uel Proski
w charakterze rezydenta królewskiego przy dworze Mahometa IV . W roku 1683 został on uw ię
ziony i trzym any w namiocie wezyra pod W iedniem. Zwycięskie wojska polskie wysw obodziły
Proskiego z tej niewoli. Podróżował on też po W łoszech. Ciekaw y „D iarju sz“ Proskiego został
w ydany dopiero w roku 1907. Z tego krótkiego przeglądu naszych podróży do T u rcji wynika, że
nie przyczyniły się one do powstania większej liczby wartościowych opisów. D opiero w X V I I I
wieku Jó zef M ikosza, dragoman poselstwa polskiego w Konstantynopolu, spędził tam szereg
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lat i opracował dwutom owe dzieło p. t. „O bserw acje polityczne państwa tureckiego , wydane
w W arszawie w roku 17 8 7 ; w kilka lat później ukazało się jego tłumaczenie w języku niemieckim.
W iele poselstw odbyło się i do R osji, jednakże opisów, zasługujących na uwagę, pozostało
bardzo mało. Z tego rodzaju poselstw świetne wyniki dała jedynie podróż M arcina Broniowskiego,
którego Stefan Batory w ysłał w roku 1578 z misją do Tatarów perekopskich. Przebyw ał on 9 mie
sięcy na K rym ie, który następnie opisał w dziele p. t. „D escrip tio T atariae“ , wydanem najpierw
w K olonji w 159 5 roku, a później w Lugdunie w 16 30 roku. Oprócz K rym u opisuje on nader
wyczerpująco również i obszary, leżące między M ołdaw ją a K rym em . Najwięcej uwagi poświęcił
Broniowski opisom poszczególnych miast i obyczajów Tatarów . N aogół praca ta przedstawia
cenne źródło do poznania K rym u i panujących tam w drugiej połowie X V I wieku stosunków.
Broszura Broniowskiego „O rdynek w ypraw y tatarskiej" zawiera ciekawy etnograficzny i topo
graficzny opis stepów nad Bohem .
W X V I wieku majętniejsza szlachta polska i litewska lubiła podróżować po różnych krajach
Europy. Podróże do Francji, N iem iec i W łoch traktowano jako uzupełnienie starannego w ycho
wania ówczesnej m łodzieży. Liczne podróże, a szczególnie do R zym u, podejmowało nasze du
chowieństwo. Prócz tego bardzo często podejm owała podróże młodzież rycerska w poszukiwaniu
przygód i nauki. Znana jest podróż Tarnow skiego i Tęczyńskiego, którzy udali się aż do Hiszpanji.
M im o tak licznych i częstych podróży, nie m iały one większego znaczenia dla polskiej nauki
geografji. Zaledwie drobna część podróżujących pozostawiła po sobie trwalsze ślady w postaci
opisów. C o się zaś tyczy podróży, odbytych przez bogatą młodzież, to również nie m iały one
dla geografji znaczenia. Część z nich została opisana, naogół jednak były one rzadko publiko
wane. W spomnieć tu trzeba Jakóba Sobieskiego, który w młodości (16 0 7 — 13) dużo podróżował
po Niem czech, Francji, Belgji, A nglji, Hiszpanji, Portugalji i W łoszech. W roku 16 38 towarzy
szył W ładysławowi IV do cieplic badeńskich. Opis pierwszej i dziennik drugiej podróży wydał
w Poznaniu w roku 18 3 3 E . Raczyński p. t. „D w ie podróże".
Najbardziej uczęszczany przez Polaków był R zym , którego opisy m ieliśm y już od X V I
wieku; były to utwory naukowe i nie zawierały wcale wrażeń i spostrzeżeń w łasnych. Należy
tu opis R zym u, w ydany w roku 16 10 przez Bartłom ieja W argockiego. Inne kraje E uropy nie
wywoływały w Polsce większego zainteresowania i tylko przypadkowo były odwiedzane i opi
sywane. D o liczby niezm ordowanych naszych podróżników trzeba zaliczyć przedewszystkiem
Pawła Palczewskiego, który w roku 1599 bawił w M oskw ie, a później bardzo dużo podróżował
po innych krajach. Palczewski spędził w podróżach 16 lat, odwiedzając Indje, Persję, Arabję,
wybrzeża A fryki północnej, W łochy, Francję, H olandję, Belgję, Anglję i wiele innych krajów
europejskich. Zwiedzone przez siebie kraje Palczewski opisał w dziele p. t. „T opographiam
earum civitatum ac regionum in ąuibus commoratus est". Rękopis tego dzieła został zagubiony.
Podróże po W łoszech i Fran cji odbyw ał W ładysław Łubień ski, arcybiskup gnieźnieński, który
w roku 1740 w ydał obszerne dzieło p. t. „Ś w ia t we wszystkich swoich częściach". B yła to pierwsza
obszerniejsza geografja całego świata w języku polskim.
Daleką morską w yprawę do w ybrzeży N owego Św iata odbył u nas jedynie K rzysztof A rci
szewski (15 9 2 — 16 52), syn Eljasza, właściciela Śm igla w Poznańskiem. Po ukończeniu szkół
wziął on udział w wojnie ze Szwedam i. Po zawarciu rozejm u powrócił wraz Z braćm i do Śm igla
Z myślą odebrania rodzinnego majątku z rąk niejakiego Brzeźnickiego. Proces sądowy, który nie
wypadł na korzyść Arciszewskiego, spotęgował w nim do tego stopnia uczucie zem sty, że, zebrawszy
najemników, napadł Brzeźnickiego i zam ordował go w 16 2 3 roku. T rybu n ał skazał Arciszewskiego
na banicję w ieczystą. Tem peram ent zawiódł go do H olandji, gdzie nauczył się nawigacji i forty
fikacji. Później brał udział w spisku przeciw Zygm untow i Ill- m u . W idząc, że dalszy pobyt
w Europie grozi mu niebezpieczeństwem, zaciągnął się w szeregi arm ji holenderskiej i 17 maja
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1629 r° k u odpłynął do Brazylji. Przechodząc stopniowo od stopnia kapitana do godności wodza
naczelnego, zasłynął on jako zdobywca Olindy, pobrzeża Pernam buco i twierdzy Reale. W alczył
Z niesłychanem męstwem i poświęceniem. Za zasługi w walkach i prace fortyfikacyjne w Bahji,
Pernambuco i R io de Janeiro w latach 1629 — 37 odznaczono Arciszewskiego medalem i rangą
generała i admirała. W roku 1646 powrócił do kraju i tu otrzymał urząd generała artylerji. Um arł
w roku 16 52 i został pochowany w Lesznie. Plondrujący Polskę za Jana K azim ierza Szwedzi
wpadli do tego miasta i spalili kościół wraz Ze zwłokami Arciszewskiego. Notatki, poczynione
przez Arciszewskiego o jego podróżach do Brazylji, zaginęły.
Z innych w ypraw morskich, odbytych przez Polaków, znana jest jeszcze jedna, a mianowicie
K rzysztofa Pawłowskiego. W yruszył on z Krakow a przez Gdańsk do Lizbon y, a stąd 2 kwietnia
1596 roku udał się naokoło A fryki do Indyj. Ani cel tej podróży, ani dalszy los samego Pawłow
skiego nie są dokładnie znane, gdyż pozostał jedynie list, w którym przytoczono opis podróży
do Goa, a ponadto podano kilka dość naiwnych obserwacyj.
Geograficzne odkrycia X V i X V I wieku w yw arły olbrzym i w pływ na rozwój m yśli geogra
ficznej, wyzwalając ją ostatecznie z pod wpływów biblijnych. Po odkryciach K olum ba, Vasco
da G am y, Magellana, Tasm ana i wielu innych pojęcia o rozmiarach i obrazie ziemi zm ieniły się
zdecydowanie. Pojawiają się wówczas dążenia do stworzenia nowych kosm ografij i map o zu
pełnie nowych kształtach w ysp i kontynentów. W pierwszej połowie X V I wieku głównym ośrod
kiem rozwoju wiedzy geograficznej były N iem cy. Pierw szym , który wprow adził geografję na nowe
tory, był M arcin W aldseemiiller (148 0— 15 5 2), profesor w S t. D ie. W ydał on w r. 15 0 7 traktat
geograficzny p. t. „Cosm ographiae Introductio", w którym wprowadził i spopularyzował nazwę
Am eryki. Wykonał on również mapy ziemi i globus. Dzieło W aldseemiillera doczekało się wielu
wydań i wywarło silny w pływ na ówczesną geografję. Również i nasz największy geograf X V I
wieku, Jan ze Stobnicy (umarł w 15 3 0 roku), profesor U niwersytetu Jagiellońskiego, pisał swe
dzieła pod wpływem Waldseemiillera. Jan ze Stobnicy w ydał w Krakow ie w 1 5 1 2 roku dzieło
p. t. „Introductio in Ptolemei Cosm ographiam “ ; nie było ono, coprawda, dziełem oryginalnem,
lecz wolną przeróbką i uzupełnieniem nowemi opisami traktatu W aldseem iillera. Również załą
czona do tego dzieła mapa nie była pracą oryginalną, lecz kopją pierwszej mapy W aldseemiillera.
Trzeba też zaznaczyć, że prawdopodobnie również pod w pływem W aldseemiillera powstał
pierwszy globus pokolumbowy, który znajduje się w zbiorach Bibljoteki Jagiellońskiej. Globus
ten z roku 15 10 jest pierwszym , na którym uwidoczniona jest część N owego Św iata pod nazwą
Am eryki. Trzeba zaznaczyć, że jest to pierw szy globus, który, w brew mniemaniom Kolum ba,
przedstawia Am erykę jako odrębną część świata, niezłączoną z Azją. Jednym z pierwszych
geografów owego czasu był Piotr Bieniewitz, czyli Apian (14 9 5 — 15 5 2 ), który był równocześnie
astronomem i kartografem. Opublikował on dwa dzieła: „Astronom icon Caesarum “ — traktat
astronomiczny — i „Cosm ographicus L ib e r". Apian, jak również i Schoener, wzorowali się
na kosm ografji W aldseemiillera. „Cosm ographicus L ib e r“ , wydana po raz pierwszy w roku 1524,
była później rozszerzona przez Reiniera Gem m a (Frisiusa), pod tytułem „C osm ographia“ .
Kontynuuje on zaczęte przez Ptolemeusza rozróżnianie między geografją i chorografją.
„C elem chorografji — pisze on — jest przedstawienie i opis poszczególnych miejsc, tak jak ma
larz chciałby namalować oko, ucho lub jaką bądź inną część istoty ludzkiej; geografja zaś jest ge
neralnym opisem całości ziemi i ma ten sam stosunek do chorografji, jak malowanie ludzkiej
istoty w całości do malowania oka lub ucha“ . Z innych prac geograficznych pojawiają się:
J . Schoenera — „O pusculum geographicum “ (15 3 3 ), Sebastjana Franka — „K się g a świata, zwier
ciadło i wzór całej kuli ziem skiej“ (15 34 ). W reszcie w 154 4 ukazuje się najobszerniejsze dzieło:
„C osm ographia" Sebastjana M ünstera (148 9 — 15 5 2), które zostało później przetłumaczone
na wiele języków i doczekało się 44 wydań. D zieło to było szeroko rozpowszechnione i przez
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przeszło sto lat stanowiło podstawę nauczania geografji. Późniejsze, licznie pojawiające się, kosm ografje były przeważnie przeróbkami tego znakomitego dzieła M iinstera. N astępnie na arenę
niemieckiej geografji wstępuje gdańszczanin, F ilip Cluverius (15 8 0 — 1622), który po odbytych
podróżach opublikował dwie prace: „G erm ania A ntigu a“ (16 16 ) i „Italia et Sicilia A ntigua“
(16 22). D zięki tym znakomitym dziełom Cluverius uchodzi za założyciela geografji historycznej.
Jego główne sześciotomowe dzieło: „W stęp do geografji uniw ersalnej“ zostało wydane dopiero
po jego śm ierci w 1624 roku. W dziele tem stara się on rozróżnić geografję od chorografji,
lecz Z sześciu tomów tylko jeden poświęcił ziemi w ogólności, a pozostałe zawierają „chorofję i topografję nie za oddzielne
grafję“ , t. j. opisy poszczególnych
nauki, lecz jedynie za poszcze
krajów. Cluverius nie zna je
gólne
części
całości.
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W X V I I wieku w ypro
ka, to też ziemia jest
^
dla niego ośrodkiem
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wód. N ajw ię
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majątku ro
posiadały redzinnego, Vagjonalne opi
renius
zm u
sy.
Nathaniel
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Carpenter (158 9
wczesnej młodo
— 1628),
autor
ści ciężko praco
pierwszej angielskiej
wać dla zdobycia
geografji
naukowej
chleba. W roku 1649
„G eo grap h y
delineated
ukazała się jego pierwsza
forth in T w o Bookes“ , dość
większa praca „O pis pań
ostro występuje przeciw panują
stwa japońskiego“ . W krótce pó
cym wówczas podziałom i uważa Część giobusu Schoenera. źniej wydał on rozprawę „O rekosmografję, geografję, chorograligji Japończyków “ .
D zieło to,
pomimo niewielkiej objętości, zjednało mu wielkie uznanie, gdyż dzięki oryginalności
i samodzielności ujęcia tematu dało ono początek geografji religij. W 16 50 roku uka
zuje się najobszerniejsze dzieło Vareniusa „G eo g rafja G en eralis“ . Czego w starożyt
ności nie dokonali ani Ptolem eusz, ani Strabon, a w późniejszych czasach ani M ünster,
ani Cluverius, to stworzył w niebywale krótkim czasie ten bardzo uzdolniony m łodzie
niec. W tem tak dużo obiecującem dziele znajdujem y zespolenie poszczególnych um iejęt
ności. Rozróżnia on własności kosmiczne, ziemskie i ludzkie, a więc dziś nazwalibyśm y to
geografją astronomiczną, fizyczną i geografją człowieka. Po tem dziele miał ukazać się drugi
tom, lecz pozostał niedokończony ze w zględu na przedwczesną śm ierć Vareniusa, która
nastąpiła w roku 16 50. Varenius, który był jednym z największych geografów, um arł w naj
większej nędzy, mając zaledwie 28 lat. Dzieło jego stało na zbyt wysokim poziomie dla
współczesnych i nie było należycie ocenione. D opiero N ewton poznał jego praw dziw ą wartość
i, pełen podziwu, na nowo je w ydał. Później przetłum aczono je na wiele języków europejskich
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Mapa Nowego Świata według Sebastjana Münstera.

i przez bardzo długi czas stanowiło ono wzór wszelkich prac geograficznych. W kilkadziesiąt lat
po śmierci Vareniusa ukazało się znakomite dzieło geograficzne Józefa de Acosta p. t. „H istorja
naturalna In d yj". M im o że dzieło to dawało doskonały obraz Nowego Św iata, nie może być
postawione na jednej płaszczyźnie z pracami Vareniusa, które były głębsze i bardziej oryginalne
w ujęciu zagadnień geograficznych. Szereg nowych zagadnień usiłuje rozwiązać Atanazy K ircher
( 1 6 0 1— 1680). B ył on filozofem i geografem. W dziele „M un du s subterraneus“ (1664) traktuje on
nietyle o wnętrzu ziemi, ile o kształtach powierzchni. O ile Varenius śmiało szedł naprzód
w swych zapatrywaniach, o tyle K ircher zachował jeszcze dużo poglądów ze średniowiecza.
Tak np. sądził, że Bóg stworzył ogniste jądro ziemi w tym jedynie celu, aby wnętrze nie krze
pło i nie utraciło zdatności do wytwarzania metali, zarazem mniemał, że ma ono służyć za
miejsce pobytu dla zmarłych grzeszników. M im o wszystko dzieło to posiadało wiele nowych
i wartościowych poglądów; zawierało ono również pierwszą mapę prądów morskich. Z poglą
dami średniowiecza ostatecznie zrywa duński uczony, Mikołaj S te n so n (i6 38 — 1687), który do za
gadnienia ukształtowania i dziejów ziemi zabiera się po raz pierw szy Z wielką erudycją i jasno
ścią.^ Stara się on objaśnić budowę warstw skalnych i wykazać ich powstawanie.
Jeszcze pod koniec X V wieku zachowały się w kartografji przeżytki biblijnych poglądów na
ukształtowanie ziemi. Św iadczy o tem najlepiej mapa F ra M aura. Jednakże na tej mapie już
dość wyraźnie są zaznaczone prawie wszystkie odkrycia, poczynione za czasów Henryka Żeglarza;
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jest ona naogół jedną z najlepszych prac kartograficz
nych z epoki, poprzedzającej wielkie odkrycia geogra
ficzne. W raz Z odkryciem Nowego Św iata datuje się
znaczny postęp w kartografji, który rozpoczyna się
od popraw y konturów lądów i w ysp w nowych w y
daniach map Ptolem eusza. Pojawia się również sze
reg nowych map, jak np. portulano Juana de la Cosa
(1500), mapa hydrograficzna, tak zwana „C harta M a
rina Portugalen ium “ ( 1 5 0 1 — 1504), mapa Bernarda
Sylvaniego z 1 5 1 1 roku i in. W połowie X V I stulecia,
po dokonaniu wielu odkryć, mapy stare już nie odpo
wiadały rzeczywistości i powstała konieczność radykal
nej ich przeróbki, zgodnie z nowozdobytemi wiadom o
ściami geograficznem i. W pierwszej połowie X V I
wieku głównym ośrodkiem rozwoju wiedzy geogra
ficznej i kartografji stają się N iem cy. Pod koniec X V
wieku Peurbach i jego uczeń Regiom ontanus zakła
dają w Niem czech nową szkolę kartograficzną. Zbie
rali i poprawiali oni obserwacje astronomiczne Ptole
meusza i wydawali „efem eryd y“ , któremi posługiwał
się K olum b podczas swych podróży. Z wielu sławnych astronom ów, których ta szkoła wydała, na
czołowe m iejsce w ysunęli się Jan W erner i Piotr Apian. D o poprawy prac kartograficznych przyczy
nił się i Behaim , uczeń Regiom ontanusa, który wykonał, jak już wspom nieliśm y, najlepszy wów
czas globus świata, prostujący zupełnie mylne poglądy Ptolemeusza na kształt i wielkość
Afryki. M arcin W aldseem üller pierw szy uwzględnia przy rysowaniu map odkrycia Kolum ba,
zaznaczając je na swym globusie, pochodzącym z roku 15 0 7 , w postaci dużej w yspy. Od tego
czasu Am eryka pojawia się na wszystkich mapach, chociaż pod różnemi nazwami i w bardzo
różnorodnych formach. T ak np. na mapie R uyscha (1508) Am erykę Południową przedstawiono
jako osobną masę lądową, a wybrzeża A m eryki Północnej jako zlewające się z wybrzeżam i wschod
niej Azji. W edług globusu Schoenera, wykonanego w roku 15 2 0 , kontury N ow ego Św iata są
jeszcze bardzo zniekształcone. L ecz już w jego ostatnim globusie (15 2 3 ) Am eryka Północna
nabiera bardziej istotnych form i jest oddzielona od A zji przez wąską i długą cieśninę. M im o to
stara koncepcja o łączności Am eryki z A zją utrzym ała się przez wiele następnych lat, jak o tem
wyraźnie świadczy mapa Ptolem eusza z 1548 roku, na której Am eryka Północna łączy się z Azją,
a ta znów na północy przez Labrador i Grenlandję łączy się z północną częścią Europy. N aj
bardziej zasłużonym kartografem i geografem tego okresu był niewątpliwie Sebastjan M ünster.
Jego wielkie dzieło „C osm ographia“ zawierało wiele map geograficznych, wnoszących dużo
zmian w ówczesne pojęcia kartograficzne. D u ży krok naprzód przedstawia mapa świata M ünstera
z roku 15 3 2 . N a tej mapie nie znajdujem y już fantastycznie dużego kontynentu południowego,
a kształty N ow ego Św iata nabierają realniejszych i praw dziw szych form . W obrębie Nowego
Świata zaznaczone są dwie cieśniny, rozdzielające go na północy i na południu. W tym samym
mniej więcej czasie panowały różne koncepcje w stosunku do kontynentu am erykańskiego. Zw o
lennicy lądowej koncepcji, w edług której A m eryka stanowiła jedynie duży półwysep A zji,
nadal twierdzili o „ T e rra tripartita", t. j. o ziemi podzielonej na trzy części, gdy inni w idzieli
w Am eryce nową, odrębną, czwartą część świata i głosili o „T e rra quadripartita“ . D o zakorze
nienia się tej drugiej koncepcji w znacznym stopniu przyczynił się M ünster. N a późniejszych
mapach Am eryka występuje już jako osobna część świata, jak o tem może św iadczyć chociażby
Geegx. powsz.
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mapa Gilberta z 15 76 roku i anonimowa
mapa z X V I wieku, znajdująca się w m u
zeum w W enecji, na której jednakże za
chowuje się jeszcze kontynent południowy.
W początkach X V I I stulecia ośrodek
kartografji przenosi się do Flandrji. Uczeni
szkoły flam andzkiej opracowali zupełnie
nową technikę, dzięki czemu kartografja
zamieniła się w sam odzielną sztukę. Bardzo
duży postęp zrobiły polo we zdjęcia triangu
lacyjne. W 16 15 roku holenderski uczony
Snellius określił łuk ziemi pom iędzy Alkamarem i Bergen, ściśle odm ierzając jedną
linję podstawową i wykonując dalej pom iary
drogą triangulacji. Ptolemeusz zwykle umie
szczał położenie miejsca na osobnych ta
blicach, w nowych jego wydaniach postę
powano tak samo. H olenderscy kartogra
fowie odstąpili od tego zwyczaju i dla
ustalenia ustosunkowania przestrzennego za
częto opierać się na mapie. Rozmieszczenie
zaś lądów i mórz, które przedtem było przed
miotem oderwanej teorji, obecnie zostaje
ustalone drogą obserwacyj i pomiarów. W ybitnem i cechami, charakterystycznem i dla roz
woju kartografji w tym okresie, b y ły : 1) wprowadzenie m etody triangulacyjnej, 2) wynale
zienie rzutu odpowiedniego dla nakreślenia na mapie całego świata, 3) zbieranie i popra
wianie astronomicznych rejestrów, 4) dokładny pom iar stosunkowo małych obszarów, 5) koor
dynacja istniejących map dla stworzenia nowych map świata. Flam andzka szkoła i założy
ciele jej wywołali bardzo znaczne postępy w kartografji i zrobili wiele dla uwolnienia jej
od ptolemeuszowskich błędów. N a czele ówczesnej kartografji staje G erard M ercator,
a właściwie K ram er ( 1 5 1 2 — 1594). M ercator, urodzony w Rupelm onde we Flan drji, studjował w Louvain, gdzie spotkał Gem m ę Frisiusa, a później był uczniem Apiana. Z pomocą
Frisiusa założył on w Louvain geograficzny zakład do w yrobu astronomicznych instrum en
tów i kreślenia map. W okresie 15 3 7 — 40 dokonał on pom iarów Flan drji, na podstawie
których w ydał pierwszą szczegółową mapę. W roku 15 3 8 M ercator w ydał pierwszą swoją mapę
świata, która wykazuje jeszcze dość silny w pływ Ptolem eusza. W 15 5 2 roku powołano go na
katedrę kosmografji w D uisburgu, a w dwa lata później w ydał mapę Europy, w której zaznacza
się wyraźnie wyzwolenie z pod w pływu poglądów ptolemeuszowskich. Największem dziełem
M ercatora była wielka mapa świata, wydana w roku 1568 i przeznaczona dla żeglugi. W mapie
tej są dwie bardzo ważne cechy charakterystyczne. Po pierwsze mapa ta jest nakreślona w nowym
prostokątnym rzucie, który zachowuje poprawny kształt dla małych obszarów i daje wierne kie
runki. Zm odyfikowany stożkowy rzut Ptolemeusza był odpowiedni dla m apy E urop y, lecz nie
dla świata, gdyż w znacznym stopniu zniekształcał półkulę południową. Ponadto globularne
rzuty szkoły niemieckiej powodowały wielkie wykrzywienia i nie dawały poprawnych kierunków.
T en właśnie brak z korzyścią dla żeglarzy został naprawiony przez to, co jest teraz zwane rzutem
M ercatora. Przyjął on za podstawę prac kartograficznych stożek, przecinający kulę wzdłuż dwóch
równoleżników, symetrycznie obranych. Sam M ercator kreśli w tym rzucie w 15 5 4 roku wielką
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Anonimowa mapa świata 2 X V I stulecia.

mapę E uropy, która w roku 15 7 2 doczekała się powtórnego wydania. Zastosowanie tego rzutu
dało możność wygodnego przeglądu szerokości i długości geograficznych, a ponadto posiadało
dla żeglugi nieocenione korzyści. O lbrzym im krokiem naprzód była zamiana „róż“ na mapach
kompasowych przez siatkę geograficzną. M ercator wykonał też szereg globusów. N a kilka lat
przed swą śm iercią zaczął on przygotow ywać atlas, ze szczegółowemi opisam i do każdej mapy.
U m arł jednakże w 1594 roku, a jego dzieło zostało ukończone przez jego syna Rum holda w 1595 r.
Dzieło M ercatora kontynuowali H ondjusz i Janson, którzy dodawali do jego atlasu nowe mapy,
wobec czego w roku 16 5 3 składał się on już Z sześciu tomów in folio o 4 5 1 mapach. Ponadto
Hondjusz od roku 1605 w ydaw ał mniejsze atlasy p. n. „A tlas M in o r“ . W ten sposób Jodocus
Hondjusz, szwagier Rum holda M ercatora, godnie kontynuował tradycję rodzinną. Prócz w yda
nia atlasów, jest on znany z m apy świata (159 5), która po raz pierw szy wskazała szlak podróży
D rake’a naokoło św iata. N a tej m apie, podobnie jak i u M ercatora, zostały wykazane kontynenty
na północy i na południu.
D rugim najw ybitniejszym przedstawicielem szkoły flam andzkiej był Abraham Orteljusz,
właściwie Ortels ( 15 2 7 — 1598). Pochodził on z A ntw erpji, w młodości dużo podróżował, a w 15 70
roku w ydał obszerny atlas geograficzny p. t. „T h eatru m orbis terrarum “ . Atlas ten w pierwszem
wydaniu składał się z 70 map, a w drugiem — z 15 9 5 r. zawierał ich przeszło 100. Stary i N ow y
Św iat zostały przedstawione ze wszystkiem i szczegółami, chociaż konfiguracja ich wybrzeży
jeszcze niezupełnie odpowiadała rzeczywistości. W tym czasie przypuszczano istnienie dużych
lądów na północy i południu, przeto zostały one wykazane i na m apach O rteljusza. M im o tych
błędów, atlasy Orteljusza przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju w iedzy geograficznej,
a marynarze X V I i X V I I wieku korzystali prawie wyłącznie z jego map. Ponadto Orteljusz
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wydal w 15 7 8 roku ob
szerną pracę p. t. „S y nonymia
geographica ,
przedstawiającą słownik
geograficzny. Jako jego
konkurent wystąpił w ro
ku 16 55 W . J . Blaeuw,
którego atlas (Atlas magnus) zawierał 372 mapy.
Szkoła flamandzka wkrót
ce osłabła i stopniowo do
szła do upadku. N a ma
pach kartografów szko
ły flamandzkiej kontury
większej części Europy,
Azji, A fryki i Am eryki
już mniej więcej zbliżają
się
do rzeczywistości;
najsłabiej
przedstawiały
Mapa świata według Ptolemeusza w wydaniu 2 1548 roku.
się okręgi podbiegunowe,
które w owe czasy prawie
zupełnie były niezbadane. Tak np. na wielu mapach wykazywano, że A zja na północ od
Am eryki sięga aż do Grenlandji. Pomiędzy tym lądem podbiegunowym i Am eryką umieszczano
wąską cieśninę, której wówczas jeszcze nie odkryto, lecz której istnienie przypuszczano, ponie
waż ona miała tworzyć pożądane północno-zachodnie przejście do brzegów A zji. Pom iędzy Azją
i Am eryką przedstawiano również cieśninę na miejscu obecnej cieśniny Beringa. Cieśnina ta
nosiła nazwę Stretto di Anian. Francuskie i angielskie firm y kartograficzne zajęły wówczas pierw 
sze miejsce. W drugiej połowie X V I wieku pojawiają
się mapy w większości krajów zachodniej Europy.
Z tych map najbardziej godne uwagi są: Gastoldego mapa Hiszpanji (1544), Filippa Apiana —
mapa Bawarji (1568), L a Guillotiera — mapa Fran
cji ( 16 13 ) i in. W X V I wieku wykonano szereg map
i w Anglji, z których wyróżniły się: mapa Szkocji
T . Ponta (1608), mapa W. Brytanji — J . Speeda
(16 10 ) i inne. Na szczególną uwagę zasługuje mapa
świata, wykonana przez E . W righta w roku 1600, jako
jedna z pierwszych prób zastosowania w Anglji rzutu
M ercatora. Ciekawy jest ten fakt, iż przypuszczalne
lądy na północy i południu nie są na tej mapie zazna
czone ; wybrzeża Nowego Świata posiadają dokładniej
sze kontury, niż na wszystkich innych ówczesnych
mapach. Mniemane kontynenty wciąż jeszcze wyzna
czano, nadając im różnorodne form y i wielkość, tak
np. na mapie D e W itta z 1700 roku występują one
zupełnie wyraźnie.
Gerard Mercator.
W X V I I I wieku w pracach kartograficznych czo-
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łowe miejsce zajmuje Francja. X V I I i X V I I I stulecia
zupełnie słusznie nazywają okresem pomiarów, które
w dużym stopniu zawdzięczamy francuskim uczonym.
Dzięki ustalonej przez Snelliusa metodzie triangu
lacyjnej, określenia odległości, sposoby pomiarów
topograficznych i kreślenie map otrzym ały niebywałą
dotychczas ścisłość. W związku z zaczętą pracą po
miarów poruszano kwestję kształtu i wielkości ziemi.
Jan Riche w 16 72 roku zrobił w Cayenne w Am eryce
Południowej ważne obserwacje, że paryskie wahadło
sekundowe waha się tam zbyt wolno i powinno być
skrócone 0 2 % mm. Obserwacja ta kazała przypu
szczać, że ziemia ma form ę elipsy, jak to już dawniej
twierdził Newton i inni. Pom iary, dokonane w latach
17 3 5 — 174 3 w Laplandji i Peru, mające na celu
sprawdzenie tego przypuszczenia, potwierdziły się.
Osiągnięte w tym sam ym okresie postępy astronomji
pozwoliły na większą ścisłość przy określaniu szeroko
ści i długości geograficznej, przyczyniając się do ogól
nego postępu kartografji, głównie we Francji, która
wówczas w tej dziedzinie przodowała. W dziedzinie
francuskiej kartografji szczególnie wielkie zasługi mają
Abraham Orteljusz.
W ilhelm Delisle (16 7 5 — 1726) i J . B . D ’Anville
(16 9 7— 178 2). D elisle i jego ojciec K laudjusz wykonali 19 map krajów pozaeuropejskich,
19 map Europy, 30 map Francji i krajów sąsiednich oraz 16 map, poświęconych starożytnej
i średniowiecznej geografji. W szystkie te mapy wyróżniały się nietylko prostotą swego zewnętrz
nego w yglądu, lecz w ykazyw ały jednocześnie duży zm ysł krytycyzm u ich autorów, gdyż
wszystkie wątpliwe fakty i niezbadane obszary ziemi były pozostawione w postaci białych plam.
Treść tych map była oparta na sum iennem przestudjowaniu wszystkich dostępnych źródeł.
Prócz astronomicznych określeń miejsc, wyzyskali oni wszystkie fakty, zebrane przez żeglarzy
i opisywane w literaturze podróżniczej. D ’Anville, który w bardzo m łodym wieku otrzymał
tytuł królewskiego kartografa, był niemniej twórczy na polu kartografji. Z ważniejszych jego
prac wskażemy na duży ogólny atlas „A tlas general“ , atlas Chin, atlas starożytnej geografji, oraz
wielką mapę A fryki. N aogół w ydał on przeszło 200 atlasów i map. N a polu francuskiej kartografji
zajęła jedno z pierw szych miejsc również i rodzina Cassini. W roku 1669 Picard w ym ierzył łuk
południka między Paryżem i Am iens. Pom iary południka kontynuował dalej Jan Cassini (16 2 5 —
17 12 ). W 1682 roku pod redakcją Cassiniego w yszła mapa świata „Planisphere terrestre“ , na
której nietylko długość morza Śródziem nego, lecz także i poszczególne lądy były doprowadzone
do ich praw dziw ych wym iarów , wobec czego otrzym ały one prawie taki sam w ygląd, jak na ma
pach współczesnych. N astępnie kontynuatorem rozpoczętych prac był jego syn, Jakób (16 7 7 —
1756), i wnuk, Cesar Cassini de T h u ry ( 1 7 1 4 — 1784), który doprowadził ten pom iar aż do D u n 
kierki i Callioure. W roku 17 3 3 Akadem ja Um iejętności na wniosek Cassiniego rozpoczęła pracę
geom etrycznego opisania całej Francji. B yła to ogromna praca na polu geografji i wym agała
wielkich nakładów i środków m aterjalnych. Cassini um arł w 178 4 r., a pracę doprowadził do
końca jego m łodszy syn, Jakób D om inik (17 4 8 — 1845), tak, iż w roku 17 9 3 ukazało się to olbrzy
mie dzieło kartograficzne p. t. „C arte géom étrique de la Fran ce“ w skali 1:8 6 .4 0 0 , składające
się z 184 arkuszy.

278

STAN ISŁAW NOWAKOWSKI

Mapa świata według Orteljusza.

W X V I I I wieku zaznacza się ożywienie na polu kartograficznem i w R osji. W roku 1739
utworzono, z inicjatywy zaproszonego z Paryża astronoma Józefa D elisle’a, Departam ent G eo
graficzny, który specjalnie opracowywał zagadnienia kartograficzne. Akadem ja N auk przy pomocy
matematyków i astronoma Leonarda Eulera doprowadziła sprawę pom iarów R osji do pomyślnego
końca, co umożliwiło wydanie pierwszego atlasu cesarstwa rosyjskiego w 17 4 1 roku. M im o
pewnych błędów i niedociągnięć, atlas ten może być śmiało postawiony na poziomie najlepszych
ówczesnych atlasów europejskich.
W X V I I I wieku budzi się myśl geograficzna i rozpoczyna praca kartograficzna i na D a 
lekim Wschodzie, mianowicie w Japonji. Za ojca japońskiej geografji i kartografji można uważać
Ino Czukei (17 4 5 — 18 2 1). Dzieciństwo jego upłynęło w biedzie i ciężkiej pracy. Później dorobił
się on znacznego majątku i, będąc już w starszym wieku, postanowił uskutecznić swe marzenia
i oddać się całkowicie pracom kartograficznym . M ając już 50 lat, Czukei przybył do Jedo, ów
czesnej stolicy Japonji, gdzie rozpoczął usilnie uczyć się astronomji i kartografji u słynnego uczo
nego Takachasi Sakuzaemon. Po kilku latach nauki Czukei złożył podanie do w yższych władz
z prośbą o zezwolenie dokonania pomiarów i zrobienia map państwa japońskiego. W kwietniu
1800 roku zezwolenie to otrzymał i 56 letni starzec z młodzieńczą energją przystąpił do uciążliwej
pracy. Historja kartografji nie zna podobnego faktu, aby ktoś w tak późnym wieku, z tak gorącym
zapałem i z takiem samozaparciem się przystąpił do pracy kartograficznej, jak to uczynił Czukei.
Od chwili otrzymania zezwolenia, aż do samej śm ierci, która nastąpiła w 18 2 1 roku, Ino Czukei
Z bardzo skromnemi instrumentami objeździł łodzią, lub przeszedł pieszo większą część kraju,
robiąc pom iary, szkice i notatki. Niezmordowana praca dała nadzwyczajne wyniki i w przededniu
jego śm ierci olbrzym ia mapa Japonji p. t. „D a i N ippon enkai dzissoku dzen-su" (K om pletne mapy
Wielkiej Japonji, wykonane na podstawie pomiarów) została skończona. D o tych map były
dołączone opisy w 13 tomach. Trudno nawet uwierzyć, iż tak olbrzym iej pracy dokonał tylko
jeden człowiek, pełen miłości dla kraju i obranego celu.
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Mapa świata według Wrighta.

O k res

k a p ita łu

p r z e m y s ło w e g o .

Prawa dziejowego rozwoju, dzięki którym ustrój gospodarczy ludzkości przechodził wiele najroz
maitszych form , są niezłomne. Feudalizm , który panował w ciągu wielu stuleci, przechodził, jak
już zaznaczyliśm y poprzednio, różne fazy swego rozwoju. Z feudalizm u wyłania się ustrój kapi
talistyczny. Pierwotną form ą kapitału jest kapitał handlow y; równie stary jest kapitał lichwiarski.
W miarę rozwoju w ym iany, kupiec, posiadacz kapitału pieniężnego, odgryw a coraz większą
rolę w ramach starego gospodarstwa naturalnego. On to właśnie zaopatruje feudalnych panów
w różnego rodzaju przedm ioty zbytku i potrzebne im pieniądze. Po dokonaniu wielkich odkryć
geograficznych, a szczególnie po dokonaniu odkrycia A m eryki i nowej drogi do In dyj, handel
doznał wspaniałego im pulsu do dalszego rozwoju. Europa została zalana bogactwam i, które
zdobywali awanturnicy w nowoodkrytych krajach przy pom ocy oszukańczego handlu, wyzysku
1 grabieży. Angielski historyk W . Howitt w ten sposób pisze o system ie wzbogacania się ówczes
nego kupiectw a: „Barbarzyńskie i haniebne okrucieństwa, popełniane przez tak zwane narody
chrześcijańskie w każdej okolicy świata i nad każdym ludem , który udało się im ujarzm ić, nie
znajdują rów nych sobie przykładów w żadnej epoce dziejów świata, u żadnego szczepu, cho
ciażby najdzikszego, najciem niejszego, najokrutniejszego i najbezw stydniejszego“ . L w ia część
bogactw, płynących z nowoodkrytych krajów, dostawała się do rąk wielkich kupców, którzy roz
porządzali w łasnem i statkami i liczną załogą, odważną, ale również nieznającą żadnych senty
mentów i skrupułów w wyborze środków zdobywania bogactw i ujarzm iania „d zik ich “ ludów.
Jednocześnie z rozwojem handlu wzrasta i lichw iarstw o. W ielcy panowie feudalni, królowie
i rządcy ówcześni coraz bardziej odczuwali potrzebę pieniędzy. Przepych i nadm ierny zbytek
dw orów oraz nieustanne w ojny pochłaniały olbrzym ie sum y pieniędzy. W ten sposób wytwarzało
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Mapa świata według De Witta.

się podłoże dla ożywionej działalności lichwiarskiej. Lichw iarski i handlowy kapitał coraz bar
dziej i głębiej przenikał w życie feudalnego społeczeństwa, osłaniając i rujnując jednocześnie
podstawy feudalizmu. Nowe odkrycia i rozszerzenie posiadłości kolonjalnych nietylko wzboga
ciły kupców, ale również rozwinęły rynki zbytu dla przemysłu europejskiego. Stare źródła zao
patrzenia stają się niewystarczające. Drobna wytwórczość rzemieślnicza mogła dostarczać
jedynie bardzo ograniczonej ilości produktów, wystarczających jedynie dla rynku miejscowego.
W miarę obejmowania przez handel coraz większych i odleglejszych rynków zbytu, powstaje
potrzeba znacznego rozszerzenia wytwórczości. M asowy zbyt wym agał masowej produkcji,
opartej na wielkim kapitale, gdyż drobna wytwórczość była bezsilna. Stopniow y więc rozwój
stosunków gospodarczych powoduje przejście od drobnej wytwórczości rzemieślniczej i domowej
do wytwórczości fabrycznej, która nabiera charakteru wytwarzania produktów na sprzedaż.
U podstaw więc noworozwijającej się form y gospodarczej znajduje się wytwórczość towarowa.
W ten sposób, równolegle z kapitałem handlowym , powstaje kapitał przem ysłowy w istotnem
znaczeniu tego słowa, t. j. kapitał, przeznaczony do ulokowania w przem yśle. Rozwój w ytwór
czości kapitalistycznej, pojawienie się z niepozornych początków wielkiego przem ysłu fabrycz
nego, banków, giełd, towarzystw handlowych, wielkich miast handlowych i ośrodków przem y
słowych, doprowadza do tak silnego utrwalenia się panowania kapitału, że rozsadza on ramy
feudalnego ustroju i doprowadza do zapanowania nowych form ustroju gospodarczego. Stare
form y stały na przeszkodzie do rozwoju nowych stosunków w ytw órczych; stan trzeci — burżuazja,
coraz bardziej nabierająca siły, zabrała się do obalenia stanów uprzywilejowanych przez układ
feudalny i do utwierdzenia panowania własnych interesów klasowych. Rewolucje burżuazyjne
wybuchały w wielu państwach Europy w X V I I i X V I I I wiekach w różnych formach, z różną
siłą i zakończyły się klęską feudalnego ustroju. Od tego czasu państwa te szybkiem i krokami
zdążały od państw feudalno-rolniczych d o . burżuazyjno-przem ysłowych. „F ab ryk i i ośrodki
przemysłowe — powiada M . Beer — piętrzyły się i tłoczyły w miejscach dawnych wiosek i ci
chych gmin w iejskich“ . Skutki powstałego nowego ustroju gospodarczego były olbrzym ie i stały
się podwaliną nowego układu społecznego. Zm ieniły się form y wytwórczości, a wraz Z niem i
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i form y ustroju politycznego, pojawiły się nowe poglądy społeczne, nowe walki klasowe, zapano
wała nowa polityka gospodarcza i kolonjalna, co ze swej strony w płynęło na im pulsy, jakie kiero
wały dążeniami do nowych odkryć i nadawały również charakter badaniom geograficznym.
D la tych, którzy w X V I i X V I I — i na początku X V I I I wieku kierowali polityką handlową,
kolonje były dostawcami różnorodnych produktów. K olonje, jako rynki zbytu dla powstającego
europejskiego przem ysłu, miały początkowo bardzo małe znaczenie, przeto młoda burżuazja
nie wykazywała większego zainteresowania ani kolonjami, ani nowemi odkryciam i geograficz
nemu Pod w pływem nowych zmian w układzie życia gospodarczego, we wszystkich tych pań
stwach, które całą swą uwagę skierowywały na zdobycie nowych kolonij i dróg handlowych,
zapanował w połowie X V I I wieku spokój. Zdawało się, że żądza złota, srebra i korzeni, dla zdo
bywania których przelano niemało krwi i czyniono niezliczoną ilość najrozmaitszych gwałtów,
została zaspokojona. Spokój ten odbija się i na badaniach geograficznych, gdyż w okresie od 1648
do 1770 odbyto zaledwie kilka podróży. Okres ten ogarnia przełom owy czas, kiedy stare feudalne
podwaliny padają, a na arenę dziejową wstępuje nowa siła gospodarcza w postaci młodej burżuazji.
Pod w pływem burżuazji powstaje zupełnie nowa polityka kolonjalna. Rozw ijający i potęgujący
się przem ysł potrzebował kolonij, jako rynku zbytu dla swej wzrastającej wytwórczości i jako
źródła najrozmaitszych surowców. T e nowe potrzeby w ym agały dokładnej znajomości poszcze
gólnych krajów. Dzięki takim warunkom podróże nabierają charakteru nietylko odkrywczego,
lecz badawczego. Powstaje wówczas now y typ podróżnika-badacza. Dzięki więc tym warunkom
wytwórczym badania geograficzne w tym okresie nabierają zupełnie odmiennego charakteru;
awanturnicy, konkwistadorzy, korsarze znikają z pola geograficznego, a pojawia się podróżnikbadacz, Z naukowem przygotowaniem dla wypełnienia sw ych celów.
Polityka kolonjalna poprzedniego okresu sprowadzała się głównie do grabieży, rozboju,
niesłychanego ucisku ludności podbitych krajów, oszustw, bezgranicznego w yzysku i wreszcie
do handlu niewolnikami, co przyjęło barbarzyńskie form y. Natom iast polityka kolonjalna kapi
talizmu przybrała zupełnie inne form y i dążyła do racjonalnej eksploatacji bogactw naturalnych,
do eksploatacji ludności kolonij, lecz nie drogą grabieży i ucisku, lecz drogą wytwarzania z nich
odbiorców wyrobów przem ysłowych. „Przem ysłowiec-kapitalista — powiada K . K autsky —
nie ma żadnego celu w gnębieniu i wszystkich okrucieństwach. On szuka w kolonjach odbiorców ;
nic nie może poczynić ani z nieszczęśliwymi niewolnikami, nieposiadającymi w ręku gotówki,
ani z głodnym i wieśniakami, opadającym i na siłach pod brzemieniem podatków, ani z naiwnemi
dziećmi przyrody, gotowemi za marne grosze oddać najbardziej cenne produkty; nikt z nich
bowiem nie posiada środków na kupno jego tow arów “ . Racjonalna eksploatacja bogactw wymagała
przeprowadzenia dogodnych dróg komunikacyjnych, założenia ośrodków administracyjnogospodarczych, stworzenia opieki nad ludnością, a to wszystko wymagało ze swej strony wszech
stronnej znajomości krajów, opartej na dokładnych pomiarach i badaniach geograficznych i geo
logicznych. Stworzenie pojemnego rynku wym agało dalej znajomości życia tubylczej ludności, jego
zwyczajów i potrzeb, co stało się im pulsem do badań etnograficznych i gospodarczych. Odkrywca
i podróżnik minionego okresu był jedynie powierzchownym obserwatorem , zdobyw cą, przo
downikiem kapitału handlowego; głębsze studja nie interesowały go, a nad życiem ludności
tubylczej nikt z nich nie zastanawiał się poważniej, bo to nie było potrzebne dla kapitału handlo
wego. N ow y zaś ustrój kapitalistyczny stworzył zupełnie nowe i odmienne podwaliny dla geo
graficznej pracy badawczej. Pod koniec X V I I I wieku, jak łatwo przekonać się z załączonej mapy,
świat już był odkryty i znany w ogólnych zarysach, brakowało bardziej dokładnych i szczegóło
wych danych. N a tę więc stronę zwrócono głównie uwagę w okresie gospodarki kapitalistycznej,
dane te bowiem torowały drogę kapitalistom do zdobycia i ogarnięcia coraz to szerszych rynków
zbytu i panowania nad światem.
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Mapa postępu odkryć geograficznych.

Po rewolucji 1642— 89 Anglja staje się pierwszym krajem, gdzie kapitalizm spowodował
wielki rozwój przemysłu fabrycznego i floty morskiej. Anglja również pierwsza wstępuje na drogę
ekspansji kolonjalno-gospodarczej, co skierowuje ją na pole nowoczesnych badań geograficznych.
W tym celu organizuje ona w yprawy naokoło świata dla sprawdzenia istniejących wiadomości
i dla poszukiwania nowych ziem. Pierwszą ekspedycją tego rodzaju była wyprawa Johna Byrona,
który na dwóch statkach odpłynął od brzegów A n glji 2 1 czerwca 176 4 roku w kierunku Brazylji
i cieśniny Magellana. Byron spędził w podróży 23 miesięcy, w czasie których odkrył kilka nowych
wysp na oceanie Spokojnym . Po opłynięciu naokoło świata pomyślnie powrócił do Anglji. Trzeba
zaznaczyć, że była to pierwsza morska w yprawa, przedsięwzięta w celach naukowych. N atych
miast po powrocie Byrona do Anglji wysłano drugą w yprawę pod kierownictwem Samuela
Wallisa. Jed nym statkiem dowodził W allis, a drugim F ilip Carteret, który był jednym z najdo
skonalszych oficerów floty angielskiej. W yprawa ta wyszła na morze 2 1 sierpnia 1766 roku. Oba
statki zdążały najpierw razem na zachód, lecz po przejściu cieśniny M agellana burza je rozdzieliła.
Wallis przepłynął szczęśliwie ocean Spokojny i Indyjski i bez większych przygód powrócił do
Anglji, przebywszy w podróży 637 dni. O dkrył on kilka w ysp, m iędzy innemi T ahiti. Losy
Cartereta były nieco inne. Po silnej burzy, która rozłączyła go z dowódcą, statek był już silnie
nadwerężony, zapasy żywności i świeżej wody były więcej niż skromne. Powrót, ze względu
na stan pogody i statku, był niem ożliwy. Carteret w ięc zdecydował się iść naprzód, aby przedewszystkiem dotrzeć do w yspy Juana Fernandeza, gdzie spodziewał się dopełnić zapasu wody,
żywności, i przeprowadzić reparację statku. W czasie podróży ku tej w yspie dostał się w tak
straszliwą burzę, że zdawało się, iż rozszalałe fale zgniotą wątły statek i pogrzebią go na dnie
oceanu. Po kilku dniach burza ucichła i 10 maja Carteret dotarł do w yspy Fernandeza, gdzie
jednak nie znalazł spokoju, gdyż Hiszpanie bronili do niej dostępu. Tym czasem żywność
i woda tak wyczerpały się, iż oczekiwała ich wkrótce śm ierć głodowa. W tym czasie odkrył on
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niewielką w yspę Pitcairn, lecz i tu nie znalazł
słodkiej w ody, więc resztkami sił zmuszony
był płynąć dalej. W ybuchł szkorbut, zapasy
żywności w yczerpały się zupełnie, żagle były
porwane, przed w yprawą stała nieunikniona
Zguba. W reszcie 27 sierpnia dotarł do nieznaa*,
nej w yspy, nazwanej przez niego N ow ą Irlandją, gdzie znalazł wodę, żywność i upragniony
wypoczynek. N ie tracąc zbyt wiele czasu na
w ypoczynek i chcąc wyzyskać pomyślne w iatry,
% ; ¿jja*:
Carteret popłynął śmiało do Bataw ji. Droga
była nadzwyczaj trudna, pełna przygód, tak,
iż wyprawie niejednokrotnie groziły zagłada
i śm ierć. Przezwyciężając wszystkie trudności,
wyprawa powróciła 29 marca 1769 roku do
'
Anglji. D la wiedzy geograficznej przyniosła
ona sporą ilość nowych odkryć i wiadomości
o szeregu w ysp oceanu Spokojnego, a Carteretowi dała sławę śmiałego, zdolnego i ener
gicznego żeglarza.
Zgodnie z paryskim traktatem 17 6 3 roku,
Francja utraciła K anadę na korzyść A nglji. Ludwik Antoni Bougainville.
W tedy w ypłynął projekt założenia nowej fran
cuskiej kolonji na w yspach Falklandzkich, przesiedlający tam emigrantów francuskich z K anady.
Kolonja ta rzeczywiście dość szybko wzrastała liczebnie, lecz Hiszpanja, do której należały te
w yspy, zażądała wstrzym ania dalszej
kolonizacji.
Rząd francuski, chcąc uniknąć powikłań politycz
nych, postanowił wydelegować Ludw ika Antoniego
Bougainville’a, aby przekazał te kolonje komisa
rzowi hiszpańskiem u. W tym celu w 1766 roku
udał się Bougainville do w ysp Falklandzkich, gdzie
1
kwietnia oficjalnie przekazał francuskie k
Hiszpanji. Po załatwieniu tych form alności B o u 
gainville, zgodnie z otrzymanem i instrukcjam i, udał
się w podróż naokoło świata. W yprawa ta rozpoczęła
się 14 listopada w yjściem z Rio-de Janeiro. Po dwóch
tygodniach był on już u wejścia w cieśninę M agel
lana. M im o szalejącej burzy, Bougainville przepły
nął tę niebezpieczną cieśninę i szczęśliwie dotarł
do wód oceanu Spokojnego. Idąc w kierunku północno-zachodnim , dokonał on szeregu odkryć,
a m iędzy innemi odkrył nową grupę w ysp Salo
m onowych, a następnie, zwiedziw szy T ahiti, S a 
moa, N ow e H ebrydy i L u izjad y, po wielu p rzy
godach dotarł do półw yspu M alakkskiego, skąd
skierował się do ojczyzny. W drodze powrotnej odJames Cook.
wiedził w yspę M auritiusa (Isle de France) i 16 lu
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tego 1769 roku był już w porcie St. M ało. Opis
tej podróży, która trwała dwa lata i cztery mie
siące i obfitowała w bogaty plon geograficzny,
Został w ydany p. t. „D escription d'un voyage
autour du m onde...“ w roku 17 7 1 .
Pod koniec X V I I I wieku na polu badań
geograficznych pojawia się Jam es Cook, którego
imię zostało wpisane złotemi zgłoskami w dzie
jach rozwoju horyzontu geograficznego, jako jed
nego z najdzielniejszych żeglarzy świata. U ro
dził się on 27 października 172 8 roku w domu
biednego robotnika wiejskiego. Ojciec jego nie
mógł dać mu lepszego wykształcenia. Pró
bując różnych zawodów, wstąpił wreszcie, ma
jąc 18 lat, do marynarki, której poświęcił się
z całym zapałem i niewyczerpaną energją. M o
rze i swój zawód ukochał całą duszą. Dzięki
wrodzonym zdolnościom i pracowitości, braki
skromnego wykształcenia szybko wyrównał sa
mokształceniem, któremu poświęcał każdą wolną
chwilę. Pracowitość, zamiłowanie do marynarki,
Józef Banks.
wysokie zalety charakteru zwróciły na niego uwa
gę i Cook zaczął szybko w ybijać się. D o jego karjery przyczyniła się szczególnie wojna między Francją i Anglją. Cooka wysłano do K anady, gdzie
mu powierzono bardzo niebezpieczną i odpowiedzialną misję wykonania sondowań zatoki św. W aw
rzyńca tuż przed fortyfikacjam i francuskiemi. M łody Cook chlubnie wywiązał się z powierzonej mi
sji, co zdecydowało o jego dalszych losach i pozwoliło mu wkrótce w ybić się na wyższe stanowisko
oraz otrzymać zaszczytne misje. K ied y Cook liczył 40 lat życia, powierzono mu odpowiedzialną
wyprawę naukową, która miała za zadanie obserwowanie przejścia W enery przez tarczę słoneczną
i poczynienia szeregu innych obserwacyj geograficznych, które wówczas nadzwyczaj interesowały
rząd angielski. 26 sierpnia 1765 roku na statku „E n d eavou r“ Cook w yruszył z Plym outh w swoją
pierwszą podróż naukową. 13 września był już na M aderze, gdzie zaopatrzył się w żywność.
Z M adery skierował się do Rio-de Janeiro, dokąd przybył 13 listopada, a następnie po krótkim
postoju wyruszył dalej na południe i, okrążywszy przylądek Hoorn, przedostał się na ocean
Spokojny, czyniąc po drodze nowe odkrycia i korygując stare wiadomości. W śród członków
w ypraw y znajdował się zdolny astronom K arol Green, pjrzyrodnik Jó zef Banks i szereg innych
specjalistów. Zgodnie z planem, wyprawa udała się przedewszystkiem na wyspę Tahiti, gdzie
wybudowano obserwatorjum i poczyniono obserwacje nad W enerą. 13 lipca 1769 roku wyprawa
wyruszyła w dalszą podróż i w przeciągu 5 m iesięcy starannie badała w yspy, rozsiane w połud
niowej części oceanu Spokojnego. W tym czasie Cook odkrył grupę w ysp, które nazwał T ow a
rzyskiem u Stąd skierował się dalej na południe i 7-go października dotarł do północno-wschodniego wybrzeża N owej Zelandji, która od czasów Tasm ana (1642) była zupełnie zaniedbana
przez żeglarzy europejskich. Po bardzo dokładnem zbadaniu brzegów Nowej Zelandji, jej przy
rody i zwyczajów jej mieszkańców, Cook pożeglował dnia 3 1 marca 1770 roku na zachód w kie
runku Australji, którą wszechstronnie zbadał od strony wybrzeży i gdzie poczynił zupełnie nowe
i cenne odkrycia. Objąwszy wschodnią Australję, pod nazwą Nowej Południowej W alji, pod
panowanie Anglji, Cook pożeglował przez cieśninę Torresa na północ. Po wielu trudnościach
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i niebezpieczeństwach, ustaliwszy bardzo ważny i sporny wówczas fakt, że N owa Gw inea jest
samodzielną w yspą, a nie częścią kontynentu australijskiego, przybył do Bataw ji. Po dokonaniu
remontu statku udał się 27 grudnia w drogę powrotną. W czasie pobytu na Jaw ie Cook, Banks,
lekarz M onkhouse i wielu z załogi niebezpiecznie zachorowało. W drodze przez ocean Indyjski
stan ich zdrowia strasznie się pogorszył, kilku nawet umarło, a w tej liczbie i lekarz. Wpobliżu Przylądka Dobrej Nadziei zmarło 23 osoby, a wśród nich astronom G reen. Po krótkim
postoju na wyspie św. H eleny Cook powrócił 1 1 czerwca 17 7 2 roku do A n glji po 4 letniej podróży.
Chociaż podróż Cooka dała bardzo poważne wyniki pod względem zebrania cennych wiadomości
geograficznych, najważniejszy problem at o istnieniu wielkiego kontynentu na południu nie
został jednakże rozwiązany. D la rozwiązania tego zagadnienia rząd angielski postanowił wysłać
nową wyprawę z Cookiem na czele. W yprawa składała się z dwóch statków „R esolu tio n “ (400
tonn) i „A d ven tu re“ (300 tonn). W śród uczestników znajdowało się kilku w ybitnych uczonych,
a wśród nich przyrodnik John Forster wraz z synem Jerzym , pochodzący z rodziny szkockiej,
osiadłej w Tczew ie. Po powrocie z podróży Jerzy Forster był w latach 178 4 — 87 profesorem
Uniwersytetu W ileńskiego. W yprawa w yruszyła w podróż 13 lipca 17 7 3 roku, udając się do
Przylądka Dobrej Nadziei, a stąd skierowała się ku południo-wschodowi w poszukiwaniu
nieznanego lądu. Około 50° 40’ połud. szerokości natknęli się na pierwsze pływ ające lody. Idąc
wciąż na wschód, Cook w przeciągu 1x 7 dni przy fatalnej pogodzie przeszedł około 11.0 0 0 mil
mor. wzdłuż 6 oc południowej szerokości. Pogoda wciąż się pogarszała, a lody coraz bardziej
utrudniały żeglowanie. W obec groźnego niebezpieczeństwa zgniecenia okrętu przez lody, Cook
zawrócił od 67 15 połudn. szerokości ku N owej Zelandji. Po odpoczynku Cook pożeglował
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na południe, aby dokładnie zbadać część oceanu m iędzy
4 1° i 46’ południowej szerokości i jeszcze raz ponowić po
szukiwanie zagadkowego lądu. 27 stycznia 17 7 4 roku po
trzech miesiącach żeglugi Cook dotarł do 7 1 0 1 0 ’ połudn.
szerokości, lecz m usiał z powodu lodów zawrócić, stw ier
dziwszy, że na południu żadnego lądu niema, a jeżeli i znaj
duje się, to chyba gdzieś blisko bieguna i nie przedstawia
dla człowieka żadnej wartości. Po m iesięcznym pobycie
w Nowej Zelandji Cook skierował się do Am eryki, mając
na widoku poszukiwanie ziemi na południu od przylądka
Hoorn. Przy tej sposobności odkrył Cook w yspę Południo
wej G eorgji i szereg innych m niejszych w ysp. Stąd skie
rował się do Anglji, dokąd przybył 30 lipca 17 7 5 roku po
trzechletniej podróży. W yprawa ta przyniosła bardzo cenne
wiadomości dla wiedzy geograficznej, a co najważniejsze,
rozwiała starożytną legendę o południowych lądach.
D w ie pierwsze podróże Cooka odkryły zasłonę nad
wielu tajemnicami ziem południowej części oceanu Spo
kojnego. Wiele zagadek geograficznych kryła jeszcze w sobie północna część oceanu. Szcze
gólnie interesowało ówczesne um ysły zagadnienie cieśniny m iędzy A zją i Am eryką, łączą
cej ocean Spokojny z wodami mórz podbiegunowych. A b y w yjaśnić te zagadnienia, Cook
udał się dn. 12 lipca 1776 roku w nową podróż na dwóch statkach. Statkiem „R esolu tion “ do
wodził sam, a drugim : „D iso v ery “ dowodził kapitan Clerke. W ypraw a udała się najpierw
do Nowej Zelandji, a następnie skierowała na północ. W czasie tej podróży odkryto grupę
w ysp, która obecnie nosi nazwę Cooka i w ysp Hawajskich. Żeglując dalej, Cook skierował się
do w ybrzeży amerykańskich. Płynąc wzdłuż brzegów Am eryki Północnej, dotarł do półwyspu
Alaski. Następnie popłynął w stronę Kam czatki przez w yspy Aleutskie, i idąc wciąż na północ,
przedostał się jako pierwszy Z pośród żeglarzy europejskich przez cieśninę Beringa na wody
oceanu Lodowatego, dochodząc do 7 1 0 półn. szerokości. M asyw ne pola lodowe zagrodziły dalszą
drogę i Cook zmuszony był zawrócić na południe. 27 listopada 17 78 roku oba statki szczęśliwie
dotarły do w ysp Hawajskich. Cook nawiązał z tubylcam i dość przyjazne stosunki i wyprawa
pozostawała tu około trzech miesięcy. W przededniu w yjazdu nieoczekiwanie w ybuchł spór
między tubylcam i i m arynarzam i; chcąc go załagodzić, Cook udał się z nieliczną załogą dnia 14
lutego 1779 roku na brzeg, gdzie został napadnięty przez liczne bandy tubylcze i zamordowany
wraz Z towarzyszami. Ciało Cooka zostało rozszarpane i tylko jego części udało się uratować
i pochować z wielkiemi honorami w wodach tego oceanu, którego tajniki w ydarł dla ludzkości.
N ad statkami i załogą dowództwo objął Clerke i 22 lutego opuścił brzegi w ysp Hawajskich.
Skierował się do Kam czatki, a stąd ponowił próbę przedostania się na wody oceanu Lodowatego.
Po osiągnięciu 70° półn. szer. Clerke musiał z powodu lodów w rócić na Kam czatkę, gdzie w Petropawłowsku ciężko zachorował i umarł. Po jego śm ierci dowództwo objął porucznik Gore,
który pożeglował wzdłuż w ybrzeży Chin, Indyj i A fryki i szczęśliwie doprowadził wyprawę
do A nglji 4 października 1780 roku.
W X V I I I wieku rozmieszczeniem ziem na oceanie Spokojnym i ich bogactwami interesowały
się poza Anglją również Francja i Rosja. Rząd francuski postanowił zorganizować wielką wyprawę
morską, której dowództwo oddał w ręce zdolnego i doświadczonego żeglarza Jan a Franciszka
L a Perouse’a ( 1 7 4 1 — 1788). W ypraw a, składająca się z dwóch statków „ L a Boussole“ i „ L ’Astro
labe“ , udała się w podróż dnia 1 sierpnia 178 5 roku. L a Perouse zwiedził najpierw wybrzeże
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Szlak podróży L a Perousea.

Brazylji, a następnie, okrążywszy przylądek Hoorn, pożeglował na północ. O dwiedziwszy w yspy
Wielkanocne i Hawajskie, L a Perouse skierował się ku brzegom Am eryki Południow ej; po pew
nym czasie zawrócił na zachód i 5 lutego 17 8 7 roku dotarł do M acao. Po krótkim odpoczynku
wyprawa ponownie udała się na północ, badając wybrzeża Chin, Form ozy i Japonji. Następnie,
zwiedziwszy Sachalin i ustaliw szy jej w yspow y charakter, w yprawa udała się na Kam czatkę,
gdzie na krótki czas zatrzym ała się, badając okolice Petropawłowska. 29 września L a Perouse
znowu udaje się na południe i, odwiedziwszy Sam oa i mnóstwo innych w ysp Polinezji, 5 lutego
1788 roku wylądow ał w Australji w zatoce Botany B ay. W krótce później L a Perouse popłynął
na północ; od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął.
Nie mając wiadomości o L a Perousie, Zgrom adzenie Narodowe postanowiło wysłać specjalną
wyprawę na odszukanie go na w yspach oceanu Spokojnego. W tym celu 28 września 17 9 1 roku
wyruszyła w yprawa z Brestu w podróż morską pod dowództwem kontradmirała Antoniego
D 'Entrecasteaux. W ypraw a zbadała olbrzym ią część oceanu, lecz poszukiwania śladów L a
Perouse'a nie dały żadnych rezultatów. Szukając zaginionego podróżnika, D ’Entrecasteaux
zmuszony był docierać do w ielu w ysp, dzięki temu pow stały dokładne m apy N owej K aledonji,
w ysp Tonga, L u izjad i Salom ona, kilka części N owej Brytan ji i N owej G w inei. Żeglowanie wśród
w ysp Polinezji było nadzwyczaj niebezpieczne, ze w zględu na mnóstwo skał podwodnych i mie
lizn. Ponadto silnie dawał się odczuć brak pożywienia i słodkiej w ody. W ielu członków w ypraw y
Zachorowało, a sam dowódca D ’Entrecasteaux zapadł na szkorbut i biegunkę i zm arł w strasznych
cierpieniach 20 lipca 17 9 3 roku. Po śm ierci adm irała w ypraw a skierowała się w powrotną drogę
do Fran cji, jednak wskutek w ybuchu w ojny m iędzy Francją i Holandją holenderski gubernator
w ysp M olukkskich zatrzym ał ją aż do 179 4 roku w charakterze jeńców wojennych. Po zwolnieniu
Z niewoli nieszczęśliwa w yprawa wpadła w ręce władz angielskich, które ją jeszcze jakiś czas w ię
ziły. W ydarzenia wielkiej francuskiej rewolucji i liczne w ojny pow strzym ały Francję w dalszych
jej badaniach geograficznych. W tym czasie odbyła się jedna w ypraw a francuska dookoła świata
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na statku handlowym pod kierownictwem E . M ar
chanda w latach 1790— 92. M ając na uwadze cele
wyłącznie handlowe, M archand przypadkowo od
krył na oceanie Spokojnym kilka nowych wysp,
które nazwał wyspam i Rew olucji. D opiero po ukoń
czeniu wojen napoleońskich Francja ponownie
przystępuje do dalszych badań geograficznych w ce
lach ekspansji polityczno-geograficznej i objęcia tych
ziem, które jeszcze pozostawały bez właściciela.
Jedną z pierwszych była w yprawa Louis Freycineta,
który na statku „U ra n ie “ 17 września 18 17 roku udała
się do wybrzeży Australji, skąd Freycinet pożeglował na ocean Spokojny, zbadał w yspy Landrońskie,
Karolińskie, Hawajskie, Samoa i wiele innych. Ze
brał on bardzo cenne wiadomości i bogate kolekcje
przyrodnicze i etnograficzne. W powrotnej drodze
wpobliżu w ysp Falklandzkich statek uległ rozbiciu,
a wyprawę uratował przypadkowo przepływający
statek amerykański. Niepowodzenie tej w ypraw y nic
powstrzymało Francji od dalszych wypraw, to też już
w 1822 roku wysłano J . D upperey’ a w podróż dokoła
świata. Prócz odkrycia kilku drobniejszych wysp,
Antoni D'Entrecasteaux.
J. Dupperey zebrał sporo danych hydrograficznych
i
o wahaniach m agne
w 1826 roku wysłano nową wyprawę pod dowództwem Juljusza Dum ont D ’ U rville’a (1790—
1842), zakrojoną na szeroką skalę. D ’U rville odwiedził wybrzeża Nowej Gw inei i Nowej Zelandji, Fidżi, K aroliny i w yspy M olukkskie. Ulepszył znacznie mapy tych w ysp, a ponadto udało
mu się odszukać ślady zaginionego L a Perouse'a. W yjaśniło się, że statek tego nieszczęśliwego
podróżnika został rozbity u wybrzeży w yspy Wanikoro. Rozbitkowie przebywali przez pewien czas na
tej wyspie, a następnie zostali wymordowani przez
tubylców. D ’ U rville powrócił do Francji w 1829 roku.
Rezultaty swych badań opisał on w 13 tomach p. t.
„Voyage de 1’Astrolabe", wydanych w 1830— 34 roku.
W 18 37 r° k u D ’ U rville ponownie został wysłany dla
badań południowych części oceanu Spokojnego, gdzie
według doniesień miała się znajdować nieznana jeszcze
ziemia. W podróży tej D ’ U rville spędził około pięciu
lat, starając się dotrzeć najdalej na południe do okolic
podbiegunowych. Zebrał on wiele wartościowych danych
hydrograficznych, odkrył kilka wysp, z których jedną
nazwał Adelą — imieniem swej żony, — ale mniemanej
ziemi nie odkrył. W 1842 powrócił do Francji, gdzie
wkrótce Zginął w katastrofie kolejowej pomiędzy W ersa
lem i Paryżem.
Rząd rosyjski, obserwujący nieustanne w yprawy
Juljusz Dumont D ’Urville.
F ran q i i Anglji, zdawał sobie sprawę z możliwości poli-
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tyczno-gospodarczej ekspansji tych państw
i, nie chcąc być zupełnie wypartym z obrę
bu oceanu Spokojnego, postanowił rów 
nież w ysłać w yprawę w celu bliższego zba
dania północnej jego części. N a czele
pierwszej w ypraw y rosyjskiej dookoła św ia
ta stanął J . F . Kruzensztern (17 7 0 — 1846),
przypuszczalnie polskiego pochodzenia.
W yprawa ta, składająca się z dwóch
statków, wyruszyła z K ronsztadtu 26
czerwca 1803 roku, a powróciła 7 sierp
nia 1806 roku. Statkiem „N ad zieja“ do
wodził sam Kruzensztern, a „N e w ą “ Po
lak, Lisiański, oficer marynarki rosyjskiej.
Kruzensztern zebrał bardzo wartościowy
materjał geograficzny i etnograficzny, do
tyczący w ysp i ziem północno-zachodniej
części oceanu Spokojnego. Opis podróży
został w ydany w olbrzym iej pracy, p. t.
„Podróż naokoło św iata“ , która została po
tem przetłumaczona na wiele języków i po
stawiła K ruzensztem a w szeregu zasłużo
nych uczonych i żeglarzy. W krótce po po
wrocie Kruzenszterna wysłano nową wy-

F. F. Bellingshausen.
Geogr. powsz.
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prawę dookoła świata, która również miała na celu
głównie badanie północnej części oceanu Spokoj
nego. N a czele tej w ypraw y, która wyruszyła 25
lipca 1807 roku, stanął kapitan W . M . Gołownin.
Spędził on przeszło dwa lata na badaniach w ybrze
ży Kam czatki, a w roku 18 10 badał północno-za
chodnie wybrzeża Am eryki. W 1 8 1 1 roku skiero
wał się w okolice w ysp K urylskich i w czasie tej
podróży zatrzymał się na japońskiej wyspie K unaszir, aby tam uzupełnić zapasy słodkiej wody.
N a wyspie tej został on napadnięty przez Japoń 
czyków i wzięty do niewoli, w której przebył prze
szło 26 m iesięcy. D o Kronsztadtu Gołow nin po
wrócił 22 lipca 18 14 roku, spędziwszy w podróży
7 lat. R ząd rosyjski nadzwyczaj interesował się
starem geograficznem zagadnieniem, dotyczącem
przejścia morskiego z oceanu Spokojnego na
Atlantycki wzdłuż wybrzeży Am eryki. D la zbada
nia tego problem atu wysłano Ottona Kotzebuego.
Przybyw szy 19 czerwca 18 16 roku do Petropawłowska, Kotzebue uczynił wszystkie potrzebne
przygotowania dla spełnienia swej m isji. M im o
19
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usilnych starań nie udało mu się dotrzeć daleko
na północ, gdyż gęste pola lodowe utrudniły
przejście i stanowiły dla statku wielkie niebezpie
czeństwo. Ponadto Kotzebue silnie zachorował
i wyprawa zmuszona była powrócić, nie spełniwszy
zadania. W szystkie te podróże przyniosły Rosji
dokładne wiadomości o północnej części oceanu
Spokojnego. A b y uzupełnić te badania, wysłano
w roku 18 19 kapitana Fabjana Bellingshausena
(17 7 5 — 1852) Z w yprawą, która miała za zadanie
skierować się ku południowej części oceanu Spo
kojnego i tam, poszukując nieznanych ziem, do
trzeć do bieguna południowego. 2 1 stycznia 1820
roku Bellingshausen dotarł do 69° 2 5 ’ połudn.
szerokości, dalsze zaś żeglowanie okazało się nie
możliwe, gdyż całe góry lodowe zagrodziły mu
drogę. Bellingshausen ponawiał później kilkakrot
nie próby dotarcia do bieguna, lecz poza j o c
nie przedarł się. W czasie tych prób Bellingshau
sen odkrył zupełnie nieznaną w yspę i ziemię.
W yspie dał nazwę — Piotra I-go, a ziemi AleF. P. Litke.
ksandra I-go. W ten sposób honor odkrycia lądu
Antarktydy przypada rosyjskiem u żeglarzowi Bellingshausenowi. Kończąc przegląd rosyjskich podróży dookoła świata, musimy jeszcze zatrzymać się
na wyprawie F . P. Litkego, który swemi badaniami w znacznym stopniu zasłużył się nauce geogra
ficznej w Rosji. Brał on udział w wyprawie Gołownina, później w przeciągu kilku lat przepro
wadzał badania u wybrzeży Nowej Ziem i. W 1826 roku został m ianowany kierownikiem w yprawy
dookoła świata. W czasie tej w yprawy Litke dokonał bardzo skrupulatnych badań w ysp Aleutskich,
Kam czatki i wschodnio-północnych krańców Azji, podając je w swej pracy p. t. „Podróż dookoła
świata“ , która przyniosła mu zasłużoną sławę. Dzięki energji Litkego w roku 1845 powstało R o 
syjskie Towarzystw o Geograficzne.
Po zakończeniu wojen napoleońskich Anglja przystąpiła ponownie do zorganizowania szeregu
wypraw dookoła świata, mających na celu wyjaśnienie nierozwiązanych do tego czasu zagadnień
geograficznych, dotyczących ziem oceanu Spokojnego. Najbardziej owocna była podróż
kapitana F . W. Beechey'a, która odbyła się w latach 18 2 5 — 1829. P ° odwiedzeniu wielu wysp
oceanu Spokojnego, Beechey skierował się na morze Beringa i przez cieśninę przedostał się na
Północny ocean Lodow aty. Zbadał on tam dokładnie północne wybrzeże Am eryki i przedarł
się aż do przylądka Barrow. 27 grudnia 18 3 1 roku w yruszyła nowa wyprawa pod kierownictwem
kapitana Roberta Fitzroy'a na statku „B e ag le“ . W wyprawie tej brał udział znakomity uczony,
twórca rewolucyjnych teoryj naukowych, K arol D arw in. W yprawa trwała 5 lat i zakończyła się
w 18 36 roku, przynosząc olbrzym i dorobek naukowy, głównie dzięki pracom D arw ina. Podróż
ta wydała słynną teorję Darwina o kształtowaniu się w ysp koralowych, również w czasie tej
podróży powstały pierwsze ideje jego epokowej teorji „pochodzenia gatunków “ . W drugiej
połowie X I X wieku wszystkie ziemie i w yspy zostały już poznane i podróże dookoła świata
zanikają. M iejsce ich zajmują szczegółowe badania poszczególnych części kontynentów, a morze
staje się terenem badań nowej specjalnej gałęzi wiedzy — oceanografji. Podwaliny naukowe pod tą
gałąź wiedzy zakłada amerykański u c z o n y — John M urray ( 18 4 1— 1914)* Pod w pływem tego
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uczonego państwa całego świata rozpoczęły badania mórz,
urządzając specjalne w ypraw y naukowe. Tego rodzaju w y
praw y rozpoczynają Austro-W ęgry, wysyłając w 18 5 7 — 60
roku adm irała von W üllersdorf-U rbaira. Znacznie więk
sze znaczenie naukowe miała w yprawa oceanograficzna,
zorganizowana przez Anglję na statku „C h allen ger“ pod
dowództwem G eo rge’a Naresa i Franka Thom sona. Duszą
prac naukowych tej ekspedycji był John M urray. W y
prawa pracowała od grudnia 18 72 do czerwca 1876 roku,
przepłynąwszy 68.890 mil morskich i wykonawszy po dro
dze 374 sondowania. Zebrany przez tę wyprawę materjał
został opracowany w roku 1895 i wydany w 50 tomach,
dając podstawę oceanografji współczesnej. Reasum ując
wyprawy morskie, poczynając od Cooka i kończąc na w y
prawie „C h allen gera“ , t. j. od 1768 do 18 72, możemy
stwierdzić, że państwa europejskie zorganizowały 75 w y
praw morskich, w tej liczbie 29 dookoła świata. Z tych 29
wypraw, 1 1 było angielskich, 8 rosyjskich, 7 francuskich,
1 niemiecka, 1 Stanów Zjednoczonych i 1 austrjacka.
Jeżeli chodzi o Australję, to pod koniec X V I I I wieku,
J ° hn Murraydzięki w yprawom angielskim , holenderskim i francu
skim, zbadano w ogólnych zarysach linję brzegową tego kontynentu. D la poznania Australji szczególne zasługi położył Jam es Cook i towarzysz jego pierwszej podróży Jó zef
Banks. W nętrze lądu wciąż jeszcze pozostawało nieznane i tajemnicze. W 1788 roku Anglicy
założyli w Australji pierwszą swoją kolonję Jackson, która później daje początek miastu Sydney.
M iasto to staje się wkrótce w yjściow ym punktem dla wszystkich australijskich podróży, odby
tych w początkach X I X wieku. Pierwsza w yprawa kapitana M atthew 'a Flindersa i G eo rge’a Bassa,
która miała za zadanie zbadanie zatoki Botany B ay, wyruszyła w roku 179 5. Przeszła ona sporą
część południowo-wschodniej Australji i zebrała dużo nowych wiadom ości. Później brali oni
udział w szeregu innych w ypraw , odbytych wzdłuż w ybrzeży australijskich. W 1803 roku Flinders
okrążył Australję, zbadał starannie jej wybrzeża i nakreślił je na mapie, czem oddał geografji
wielką przysługę. W tym sam ym prawie czasie, dnia 18 października 1800 roku została wysłana
Z Fran cji w yprawa pod kie
rownictwem kapitana N .
Baudina dla przeprow adze
nia badań i odkryć u w y 
brzeży A ustralji. Baudin
dokonał dokładnych badań
wschodnich i południowowschodnich w ybrzeży, ze
brał dużo kolekcyj przy
rodniczych, poczynił po
m iary w w ielu miejscach,
czem ’ znacznie przyczynił
się do powiększenia w ia
domości o Australji. W cza
Statek „Challenger“ .
sie podróży, 23 marca
I<}*
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1804 roku Baudin ciężko zachorował i zmarł, a wyprawa powróciła do Francji. Pierw szym
pionierem badań Australji od wewnątrz lądu był gubernator Arthur Phillip, który, poczy
nając od 1788 roku, przedsięwziął szereg wycieczek z portu Jackson w głąb kraju. Następnie
lonji w zatoce M oreton ; przy
w jego ślady wstępują: L aw 
czynił
się on w dużym stopniu
son, Blaxland i W entworth,
do poznania wschodniej części
udając się w roku 1 8 13 na
Australji. W roku 1824 Ham il
dłuższą wycieczkę do gór N ie
ton Hum e i W . Hovell odbyli
bieskich. W czasie tej w yprawy
badawczą
podróż w głąb kraju,
natknęli się oni na żyzne pa
leżącego
na południo-zachód
stwiska i dwie rzeki, płynące
od
Syd
ney,
odnaleźli jeden
w głąb kraju, które na cześć gu
z
większych
dopływów
M u r
bernatora nazwali jego nazwi
ray — rzekę M urrum bidgee,
skiem — Lachlan M acquarei.
a następnie dotarli na południe
W 18 17 roku George Evans
do Portu Phillipa, przechodząc
i John O xley popłynęli wzdłuż
znaczną
przestrzeń zupełnie
biegu tych rzek i przekonali
nieznanego
kraju. Prawie jed
się, że gubią się one w błot
nocześnie botanik Allan Cun
nistych nizinach
środkowej
ningham ( 1 7 9 1 — 1839) po raz
A ustralji. W 18 23 roku Oxley
pierwszy odwiedził obszar źró
udał się na nową wyprawę,
Matthew Flinders.
deł rzeki D arlingu. Ponadto od
której wynikiem było odkrycie
był on wiele większych i mniejrzeki Brisbane i założenie koszych wycieczek, w dużej mierze przyczyniając się do poznania przyrody, a w szczególności
świata roślinnego Australji. K ilka w ypraw odbył również jego brat R yszard ; w 18 3 3 roku zginął
me rozwiązały podróże Thomasa
on tragicznie w nierównej walce z tu
M itchella. W czasie sw ych dwóch
bylcam i. Pierwsze podróże usta
podróży, odbytych w latach
liły istnienie pięciu rzek płyną
1 8 3 1 — 35, zbadał on ostatecz
cych w głąb kraju. Rząd kolonie i wyjaśnił wszelkie wąt
njalny, zdając sobie sprawę
pliwości, związane z ukła
Z ich gospodarczego znacze
dem wielkiego wschodnionia, upoważnił
kapitana
australijskiego
systemu
Charles'a Sturta do zbada
rzecznego. Najobfitsze w y
nia kierunku biegu tych
niki dała trzecia podróż
rzek i ich wzajemnego sto
M itchela, odbyta w 1836
sunku. W tym celu odbył
roku. W czasie tej podróży
on dwie podróże, które
odkrył on na dalekim poprzyniosły wiele * cennych
łudnio-wschodzie żyzny ob
wiadomości, dotyczących zna
szar, obfitujący w olbrzymie
cznych obszarów, wchodzących
eukaliptusy i wspaniałe paprocie,
w granice dzisiejszego stanu N o
który nazwał „A ustralja F e lix “ .
wej Południowej W alji. W yjaśnio
Później powstała tu kolonja, znana
no również w ogólnych zarysach cha
John Oxley.
dziś jeszcze pod nazwą W iktorji.
rakter głównych rzek wschodniej
Ostatnia wyprawa tego znakomitego
Australji. Problemat rzeczny ostateczpodróżnika odbyła się w roku 1845 i była poświęcona poszukiwaniu wielkiej rzeki, płynącej
Z Queenslandu do zatoki Karpentarja, T y m razem M itchellowi udało się dojść do źródeł rzeki
Barku-W iktorja i dotrzeć daleko w głąb lądu. Zbadanie przez te pierwsze w ypraw y układu
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rzecznego odsłoniło w dużym stopniu cały wschód Australji i stało się bodźcem do założenia
miasta Adelaide, które wkrótce stało się ośrodkiem kolonizacji południowej części Australji.
Stąd też wyruszały liczne w ypraw y dla badań sąsiednich zatok Spencera i innych. Jedną
z najodleglejszych w ypraw z południa podjął Edw ard John E yre ( 1 8 1 5 — 1906). W 18 39 roku
E yre dokładnie zbadał zatokę Spencera, odkrył góry Flindersa i jezioro Torresa, a następ
nie skierował się na południo-wschód w dorzecze M u rray’a. W 1840 roku przedsięwziął
nową podróż, mającą na widoku odkrycie południowej drogi do Perth, leżącego na zachod
nim brzegu Australji. T y m razem znalazł on jezioro Torresa zupełnie wyschnięte, powró
cił do A delajdy, a stąd posuwał się na zachód wzdłuż południowego wybrzeża pod ochroną
statku. K raj był pustynny, porosły jedynie kolczastemi krzakami, które utrudniały podróż.
W yprawa cierpiała ponadto z braku wody i jedzenia. Zm ęczeni drogą tubylcy zbuntowali się,
zamordowali towarzysza Jo h 
W początkach X I X wieku
na Baxtera, a sami rozbiegli
zachodnia Australja była rów
się. Eyrem u pozostał tylko je
nież przedm iotem badań geo
den tubylec, z którym w y
graficznych, szczególnie po
trwale szedł naprzód. W re
założeniu portów Perth i A l
szcie wszystkie zapasy w y
bany. T e porty stały się punk
czerpały się. Z tak beznadziej
tem w yjścia dla szeregu w y
nego stanu uratował ich przy
praw, skierowanych w głąb
padkowo przechodzący statek
kraju. W tego rodzaju bada
francuski, dając im odpoczy
niach szczególnie zasłużył się
nek i pokarm. Odzyskawszy
R . D ale, któremu w 18 30 roku
siły, E yre kontynuował podróż
udało się przedostać w głąb
i wreszcie 14 czerwca dotarł
na przeszło
100
kilome
do Albany, na zachodniem w y
trów i bliżej zapoznać się
brzeżu. B y ł to pierwszy w ypa
Z biegiem rzeki Łabędziej.
Allan Cunningham.
dek tak długotrwałej wędrów 
W tym sam ym roku kapitan
ki po pustyni australijskiej,
Bannister drogą lądową przedostał się z Perth do A lbany. Pierwsze te w ypraw y ustaliły pustynny charakter tej części
lądu, brak roślinności, która bardzo skąpo występowała i to jedynie w nizinach nielicz
nych rzek, a ponadto wiele słonych jezior. M im o to próby przedostania się dalej w głąb kraju
Z południowo-zachodniego krańca Australji nie ustawały. Bardziej pom yślnie odbyw ały się
w yprawy z południowo-zachodniego wybrzeża. Pionierami tych badań byli G eorge G rey i Lu shington, którzy podjęli się trudnej próby zbadania małoznanych i niedostępnych zakątków
wybrzeża w kilku punktach. Po kilkunastomiesięcznej żegludze wzdłuż wybrzeży 3 1 marca
18 39 roku w czasie silnej burzy statek ich został rozbity w zatoce Gantheaum e. W obec tego zm u
szeni byli udać się dalej na południe drogą lądową i po wielu trudach i cierpieniach przedostali
się do Perth. D la geograficznego poznania zachodniej Australji w bardzo dużym stopniu przy
czynili się bracia August i Frank G regory. W tym sam ym okresie rozpoczęły się badawcze prace
i na północy. W latach 1 8 1 7 — 18 2 1 Parker K in g zajął się pom iaram i północnego brzegu, a po
zakończeniu tych prac z pom yślnym w ynikiem , kontynuował je na północno-wschodnich brze
gach. W prawdzie wszystkie badania, prowadzone u w ybrzeży australijskich w pierwszej połowie
X I X wieku, zajęły dużo czasu, środków i związane były z wielkiem i trudnościami, to jednak
dały one tak dobre w yniki, że około roku 1842 można już było nakreślić stosunkowo dokładną
mapę A u stralji; późniejsze badania wniosły już tylko pewne poprawki i drobniejsze szczegóły.
Skoro poznano i zbadano wybrzeża Australji, rozpoczęto trudniejsze i żmudniejsze badania
wnętrza lądu, które pochłonęły niemało ofiar ludzkich. Jed nym z pierw szych, który powziął
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śmiały plan przejścia wzdłuż całego kontynentu,
był Charles Sturt, który w sierpniu 1844 roku w y
ruszył z niewielką ekspedycją z A delajdy. T o w a
rzyszyli mu dr. Browne, M ac D ouall Stuart
i Poole. U dali się oni na północ, zamierzając do
trzeć do rzeki D arling, aby stąd skierować się w głąb
kraju i w ten sposób przejść przez cały kontynent
oraz zbadać te obszary, gdzie jeszcze nie postała noga
białego człowieka. Ekspedycja Sturta napotykała
na wielkie trudności; szczególnie dokuczał jej brak
wody i świeżego pokarmu. W czasie tej uciążliwej
podróży ofiarą szkorbutu padł Poole, a sam Sturt
omal nie utracił wzroku. D otarłszy z ciągiem nara
żaniem życia do 250 połud. szerokości, przekonał
się Sturt o niem ożliwości dalszej podróży i zm u
szony był puścić się w powrotną drogę.
D o pierwszych badaczy wnętrza lądu austra
lijskiego należy również i Lu dw ik Leichhardt
( 1 8 1 3 — 1848). Będąc lekarzem i przyrodnikiem ,
przybył na początku 18 4 1 roku do Sydney i na
tychm iast rozpoczął badania geologiczne Nowej
Południowej W alji. W 1842 roku przeszedł przez
obszar dzisiejszego stanu Queensland, osiągnął zaCharles Sturt.
tokę Karpentarja, przeszedł przez kraj Arnhen
i dotarł do brzegu oceanu Indyjskiego wpobliżu
portu Eissington. W grudniu 1847 roku wyruszył ponownie w podróż, aby przejść cały ląd ze
wschodu na zachód. Najbliższym jego celem było osiągnięcie wpadającej do jeziora E yre rzeki
Cooper-Creek. Jakie były dalsze losy Leichhardta i jego towarzyszy, niewiadomo, jeszcze 3 kwie
tnia 1848 roku nadesłał ze stacji M ac Pherson na rzece Coggon list do swych przyjaciół i
więcej
już o nim nie słyszano. Celem odszukania jego śladów wysłano szereg wypraw, zawiązało się na
wet w tym celu specjalne towarzystwo. Szczególnie dużo pracy w odszukaniu zaginionej w yprawy
poświęcił Neum ayer, późniejszy dyrektor niemieckiego obserwatorjum morskiego w Ham burgu,
który pracował wówczas w Australji w charakterze astronoma.
W szystkie wysiłki okazały się daremne. Ustalono tylko w przy
bliżeniu tę miejscowość w dorzeczu rzeki Flinders na południe
od zatoki K arpentarja, gdzie Leichhardt i jego towarzysze po
nieśli śmierć głodową. Tak samo tragicznie zakończyła się w y
prawa Edm unda K ennedy'ego, który w roku 1848 udał się na pół
wysep Cape York, aby go dokładnie zbadać. Pragnął on również
zbadać północne wybrzeża Australji w celu wyjaśnienia możli
wości ustalenia drogi, łączącej północ z południem . Jednakże
marzenia jego nie ziściły się, gdyż padł on w bitwie z dzikiemi
szczepami australijskiemi.
20 sierpnia i860 roku wyruszyła z M elbourne dość liczna
wyprawa z Robertem O 'H ara Burkem i W illiamem Johnem Willsem na czele. W yprawa ta miała bardzo trudne zadanie przejść
Edward John Eyre.
wpoprzek cały kontynent. Plan ten częściowo został wykonany,
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gdyż wyprawa ta, pokonawszy szereg nadzwyczajnych trudności, 1 1
lutego 18 6 1 roku dotarła do północnego wybrzeża u ujścia rzeki Flinders. Sześciomiesięczna podróż w znacznym już stopniu wyczerpała
ich siły, a tymczasem przed nimi była jeszcze długa i ciężka droga po
wrotna. N ie tracąc czasu na dłuższy wypoczynek, w yruszyli oni prawie
niezwłocznie na południe. W arunki podróży były jak najgorsze; padały
nieustannie ulewne deszcze, dokuczały silne burze, drogi rozmokły,
tak, iż posuwanie się przez nieznane obszary było związane ze strasznemi trudnościami. W yczerpały się również zapasy żywności i wśród
członków w ypraw y zapanował straszliwy głód. Z całej w ypraw y tylko
jednem u K in gow i udało się przebić przez pustynię i dotrzeć do w io
ski, gdzie znalazł pomoc i opiekę. Rząd kolonjalny, zaniepokojony
Ludwik Leichhardt.
brakiem wiadomości o losach tej ekspedycji, w ysłał szereg ratow
niczych wypraw. W ypraw y te przyniosły dużo nowych i cennych wiadomości geograficznych
o środkowej Australji. Howitt dotarł do Cooper Creek i przyszedł z pomocą K ingow i, odnajdując
go w wiosce tubylczej. John M ac K in lay skierował się na zachód od jeziora Blanche, przeszedł
przez Cooper Creek i rzekę M ueller i po wielu trudach dotarł do ujścia rzeki Albert do zatoki
K arpentarja. Znaczne przestrzenie przeszli również Landsborough i W alker.
Nie zważając na niepowodzenia wielu badaczy, John M ac D ouall Stuart postawił sobie
za cel przejść ląd Australji z północy na południe. Pierwszą podróż, w czasie której dotarł prawie
do środka kontynentu,odbył w 1860 roku. Rów nież i druga podróż, odbyta w 18 6 1 roku, nie
doprowadziła do zamierzonego celu. W 1862 roku Stuart zorganizował trzecią w yprawę na podbój
pustyni. T ym razem przeszedł on Australję w najszerszem m iejscu, a m ianowicie między mia
stami Adelaide i portem Darwina. W yprawa ta odkryła tajemnice środkowej pustyni Australji,
lecz dla Stuarta zakończyła się tragicznie, gdyż nabawił się on oftalm ji i oślepł, a w cztery lata
później, w 1869 roku umarł z wycieńczenia. Oprócz znaczenia geograficznego, w yprawa Stuarta
miała jeszcze znaczenie praktyczne. M ianowicie rząd kolonjalny postanowił przeprowadzić
w 18 70 — 72 roku linję telegraficzną wzdłuż szlaku podróży Stuarta. N a tej linji telegraficznej
powstawały stałe osiedla, co w znacznym stopniu ułatwiło dalsze badania, gdyż stały się one
bazami wyjściow em i i składami żywności. Jednym z pierw 
szych, którzy wyzyskali te stacje dla celów badawczych,
był E . G iles, który w 18 7 2 roku w towarzystwie S . Carmichaela i Robinsona dotarł na przeszło 400 km na zachód od
rzeki Finkę, odkrył jezioro Am adeus i ustalił kilka nowych
faktów geograficznych. W następnym roku udało mu się szczę
śliwie dotrzeć do wnętrza pustyni Gibsona. W tym samym
mniej więcej czasie W illiam Gosse przeszedł znaczny, zupełnie
nieznany dotąd, obszar na zachód od rzeki Alberga. Chociaż
część zachodnia Australji była w drugiej połowie X I X wieku
poznana w ogólnych zarysach, to jednak wiele okręgów po
zostawało jeszcze zupełnie nieznanych. A b y wypełnić te luki,
John Forrest w yruszył na wschód z zachodniego brzegu w głąb
kraju. W yniki tej podróży w ydały mu się niewystarczające
i w 1876 roku w kwietniu wraz ze sw ym bratem Aleksandrem
¡8
i czterema towarzyszam i w yruszył Z zachodu, przeszedł wzdłuż
biegu rzeki M urchison, a następnie, posuw ając się na wschód,
Edmund Kennedy.
skierował się ku linji telegraficznej, którą osiągnął pod 28°
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połudn. szerokości. Po tej podróży, trwającej około sześciu mie
sięcy, stwierdziwszy nieurodzajność wnętrza Australji, bracia F o r
rest skierowali się na południe do Adelaide. Stąd przeszli wśród
licznych przygód przez całe południowe wybrzeże i zakończyli swoją
podróż w Perth. W ten sposób braciom Forrest udało się po raz
pierwszy w dziejach badań Australji przejść wpoprzek jej części za
chodniej z zachodu na wschód. Bardzo cennych wiadomości o środ
kowej Australji dostarczyła wyprawa Ernesta Favenca, która w 1878
roku wyruszyła z miejscowości Barcaldine i, idąc w kierunku połud
niowo-zachodnim, po wielu trudach, pom yślnie dotarła do Portu
Darwina. Pomimo tych w ypraw , olbrzym ie połacie lądu Australji
pozostawały wciąż jeszcze nieznane i niezbadane. N a przeszkodzie
stała gównie wielka pustynia, która jakby rozpada się na dwie części:
a mianowicie na pustynię północną, położoną .między 2 1 — 240 połudn.
szerokości i na pustynię Wiktorja, czyli południową, ciągnącą się pom iędzy 26' a 290 po
łudn. szerokości. Szereg takich badaczy, jak: W arburton, Forrest, G iles, Titkins, Young,
Brown i wielu innych, badali różne części tych pustyń i zebrali sporo danych, aby ustalić
ich główne geograficzne cechy. Duże znaczenie geograficzne posiadała wielka w yprawa ba
dawcza 18 9 1— 92 roku, zorganizowana kosztem bogatego mecenasa Tom asza Eldera. N a czele tej
wyprawy stanął D aw id Lindsay, który już poprzednio brał udział w kilku mniejszych wyprawach.
Lindsay wyruszył w 18 9 1 roku z okolic górnego biegu rzeki Alberga, przeszedł przez pustynię w za
chodnim kierunku, następnie posunął się nieco na południe, a następnie przeszedł pustynię W iktorji
i, zupełnie wyczerpany na siłach, dotarł wraz Z towarzyszami do zachodniego wybrzeża. W 1896
roku w yruszyła pod kierownictwem L . A. W ellisa w yprawa z K ew , na północ od jeziora Austin,
i dotarła do dorzecza Fitzroy. W yprawa ta zakończyła się tragicznie, gdyż jej dwóch członków:
geolog C . F . W ells i G . Jones zbłądzili w pustyni i padli ofiarą głodu i gorących prom ieni słońca.
Z innych badaczy Australji zasługują na wzm iankę: Carr Boyd (1895), D . Carnegie (1895), F.
Hann (1898). D o końca X I X wieku Australja była już znana dokładnie; dokonano już wówczas
pomiarów kartograficznych, poczyniono specjalne badania geologiczne, florystyczne i t. p.
M im o to jednak pozostawało wiele obszarów jeszcze bardzo niedokładnie znanych. Prace ba
dawcze więc nie ustawały. D o najnowszych badań geograficznych należy przedewszystkiem zaliczyć
wyprawę M . T e rry ’ego, która w 1925 roku przeszła z Portu D arwina w dorzecze Fitzroy, i w y
prawę D . M ackay’a z 1928 roku, która rzuciła światło na wiele miejscowości niezbadanych.
Historja badań Australji łączy się ściśle z odkryciem i historją
badań wielu w ysp sąsiednich, gdyż podróżnicy, żeglując ku brze
gom Australji, często zatrzymywali się na w yspach, leżących na
ich drodze i starali się zebrać o nich najróżnorodniejsze wiado
mości. Tasm anja została, jak wiadomo, odkryta przez Tasm ana
4 listopada 1642 roku. Od tego czasu mało kto z żeglarzy starał
się zebrać o niej bliższe wiadomości. D opiero francuska w y
prawa pod kierownictwem M arion-D ufresne’a, która odkryła w 17 7 1
roku w yspy Crozet i M arion, odwiedziła Tasm anję i N ow ą Zelandję, gdzie kierownik M arion-Dufresne z kilku towarzyszami
został zamordowany przez tubylców. N ieco później, w 17 9 1 roku
odwiedził Tasm anję znany podróżnik angielski Vancouver. W y
brzeża Tasm anji zbadał dokładnie dopiero D 'Entrecasteaux w 1792
William John Wills.
roku, poszukując tu śladów zaginionego L a Perouse'a, poczynił
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on nawet w w ielu miejscach pomiary, co dało możność
skorygowania szeregu błędów na ówczesnych mapach.
W 1798 roku wiele punktów Tasm anji odwiedził George
~&2 !ttŻ £r A . ■
Bass, zwracając szczególną uwagę na cieśninę, oddzielającą Tasm anję od Australji. W początkach X I X wieku
M
rozpoczęła się tu kolonizacja, która przedstawia jedną
Z najbardziej ponurych kart w kolonjalnych dziejach Anglji. W roku 1803 założyła tam Anglja miejsce wygnania
> JÜ
.
przestępców i w tym charakterze pozostawało ono około
‘ ^
50 lat. T u b ylcy tej w yspy byli w najokropniejszy sposób
prześladowani i tępieni, tak, iż w 18 43 roku pozostało
Í l
ich zaledwie około 100 osób; wtedy te resztki ongi potężnego i licznego plem ienia przesiedlono na wyspę Flinders.
’ ¿j¿
D opływ wolnych kolonistów szybko się zwiększał i od 18 53
/
W gĘ®
-!
roku przekształca się Tasm anja w samodzielną kolonję. Od
^
¡
tego czasu rozpoczęły się systematyczne i szczegółowe
badania Tasm anji, prowadzone głównie przez angielskich
uczonych.
N owa Zelandja została odkryta przez Tasm ana w grudErnest Favenc.
niu 1642 roku. O dkryciem tem nie zainteresowano się
bliżej, tak, że o wyspie tej zapomniano prawie zupełnie i dopiero w roku 1769 po raz
drugi dociera do niej Cook. W późniejszych czasach N ow ą Zelandję odwiedzali następujący podróżnicy: M . Surville (1769), M arion Dufresne (17 7 2 ), Vancouver i Broughton (17 9 1),
Raven (17 9 3), M alaspina (179 3) i Hanson (179 3). W ypraw y te nie docierały do wnętrza w yspy
i przynosiły pewne wiadomości jedynie o konfiguracji jej linji brzegowej. Przenikanie w głąb
kraju rozpoczyna się od chwili przybycia misjonarza Sam uela M arsdena w 18 14 roku, który
kilkakrotnie w yprawiał się na N ową Zelandję, poznając dokładnie nietylko jej przyrodę i ukształ
towanie powierzchni, lecz i życie tubylców . W ślad za nim przyszli inni misjonarze, jak np.
W. Colenso ( 1 8 4 1— 42), G . Selw yn (1844) i in. System atyczna kolonizacja w yspy rozpoczęła
się około 1826 roku, a w roku 1840 założono miasto W ellington, co spowodowało przeprowa
dzenie pom iarów i badań geologicznych. Pierwsze te prace wykonali E . D iffenbach (1839) i F*
M athew (18 4 1). W początkach kolonizacji zdawało się, że tubylcy (M aori) nie będą stawiać
osiedleńcom żadnych poważnych przeszkód. W miarę jednakże powiększania się liczby kolo
nistów, broniący się przed nawałnicą kolonistów M aori niejednokrotnie stawiali opór, co do
prowadziło do zbrojnych zatargów. Od roku 1845 rozpoczynają się wojny z M aorysam i. Energiczne
i inteligentne to plemię broniło się w swych wioskach z rozpaczliwą odwagą. Zaborczość białych
zwyciężyła i z dawnych gospodarzy pozostała obecnie już nieliczna garstka. Ekspansja kolonizacyjna i następnie gorączka złota przyczyniły się w dużej mierze do przeprowadzenia dokład
nych badań i pom iarów. N ową erę w badaniach Nowej Zelandji rozpoczyna austrjacka w yprawa
„N o v ara ", która przybyła tu w roku 18 50 pod kierownictwem dr. F . Hochstettera i J . Haasta.
Przeprowadzono wówczas bardzo poważne badania geologiczne i przyrodnicze. W 18 6 1 roku

Zelandji. W tych pracach wyróżnił się najbardziej J . Haast. W latach 18 8 1— 86 szczegółowe
badania przeprowadził geograf i zoolog R . Lendenfeld, któremu zawdzięczamy jedną z naj
obszerniejszych prac o tych wyspach. Z późniejszych badaczy zasługują na uw agę: W . S . Green
(1884), A . P . H arper (1890) i E . A . Fitzgerald, który po raz pierw szy w 1894— 95 przeszedł przez
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Centralne W ysokie A lp y N o 
wej Zelandji.
N owa Gw inea została od
kryta
przez Portugalczyków
w X V I stuleciu, a w 1606 ro
ku proklamował ją T orres jako
kolonję H iszpanji; w 179 3 ro
ku przechodzi w ręce angiel
skie. Przez dłuższy czas Nowa
G w inea jest krajem zupełnie
nieznanym, nawet jej wybrze
że było znane zaledwie w ogól
nych zarysach. Pewne uzupeł
nienie tych skromnych wiado
m ości dali dwaj francuscy
podróżnicy L . D uperrey i J.
Dum ont d 'U rville. Lecz do
piero
holenderska
wyprawa
z roku 1826 przyniosła dokład
niejsze wiadomości o jej połudRozwój badań geograficznych Australji.
niowo-zachodniem
wybrzeżu.
Najbardziej jednakże do geograficznego jej poznania przyczyniają się Anglicy. W roku 1843
kapitan Blackwood wykonał dokładną mapę południowo-wschodnich obszarów. Owen Stanley
w 1849 r. odkrywa tam góry, które obecnie noszą jego nazwę. W reszcie znany badacz A . W al
lace, badający w latach 1856— 63 okolice archipelagu M alajskiego, przybył w 1858 roku do
Nowej Gw inei i założył pierwsze podwaliny jej przyrodniczo-naukowego poznania. W badaniach
Nowej G w inei występują nieco później uczeni włoscy, z których najbardziej wyróżniają się
Cherutti i D 'A lbertis. W dziedzinie badań geologicznych tej w yspy, a w szczególności w dziedzinie
badania życia jej mieszkańców, Papuasów, wielce przysłużył się rosyjski badacz M ikołaj MikłuchaM akłaj (18 4 7 — 87). W 18 7 1 r. przybywa on do Nowej Gw inei i osiedla się na brzegu zatoki
Astrolabji. D łuższy okres czasu spędził on wśród Papuasów, z którym i zaprzyjaźnił się i zdobył
ich zaufanie. Zachorowawszy w 18 72 roku na malarję, m usiał na pewien czas opuścić tę wyspę
i przerwać badania. W roku 1876 znów powraca do starych przyjaciół i pozostaje tu przez dwa
lata, studjując ich język, zwyczaje i stosunki gospodarcze. Pokochał on ten dobry i łagodny naród
i cierpiał, wiedząc dobrze o tem, że oczekuje go zagłada z zaborczej ręki kapitału, nieoszczędzającego nic na swej drodze ku panowaniu. Zostawił on po sobie bardzo ciekawą i cenną puściznę
naukową. W 1885 roku następuje podział Nowej G w inei między Holandję, W ielką Brytanję
i N iem cy, a równocześnie z tem rozpoczyna się intensywna praca badawcza w poszczególnych czę
ściach kraju. W niemieckiej części badania te rozpoczyna Finsh, docierając w głąb w yspy na 1000 mil
i odkrywając rzekę Cesarzowej Augusty. Prócz tego poważne prace prow adzili: Dalm an, Schleintz,
Schrader, Zeller. W roku 1895 O. Elers w towarzystwie jednego podoficera i niewielkiego oddziału
wyruszył na większą wyprawę, zamierzając przejść wpoprzek całą wyspę. W yprawa ta zakończyła
się tragicznie, gdyż Elers, podoficer Pering i większa część ich oddziału zostali wym ordowani.
W przededniu wojny światowej Thurnw ald przeprowadził bardzo poważne badania w okolicach
rzeki Sepik. W części angielskiej wszechstronne badania przeprowadził W illiam M ac G regor
w latach 1889— 97, a w rok później udało mu się przejść wpoprzek całą w yspę. Zebrał on w y
czerpujące dane o przyrodzie i mieszkańcach w ysp y; z jego inicjatywy opracowano dokładną
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mapę angielskiej części Nowej Gw inei. Przysłużyli
się też do poznania tej w yspy i tacy angielscy ba
dacze, jak: M oresby (18 7 3), Chalm ers (1886), Everill (1888), Belford (1890), Moncton (1907), Ryan
( 19 13 ), Hum phries (19 17 ) , Austen i Thom pson
(1924), K ariu s i Cham pion (1928). W holenderskiej
części również prowadzono poważne prace badaw
cze. W badaniach tych najbardziej zasłużyli się:
C. Rosenberg (18 75), E . Vraz (1896), J. Wal
(19 10 ), A . W ollaston ( 19 13 ).
W śród badaczy Australji i Oceanji znajdujem y
kilka polskich nazwisk. Pierwsze miejsce wśród
nich zajmuje Edm und Paweł Strzelecki (179 6 —
1873). U rodzony w K iekrzu pod Poznaniem, m ło
de lata spędził w W arszawie, gdzie pobierał
pierwsze nauki. Następnie studjował w Heidel
bergu i Edynburgu. Później rzucił się w niebez
pieczne podróże na wszystkie krańce świata. W la
tach 18 3 5 — 3 7 zwiedził Am erykę Północną i Po
łudniową, a następnie dużo podróżował po Indjach
Mikołaj Mikłucha-Makłaj.
W schodnich, Oceanji, Jaw ie, Chinach, Egipcie i t. d.
Podróże te jednakże nie przyniosły żadnego do
robku naukowego. Sław ę przynosi mu dopiero podróż po Australji, dokąd przybył w 1839
roku. Strzelecki badał Tasm anję, a głównie południowo-wschodnią część lądu, czyli tak
zwaną G ippsland. M ając dobre przygotowanie, Strzelecki dal się poznać jako gruntowny
badacz przyrody A u stralji; kreślił mapy nieznanych rzek, wyliczał wysokość gór, z któ
rych jednej dał nazwę „M ou n t K ościuszko“ , gdyż zewnętrznym wyglądem przypom inała
kopiec Kościuszki w K rakow ie. W czasie swoich podróży narażał się na wielkie niebezpieczeń
stwa. Szczególnie niebezpieczna była w yprawa piesza przez
G ippsland. 27 marca 1840 roku dotarł Strzelecki do niew iel
kiego osiedla na rzece Tam bo i stąd udał się przez dziką m iej
scowość do W estern Port. D roga była nadzwyczaj trudna, całe
olbrzym ie obszary były pokryte krzakami, w yprawa zmuszona
była porzucić konie i wszelkie pakunki, aby przedostać się
naprzód. Wreszcie zabrakło żywności. Cierpiąc z głodu i zmę
czenia, wycieńczona na siłach w yprawa dotarła do celu, dzięki
śm iałem u i nieulęknionemu charakterowi Strzeleckiego. Owo
cem pięcioletniej podróży była znakomita praca — „T h e P h y 
sical Description of N ew South W ales, Victoria and Van D ie
mens L a n d “ , wydana w Londynie w 1846 roku. Za swoje za
sługi podróżnicze i naukowe otrzym ał on wiele tytułów i god
ności i został nagrodzony złotym medalem przez Królewskie
Tow arzystw o G eograficzne. D la uczczenia jego zasług kilka
m iejscowości nosi jego nazwę, tak np. Strzelecki Creek, na
zwa ta została nadana przez znanego podróżnika Sturta.
Przez dłuższy czas przebyw ał w Australji W iśniowski SyEdmund Paweł Strzelecki.
gurd ( 18 4 1— 1892). Ju ż od młodocianego wieku przejawiał
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on zamiłowanie do dalekich podróży. Zw iedził w roku 1858 Rum unję, a w dwa lata
później zawędrował do W łoch, gdzie przyłączył się do Garibaldiego. W roku 18 62 odbył po
dróż naokoło świata i osiadł w Nowej Południowej W alji. W roku 18 66 przeniósł się nad
ocean Indyjski i pomagał tam organizować wyprawę osadniczą w Nowej G w inei. Utrata zdrowia
w klimacie tropikalnym zmusiła go do powrotu do Europy. Później spędził on wiele lat w Am e
ryce Północnej. Sw oje wspomnienia podróżnicze w ydał we Lw ow ie w 18 73 roku p. t. „D ziesięć
lat w A u stralji“ . K ilka lat spędził w Australji Sew eryn Korzeliński, a mianowicie od 18 5 2 do
1856 roku. Pobyt ten opisał w ciekawych wspomnieniach p .t. „O pis podróży do A u stralji", niemających dla nauki jednakże żadnego znaczenia. W latach 18 8 5— 92 podróżował po Australji
nape, gdzie osiedlił się
K . M alsburg, który ogłosił
i zmarł w 1896 roku. Jan
szereg wartościowych prac
K u b ary był autorem szere
Z zakresu ornitologji.
gu wysoce wartościowych
Z pośród polskich po
prac z zakresu etnografji
dróżników w badaniach
i wielu mniejszych pięk
Oceanji zasłużył się jedynie
nych opisów w ysp Oceanji
Jan K u b ary (1846— 1896).
i ich mieszkańców. D o ba
W okresie 1869— 74 pro
daczy Oceanji należy rów
wadził on z ramienia M u 
nież zaliczyć Bronisława
zeum w Ham burgu z wielM alinowskiego,
obecnie
kiem powodzeniem bada
profesora
jednego
z an
nia etnograficzne na w y
gielskich
uniwersytetów,
spach M ikronezji. Później
który odbył trzy wyprawy
pewien czas spędził na w y
do Nowej Gw inei. Autor
spie Ponape. W 1882 roku
kilku cennych prac o cha
odwiedził Japonję, a w 1883
rakterze
etnograficznym,
Z polecenia
Berlińskiego
jak
np.
„
T
h e Natives of
M uzeum prowadził stuM ailu ". „F a m ily among
dja na wyspie Pelew. Póź
niej przebywał w Nowej
the Australian Aborigines"
Jan Kubary.
Brytanji,
ale niebawem
i in.
przeniósł się na wyspę PoRosja, która odkryła
światu północną Azję, Z początkiem X V I I I wieku podejm uje poważne kroki ku jej zbada
niu. Piotr Wielki starał się energicznie o rozpowszechnienie wiedzy w R osji, o ukła
danie i wydawanie map i zbieranie wiadomości geograficznych. Jego wzrok był rów
nież skierowany i na dalekie krańce A zji. O bm yślił on wielką wyprawę do północno-wschod
niej A zji, którą powierzył Duńczykowi W itusowi Beringow i (1680— 17 4 1), znajdującemu się
na służbie rosyjskiej. W roku 1728 Bering objechał cały wschodni brzeg północnej A zji, zbadał
dokładnie Kam czatkę, odkrył szereg wysp, jak np. Kom andorskie, Aleutskie, a oprócz tego prze
szedł przez cieśninę, oddzielającą Azję od Am eryki, i tem ostatecznie udowodnił, że obie te części
świata nie są połączone żadnym przesmykiem. Cieśninę tę odkrył już dawniej Deżniew, ale
odkrycie to zostało zapomniane. Nazwa cieśniny Beringa pochodzi od jej drugiego odkrywcy.
Następnie w 17 3 3 r. zorganizowano Kam czatską, czyli tak zwaną „W ielką Północną W ypraw ę".
Składała się ona z 600 uczestników, koszty zaś w ypraw y wynosiły 400.000 rubli, co wówczas
było olbrzym ią sumą. Ekspedycję podzielono na dwie części. Jedna z nich miała za zadanie
zbadać wybrzeża wschodnio-północnej A zji i udać się następnie do brzegów Am eryki. N a czele
jej stanęli kapitan Bering, a jego pomocnikami byli Czirikow i Szpanberg. D ruga część w ypraw y,
pod kierownictwem profesorów Gm elina i M illera, miała udać się na Kam czatkę poprzez całą
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Syberję. W yprawa ta wym agała wprost nadludzkich wysiłków i licznych ofiar, tak np. na pół
wyspie Tajm yrskim zm arł Pronczyszczew wraz ze swoją żoną; zginął również i kierownik w y
praw y kapitan Bering. M im o
to
przyniosła
ona olbrzym ie w yn iki; dała zdjęcia
całego północnego wybrzeża Syberji, co w owych czasach było tak trudnem zadaniem, iż w zbu
dzało szacunek i podziw dla wytrwałości i pracowitości jej uczestników. Prócz tego wyprawa
przyniosła bardzo bogate rezultaty z różnych dziedzin geografji fizycznej i przyrodoznawstwa.
D rogą lądową na Kam czatkę udał się jedynie S . Kraszeninnikow , gdzie w strasznych warunkach
przebył 12 lat, dokładnie zbadał Kam czatkę i opisał ją w dwóch olbrzym ich tomach, wydanych
potem przez Rosyjską Akadem ję
berję i poszukiwania tych w ysp, któ
Nauk. Rezultaty tej w ypraw y były
re zostały odkryte przez poprzed
tak olbrzym ie, że Akadem ja
nich żeglarzy naprzeciw ujścia
Nauk postanowiła wysłać no
L en y i dalej na wschód.
wą ekspedycj ę do S yb erji i na
Z podróżników tych naj
Daleki W schód. Eksped y
bardziej odznaczyli się
cja ta w yruszyła w drogę
swojem i pracami Gew 1768 roku; na jej cze
denstrom, Anżu, a szcze
le stanął młody niem iec
gólnie w ybitny i zdolny
ki uczony Piotr Pallas
m arynarz, kapitan F . W.
( 1 7 4 1— 1 8 1 1 ) . Uczony
W rangel (17 9 5 — 1870).
ten przeszedł całą R o 
Badania te dały po
sję i Syberję i dokład
myślne
rezultaty,
nie opisał zwiedzone
szczególnie w stosun
przez siebie kraje. P al
ku do w ysp Nowosyberyjskich, a ponadto
las nie ograniczył się
do opisu swych podró
doprowadziły do odkry
ży, lecz przystąpił do
cia odległej w yspy Wranwydania opisów rosyj
gla. W ojny napoleońskie
skiej roślinności
(Flora
przerw ały te prace na pe
Rossica) i świata zwierzęce
wien czas, lecz już w 1828 ro
go ( Zoographia rosso-asiatica) ,
ku zostały one znów podjęte.
posiadających bardzo wysoką
G . A . Erm an zbadał najpierw
wartość naukową. Od roku 1805
cały północny obszar, leżący mięrozpoczęły się systematyczne badania
P. Kraszeninnikow. d z Y U ra le m a r z e k 3 0 b ’ a n ast?Ppółnocnych wód, oblewających Synie kontynuował swoją podróż przez
cały kontynent do Kam czatki. U stalił on po raz pierw szy rozciągłość A zji Północnej od
Uralu do oceanu Spokojnego; ponadto poczynił obserwacje nad m agnetyzmem ziem skim ,
wykonał oznaczenia astronomiczne wielu miejsc, dokonał pom iarów topograficznych K am 
czatki i opisał jej w ulkany. Najważniejszem zdarzeniem w dziedzinie badań geograficznych
Syberji w owych czasach była podróż Aleksandra Hum boldta, którą on odbył w latach 1 8 1 9 — 20
na zlecenie rządu rosyjskiego. Hum boldt przeszedł w towarzystwie dwóch w ybitnych uczonych
G . Rosego i Ch. Ehrenberga przez góry U ralskie, Tobolsk, stepy Barabińskie do Bernaułu, a na
stępnie powędrował do D żungarji i łańcucha gór A łtajskich. D roga powrotna prowadziła przez
Omsk, Orenburg do morza K aspijskiego. Owocem tej podróży była znakomita praca H um boldta:
L ’Asie centrale. W spaniałe wyniki podróży naukowej H um boldta jeszcze bardziej rozbudziły
aktywność rosyjskich uczonych, a ilość w ypraw na Syberję znacznie się zwiększa. Jed ną z najbar
dziej znakom itych była podróż prof. A . T . M iddendorfa ( 1 8 1 5 — 1894). W roku 1842
udał się on na półwysep Tajm yrski, gdzie dotarł do 7 1 0 półn. szer. i spędził kilka m iesięcy, żyjąc
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w najokropniejszych warunkach. Przezwyciężył on jednak wszystkie trudności i zbadał tereny,
dokąd dotychczas nie doszedł żaden Europejczyk. M iddendorf przeszedł następnie przez całą
Syberję i jako pierwszy Z podróżników przekroczył pasmo gór Stanow ych, które wówczas znano
tylko w najogólniejszych zarysach. Naukowe wyniki podróży M iddendorfa były bardzo cenne.
W tym sam ym okresie, a mianowicie w latach 18 42— 1849, objeździł Syberję Finlandczyk A . Kastren, który z wielką energją i wytrzym ałością wszczął badania narodów północnej Azji,
ich języka i zwyczajów. W roku 1847 generał-gubernatorem wschodniej Syb erji został mianowany
M . M uraw jew . Od tego czasu datują się bardzo ożywione badania wschodniej połaci Syberji,
a szczególnie dorzecza Am uru. W roku 1849 kapitan Niewelskoj i Kozakiew icz odkrywają ujście
Am uru, co następnie spowodowało wielką wyprawę M uraw jew a wzdłuż rzeki A m uru w 1854 T->
która zakończyła się przyłączeniem jej do państwa rosyjskiego. W roku 18 54 Rosyjskie Towarzynio-Syberyjskie“ i „Zachodstwo Geograficzne wysłało
nio-Syberyjskie“
Tow . G eo
na teren Syberji wielką w y
graficzne, prócz regularnej
prawę. W wyprawie tej wzię
pracy badawczej, organizo
ło udział wielu uczonych,
wały również większe wy
Z których najbardziej w yró
prawy geograficzne, co w bar
żnili się L . A. Schwarz i L .
dzo dużym stopniu przyczy
Schrenck. W yprawa ustaliła
niło się do poznania północ
przeszło 100 punktów astro
nomicznych i zebrała wiele
nej, środkowej i wschodniej
cennych danych geograficz
Azji. Z ramienia W schodnie
nych. W ażnym momentem
go Oddziału w roku 1854 wy
w historji badań Syberji by
ruszyła tak zwana W yprawa
ło założenie w 18 5 1 roku
W ilujska, na czele której sta
w Irkucku „Sybirskiego O d
nął znany uczony podróżnik
działu Rosyjskiego Tow arzy
P. K . M aak (18 2 5 — 1886).
stwa G eograficznego“ ; taki
U dając się w ten północny
sam oddział powstał w 1878
kraj Syb erji, w ypraw a Maaroku w Omsku. T e dwa od
ka najbardziej ucierpiała od
Piotr Pallas.
działy, znane jako „W schod
srogich mrozów. O ciężkich
warunkach ekspedycji sam badacz opowiada następująco: „M ro zy srożyły się coraz bardziej i przyjm o
w ały wprost potworne fo rm y: od zimna rozrywały się pnie drzew, ziemia tworzyła szczeliny, drzewo
stawało się twardsze od żelaza, tak, iż siekiera przy uderzaniu rozlatywała się na kawałki jak szkło;
rtęć w termometrze zam arzała; w takich warunkach praca była niem ożliwa“ . M im o tak trud
nych warunków, wyprawa bardzo starannie i dokładnie zbadała Okrąg W ilujski i zebrała bogate
materjały z geografji, geologji, botaniki, antropologii i t. p. W następnych latach odbyto szereg
podróży, wśród których najbardziej wyróżnia się podróż P. A . K ropotkina (18 4 2— 19 2 1), który
był nietylko wybitnym uczonym-podróżnikiem, lecz i niezmiernie ciekawym człowiekiem i zna
nym rewolucjonistą. „W ielu spełniło wielkie czyny — powiada J . Brandes — chociaż nie żyło
wielkiem życiem, wielu jest ludzi interesujących, chociaż ich życie, być może, było banalne
i znikome. Zycie Kropotkina było jednocześnie i wielkie, i ciekawe“ . Po ukończeniu korpusu
kadetów udał się w roku 1862 na Daleki W schód, gdzie spędził pięć lat, badając głównie dorzecze
Am uru. Szczególnie przyczynił się Kropotkin do poznania budowy i kierunku gór Syberyjskich,
o których do tego czasu panowały najbardziej fantastyczne wiadomości. Później wysłano
K ropotkina na badania do Finlandji i Szw ecji, które naprowadziły go na teorję o lodowcowych
okresach ziemi. Kropotkin miał zapewnioną wielką karjerę naukową, lecz wyrzekł się jej, rzucając
się w wir walki rewolucyjnej. W roku 18 73 został aresztowany i uwięziony, lecz w 1876 roku
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udało mu się zbiec zagranicę, gdzie spędził 40 lat, poświęciwszy się pracy naukowej i rewolucyjnej.
W następnych latach szeregi badaczy Syberji dopełniają w ygnańcy Polacy. Regularne badania
podejmowane były również przez rosyjskie instytucje naukowe i prawie rok rocznie przeprowadzano
badania w tej lub innej części Syberji. W 18 8 1— 82 roku I. S. Polakow odwiedził Sachalin, który
wówczas był jeszcze mało badany. Polakow wyjaśnił wiele w ątpliw ych lub spornych kwestyj geo
graficznych. W roku 1885 baron T o ll i Bunge przeprowadzili bardzo dokładne badania doliny
rzeki Jan y i w czasie tej podróży dotarli do w ysp N ow osyberyjskich. N astępnie budowa syberyj
skiej kolei w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do dokładnego i drobiazgowego zbadania
dużej części S yb erji. Z późniejszych badań na największą uwagę zasługują: 1) w yprawa Jesupa
w północne części oceanu Spokojnego i 2) wyprawa, finansowana przez znanego przem ysłowca
zupełnie niezbadanych. Najlepszą
F . P. Riabuszyńskiego. Am erykańska
ilustracją tego może być cieka
wyprawa Jesupa, odbyta w latach
1900— 19 0 1, w której brali
w y fakt, że sowiecki uczony
udział rosyjscy uczeni — BoS . Obruczew, badając obsza
ry dorzecza Indygirki, od
goraz i Jochelson, udała się
na północo-wschód S yb e
krył zupełnie nowy łań
rji, gdzie dokonała po
cuch górski w północnoważnych badań etnogra
wschodniej Syb erji, któ
ficznych. W yprawa R ia
rą do tego czasu przed
buszyńskiego,
odbyta
stawiano jako obszerną
w latach 1908— 1909
rów ninę; łańcuch ten
i składająca się z wielu
nazwany został nazwi
w ybitnych specjalistów,
skiem polskiego badacza
ograniczyła się głównie
Czerskiego, dla uczczenia
do Kam czatki i przeprowa
zasług jego na polu badań
dziła wszechstronne badania
syberyjskich.
przyrodnicze tej w yspy. M im o
Poczynając od X V I I wieku Sytych wszystkich badań, jakie od
berja była dla Polaków miejscem
były się w ciągu ostatniego stulecia
wygnania i grobem , do którego rząd
F. W. Wrangel.
na przestrzeni Syb erji, pozostało je
carski gnał setki tysięcy tych, którzy
szcze wiele obszarów mało lub nawet
stawali do walki z jego despotyzmem.
Szczególnie powstania 18 3 1 roku i 1863 roku powiększyły kadry naszych wygnańców, którzy w dale
kich krańcach Syberji zakładali cale polskie osiedla. Z tego środowiska wygnańców w yszło niemało
zdolnych badaczy, którzy zajęli honorowe miejsce w historji poznania Syb erji. N asza literatura
0 Syberji, szczególnie pam iętnikowa, jest bardzo obfita. Rozpatrzenie jej przekroczyłoby ramy
naszej pracy, ograniczym y się więc tylko do najważniejszych momentów i do prac o charakterze
badawczym. D o najstarszych polskich relacyj o S yb erji należy „D iarju sz więzienia moskiewskiego
miast i m iejsc“ , napisany przez Adam a D łużyka K am ieńskiego, wziętego do niewoli w 16 57 roku.
Kam ieński, opisując wyczerpująco losy towarzyszących mu wygnańców, podaje również ciekawy
obraz Syb erji. Z początków X V I I I wieku pozostały cenne pam iętniki Lu dw ika Siennickiego,
który ze sw ym bratem generałem został w 170 7 roku zakuty w kajdany i wyw ieziony na w ygna
nie; brat um arł nad Obją, a L u d w ik dostał się do Jakucka. Badał on zwyczaje Jakutów , Czukczów
1 Kam czadałów , a powróciwszy z niewoli, napisał wspom nienia, wydane w W ilnie w roku 175 4 ,
które zawierały ciekawe fakty o ziemi i ludziach S yb erji. Z konfederatów barskich w sław ił się
swojem i przygodam i August M aurycy Beniowski ( 1 7 4 1 — 1786). Inny konfederat barski, K arol
Chojecki, po swej ucieczce z wygnania w 17 76 roku pozostawił dwie prace o S y b e rji: „Pam ięć
dzieł polskich“ (1789) i „Polak konfederat przez M oskw ę na Syb erję zaprow adzony“ (1790).
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W roku 1795 przybywają na Syb ir pierwsi żołnierze K o 
ściuszki. Z liczby tych ofiar największą popularność zdo
bywa Jó zef K op eć, który został pozbawiony wszelkich praw
i nazwiska i jedynie za numerem został zesłany na K a m 
czatkę. Około roku 18 10 opisał on swoje przygody i cierpie
nia p. t. „D ziennik podróży przez całą wzdłuż Azję lądem
do portu Ochocka, oceanem przez w yspy K urylskie do niż
szej K am czatki“ . Pam iętniki te, wydane w 18 8 7 roku, za
wierały bardzo ciekawy opis Kam czatki, jej przyrody i lu
dów. Zesłany za czasów Pawła I w 179 7 roku do kopalń
syberyjskich na najcięższe roboty ks. Faustyn Ciecierski
pozostawił pamiętniki, które, poza opisem przeżyć osobi
stych, zawierały sporo wiadomości o Syb erji. Pamiętniki
ks. Ciecierskiego zostały wydane we Lw ow ie dopiero w 1865
roku. Również niektórzy z członków W ileńskiego T ow a
rzystwa Prom ienistych i Filaretów zostali zesłani na Syberję. Z pośród nich najbardziej wyróżnił się na polu naukowem Jó zef K ow alew ski, zesłany do Irkucka. U czony ten
odbywał niejednokrotnie podróże za Bajkałem , spędzając
wiele miesięcy wśród Burjatów, Tunguzów i M ongołów. „K ow alew ski — opowiada Z . Librowicz — przepędził wiele miesięcy, sypiając na zlodowaciałej ziemi, zasypanej śniegiem,
między wielbłądami i jeleniami... Owinięty w chałat mongolski, z ogoloną głową, za całe
pożywienie miewał miseczkę herbaty, tak zwanej cegiełkowej, czyli prasowanej, i kawałek
upieczonej nad ogniskiem baraniny, przyczem obywać się musiał bez chleba i soli.“ Na
tych dalekich obszarach Kowalewski zajął się badaniem języków i gromadzeniem materjałów
etnograficznych. Później udał się on z misją rosyjską do Pekinu, gdzie bawił 13 m iesięcy. W 1832
roku znowu przebywa między M ongołami i Burjatam i. Po pięcioletnich ciężkich podróżach
wrócił Kow alew ski do Kazania, gdzie objął katedrę literatury mongolskiej. Z tej dziedziny wydał
on liczne prace, przedstawiające bardzo wysoką wartość naukową. Powstanie 18 30 roku bardzo
znacznie powiększyło szeregi naszych wygnańców na Syberji. Z tej epoki pojawia się bardzo ob
szerna literatura pamiętnikarska, jak np. R . Błońskiego, J . Kobyłeckiego, A. Pauszy, E . Żm ijew 
skiego, A. Januszkiewicza, J . Gordona, K . W olickiego, W . M igurskiego, R . Piotrowskiego, B.
Zaleskiego, E . Felińskiej i wielu innych. Pamiętniki tego rodzaju zawierają nietylko bardzo cenny
materjał dla historji polskiej martyrologji na Syberji, lecz również podają one wiele ciekawych
faktów o samym kraju, o zwyczajach i obyczajach ludu; rzuciły też światło na wiele nieznanych
szczegółów o tym olbrzymim kraju. Szczególnie wysoką wartość mają prace Agatona Gillera,
który dwukrotnie, a mianowicie w 1848 i w 1854 roku, był zsyłany na Syb erję. Starannie zbierał
on wiadomości o przyrodzie i ludziach, co dało mu możność wydania bardzo ciekawego „O pisania
Zabajkalskiej krainy“ i „Podróży więźniów etapami do S yb erji“ . W tym samym mniej więcej
czasie, w 1854 roku, odbywa naukową podróż na Syberję Edw ard Ostrowski, profesor Akademji
W eterynarji w Charkowie. Oprócz specjalnych prac w języku rosyjskim w ydał on również i po
polsku ciekawy opis p. t. „L is ty z podróży odbytej do stepów K irgiz-K ajsackich " (1859). Po stłu
mieniu powstania 1863 roku, rząd rosyjski skazał na zesłanie w różne krańce S yb erji tysiące Po
laków. Z pośród tych wygnańców wychodzi długi szereg wybitnych badaczy Syb erji. Czołowe
miejsce wśród nich zajmuje przedewszystkiem Benedykt D ybow ski (18 3 3 — 1930). U czony ten
był w 1862 roku profesorem w Szkole Głów nej. Brał udział w powstaniu i wskutek tego został
skazany na śmierć, zamienioną następnie na 12 lat ciężkich robót. Długie lata wygnania D y 
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bowski spędził na badaniach naukowych, przeno
sząc się z m iejsca na miejsce. W latach 1866— 67
pracuje on wraz z Parw exem i W iktorem G o 
dlewskim u podnóża gór Jabłonnych, wpobliżu rzek Onon i Ingoda; lata 18 6 7— 70 spędził
w K ołtu ku, na południowym krańcu Bajkału.
Później odbył podróż po Am urze i U ssuri, do
cierając aż do brzegów Japonji. W 18 77 roku
D ybow ski powrócił do W arszawy, lecz bawi!
tam bardzo krótko, bo już w 1878 roku widzim y
go ponownie na D alekim W schodzie, tym ra
zem na Kam czatce, gdzie otrzym ał posadę le
karza okręgowego. Osiadłszy w Pietropawlowsku, D ybow ski odbyw ał często podróże, w cza
sie których zbadał najdokładniej Kam czatkę,
w yspy Kom andorskie, K urylskie, Sachalin. W 18 8 1
roku objechał on konno naokoło Kam czatkę.
W roku 1883 powrócił do Polski i objął kate
drę zoologji na U niwersytecie Lw ow skim . D y 
bowski napisał wiele cennych i wyczerpujących
monografij z dziedziny przyrodoznawstwa Syberji, ogłaszając je w specjalnych polskich, nie
mieckich i rosyjskich pismach. D la uczczenia za
sług tego wybitnego i zasłużonego uczonego wiele nowych i nieznanych odm ian świata zw ie
rzęcego nazwano jego imieniem . N ajbliższym w spółpracownikiem D ybow skiego był W iktor
Godlewski ( 18 3 3 — 1900), który obok niezłomnej energji wykazał wielkie zamiłowanie do
badań przyrodniczych. O pracy tych dwóch podróżników czytam y w „W ędrow cu“ z 1878
roku następującą ocenę: „O badw aj nasi podróżnicy, czyto szybując po burzliw ych falach B aj
kału, czy m glistych wodach Japońskiego morza, czy też płynąc o własnych siłach po rzece Arguni
i Am urze, lub pnąc się na szczyty gór Bajkalskich i Sichota-A linu, albo wreszcie przepędzając
cale zim y na lodach Bajkału i śniegach tajg syberyjskich, wykonali niejedną podróż dreszczem
przejm ującą nawet przyw ykłych do niew ygód, trudów i niebezpieczeństw wszelkiego rodzaju.“
Prace ich zasłużyły na zaszczytne uznanie Rosyjskiego Tow arzystw a G eograficznego, które
uchwaliło przyznanie im złotego medala za pożyteczną dla nauki działalność. Obok Dybow skiego
zaszczytne miejsce i sławę, jako znakom ity badacz Syb erji, zdobył sobie Aleksander Czekanowski
(1830 — 1876). Zesłany na Syberję za udział w powstaniu 1863 roku, Czekanowski nawet w naj
trudniejszych okolicznościach wytrw ale i z zaparciem zajm ował się badaniam i przyrodniczem i.
Pierwsze lata w ygnania spędził on w kraju Zabajkalskim , gdzie w idm o śm ierci głodowej niejedno
krotnie kołatało do jego ubogiej lepianki. R osyjski akademik Schm idt w yprow adza go z tej ot
chłani i dzięki sw ym stosunkom otwiera Czekanowskiem u pole do pracy i poprawy bytu. N aj
pierw odbyw a on szereg m niejszych w ypraw w obrębie gubernji irku ckiej; w 18 7 1 roku wziął
udział w charakterze astronoma w w yprawie do M ongolji. Oprócz Czekanowskiego w w yprawie
tej z Polaków uczestniczyli — D ybow ski, G odlew ski i Stanisław W roński. W ynikiem pierwszych
w ypraw Czekanowskiego, oprócz kilku poważnych rozpraw z zakresu geologji, była mapa geo
logiczna gubernji irkuckiej, za którą został on nagrodzony złotemi medalam i T ow arzystw G eo 
graficznych w Paryżu i Petersburgu. Oprócz szeregu m niejszych w ypraw i wycieczek, Czeka
nowski odbył trzy większe w ypraw y geograficzne, które przyniosły m u wielką sławę i uznanie.
Geogr. powsz.
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Pierwsza odbyła się w roku 18 72 kosztem Rosyjskiej Akademji N auk i poświęcona była badaniom dolnej Tunguzki. T rw ała ona cały rok i przyn osła ob fity plon
naukowy. N a drugą wyprawę w yruszył Czekanowski na
początku roku 1874, również na koszt Rosyjskiej Akademji Nauk. W yprawa ta miała zbadać bieg rzeki Oleneka i przestrzeń lądu, rozciągającego się między tą
rzeką a dolną Tunguzką. W yprawa ta była związana
Z wielkiem i trudnościami i pochłonęła dużo sił i zdro
wia. Czekanowski pokonał wszelkie trudności i prze
szedł przez obszary nietknięte dotąd stopą Europejczy
ka. Trzecia i zarazem ostatnia w yprawa Czekanowskiego
odbyła się do ujścia L e n y ; trwała ona przez cały 1875
rok i dała obfity plon, szczególniej pod względem geolo
gicznym i paleontologicznym , wzbogaciła też kartografję
dokładniejszą mapą dolnej L en y i Ja n y . W 1876 roku
przybył on do Petersburga, gdzie powitano go z nadzwyczajnem uznaniem. Czekanowski planował nową w y
prawę, lecz wkrótce wpadł w silną depresję duchową i 30
Aleksander Czekanowski.
października 1876 roku popełnił samobójstwo, przery
wając swoją twórczość naukową w momencie największego rozkwitu.
Z szeregów zesłańców wychodzi również i taki znakomity badacz Syb erji, jak Jan Czerski
(18 4 5 — 1892). Jako 17-letni młodzieniec, Czerski został zesłany na wygnanie do S yb erji i wcielony
do bataljonu fortecznego w Omsku. Po kilkoletniej służbie udało mu się dostać do Irkucka,
gdzie rozpoczęła się jego praca naukowa. Pro
wadząc wszędzie badania paleontologiczne,
przejechał on rzeki Irkut i Tunkę, oraz jezioro
Bajkał. Czerski zebrał bardzo cenne kolekcje
osteologiczne z kraju Zabajkalskiego, A m ur
skiego i U ssuryjskiego, kładąc pierwsze pod
w aliny pod paleontologję Syberji. Piętnaście
lat pobytu na Syb erji, niezmordowana i w y
trwała praca, nieustanny trud i życie w niedo
statku przyniosły wprawdzie nadzwyczajne re
zultaty naukowe, lecz tak nadwerężyły żelazne
ongi zdrowie Czerskiego, że zmuszony był
dla podtrzymania jego wyjechać do P e
tersburga, gdzie Akademja Nauk zaofiarowała
mu stanowisko, związane z badaniami geograficznem i i paleontologicznemi. W roku 1892
organizuje on wielką wyprawę i sam na jej
czele ponownie wyrusza na Syb erję. Czerski
szczęśliwie przybył z wyprawą do Irkucka,
a potem do Jakucka, aby stamtąd udać się da
lej na północ. W czasie tej w ypraw y roz
Jan Czerski.
chorował się i umarł w tajdze pod Średnim
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K ołym skiem na ręku swej żony, nieodstępnej towarzy
szki jego dalekich i niebezpiecznych wędrówek. W dziele
badania S yb erji wielce przyczynił się M ikołaj W itkow
ski (18 4 3 — 1892). B y ł on pracowitym i sumiennym
archeologiem i w tej dziedzinie wykazał bardzo oży
wioną działalność. Obok tych wszystkich badaczy gru
powało się sporo innych osób, które również przyczy
niły się do poznania Syb erji. D o najwybitniejszych za
liczyć możemy M . Hartunga, który zebrał olbrzym ie
zielniki flo ry dauryjskiej. Oprócz niego w badaniu dauryjskiej przyrody zasłużył się A . W ałecki, H . W eber,
Z. W ęgłoski, M . Jankow ski, W . Księżopolski, A . K ohn,
M . K ulaszyński. W późniejszych czasach na Syberję
przychodzi fala Polaków, skazanych za udział w ruchu
socjalistycznym , która również w ydaje kilku wybitnych
badaczy. W ym ienić tu należy W acława Sieroszewskiego,
który, będąc aresztowany w roku 1878 za szerzenie
socjalizmu, znalazł się w 1880 roku po przejściu eta
Bronisław Piłsudski.
pem całej S yb erji na dalekiej północy w W ierchojańsku. Później przebyw ał przez pewien czas w okręgu K ołym skim , aż wreszcie został przeniesiony
w okolice miasta Jakucka. Sieroszewski spędził na wygnaniu 15 lat i w tym czasie gromadził
m aterjały etnograficzne, dotyczące życia Jakutów . Owocem tych badań było wysoce cenne
dzieło p. t. „D w anaście lat w kraju Jaku tów “ . D zieło to zostało nagrodzone złotym medalem oraz
dyplomami rozm aitych towarzystw naukowych. W roku 1900 Sieroszewski został ponownie
aresztowany i uwięziony w D ziesiątym Paw ilonie, skąd dzięki staraniom Rosyjskiego T o w a
rzystwa G eograficznego został wypuszczony. A b y uniem ożliwić groźbę zesłania na Syberję,
Towarzystwo G eograficzne wydelegowało Sieroszewskiego do M andżurji i Japonji w charakterze
kierownika w ypraw y do badań plem ion pierwotnych, głównie Ajnosów . W latach 19 02— 1903
zwiedził on północne C hiny, M andżurję, K oreę, Japonję, Sachalin. W roku 1904 w rócił przez
Indje i Egipt do Europy. Podróże te opisał on w szeregu prac, jak „ N a D aleki W schód" (1904),
„ K o re a " (1905), „C e jlo n “ , „N a wulkanach Ja p o n ji“ , „W śród kosm atych lu d zi“ i in. Obok
Sieroszewskiego należy w ym ienić jeszcze innego skazańca politycznego — Bronisława P ił
sudskiego (1866— 19 18 ), który chlubnie zapisał się w dziejach badań A zji. B . Piłsudski został
skazany w roku 1886 na 15 lat przym usow ych robót na Sachalinie, gdzie przez wiele lat prowadził
studja nad pierwotnym i m ieszkańcami tej w ysp y ; zbierał ich legendy, wierzenia, badał język,
kulturę i zwyczaje. W roku 1899 został przeniesiony do W ładywostoku, gdzie na stanowisku
kustosza muzeum kontynuował pracę nad kulturą A jnosów , G ilaków i Oroczonów. W roku 1903
Zwiedził północną część Japonji. Owocem tych studjów , prowadzonych w bardzo trudnych warun
kach, były wartościowe prace etnograficzne, za które Rosyjskie Tow arzystw o Geograficzne
nagrodziło B . Piłsudskiego medalem. Jed en z biografów tak scharakteryzował postać tego znako
mitego badacza i światłego człowieka: „P iłsudski należy do ludzi, w yw ierających już przy pierwszem zetknięciu się niezw ykły czar osobisty... Ani śladu w nim niema goryczy do ludzi i stosunków,
wiara w szlachetne pierw iastki natury ludzkiej i niezamącona harm onja duchowa tchną z każdego
słowa jego bogatych i zajm ujących opowiadań o przebytych kolejach. N a wygnaniu zajmował się
nietylko nauką. B y ł w skrom nych granicach m ożliwości cywilizatorem obcego, barbarzyńskiego
kraju, przyjacielem zarówno w spółw ygnańców , rekrutujących się z szum owin rosyjskiego społe
czeństwa, jak i biednych tubylców “ .
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Szereg naszych badaczy nie wyczerpuje się jedynie na wygnańcach, gdyż Syberja przykuwała
uwagę wielu uczonych, pragnących prowadzić studja na jej bezgranicznych i mało zbadanych obsza
rach. Liczba uczonych tej kategorji jest zbyt wielka, aby ją tu wyczerpać, przeto przytoczym y tylko
kilka najbardziej zasłużonych nazwisk, jak: M . M arks, B . Reichm an, J . Kalinow ski, E . Dunikowski,
L . Hryniewiecki, E . Piekarski, J . Talko-H ryncewicz, H. Czeczott, L . Jaczew ski, J . M orozowicz,
M arja Czaplicka (1886— 19 2 1), będąca jedną z nielicznych kobiet, które odważyły się dobrowolnie
zapuszczać w odległe zakątki Syberji. Z polecenia uniwersytetu oxfordzkiego Czaplicka udała
się w roku 19 14 do ujścia Jenisieja, gdzie spędziła zimę wśród Tunguzów wpobliżu Turuchańska.
W następnym, t. j. 19 15 roku, zbadała okrąg M inusiński. W ciągu dwuletnich badań uczona
ta zebrała bardzo cenne m aterjały z zakresu antropologji i etnografji. Ogłosiła w języku angielskim
kilka cennych prac, jak np. M y Siberian Year (19 16 ) i Aboriginal Siberia (19 14 ).
udziału w w yprawie M . PiewD o największych podróżni
cowa, udającej się w roku 1889
ków i badaczy północnej Azji
do
Tybetu. Spędził on tam pra
można zaliczyć prof. K arola
wie
dwa lata, w czasie których
Bohdanowicza. Po ukończeniu
niejednokrotnie podejmował sa
Instytutu Górniczego w 1886
modzielnie wycieczki do miejsc
roku wyrusza młody inżynier
niezbadanych ani przez geolo
w pierwszą swoją podróż ba
gów, ani przez geografów.
dawczą do Zakaspijskiego kra
G łów ną zasługą Bohdanowicza
ju, w celu dokonania badań
było
zbadanie podczas tej w y
budowy geologicznej gór T u rk 
prawy górskiego system u Kuenmeno-Chorasańskich. M isję tę
L u n . W roku 1892 Bohdano
Bohdanowicz wypełnił z wielwicz rozpoczyna badania okrę
kiem powodzeniem ; owocem
gu Akm olińskiego na Syberji,
tej podróży była pierwsza roz
a następnie widzim y go na
prawa naukowa, która odrazu
Dalekim W schodzie, przepro
zwróciła uwagę na młodego
wadzającego ścisłe badania w y
uczonego. Wkrótce potem Boh
brzeża Ochockiego i K am 
danowicz otrzymuje od R o 
Marja Czaplicka.
czatki. Rezultaty naukowe tych
syjskiego Towarzystwa G eo
badań były olbrzym ie. W 1900
graficznego polecenie wzięcia
roku Bohdanowicz udaje się na nową wyprawę, dla zbadania półwyspu Czukotskiego. Podróże
te Bohdanowicz opisał w specjalnych pracach; ponadto posiada on bardzo obfity i cenny do
robek naukowy z zakresu geologji i geografji. Przed wojną był profesorem Instytutu Górniczego
w Petersburgu i dyrektorem Rosyjskiego K om itetu Geologicznego, obecnie jest profesorem
Akadem ji Górniczej w Krakowie.
W połowie X I X wieku rosyjskie badania geograficzne na Syberji rozszerzają się coraz bardziej
na południe i południo-wschód. Badania tego rodzaju otwiera znakomity geograf rosyjski
P. P . Siem ionow (18 2 5 — 19 14 ), który w 1856 roku udaje się w góry Ałtajskie i T ian-Szan. W ciągu
dwóch lat zbadał on Ałtaj, Tarbagataj, A ła T au , jezioro Issik-K u l i przedostał się głęboko w góry
Tian-Szan, które dotychczas były prawie nieznane. Owocem tych podróży były obfite zbiory
entomologiczne i botaniczne, oraz dokładny geograficzny opis. W uznaniu jego zasług zezwolono
mu dodać do nazwiska przydomek Tianszańskij. W roku 18 7 3 Siem ionow został wiceprezesem
Rosyjskiego Towarzystw a Geograficznego, na którem to stanowisku pozostał do śm ierci. Siemionow -Tianszańskij wybitnie przyczynił się do rozwoju wiedzy geograficznej w R osji. W ślad za tym
podróżnikiem wstępuje A. P. Fedczenko (18 4 4 — 18 73). Rozpoczął on swoją działalność w 1868
roku podróżą wzdłuż dolnego biegu S yr-D arji i przez Kokand doszedł do przełęczy Terekdawan.
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D zięki niemu otrzymano pierwsze dokładniejsze wiadomości o górskim łańcuchu gór Ałajskich,
których zauważył również śniegiem pokryte wierzchołki Transałajskiego grzbietu. W latach
1870— 72 Fedczenko odbył razem ze swoją żoną dłuższą podróż do Turkiestanu, przyczyniając
się w dużej mierze do poznania tego kraju. Fedczenko zginął tragicznie w 18 73 roku podczas
badań lodowców alpejskich w Szw ajcarji. D o pierwszych badaczy środkowej A zji należał
również w ybitny uczony rosyjski M . A . Siew iercow . W roku 18 5 7 odbył on podróż do
Turkiestanu i Kokandu i pierwszy dał geologiczny i geograficzny opis tego kraju, ponadto w y
jaśnił szereg bardzo ważnych zagadnień zoogeograficznych. Później odbył kilka podróży do T u r 
kiestanu; w 1864 roku badał geologiczną budowę T ian -Szan u ; lata 1865 i 1866 spędza również
d orf podróżuje po Ferganie; Albert
w tych okręgach, a w 1867 roku
Regel bada dolinę rzeki Ili.
przechodzi dalej w głąb T ian -Sza
W latach 18 8 5— 87 bracia G rze
nu i dokładnie bada okolice je
ziora Issik-K u l. W 18 7 7 staje
gorz i M ichał G rum -G rzym ajło przechodzą Pam ir w kilku
na czele wielkiej w ypraw y dla
kierunkach, a w roku 1887
kontynuowania swych ba
dań doliny Fergańskiej, Aładwaj francuscy podróżnicy
ju i Pam iru. W 1879 S ie 
P. Bonvalot i G . Capus
wiercow odbył ostatnią po
wykonali zimą bardzo trud
dróż do Turkiestanu; w dwa
ne przejście przez Pam ir
lata później, a mianowicie
i zdobyli sobie sławę pierw 
18 8 1 roku, utonął w rzece
szych podróżników, którym
Don. W ślad za tym i pio
udało się przejść z R osyj
nierami idzie długi szereg
skiego Turkiestanu do Inbadaczy rosyjskich, szczegól
dyj. Przejście to od strony
nie po opanowaniu przez R o 
angielskiej sforsowali w 18 57
sję olbrzym ich obszarów zaka
roku bracia Schlagintw eit, któ
spijskich. W latach 18 7 5 — i
rzy po przeprowadzeniu badań
wybitny geolog J . W . M uszkietów
powrócili następnie do In dyj. Póź
zajmował się geologicznemi badania
niej A d olf Schlagintw eit udaje się na
mi Tian-Szanu i Pam iru. KuropatP. P. Siemionowzdobycie w yżyny Pam iru, lecz dotarł
Tianszańskij.
kin i W ilkens przekraczają południotylko do K aszgaru, gdzie został za
we grzbiety T ian -Szan u ; M iddenmordowany przez krajowców. W szyst
kie te podróże przyniosły bardzo ważne odkrycia geograficzne na terenie środkowej A zji. W 18 9 1
roku Rosja opanowała Pam ir, a w cztery lata później zawarto traktat angielsko-rosyjski, który
podzielił tę wyżynę na dwie części.
Odtąd badania geograficzne, a szczególnie topograficzne, posuwają się po obu stronach z dużą
szybkością. N ależy przypom nieć, że oprócz wyżej w ym ienionych do poznania tych obszarów
w dużej mierze przyczynili się: D ouglas, Forsyth, T rotter, Biddulph i Czech Stoliczka. Zbadali
oni duże przestrzenie obszarów pam irskich i zebrali wiele nowych danych. D o tych badań przy
czyniają się rów nież: F . Younghusband (1886), O. O luffsen i P olacy: L ip sk i (1897) i N owicki
(1898). W tym okresie i później prawie rok rocznie odbyw ały się w ypraw y uczonych rosyjskich,
którzy wszechstronnie badali tę część kontynentu azjatyckiego. N ależy tu przedewszystkiem
w ym ienić: A . K rasnow a, A . N ikolskiego, W . Bartolda, W . Dubiańskiego, W . K om arow a, L .
Berga, N . W esołowskiego. W okresie poprzedzającym zajęcie Turkiestanu przez Rosjan, kiedy
w ypraw y do Buchary, Taszkientu i Sam arkandy były bardzo niebezpieczne, w ypraw ę taką odbył
w latach 1860— 64 węgierski lingwista i etnolog A. V am bery (18 3 2 — 19 13 ) . D obrze znając języki
wschodnie, przebrany za derwisza, przyłączył się on do pielgrzym ów , w racających z M ekki
Z
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i w ten sposób odwiedził Chiwę, Bucharę i Sam arkandę. Następnie przez Afganistan i Persję
powrócił do Europy. W połowie X I X wieku na arenę badań A zji występuje m łody oficer sztabu
generalnego M ikołaj Przewalski (18 39 — 1888). Życie wojskowe w owych czasach było nader swo
bodne, oficerowie grali w karty i p ili; takie życie nie odpowiadało młodemu oficerowi, pociągała
go bardziej przyroda z jej pięknem i niezbadanemi tajemnicami. Porzuca on W arszawę, gdzie
w szkole podchorążych wykładał geografję, i na własną prośbę zostaje przeniesiony do Irkucka,
skąd w 1867 roku na zlecenie Towarzystwa Geograficznego udaje się do kraju U ssuryjskiego dla
zbadania tamtejszej przyrody. Ju ż w tej pierwszej podróży Przewalski dał się poznać jako ener
giczny i niestrudzony badacz i wnikliwy obserwator przyrody. Bezkresność przestrzeni syberyj
walskiem u zasłużoną sławę, a R osyj
skich, dzikość i swoiste piękno przy
skie, Paryskie i Berlińskie towa
rody tak pochłaniają Przewalskierzystwa geograficzne nagrodziły
go, że postanawia on całkowicie
go złotemi medalami. Pod
oddać się jej badaniom. Od
czas drugiej w ypraw y, od
był on cztery wyprawy.
bytej w latach 1876— 77,
Pierwsza, tak zwana mon
zbadano olbrzym ią prze
golska wyprawa, rozpo
strzeń między Kuldżą
częła się w 18 7 1 ro
i legendam em wówczas
ku. Droga prowadziła
z K iach ty przez M ongolję do Pekinu. Droga

cowym

celem wyprawy

letnich wędrówkach i po
ży odkryto nieznane pasmo
przebyciu konno przeszło
^ j|H B * .
górski e Ałtyn T ag i zebrano
11.0 0 0 km przybył PrzewalJ
bogate wiadomości o Tybecie,
ski do U rgi. W yprawa dała
9¿ i'
Tajem niczy T yb et, a szczególnadzwyczaj bogate w yn iki; zebranie jego stolica — Lhassa — tak
no około 4.000 okazów różnych ropociągały Przewalskiego, że w roku
ślin, olbrzym ią ilość ptaków i skór Mikołaj Przewalski. 1879 w yrusza z Zajsańska, zorganizozwierzęcych. Przyniosła ona Przewawszy nową, tak zwaną tybetańską
wyprawę. Przeszedł on przez Dżungarję i A łtyn -T ag, zdążając ku Lhassie. K ie d y Przewalski
znajdował się zaledwie w odległości 250 km od stolicy T ybetu , musiał wobec wrogiego stano
wiska rządu tybetańskiego przerwać tę interesującą wyprawę. W yprawa tybetańska trwała dwa
lata i przyczyniła się poważnie do poznania dużej części T ybetu . Ze wszystkich podróży Przewal
skiego najcenniejsze pod względem geograficznym rezultaty dała czwarta w yprawa, trwająca od
1883 do 1886 roku. W yprawa ta miała głównie na widoku dalsze badania T yb etu i W schodniego
Turkiestanu. Po wyjściu z K iachty Przewalski przeszedł przez G obi do A la-Szanu i dotarł do
górnej doliny rzeki Niebieskiej, zbadał źródło rzeki Hoang-ho. Następnie skierował się na południe
do Tsaidanu, wkroczył w Ałtyn T ag i doszedł do Ł o b N oru. W czasie tej podróży zbadano zna
czną część K u en L u n . W 1888 roku Przewalski przedsięwziął w towarzystwie znanych później
badaczy — Roborowskiego, Piewcowa i K ozłow a — nową wyprawę, lecz dotarł jedynie do mia
steczka Karakoł, leżącego na brzegu jeziora Issik -K u l. T u zachorował obłożnie i 20 października
1888 roku umarł. W uznaniu wielkich zasług geograficznych miejscowość tę przemianowano na
Przewalsk. Reasum ując podróże Przewalskiego, można stwierdzić, że w ciągu 10 lat przeszedł
on przeszło 30.000 km, zbadał olbrzym ie połacie prawie zupełnie nieznanej A zji środkowej,
dokonał szeregu nowych odkryć geograficznych, dzięki czemu mapa Azji zyskała wielką liczbę
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nowych nazw ; odkrył dzikiego konia, dzikiego wielbłąda, zgromadził olbrzym ie kolekcje bota
niczne i zoologiczne. Spędzając cale lata na koniu lub w brudnych, zim nych i nędznych lepian
kach, cierpiąc głód i niew ygody, Przewalski niezmordowanie stał na w ybranym odcinku geo
graficznym i zupełnie słusznie zasłużył sobie na sławę jednego z największych podróżników
ubiegłego stulecia.
W M ongolji już w X I I I wieku w idzim y podróżników w osobie N icola Pola, który ze sw ym bra
tem M atteą przeszedł M ongolję. Później w ystępuje tam słynny podróżnik W . Rubruck. W praw
dzie w 1868 roku Frytsche przeszedł dwa razy pustynię G ob i, lecz naukowe badanie tego kraju
rozpoczyna się właściwie od w ypraw Przewalskiego. Prócz Przewalskiego wielu innych uczonych
1 podróżników zwiedziło M ongolję, byli to: Sosnow ski (18 75 ), F . Richthofen (1879 ), Piewców
(18 78 — 9) i inni.
D o poznania M ongolji w dużej mierze przyczynił się również rosyjski podróżnik G . N . Potanin (18 35 — 1920). Poczynając od 18 76 do 18 93 roku, spędza on czas w nieustannych w yprawach
w różne części M ongolji. Potanin dokonał na terenie M ongolji, Chin i T yb etu wielu odkryć geo
graficznych i napisał kilka bardzo cennych prac, w yjaśniając wiele geograficznych zagadnień
tych krajów. Po śm ierci Przewalskiego rozpoczętą pracę kontynuuje jego uczeń, P . K . Kozłów .
Sw oją działalność naukową K ozłow rozpoczyna od udziału w czwartej podróży Przewalskiego,
następnie w latach 1888— 9 1 w idzim y go w w ypraw ie Piew cow a. Poczynając od 1899 r., kieruje
kilkoma w ypraw am i naukowemi w mało zbadanych pustyniach A zji środkowej, głównie u źródeł
Hoang-ho, M ekongu i Jang-tse-K iang. Podczas jednej z takich w ypraw w 19 07— 1909 roku
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Kozłów odkrywa m iny miasta Hara-hoto, skąd wywozi nadzwyczaj cenne zabytki. Tow arzysz
jego podróży, geolog A. Czernow, pierwszy Z Europejczyków, przepłynął jezioro K u ku -N o r i do
kładnie je zbadał. W roku 1924 K ozłów ponownie udaje się na teren M ongolji i w przeciągu kilku
lat zdobywa bardzo cenne materjały, wyjaśniające wiele zagadek historycznych A zji. D o geolo
gicznego poznania M ongolji, północnych Chin i całej A zji środkowej przyczynił się znacznie
prof. W. A. Obruczew, który odbył kilka wypraw. Z pośród innych podróżników do poznania
Azji środkowej najwięcej przyczynił się szwedzki uczony Sven Hedin. Poczynając od roku 1885,
odbył on 5 dużych w ypraw do A zji środkowej. W czasie swych wieloletnich podróży zbadał
wschodni Turkiestan, Tybet, bieg rzeki T arym , położenie jeziora Ł o b N or, ustalił źródła rzeki
Indusu i Bram aputry i odkrył potężny łańcuch gór Transhim alajów . W ostatnich czasach najwy
bitniejszą rolę w badaniach M ongolji i Azji środkowej odegrał Aureli Stein. O dbył on w latach
1900— 19 15 cztery większe podróże, w czasie których przeszedł znaczne przestrzenie Turkie
stanu i M ongolji, szczegółowo zbadał okolice Ł o b N oru i dokonał szeregu ważnych odkryć
archeologicznych. D o najpoważniejszych nowszych w ypraw należy zaliczyć podróż Ch. Andrew s’a, który przy pomocy wielbłądów, a częściowo i samochodów, przebył olbrzym ią prze
strzeń między K ałganem a pasmem gór Ałtajskich. Andrew s poczynił szereg nowych i ważnych
odkryć, z pośród których należy wym ienić odnalezienie przez niego jaj płazów prehistorycznych.
Ostatnio w roku 1930 do M ongolji udała się w yprawa włoska na czele z G iottą Dainellim.
Dzięki wielu wyprawom i niezwykłemu rozmachowi badań na terenie A zji Środkow ej, została
ona w drugiej połowie X I X wieku stosunkowo dobrze poznana. Jedynie T yb et wciąż jeszcze po
zostawał niezbadany, a jego stolica Lhassa była najbardziej zagadkowym punktem Azji Środko
wej. Pierwszym Europejczykiem , który dotarł do Lhassy, był słynny podróżnik Odorico, który,
jak przypuszczają, zwiedził to miasto w 13 3 0 roku. W 1662 roku, a więc w 300 lat później, docie
rają do Lhassy jezuita J. G rueber i belgijski hrabia D ’ O rvill. Przeszli oni piechotą olbrzymią
przestrzeń z Chin do Lhassy, w której spędzili około dwóch miesięcy. W nowszych czasach do
stęp cudzoziemców do Lhassy został zamknięty pod karą śm ierci. Jedyn ym Anglikiem , któremu
udało się w przebraniu lekarza chińskiego zmylić czujność i przedostać się do L hassy w 1 8 1 1
roku — był Tcm asz M anning. Ostatnimi Europejczykam i, którzy zwiedzili Lhassę, byli misjo
narze R . Hue i J. Gäbet. Dotarli oni do tybetańskiej stolicy 9 stycznia 1846 roku i przebywali
tam cały miesiąc. W późniejszych czasach udaje się tam przedostać jedynie tylko tak zwanym
„p un dytom “ , t. j. Hindusom , przygotowanym przez Anglików do badań naukowych. Pierwszym
Z nich był N eu-Sing, który w przebraniu dotarł do Lhassy w roku 1866 i pierwszy dokładnie
określił szerokość i długość geograficzną tego przez wieki niedostępnego miasta. W 1878 roku
udało się drugiem u „p un d ycie“ , K rysznie, przejść T yb et w kilku kierunkach, wykonać dokładną
mapę tego kraju, mimo iż zmuszony był robić to potajemnie i w bardzo trudnych warunkach.
K ryszna w ciągu swego pobytu w Tybecie dwukrotnie zwiedził Lhassę. Starania Przewalskiego
i wielu innych uczonych, aby dotrzeć do Lhassy, nie dały żadnych rezultatów. Po śmierci Prze
walskiego tajemniczy T ybet wciąż przykuwał uwagę wielu podróżników i uczonych. W 1890 roku
pułkownik Piewców wraz z Roborowskim i Bohdanowiczem przeszli przez pograniczne pasmo
górskie, lecz daleko w głąb kraju nie mogli dotrzeć, z powodu zamknięcia drogi do stolicy przez
władze tybetańskie. W roku 1889 Bonvalot i ks. Orleański dotarli do Ł ob -N oru , a następnie przez
góry A łtyn -T ag przedostali się na południe Tybetu, lecz stolicy nie osiągnęli. W 1892 roku bez
skuteczną próbę przedostania się do Lhassy podjął W . Rockhill. Inny badacz D utreuil de Rhins
swój zamiar przedostania się do Lhassy w roku 1894 przypłacił życiem. Tajem nicze wyżyny
tybetańskie i ich stolica były również celem podróży znakomitego podróżnika szwedzkiego Sven
Hedina, lecz i jem u nie udało się dotrzeć do Lhassy. T o , czego nie mogli dokonać liczni podróż
nicy, dokonuje wojskowa wyprawa angielska, podjęta przez rząd angielski w 1903 roku pod kie
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rownictwem Franciszka Younghusbanda. W yprawa ta w asyście silnego oddziału wojska weszła
dnia 4 sierpnia 1904 roku do tajemniczej stolicy T ybetu , gdzie zatrzym ała się do 23 września,
t. j. do podpisania traktatu anglo-tybetańskiego. Członkowie tej w yp raw y dokonali szeregu ba
dań i pom iarów na przestrzeni 40.000 kw. mil angielskich południowego i południowo-zachod
niego T ybetu.
D o najwybitniejszych badaczy Azji środkowej należy również generał Bronisław Grąbczewski
(18 5 5 — 1926). W stąpiwszy w młodości do wojska rosyjskiego, G rąbczew ski brał czynny udział
w w yprawach w ojennych w czasie podboju Fergany i Sam arkandy. W roku 1885 udał się
na zlecenie władz rosyjskich do K aszgarji, gdzie zgromadził cenne wiadomości o tym ciekawym
kraju i jego mieszkańcach. W jakiś czas później widzimy^go badającego góry Tian-Szan, a na
stępnie w w yprawie do źró
w najtrudniejszych w arun
deł S y r D arji. W 1888 ro
kach; w rezultacie określił
ku Grąbczew ski wyruszył
on wiele punktów astrono
w dłuższą podróż naukową,
micznych i wysokości barokierując się do K anżutu.
m etrycznych, a ponadto ze
W czasie tej w ypraw y zwie
brał zbiory przyrodnicze i
dził i zbadał Pam ir, część
etnograficzne. Z a wielkie za
gór Hindukusz, góry Kaszsługi
Grąbczew ski został
garskie, dopływ y górnego
kilkakrotnie
odznaczony
Indusu i ustalił szereg no
przez Rosyjskie Tow arzy
w ych faktów geograficznych.
stwo Geograficzne. W bada
W roku 1889 udał się w po
niach Azji Środkowej za
dróż do bardzo mało znane
szczytne
miejsce zajmuje
go wówczas K afirystan u, le
również pułkownik Leon
żącego
w
południowoBarszczewski (1849— 19 10 ).
wschodnim
Afganistanie.
W czasie wieloletnich w ę
Droga przebyta przez G rąbdrówek i w ypraw badał on
czewskiego obejmowała oko
Afganistan, Bucharę, T u r
Leon Barszczewski
ło 12.000 km, przebytych
kiestan i Pam ir. B ył jednym
z pierwszych podróżników, którzy zwrócili baczniejszą uwagę na zagadnienia z zakresu glacjologji A zji. Po A zji M niejszej, Transkaukazie i Turkiestanie dużo podróżował W ładysław M as
salski (18 5 9 — 1 93 2) Z polecenia różnych rosyjskich towarzystw naukowych. M assalski napisał
wiele rozpraw geograficznych; do największych jego prac należy: „Turkiestanskij k ra j" — n aj
większa i najlepsza m onografja tego kraju, przedstawiająca doskonalą syntezę istniejących w ia
domości o Turkiestanie.
Kaukaz, leżący na pograniczu E urop y i A zji, aż do drugiej połowy X I X wieku był całkowicie
niezbadany. Jako jeden z pierw szych zwiedził K aukaz w roku 179 8 polski podróżnik Jan Po
tocki. D o pierw szych badaczy K aukazu należą: J . Parrot (17 9 2 — 1840), który zdobył szczyt
Araratu, K . Euchw ald (17 9 5 — 1876) i M . W agner ( 1 8 1 3 — 1887). Bardzo wiele danych geogra
ficznych zebrali francuscy podróżnicy D ubois de M ontperreux i Hom maire de Heli. Najbardziej
owocna była podróż Anglika D ouglasa Freschfielda w 1868 roku. Zbadał on wiele pasm gór
skich, w darł się na szczyt K azbeku i E lb ru su ; w ynikiem tej podróży była bardzo cenna dw uto
mowa praca o Kaukazie. Rozpaczliwa walka, jaką prowadzili górale kaukascy z caratem, niezm ier
nie utrudniała dokonywanie naukowych badań K aukazu, dopiero kiedy w roku 1859 kraj ten
został ostatecznie podbity i w cielony do R osji, rozpoczyna się nieprzerw any łańcuch badań geo
graficznych, prowadzonych przez rosyjskich i innych uczonych. W śród pierw szych badaczy
Kaukazu znajdujem y Polaka, generała Józefa Chodźkę (1800— 8 1). W 18 47 r. rozpoczął on żmu-
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dną pracę trygonometrycznych pomiarów Transkaukazu, którą ukończył w 18 53 roku. Rezultatem pracy
triangulacyjnej było oznaczenie położenia geograficz
nego i wysokości 1386 punktów w całym kraju. W 1850
roku Chodźko wszedł na śnieżny szczyt biblijnego A ra
ratu (5 15 6 m n.p.m .), gdzie przebywał w przeciągu sze
ściu dni, przeprowadzając prace geodezyjne. W 18 54 —
55 kierował on pracami geodezyjnemi i topograficznemi
w T u rcji azjatyckiej. W roku 18 55 zostaje naczelni
kiem w ydziału wojskowo-topograficznego kaukaskiego,
którym kierował do 1885 roku. Zajm ując stanowisko
kierownicze, brał udział w triangulacjach Dagestanu
i północnej części K aukazu. Sw oją wieloletnią i nie
zmordowaną pracą Chodźko dał mocne podwaliny pod
geodezję i topografję K aukazu, na których powstała no
woczesna kartografja tego kraju. D o geograficznego
poznania K aukazu przyczynia się bardzo F . G . Radde,
który osiedlił się w roku 1863 w T yflisie, zwiedził KauWładysław Massalski.
kaz we wszystkich kierunkach i prowadził skrupulat
nie badania botaniczne i zoologiczne w przeciągu 40
lat. W późniejszych czasach geologją Kaukazu zajmowali się głównie Inostrancew, M uszkie
tów i in n i; badania botaniczne prowadzili — L ip ski,
A lbow i wielu inn ych ; z etnogra
fów najbardziejzasłużył się prof. M . M . Kow alew ski. G ó ry i lodowce K aukazu budziły
wielkie zainteresowanie wśród alpinistów. Z rosyjskich badaczy tego rodzaju najbardziej odzna
czyli się A . Pastuchów, Popow, M anukow, M arków i inni, a z cudzoziemców — poza Freschfieldem , W ęgier M . D echy, W łoch W . Sella, Niem iec G . M erzbacher i inni. Z pośród Polaków,
którzy poza Józefem Chodźką dokonywali badań na terenie K aukazu, należy wym ienić H. Stebnickiego, który wykonał mapy Kaukazu i T u rcji azjatyckiej i dużo podróżował po K raju Zakaspijskim ; K . Łopaczyńskiego, który w sw ych podróżach po Dagestanie, Arm enji i stepach
K raju Zakaspijskiego najwięcej miejsca poświęcił badaniom geografji roślin; Ju lję Młokosiewiczównę, która w 1889 roku, jako pierwsza kobieta, zdobyła szczyt A raratu; J . J . K olskiego, geo
loga, badacza terenów naftowych; J . Strutyńskiego, który prowadził badania geologiczne.
Ze względu na rolę, jaką w starożytności odegrała Azja M niejsza, stanowiła ona teren szczegól
nych zainteresowań dla wielu geografów. T o też od początku X I X wieku wielu uczonych odbywa
podróże po tej części Azji, badając jużto przyrodę, jużto zabytki archeologiczne. Jeden z pier
wszych odwiedza Azję M niejszą W . Leake i koryguje błędy starych map. Niem ało wiadomości przy
niosła również podróż J . Kinneira. W 18 4 1 roku prowadzi tam dokładne badania H . K iepert.
Szczególnie ważne były badania Piotra Czichaczewa, który odbył w latach 1848— 53 sześć po
dróży i przeszedł Azję M niejszą w różnych kierunkach. Czynny był również Polak S . D unin Bor
kowski (17 8 2 — 18 5 1). Niem iecki archeolog H . Schliem an odkrył starożytną T ro ję, a Schouchardt
odkrył potężne ongi miasto Kolofon. W początkach X X wieku A . Philippson wiele podróżował
po Azji M niejszej, znacznie uzupełniając wiadomości geograficzne. Badania K urdystanu i jego roz
bójniczych mieszkańców posuwały się powoli. Pierw szy, który podaje wiadom ości o K urdach,
był Polak K arol Brzozowski, który tam był w roku 1870. Śladam i jego poszli inni podróżnicy.
W yżynę Irańską badali głównie Anglicy i Rosjanie. Pierwsze obszerniejsze wiadomości daje
poselstwo Elphinstone'a, które w roku 1808 dotarło z Indyj do K abu lu . Bardzo cenne badania
przeprowadza później konsul angielski H enryk Raw lison, który był inicjatorem najnowszego
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badania pism a klinowego, a ponadto zajmował się
geografją nowoczesnej i starożytnej Persji. Dalsze
badania tej krainy prow adzili: A . Layard , Botta,
J . Jones, W . Ainsw orth. N a najw yższy szczyt gór
Elbrusu, śnieżny Dem awend (5760 m) wszedł
jako pierw szy Polak Czarnota w 18 5 2 roku. W 1858
roku w Persji przeprowadza badania rosyjski po
dróżnik Chanykow , a w latach 1886— 87 K arol
Bohdanowicz. A n glicy G ili i Baker zwiedzili
w 18 7 3 roku Persję północną, a H . Stebnicki ba
wił około roku 1874 dłuższy czas w Turkiestanie
i wielu miastach P ersji; wynikiem jego badań
była pierwsza dokładna mapa Persji. W roku 1882
austrjacka w ypraw a badała pod kierownictwem
M . Polaka kraj i ludność Persji. Olbrzym ią pracę
wykonał P . Sykes, który w latach 18 9 3— 19 0 1
objechał całą Persję i zbadał wiele nieznanych
jej części.
K ra j, leżący pom iędzy Eufratem i T ygrysem ,
zwany M ezopotam ją, dziś nieurodzajny i pustyn
ny, był ongi obszarem, na którym rozciągały się
potężne państwa, jak np. A syrja i Babilonja.
R uiny potężnych iożywionych miast tych państw z zabytkam i ich kultury zachęcały uczonych
do badań naukowych. Jed ną z pierw szych była w ypraw a C . J . Richa, który po czternastoletnich
poszukiwaniach opisał ruiny Babilonji i N iniw y, zebrał dużo wiadomości topograficznych i zba
dał bieg E ufratu. M aterjały, zebrane przez R icha, stały się podstawą dla pracy znakomitego geo
grafa angielskiego Rennella, wydanej pod tytułem „T o p o g rafja starożytnego B abilonu“ . Szcze
gólnie duży dorobek naukowy
przyniosła w ypraw a angielska, odbyta w latach 18 3 5 — 37. W y
prawa ta,prowadzona przez pułkownika F . R . C hesney'a, zbadała dokładnie północną Syrję
oraz dorzecze E ufratu i T ygrysu . W 18 43 roku francuski
uczony Botta prowadził badania na terenie starożytnej
N in iw y i odkrył olbrzym ią bibljotekę, składającą się
Z dzieł, napisanych pismem klinowem. W spomniane
liczne w ypraw y i ich naukowe wyniki zebrał A . Ram say
w fundam entalnem dziele „T h e H istorical G eography
o f Asia M in o r" (1890). W kilka lat później (1893) nie
miecki archeolog O ppenheim przeszedł przez Mezopotamję. N ieco później Am erykanie Peters i H ayes badali
ruiny potężnego miasta N ipuru, a w roku 1898 K oldewey — ruiny Babilonu. Jed na z ostatnich odbyła się w y
prawa W illiam a W illcocksa (19 0 9 — 1 1 ) w dorzecze T y 
grysu i E ufratu, przynosząc bardzo cenne wyniki swych
badań.
Palestyna i S yrja od najdawniejszych czasów bu
dziły zainteresowanie uczonych w ielu państw świata.
G . Less sześć lat przebyw ał w Jerozolim ie i dokładnie ją
opisał. T . T o b ler trzydzieści lat ( 18 3 5 — 65) badał Pale
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stynę; w roku 1883 Euting badał ruiny Palm iry. L i 
banem zajmował się znany geolog O. Fraas (18 24 —
1896). Bardzo liczne były badania z zakresu geografji
historycznej, która na tym odcinku postawiła sobie za
główny cel ustalenie miejsc, w których odbyw ały się
wydarzenia, wspomniane w B ib lji. Dzięki pracom
E. Robinsona, T . Toblera, E . Sm itha, van de Velde’a, Hulla, Kitchenera i in. ten dział geograf ji bardzo
się wzbogacił. D o poznania Palestyny i S y rji przy
czynił się M . Blankenhorn, który w latach 19 03— 14
prowadził wyczerpujące badania geologiczne. Szcze
gólnie cenne badania, dotyczące Palestyny, zostały
dokonane z inicjatyw y szeregu specjalnych towarzystw
palestyńskich, jak np. angielskiego (istniejącego od
1865 roku), niemieckiego (1877) i rosyjskiego (1882).
Arabja — rozciągająca się na olbrzym im półwy
spie, zajmującym obszar równy prawie V3 konty
nentu europejskiego, była dla Europejczyków aż do po
czątków X I X stulecia prawie zupełnie nieznana. Jed 
nym z pierwszych badaczy Arabji był historyk duń
ski Carsten N iebuhr ( 17 3 3 — 18 15 ), który w latach
1 7 6 1 — 67 przedsięwziął podróż badawczą i dotarł
do najbliższych okolic M ekki. W dalszych bada
niach Arabji wyróżnili się: Dom ingo Badia y Leblich (1803) a szczególnie U . Seetzen,
który w 1809 roku dotarł do M ekki, zwiedził Sanaę i Aden i usiłował przejść przez całą
szerokość półwyspu, lecz zamiaru swego nie dokonał, ponieważ zamordowano go. Fana
tyzm Arabów prawie zupełnie uniemożliwiał poznanie wnętrza Arabji, to też ci uczeni, którzy
podejmowali takie próby, uciekali się często do podstępu, przebierali się w strój arabski i udawali
prawowiernych mahometan. Wnętrze kraju, oraz M ekkę i M edynę zwiedził po raz pierwszy
w 18 14 roku J . L . Burckhardt (17 8 4 — 18 19 ), w przebraniu arabskiem. Pozostawił on bardzo cenny
opis M ekki i zebrał wiadomości o zachodnio-środkowej Arabji. Bardzo doniosłe znaczenie dla
nauki miała podróż angielskiego kapitana G . F . Sadliera, który w roku 18 19 , jako pierwszy prze
chodzi przez całą Arabję ze wschodu na zachód. Jednym z najzdolniejszych badaczy Arabji
w pierwszej połowie X I X wieku był G . A . W allin, który w 1845 i 1848 roku odbył dwie podróże,
zwiedzając nieznane miejscowości. W swej drugiej podróży w ybrał on trudną drogę, prowadzącą
z wybrzeża zachodniego do M eszed Ali i następnie do Bagdadu. W ślad za tymi podróżnikami
poszli również F . K eane, R . Burton i J . S . Hurgronje. N aogół można stwierdzić, że większość
badań Arabji rozpoczynała się z zachodniego lub południowego wybrzeża, natomiast próby prze
dostania się w głąb kraju ze wschodu są bardzo nieliczne. Również W . G . Palgrave w roku 1862
przechodzi przez Arabję od wybrzeża morza Czerwonego do zatoki Perskiej. Przebyw ał on w ciągu
dziesięciu lat wśród arabskich plemion, koczujących na pustyni, poznał dokładnie ich życie i oby
czaje. Palgrave podróżował w przebraniu arabskiego lekarza, chociaż na m edycynie zupełnie nie
znal się. Następnie szereg podróżników zwiedził Arabję w różnych jej częściach. Najbardziej
wyróżnia się K arol Huber, który roku 1870 przedostaje się w głąb Arabji od strony północnej.
W kilka miesięcy później w ślady Hubera wstępuje W . S . Blunt wraz ze swą żoną, aby zapoznać
się bliżej z ludami środkowej A rabji. Pozostawili oni bardzo cenny opis swej podróży. W 1883
roku odbył H uber w towarzystwie archeologa Eutinga ciekawą podróż od D żiddy daleko w głąb
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kraju, czyniąc próby dotarcia do nieznanych je
szcze m iejscowości. Jak wielkie niebezpieczeń
stwo połączone było z takiemi próbam i, wska
zuje los austrjackiego podróżnika S. Langera,
zabitego w 1882 roku na drodze z Sany do głębi
kraju. W roku 1884 został zamordowany rów
nież i K aro l H uber. Później na pierwszy plan
wśród badaczy A rabji w ysuwa się C . M . D ou
ghty; wynikiem jego podróży, odbytych w la
tach 18 7 5 — 78, była praca „A rabia D eserta“ ,
jedna z najlepszych podróżniczych prac świata.
Z pośród ostatnich badaczy Arabji należy przedewszystkiem w ym ienić: G . Leachm ana (19 12 ),
Gertrudę Bell (19 13 ), pułkownika T . Law rance’a (19 14 ), J . P hilby (19 17 ) , E . Ruttera (19 25).
Wśród badaczy Arabji znajdujem y również i pol
skie nazwiska W acława Rzewuskiego (17 6 5 —
18 3 1) i ks. W ładysława Szczepańskiego (18 7 7 —
1927).
W zm ocniwszy swe polityczne stanowisko
w Indjach, A nglja już w X V I I I wieku rozpoczęła
poważne badania tego kraju. Szczególnie przy
czyniło się do tego Tow arzystw o Geograficzne,
założone w Bengalu w 1784 roku. Pom iary topo
graficzne, rozpoczęte przez W . Lam btona w 1802
roku, a zakończone przez G . Everesta w 18 43 roku, przynoszą świetne pod względem geograficz
nym wyniki. Jednocześnie z prowadzeniem pom iarów, odbyw ają się podróże najrozmaitszych spe
cjalistów, którzy zebrali dokładne wiadomości o przyrodzie i ludziach In dyj. Długotrw ałe wojny
zaborcze, które w roku 1849 zakończyły się przyłączeniem całego Pendżabu do posiadłości an
gielskich, stw orzyły pom yślniejsze warunki dla badań geograficznych. Trzeba zaznaczyć, że już
w 18 22 roku M oorcroff i Hearsey przedarli się poza łańcuch gór H im alajskich i dotarli do je
ziora M assarow ar. Pierw szy, który zbadał niegościnne doliny Hindukuszu, był baron Hiigel.
O Ladoku, okręgu leżącym na granicy Indyj i T ybetu , pierwsze wiarogodne wiadomości przy
niósł w roku 1845 Cunningham , który wiele lat wytrwałej pracy poświęcił badaniom geograficz
nym. Bardzo cenne m aterjały naukowe, rozszerzające w dużej mierze wiedzę o Indjach, zebrali
członkowie Indyjskiego Kom itetu Geologicznego (G eological survey of India), pracujący pod
kierownictwem takich w ybitnych uczonych, jak A . B . W ynne, H . W . M edlicott, H. H. GodwinAusten, R . Strachey, W. Blanford. N ajdłużej niezbadane pozostawały okręgi gór H im alaj
skich, z tego w ięc względu w tę część Indyj udawali się najodważniejsi podróżnicy. Jako jeden
z pierwszych badaczy górzystego Buthanu, w ystąpił w 18 7 3 roku T u rn er, który przedarł się przez
łańcuch gór H im alajskich. Od tego czasu datują się coraz liczniejsze w ypraw y w ybitnych badaczy,
z których najbardziej wyróżniają się: W ebb (1808), Fraser (18 14 ) , bracia Schlagintw eit (1854),
G od w in Austen ( 18 6 1), Blanford (1879 ), Tanner (18 8 3), Conw ay (189 2), Freshfield (1899),
Ferber (19 0 2), W orkm ans (1908), Abruzzi (1909), Filippo de F ilipp i ( 19 13 ) . W ostatnich czasach
największe zainteresowanie budziły najwyższe i niezdobyte szczyty H im alajów. Zdobycie niektó
rych szczytów w tych górach wydawało się niemożliwością. C ałe miesiące trzeba było podróżo
wać w kraju pustynnym , wśród wiecznych lodów i śniegów, na wysokości od 4 do 6 tysięcy me-
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trów nad poziomem morza, w rozrzedzonej
atmosferze, gdzie panują burze o nadzwy
czajnej sile. W szystkie te trudności nie
powstrzym ywały śm iałych badaczy. Na
podbój najwyższego szczytu Himalajów,
Everestu (8.884 m)> w yrusza w roku 19 2 1
w yprawa pod kierownictwem pułkownika
Bu ry. W skład w ypraw y w chodzili: dr.
K ellas, zahartowany alpinista, M allory,
Bullock, znani i doświadczeni badacze H i
m alajów ; M orshead i W heeler topogra
fowie, dr. Heron — geolog i Wollaston
ty V,
:
lekarz. K oszt tej w ypraw y obliczono na
10.000 funtów szterlingów. Po czteromie
sięcznej podróży wśród niedostępnych gór
w yprawie udało się dotrzeć do wysokości
6.400 m. D o szczytu pozostawało więc
jeszcze przeszło 2.400 m. D r. K ellas nie
zniósł trudów ciężkiej podróży i umarł
w drodze. Zapanowała straszliwa zima
z burzliwą pogodą; wyczerpani podróż
nicy upadali ze znużenia i pomimo nad
ludzkich w ysiłków nie mogli posuwać się
naprzód. N ie osięgnąwszy szczytu Everestu, w ypraw a musiała zawrócić. W marcu
19 22
roku w yrus
Wilfrid Scaven Blunt.
stu nowa w yprawa pod kierownictwem w y
trwałego alpinisty i wybitnego znawcy
Himalajów, generała C . B ru ce’a. W skład tej nowej wyprawy' weszli następujący uczestnicy:
M allory, Finch, G eoffroy, Bruce (synowiec generała), Strutt, ■M oris, M orshead, Crawford,
N orton, Som m ervell, Noel, W akefield, Longstaff. T y m razem kler tybetański sprzeciwił się
2
jedynie udziałowi geologa Herona z tego względu, że on „niepokoił duchy gór, pukając młotkiem
w skały." 8-go maja wyprawa osiągnęła już wysokość 6.040 metrów, a 13-go maja wysokość 7 .0 15 ,
gdzie urządzono obóz i zatrzymano się na odpoczynek wśród fantastycznie dzikiej przyrody
wiecznych śniegów. 19-go maja — M allory, N orton, Som m ervell i M orshead w yruszyli na zdo
bycie samego szczytu. Upadając z wycieńczenia i cierpiąc od straszliwego zimna, dotarli oni do
wysokości 8 .169 metrów, skąd musieli zawrócić do obozu. T o niepowodzenie nie zraziło ich do
podjęcia ponownej próby, to też dnia 25 maja Finch i m łody Bruce ponowili atak na niezdobyty
szczyt świata. Szli śmiało naprzód, tragarze padali ze zmęczenia i liczba ich coraz bardziej zmniej
szała się, aż wreszcie Finch i Bruce pozostali tylko z jednym tragarzem . „T rzyd zieści godzin —
pisze Finch — byliśm y bez posiłku i przem arzliśm y zupełnie. B yliśm y wyczerpani do ostatka,
a nieubłagany monsun biczował nas sw ym śniegiem — każdy krok był walką o życie." Po osią
gnięciu wysokości 8.326 metrów stanęli u kresu sw ych sił i rozpoczęli odwrót. W m arcu 19 23
roku rozpoczęto pod kierunkiem generała B ru ce’a trzecią próbę zdobycia niedostępnego E ve
restu. Dw aj dzielni alpiniści M allory i Irvine, usiłujący zdobyć szczyt i bliscy celu, zginęli bez
śladu w górskich przepaściach. Everest i tym razem pozostał niezwyciężony.
W Indjach było również wielu Polaków, bądźto w celach turystycznych, bądź też w celach mi
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syjnych. Z pośród m isjonarzy na pierwszy plan w y
sunął się ks. arcybiskup W ładysław Zaleski (18 5 2 —
1925), który odbył wiele mniejszych i większych po
dróży po Indjach i D alekim W schodzie. Poza pra
cami m isyjnem i, zajmował się ks. Zaleski botaniką
i pozostawił szereg opisów sw ych podróży. W ostat
nich latach ożywioną pracę m isyjną w Indjach roz
winął ks. W . K lim czyk. Polskie podróże naukowe
rozpoczyna W . M ałachowski (180 0 — 1870), który
Z polecema Banku Polskiego udaje się w 1829 roku
do Indyj dla zbadania warunków zbytu cynku.
Adam M ierosław ski ( 1 8 1 5 — 18 5 1), pełniący służbę
w handlowej marynarce francuskiej, odbył liczne po
dróże do In d yj, w czasie których objął w posiadanie
Francji zapomniane od wielu lat w yspy St. Paul
i Am sterdam . W ostatnich latach wiele podróżowała
po Azji Jadw iga Toeplitz-M rozow ska, a w 1929 r.
stała na czele w ypraw y, badającej Pam ir. W ynikiem
tej podróży jest obszerna praca p. t. L a prima spedizione italiana attraverso i Pam iri.
W tym czasie, kiedy badacze rosyjscy całą swoją
uwagę skierowali na północną i środkową Azję,
Francuzi i Anglicy usiłowali zbadać tajemnicze kraje
Azji południowej i południowo-wschodniej. Badania
Julius Euting.
tych części A zji zostały wznowione po długotrwałej
przerwie dopiero w początkach X I X wieku. K apitalizm europejski, opierający się na sile zbrojnej,
torował drogę dla rozszerzenia sfery sw ych w pływ ów i dla badań naukowych. W roku 1826 Anglja
zagarnia zachodnią część Indochin, co stwarza konieczność bliższego zapoznania się z jej przyrodą
i mieszkańcami. W pierwszą badawczą podróż do Indochin w yrusza w 18 30 roku porucznik R . B .
Pemberton, a w rok później dr. D . Richardson. W 18 3 7 roku W . C . M ac Leod zbadał górny bieg
rzeki M ekong. T e pierwsze w ypraw y przyniosły bardzo skromne wiadomości o krajach, znajdują
cych się na pograniczu In dyj, i niezbyt daleko docierały w głąb Birm y. W badaniach Indochin za
przykładem Anglików poszli Francuzi, którzy zazdrosnem okiem patrzyli na każdy krok politycznej
i handlowej ekspansji Anglji. Pierw szym i badaczami francuskim i na tym terenie b y li: Jean D upuis,
Doudart de Lagree i Francis G arnier. W roku 1868 D upuis przedsięwziął większą podróżna obszary
Yunnanu, gdzie zbadał rzekę Czerwoną. Prawie jednocześnie kapitan marynarki francuskiej
Doudart de Lagree zbadał K am bodżę i bieg M ekongu. Z M ekongu udał się on ku południowej
części Chin. Podróże te, związane z wielkiemi trudnościami, poderwały jego zdrowie tak silnie,
że przedwcześnie zm arł w pewnej mieścinie chińskiej, nad brzegiem rzeki Niebieskiej. Po śmierci
Doudarta de L agrće'go, kierownictwo w ypraw y obejm uje jego m łody pomocnik Francis Garnier.
Całe lata spędził on w wędrówkach po puszczach Indochin i tylko w ojna francusko-niemiecka
zmusiła go do przerwania badań i udania się do Francji na pole walki. Po zawarciu pokoju, G arnier
ponownie w yjeżdża do Indochin. W krótce potem na terenie południowych Chin w ybuchło po
wstanie, które zastaje G arniera w okolicach miasta Hanoi. G arnier dostał się do niewoli powstań
ców i został ścięty 2 1 grudnia 18 7 3 roku. W drugiej połowie X I X wieku rywalizacja między Anglją
i Francją w dążeniu do opanowania południowo-wschodnich terenów A zji znacznie się zaostrza,
co powoduje w ysyłanie z obu stron licznych w ypraw naukowych. A ngielscy podróżnicy Brow n

320
(1874)» Cooper (1876)
i inni starali się prze
dostać z zachodniej
Birm y i Assanu do
południowych
części
Chin, lecz bezskutecz
nie. Natom iast angiel
ska w yprawa z J . M c
C arth ym i W ęgrem Be
lą Szeczenym na czele
szczęśliwie przechodzi
przez całą północną
część Indochin. W 1886
roku Birm a ostatecznie
traci swoją samodziel
ność i staje się kolonją Anglji. Od tego
Charles Huber.
czasu angielscy uczeni
dokładnie wyjaśniają budowę powierzchni i geologję zachodnich Indochin. Francja twardą
stopą staje w Kochinchinie w 18 57 roku. Początkowo geograficzne badania tego kraju posu
w ały się bardzo wolno, a dopiero od 1875 roku zaczęto układać mapy topograficzne, szczególnie
dzięki pracom D utreil de Rhinsa. W następnych latach dokonano wielu prac geograficznych,
dzięki którym azjatyckie posiadłości Francji zostały wszechstronnie poznane. W pracach tych
szczególnie wyróżnia się August Pavie. Aż do roku 18 8 1 badania Syjam u były prowadzone skromnemi środkami i nie dały większych wyników, dopiero od czasu w ypraw Jam esa M c Carthy'ego
nabrały one większego rozmachu. Spędził on w Syjam ie dziesięć lat i zebrał tak wielką ilość naj
rozmaitszych materjałów, że stały się one podstawą współczesnej wiedzy geograficznej o tym kraju.
Polacy prawie zupełnie nie przyczynili się do poznania Indochin. Należy tu jednak wym ienić
nazwisko Antoniego Kłobukowskiego, który w Kochinchinie był przez powien czas szefem
gabinetu gubernatora tego kraju.
Przez całe stulecia Chiny były dla cudzoziemców niedostępne. Otwarcie kilku portów dla
statków europejskich sytuację nieco polepszyło, lecz aż do 18 50 roku trzeba było zadowalać się
wyłącznie bardzo ogólnemi informacjami nielicznych m isjonarzy. Pierw szym i, którzy przynieśli
bardziej dokładne wiadomości o Chinach, byli Anglicy Robert Fortune, który w latach 1846— 56
odbył kilka podróży do okręgów herbacianych, i W . Lockhart, który przez kilka lat pobytu w C h i
nach zebrał sporo ogólnych wiadomości o kraju i ludziach. Dopiero traktat z roku 1858 umożliwił
europejskim uczonym swobodny dostęp do kraju. Dzięki temu wielu angielskich uczonych prze
dostało się do wnętrza kraju i przeprowadziło wszechstronne badania. Sherard Osborn, M ichie,
Blakiston 1 inni wykonali w 1862 roku zdjęcia rzeki Jangtsekiang. N ey Elias zbadał dolny bieg
Hoangho, a T . Cooperowi udało się w 1868 roku przedostać z Szanghaju do Hankou, a następnie
przedłużyć swoją drogę do granic Assam u. W latach 18 62— 74 francuski misjonarz Armand
D avid zbadał znaczne obszary środkowych Chin, gdzie odkrył istnienie nieznanych zwierząt.
W roku 1863 odbyła się znakomita podróż amerykańskiego uczonego R . Pum pelly’ego, której w yni
kiem była pierwsza geologiczna mapa Chin. Największe jednak znaczenie naukowe miały badania
F . Richthofena, przeprowadzone w Chinach w latach 1868— 18 72. W czasie czteroletnich podróży
zbadał on pod względem geograficznym i geologicznym wiele prowincyj chińskich. Owocem tych
podróży było wielotomowe dzieło Richthofena China, które stało się podstawą dla poznania
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Chin. D ługą i uciążliwą podróż do Chin odbył
w 18 7 3 roku rosyjski uczony Paweł Piasecki. Zebrał
on olbrzym ie zbiory przyrodnicze i etnograficzne,
a po powrocie opracował swe spostrzeżenia w dw u
tomowej pracy Podróż po Chinach, która później zo
stała przetłumaczona na język francuski i angielski
i zdobyła mu wielką popularność. Od tego czasu wie
dza geograficzna o Chinach postępowała szybko na
przód, szczególnie dzięki takim uczonym , jak : W . G ili
(1877), E . Baber (18 77), J . M c Carthy (1880), A . Coląuhoun (18 8 1), A . Pratt (1890), M iss J . Bird (1896),
C . R yder (1898), dr. R . Jack (1898), A . Leclere
(1899), W . Filchner i A . T afel (1905), H . D ' 011 one
(1906), A . Sow erby ( 19 13 ) . C h iny były również po
lem badań polskich uczonych i misjonarzy. Jako je
den z pierwszych Polaków w ybiera się w X I X wieku
do Chin Jan Potocki, w charakterze członka rosyj
skiej m isji dyplom atycznej hr. Gołow ina. M isja ta
jednak z powodu protestu rządu chińskiego do Chin
Doudart de Lagree.
nie dotarła i zatrzymała się w K iachcie. W latach
1868— 70 udał się na Daleki W schód Szym on Syrski (18 2 9 — 1882), jako członek w ypraw y austrjackiej. W czasie trwania tej w ypraw y Syrski zwie
dził Chiny, Japonję i Syjam , gdzie przeprowadził studja nad stanem rolnictwa i jedwabnictwa.
Jako członek francuskiej m isji dyplom atycznej długo przebyw ał w Chinach M ichał K leczkow 
ski ( 18 18 — 86.) Po powrocie do Paryża napisał on podręcznik języka chińskiego. W historji badań
Chin poważne miejsce zajmuje również Sosnowski, który w latach 18 74 — 75 stal na czele ro
syjskiej w ypraw y naukowo-handlowej.
Podobnie jak C hiny, sąsiednia K orea również bardzo uporczywie broniła cudzoziemcom wstępu
do swego kraju. Wszelkie usiłowania przedostania się w głąb K orei połączone były z wielkiem
niebezpieczeństwem utraty życia, gdyż K oreańczycy bezwzględnie tępili wszystkich Europej
czyków, nie wyłączając nawet załóg okrętów, które uległy katastrofie u w ybrzeży tego niegościn
nego kraju. Z tego to właśnie powodu E . Oppert, autor jednej z większych prac o K o rei, jeszcze
w 1880 roku nazywa ją krajem zam kniętym . D opiero od czasu zawarcia w roku 1882 traktatu
handlowego pom iędzy K oreą i St. Zjednoczonem i stosunki te uległy radykalnej zmianie na lepsze,
a liczne w ypraw y naukowe zaczynają się tam swobodnie poruszać. D o K orei udaje się w ielu uczo
nych, którzy przeprowadzają wszechstronne badania tego tajemniczego kraju. D zięki podróżom
G riffith a, Gloknera, W ebstera, Rossa i innych świat poznał dokładnie zarówno ludność, jak
i geograficzne oblicze K o rei. Szczególnie cenna była praca K . Gottschego, który objechał
prawie całą K oreę i zaczął w niej badania geologiczne. W jego ślady wstępuje następnie
Varat, Dołotkiewicz i inni. W szystkie te podróże nagrom adziły znaczną ilość naukowego materjału, co dało możność rosyjskiem u pełnomocnikowi M . A . Podżiowi w ydania w 1895 roku
obszernego dzieła, zawierającego ogólny zarys przyrody i życia m ieszkańców K o rei. Z ustaleniem
się w K orei w pływ ów Japonji przeprowadzono szczegółowe badania przyrody i zasobów natural
nych tego kraju, pojaw iły się również dokładne m apy, oparte na pom iarach triangulacyjnych.
R ów nież Japonja przez bardzo długi czas pozostawała zamknięta dla cudzoziem ców, wskutek
czego była prawie zupełnie nieznana. Spraw a zmieniła się dopiero od czasu, gdy w roku 18 23
holenderski rząd w Bataw ji w ysłał niemieckiego lekarza P. F . Siebolda (17 9 6 — 1866) do NagaGeogr. powsz.
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saki, w charakterze lekarza tamtejszej holenderskiej faktorji. Spędził on tam siedem lat, zebrał dużo wiadomości
0 przyrodzie, ludności i ustroju politycznym Japonji, które
w ydał w osobnem dziele naukowem, będącem przez długie
lata głównem źródłem wiadomości o Japonji. Am erykań
ska wyprawa, wysłana w roku 18 5 3 pod kierownictwem
admirała P erry'ego, otwiera Japonję dla handlu całego świata.
W kilka lat później następuje w Japonji radykalny przewrót
polityczny i europeizacja wielu urządzeń. D o Japonji przy
bywają misje dyplom atyczne, handlowe, naukowe; coraz
więcej przybywa Europejczyków w charakterze instruktorów
1 nauczycieli, którzy, wstępując na służbę japońską, przy
nieśli sprawie badania kraju dużą korzyść. D o tej kategorji
można zaliczyć: R . Alcocka — autora cennej pracy The C a
pital of the Tycoon, E . Naumana, który pierw szy zorga
nizował geologiczne badania kraju, Feskę, który stworzył so
lidne podstawy dla japońskiego gleboznawstwa; Milna,
dzięki któremu rozpoczynają się badania wulkanologiczne i seismologiczne, Cham berlaina, naj
wybitniejszego znawcy języka, literatury i kultury japońskiej, wreszcie J . J. Reina, autora klasycznej
pracy o Japonji. Pod koniec X I X wieku japońska nauka posiada już wielu własnych wybitnych
uczonych, którzy podjęli dalsze badania swej ojczyzny ze znakomitemi wynikam i. W dzie
dzinie geografji najbardziej zasłużył się niedawno zm arły prof. Jam asaki, autor wielotomowej
geografji Japonji.
Badania geograficzne A fryki pozostawały przez całe wieki na martwym punkcie. Dopiero
pod koniec X V I I I wieku, szczególnie w Anglji, budzą się większe zainteresowania lądem afry
kańskim. W roku 1788 powstaje w Londynie Towarzystw o Afrykańskie, które miało na celu krze
wienie wiedzy o A fryce, głównie drogą organizowania w ypraw naukowych. W tym samym
mniej więcej czasie Anglja utraciła olbrzymie posiadłości w Am eryce Północnej na rzecz nowo
powstałych Stanów Zjednoczonych, a rozwijający się kapitalizm przem ysłowy odczuwał brak
surowców i możliwości zbytu dla swoich towarów. W skutek tego A nglja całą swą uwagę kieruje
na Afrykę, mając na widoku rozszerzenie swej potęgi kolonjalnej i otworzenie sobie nowego
pojemnego rynku. Nowopowstający kapitalizm staje się silnym im pulsem do badań geograficznych,
które miały torować drogę ekspansji handlowej i politycznej. Z początkiem X I X wieku z Anglji
i z innych państw europejskich, obawiających się przewagi angielskiej, udają się liczne wyprawy
na teren afrykański, gdzie rozpoczyna się nieprzerwany łańcuch najróżnorodniejszych badań nau
kowych. W ten sposób rozpoczęta praca pochłania ogromną liczbę ofiar, jakich na żadnym innym
kontynencie nie zanotowano. Ustalono, że od roku 1800 do 1894 zginęło w A fryce 374 badaczy.
Liczba ta nie obejmuje bardzo licznych wypadków śm ierci wśród m arynarzy, robotników i po
mniejszych badaczy naukowych, których nazwiska zostały zapomniane. Ani zabójczy klimat
wnętrza Afryki, ani pustynne piaski Sahary, ani malaryczne błota, ani wroga postawa krajowców
nie odstraszyły nikogo i nie powstrzymały rozpoczętej pracy, gdyż kapitalizm szedł z nieodpartą
siłą na podbój Afryki.
Nowoczesną epokę w badaniach geograficznych A fryki rozpoczyna Jam es Bruce (17 3 0 — 1794),
który przedziera się w roku 1768 do Abisynji„i N ubji i odkrywa źródła N ilu Niebieskiego. Poczynione
przez niego odkrycia w ywarły w Anglji silne wrażenie i przyśpieszyły założenie Towarzystw a
Afrykańskiego. W kilkanaście lat później w yrusza w podróż śm iały Am erykanin John L edyard
( 1 7 5 1 — 1789), który w roku 1788 udaje się do A fryki z zamiarem przejścia z E giptu przez p u 
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stynię i dotarcia do N igeru. Ledyard planu tego nie
urzeczywistnił, gdyż uległ gorącemu klimatowi i zmarł
w K airze. Próbę przejścia przez pustynię z Trypolisu
do E gip tu podejm uje później Lucas, który również celu
nie osiągnął. Zebrał on jedynie wiadomości o istnieniu
drogi handlowej, przecinającej Saharę. W roku 1797
młody niemiecki podróżnik Fryderyk Hornemann podej
muje próbę przedostania się z Egiptu do środkowego S u 
danu. Przebył on wówczas trudną drogę K a ir— Siw a—
Audschila i M ursok— T rypolis. W 1800 roku Horne
mann w yrusza na nową w yprawę z M ursoku na połud
nie, dociera do N igeru w środkowym jego biegu, lecz
wiosną następnego roku pada ofiarą afrykańskiego kli
matu. N ie miał powodzenia i Houton, który w 1790
roku udał się wgórę G am bji z zamiarem przedostania
się do Tim buktu, lecz w drodze, gdy już był bliski celu,
został obrabowany i m usiał zawrócić. W krótce potem
Houton został zam ordowany przez krajowców. W ślad za
nim poszli Watt i W interbotton — lecz w drodze po
nieśli śm ierć, zanim zdołali rozpocząć właściwe badania.
James Bruce.
W ten tragiczny sposób zakończyły się w ypraw y, ma
jące za zadanie ustalić kierunek biegu najważniejszych rzek Sudanu — Senegalu, G am bji
i N igeru, oraz położenie geograficzne Tim buktu. Pierwsze niepowodzenia nietylko nie powstrzy
mały licznych uczonych od zam iaru zbadania szeregu spornych zagadnień, dotyczących Sudanu,
lecz stały się raczej podnietą do ich podejmowania. W 1796 roku znany angielski podróżnik
M ungo Park dotarł do N igeru pod Sego. U stalił on, iż rzeka tapłynie na wschód, a conajważ
niejsza rozwiązał bardzo ważne zagadnienie,że N iger
i Senegal, w brew ówczesnym przypuszczeniom , przed
stawiają nie jedną, lecz dwie różne rzeki. W iadomości
przywiezione do Anglji wzbudziły tak wielkie zainte
resowanie, że Tow arzystw o Afrykańskie postanowiło
zorganizować nową wyprawę i przeznaczyło na ten
cel znaczne fundusze. W yprawa ta została wzorowo
zorganizowana i zaopatrzona w potrzebne instru
menty. Oprócz m urzynów, pełniących obowiązki tra
garzy, w skład w ypraw y wchodzili uczeni, żołnierze
i robotnicy. N a czele w ypraw y stanął M ungo Park,
który w yruszył dnia 27 kwietnia 1805 roku w głąb
A fryki. D nia 18 sierpnia przybył on do brzegów N i
geru. D roga była tak trudna, że pod koniec podróży
Z całej w ypraw y pozostało zaledwie 6 żołnierzy i jeden
stolarz, a w szyscy inni zginęli z wyczerpania, albo
Z chorób, panujących w tropikalnej A fryce. Nie tra
cąc odwagi, M ungo Park własnoręcznie przyrządza
łódź i z pozostałym i przy życiu towarzyszam i w yru
sza 16 listopada w dalszą podróż, kierując się wdół rzeki
Mungo Park.
i nieustannie walcząc z wojow niczym i krajowcam i.
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Podróż ta jednak nie trwała długo, gdyż podczas napadu kra
jowców w miejscowości Bussa M ungo Park utonął. Po tragicz
nej śm ierci M unga Parka, celem nowych w ypraw były dwa za
gadnienia, a m ianowicie: wciąż jeszcze niezbadany w dostatecz
nym stopniu N iger i jezioro Tsad, które w edług ówczesnych
przypuszczeń miało się znajdować w środku A fryki, lecz którego
nie widział jeszcze żaden Europejczyk. Próby przedostania
się do tych tajemniczych części A fryki były nacechowane nadzwyczajnem męstwem i zaparciem się sam ych siebie, gdyż
trudności były tak wielkie, że na każdym kroku czyhała śmierć.
Aby rozwiązać problemat N igeru, planowano, że Burckhardt
uda się tam z Egiptu, Nicholls z K alabaru, a Röntgen z Marokka. Próby te jednakże nie powiodły się. Nicholls umarł na
Hugh Clapperton.
malarję, Röntgen został zam ordowany w drodze z Marokka do
Tim buktu, a Burckhardt po długich podróżach, odbytych
w Syrji i Arabji, umarł w K airze. Rząd angielski wziął wówczas tę sprawę w swoje ręce i wysłał
w
18 16 roku dwie bogato
wyposażone w ypraw y pod kierownictwem T yck ey'a i Peddiego.
Obaj podróżnicy nie rozwiązali powierzonych im zadań, gdyż w drodze padli ofiarą niezdrowego
klimatu. W dwa lata później na czele nowej w ypraw y w yrusza z Tryp olisu R itchie. K ończy się
ona tragicznie, gdyż sam kierownik i większość jej uczestników um ierają w drodze z powodu różnych
chorób. Jeden tylko z uczestników, Lyon , przechodzi znaczną część Fezzanu, zbiera bogate w ia
domości, lecz głód zmusza go do powrotu. W roku 18 18 francuski podróżnik G aspar M ollien
odkrywa źródła Gam bji, Rio Grande i Senegalu. W 18 22 roku trzej angielscy podróżnicy: Denham, Clapperton i Oudney przebyli szczęśliwie przez wielką pustynię i po raz pierw szy ujrzeli
tajemnicze jezioro Tsad. Dotarli oni następnie do wielkiego państwa Bornu i zbadali dokładnie
znaczną część N igeru. M im o to pozostawało jeszcze wiele niejasności, gdyż Denham twierdził,
że N iger wpada do jeziora Tsad, natomiast Clapperton utrzym ywał, że — do morza obok Lagos.
Denham i Clapperton powrócili do Anglji, Oudney padl ofiarą klimatu w Sokoto. W roku 1825
Clapperton udaje się powtórnie do A fryki, starając się przedostać do jej wnętrza z Lagosu. Dotarł
on do Sokoto, gdzie zmarł dnia 13 kwietnia 18 27 roku. Badania Clappertona kontynuował towa
rzysz jego podróży R . Lander, który po długich wędrówkach rozwiązał bardzo ważną kwestję
Nigeru, a mianowicie ustalił, że wpada on kilkoma ramionami do
zatoki Benin. W 1826 roku angielski major Laing, pierwszy Z E u 
ropejczyków, przedostaje się do tajemniczego T im buktu. W po
wrotnej drodze do Trypolisu został on zamordowany przez krajow 
ców. D o rozwiązania tych wszystkich zagadnień geograficznych
najbardziej przyczynił się młody podróżnik francuski René Caillié (179 9 — 1838). M arząc od dzieciństwa o dalekich podróżach,
popłynął on w szesnastym roku życia do Senegalu, gdzie bez żad
nych środków do życia spędził dziesięć lat, zaznajamiając się bliżej
z językiem i obyczajam i mieszkańców. W roku 1824 ponownie
udaje się do A fryki i, przebrawszy się w strój arabski, samotnie,
bez żadnych prawie środków do życia, śmiało przechodzi przez
środkową A frykę i dostaje się do Tim buktu. N astępnie przyłączył się
do karawany, wraz z nią przebył całą Saharę i doszedł do wybrzeża
morskiego niedaleko Tangeru. Po powrocie do Fran cji, Caillié zo
stał entuzjastycznie powitany w Paryżu, gdzie mu przyznano 10.000
René Caillié.
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franków nagrody. Przebyte jednakże trudy i nie
dostatki poderwały jego zdrowie, a szczególnie
nabyty w czasie podróży szkorbut tak wyczerpał
jego siły, że w maju 18 38 roku zmarł.
W iadom ości, zebrane przez te wszystkie po
dróże, były dość znaczne, ale mimo to zachodni
Sudan wciąż jeszcze pozostawał niezbadany. A by
ostatecznie zbadać Sudan i utrwalić tam swoje
w pływ y handlowe, Anglja w 1849 roku organi
zuje dużą 1 dobrze wyposażoną wyprawę, w skład
której w eszli: doświadczony podróżnik angielski
J. Richardson (18 0 6 — 18 5 1) i dwaj niemieccy
uczeni A . Owerweg i H enryk Barth ( 1 8 2 1 — 1856).
W yprawa ta w yruszyła w zimie 1849 roku z T rypolisu i przez M ursuk udała się w głąb Afryki.
Przebyw szy pustynię, w yprawa podzieliła się na
trzy części z tem, aby spotkać się w K u ka. R i
chardson poszedł na wschód, Barth na południo-zachód, a O werweg na zachód. Po dłu
gich i uciążliwych wędrówkach Richardson do
tarł do N guruty, odległej od K u k a o sześć dni
drogi. B ył on tak wyczerpany, że o dalszej drodze
Henryk Barth.
nie mogło być m ow y; Richardson nie powrócił
już więcej do zdrowia i zmarł dnia 4 marca 18 5 1
roku. W rok później um arł nad brzegam i jeziora T sad drugi członek w ypraw y Owerweg. Teraz
ciężar całego przedsięwzięcia spadł na barki Bartha, który w przebraniu arabskiem i pod przybranem nazwiskiem A b-el-K erim a przeszedł kraj Sokoto, odwiedził Tim buktu, zebrał dokładniejsze
wiadomości o Bornie, Adam aui, dotarł do N igeru w jego środkowym biegu, zbadał wybrzeża
jeziora T sad i wreszcie przedostał się szczęśliwie przez pustynię. B arth spędził w podróży 5 i pół
roku, przebywając na wielbłądach lub pieszo przeszło 20.000 km. Zebrane przez niego bardzo cenne
wiadomości odkryły dla wiedzy tajem niczy Sudan. Pięciotomowe dzieło Bartha jest klasyczną
pracą, dającą w yczerpujący opis przyrody i ludzi olbrzym ich połaci A fryki. N ie otrzymując
żadnych wiadomości od Richardsona i zaniepokojony losem w ypraw y, rząd angielski wysłał im
na pomoc doświadczonego niemieckiego astronoma E . V ogla (18 2 9 — 1856). Po długich poszuki
waniach spotkał on Bartha na brzegach jeziora Tsad. Obaj uczeni postanowili kontynuować ba
dania, przyczem Barth obrał zachodnią, a Vogel wschodnią część. W ypełniając swój program,
Vogel dotarł na początku 1856 roku do nieznanej krainy W adai, gdzie został schw ytany i skazany
na śmierć za to, że „dużo pisze i rysuje, a prócz tego jada kury i jaja“ . Zgodnie z obyczajem kra
jowców, Vogel został po trzydziestu dniach zatłuczony pałkam i na śm ierć. W tym czasie
Barth dotarł z wielkim trudem do T ryp olisu i powrócił do Europy. N ieznany los Vogla zaniepo
koił świat naukowy, to też wkrótce wysłano na jego poszukiwania wiele w ypraw ratowniczych.
Jedną z najw iększych była w yprawa, zorganizowana pod kierownictwem M . Beurm anna. Poszu
kując Vogla, Beurm ann usiłował w roku 1862 przedostać się do W adai, lecz, ugodzony sztyletem,
Życie zakończył, nie w ykryw szy tajem nicy śm ierci tego, kogo poszukiwał. Rów nież i północna
bardzo rozległa część A fryki przez długi czas była prawie zupełnie nieznana. Przyczyniła się
ku temu handlowa i polityczna izolacja krajów, położonych za G ibraltarem . D opiero wojna
Hiszpanji z sułtanem Sid i M ahom etem , prowadzona w latach 18 59— 1860, otworzyła skrawek

326

północnej A fryki. A ż do roku 18 30 Alger był w takim
sam ym stopniu niedostępny dla Europejczyków, jak i są
siednie M arokko. Dopiero kiedy w 18 30 roku Francja
rozpoczęła podbój tego kraju, sytuacja uległa poważniej
szej zmianie. Prawie nieustanne w ojny kończą się w 18 8 1
roku utratą samodzielności beja Tunisu. Chociaż po
wstania krajowców i karne ekspedycje wojenne powta
rzały się później dosyć często, to jednak Alger i Tunis
stały się obszarami dla badań naukowych stosunkowo ła
two dostępnemi. K apitał francuski, angielski i niemiecki,
zainteresowany możliwościami ekspansji na tych nowozdobytych terenach, w ysyła szereg w ypraw naukowych
celem ich poznania i opanowania. Z pośród badaczy, bio
rących udział w tych wyprawach, wyróżnia się przedewszystkiem H . R ohlfs ( 1 8 3 1 — 1896). Po ukończeniu me
dycyny, wyjechał on do Tun isu w charakterze lekarza
L egji Cudzoziem skiej, gdzie doskonale zapoznał się z ję
zykiem i obyczajami Arabów. N ie mogąc się zado
wolić pobytem w tym kraju, skorzystał z pierwszej okazji i przyłączył się do karawany,
zdążającej do Algeru. W drodze został ciężko raniony sztyletem i tylko cudem uniknął
śmierci i dotarł do francuskiego posterunku. W roku 1864 Rohlfs wyrusza w podróż do
Atlasu marokańskiego. W swych podróżach Rohlfsowi udało się zwiedzić takie miejscowo
ści, do których nie dotarł przed nim żaden Europejczyk. Jego największa podróż prowadziła
przez całą północną A frykę z Trypolisu przez K u ka do Lagosu i wyjaśniła bardzo wiele zagadnień
z zakresu geografji Sahary i Sudanu. W latach 18 7 3— 79 Rohlfs zbadał pustynię Libijską. Za swą
ciężką pracę, pełną poświęceń, zdobył R ohlfs światową popularność. Ciekawą postać wśród
badaczy A fryki przedstawia Gustaw N achtigal (18 3 4 — 85). Nachtigal przybył do A fryki dla
poprawy zdrowia. Spędziwszy tam kilka lat, powziął plan
odbycia większej podróży badawczej. W styczniu 1869 roku
udał się z Trypolisu do górzystej krainy Tibesti. Po półtora
rocznej wędrówce, w czasie której ledwie nie zginął, przedo
stał się do K u ka, gdzie wręczył sułtanowi cenne podarunki
od króla W ilhelma I. Spędziwszy pewien czas w tem mieście,
Nachtigal odbył kilka w ypraw i następnie pierw szy Z E uro
pejczyków przeszedł przez niebezpieczny kraj W adai i szczę
śliwie przedostał się w roku 1874 d ° E giptu. Rezultaty swych
badań przedstawił w obszernej pracy p. t. „Sah ara i Sudan “ ,
która zapewniła mu zaszczytne miejsce wśród badaczy afry
kańskich. Po znakomitych podróżach R ohlfsa i Nachtigala, aż
do końca X I X wieku prawie nikt nie przeszedł wnętrza Sahary
1 Sudanu. Z późniejszych wypraw do Sudanu należy w ym ie
nić w yprawę H. Lenza, L . Bingera i P. M onteila. W 1874
roku Joubert i D ourneaux-D upere podjęli próbę przedostania
się do Tim buktu, lecz celu swego nie osiągnęli i zostali zamor
dowani wpobliżu Ghadam es. W roku 18 7 7 E . B ary ponownie
stara się dotrzeć do Tim buktu przez A ir, lecz i jego spotkał
podobnie smutny los. Po kilku latach H. Lenz udaje się z MaFerdynand Weme.
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rokka i w łipcu 1880 roku szczęśliwie dociera
do T im buktu, gdzie pozostawał 20 dni. W cza
sie sw ych wędrówek Lenz zebrał wiele cen
nych m aterjałów, dotyczących budowy geolo
gicznej Sahary. Binger zbadał obszary, leżące
pomiędzy N igerem i K ongiem z jednej strony,
a zatoką G w inejską z drugiej. Prawie wszyscy
uczestnicy w ypraw y Bingera zginęli, jedynie sa
memu Bingerow i udało się przezwyciężyć wszyst
kie trudności i powrócić do Europy. Dzięki
pracom M onteila poznano bardzo znaczną prze
strzeń puszcz afrykańskich; jem u też zawdzięcza
bardzo dużo kierownictwo budow y pierwszej
tamtejszej kolei żelaznej. W czasie sw ych dłu
gich podróży M onteil doskonale poznał Sene
gal i bliżej zetknął się z życiem i obyczajami
jego krajowców. W roku 1889 M onteil udał się
do Sokoto, a następnie dotarł do miasta K ano,
skąd skierował się do jeziora T sad . Po długich
wędrówkach udało mu się stamtąd przedostać
do w ybrzeży morza Śródziem nego.
Guillaume Leiean.
Pod koniec X V I I I wieku powstaje zaintere
sowanie krajam i, leżącemi w dorzeczu N ilu, naj
większej rzeki A fryki. G łów ną uwagę skierowano na odszukanie jej źródeł. Przypuszczano, że N il
bierze swój początek z dwóch wielkich jezior, leżących u stóp gór K siężycow ych. Po krótkiem
panowaniu w Egipcie Napoleona I, E gipt popada w tę zamkniętość, która była tak charakte
rystyczna dla wielu państw jnahometańskich i afrykańskich. Czterdziestoletnie przeszło pano
wanie (1806— 1848) wicekróla M ahom eta Alego odznacza się opieką, okazywaną podróżnikom,
dzięki czemu geograficzny widnokrąg w dorzeczu N ilu znacznie się rozszerza. Badania górnego
N ilu rozpoczyna J . L . Burckhardt, który w roku 1 8 1 2 wychodzi Z K a iru z zamiarem przedarcia
się przez pustynię do Fezzanu. W krótce jednak zmienia plany i udaje się N ilem do Berbere
i Shendi, a następnie do A rabji. W roku 18 20 dwaj podróżnicy francuscy Cailliaud i Letorzec
dotarli N ilem do Beni Szongula, położonego na jednym z dopływ ów N iebieskiego N ilu. W 1827
roku Tow arzystw o Afrykańskie w ysłało belgijskiego uczonego Linanta de Bellefonds, na zbadanie
biegu Białego N ilu . W ypraw ie tej udało się w dużym stopniu w yjaśnić hydrografję nowo zbada
nych krajów. Ówczesny władca Egip tu w ysyła cztery w ypraw y dla badania dorzecza N ilu . Pier
wszej z tych w ypraw , która w yruszyła w drogę w roku 18 39 , towarzyszył francuski oficer T h i
baut, który przeszedł na mahometanizm. D oszła ona do 6°3o’ północnej szerokości. W drugiej
wyprawie, wysłanej w 18 4 1 roku, uczestniczyło dwóch Francuzów D ’Arnaud i Sebatier, oraz
N iem iec F . W erne; przedostała się ona do 4°42' półn. szerokości. W erne dał później ciekawe
i cenne opisy tej w ypraw y, ponadto ułożył wartościową mapę N ilu Białego pom iędzy Chartum
i Gondokoro. Trzecia w yprawa z udziałem D ’A rnaud, Sebatiera i T h ibauta odbyła się pod kie
rownictwem Selim a Bim bashi i również dotarła tylko do Gondokoro. Chociaż wszystkie te w y
prawy nie rozwiązały kwestji źródeł N ilu , to jednak w bardzo znacznym stopniu przyczyniły się
do ich poznania. W roku 1845 Francuz A . Brun-R ollet przepłynął na żaglowcu B iały N il i założył
faktorję handlową w kraju K ic h ; drogę tę odbył on kilkakrotnie i przyczynił się do poznania tej
części E giptu. Z pośród innych francuskich badaczy N ilu w yróżnili się dr. A . Peney ( 1 8 1 7 —
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1864) i G . Lejean (18 28 — 18 7 1).
W obec tego, że wszystkie pró
by dotarcia do źródeł N ilu
Z północy nie dały żadnych
pozytywnych rezultatów, po
wstaje w połowie X I X wieku
myśl dotarcia do nich od połud
nia. Pierwszą taką w yprawę or
ganizują dwaj dzielni i doświad
czeni angielscy podróżnicy: R i
chard B u r t o n ( i8 2 i— 90) i John
Speke (18 2 7 — 1864).
W yru
szyli oni 26 czerwca 18 5 7 roku
z Bagam ojo, aby od strony ocea
nu Indyjskiego dotrzeć do źró
deł N ilu. Bez większych trud
ności udało im się dotrzeć do
brzegów jeziora Tanganyiki,
gdzie
przed nimi nie postała
John Speke i James Grant.
jeszcze stopa żadnego z ich
poprzedników. W powrotnej drodze Burton ciężko zachorował, musiał zatrzymać się na
pewien czas, a Speke udał się sam w dalszą podróż i w 1858 roku doszedł po bardzo
uciążliwej drodze do jeziora Ukerewe, które na cześć królowej angielskiej nazwał WiktorjaNyanza. Po krótkich badaniach pośpieszył do miejsca pobytu Burtona i wraz Z nim szczęśliwie
powrócił do Anglji. Po powrocie do Anglji Speke postawił sensacyjną hipotezę, że odkryte przez
niego jezioro Wiktorja jest głównem źródłem N ilu, czego jednakże nie podzielała większość geo
grafów angielskich. A by udowodnić słuszność swych twierdzeń, Speke udaje się w roku 1860
w towarzystwie Jam esa Granta w ponowną podróż. D otarli oni do jeziora W iktorji, a następnie,
okrążywszy je z południowej strony, udali się przez K aragw e do U gandy. T u podróżnicy roz
dzielili się, Grant skierował się z Rubagi, stolicy U gandy, na północ do Unyoro, a Speke poszedł
na poszukiwanie tego miejsca na jeziorze, z którego w ypływ a rzeka. Poszukiwania te powiodły się
i Speke dociera w czerwcu 1862 r. do N ilu, który przeszedł aż do wodospadu Ripon. N a
stępnie, połączywszy się z Grantem , wyruszył na północ wzdłuż brzegów N ilu. W ten spo
sób kwestja źródeł N ilu została w głównych zarysach rozwiązana.
W czasie, gdy Grant i Speke byli zajęci poszukiwaniem źródeł N ilu, na Afrykę zwrócił uwagę
znany podróżnik Sam uel Baker ( 1 8 2 1— 1893). U dał się on w towarzystwie swej energicznej i od
ważnej żony w roku 18 6 1 z K airu wgórę N ilu. W początkach 1863 roku Baker dotarł do Gondokoro, gdzie spotkał powracającą wyprawę Granta i Speke’a. Po krótkim wypoczynku wyruszył
dalej na Unyoro i 4 marca 1864 roku odkrył jezioro, które nazwał Albert N yanza, na cześć następcy
tronu. Prawie dwa lata trwająca wyprawa poderwała znacznie siły wszystkich członków wyprawy,
tak, że po pobieżnem zbadaniu jeziora skierowano się w powrotną drogę. Podróż Bakera przy
niosła wiele danych o dorzeczu N ilu, którego problemat został rozwiązany później dzięki podróżom
Gessiego, M asona, Stanley'a i innych. Bardzo dużą rolę w badaniach A fryki odegrał również
niemiecki uczony G . Schw einfurth (18 36 — 1925). Pierwszą podróż, w czasie której zwiedził
N ubję i Abisynję, odbył on w 1864 roku. W roku 1868 zorganizował nową w yprawę, mając za
miar dotrzeć do górnego biegu Białego N ilu i rzeki W elle, leżącej na obszarze dorzecza K onga.
W yprawa ta trwała przeszło trzy lata, a jej uczestnicy zebrali olbrzym ią ilość nowych, zupełnie
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nieznanych faktów o środkowej części A fryki. Schw einfurth pierwszy stwierdził istnienie w głębi
A fryki plem ienia karłów, o których od czasów Herodota krążyły po całym świecie fantastyczne
słości i dokładności prac kartogra
wprost legendy i wieści. Praca
ficznych. Bardzo wiele uwagi
Schw einfurtha, opisująca tę po
zwracał on również na florę
dróż i jej wyniki naukowe, w y
dana p. t. „W sercu A fry k i“ ,
i faunę badanych obszarów,
przez długie lata była jednem
najbardziej zaś interesował
Z najlepszych dzieł tego ro
się życiem i obyczajami
dzaju. Prace
rozpoczęte
krajowców. Ciekawą postać
przez Schw einfurtha pro
przedstawia E . Schnitzer
wadzili dalej Junker i
(18 4 0 — 1892), znany pod
Schnitzer. R osyjski uczo
nazwiskiem Em in Pasza.
ny W . W . Ju n ker (18 4 0 —
Poczynając od 1865 roku,
92) odbył dwie podróże
zajmował różne stanowiska
do A fryki. Pierwsza w ypra
w państwowej administracji
wa trwała od 18 75 do 1878
egipskiej. Posuwając się szyb
roku, a druga od 1879 do
ko w swej karjerze urzędni
1886 roku. W czasie tych wie
czej, został w roku 1878 mia
loletnich wędrówek Junker prze
nowany gubernatorem Prowincji
szedł bardzo rozległe, prawie zupeł
R ów nikow ej. Dziesięć lat spędził
nie jeszcze nieodwiedzane przez ba
nad górnym N ilem , gdzie wolny czas
Samuel Baker.
daczy obszary. G łów na wartość ba
poświęcał badaniom i zebrał nad
dań tego podróżnika polegała na ścizwyczaj bogaty i różnorodny materjał naukowy. W roku 1889 przeszedł na służbę rządu niemieckiego i na jego zlecenie odbył
dużą podróż w głąb puszcz afrykańskich, leżących na zachód od jeziora Alberta. W czasie tej wyprawy odkrył rzekę Sem liki, a po
gólną uwagę zasługuje również w y
nadto zebrał cenne wiadomości
prawa niemieckiego uczonego A.
o zupełnie nieznanych obsza
Deckena, którą odbył w la
rach A fryki środkowej. W dro
tach 1864— 65. Decken, jako
dze ciężko zachorował na
kierownik tej w ypraw y, oraz
ospę i oślepł. M im o ślepo
prawie w szyscy jej ucze
ty i strasznego w yczerpa
stnicy zostali wym ordowa
nia szedł naprzód i dotarł
ni przez krajowców na
do belgijskich kolonij, po
wschodniem
wybrzeżu
łożonych na brzegach K o n 
A fryki. Razem z O. K erga. T u został porwany
stenem Decken wszedł na
przez Arabów , którzy go
Kilim andżaro do wysokości
w
końcu
października
4.300 m, lecz nie osiągnął
1892
roku zam ordowali.
szczytu. N a najw yższy szczyt
Z długiego szeregu bada
*
tej góry wszedł po trzechkrotczy północno-wschodniej A fry
nych próbach G . M ayer dopie
ki trzeba w yróżnić holender
ro w 1898 roku. M ayer ustalił,
skiego podróżnika J . Schuvera, któŹe szczyt K ilim andżaro znajduje
ry zbadał obszar, leżący między Bia- George Schweinfurth.
na wysokości 6 .0 10 m nad połym N ilem a Sobatem . N a szczeziomem morza. Z grona nielicznych
podróżniczek po A fryce w yróżniła się piękna, a jednocześnie tragiczna postać Aleksandry Tinne
(18 3 9 1869)« Począw szy od 1856 roku, śmiała ta badaczka odbyła po A fryce szereg podróży,
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w czasie których odwiedziła wiele miejscowości w Egipcie,
Algerji i Tunisie. T inne udała się następnie z Trypolisu
z wielką karawaną ku jezioru T sad, skąd zamierzała przedo
stać się do górnego N ilu. W drodze została napadnięta w oko
licach M ursuku przez Tauregów i w straszliwy sposób za
mordowana wraz z wielu innymi towarzyszami swej ostatniej
podróży.
O
wielkiej rzece Kongo, czyli Z
w 1483 roku po powrocie z podróży portugalskiego żeglarza
Diego Cao. W ciągu wielu stuleci nie posiadano prawie żad
nych wiadomości o tej rzece. Dopiero w roku 18 16 rzeką tą
zainteresował się J. Tuckey, który postanowił zbadać jej sto
sunek do N igeru. T uckey popłynął wgórę K onga, lecz prze
■
/
darł się zaledwie na odległość 450 mil od ujścia. Jego na
m
stępcy, a mianowicie węgierski podróżnik W . M agyar w 1848
5*
”
roku i Burton w 1863 roku posunęli się wzdłuż K on ga znacznie
dalej.
Chociaż przynieśli oni pewne wiadomości, dotyczące
Emin Pasza.
biegu tej rzeki, to jednak obszary, znajdujące się w jej dorzeczu,
wciąż jeszcze pozostawały zupełnie nieznane. W łaściwe badania dorzecza K onga i całej środkowej
Afryki rozpoczyna francuski podróżnik P. B. D u Chaillu, który w latach 18 5 6 — 63 odbył kilka
większych podróży, głównie w dorzeczu Ogowe, i zebrał dużo nowych wiadomości. D o jego spra
wozdania ustosunkowano się początkowo bardzo sceptycznie. Później jednak okazało się, że jego re
lacje o gorylach i o w ykrytych przez niego plemionach karłów były prawdziwe. O wiele większe
jeszcze znaczenie dla poznania środkowej i południowej A fryki m iały podróże D aw ida Livingstone’a ( i 8 i 3 — 1873). Wieloletnie podróże Livingstone’a można podzielić na cztery grupy. Pierwsza
grupa obejmuje jego pobyt w Kapsztadzie, Kurum anie i pracę m isyjną wśród Beczuanów ; był to
okres przygotowawczy i trwał od 1840 do 1849 roku. D ruga grupa podróży rozpoczyna się w 1849
roku i trwa do 1856 roku; ogarnia ona głównie południowe części A fryki. W yszedłszy z Kurumany, Livingstone postanowił posunąć się w kierunku północnym możliwie jak najdalej. Pierwszem zadaniem, jakie sobie postawił, było odszukanie dogodnej bazy dla założenia kolonji mi
syjnej. W tym czasie zbadał on Kalahari, największą pustynię w południowej A fryce, odkrył duże
słone jeziora, jak Ngam i i in., poznał olbrzymie obszary, leżące na północ i wschód od Ngami.
Po długich wędrówkach wśród pustyń i puszcz, Livingstone do
ciera w 18 5 1 roku do Zambezi. Podróżując w okolicach Linyati,
tuż obok granic kolonij portugalskich, Livingstone zetknął się bez
pośrednio z niesłychanem barbarzyństwem chwytania niewolników
na sprzedaż. W rażliwy i szlachetny Livingstone postanawia za cel
swego życia obrać walkę z niewolnictwem. W raca do K apsztadu,
odsyła rodzinę do Anglji, a sam w styczniu 18 53 roku w ybiera się
w nową podróż. Po pięciomiesięcznej uciążliwej podróży przez
pustynię Kalahari ponownie dochodzi do Linyanti. Po krótkim od
poczynku wyrusza dalej, aby dotrzeć do wybrzeża oceanu A tlantyc
kiego. Bez żywności i opanowany przez febrę Livingstone posuwał
się naprzód wzdłuż biegu Zam bezi, aż wreszcie zupełnie w yczer
pany dotarł w maju 1854 roku do Loandy. T u przekonał się, że
władze portugalskie nie poprą jego zamiarów zwalczania handlu
Paul B. Du Chaillu.
niewolnikami. W obec tego Livingstone powziął olbrzym i plan prze-
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dostania się na przeciwległy kraniec Afryki do posiadło
ści angielskich, gdzie spodziewał się znaleźć zrozu
mienie i poparcie sw ych poczynań. W ypocząwszy i na
brawszy sił, niezm ordowany Livingstone wyrusza 20
września w powrotną drogę. Dążąc wgórę Zam bezi,
odkrywa olbrzym ie w odospady, które nazwał wodospa
dami W iktorji. 20 maja 1856 roku Livingstone dotarł
do Quilimane. Dokonał on śmiałego dzieła i był pierw 
szym Europejczykiem , który przeszedł A frykę z zachodu
na wschód, t. j. od oceanu Atlantyckiego do Indyjskiego.
Z Quilimane Livingstone powraca do Lon dyn u, gdzie
został powitany z nadzwyczajnym entuzjazmem. T u
zbiera potrzebne fundusze, publikuje swoją pracę: „P o 
dróże i badania misjonarza w Afryce Południowej “ i czyni
przygotowania do nowej w ypraw y. W reszcie 10 marca
1858 roku wraz z żoną i m łodszym synem opuszcza Anglję, rozpoczynając tem trzecią grupę sw ych podróży.
Przybyw szy do A fryki, udaje się przedewszystkiem
Dawid Livingstone,
wgórę Zam bezi, następnie przechodzi jej dopływ rzekę
Shire. W następnym roku odkrył jezioro N yassę i dokładnie zbadał obszary, położone nad
jego brzegam i. T y m razem wędrówki Livin gston e'a trwały cztery lata i zostały przerwane
strasznym ciosem, jakim była dla niego śm ierć żony, która rozchorowała się podczas podróży
i zmarła dnia 27 kwietnia 1862 roku. Livingstone znów wraca do Anglji, aby tam zebrać potrzebne
na dalsze badania A fryki fundusze. W roku 1866 rozpoczyna się czwarta i ostatnia grupa jego
podróży. T y m razem przybyw a on najpierw do ujścia rzeki Rovum a. Następnie udaje się w głąb
kraju i tam spędza w straszliwych warunkach cztery
lata. O dkrył on wówczas jezioro Bangweolo i M oeru.
Badając wówczas bieg różnych rzek afrykańskich,
Livingstone doszedł do mylnego wniosku, że rzeka
Lualaba, w ypływ ająca z jednego z tych jezior, przed
stawia górny bieg N ilu, a nie K onga. W paździer
niku 18 7 1 roku Livingstone przedostaje się do miej
scowości U dżidżi, położonej na brzegu jeziora T a n 
ganyika W tym czasie wszelkie zapasy prowizji zo
stały już u Livin gston e'a wyczerpane. Jeg o zdrowie
było zupełnie nadwerężone trudami wieloletniej po

Henryk Stanley.

dróży.
Sytuacja w ypraw y była beznadziejna. L ecz tu
przychodzi pomoc w osobie Stanley’a, wysłanego
na jego poszukiwanie. Po kilkom iesięcznym w ypo
czynku, Livingstone powraca do zdrowia i udaje się
w nową podróż, mającą na celu odszukanie źródeł
N ilu. W krótce jednak stan jego zdrowia znowu po
gorszył się do tego stopnia, że na ratunek było już
za późno i dnia 1 maja 18 7 3 roku Livingstone umiera.
W ierni towarzysze w ypraw y zabalsam owali jego ciało
i przenieśli do Zanzibaru, gdzie je oddano w ręce
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Spotkanie 'Stanley’a z Livingstonem.

jego rodaków. Po dziesięciomiesięcznej podróży ciało Livin gston e'a zostało przewiezione do
Bagam ojo, skąd statkiem — do Londynu i pogrzebane w W estminsterze, wśród najbardziej
zasłużonych ludzi Anglji.
Wśród największych badaczy A fryki tuż obok Livingstone'a honorowe miejsce zajmuje Henryk
Stanley (184 0 — 1904). Sw oją działalność podróżniczą rozpoczyna on jako dziennikarz i korespon
dent „N e w Y ork H eralda". W tym charakterze odwiedza on najpierw Abisynję. W ładca tego kraju,
Teodor, wskutek nieporozumienia uwięził angielskiego konsula Camerona. Dotknięta duma
Anglji spowodowała wysłanie w roku 1868 przeciw niemu w ypraw y wojskowej. Otóż Stanley
udał się z tą karną w yprawą jako korespondent swego pisma. Zawojowanie M agdały i samobój
stwo Teodora zakończyły ten incydent, a Stanley powrócił do A n glji, zdobywając sobie sławę
nadzwyczaj zdolnego 1 śmiałego dziennikarza. W krótce po powrocie Stanley’a świat naukowy
został bardzo zaniepokojony brakiem wszelkich wiadomości od Livingstone’a. W łaściciel „N ew
Y ork H eralda", słynny Gordon Bennett, zorganizował wówczas wyprawę ratowniczą, na czele
której postawił Stanley’a. W otoczeniu dwóch białych robotników, 15 0 kolorowych tragarzy i 24
żołnierzy Stanley wyruszył dnia 2 1 marca 18 7 1 roku z Bagam ojo w głąb lądu na poszukiwanie
zaginionego podróżnika. Po długich wędrówkach Stanley’owi udało się uzyskać od karawany,
idącej od strony jeziora Tanganyika, pewne wiadomości o Livingstonie. Idąc w edług otrzym a
nych wskazówek w kierunku U dżidżi, Stanley odszukuje dnia 28 października 18 7 1 roku scho
rzałego Livingstone’a. Spędziw szy tam około miesiąca, Stanley odbył wraz Z Livingstonem
wspólną wyprawę dla zbadania północnej części Tanganyiki, 14 marca 18 7 2 roku obaj
podróżnicy rozstali się ; Livingstone pozostał w puszczach afrykańskich dla dalszej pracy, a Stan
ley skierował się w drogę powrotną. D nia 7 maja 18 72 roku Stanley powrócił do Zanzibaru, prze
byw szy w ten sposób w podróży przeszło trzynaście miesięcy. Czytając opis tych długich wędró-
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Wyprawa Foureau-Lamy.

wek Stanley'a, można jedynie podziwiać, jak mógł on w ytrzym ać ten nieskończony łańcuch cier
pień, walk i niedostatków. Szczególnie prześladowały w yprawę najróżnorodniejsze choroby, od
których zginęli w szyscy biali towarzysze Stan ley’a i większość tragarzy krajowców. Sam Stanley
zapadł w czasie podróży 23 razy na febrę, lecz wszystko przetrwał dzięki żelaznej wytrzym ałości
fizycznej i nieugiętej sile woli. Nieustraszone męstwo, przedsiębiorczość i olbrzym i talent ba
dawczy, jakie Stanley wykazał w czasie tej w ypraw y, przejaw iały się w takiej pełni, że spra
wiły to, iż po powrocie zaproponowano mu objęcie kierownictwa nowej w ypraw y do Afryki.
Stanley propozycję tę przyjm uje i już dnia 12 listopada 18 74 roku w idzim y go w Bagam ojo, skąd
wkrótce z 356 m urzynam i w yrusza na podbój „C zarnego L ą d u “ . W śród ciągłych walk i niewygód
dociera najpierw do jeziora W iktorji, a następnie po wielu trudach znalazł się w granicach U gandy.
W listopadzie roku 1876 przybył on do miasta N yangw e, zaludnionego głównie przez arabskich
handlarzy i położonego nad mało znaną wówczas rzeką Lualabą. Stanley udowodnił, że jest to
właściwie rzeka K ongo. O puściwszy N yangw ę, udał się w zdłuż tej rzeki, przechodząc kraj zupeł
nie nieznany i trudny do przebycia. W ypadło mu w alczyć z nadzwyczajnem i trudnościam i, bra
kiem żywności, a szczególnie z napadami tubylców . D zięki jednakże żelaznej woli Stanley po
konał wszystkie trudności i 9 sierpnia 18 7 7 roku dotarł do B om y, a wkrótce później do K abin dy
na wybrzeżu oceanu Atlantyckiego. Podróż ta była jedną z największych w historji badań Afryki
i przyniosła olbrzym ie i ważne wiadomości geograficzne. Reasum ując naukowe wyniki w ypraw
Stanley'a, w ym ieniam y tylko najważniejsze z nich, a m ianow icie: zbadał dokładnie jezioro Wiktorję i ustalił, że przedstawia jeden w odny basen, a nie składa się z pięciu osobnych jezior, jak
dawniej przypuszczano; odkrył prawdziwe źródła N ilu ; zbadał z wielką dokładnością jezioro
T anganyikę; największe jednak znaczenie miało odkrycie źródeł K on ga, dzięki czemu rzeka ta
okazała się jedną z największych rzek świata. Poza ogromnej wagi naukowemi wynikam i, podróż
Stanley'a miała bardzo doniosłe znaczenie praktyczne. D zięki jego staraniom powstało „M ię d z y 
narodowe Tow arzystw o A frykań skie“ , nad którem przyjął protektorat król belgijski. T o w arzy
stwo m iało na celu założenie niezależnego państwa K ongo, oraz szerzenie cywilizacji w śród ple
mion m urzyńskich. Stanley został m ianowany dyrektorem tego tow arzystwa, a w połowie 1879
roku znajdujem y go już przy ujściu K onga. N a tych terenach przebyw ał on pięć lat, prowadząc
badania, zakładając miasta i budując drogi. W roku 1884 Stanley pow rócił do E urop y, szukając
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tam odpoczynku i poprawy nadwerężonego zdrowia. W roku 1887 została zorganizowana w y
prawa wojskowa na pomoc Em inowi Paszy, który wskutek powstania m ahdystów znalazł się w bar
dzo trudnem położeniu. Zawezwany Stanley udał się przez K ongo do środkowej A fryki i dotarł
do jeziora Alberta, w okolicach którego znajdował się osaczony Em in Pasza. Podróż ta trwała
około trzech lat i była ostatnią afrykańską w yprawą Stanley'a.
Wkrótce po odszukaniu przez Stanley’a Livin gston e’a Londyńskie Towarzystw o Geograficzne
postanowiło wysłać w 18 7 2 roku nową ratowniczą w yprawę. N a czele tej w ypraw y stanął V . L.
Cameron. U daw szy się do A fryki, Cameron spotkał dnia 4 sierpnia 1874 roku m urzynów, eskor
tujących ciało Livingstone’a do Zanzibaru. Cam eron przesłał tę smutną wiadomość do Europy,
zajął się transportem zwłok
razem głównie badaniem
Livingstone’a, a następnie
rzek środkowej
A fryki.
Trzeba
zaznaczyć,
że
udał się w dalszą podróż.
wszystkie swoje podróże
Zbadawszy dokładnie je
zioro Tanganyikę, ułożył
Cam eron odbył bez rozle
jego dokładną mapę, a na
wu krwi, a zdobywał dla
stępnie poszedł na zachód.
wiedzy nowe obszary jedy
Dnia 4 listopada 18 75 ro
nie dobrocią i przyjaznym
ku dotarł po wielu przeby
stosunkiem do krajowców.
tych trudach i niebezpie
W tym sam ym okresie od
czeństwach do Bengueli.
była się podróż młodego
Cała przestrzeń od Tangafrancuskiego oficera mary
nyiki do wybrzeża ocea
narki Piotra de Brazza.
nu Atlantyckiego wyniosła
W roku 1876 ląduje on
przeszło 8.000 km. T ę
z kilku towarzyszami na
długą i trudną drogę prze
zachodnim brzegu Afryki
był
Cameron
piechotą,
i postanawia zbadać dorze
określając po drodze dłu
cze Ogowe, wpadającej do
gości i szerokości geogra
oceanu Atlantyckiego nieco
ficzne
5000
punktów.
na północ od ujścia Konga.
W 1882 roku przedsięwziął
Kilkakrotnie groziła mu
J. Marchand.
on drugą wyprawę do
śm ierć głodowa i jeszcze
A fryki, zajmując się tym
większe niebezpieczeństwo
wpadnięcia w ręce nieprzyjaznych krajowców, lecz mimo to wytrw ale i śmiało przechodził
znaczne przestrzenie, przyczyniając się do założenia francuskiej kolonji K ongo. Później de
Brazza odbył jeszcze dwie podróże do A fryki środkowej w 1879 i 1883 roku, a w 1888 roku
został mianowany gubernatorem francuskiego K onga.
Pod koniec X I X wieku teren afrykański pod względem badań bardzo silnie ożywia się, gdyż
wówczas takie państwa, jak Anglja, Francja, Belgja, N iem cy, W łochy i Hiszpanja, prowadzą
z gorączkowym pośpiechem kolonizację zagarniętych przez siebie terenów. W związku z tem w y
syłają wielką ilość wypraw, które jednakże m iały raczej charakter w ojenny, niż naukowy. Z pośród
mnóstwa w ypraw należy przedewszystkiem wspom nieć o podróży Paw ła Cram pela, który z wielką
śmiałością w roku 1889 zbadał kraj, leżący między rzekami Ogowe i Likuala. W następnym roku
udał się do U bangi, lecz tu wraz ze swym pomocnikiem został zam ordowany. Bardzo ważną pod
względem naukowym była podróż Boncham psa, który dotarł do Białego N ilu i zbadał system
rzeki Sobat. W yprawa ta skończyła się bardzo tragicznie, gdyż sam Boncham ps ciężko zachoro
wał i wkrótce zmarł, a wszyscy uczestnicy zostali później wym ordow ani przez krajowców. W 1898
roku francuski pułkownik J. M archand odbył słynną podróż przez całą A frykę od K on ga do N ilu.
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Przezw yciężył on wiele trudności i w krótkim czasie doszedł do Faszody, którą pragnął zagarnąć
pod francuskie panowanie. Jednakże pod naporem A nglji musiał opuścić tę miejscowość, posunąć
się dalej na wschód i udać do zatoki Adeńskiej. W kilkanaście lat później przez cały ląd odbywa
podróż Anglik A . B oyd . W roku 1902 udał się on z nad N igeru i doszedł szczęśliwie do N ilu, po
celu nie osiągnął, to jednak jego
większając w dużej mierze w ia
domości geograficzne o środko
wielostronne obserwacje i bada
wej A fryce. W 19 10 roku Boyd
nia przyniosły nauce wielkie ko
zamierzał ponownie puścić się
rzyści. Dopiero dziesiąta w ypra
wpoprzek A fryki od K am erunu
wa, zorganizowana przy bardzo
do Chartum , lecz w drodze zo
znacznem poparciu rządu fran
stał zam ordowany i nie zdążył
cuskiego i zakrojona na szeroką
wypełnić swego śmiałego za
skalę, przyniosła dawno oczeki
dania.
wany wynik. W tej wyprawie
D la poznania Sahary miały
wziął udział w ytraw ny badacz
bardzo duże znaczenie w ypraw y
północnej A fryki A . Lam y. Dnia
F . Foureau, który, poczynając
23 października 1898 roku w y
od 1890 roku, dokładał wszelkich
prawa, składająca się z licznej
starań, aby dostać się w głąb S a 
obsługi i wojska, w yruszyła w dro
hary i nawiązać stałe stosunki
gę, udając się na południe. Prze
F. Foureau.
z Tuaregam i. W tym celu odbył
szła ona przez Ain T aiba, Temassin, Agades i Sinder i 2 1
on 9 w ypraw i chociaż głównego
stycznia 1900 roku przybyła na brzegi jeziora T sad. Nieco później A . Lam y umiera, a Foureau
przechodzi przez cały ląd i kończy swoją w yprawę u ujścia K onga. W yniki tej podróży były
bardzo znaczne, gdyż dokonano wzdłuż całej przebytej przestrzeni licznych geograficznych,
geologiczncyh i biologicznych
bijskiej. W 1878 roku, jak już
zaznaczyliśm y poprzednio, dwaj
obserwacyj, w yjaśniających wiele
uczeni niem ieccy, Rohlfs i Stewątpliwych kw estyj, dotyczących
cker, próbowali przejść tę p u
przyrody A fryki.
stynię z północy na południe,
Wojna światowa przerwała
lecz udało się im dotrzeć tylko
badania A fryki na długi szereg
do K u fry , oazy, leżącej w jej
lat. Po zakończeniu jej, w związ
środku. M im o że od tego czasu
ku ze zmianami i przegrupo
upłynęło blisko czterdzieści lat,
waniami kolonjalnemi, zaintere
sowane państwa rozpoczynają
żaden badacz nie odwiedził w ię
cej K u fry . D opiero w roku 1920
nową epokę badań bądź pod ką
powstał projekt zbadania tej zu
tem widzenia potrzeb adminipełnie nieznanej pustyni. W tę
stracyjno-handlowych, bądź też
pod kątem widzenia zagadnień
śmiałą podróż w yruszyła znana
angielska podróżniczka Rosita
naukowych. D o najciekawszych
Forbes i młody Egipcjanin, stu
A. Lamy.
zdobyczy tego okresu należy za
liczyć opanowanie pustyni L i 
dent uniwersytetu oksfordzkiego,
Ahm ed H assanein B e j. D roga była nadzwyczaj trudn a; uczestnicy w ypraw y cierpieli od palą
cych prom ieni słońea, a szczególnie z braku świeżej w ody. Po wielu przygodach i trudach
w yprawa p rzybyła do K u fr y dnia 14-go stycznia 19 2 1 roku, gdzie znalazła upragniony w ypoczy
nek. Stąd skierowała się w powrotną drogę i przez Jarab u b i Siw ę dotarła do Aleksandrji. W dwa
lata później Hassanein Bej odbył ponowną w ypraw ę, w czasie której przeszedł całą pustynię
od S iw y do E l O beid. Przeszedł on 2.200 mil angielskich i zbadał wielkie przestrzenie zu-
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pełnie dotąd nieznanych terenów. B yło to jedno z naj
trudniejszych i najśmielszych przedsięwzięć w dziejach
badań A fryki.
Od początku X I X wieku A fryka była dość często
odwiedzana przez Polaków, bądźto w celach turystycz
no-m yśliwskich, bądź naukowych, bądź też m isyjnych.
Nie wyliczając wszystkich podróży, zatrzym am y się
tylko na główniejszych, które m iały jakieś znaczenie
naukowe. Nasze podróżnictwo na terenie afrykańskim
otwiera Jó zef Sułkow ski, który przez pewien czas ba
wił w Egipcie z polecenia Napoleona I. Zginął on
w roku 1798 w walce z Arabam i wpobliżu K airu.
M im o młodzieńczego wieku J . Sułkow ski zdążył przy
czynić się do rozszerzenia nauki o Egipcie. Obfitsza
w plon naukowy była podróż Leona Cieńkowskiego
(18 2 2 — 1887). W roku 18 47 z polecenia Rosyjskiego
Towarzystwa Geograficznego udał się on dla badań
naukowych do Egiptu. Spędził w tej podróży dwa lata
i dotarł do górnego biegu Białego N ilu. Zebrał on war
tościowe materjały botaniczne, zoologiczne i etnograAntom Waga.
ficzne, a wyniki swych badań ogłosił w różnych spe
cjalnych pismach. D o E giptu, N ubji i A lgeru odbył
w latach 18 6 3— 64podróż
Antoni W aga (179 9 — 1890) i zebrał bogate zbiory zoologiczne,
które później opisał w specjalnych pismach krajowych i francuskich. W tym sam ym prawie
czasie przebywał w Egipcie J . Żagiell (18 26 — 18 9 1) w charakterze lekarza przy dworze kedywa.
O dbył on podróż po Abisynji, Egipcie, Saharze, a prócz tego brał udział w wyprawie austrjackiej i przy tej okazji zwiedził obszary wielkich jezior. Zagięli opisał swoje liczne podróże w sze
regu prac. N iebyw ale ruchliwą postacią w naszych bada
niach afrykańskich był K . M otyliński (18 5 4 — 1907). U ro
dzony w Algerze, od wczesnej młodości odznaczał się do
skonałą znajomością języków berberyjskich i wskutek tego
został przydzielony w roku 18 75 do armji francuskiej
w M zab, gdzie spędził kilka lat. Podróżował on wiele w pół
nocnej części tych krain, zebrał bogaty materjał etnogra
ficzny i geograficzny i ogłosił wiele prac naukowych.
Dużą popularność zdobył sobie Robert Flegel, wysłany do
A fryki przez Niemieckie Towarzystwo Afrykańskie. Flegel
przeprowadza w roku 1879 badania na terenie Kam erunu,
a następnie widzim y go w dorzeczu N igeru, badającego jego
wschodnią część, w latach 18 8 3— 84 odwiedza Adamawę
i odkrywa źródła rzeki Benue. Zam ierzał on wówczas przejść
przez nieznaną krainę, leżącą między K ongo a Benue, co
mu się jednak nie udało z powodu różnych trudności.
W 1885 roku podjął z ramienia rządu niemieckiego nową
wyprawę, lecz nie zdołał tym razem przeprowadzić więk
szych badań, gdyż w następnym roku umarł przy ujściu
Stefan Rogoziński.
N igeru. W ybitny nasz geograf ubiegłego stulecia, prof.
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Antoni Rehm an (18 4 0 — 19 17 ), odbył dwie ciekawe po
dróże do A fryk i południow ej; pierwszą w latach 18 7 5 —
77, a drugą w latach 18 79 — 80, w czasie których odw ie
dził Transw al, Natal i kraje sąsiednie, czyniąc obserwacje
etnograficzne i zbierając materjały botaniczne. W roku
1882 w yrusza na niewielkim statku „Ł u c ja M ałgorzata“ ,
mającym zaledwie 100 tonn pojem ności, w yprawa pod
kierownictwem Stefana Rogozińskiego ( 1 8 6 1— 1896).
W skład tej w ypraw y wchodziły następujące osoby: L . J a 
nikowski, K . Tom czek, H irschenfeld, Ostaszewski-Barański. D otarłszy do A fryki, w yprawa założyła tuż
u stóp gór K am eruńskich stację, skąd uczestnicy jej
robili wycieczki w głąb kraju. Zbadali oni góry K am eruńskie, rzekę M ungo, wchodzili na szczyt góry Mongom a-Lobach. Zagłębiając się coraz bardziej we wnętrze
kraju, odkryli jezioro Balom bi-O -M bu, a Tom czek od
krył źródła i górny bieg rzeki R io del R ey. W końcu
maja 1884 roku Tom czek dostał żółtej febry i po kilku
tygodniach tej strasznej choroby zm arł na rękach Ja n i
kowskiego. Po trzechletnim pobycie na wybrzeżach
A fryki w yprawa Rogozińskiego powróciła do W arszawy.
W roku 1887 do A fryki powrócił już tylko Janikow ski,
głównie w celu badań plem ienia Fan. W śród tego pleLeopold Janikowski,
mienia przebyw ał on trzy lata i zebrał obszerne mate
rjały etnograficzne. D rugą polską wyprawę zaprojektował w roku 1884 przebyw ający w K airze
Stanisław Steblecki. W tym celu udali się do Egiptu K . Steblecki, A . Pisuliński i W . Jautz.
Z Port Saidu udali się najpierw do M ozam biku, a stąd podążyli dalej do Quelimane. Spodzie
wali się tu przyłączyć do jakiejkolwiek w ypraw y, aby
przejść przez ląd A fryki od Zam bezi do K ongo. Nie
mając jednakże możności wypełnienia swego pierwot
nego planu, zaangażowali się do handlowej firm y „Sharrer T ie d e “ , aby, będąc na jej służbie, prowadzić bada
nia krajów, leżących w dorzeczu Zambezi i jej do
pływ u Sziry. Jautz wkrótce zachorował ciężko na malarję
i powrócił do Europy. Pisuliński pozostał w A fryce i prze
był tam około dziesięciu lat, podejm ując kilka wycieczek
i grom adząc m aterjały etnograficzne i przyrodnicze. P a
miętniki tej w ypraw y zostały wydane dopiero w roku
19 27 p. t. „Szlakiem słonia afrykańskiego“ . Po wyjeździe Pisulińskiego bracia Stebleccy przedostali się do
Shire-H ighlande, gdzie pozostali do śm ierci w 1896 roku.
D la nauki w yprawa ta nie miała większego znaczenia.
Bardziej obfity plon naukowy przynoszą podróże Jana
D ybow skiego (18 5 5 — 1929), odbyte w latach 1889—
18 9 1 do A lgieru, Sahary i K onga. Szczególnie ciekawą
i bogatą pod względem wyników naukowych, a jed
Klemens Tomczek.
nocześnie związaną z w ielu trudnościam i i niebezpieGeogr. powsz.

338

ST A N ISŁA W NOW AKOW SKI

czeństwami, była ostatnia po
dróż, której szlak szedł z A n 
goli przez K am erun do okolic
jeziora T sad w celu odszukania
zwłok uczestników zaginionej
w ypraw y Cram pela. W związku
ze swemi badaniami afrykańskiemi J . D ybow ski opubliko
wał wiele m niejszych i więk
szych prac. N aszą wiedzę o sta
rożytnym Egipcie w dużym
stopniu wzbogacił młody uta
lentowany, przedwcześnie zga
sły podróżnik, Tadeusz Sm o
leński (18 8 4 — 1909). W okresie
od 1905 do 1909 roku odbył on
kilka podróży, w czasie których
prowadził badania wykopalisko
we na nowoodkrytych cmenta
rzyskach. Prace naukowe Tadeusza Sm oleńskiego, opublikowane w związku z badaniami,
prowadzonemi na obszarze Egiptu, mają wielką wartość naukową i przysparzają sław y nauce
polskiej. D o liczby najciekawszych podróży polskich można zaliczyć wyprawę prof. Jana
Czekanowskiego, odbytą w latach 1907— 1909. Badał on obszary, leżące pom iędzy Nilem
a Kongiem . Pokonawszy wiele trudności, zgromadził bardzo obfite materjały antropologiczne
i etnograficzne, które opublikował w kilkutomowem dziele p. t. „Forschungen im N il-K ongoZwischengebiet“ . M onumentalne to dzieło zajmuje w naszej literaturze o A fryce pierwsze miej
sce. W kilka lat później (1909— 10) inny nasz uczony, prof. Antoni Jakubski, podróżuje po Afryce
wschodniej i środkowej. Odwiedziwszy wiele mało uczęszczanych terenów, samotnie wdziera się
na szczyt Kilim andżaro (6.010 m nad poziomem morza), gdzie prowadzi obserwacje z zakresu
biogeografji. Sw oje spostrzeżenia opublikował w treściwej, żywo napisanej pracy „W krainach
słońca“ . W 19 10 roku geologiczne badania w N igerji, na Złotem W ybrzeżu i W ybrzeżu K ości
Słoniowej przeprowadził R udolf Zuber (18 5 8 — 19 19 ). W ostatnich czasach liczba nowych po
dróży znacznie się powiększyła. Należy tu przedewszystkiem wskazać na podróże S . Lencewicza,
B . W ojewódzkiego, W. Goetla, A. Dębczyńskiego,
J. Lewińskiego, J. Lotha, W. Szafera, J . Bystronia
i in. W pracy misjonarskiej na terenie A fryki w y
różnili się ks. Jan Beyzym (18 5 0 — 19 12 ) i ks. Maksymiljan R yłło (18 0 2 — 1848).
W X I X wieku badanie Am eryki Północnej po
suwało się nadzwyczajnie szybko. Zdobycie nie
podległości Stanów Zjednoczonych w 1776 roku
stanowi przełomową epokę w dziejach badań tego ol
brzym iego kontynentu. Od tego czasu rozwój gospo
darczy Stanów Zjednoczonych odbywa się w szybkiem tempie, powiększa się kolonizacja i zaludnie
nie, rozwija ekspansja terytorjalna. N ow y układ
, ,Łucja-Małgorzata‘ ‘.
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życia gospodarczego wym agał dokładniejszej znajomo
ści ziemi am erykańskiej, jej bogactw naturalnych i jej
tubylczych mieszkańców. Prezydent T . Jefferson (17 4 3 —
1826), jeden z pierwszych, odczul potrzebę badań geo
graficznych. D zięki jego inicjatywie zorganizowano
pierwszą w yprawę, na czele której stanęli M . Lew is
i W . Clark. W yruszyli oni w maju 1804 roku wgórę
rzeki M issouri i dotarli do jej źródeł. Następnie prze
szli przez góry Skaliste i popłynęli wdół rzeki K olum bja, a w listopadzie 1805 roku dotarli do jej ujścia,
gdzie przezim owali. Brak żywności zm usił ich do po
wrotu. D roga powrotna prowadziła przez dolinę M is
sisipi. Podróż Lew isa i Clarka udowodniła możliwość
przeprowadzenia handlowego szlaku, co zostało usku
tecznione dopiero w 50 lat później. W 1806— 1807
roku odbył Z . Pike bardzo ciekawą podróż na obszary
Arkansasu i gór Skalistych. W yprawa ta przyniosła ob
szerne wiadomości o takich rozległych częściach Stanów
Zjednoczonych, jak N ow y M eksyk, T exas i M eksyk
Północny. Ważne odkrycia geograficzne poczynił H .
Scholecraft, który w 18 2 1 roku odwiedził dorzecza

Antoni Jakubski.

W abash i Illinois, a w 18 32 roku dotarł do jeziora
Itaska, gdzie odkrył jedno ze źródeł M issisipi. Tow arzyszący mu J . Allen nakreślił pierwszą do
kładną mapę górnych części tej rzeki. M im o że powyższe w ypraw y naukowe zebrały bogaty materjał i w yw arły duży w pływ na poglądy o właściwościach tej części Am eryki, to jednak naj
więcej przyczynił się do zbadania zachodnich połaci A m eryki inżynier wojskowy Charles F re
mont ( 1 8 1 3 — 1890). Z polecenia m inisterstwa w ojny udał się on w roku 1842 przedewszystkiem drogą wskazaną przez Clarka i Lew isa, aby dokładnie
zbadać góry Skaliste, wówczas prawie zupełnie nieznane.
T a badawcza w yprawa dała bardzo doniosłe wyniki, gdyż
zbadała obszerne przestrzenie kraju, a ponadto wyznaczyła
przejście do K alifo rn ji, z którego później obficie korzy
stano. W 18 4 3— 44 roku udaje się Frem ont ponownie
w daleką podróż, bada G órną K alifornję, Sierra Nevadę,
dolinę Sacram ento i San Joaquin . Podróż ta obejmowała
3.500 mil ang. i znacznie rozszerzyła horyzont geograficzny.
W roku 18 5 3 odbył Frem ont piątą i ostatnią podróż, w cza
sie której przeszedł przez cały ląd i po wielu trudnościach
ponownie dotarł do K alifo rn ji. O dkryty przez Frem onta
„D zik i Z ach ód" został ostatecznie zbadany przez wyprawę
J. Pallisera i Blakistona, trwającą od 18 5 7 do 1859 roku.
Ekspansja terytorjalna Stanów Zjednoczonych odbyw a
się w tak szybkiem tem pie, że już w połowie ubiegłego
stulecia posiadłości ich na kontynencie, nie licząc Alaski,
otrzym ały prawie obecne rozm iary. Praca pionierów-badaczy wówczas zanika, a rozpoczyna się intensywna, syste
K s. Maksymiljan Ryłło.
matyczna praca, prowadzona nie dorywczo, lecz przy po22*
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mocy szeregu najrozmaitszych instytucyj państwowych. Doskonale
zorga. lizowane instytucje badawcze powstają najpierw w poszcze
gólnych stanach, jak np. w Pensylwanji i w N ow ym Jorku, a później
na arenę badań w ystępują federalne placówki naukowe, które po
dejm ują prace badawcze na szerszą skalę. Taką instytucją było biuro
geologiczne „G eological S u rvey of the T erritories“ , które w roku
1879 przeistacza się w olbrzym ią organizację geologiczną „U n ited
States Geological S u rv e y “ , złotemi zgłoskami zapisaną w historji geologicznych i geograficznych badań Am eryki. Z ramie
nia tej wielkiej instytucji setki uczonych przeprowadzało rok
rocznie badania, dzięki którym zdobyła ona światowe znaczenie.
Z pośród tych badaczy najbardziej wyróżnili się tacy uczeni, jak:
F.
Hayden, J . Powell, J. Hall, N . Shaler, J . W
i
wielu
innych.
System
atycznie
dokonywane zdjęcia wybrzeży i ich
Meriwether Lewis.
pom iary zostały zapoczątkowane przez „U n ited States Coast
and Geodetic S u rv e y “ w 1807 roku. Prace przeprowadzano najpierw na wybrzeżach Atlantyku,
a po zdobyciu K alifornji (1848) również i na wybrzeżach oceanu W ielkiego. W roku 18 72 rozpo
częto triangulacyjne prace na całym lądzie. Badania geograficzne posunęły się nadzwyczaj szybko
naprzód pozałożeniu w 18 52 roku Am erykańskiego Towarzystw a Geograficznego. Pod auspi
cjam i tego towarzystwa przeprowadzono staranne i rozległe badania we wszystkich dziedzinach
wiedzy geograficznej. Obecnie na czele jego stoi znakomity uczony dr. Isaiah Bowm an.
Z niewielkiej liczby polskich badaczy Am eryki Północnej najbardziej wyróżnia się dr. Feliks
W ierzbicki ( 1 8 1 5 — 1860). Zwiedził on w roku 1848 K alifornję, którą wyczerpująco i ze znajomością
rzeczy opisał w następnym roku w języku angielskim. B yła to jedna z pierwszych prac, w yczerpu
jąco i rzeczowo traktująca o wówczas jeszcze niedokładnie znanej K alifornji. Z późniejszych
podróży należy wspomnieć o podróży prof. E . Dunikowskiego (18 5 5 — 1924), który w latach
1889— 1893 zwiedził w celach naukowych Stany Zjednoczone, przyczem największą uwagę zwrócił
na Florydę i M eksyk.
Podobnie jak Stany Zjednoczone, również i Kanada podjęła na początku X I X wieku badania
swych wówczas jeszcze prawie zupełnie nieznanych obszarów. Jednym z pierwszych pionierów
badań K an ady był Aleksander Mackenzie ( 17 5 5 — 1820). W początkach lata 1789 roku udał się
on z handlowego osiedla Chipewyan, położonego na jeziorze
Athabasca, i skierował się na północ. Po wielu tygodniach
dotarł do oceanu Arktycznego, skąd przyniósł wiele nowych
wiadomości o skrajnej północy K anady. W podróży tej prze
byw ał on 10 2 dni i przeszedł około 3.000 mil angielskich.
Podczas w ypraw y Mackenzie odkrył olbrzym ią rzekę, która
dziś nosi jego nazwisko. Po powrocie z tej podróży spędził
kilka lat w Anglji, studjując geodezję i topografję, aby się le
piej przygotować naukowo do kontynuowania swych badań.
9 maja 179 3 roku wyruszył on z Fortu Fork na nową w y
prawę. T ym razem skierował się na zachód i po pewnym czasie
dotarł do wybrzeży oceanu Wielkiego. Po raz pierwszy więc
przeszedł przez cały kontynent, odkrywając wiele nowych rzek,
jezior i wielkie obszary urodzajnej K anady. W kilka lat później
w jego ślady wstępują tacy podróżnicy, jak: P. Fidler, D . H ar
mon, S . Fraser i D . Thom pson. Dzięki pracy tych badaczy
William Clark.

G EOG RAF J A J A K O N A U K A

341

cały wschód, a częściowo i północo-wschód K an ady staje się
znany, co ułatwiło w dużej mierze kolonizację i rozszerzenie
handlowej ekspansji przem ysłowców angielskich. W pierwszej
połowie X I X wieku badania geograficzne K an ady nabierają już
wysokiego poziom u naukowego. Szczególnie dużo przyczynia
się ku temu założenie w 1843 roku specjalnego urzędu „G e o 
logical and N atural H istory S u rvey of Canada“ . D zięki tej in
stytucji, badania przyrody K an ady nabierają charakteru syste
matycznej i planowej pracy. Baczną uwagę skierowano przedewszystkiem na rzekę Czerwoną, płynącą ze stanu M innesoty do
jeziora W innipeg. W tym celu wysłano w roku 18 5 7 specjalną
wyprawę, na czele której stanął znakomity uczony J . W .
Dawson (18 20 — 1899). Podróż ta przyniosła obfity plon geo
graficzny. Zachęcone tem władze w ysłały inną w yprawę z Palliserem na czele dla badania kanadyjskiej części gór Skali
stych. W roku 18 59 M ac Farlane badał rzeki, wpływające do
jeziora Niedźwiedziego. W obec postanowienia budowy kolei,
Zebuion Pike,
łączącej wybrzeża obu oceanów, powstała konieczność po
przedniego wykonania gruntownych geologiczno-geograficznych badań kraju. W pracy tej w 1872
roku najbardziej w yróżnił się H . Cansby. D la poznania północno-zachodnich przybrzeżnych
w ysp ważne znaczenie miała podróż kapitana Jackobsena, odbyta w latach 18 8 1— 82, a poświę
cona głównie etnograficznym obserwacjom nad tubylcam i. W późniejszych badaniach geogra
ficzno-geologicznych w różnych częściach K an ady wyróżniają się: J . B . T yrrell, D . Hanbury,
J. K eale. N ajw ięcej jednak zasług położył wówczas w ybitny geolog G . M . D awson, który
w okresie od 18 75 do 1900 roku przeszedł K anadę w różnych kierunkach i dokonał wielu prac
badawczych. W badaniach polarnych części K an ad y szczególne zasługi położyła kanadyjska
wyprawa arktyczna, która odbyła się w latach 19 x4 — 19 16 .
N ajwolniej odbywało się poznawanie i badanie południowej części A m eryki Północnej, stano
wiącej część m onarchji hiszpańskiej. T ak rządy centralne, jak i władze lokalne bardzo mało
uwagi zw racały na potrzebę badań M eksyku. Pewien w yłom w początku X I X wieku stanowią
podróże A . H um boldta w 18 0 2— 04 roku i kapitana D u p aix’a,
dzięki którym pewne części tego kraju zostały zbadane. N astęp
nie kilkunastoletnia wojna o niepodległość również nie sprzyjała
spokojnej pracy badawczej. W roku 1829 powstała specjalna
instytucja: „In stitu to Nacional de G eografia y E stadistica“ ,
mająca na celu prace krajoznawcze. M im o to jednak długotrwałe
tarcia wewnętrzne i wojna meksykańsko-amerykańska nie sprzy
jały rozwojowi badań geograficznych. D opiero po roku 1870,
kiedy nastąpiło uspokojenie kraju, rozpoczynają się liczniejsze
w ypraw y cudzoziem ców i badania, prowadzone przez własne siły
naukowe. N ajbardziej jednak do poznania kraju przyczynił się
M eksykański Państw ow y Instytut G eologiczny, założony w 1888
roku. Z pośród cudzoziemców największe zasługi w badaniach
M eksyku p ołożyli: C . H eller, J . M üller, C . Brasseur de Bourbourg, D . Charnay, F . Ratzel, Von Raths i K aro l Lum holtz.
N a początku X I X wieku polityczny i gospodarczy ucisk, jaki
Charles Fremont.
Hiszpanja w ywierała w swoich południowo-am erykańskich kolo-
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njach, przybrał takie rozm iary, że zupełnie uniemożliwił ich dalszy rozwój gospodarczy. T en
ucisk doprowadził wkońcu do rozpoczęcia walk o niepodległość, które kończą się zwycięstwem ,
oderwaniem się kolonji i utworzeniem nowych niezależnych republik. W roku 18 16 pierwsza
uzyskuje niezależność L a P lata; w 18 22 roku Paragwaj i U ru gw aj; w 1826 roku A rgentyna;
w roku 1824 Peru. W 1822 roku odrywa się od Portugalji i tworzy własne państwo Brazylja. W ten
sposób na ziemiach Połudn. Am eryki, uciskanych przez rządy Hiszpanji i Portugalji, po
wstaje szereg wolnych państw. T e wielkiej wagi wydarzenia polityczne w pływ ają radykalnie na
charakter i postęp badań geograficznych tego kontynentu. W okresie walk o niepodległość rozpo
częte dawniej badania naukowe w zakresie geografji przerywają się, dopiero z chwilą nastania
spokojniejszych czasów badania geograficzne znów rozpoczynają się z większą siłą.
Nową epokę badań geograficznych Am eryki Południowej rozpoczyna wielka podróż A . H um 
boldta, którą odbył wraz z francuskim uczonym A . Bonplandem . Podróż obu tych badaczy
aby kontynuować rozpoczęte badania.
rozpoczęła się 16 lipca 1799 roku,
T y m razem zbadał dorzecze rzeki
a punktem wyjściowym było miasto
M agdaleny, zamieszkiwał w Bogo
Cumana. Obaj badacze przebyli
cie, a później skierował się do
najpierw górzysty kraj Wenezueli.
Quito, gdzie pozostawał przez
W kwietniu 1800 roku dotarli
kilka miesięcy, czyniąc szereg
do rzeki Orinoko, którą płynęli
w ycieczek w K ord yljery. W paź
wgórę przez cztery miesiące,
dzierniku 1802 roku odwiedza
a następnie przedostali się do
Lim ę. Następnie udaje się mo
Rio N egro, dopływu Am azon
ki. Później znów powrócili na
rzem do G uayaquil, bada ob
wody Orinoko i dotarli do jej
szary Ekwadoru, a w styczniu
źródeł. Dalsza droga przedsta
1803 roku kończy swoją zna
wiała wielkie niebezpieczeństwo,
komitą podróż i wraca do Europy.
więc uczeni musieli powrócić do
W czasie swych wieloletnich w ę
Cum any. A . Hum boldt udał się
drówek zebrał on nadzwyczaj róż
na krótki pobyt na K ubę, skąd Aleksander Mackenzie. norodny i bogaty materjał nauko
powrócił do Am eryki Południowej,
w y, który został opracowany w wielkich 30 tomach, wydanych pod tytułem „V oyage aux régions équinoxiales du N ouveau Con
tinent“ . Hum boldt był tym, który po raz pierw szy zaznajomił świat kulturalny z bogactwem
i pięknem obszarów podzwrotnikowych, o których ludzkość miała wówczas jeszcze bardzo
słabe wyobrażenie.
Po powrocie Hum boldta do Europy świat naukowy został poruszony jego rewelacjami i od
tego czasu wykazuje większe zainteresowanie lądem Am eryki Południowej, a szczególnie Brazylją. Następuje w tedy szereg w ypraw naukowych, bogatych w plony naukowe. T ak L . Eschwege
w latach 1 8 1 1 - 1 4 przechodzi prowincję Sao Paulo i M inas Geraes, badając góry B razylji; Maks
W ied dokonuje w iatac h 1 8 15 - 17 obserwacyj nad Botokudam i; w latach 18 16 -2 0 Saint Hilaire
i Paul de W ürttem berg poświęcają się badaniom fauny brazylijskiej. Szczególnie bogate w w y
niki geograficzne były podróże J . Spixa i P. M artiusa, którzy, udawszy się w 18 17 roku w nie
zbadane puszcze lasów dziewiczych, przeszli dorzecze Amazonki, R io N egro i M adeiry. Spędzili
oni w podróżach trzy lata i w znakomity sposób opisali prawdziwe oblicze wewnętrznej części
Brazylji. W kilka lat później kilkakrotnie zwiedzał Brazylję, Boliw ję i Argentynę A . d ’O rbigny,
kładąc trwalsze podstawy dla ich geografji. W roku 1826 udaje się do Am eryki Południowej
doświadczony badacz E . Pöppig, który w ciągu sześcioletnich wędrówek zwiedził Peru, K o rd y 
ljery, przepłynął rzekę Hualadze, a następnie przedostał się na wody Amazonki i dotarł do jej
ujścia, przynosząc wiele nowych wiadomości o przyrodzie i mieszkańcach zachodnich i środko
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w ych części tego lądu. Znakom ita pod wielu względam i była podróż François de Castelnau,
odbyta w latach 1843-47. Pewien czas spędził on w wędrówkach po środkowej B razylji. Posu
wając się w głąb lądu, ustalił on źródła Paragwaju i przyczynił się w dużej mierze do zbadania
krain, leżących w jej dorzeczu. Następnie odwiedził on E l G ran Chaco, przeszedł B oliw ję, zbadał
obszary, leżące między Potosi i Lim ą. D roga powrotna szła przez U rabam bę, U cayali i Amazonkę.
W ten sposób de Castelnau dwa razy przeszedł wpoprzek całego południowo-am erykańskiego
kontynentu. Sam a Am azonka i jej dopływ y przykuw ały przez dłuższy czas uwagę wielu uczonych.
W śród pierw szych tego rodzaju badaczy zaznaczył się przedewszystkiem Ave-Lallem and, który
w latach 18 5 7 -6 1 badał dorzecze tej olbrzym iej rzeki i docierał niejednokrotnie do osiedli Indjan,
wchodził z nim i w bliższe stosunki i dał później staranny opis ich życia. Ż yw ą działalność rozwinął
pływ ów . W czasie tych w ie
również J . Crevaux, który
loletnich podróży odkrył
w latach 1876-82 przeszedł
dwanaście zupełnie niezna
znaczne przestrzenie do
nych rzek i sześć jezior,
rzecza Am azonki, czyniąc
zdobywając sobie jedno
wszędzie cenne obserwacje
z pierwszych miejsc w hinaukowe. Później udał się
storji badań Amazonki.
on do niezbadanych obsza
W roku 1899 ponownie
rów E l G ran Chaco, lecz
udał się na obszary Guayaw kwietniu 1882 roku zo
ny, lecz wkrótce padł ofia
stał przez Indjan zamordo
rą zabójczego klimatu na
wany pod Ipnatipucu. R a
brzegach Trom bety. Z a
zem z nim zginęli wszyscy
szczytne miejsce w dzie
jego towarzysze podróży.
jach badań A m eryki Połud
Bardzo odległe podróże
niowej zajęli dzięki swym
odbył H enryk Coudreau.
wieloletnim pracom A . StiiW okresie od 1883 do 1899
bel i W . Reiss. Poczyna
roku przeszedł on Guayanę
jąc od 1868 roku, badali
francuską, kładąc naukowe
oni K olum bję, Ekwador,
podwaliny pod jej geograIgnacy Domeyko.
Boliw ję, Peru i A m a
fję, zbadał dokładnie dorze
zonkę. Podróż ta zajęła
cze Amazonki i wiele jej do
im siedem lat i dała możność zebrania bogatego m aterjału. Aczkolw iek zainteresowali się
oni głównie geologją i etnologją, to jednak poczynili wiele cennych spostrzeżeń z zakresu
geografji fizycznej. Ponadto nakreślili oni bardzo cenną mapę Ekw adoru. Rów nież wiele
zasług położył znakom ity geograf francuski Elisee R eclus. Pragnąc bliżej zapoznać się ze środo
wiskiem krajów tropikalnych i życiem ich mieszkańców, R eclus udał się prawie bez żadnych
środków m aterjalnych do Am eryki Południow ej. Piechotą odbył on długą podróż po K olum bji
i Guayanie, a następnie przeszedł na górskie obszary A ndów . Przebyw ał tam pewien czas, a na
stępnie udał się w wędrówkę po indyjskich osiedlach, zdobywając sobie pożywienie ze sprzedaży
skrom nych zapasów towarów, jakie zabrał ze sobą. W czasie tych wędrówek zachorował ciężko
w okolicach Sierra N evady. Po powrocie do zdrowia w yruszył w dalszą drogę i po wielu trudno
ściach dotarł do Santa M arty, skąd w 18 57 roku powrócił do Fran cji. Bogate spostrzeżenia,
poczynione w czasie tej podróży, doprowadziły Reclusa do jego późniejszych genjalnych uogólnień,
wypowiedzianych w epokowem dziele p. t. „Z ie m ia “ . N ie m ając możności om ówienia wszystkich
bardzo licznych badań geograficznych, przeprowadzonych w X I X wieku na terenie Am eryki
Południow ej, m usim y ograniczyć się do w yliczenia tylko najbardziej zasłużonych badaczy. Są
n im i: J . Boussingautt (18 2 2 — 18 35), A . d 'O rbign y (18 2 6 — 18 33), A . Codazzi (18 3 0 — 1840),
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R . Schom burgk (18 3 5 — 1844), J . Tschudi (18 38 — 1842), A . Wallace (1848 — 1852), H . Bates
(18 4 8 — 1859), H. Reck (18 5 0 — 1866), M . W agner (18 5 7 — 1860). W późniejszych czasach czołowe
polu badań sw ych własnych
miejsce w badaniach Am e
krajów. Z tego rodzaju ba
ryki
Południowej
zajęli:
daczy najbardziej zasłużony
W . Sievers, O. D erby, A .
jest
uczony
argentyński
Hettner, G . Dyott, H . R ice,
Francisco M oreno (18 5 3 —
I. Bowman, P. Fawcett i
19 19 ), który odbył bardzo
wielu innych. Wielkie zna
wiele podróży po Am eryce
czenie dla geografji miały
Południowej, największe jed
różnego rodzaju instytucje
nak zasługi położył w bada
naukowe, które od drugiej
niach południowej
części
połowy X I X wieku powsta
Chile i Patagonji.
w ały w republikach Połud
Polski dorobek na polu
niowej Am eryki, tak np. „ In 
badań Am eryki Południowej
stituto Historico e Geograjest bogaty, gdyż wielu na
phico Brasileiro“ , „Instituto
szych uczonych odbyło tam
Geographico Argentino" i in.
liczne podróże i w dużej mie
Ponadto oprócz podróżników
rze przyczyniło się do pozna
europejskich wielu południo
wo-amerykańskich uczonych
nia tej części świata. Jednym
Józef Siemiradzki.
zaszczytnie wyróżniło się na
Z pierwszych uczonych pol
skich, którzy podróżowali po krajach południowo-amerykańskich, był Ignacy Dom eyko ( 1 8 0 1—
1889). Na zaproszenie rządu chilijskiego Dom eyko objął w 18 38 roku katedrę mineralogji i geologji na uniwersytecie w Santiago
gim wybitnym podróżnikiem pol
i piastował ją przez 45 lat. W ciągu
skim w Am eryce Południowej był
tego czasu poza swoją pracą pe
Jó z e f W arszewicz ( 1 8 1 2 — 1866).
dagogiczną i laboratoryjną D o
Począwszy od 1844 roku, po
meyko odbywał niejednokrot
dróżuje on dziesięć lat po P e
nie podróże po ^Chile i kra
ru, Boliw ji i K olu m bji. B a 
jach sąsiednich.*'Rezultatem
dał głównie florę tych kra
jego badań było trzy tomowe
jów, zebrał niezmiernie bo
dzieło „M in eralogja", oraz
gatą jej kolekcję i odkrył kil
mapa
geologiczna Chile.
ka nieznanych gatunków ro
Prócz tego napisał on wiele
ślin. Energicznym badaczem
artykułów w pismach chi
i
podróżnikiem był K o n 
lijskich, europejskich i pol
stanty Jelski (18 3 8 — 1896).
skich. W sierpniu 1884 roku
N ajpierw przebywał on w Guapo 45-letnim pobycie w [Chile
yanie francuskiej, gdzie w latach
powrócił do kraju. Po kilku la
18 62— 69 odbyw ał liczne wyciecz
tach, spędzonych w Europie, D o
ki i cierpliwie gromadził kolekcje
meyko wyruszył do Chile, gdzie
Aleksander Dalrymple. faunistyczne. Później wiele podró
zmarł 25 stycznia 1889 roku. D ru 
żował po Peru. W yniki swych prac
w ydał w kilku cennych dziełach. Zasługują tu na wzmiankę również i prace naszych inżynierów,
którzy działalnością swoją również przyczynili się do poznania mało zbadanych terenów Am eryki
Południowej. D o nich można zaliczyć: E . M alinowskiego, dyrektora politechniki w Lim ie,
który zbudował peruwjańską kolej żelazną, przecinającą A n d y ; W. Folkierskiego, wybitnego
w spółpracownika w budowie tejże kolei, który zaznaczył się również chlubnie w utworzeniu wy-
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działu m atem atyczno-fizycznego uniwersytetu w L im ie ; E . Habicha, założyciela w Lim ie pierw 
szej w Am eryce Południowej szkoły inżynierskiej i niezmordowanego pracownika w dziele bu
dow y d róg; W . K lugera,
bogate zbiory przyrodni
wykonawcę wielu prac hy
cze. W 1884 roku przepro
draulicznych i organiza
wadził wraz z prof. J . S ie
tora politechniki w L im ie;
miradzkim badania Ekw a
T . Stryjeńskiego, twórcę
doru.
Najbardziej
za
wielu
monumentalnych
szczytne miejsce w dzie
budowli w Peru. W histojach naszych badań w Am e
rji badań Peru wybitnie
ryce Południowej zajm u
odznaczył się nasz po
je prof. J . Siem iradzki
dróżnik Jan Sztolcm an
(18 5 8 — 1934).
Pierwszą
(18 5 4 — 1928). Z polece
podróż odbył on w roku
nia M uzeum Branickich,
1882. Zwiedził wówczas
Sztolcm an udał się w ro
Ekwador i Panamę, a na
ku 1875 do Peru, gdzie
stępnie przeszedł Andy
przebywał sześć lat, z w iel
i przez Amazonkę dotarł
kim zapałem podróżował
do wybrzeży atlantyckich.
i grom adził zbiory przy
D ruga podróż prof. J . S ie 
rodnicze.
Pow rócił on
miradzkiego odbyła się
przez Amazonkę do E u 
w roku 18 9 1 i objęła BraJames Weddell.
zylję i Argentynę, jej w y
ropy i przyw iózł ze sobą
nikiem było poprawienie na ówczesnych mapach amerykańskich szeregu błędów. Później udał
się do Chile, gdzie rów 
była mapa Parany. Z po
nież w yjaśnił szereg w aż
śród licznych w ypraw po
nych zagadnień geograficz
dróżniczych do Brazylji
nych. Z Chile udaje się
na wyszczególnienie za
koleją do Buenos A ires,
sługuje „N aukow a W y
skąd przed wyjazdem do
prawa Zoologiczna“ , zor
ganizowana i kierowana
Europy odbył wycieczkę
do Paragw aju. W yniki tej
przez Tadeusza
Chrostowskiego (18 78 — 1923).
bogatej podróży zostały
opracowane i weszły do
Pierw szy raz w yruszył on
na teren Am eryki Połud
znakomitego dzieła E . R eniowej do Parany w roku
clusa: „G eographie U n i
19 10 i w przeciągu dwóch
verselle“ . W roku 1896 od
był Siem iradzki jeszcze
lat grom adził zbiory fau
nistyczne, a szczególnie
jedną podróż do Brazylji
głównie w celach społeczptaki. M im o bardzo ogra
no-em igracyjnych. Wiele
niczonych środków matewędrówek po B razylji od
rjalnych, ciężko pracując
był W . W ierzbowski, któ
nażycie, zdobyłolbrzym ie
ry w yem igrow ał z kraju
zbiory i cenne w iadom o
Benjamin Morrell.
w 1906 roku. Z jego prac
ści, które później w ydał
najbardziej
wartościowa
w szeregu prac nauko
w ych. W roku 19 14 odbył drugą wyprawę do Parany i zebrał znowu nadzwyczaj bogaty materjał.
W 19 2 1 roku w ybiera się Chrostowski w towarzystwie T . Jaczew skiego i S . Boreckiego po raz
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trzeci do Parany. W yprawa w yruszyła według na
stępującej m arszruty: M arechal M allet— Guarapuava—
górny bieg rzeki Ivah y— ujście rzeki Ivahy do rzeki
Parana— Foz do Iguassu— Guarapuava. Przebyw szy
całą planowaną marszrutę, Chrostowski, wycieńczony
pracą i trudam i, w drodze powrotnej 4-go kwietnia
19 23 roku um iera na malarję w miejscowości Pinheirinhos. N a uwagę zasługuje jeszcze udział Rom ana Po
znańskiego w amerykańskiej ekspedycji naukowej, zor
ganizowanej w roku 19 27 i zwanej „R oosevelt M em o
rial E xp edition “ . Kierow nikiem tej w ypraw y był znany
podróżnik G . M . D yott. Przebyła ona szczęśliwie dzie
wicze lasy stanów M atto G rosso i Amazonas i zdobyła
poważny materjał fotograficzny i kinematograficzny.
O rezultatach sw ych spostrzeżeń i studjów Poznań
ski ogłosił szereg artykułów w prasie północno-amerykańskiej i brazylijskiej. M ów iąc o naszem podróżnicCharles Wilkes.
twie w Am eryce Południowej, należy jeszcze w spom 
nieć nazwiska następujących osób: W . Szyszło, M . Fularski, A . Zarychta, K . G łuchow ski, F . Gadom ski, M . Lepecki, B . Lepecki i A . Fiedler.
N a początku X I X wieku wiadomości o obszarach, leżących u bieguna południowego, były
nadzwyczaj nikłe. Ja k już wskazaliśm y wyżej, Jam es Cook pierw szy przedostał się na obszary
Antarktydy. W ielkie zainteresowanie się tą częścią kuli ziemskiej wykazał w owych czasach
znany hydrograf angielski Aleksander D alrym ple ( 17 3 7 — 1808), który w sw ych pracach niejedno
krotnie rzucał m yśl o konieczności podjęcia badań na wodach południowych i poszukiwania tam
nieznanego kontynentu. Po upływ ie kilkudziesięciu lat obszary te odwiedza rosyjski podróżnik
Bellingshausen, który odkrył w yspy św. Piotra i ziemię Aleksandra I i wskazał ich położenie na
mapie. Rok przedtem amerykański łowca wielorybów J . Sm ith został przypadkowo zagnany
przez w iatry daleko na południe, gdzie w roku 18 19 odkrył Nowe Południowe Szetlandzkie
w yspy. W roku 1820 inny łowca wielorybów, N . Palm er, odkrył w yspę, noszącą obecnie jego
nazwisko. Praw ie jednocześnie z rosyjską w yprawą udał się na południowe wody podbiegunowe
amerykański poławiacz w ielorybów J . W eddell. N apotkaw szy morze wolne od lodów, śmiało
posuwał się na południe i 20 lutego 18 2 3 r°k u osiągnął 740 1 5 ' południowej szerokości. D la ucz
czenia zasług tego śmiałego badacza odkryte przez niego wody nazwano morzem W eddella.
Wkrótce potem inni poławiacze w ielorybów odwiedzają w ody podbiegunowe i odkryw ają tam
szereg pojedyńczych w ysp. T ak J . Biscoe, podróżując w latach 18 30 — 32 w obrębie koła bie
gunowego, natknął się na nową w yspę, którą nazwał ziemią E nderby. J . K em p odkryw a w 18 33
roku w yspę, nazwaną później w yspą K em pa. W roku 18 38 odkryw a angielski żeglarz J . Balleny
na 12 5 południku całą grupę w ysp, które nazwano jego imieniem. D o pierw szych, choć mało
znanych i niesłusznie kwestjonowanych, podróży badawczych należą w ypraw y Benjam ina
M orrella, który dotarł do 70° 1 4 ’ południowej szerokości. W szystkie te odkrycia, poczynione
przeważnie przypadkowo, w zbudziły zainteresowanie uczonych i od tego czasu rozpoczynają
się naukowe badania Antarktydy. W latach 18 38 — 43 na w ody A ntarktydy wyruszają trzy w ypraw y:
pierwsza pod kierownictwem Dum ont d ’ U rville'a, druga, am erykańska, pod dowództwem
Ch. W ilkesa, i trzecia pod kierownictwem J . Rossa. W styczniu 18 38 roku D um ont d ’U rville
dotarł na w ody am erykańskiej części Antarktydy. Podróż jego nie przyniosła żadnych w ybitniej
szych rezultatów, prócz odkrycia kilku części ogniwa brzegowego na lądzie A ntarktydy, znanych
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obecnie jako ziemia L u d w i
ka Filipa, oraz w yspy Joinville i ziemia Adelie. Charles
Wilkes udał się w podróż
w roku 1840 i, posuwając
się na południe od Australji, na przestrzeni 2.300 km
obserwował wybrzeże A n 
tarktydy. Próbował on dw u
krotnie przedostać się na
ten ląd, lecz natrafiał na
niedostępny
m ur lodowy
i zmuszony był zaniechać
swych zamiarów. Podróż
Carstens Borchgrevink.
Adrian Gerlache.
Rossa, którą on rozpoczął
w 1840 roku, była najbar
dziej obfita w wyniki geograficzne. Zamierzał on po opuszczeniu Tasm anji ruszyć prosto na
południe, lecz dowiedziawszy się, że, idąc w tym kierunku, będzie posuwać się drogami już
zbadanemi przez Dum ont d ’U rville’a i Wilkesa, obrał kierunek bardziej wschodni. 1 stycznia
18 4 1 roku przeszedł on przez koło biegunowe, a 22-go stycznia dochodzi do 740 20’ połud
niowej szerokości, gdzie zauważono na horyzoncie białą linję brzegową. Po zbliżeniu się do tej
linji okazało się, żejest ona ścianą lodową, poza którą ukazywały
się dwie góry wulkanicznego
pochodzenia,którym dano nazwy statków, biorących
udział w w yprawie, am ianowicie: „Erebu s“ i „T e r r o r “ . Całą tę krainę Ross nazwał Ziem ią W iktorji. Idąc wzdłuż wybrzeża, Ross
odkrył dnia 9 lutego głęboko wcinające się w ląd morze, noszące dziś miano morza Rossa. Po
nieważ próby wylądowania nie powiodły się, więc Ross zawrócił na północ. Przezimowawszy
w Tasm anji, ponownie wyruszył na poszukiwania i dotarł
do 78° 10 ' połudn. szerokości. Dalsza droga na południe
była zamknięta zwartą ścianą lodową, wobec czego Ross
musiał zrezygnować i przerwać swe badania. Po kilkumiesięcznem zatrzymaniu się na wyspach Falklandzkich i do
prowadzeniu statków do porządku, Ross w yruszył 17-go
grudnia 1842 roku w trzecią podróż. T ym razem Ross do
tarł do 7 1 0 30’ południowej szerokości, a wobec niepowo
dzenia w poszukiwaniach dalszej drogi na południe musiał
przerwać wyprawę i wrócić do ojczyzny, dokąd przybył
dnia 2 sierpnia 1843 roku. Ogółem Ross spędził w tych w y
prawach cztery lata.
M im o doniosłych wyników, osiągniętych przez w ypraw y
Rossa, w badaniach antarktycznych nastąpiła dłuższa przer
wa, głównie wskutek skierowania uwagi badaczy na północ,
gdzie bardzo liczne w ypraw y były zajęte poszukiwaniem
Franklina.
N ow y okres badań Antarktydy rozpoczyna podróżnik
norweski Carstens Borchgrevink, który w roku 1894 w y
ruszył na południe na statku w ielorybim „A n tarctic“ w cha
rakterze zwykłego marynarza, W tej wyprawie dotarł on
Antoni Dobrowolski.
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coprawda zaledwie do 740 połudn. szerokości, lecz zato
nabył on wielostronnego doświadczenia. Dzięki swym
staraniom udało mu się w A nglji zorganizować nową
w yprawę i w roku 1898 w yruszył on ponownie na
statku „South ern C ro ss“ na wody Antarktydy. Pogoda
niezbyt sprzyjała, tak że dopiero po wielu trudno
ściach udało się mu w lutym 1899 roku dotrzeć i w y
lądować około przylądka Adare. Statek odesłał do N o
wej Zelandji, a Borchgrevink wraz z towarzyszami
pozostał na lądzie, gdzie zbudowano niewielki domek,
który dał im możność spędzenia długiej zim y na Dalekiem Południu. W tym czasie uczestnicy w ypraw y
kompletowali kolekcje geologiczne i botaniczne, w y
konywali wycieczki w głąb lądu, wdzierali się na szczyty
sąsiednich gór, robili obserwacje magnetyczne i meteo
rologiczne. 28 stycznia 1899 roku statek „Southern
C ro ss“ , kierowany zdolną ręką kapitana Jensena, za
witał do umówionego miejsca i w yprawa wkrótce opu
G . Neumayer.
ściła przylądek Adare. Ponieważ w tym czasie morze
Rossa okazało się wolne od lodów, więc w yprawa w yruszyła dalej na południe. W punktach do
godnych do lądowania Borchgrevink robił
wycieczki. W czasie jednej z takich wycieczek
w głąb lądu udało mu się dotrzeć do 78° 45' południowej szerokości i ustalić położenie bieguna
magnetycznego. Zbliżająca się następna zima zmusiła go do zaniechania dalszych badań i Borchgrevink powrócił do A nglji, dokąd w yprawa przybyła w lipcu 1900 roku.
Z projektem nowej w ypraw y do bieguna południowego w ystąpił w końcu 1894 roku młody
m arynarz belgijski, Adrian de Gerlache. D zięki wydajnej pom ocy Belgijskiego Towarzystw a
Geograficznego w ypraw a w yruszyła w drogę dnia 22 stycznia 1897 roku na statku „B e lg ica“ .
W yprawa składała się z 19 osób, z których sztab naukowy tw orzyli: H . Arctow ski, F . A . Cook,
E . Danco, A . Dobrow olski, E . Racovitza oraz późniejszy słynny badacz polarny Roald Am undsen.
18 lutego 1898 roku „B e lg ic a “ znalazła się koło ziemi Aleksandra, lecz zbliżająca się zima
nie pozwoliła w yprawie zapuścić się daleko na południe, gdyż uniem ożliwiły to gromadzące się
ze wszystkich stron m asy lodów, które też dnia 3 marca odcięły
statkowi drogę powrotną. „B e lg ic a “ znajdowała się wówczas na
7 1 0 30 ’ szerokości południowej. W obec niemożności znalezie
nia drogi powrotnej, w ypraw a musiała pozostać tam przez
całą zimę. W ypraw a zniosła zimę naogół dość dobrze, jednak
nie obyło się bez ofiar, gdyż przyrodnik E . Danco ciężko
zachorował i zmarł dnia 5 czerwca. Przez całą tę zimę człon
kowie w ypraw y prowadzili różne badania i dopiero w styczniu
1899 roku, gdy lody zwolniły statek, w ypraw a zawróciła i 16
marca dotarła do Punt-Arenas. Chociaż nie odkryto żadnych
nowych ziem, to jednak zdołano zebrać bardzo obfite i bo
gate plony. B iorący w tej w ypraw ie udział Polacy, A rctow 
ski i Dobrow olski, dziś znani i zasłużeni uczeni, byli jedy
nym i Polakami, którzy kiedykolwiek badali Antarktydę. N au 
kowe spostrzeżenia, poczynione w czasie tej podróży, ogłosili
Otto Nordenskiöld.
nasi podróżnicy w szeregu wartościow ych prac i artykułów.
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Po powrocie i świetnych wynikach w ypraw y de G erla
chem budzi się jeszcze większe zainteresowanie Antark
tydą. Rzecznikiem tego rodzaju badań w A n glji staje się
zasłużony geograf, Clements M arkham , a w Niem czech
znany geolog, G . N eum ayer. Nowe badania nabierają
planowego charakteru, gdy w roku 1895 na M iędzyna
rodowym K ongresie Geograficznym postanowiono po
dzielić Antarktydę na pewne odcinki, aby prowadzić tam
badania systematycznie i planowo. W stosunkowo krót
kim okresie czasu w yrusza na południe pięć dobrze zor
ganizowanych w ypraw dla badania Ziem i W iktorji i Ziemi
W eddella (Anglja), Ziem i Enderby (N iem cy) i zachodniej
części Antarktydy (Szwecja).
W yprawa niemiecka pod kierownictwem E . Drygalskiego wyruszyła z K olon ji ii- g o sierpnia 19 0 1 roku na
statku „G a u s s “ i dotarła w styczniu 1902 roku do w y
brzeży Antarktydy między Ziem ią W ilkesa i Ziem ią
K em pa. Odkryła ona Ziem ię W ilhelma II, na której najWilliam Bruce.
w yższy szczyt nazwano górą G aussa. 22 lutego statek
został uwięziony w lodach, wobec czego w yprawa mu
siała tam pozostać na zimę. M im o straszliwych burz i niesprzyjających warunków, członkowie
wyprawy prowadzili nieustanne badania i ob
serwacje. Z nastaniem polarnego lata statek
wyzwolił się z więzi lodowej i w listopadzie
1903 roku szczęśliwie powrócił do kraju. N a
czele szwedzkiej w yprawy stanął Otto N ordenskjóld. Niewielki statek tej w ypraw y „A ntarctic“ porzucił brzegi Szwecji 15-go paź
dziernika 19 0 1 roku, a już w początku stycz
nia dotarł do w ysp N owych Szetlandzkich.
Stąd Nordenskjóld udał się wzdłuż wybrzeża
Ziem i Ludw ika Filipa. W obec zagrodzenia
drogi przez lody, Nordenskjold zmuszony był
zawrócić i wylądować na wulkanicznej wyspie
św. Pawła. Wkrótce potem Nordenskjold
przeszedł na sąsiednią wyspę Snow H ill,
gdzie został na zimę, a „A n tarctic“ odpłynął
do w ysp Falklandzkich, aby tam przezimo
wać. Zim a przeszła pomyślnie na badaniach
i wycieczkach, w czasie których Nordenskjold
przeszedł około 300 km. K rótkie lato spę
dzono w oczekiwaniu na statek, który w ozna
czonym czasie nie przybył. N astąpiła druga
zima, którą również spędzono szczęśliwie,
żywiąc się mięsem pingwinów i fok. Statek
„A n tarctic“ jeszcze w grudniu 1902 roku
w yruszył po członków w yprawy, lecz nie
Robert Scott.
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mógł przebić się przez lody.
W lutym 1903 roku statek zato
nął, a cała załoga wraz Z kapita
nem Larsenem została uratowa
na i z wielkim trudem dotarła
do w yspy św. Paw ła, gdzie prze
zimowała. N ie mając w ciągu
tak długiego czasu żadnych w ia
domości o losach w ypraw y, rząd
szwedzki rozpoczął akcję ratun
kową i w tym celu w ysłał spe
cjalną w yprawę. Prawie jedno
cześnie z nią w yruszyły do bie
guna południowego francuska
wyprawa pod kierownictwem
dr. J . Charcota i argentyńska
pod dowództwem kapitana Irizara na jachcie wojennym „ U r u 
gw aj“ . W szystkie te ekspedycje
miały połączyć się na wodach
podbiegunowych, aby prowadzić
wspólną akcję ratowniczą. W obec
tego, że statki francuski i szwedz
ki nie przybyły na umówione
miejsce, „U ru g w a j“ sam popły
nął na poszukiwanie Nordenskjolda. K apitan Irizar odszukał
zarówno partję kapitana Larsena, jak i w yprawę Nordenskjolda, dzięki czemu w szyscy powró
cili do ojczyzny. Szwedzka w y
prawa, pomimo wielu niepowo
dzeń i ciężkich warunków pracy,
w ypełniła w zupełności plan
swych badań i zebrała bardzo
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obfity materjał naukowy z dzie
dziny geografji, m eteorologji i magnetyzm u, a ponadto zebrała cenne kolekcje faunistyczne,
florystyczne i paleontologiczne.
D r. J . Charcot, przybyw szy do Buenos A ires, zastał już tam N ordenskjolda i postanowił
kontynuować swoją podróż, udając się do zachodniej części Antarktydy. W styczniu 1904 roku
opuścił on na statku „F ra n ç o is“ Am erykę Południową i skierował się do archipelagu Palmera.
N ie znalazłszy tu odpowiedniego miejsca do przezim owania, udał się do w yspy W eddella,
gdzie został uwięziony przez lody na dziewięć m iesięcy. Zw olniw szy się z tej uwięzi, udał się
ku Ziem i Aleksandra I, na której nie mógł jednakże wylądow ać, gdyż była okrążona niedostępnemi lodam i. W drodze do ziemi Graham a statek został uszkodzony i w ypraw a zmuszona była
powrócić. W latach 1908 19 10 dr. Charcot na statku „P ourquoi p as?“ znowu prowadzi badania
na wodach A ntarktydy, odkrywając na zachód od ziemi Aleksandra I nową ziem ię, która została
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nazwana jego imieniem.
Ponadto
przeprowadzi!
badania nieznanych oko
lic na wodach podbiegu
nowych i odkrył
kilka
nowych w ysp.
Po powrocie w ypraw y
niemieckiej, do Antarkty
dy wyruszyła wyprawa
szkocka, na czele której
stanął doświadczony ba
dacz W. S . Bruce. Na
statku
,,Scotia“
Bruce
przybył do w ysp
Falklandzkich dnia 26 stycz
nia 1903 roku, skąd skie
rował się na południe do
morza Weddella. Posuwając się naprzód, Bruce natknął się na 720 1 8 ’ połudn. szerokości na
mur lodowy,wzdłuż którego „S c o tia “
płynęła na zachód w ciągu
kilku dni. Była to nieznana
część Antarktydy, którą Bruce
nazwał Ziem ią Coatsów.W obec niemożności
przybycia statku
do lądu i pogarszającej się stale pogody, po dojściu do 740 połudn. szerokości Bruce zmu
szony był przerwać podróż i powrócić do Anglji.
Najdonioślejsze znaczenie naukowe z powyżej wspomnianych pięciu w ypraw antarktycznych
miała podróż angielskiego kapitana Roberta Scotta: Scott udał się na statku „D isco v ery “ do
Nowej Zelandji, dokąd przybył 30-go listopada 19 0 1 roku. Na początku następnego roku znalazł
się na wodach antarktycznych. 9 stycznia tegoż roku wylądował u przylądka Adare, lecz
po krótkich wycieczkach wraca na okręt i płynie dalej. Następnie 22-go stycznia powtórnie
ląduje u stóp góry Terror. Idąc na wschód, Scott dociera do nieprzystępnych lodowych wybrzeży
jakiejś nieznanej mu ziemi, którą nazwał Ziem ią K róla Edwarda V II. Obrawszy dogodne miejsce,
zatrzymuje się na postój zimowy, w czasie którego zarówno sam Scott, jak i jego towarzysze
dokonali wielu wycieczek w głąb. 2 listopada wyruszył Scott w kierunku bieguna na jedną
z największych wycieczek. Posuwał się dość szybko i po 59 dniach, 30 grudnia, dotarł do 82o 1 7 ’
szerokości geograficznej. Widoczne daleko na horyzoncie dwie góry Scott nazwał górą Longstaffa i górą M arkhama, nazwiskami dwóch najbardziej zasłużonych organizatorów wyprawy.
M im o bliskości ostatecznego celu w yprawy, t. j. bieguna południowego, wobec braku żywności
i wyginięcia części zaprzęgu, Scott musiał wracać do okrętu, do którego dotarł dnia 3-go lutego
1903 roku po 94-ch dniach niesłychanie uciążliwego marszu. M inęła zima. Z nastaniem wiosny
w yprawa podzieliła się na kilka oddziałów, by udać się w różnych kierunkach na nowe badania.
Jeden z oddziałów, z kapitanem Scottem na czele, w yruszył na największą Z wycieczek, jakie miały
się odbyć przed opuszczeniem Antarktydy. Idąc na zachód, Scott w darł się w głąb Ziem i W iktorji.
W tej wycieczce Scott spędził z towarzyszami 59 dni i przeszedł pieszo bez psów 725 mil angiel
skich, bijąc rekord wszystkich dotychczas odbytych w ypraw polarnych. Naogół w przeciągu tych
dwóch lat odbyto 17 wycieczek. Wielka to i świetna stronica w historji badań antarktycznych.
5 stycznia 1904 roku Scott porzucił Antarktydę i udał się w powrotną drogę. Zachęcona
nadzwyczajnie pom yślnym wynikiem w ypraw y kapitana Scotta, zorganizowała A nglja w 1907
roku nową wyprawę pod dowództwem młodego porucznika Ernesta Shackletona. Przybyw szy
do Antarktydy, udaje się on wkrótce na podbój bieguna. Po 23 dniach uciążliwego marszu
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przez lodową pustynię, wśród nieustannych wichrów i burz, dociera
on do 82° 1 7 ’ połudn. szerokości. Po krótkim odpoczynku idzie
dalej. D roga staje się coraz trudniejsza, powiększają się mrozy i do
chodzą do — 40o C . M im o to Shackleton posuwa się naprzód i 9-go
stycznia 1909 roku dochodzi do 88° 2 5 ' poludn. szerokości. Pozo
stawało do bieguna zaledwie 2 10 km. W szyscy jednakże byli tak
przem ęczeni, zapasy żywności były już tak szczupłe, że z ciężkiem
sercem zmuszeni byli wracać. Szczęśliwie dotarli do statku i w pierw 
szych dniach marca 1909 roku odpłynęli z Antarktydy. M im o tak
krótkiego czasu, rezultaty tej w ypraw y były bardzo obfite. Zebrano
wiele danych o budowie powierzchni wnętrza Antarktydy, ustalono
obecność węgla kamiennego pod 85o poludn. szerokości, co ozna
czałoby, iż ląd ten ongi w zamierzchłej przeszłości przeżywał okres
bardziej ciepłego klim atu; odkryty został przez D avida i M awsona
biegun m agnetyczny, a ponadto w yprawa ta udowodniła, że biegun
jest osiągalny przy odpowiedniej organizacji w ypraw y.
Ostatnie w ypraw y jasno w ykazały możliwość zdobycia bie-
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guna południowego. I rzeczywiście został on zdobyty przez
dwie w ypraw y w latach 1 9 1 1 i 1 9 12 , zorganizowane przez Am undsena i Scotta.
M łody, śm iały i energiczny badacz polarny, Roald Am undsen, zorganizował w r. 19 10 nową
wyprawę na słynnym statku „ F r a m “ , na którym zam ierzał dotrzeć do bieguna północnego.
W drodze jednakże zm ienił swój zam iar i udał się na w ody Antarktydy. Zim ę spędził szczęśliwie
na przedm urzu lodowem w m iejscowości nazwanej Fram heim . Ja k tylko skończyła się noc,
19-g0 października 1 9 1 1 roku Am undsen w yruszył wraz Z czterema towarzyszami w stronę bieguna.
W pierwszych dniach przechodzą oni 20— 30 km dziennie, tak, że dnia 3 grudnia w yprawa zna
lazła się już na 88° 16 ', t. j. na szerokości, jaką osiągnął Shackleton w roku 1909. W reszcie 14-go
grudnia nastąpił historyczny dzień, kiedy na zdobytym przez siebie biegunie Am undsen zatknął
sztandar norweski. Am undsen spędził na biegunie trzy dni, a następnie śmiało w yruszył w po
wrotną drogę, którą szczęśliwie przebył i 25 stycznia 19 12 roku cała w yprawa dotarła do swego
zimowiska. W ten sposób w ciągu 97 dni po śniegu i lodzie przebyto około 3.000 km. 28-go
stycznia w yprawa opuściła Antarktydę i skierowała się do ojczyzny.
U płynęło cztery lata od czasu powrotu Scotta z dalekiej podróży, gdy w ystępuje on z projektem
nowej w ypraw y. Tow arzystw o G eograficzne zakupiło wkrótce statek „T e rra N o v a“ i dnia 3-go
czerwca 19 10 roku dobrze wyposażona w ypraw a z kapitanem Scottem na czele opuściła brzegi
Anglji, kierując się do Nowej Zelandji. 4 stycznia 1 9 1 1 roku „T e rra N o v a“ szczęśliwie
dotarła do zundu M ac M urdu, gdzie zatrzym ała się na przylądku Evansa. W ciągu trzech tygodni
zbudowano dom y, składy, schroniska dla zwierząt. N atychm iast po wylądow aniu Scott wszczął
pośpieszne przygotowania, aby skorzystać z dobrej pogody i jeszcze przed nadejściem zim y
wykonać kilka wycieczek. 25 stycznia 1 9 1 1 roku Scott w yrusza w swą podróż lądową w to
warzystwie 12 ludzi. D otarłszy do 77 0 5 5 ’ południowej szerokości, założył pierw szy obóz i zo
staw ił znaczną ilość zapasów dla potrzeb zamierzonej przyszłej podróży do bieguna. 15-go
lutego na szerokości 790 28’ pogoda tak pogorszyła się, że Scott zdecydował się zatrzym ać i założyć
drugi obóz, pozostawiając i tu pewną ilość żywności. Z powodu złej pogody trzeba było za
niechać dalszej podróży i śpieszyć do głównego zim owiska, dokąd przybyli po w ielu trudach
i niebezpiecznych przygodach dnia 13 kwietnia. Podczas długiej zim y członkowie w ypraw y byli
zajęci różnemi obserwacjam i, to znów obliczeniami, związanemi z przyszłą w ypraw ą do bieguna,
wreszcie gospodarstwem , lub trenowaniem koni.
Geogr. powsz.
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D nia 2 listopada kapitan Scott w yruszył w to
warzystwie 12 osób w swoją ostatnią podróż. W ciągu
pięciu tygodni nasi podróżnicy przeszli bez więk
szych trudności obszerną lodową równinę W iel
kiego Przedm urza, położoną przed ogromnem płaskowzgórzem Antarktydy, na którem znajduje się
biegun. Po przejściu równiny zaczęli się wspinać na
szczyty Alp Antarktycznych po olbrzym im lodowcu
Beadm ora. N ie mogąc więcej korzystać z usług koni,
zabili je na progu tego lodowca dla spożycia, psy zaś
odesłali do obozu. N ow a droga była nierówna
i stroma, obfitująca w zdradzieckie przepaści i szcze
liny. K ażd y krok był uciążliwy i trudny. Śn ieg padał
prawie nieustannie, a burze były nieodstępnym to
warzyszem podróżników. W obec tak trudnych wa
runków, członkowie w ypraw y mogli posuwać się na
przód bardzo powoli. W przeciągu pierwszych czte
rech dni podróży po lodowcu przeszli zaledwie 20
mil angielskich. W reszcie 22-go grudnia, będąc na
85° 1 5 ’ połudn. szerokości, osiągnęli wysokość 7.10 0
stóp nad poziomem morza. W obec wyczerpania się
zapasów żywności, część uczestników w ypraw y mu
siała wracać na północ. K apitan Scott pozostał
tylko z siedmiu towarzyszami i wytrwale posuwał się na południe. Po upływie dwóch mie
sięcy, a mianowicie dnia 3-go stycznia 19 12 roku Scott znajdował się już w odległości zaled
wie 270 km od bieguna. Ponieważ żywność zaczęła się szybko wyczerpyw ać, Scott postanowił
zmniejszyć ilość członków w yprawy i odesłać do głównego obozowiska trzech najbardziej w y
czerpanych na siłach towarzyszy, a sam w otoczeniu pozostałych czterech towarzyszy poszedł
śmiało dalej. Dnia 17 stycznia znalazł się już na 89° 59' połudn. szerokości. Nadzieja rychłego
osiągnięcia bieguna dodała podróżnikom energji do dalszych wysiłków. Jeszcze jeden dzień
niezwykłych wysiłków i walki ze zwałami lodu i kapitan Scott stanął u celu w ypraw y. Pam ięt
nego dnia 18 stycznia kapitan Scott zdobył biegun południowy, lecz oczekiwała go tu przykra
niespodzianka, ujrzano bowiem sztandar norweski i inne wskazówki, że pierwszym zwycięzcą
południowego bieguna był Am undsen, który tu dotarł 16 grudnia 1 9 1 1 roku, a więc o cały miesiąc
wcześniej. T o niespodziewane odkrycie wywarło na członkach w ypraw y, a szczególnie na kapitanie
Scott’cie silne i przygnębiające wrażenie. W yprawa, wyczerpana już Z sił, porzuca w dniu 19 stycznia
zdobyty biegun i wyrusza w dalszą podróż, mając przed sobą długą i uciążliwą drogę, wynoszącą
13 5 0 km. Pierwsze dni m ijały dość pom yślnie, lecz wkrótce potem pogoda stawała się z każdym
dniem coraz gorszą. M róz dokuczał coraz bardziej, pojaw iły się śnieżyce. D nia 3 1 stycznia w y
prawę spotkała taka straszliwa zamieć, że zmuszeni byli zatrzymać się w drodze, by nie zginąć
w tym oceanie śnieżnym. Evans tak osłabł, że ledwie podążał za towarzyszami. Przy wspinaniu
się na jeden z lodowców Evans poślizgnął się i uderzył głową o lód z taką siłą, że dostał wstrząsu
mózgu i zmarł dnia 17 lutego. Pochowawszy go w śniegach, strapione grono podróżników podążyło
naprzód. M róz wzmagał się z szybkością zagrażającą ich życiu. S iły ich słabły, co gorsza, kapitan
L . E . Oates zauważył, że ma nogi i ręce zupełnie odmrożone. Trzeba było nadludzkiej cierpli
wości i olbrzymiej siły woli, aby podążać w takim stanie za wyprawą. Rozum iejąc, co znaczy
zwłoka, i chcąc ocalić swych towarzyszy, błaga ich, aby zostawili go samego i ratowali się. Lecz
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Scott, W ilson i Bow ers jednogłośnie
odm ówili tej prośbie i postanowili
pozostać przy nim. K ażd y z nich do
brze wiedział, że Oates niedługo po
zostanie wśród nich. „B y ła to dzielna
dusza — pisze Scott. — Spał on całą
noc, pewnie łudząc się nadzieją, że
więcej nie obudzi się. N a dworze sza
lała straszliwa burza. O budziwszy się,
Oates z wielkim trudem podniósł się
i skierował do wyjścia, m ów iąc: „ Ja
tylko wychodzę i możliwie zabawię
pewien czas“ . Od tej chwili nie w i
dzieliśm y go więcej. N ie zatrzym y
waliśm y go, bowiem wiedzieliśm y,
że postępuje jak człowiek pełen ho
noru i d u m y“ . W yszedł, aby dobro
wolnie oddać się na pożarcie szaleją
cych żywiołów i aby swą śmiercią
wyzwolić swych towarzyszy. T ym
bohaterskim czynem kapitan Oates
zapisał się w historji badań polar
nych złotemi zgłoskami i zdobył so
bie wieczystą sławę.
Straciw szy drugiego towarzysza,
Scott, W ilson i Bow ers w dalszym
ciągu zdążali na północ. Stan zdro
wia kapitana Scotta pogorszył się do
tego stopnia, że musiano się troZatonięcie statku „Endurance".
chę zatrzym ać i rozłożyć namiot dla
w ypoczynku. Było to dnia 2 1 marca na 790 40’ połudn. szerokości i 169° 2 3 ’ wschod
niej długości, zaledwie o 20 km. od składu żywności i opału. W ilson i Bow ers, jako zdrowsi,
mieli zamiar pośpieszyć po żywność, opał i pom oc, lecz szalejąca burza uniemożliwiła to zupełnie.
T o było strasznym , ostatecznym ciosem . Zabrakło opału, a szczupłe zapasy żywności wkrótce
w yczerpały się doszczętu. Zbliżała się nieunikniona, powolna, a zarazem straszna śm ierć z zimna
i głodu. Ratunku nie było żadnego. Oczekiwana pom oc nie nadchodziła. W yczerpanym z sił,
przygnębionym niepowodzeniem, zgłodniałym i cierpiącym uczestnikom w ypraw y pozostawało
jedno — spokojnie oczekiwać nieuniknionego końca. Bez słów rozpaczy i jęku, bez żalu na los,
bez skargi na straszne cierpienia pierwsi um ierają Bow ers i W ilson. Scott żyje kilka chwil dłużej.
Ju ż prawie w agonji, kostniejącą ręką kreśli pożegnalne listy do rodziny i odezwę do społeczeństwa.
N ielitościw a śm ierć nadchodzi, ołówek wypada z ręki, kapitan Scott um iera... Oto, co pisze on w swej
odezw ie: „Jeż eli sądzone nam było oddać życie dla dobra ojczyzny, to zwracam się z prośbą,
tylko z prośbą, do sw ych rodaków, by zabezpieczyli los tych bliskich nam ludzi, dla których by
liśm y podporą. G d yb ym żył dłużej, to opowiedziałbym o tych strasznych cierpieniach, o tej w y
trzym ałości i męstwie mych towarzyszy podróży, opowiedziałbym tak, iż bezwątpienia poruszyłoby
się serce każdego Anglika. N iech te krótkie notatki i nasze skostniałe ciała dopowiedzą wam resztę
o nas, lecz naprawdę taki wielki i bogaty naród, jak nasz, powinien w należytym stopniu zabez23’
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Próby Shacklctona przedostania się na ląd.

pieczyć los tych naszych bliskich, którym nas zabraknie, a którzy potrzebowali naszej pomocy.
25-go marca 19 12 roku, Robert Scott“ .
Ponieważ kapitan Scott zbyt długo nie wracał do głównego obozu, pozostali na wybrzeżu
towarzysze, zaniepokojeni o jego los, wysłali oddziały ratunkowe. Straszliw a pogoda jednak
nie pozwoliła im przejść znaczniejszej odległości. Z nastaniem lata oddziały ratunkowe w yruszyły
na nowe poszukiwania.
Po niezbyt długim marszu, 12-go listopada udało się wreszcie dr. Atkinsonowi natrafić
na namiot kapitana Scotta. Weszli do wnętrza i oczom ich przedstawił się straszliwy obraz
tej całej tragedji, jaką przeszedł kapitan Scott wraz ze swym i towarzyszami. W głębi namiotu
leżały ciała W ilsona i Bowersa, owinięte w futrzane w ory noclegowe. N ieco dalej znajdował się
Scott, oparty o słup namiotu, sztywny, skostniały. U m arł, siedząc spokojnie, nie walczył z nad
chodzącą śmiercią. Jako śmiertelną poduszkę podłożył sobie pod głowę swój w łasny pamiętnik,
to najdroższe i najcenniejsze dla siebie dzieło, i w ten sposób jakby raz jeszcze żegnając umiłowaną
sprawę, dla której oddał życie, i jakby obcując po raz ostatni z tym i najdroższym i, do których
były skierowane ostatnie słowa i ostatnie przedśmiertne m yśli, skreślone drętwiejącą ręką. „T e rra
N o v a“ wkrótce opuściła tak niegościnną Antarktydę i szczęśliwie powróciła do ojczyzny. Zdobycze
naukowe tej w ypraw y były bardzo znaczne. Zebrano obfite m aterjały, rzucające światło na geo
logiczną przeszłość Antarktydy, zrobiono liczne spostrzeżenia magnetyczne i meteorologiczne,
przeprowadzono obserwacje oceanograficzne, wreszcie tu i ówdzie wykonano zdjęcia topo
graficzne.
A b y nie pozostawać na uboczu w wyścigu państw europejskich w badaniach antarktycznych,
w roku 19 10 zorganizowała Japonja własną wyprawę pod dowództwem kapitana Szirase. Dochodzi
on zaledwie do 70o południowej szerokości, a napotkawszy zwarte pola lodowe, zmuszony był
zawrócić, nie wnosząc nic nowego do wiedzy o krajach Antarktydy. W 1 9 1 1 roku Baw arja wysłała
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Wyprawa Shackletona na krze.

na wielorybniczym statku „G erm a n ia“ w yprawę, na czele której stanął znany badacz W . Filchner.
Lecz i ta w yprawa zakończyła się niepowodzeniem. Przebyw szy w ody antarktyczne, „G erm a n ia“
dostała się wkrótce w zw arty, pływ ający lód i, straciw szy wolność ruchów, była ponoszona naj
pierw na zachód, następnie północo-zachód, później na północ, aż wreszcie została odniesiona
na wschód. W takim rozpaczliwym stanie statek znajdował się prawie cały rok, aż wreszcie
26 listopada udaje się mu w yrw ać z lodowej uwięzi i szczęśliwie powrócić. M im o niepowodzeń,
wyprawie udało się zgrom adzić wiele cennych obserwacyj o prądach i zjawiskach atm osferycznych,
bogate zbiory fauny m orskiej, poczynić spostrzeżenia hydrograficzne i t. p.
Znacznie większe znaczenie naukowe miała w ypraw a australijska, na czele której stanął
uczestnik w ypraw y Shackletona, dr. D ouglas M aw son. W końcu grudnia 1 9 1 1 roku statek tej
w ypraw y „A u ro ra “ dotarł do w yspy M acquarie, gdzie pozostawiono jedną partję i urządzono
stację radiotelegraficzną. Następnie M aw son udał się dalej na południe. Przedzierając się z wielkim
trudem przez lody, statek zatrzym ał się w zatoce przy Ziem i Adelie, gdzie w ylądowała druga
partja, z dr. M aw sonem na czele. „A u ro ra “ następnie udała się do Ziem i W ilhelm a I I , aby tam
pozostawić trzecią partję wraz Z dr. W ildem i powrócić na zimę do Tasm anji. Plan ten całkowicie
wypełniono. Całe polarne lato 19 12 roku upłynęło na wycieczkach i badaniach. D r. M awson
wraz Z porucznikiem Ninnisem i dr. M ertzem w yruszył wzdłuż wybrzeża dla zapoznania się
Z niezbadaną jeszcze Ziem ią K róla Jerzego V . Pogoda była bardzo pom yślna. N a przedzie szedł
M ertz na nartach, za nim z saniami i psami podążał M aw son, a na sam ym końcu szedł Nennis,
mając na sw ych saniach wszystkie instrum enty i prowizję w ypraw y. T ak idąc, przebyli od swego
zim owego postoju przeszło 500 km. Po drodze coraz częściej napotykali na zdradzieckie szczeliny
lodowe. M ertz, nie zauważywszy jednej z tych szczelin, przeszedł szczęśliwie, również przeszedł
i M aw son, krzyknąwszy N ennisowi, aby się miał na baczności. M im o ostrzeżenia, N ennis nie zau
w ażył szczeliny i wpadł w przepaść lodową wraz z saniami i psam i, ponosząc prawdopodobnie
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Rozbitkowie Shackletona na wyspie Słoniowej.

śmierć na miejscu. Położenie pozostałych przy życiu — M ertza i M awsona było rozpaczliwe,
gdyż wraz Z Nennisem zginęła większa część zapasów żywnościowych, worki do spania, instru
menty i inne rzeczy. M usieli więc udać się w powrotną drogę. W obec nikłych zapasów żywności,
jakie im pozostały, postanowili ze zdwojoną energją rozpocząć odwrót do miejsca postoju. G dy
zapasy żywnościowe wyczerpały się, zabijali psy i żywili się ich mięsem, ale i tego wkrótce zabrakło.
W początkach stycznia 19 13 roku M ertz rozchorował się, M awson więc ułożył go na saniach
i ciągnął dzień i noc, aby prędzej znaleźć ratunek na wybrzeżu. 7 stycznia M ertz umarł. Wśród
bezgranicznej lodowej pustyni pozostał samotny M awson, wycieńczony i bez żywności. Zebraw 
szy resztki sił, szedł dalej. Zmarznięty, zgłodniały, upadający na siłach M awson natknął się przy
padkowo dnia 29 stycznia na skład żywności, pozostawiony przez wyprawę ratowniczą; to go
ocaliło. W ypocząwszy i wzmocniwszy siły, ruszył dalej. D nia 7 lutego ujrzał na horyzoncie
oddalający się od brzegów statek „A u ro ra“ . N ow y cios. Wkrótce jednakże dotarł do postoju,
gdzie zastał swych towarzyszy, oczekujących jego powrotu. Zim a przeszła szczęśliwie. W po
czątkach 19 14 roku przybyła „A u ro ra", która zabrała pozostałych członków w ypraw y i bez żadnych
przygód dowiozła ich do Australji.
W tym czasie, gdy M awson odpływał z Antarktydy, znany badacz Ernest Shackleton pośpie
sznie przygotowywał się do nowej w yprawy. Zam ierzał on przejść przez cały kontynent od morza
W eddella aż do morza Rossa. W tym celu przygotowano dwa statki: „E n d u ran ce" i „A u ro ra".
Dowodzący statkiem „En d u ran ce“ Shackleton dotarł na początku grudnia 19 14 roku do Nowej
G eorgji. Stąd udaje się dalej na południe i 7-go grudnia wchodzi w strefę gęstych, pływ ających
lodów. Po 36 dniach żeglugi wśród lodów uczestnicy w yprawy dotarli do Ziem i Coatsów. Shackle
ton usiłował dostać się na ląd, jednak wobec zwałów lodu nie mógł tego uskutecznić. 18-go
stycznia 19 15 roku statek został uwięziony przez lody. Shackletonowi pozostała tylko nadzieja,
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iż statek zostanie w raz Z lodam i od n ie
sio n y tak daleko na połu dn ie, że w p e w 
n y m m om en cie m ożna będzie lądow ać.

Jednak jego oczekiwania nie ziściły się,
gdyż lody zaniosły statek daleko na północo-zachód. Po kilku miesiącach położenie
pogorszyło się tak, że obawiano się zgnie
cenia statku przez napierające masy lodu.
W obec tej możliwości Shackleton wydał
rozkaz przeniesienia całego ekwipunku w y
praw y na lód. W kilka dni później „En du rance“ zatonął. Położenie członków w y
praw y było rozpaczliwe, gdyż znajdowali
się oni w odległości 2000 km od najbliż
szego portu A m eryki Południowej na bryle
lodowej, która w każdej chwili mogła zo
stać w ywrócona przez gromadzące się na
około lody. W ypraw a nie posiadała żad
nych środków oprócz trzech łodzi. W e
dług obliczeń Shackletona w yprawa znaj
dowała się w odległości 600 km od w yspy
Paulette. Postanowiono więc za wszelką
cenę przedostać się na tę w yspę, gdzie
kolonje pingw inów zabezpieczyłyby im
żywność. Udano się więc w tym kierunku
po lodzie, zabierając łodzie i wszystkie
zapasy. D roga była tak trudna, że w ciągu
pierwszego dnia przeszli zaledwie 2 km.
W obec tego postanowiono pozostać na lo
H. Wilkins i C. Eielson.
dzie i oczekiwać, dokąd on ich zaniesie.
L ó d posuwał się bardzo powoli, w ciągu listopada posunął się na północ o 100 km. Skończyła się
zima i zbliżało polarne lato. Pod koniec marca rozbitkowie zauważyli na horyzoncie wyspę Joinville,
jednakże próby przedostania się na nią zawiodły. Po kilku dniach zauważyli jedną z w ysp Szetlandz
kich, wobec czego postanowili przedostać się do niej na łodziach. Po wielu trudach, niebezpieczeń
stwach i nadludzkich w ysiłkach nasi rozbitkowie, głodni, zmęczeni i wyczerpani dotarli do w yspy
Słoniowej. I tu położenie w ypraw y niewiele poprawiło się, gdyż łowcy wielorybów wyspę tę już opu
ścili, więc trzeba było oczekiwać przez całą zimę na ratunek. Oczekiwała ich śm ierć głodowa. A b y ra
tować swoich towarzyszy, Shackleton udaje się w maleńkiej łódeczce do Południowej G eorgji.
24 kwietnia 19 15 roku w ybiera się z pięciu towarzyszam i w długą i ryzykowną drogę, w yno
szącą 150 0 km. N a wyspie pozostało 2 1 osób w ypraw y z W ildem na czele. Czyn Shackletona był
krokiem szaleńca, gotowego ponieść śm ierć dla ocalenia sw ych w spółtowarzyszy. Borykając
3ię z falam i burzliwego morza, walcząc z pływ ającem i lodam i, mierząc swe siły z nieustannym
wiatrem , odważnie parli naprzód. Cierpień tych, jakie przeszli wówczas, nie potrafi odtworzyć
nawet najbardziej bujna fantazja. T ylko m yśl, że przecież dotrą do celu i przyniosą ocalenie
pozostałym na w yspie towarzyszom, podtrzym ywała ich siły. Niezłom na, stalowa wola dokonała
cudu. 10 maja Shackleton dociera w swej wątłej łodzi do brzegów G eorgji. W ylądowawszy,
puszcza się wraz z trzema towarzyszami przez górzystą w yspę na jej przeciw legły brzeg, aby tam
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odnaleźć rybaków. Po 36 godzinach
uciążliwej drogi odszukali oni ludzkie
osiedla. N atychm iast zorganizowano
pomoc ratunkową i Shackleton udaje
się na wielorybniczym statku norwe
skim na wyspę Słoniową. M im o naj
większych wysiłków lody nie pozwo
liły mu dotrzeć do brzegów. Shackle
ton był w rozpaczy. Powraca on na
tychm iast do Am eryki Południowej,
gdzie rząd urugwajski dał mu do d y
spozycji łamacz lodów. I ta próba za
wiodła. W początkach lipca 19 15 roku
Shackleton udaje się ponownie na w y
spę Słoniową i po długich trudach
ratuje wszystkich pozostawionych tam
towarzyszy. G d y całą tę grupę człon
ków w ypraw y przewiózł szczęśliwie
do A m eryki Południow ej, Shackleton
ponownie udaje się w sierpniu 19 16
roku na wody antarktyczne, aby rato
wać tę partję, którą statek „A u ro ra“
pozostawił na wybrzeżach morza Rossa
Z kapitanem E . M ackintoshem na czele.
Cała ta part ja spędziła na Antarktydzie
w okropnych warunkach dwa lata,
oczekując przybycia pom ocy. Z poRyszard Byrd.
śród 10 osób pozostało przy życiu
tylko siedem . K apitan Mackintosh,
pastor Spencer i marynarz Hayward zmarli na szkorbut. W szystkich pozostałych przy życiu
Shackleton ocalił i szczęśliwie przewiózł do ojczyzny. Po powrocie do ojczyzny Shackleton
wziął udział w wojnie światowej. Po wojnie Shackleton postanawia udać się ponownie do Antarktyku. W tym celu zakupił niewielki statek „Q uest“ i 4-go stycznia 19 22 roku znalazł się u w y
brzeży Południowej G eorgji. Zam ierzał w yruszyć dalej na południe, lecz rano 5-go stycznia
zmarł nagle na pokładzie swego statku. U progu Antarktydy zakończył życie jeden z naj
bardziej nieustraszonych podróżników.
W latach 1928— 29 odbywa podróż do Antarktyku H ubert W ilkins. W yprawa ta jest bardzo
ważna z tego względu, że w czasie jej trwania po raz pierwszy w historji badań obszarów antarktycznych zostały zastosowane samoloty. Z bazy, założonej na wyspie Deception, W ilkins odbył
wraz Z pilotem C . B . Eielsonem w 1929 roku kilka lotów. W czasie tych lotów W ilkins odkrył
nieznaną część Antarktydy, którą nazwał Ziem ią Hearsta, następnie ustalił, że Ziem ia Charcota
nie jest częścią kontynentu, lecz jest przybrzeżną wyspą. L o ty W ilkinsa ponadto udowodniły,
Że zastosowanie samolotów otwiera nową erę w badaniach Antarktydy.
Do największych wydarzeń w dziejach badań Antarktydy w ostatnich latach niewątpliwie
można zaliczyć wielką wyprawę admirała Ryszarda Byrda. 3 grudnia 1928 roku w yprawa
ta opuściła wybrzeże Nowej Zelandji, aby udać się na nowy podbój bieguna południowego.
W skład tej w ypraw y wchodziły trzy statki: statek admiralski, na którym znajdował się B y rd
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i towarzysze jego w ypraw y, nazywał się
„C ity o f N ew Y o rk “ , następne dwa wiozły
żywność, instrum enty, cztery samoloty,
traktory, rozebrane hangary. Czterdziestu
dwóch badaczy, będących w ytrw ałym i pio
nierami, przyzwyczajonych do wielkich m ro
zów i przygód polarnych — stanowiło mo
ralną i naukową podstawę w ypraw y Byrda.
B . Balchen, który był odważnym pilotem
w czasie rajdu transatlantyckiego, a zara
zem nieodłącznym jego przyjacielem , wcho
dził również w jej skład. W śród nich był
też i znakom ity geolog dr. L . G ould, który
miał przeprowadzić możliwie najdokładniej
sze i najobszerniejsze badania geologicznej
przeszłości Antarktydy. Statki zabrały pozatem osiemdziesiąt psów eskimoskich i in
nych, które m iały ciągnąć sanie i oddawać
tysiące różnych przysług. Szczęście sprzy
jało B yrd o w i; w yprawa jego bez żadnego
wypadku przybyła 16 grudnia do W ielkiego
Przedm urza. Po wylądowaniu w zatoce
W ielorybiej rozpoczęła się energiczna praca
nad urządzeniem całego osiedla, nazwanego
M ałą Am eryką. W krótce wśród lodowej
pustyni wyłoniło się prawdziwe miasteczko
Rodzina Byrda.
Z komfortowemi domami dla ludzi, solidnemi hangarami dla samolotów i ciepłemi budami dla psów. N atychm iast po ukończeniu budowy
M ałej Am eryki rozpoczęto badania terenowe. Sam oloty, których koła zastąpiono nartami, przy
stąpiły do roboty. P rzy pom ocy tych samolotów docierano w ciągu kilku godzin tam, gdzie
Scott, Am undsen i Shackleton potrzebowali całych miesięcy. 27 stycznia 1929 roku dokonano
pierwszego lotu w kierunku gór Aleksandry, odkrytych już w roku 1902 od strony morza. Obser
wacje wykazały, że Ziem ia Edw arda V I I jest najprawdopodobniej w ysp ą; pozatem odkryto nowy
łańcuch górski, nazwany wówczas górami Rockefellera. 18 lutego odbył się drugi lot Byrda
i kapitana Parkersa na dwóch samolotach w południowo-wschodnim kierunku od gór Rocke
fellera. O dkryto wówczas nowy łańcuch górski i zbadano przestrzeń 40.000 kw. mil angielskich,
którą na cześć żony Byrda nazwano Ziem ią M ary B yrd . L o ty te nie odbyw ały się jednakże bez
wypadków. T a k np. 7-go marca w burzliw y poranek geolog L . G ou ld udał się wraz Z pilotem
Balchenem na badania. W ylądowawszy po kilku dniach pom yślnej pracy na terenie, samolot siłą
wiatru został zerwany z kotwicy i roztrzaskał się w kawałki. G ouldow i i Balchenowi udało się
sklecić ze szczątków samolotu schronisko i żyć zabranemi ze sobą konserwam i. Tym czasem B yrd
przeszukiwał codziennie śnieżną pustynię i dnia 18 marca dostrzegł małe obozowisko rozbitków,
którym następnie przysłano pomoc i wybawienie. Zim a przerwała pracę badawczą na kilka mie- .
sięcy. W reszcie pogoda zmieniła się i nastąpił wielki dla w ypraw y dzień 29 listopada, kiedy to
B yrd z Balchenem i dwoma towarzyszami startują do bieguna. Start odbył się na dwum otorowym
aeroplanie „F lo y d Benett“ , który dotarł do bieguna po 13 -tu godzinach lotu. W momencie
przelotu nad biegunem zrzucono sztandary: am erykański, angielski, norweski i francuski. Okrą-
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Żywszy biegun, B yrd skierował się
na północ. Całą trasę, wynoszącą
2.600 km, zrobiono w ciągu 19-tu
godzin. 5 grudnia B yrd odbył nowy
lot w kierunku północno-wschod
nim. Prócz tych lotów, geolog L .
G ould odbył z towarzyszami bardzo
trudną i odległą wycieczkę, która
trwała od 4-go listopada do 19-go
stycznia 19 30 roku. Przeszedł on zu
pełnie nieznane obszary i zebrał nad
zwyczaj cenne m aterjały geologiczne.
Ostatnie loty odbyły się 20-go i 21-g o
stycznia, po których wyprawa rozpo
częła przygotowania do odjazdu. 19
lutego wszystko było gotowe i Byrd
wraz ze wszystkimi towarzyszami
wyruszył w powrotną drogę.
W ślad za Byrdem na wody antarktyczne udaje się 27-go listopada 1929
roku norweska wyprawa na statku
„N o rw egja“ . W w yprawie tej wziął
udział znakomity lotnik polarny Riiser Larsen. 7 grudnia „N o rw egja“
dociera do 64° 2 1 ' południowej sze
rokości i 530 1 4 ’ wschodniej dłu
gości, skąd odbyto pierwszy lot.
W miarę posuwania się w ypraw y na
zachód, R iiser Larsen odbył jeszcze
kilka lotów, odkrywając długi szereg
obszernych i nieznanych terenów,
„City of New York“ .
na zachód od Ziem i Enderby. Obszary te ogłoszono za posiadłości Norwegji i nazwano Ziem ią M aud. K ontynuując swoją
podróż wśród lodów, „N orw egja“ dotarła wreszcie do 7 1 0 26’ południowej szerokości i 14 0 58'
wschodniej długości, gdzie została zatrzymana przez zwartą masę lodową. T u R iiser Larsen
znów odbył kilka lotów, odkrywając w dniach 18 — 20 lutego na północ od Ziem i Coatsów
nowe tereny, które otrzymały nazwę Ziem i M arty. Poczynając do 19-go listopada 1930 roku
do 17-go lutego 19 3 1 roku „N o rw egja“ odbyła bardzo trudną podróż naokoło całej Antark
tydy, t. j. przebyła przestrzeń, liczącą 15.000 mil angielskich. M iała ona głównie za zadanie
wyjaśnić, jak się przedstawia ilość i rozmieszczenie wielorybów na tych wodach w czasie jednego
sezonu. Ponadto miała ona na celu dokładniejsze zbadanie obszarów, znajdujących się między
Ziem ią M aud a Ziem ią M arty. W ykonanie tego zadania powierzono lotnikowi Riiserow i Larsenow i,
który po raz drugi przybył na wody antarktyczne na norweskim statku w ielorybniczym na po
czątku 19 3 1 roku. Na pokładzie statku znajdowały się dwa samoloty. Badając wzmiankowane
obszary, odkrył on między 70° 30’ a 68° 40' południowej szerokości nową krainę Antarktydy,
nazywając ją Ziem ią Ranghildy. Ziem ię tę włączono do posiadłości N orw egji. W latach 19 29— 30
prowadziła badania brytyjsko-australijsko-nowozelandzka wyprawa pod ogólnem kierownictwem
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znanego badacza M awsona. Również i w tej
w yprawie posługiwano się samolotami dla ce
lów wywiadowczo-badawczych. W rezultacie
w yprawa ta zebrała wiele nowych danych z za
kresu oceanografji, meteorologii i geologji A n
tarktydy. W roku 19 3 1 M awson znów udaje się
na nową wyprawę, tym razem jednak rozpo
czyna swą pracę nie z zachodu, jak w ubie
głym roku, lecz ze wschodu, od strony Tasm anji. W ypraw a M awsona odkryła nieznaną do
tąd część Antarktydy, dając jej miano Ziemi
M ac Robertsona. Obecnie od roku 19 34 od
bywa się nowa w yprawa am erykańska pod do
wództwem R . Byrda. Sądząc z doniesień, do
konała ona wielu nowych i ciekawych prac
i przyniosła wiele nieznanych szczegółów
o konfiguracji i rzeźbie powierzchni Antarktydy.
W początkach X I X wieku budzi się zainte
resowanie do krajów Dalekiej Północy, które po
niepowodzeniach badań w X V I I I w. zanika na
wiele lat. N ow ą epokę polarnych w ypraw roz
poczyna tam francuski uczony Pierre M aupertuis,
Bernt Balchen.
k tó 
ry na zlecenie francuskiej Akadem ji N auk udaje
się w roku 17 3 6 na północ Szw ecji i Laplandji.
W yprawa ta w łaściwie nie miała żadnych geograficz
nych celów, związanych z krajami podbiegunowemi,
lecz była poświęcona głównie wyjaśnieniu kwestji
sweroidalności ziemi. Naogół więc można stwierdzić,
że wiek X V I I I i początki X I X stulecia niewiele
przyczyniły się do poznania krajów i mórz podbie
gunowych. Po zakończeniu wojen napoleońskich eks
pansja polityczna i handlowa A n glji nabiera nowych
sił. W związku z tem budzi się większe zainteresowa
nie do szukania nowych dróg i m ożliwości dla swego
rosnącego przem ysłu. W ówczas ponownie zjawia się
spraw a polarna i odżywa dążność do odszukania
przejścia zachodnio-północnego. D la nowych w ypraw
duże znaczenie m iały doświadczenia poławiaczy wielo
rybów , a przedewszystkiem W illiama Scoresby’ego
(17 8 9 — 18 57), który dzięki licznym podróżom na w o
dach polarnych stał się jednym z wybitniejszych znaw
ców oceanografji w ow ych czasach. Żeglując wzdłuż
brzegów G renlandji, dotarł on dnia 24 maja 1806
Lawrence Gould.
roku do 8 i° 30’ północnej szerokości i 19 0 wschod-
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„Floyd Bennett“ .

niej długości, spotykając bardzo mało pływających lodów. Tw ierdził on, że prawdopo
dobnie do samego bieguna północnego ciągnie się lodowe pole, a więc możliwe do po
konania bez większych trudności. M yśl Scoresby’ego znalazła wielkiego zwolennika
w osobie znanego podróżnika J . Barrowa. Rozw inął on ją w książce, poświęconej historji
polarnych odkryć geograficznych, która ukazała się w roku 18 18 . Również dzięki staraniom
Barrowa wyznaczono premję w wysokości 20.000 funtów szterlingów za odszukanie przejścia
północno-zachodniego. Wkrótce potem udają się na wody polarne na poszukiwania tego przejścia
John Ross i W illiam Edw ard Parry. Pierw szy dotarł w 18 18 roku szczęśliwie i bez większych
trudności do cieśniny Lancastera. M im o pomyślnego przebiegu w yprawy, zupełnie nieoczekiwanie
dla wszystkich towarzyszy dał rozkaz powrotu, co wywołało wielkie niezadowolenie w sferach
rządowych. W następnym roku wysłano nową wyprawę pod dowództwem Parry'ego, która prze
szła 4-go września 18 19 roku przez cieśninę Lancaster i następnie dotarła do zatoki M elville.
20 września lody uniemożliwiły wyprawie dalszą drogę na zachód, wobec czego trzeba było
przezimować na południu w yspy M elville’a. Dopiero po dziesięciu miesiącach okręty wydostały
się z lodów i Parry w yruszył na nowe badania, przeszedł wzdłuż brzegów w yspy M elville’a
i osiągnął jej północną część. Dalsza droga była zamknięta lodami, zmuszony więc był zawrócić
do Anglji. W latach 1 8 2 1 — 1824 ponownie wysłano P arry ’ego, lecz mimo znacznych wysiłków
przejścia nie udało mu się odszukać. W roku 18 27 P arry udaje się na Szpicbergen, a stąd próbuje
dotrzeć do bieguna przy pom ocy łodzi na saniach. Osiągnąwszy 82° 4 5 ’ północnej szerokości,
zmuszony był powrócić, nie wypełniwszy swego zamiaru. W nową podróż w yrusza w roku 1829
Ross na parostatku, wyekwipowanym przez fabrykanta F . Bootha. W tej podróży R oss spędził
pięć lat, gdyż wyprawa została uwięziona w lodach i musiała spędzić wśród nich kilka lat, statek
zaś uległ zgnieceniu. Ross w yruszył w powrotną drogę na łodziach i dotarł szczęśliwie do cieśniny
Lancestera, gdzie napotkany statek zabrał członków w ypraw y na pokład i dowiózł do ojczyzny
w 18 33 roku. W yprawa ta wykazała, że można przejść wzdłuż Am eryki drogą północno-zachodnią
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tylko pod warunkiem kilkakrotnego zatrzym ywania się na zimę. Ponadto doprowadziła ona do
odkrycia części lądu, wysuniętego półwyspowo daleko na północ. N a cześć organizatora w yprawy
ziemię nowo odkrytą nazwano „Boothia F e lix “ . Bratanek kierownika w ypraw y Jam es Ross
ustalił po odbytych saniami wycieczkach dokładne położenie północnego bieguna magnetycznego.
Anglja interesowała się nietylko możliwościami omawianego przejścia, ale również i ukształ
towaniem północnych wybrzeży K anady. W tym celu zlecono Johnow i Franklinow i (176 8 —
1847) udać się do zatoki Hudsona, aby stąd skierował się drogą lądową na północ i dokładnie
zbadał położenie brzegów, rzek, zatok, w ysp i przylądków . We wrześniu 18 19 roku Franklin
razem z botanikiem i lekarzem Richardsonem , oraz oficeram i m arynarki Hoodem i Backem ,
udaje się na badania w obranym kierunku. Zw iedzają oni w ybrzeża Am eryki od ujścia rzeki
M iedzianej aż do przylądka Turnagain. 18 sierpnia 18 20 roku kończące się zapasy prowjantów zm usiły ich do odwrotu, aby przed nastaniem zim y zdążyć do fortu Enterprise. Powrót ten
był straszliw y i związany z okropnemi cierpieniam i. Cierpieli oni z powodu m rozów, a jeszcze bar
dziej z powodu głodu. G d y wszystkie zapasy w yczerpały się, karm ili się mchem, kawałkami skóry,
obuw iem . W iększość członków w ypraw y zginęła, dwóch um arło z wycieńczenia, pięciu za-
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Pierre Maupertuis.

John Franklin.

marzło w drodze, dwóch zjedli Indjanie, a jeden został zabity. W śród tych, co zginęli, był również
Hood. Pozostało zaledwie pięciu, którzy w maju 18 22 roku powrócili do Anglji.
M im o pierwszych niepowodzeń i straszliwych cierpień, nieustraszony Franklin ponownie
przystępuje w roku 1825 do wykonania dawnego planu. T y m razem udaje się on wraz Z doktorem
Richardsonem i Backem do Nowego Jorku, a stąd kieruje się na północ do jeziora Niedźwiedziego,
gdzie założyli fort Franklina i spędzili zimę. Latem 1826 roku puścili się wdół rzeki Mackenzie
aż do jej ujścia. T u wyprawa podzieliła się na dwie części:
Franklin i Back wyruszyli łodzią wzdłuż wybrzeża na za- <
chód, a Richardson z oficerem K endallem na wschód od
ujścia rzeki Miedzianej. Franklin szczęśliwie dociera do R e
turn Reef, a Richardson do ujścia rzeki M iedzianej. We
wrześniu obie partje spotkały się w Forcie Franklina, gdzie
znowu spędziły zimę. W lutym 18 27 roku skierowali się
przez N ow y Jork do Anglji. W yprawa ta dokonała w iel
kiego dzieła. Aczkolwiek nie odkryła ona przejścia północ
no-zachodniego, jednak zbadała olbrzym ie nieznane ob
szary, zebrała wiele wiadomości geograficznych i etnogra
ficznych o Eskimosach, zaludniających polarną Am erykę.
Po powrocie z podróży Franklin został wkrótce miano
wany gubernatorem Tasm anji. W 1845 roku rząd angielski
ponownie wystąpił z zamiarem wznowienia poszukiwania
przejścia północno-zachodniego. Dowiedziawszy się o tem,
6o-cio letni wówczas Franklin zaproponował swe usługi,
które zostały przyjęte. Franklin objął dowództwo nowej
John Ross.

GEOG RAF J A J A K O

R. Mac Clure.

NAUKA

w yprawy. 19 maja
dwa okręty „E re b u s“
i „ T e r r o r “ , na czele
których stali kapita
nowie F . Crozier i J.
Fitzjam es, odpłynęły
od wybrzeży Anglji.
26 listopada z zatoki
M elville’a
nadeszła
od nich ostatnia w ia
domość. N a podsta
wie późniejszych ba
dań i odnalezionych
rzeczy, należących do
członków w ypraw y,
jQS F ran fclina i j egG
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towarzyszy przedsta
wiał się następująco: O kręty w ypraw y przeszły cieśninę Lancasterską, następnie oplynęły Zie
mię K sięcia W alji, a później na 70° północnej szerokości i 98° 23' wschodniej długości zostały
uwięzione przez lody. Franklin spędził pierwszą zimę w bardzo ciężkich warunkach i w czerwcu
1847 roku um arł. W ówczas dowództwo objął Crozier i z nastaniem następnej zim y postanowił
porzucić uwięzione okręty. B yło to 26-go kwietnia 1848 roku. Ze 129 oficerów i m arynarzy,
którzy wchodzili w skład w ypraw y, pozostało wówczas przy życiu jeszcze 105 osób. Pozostali
udali się na południe, dotarli na ląd, gdzie jednak większość ich zginęła z głodu. Są nawet pewne
przypuszczenia, że odżywiano się ciałami zm arłych towarzyszy. Tak ciężkich warunków nikt nie
w ytrzym ał i prawdopodobnie w latach 1848— 49
w szyscy zginęli w strasznych cierpieniach.
G d y do końca roku 1846 nie otrzymano żadnych
wiadomości od Franklina, zaczęto się jego losem
mocno niepokoić. Pierw szy rozpoczyna akcję ratun
kową stary badacz polarny Jam es Ross. W roku
1848 rząd angielski zorganizował trzy w ypraw y ra
townicze. Jed na z nich miała się udać pod kierow
nictwem Richardsona i J . Raego drogą lądową, druga
Z K ellettem i M oorem na czele udała się przez cie
śninę Beringa, a trzecią dowodził sam Ross, udając
się szlakiem P arry ’ego, którym zamierzał iść zaginiony
Franklin. Po długich poszukiwaniach w ypraw y te nie
odnalazły żadnych śladów Franklina, wobec czego
pow róciły do Anglji. N iezrażony niepowodzeniem
rząd angielski postanowił kontynuować poszukiwa
nia i w yznaczył Za ocalenie Franklina nagrodę
w sumie 20.000 funtów szterlingów, a połowę tej
sum y za dostarczenie wiarogodnych wiadomości
o
jego losie. W tym sam ym czasie żona zaginio
wyznaczyła 3.000 funtów szterlingów temu, kto doJ. R. Bellot.
starczy wiadomości o losie jej męża. W roku 1850
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Wyprawa E. K . Kane a.

udają się na poszukiwania
zaginionych 14 statków, przy
pomocy których postano
wiono
dokładnie
zbadać
wszystkie zakątki polarnej
Am eryki. W latach 18 5 2 —
18 5 3 w yruszyły na północ
jeszcze inne w yprawy, jed
nakże żadnej z nich nie udało
się odszukać śladów Franklina. Z tych licznych wypraw
najbardziej
zasługuje
na
uwagę wyprawa R . M ac Clure'a i R . Collinsona. W ypra
wa ta udała się na dwóch
statkach „E n terp ries“ i „ In 
vestigator“ przez cieśninę
Beringa na wody oceanu Lodowatego. Statek M ac Clu-

re’a został wkrótce uwięzio
ny przez lody i musiał zatrzymać się na zimę wpobliżu kanału księcia W alji. Dokonując
w zimie 1850 roku częstych wycieczek saniami, zbadał on, że kanał ten łączy się z cieśniną M alville’a. W ten sposób odkrył owo słynne, a tak długo poszukiwane przejście północno-zachodnie.
M ac Clure jeszcze dwie zimy spędził uwięziony przez lody. Jego położenie stało się bardzo groźne.
W roku 18 52 decyduje się dowódca na przetransportowanie najbardziej chorych na południe,
lub na wschód, a tylko najzdrowszych pozostawić na statku. K ied y przystąpiono do wykonania
tego planu, nadeszła upragniona pomoc w postaci ratowniczej w ypraw y kapitana Kolletta.
Tajem nica losów Franklina i jego towarzyszy wciąż jeszcze nie była rozwiązana. W roku 1854
kierownik specjalnej w ypraw y, J . Rae, przedostał się daleko na północ i zdobył od Eskim osów
pewne wiadomości, że załoga okrętu, udając się na południe, poniosła ciężkie straty. M im o to,
że nadzieje uratowania Franklina spadły prawie do zera, rząd angielski wysłał jeszcze jedną wyprawę
pod kierownictwem Anderse
na i Stewarta, która również
skończyła się bez żadnych po
zytywnych wyników. Nawet
i teraz żona Franklina, wciąż
jeszcze łudząca się nadzieją
odszukania rozbitków, wła
snym kosztem wysłała na po
szukiwanie statek „ F o x “ pod
kierownictwem F . L . M c.
Clintocka. Po dwuletnich w ę
drówkach wytrw ały ten po
dróżnik odszukał szereg do
kumentów i relikwij, do
tyczących w ypraw y FrankliPogrzeb kapitana Halla.
na, które pozwoliły odtwo
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rzyć w ogólnych zarysach przebieg tragicznych w y
padków.
Liczn e w ypraw y ratownicze wysyłała przedewszystkiem A nglja, wydając na ten cel przeszło 2.000.000 fun 
tów szterlingów. Pozatem wielką troskę o los Franklina
okazały Stany Zjednoczone. Jedna z pierwszych w ypraw
am erykańskich wyruszyła pod dowództwem kapitana
E. A . Inglefielda. Dociera ona do 78° 28’ północnej sze
rokości, lecz, poza szeregiem nowych wiadomości geo
graficznych, do rozwiązania tajem nicy Franklina nic nie
wniosła. O fiarą tej w ypraw y padł m łody i energiczny
marynarz francuski J . R . Bellot, który dokonał szeregu
cennych prac i odkryć geograficznych. Pogrążona w roz
paczy żona Franklina wystosowała odezwę do am erykań
skiego narodu, w zywając go do wzięcia udziału w poszu
kiwaniach zaginionego podróżnika. Prezes Towarzystw a
Geograficznego, bogaty kupiec H enry G rinnell, w odpo
wiedzi na to wezwanie zaofiarował dwa dobrze w yposa
żone statki — „R e sc u e “ i „A d v a n c e“ , które w yruszyły pod
dowództwem de Havena i G riffith a z N owego Jo rku 23-go
maja 18 50 roku. W ypraw a ta okazała się bezowocną, lecz
mimo to G rinnell zorganizował drugą w yprawę pod do
wództwem dr. E . K . K an e'a (18 20 — 1857). B y ł to nadzw y
czaj dzielny i energiczny człowiek. N a statku „A d van ce“
Fryderyk Schwatka.
udał się on w podróż 30-go maja na północ. P o dotarciu
do 78° 4 5' północnej szerokości, statek m usiał wskutek lodów zatrzymać się na zim owy postój.
K ane odbył latem szereg w ycieczek; przeszedł zamarzniętą cieśninę Sm itha, zm ierzył olbrzym i
lodowiec Hum boldta i osiągnął 14-go czerwca 18 54 roku 8o° 10 ' północnej szerokości. Po na
dejściu drugiej zim y, w czasie której większość uczestników w ypraw y zachorowała na szkorbut,
K ane postanawia zbudować łodzie, na których zamierzał dotrzeć do ludzkich osiedli na po
łudniu. Po osiemdziesięciu czterech dniach niesłabnących wysiłków dotarli podróżnicy do
duńskich osiedli w G renlandji, skąd już w październiku 18 57
roku p rzybyli do N ow ego Jo rku . W kilka lat później udaje się
na północ dr. J . J . H ayes ( 18 3 2 — 18 8 1) na statku „U n ited
States“ . W ypraw a ta nie miała pom yślnego przebiegu, gdyż,
walcząc nieustannie z wiatram i i pływającem i lodam i, zmuszona
była zatrzym ać się na zim owy postój we fiordach Foulke. Stąd
przy pom ocy sani, zaprzężonych w psy, a częściowo pieszo,
dotarł H ayes w towarzystwie swego sekretarza K n orra do
8o° 1 1 ' północnej szerokości. D roga dalsza była tak trudna, że
zmuszony był wracać do m iejsca postoju statku. W obec tego,
że statek był poważnie uszkodzony, trzeba było przerwać dalsze
badania i pośpiesznie skierować się w drogę powrotną. W ojna
domowa, która w ybuchła w tym czasie, przeszkodziła Stanom
Zjednoczonym w organizowaniu dalszych w ypraw ratowni
czych. Dopiero w roku 18 7 1 zorganizowano nową w ypraw ę pod
kierownictwem niezwykle energicznego i doświadczonego znawcy
Geogr. powsz.
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Juljusz Payer.

północy kapitana Charlesa Halla ( 1 8 2 1 — 18 7 1) ;
jego pomocnikiem został przyrodnik dr. E . Bessels.
Pierwsze tygodnie m inęły szczęśliwie i statek
„P o la ris" bez żadnych trudności posuwał się na
północ. W końcu sierpnia pojaw iły się gęste
m gły i lody, utrudniające dalszą podróż. W tym
czasie odkryto nową w yspę, nazwaną ziemią
Halla. W początkach września „P o la ris“ nie mógł
już posuwać się naprzód, gdyż zwarte lody za
grodziły mu drogę. Zatrzym aw szy się na zimę,
Hall niejednokrotnie udawał się na badawcze
wycieczki. Po powrocie z jednej z takich w y
cieczek ciężko zachorował nerwowo, stracił zm y
sły i zmarł 7-go listopada, odzyskawszy świado
mość przed samą śmiercią. K om endę objął kapi
tan Buddington, który zarządził w sierpniu 18 72
roku odwrót. W obec ponownego uwięzienia statku
przez lody, załoga wraz z kapitanem Tysonem
przeszła ze statku na lód. W pewnym momencie
lód, na który przedostała się ta część załogi w sile
19
ludzi, pękł i odniósł ich na
niowi. Po 168 dniach zmagania się z niebezpie
czeństwami tułacze na krze lodowej zostali ura
towani przez przypadkowo przechodzący statek
„T ig re s s“ na szerokości N owej Funlandji. Pozostała część załogi na statku „P o la ris“ również nie
z g in ę ła .

Z części statku zbudowano zimowe schronisko, w którem spędzono zimę. Z nastaniem wiosny zrobiono łodzie
i skierowano się na południe; w czerwcu 18 73 roku roz
bitków zabrano na pokład szkockiego statku wielorybniczego „R aven scraig“ .
G d y przekonano się, że cala franklinowska wyprawa
zaginęła, postanowiono wznowić poszukiwania szczątków
i pamiętników po tym wielkim męczenniku wiedzy geo
graficznej. Ostatnią wyprawę zorganizowało Am erykań
skie Towarzystwo Geograficzne sumptem znanego kupca
M orrisona. N a czele tej w ypraw y stanął oficer marynarki
Fryderyk Schwatka, pochodzenia polskiego; w skład jej
w eszli: artysta malarz W. Kluczek (Czech), dzienni
karz W. G ilder, F . M elm us i Eskimos Joe Eberbieng.
W yprawa Schwatki wyróżniła się z pośród innych w y
praw do bieguna tem, że w yruszyła nie na statku, lecz
saniami. W łaściwa wyprawa rozpoczęła się dopiero po
wylądowaniu w zatoce Hudsona wpobliżu w yspy D epot
dnia 9 sierpnia 1878 roku, gdzie miała pozostać przez
całe lato i zimę celem oswojenia się z klimatem, wyszu-

Adolf Nordenskjold.
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kania przewodników i nabycia psów.
D nia 1 kwietnia 1879 roku wyprawa
w yruszyła w kierunku ziemi W il
helma, a 12-g o czerwca była już
u przylądka Herschla, skąd ruszyła
w drogę, po której szli towarzysze
Franklina. Przeszukano wszystkie za
toki, ujścia rzek, każdy kamień. Idąc
w tym kierunku, znaleziono wiele
szkieletów ludzkich, wiele relikwij,
dotyczących tej nieszczęśliwej w y
praw y, lecz nie odnaleziono ani żad
nych pam iętników, ani dokumentów.
Z końcem września założono obozo
wisko, oczekując dogodnej pory dla
rozpoczęcia odwrotu, który nastąpił
i-go listopada. Po szczęśliwem do
tarciu do zatoki Hudsona, całą w y
prawę zabrał okręt, który w ycień
czonych i w ygłodniałych odwiózł do
ojczyzny. W ypraw ą Schw atki zamyka
się długi łańcuch w ypraw franklinowskich, których wysłano w tym
okresie około 100 z różnych państw
świata. Chociaż w ypraw y te nie oca
liły rozbitków, to jednak wykazały
G . W. de Long.
wiele ofiarności i poświęcenia, a pod
względem geograficznym odegrały
bardzo wielką rolę, gdyż zebrały olbrzym ie wiadomości o zupełnie nieznanych lub mało zba
danych obszarach Dalekiej Północy.
W roku 18 75 rząd angielski w ysłał na dwóch statkach „A le rt“ i „D isc o v e ry “ wyprawę pod do
wództwem kapitana G . S . N aresa i H . F . Stephensona. „D isc o v e ry “ m usiał zatrzym ać się na zimę
w zatoce L a d y Franklin, a N ares na statku „A le rt“ dotarł znacznie dalej na północ i został zatrzy
many przez lody pod 82° 24 ' północnej szerokości. Z obu zim owych postojów członkowie załogi
odbywali liczne w ycieczki saniami dla zbadania ziemi G ranta na zachodzie, ziemi H alla na wscho
dzie i kanału Robinsona. Porucznik A ldrich, idąc brzegiem ziemi G ranta, dotarł na saniach do
północnych jej krańców, oficerowie M arkham i Parr dotarli do 83° 20', był to najbardziej pół
nocny punkt, osiągnięty wówczas przez człowieka, W obec niemożności dotarcia do bieguna,
oba okręty pow róciły do Irlandji.
Po dziesięcioletniej przerwie Stany Zjednoczone znów rozpoczynają badania krajów pod
biegunow ych, w ysyłając pod kierownictwem A . W . G reely doskonale wyposażoną w yprawę.
Statek „P ro te u s“ opuścił dnia 7 lipca 18 8 1 roku port S t. Jo h n na N ow ej Funlandji i, kierując się
na północ, zatrzym ał się na postój zim owy dopiero pod 82° północnej szerokości. G reely, człowiek
żelaznej w oli i czynu, natychmiast rozpoczął przygotowania do w ypraw na saniach, aby zdobyć
dla swego kraju pierwszeństwo w podboju Dalekiej Północy. W ypraw y te dały najkorzystniejsze
w yniki, gdyż porucznik J . Leckw ood dotarł do 83° 30 ’ północnej szerokości. D alsze posuwanie
się na północ zostało powstrzym ane, gdyż statki, które m iały dostarczyć św ieżych prow jantów ,
24
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nie m ogły przedrzeć się przez barjerę lodową. Z a
łoga przetrwała wśród lodów prawie trzy lata, aż
do roku 18 8 3, kiedy to zdecydowała się przerwać
oczekiwanie na statki i wrócić piechotą na południe.
W obec trudności drogi powrotnej, członkowie w y
prawy musieli zatrzymać się na przylądku Sabina na
zim owy postój. B yła to straszliwa zima, podczas
której umarło z głodu i wycieńczenia 18 osób. Po
zostało przy życiu z całej w ypraw y tylko siedem
osób, lecz i ich stan był bardzo ciężki. W tej ciężkiej
chwili przybył w ysłany na pomoc okręt, któremu
udało się uratować życie pozostałych. Ponieważ na
statku zmarł jeszcze jeden członek w ypraw y, więc
do ojczyzny powróciło tylko sześciu.
W prawdzie w ypraw y te odkryły przejście pół
nocno-zachodnie, to jednak okazało się, że nie może
być ono wyzyskane dla celów regularnej morskiej
komunikacji. W obec tego ponownie zaczęto intere
sować się kwestją odszukania przejścia północno-

G. Melville.

wschodniego. Trzeba zaznaczyć, że rosyj
scy żeglarze w X V I I i X V I I I wieku po
wielu trudnych podróżach zbadali prawie
całe rozległe wybrzeże A zji północnej i czę
ściowo rozwiązali tę kwestję, która ongi tak
silnie interesowała Anglję i Holandję. Na
początku X I X wieku Rosja znów zwraca
uwagę na północne wody i w ysyła szereg
w ypraw, jak np. W rangla, Litkego, Pachtusowa i innych. W ypraw y te przyniosły wiel
kie zdobycze geograficzne, lecz nie roz
wiązały zagadnienia, czy istnieją możliwości
wyzyskania północno-wschodniego przej
ścia. W roku 1870 znany rosyjski rewolu
cjonista i geolog Piotr Kropotkin wystąpił
Z wielkim projektem w ypraw y polarnej. Je d 
nakże rząd rosyjski nie reagował na ten
projekt. Ideą K ropotkina zainteresowano
się w A ustrji, gdzie zorganizowano pierw 
szą austrjacką wyprawę, na czele której sta
nęli J . Payer i K . W eyprecht. W yprawa w y
ruszyła na statku „Is b jó rn “ w roku 18 7 1 do
Szpicbergen i i-go września dotarła mo-

Fridtjof Nansen.
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rzem do szerokości 78o 4 3'. Osiągnięcie tej szero
kości zachęciło austrjackich uczonych do konty
nuowania dalszych prób na północnych obsza
rach biegunowych. Spraw ą tą zainteresował się
bogaty protektor badań naukowych, hr. J . N . W il
czek, który pokrył poważną część wydatków w ye
kwipowania okrętu „T e g etth o f“ , na którym miała
się udać nowa wyprawa polarna pod kierunkiem
Payera i W eyprechta. Instrukcja i plan tej w y
praw y zostały opracowane głównie na podstawie
wskazówek wielkiego entuzjasty badań polarnych,
Augusta Peterm anna, celem zaś głównym było
zbadanie obszarów, leżących na północ od Syberji. D nia 14 lipca 18 7 2 roku „T e g e tth o f" od
płynął z portu Trom só, mając ekwipunek na trzy
lata. Przebyw szy w śród lodów dwa lata, w yprawa
musiała porzucić statek, który zatonął wśród lo
dów. A ustrjacy ruszyli w drogę powrotną ło
dziami, a dnia 16 sierpnia 1874 roku spotkali
około Nowej Ziem i rosyjski statek handlowy,
który ich zabrał na pokład i przywiózł do Warde.
N ajwiększą zasługą tej w ypraw y było odkrycie
Ziem i Franciszka Józefa. U czestnik tej w ypraw y
W eyprecht wygłosił referat, w którym stanął na
stanowisku, że dla poznania polarnych obszarów
Salomon August Andrée,
powinien być przedewszystkiem stw orzony łań 
cuch stacyj podbiegunowych, które będą prowadzić stale i planowe obserwacje. M yśl ta została
uskuteczniona dopiero po śm ierci W eyprechta w latach 18 8 2— 83, kiedy to kilka państw przystą
piło do założenia 15 stacyj w różnych podbiegunowych punktach.
W roku 18 7 3 bogaty i przedsiębiorczy kupiec rosyjski Sidorow ogłosił nagrodę w sumie
14.000 rubli dla tego, kto dotrze drogą wodną z morza Białego do ujścia rzeki Jenisiej. W 1876
roku Anglik J . W iggins, zabrawszy ze sobą 17 0 tonn ładunku, szczęśliwie dotarł nietylko do ujścia
Jenisieju, lecz przeszedł wgórę tej rzeki 1.000 km. W 18 75 i 1876
roku szwedzki uczony A d o lf E ryk N ordenskjóld odbył podróż Zu
pełnie pom yślnie do Jen isieju i powrócił do Trom só w ciągu tego
samego roku. T o powodzenie N ordenskjólda ośm ieliło go do zrea
lizowania śmiałego planu przejścia z oceanu Atlantyckiego wzdłuż
w ybrzeży syberyjskich do oceanu W ielkiego. Dzięki poparciu
króla szwedzkiego Oskara I I , bogatego szwedzkiego kupca Dicksona i rosyjskiego przem ysłowca A . M . Sibiriakow a, którzy dali
potrzebne środki materjalne, plan tej w ypraw y został zrealizowany
w bardzo krótkim czasie. 22 czerwca 18 78 roku statek „V e g a "
odpłynął w swoją znakomitą podróż. Po opłynięciu bez żadnych
przeszkód przylądka Czeluskin, statek zwycięsko posuwał się wśród
lodów wzdłuż północnych brzegów A zji. W krótce jednak nastą
piły silne m rozy i statek, który znajdował się zaledwie o kilka mil
Nils Strindberg.
od cieśniny Beringa, został otoczony przez lody. W śród tych lodów
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wyprawa spędziła 300 dni, prowadząc obserwacje meteorolo
giczne, zbierając na brzegach półwyspu Czukotskiego okazy
flory syberyjskiej i zapoznając się z życiem Czukczów. 18
lipca 1879 roku „V e g a “ uwolniła się ze swej lodowej więzi
i ruszyła dalej na wschód, a w dwa dni później dotarła do
cieśniny Beringa. 24 kwietnia 1880 roku „V e g a “ przybyła
do Sztokholm u, gdzie Nordenskjóld i w szyscy jego towarzy
sze zostali entuzjastycznie powitani. N ajw iększym trium fem
szwedzkiego uczonego było rozwiązanie kwestji, zajmującej
um ysły ludzkie przez całe stulecia. U stalony został fakt, że
północno-wschodnie przejście istnieje i może być w pewnych
granicach wyzyskane dla celów handlowych i komunikacyj
nych.
Knut Fraenkel.
W okresie, gdy wyprawa N ordenskjólda była zatrzymana
przez lody i nie mogła przesłać o sobie wiadomości, po
stanowiono wysłać jej pomoc. N a wiosnę 1879 roku A . M . Sibiriakow w ysłał na odszu
kanie w yprawy specjalny statek, który u brzegów Japonji uległ awarji i nie mógł wykonać
swego zadania. Również w tym samym czasie Gordon Bennett, w ydawca gazety „N e w Y ork
H erald“ , zorganizował wyprawę ratowniczą, w ysyłając przez cieśninę Beringa statek „Je a n 
nette“ pod dowództwem kapitana G . W . de Longa. Z początkiem sierpnia „Jean n ette“ poszukiwała
w cieśninie Beringa wyprawę Nordenskjólda i tu dowiedziała się, że przed dwoma tygodniam i
udała się ona na południe. W ówczas de Lon g udał się w dalszą podróż na północ, odkrywając
trzy nowe w ysp y: Jeannettę, Henrietę i Bennetta, nazwane obecnie archipelagiem de Longa.
Wkrótce jednakże nastąpiła surowa zima i statek został uwięziony przez lody. W przeciągu
2 1 miesięcy „Jean nette“ była obezwładniona, prądy i w iatry gnały ją na północo-zachód, aż
wreszcie nie wytrzym ała naporu lodów i zatonęła. Załoga zmuszona była ratować się na trzech
łodziach. Straszliwa burza rozłączyła łodzie; jedna z nich przepadła bez śladu, ginąc prawdopo
dobnie w nurtach szalejących fal,
a dwie dotarły do ujścia Len y.
Lecz i tu, nie mając ani dokład
nej m apy, ani dostatecznej ilo
ści żywności, większość urato
wanych zginęła w straszliwych
cierpieniach z głodu i chłodu,
a wśród nich i sam dowódca de
Lon g. Uratowała się jedynie łódź,
którą prowadził inżynier M el
ville. Dotarł on po wielu trudach
do ludzkiego osiedla, gdzie zna
lazł Z towarzyszami ocalenie.
M elville natychmiast zorganizo
wał wyprawę ratowniczą i w mar
cu 1882 roku odszukał jedynie
skostniałe trupy swych byłych
towarzyszy.
W tym sam ym mniej więcej
czasie na polu badań geograficz

Odlot „O rła".
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nych w ystępuje piękna postać
wielkiego uczonego, badacza
i filantropa — Fridtjofa N an 
sena ( 1 8 6 1— 1930), którego nie
dawna śm ierć okryła żałobą cały
świat naukowy. U rodził się on
w C hristjanji w roku 18 6 1. Od
wczesnej już młodości pocią
gały go nieznane, dalekie krainy
północy. W roku 1882 postano
wił wypróbow ać swoją w ytrzy
małość, wsiadł na statek wielorybniczy i odbył kampanję
poławiaczy pom iędzy Szpicbergen i G renlandją. W sześć
lat potem w towarzystwie pię
„Orzeł“ po wylądowaniu.
ciu kolegów przebyw a on od
wschodu na zachód Grenlandję w czasie silnych mrozów, wynoszących 40— 50" poniżej zera.
B yła to jedna z najśm ielszych i najdonioślejszych w ypraw, jakie dokonano w krajach arktycznych.
Odszukał on wówczas szczątki okrętu , Jea n n e tte ". Okręt ten rozbił się gdzieś u wybrzeży Syb erji,
a następnie został odniesiony na północ G renlandji. W skazywało to na istnienie wielkiego prądu
polarnego. Pod w pływem tego odkrycia Nansen opracował plan odbycia podróży na statku,
uwięzionym przez ławicę lodową, a niesionym na podobieństwo tratwy. Z pomocą kilku przy
jaciół Nansen obm yślił i zbudował dziwaczny statek, któremu dał nazwę „ F r a m “ . 25 czerwca
1893 roku Nansen w yruszył w drogę w towarzystwie Sverdrupa, Johansena i dziesięciu innych
osób, stanowiących załogę statku. Bez żadnych przygód „ F r a m “ minął przylądek Czeluskina
i, nie dochodząc do w ysp N ow osyberyjskich, skręcił na północ. Z nastaniem zim y lody zacisnęły
się naokoło okrętu i 25-go września pod 78° 50’ północnej szerokości „ F ra m " został uwięziony.
Poczęto teraz wraz Z lodami
zbaczać ku pólnoco-zachodowi,
jak to przewidywał Nansen.
W ten sposób m inęły dwa lata.
Codziennie stwierdzano stop
niowe posuwanie się o kilka
minut w kierunku północy.
Tym czasem urządzono sobie
jakoś życie na pokładzie. Ł o 
wiono foki w przeręblach, za
bijano ptaki morskie lub białe
niedźwiedzie, które w ałęsały się
wpobliżu okrętu. Pod 84° 4 ’
szerokości północnej sprzyjają
cy prąd zdawał się nagle zmie
niać kierunek. 14 marca 1895
roku Nansen postanowił opu
ścić statek, oddał dowództwo
Resztki wyprawy Andrće’go, odkryte przez załogę statku „Isbjórn“ .
Sverdrupow i, a sam udał się
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w towarzystwie Johansena
w kierunku północnym , aby
jak najbliżej podejść do bie
guna. Podróż po lodzie była
nadzwyczaj uciążliwa, a po
trzytygodniowej
wędrówce
stwierdzono szerokość 86° 1 3 '.
Tak daleko nie posunął się
przed Nansenem nikt, lecz,
mimo że do bieguna pozosta
ło tylko 420 km, m usiał on za
wrócić. Po wielu trudach
Nansen z Johansenem dotarli
do ziemi Franciszka Józefa.
Ponieważ nadchodziła surowa
zima, więc w ybudowali sobie
schronisko
wśród
lodów,
w którem zmuszeni byli prze
być od 28 września 1895 roku do 19 maja 1896 roku. Następnie ruszyli na południe i wkrótce
natknęli się na angielskiego podróżnika Jacksona, który spędził tam dwie zim y i oczekiwał na
statek. Niebawem przybył statek „W in dw ard“ i zabrał ich do ojczyzny. „ F r a m “ został odniesiony
prądem prawie do 86° północnej szerokości, a następnie został zepchnięty na południe. Od
80szerokości
posuwał się już „ F r a m “ bez żadnych przeszkód w kierunku N orw egji, dokąd
przybył 20-go sierpnia 1896 roku. Pod względem
naukowym podróż Nansena miała bardzo donio
słe znaczenie, w ykryła szereg ważnych faktów, do
tyczących Arktyku. D o najgłówniejszych rezulta
tów należy zaliczyć ustalenie faktu, że ocean L od o
waty nie jest płytkiem , lecz stosunkowo głębokiem
morzem, w którem istnieje życie prawie do sa
mego bieguna. Ponadto dokonano badania nad
prądami morskiemi, temperaturą i gęstością wody
morskiej, magnetyzmem ziemskim, odkryto nowe
w yspy.
W ślady Nansena wstępuje książę Abruzzów,
L udw ik Sabaudzki, który wyruszył na statku
„S tella P olare“ . W wyprawie tej wzięli udział w ło
scy oficerowie Cagni i Querini, lekarz Cavalli
i czterech alpinistów, załoga zaś składała się z sa
mych Norwegów. „S tella P olare“ odpłynęła 12-go
czerwca 1899 roku, udając się na północ, a 9
sierpnia znajdowała się już na szerokości 82o 4'.
W obec gęstych lodów zmuszeni byli zawrócić
i urządzić zim owy postój na ziemi Franciszka Jó 
zefa. Stąd dokonywano wycieczek saniami, zaprzężonemi w psy. Jedna z takich wycieczek udała się
pod kierownictwem porucznika Cagniego w kieEjnar Mikkelsen.
Niektóre z przedmiotów znalezionych na Vito.
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runku bieguna na sześciu saniach z 45 psami. Dziennie ro
biono po 16 — 17 km. Osiągnąwszy 86° 33' północnej szero
kości, Cagni zmuszony był zawrócić z powodu wyczerpania
się zapasów. Inna wycieczka, złożona z porucznika Queriniego i dwóch m arynarzy, do obozu nie powróciła i zgi
nęła bez śladu. M im o poszukiwań, oddziału nie znaleziono,
wobec czego „S tella P olare" udała się w powrotną drogę do
N orw egji, dokąd przybyła 5 września 1900 roku.
Podróż „S tella P olare“ wykazała, że przy pom ocy psów
osiągnięcie bieguna przedstawia wiele trudności. W obec tego
szwedzki inżynier A . S . Andrée postanawia osiągnąć biegun
na balonie. L o t miał odbyć się latem 1896 roku z Islandji,
lecz niesprzyjające warunki atm osferyczne przeszkodziły lo
towi. 1 1 lipca 1897 roku Andrée wraz z towarzyszami Strindbergiem i Fraenklem w yruszył na balonie „O rzeł" w śmiałą
i daleką podróż. A żeby posyłać o sobie wiadomości, zabrano
50 pocztowych gołębi, z których do Szw ecji później powrócił
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tylko jeden. Pierw szą wiadom ość od A n drée’go otrzymano 17
sierpnia przez gołębia pocztowego; brzm iała ona: „ 1 3 lipca godzina 12 .3 0 po południu 82o 2 ’
szerokości, 15 0 5 ’ długości wschodniej. D ob ry prąd ku wschodowi, io ° południowej. W szystko
w porządku na pokładzie. Jest to trzecia poczta gołębia. A n d rée". Następne wiadomości o lo
sach w ypraw y otrzymano przez odnalezione pływ aki — pierwszą w maju 1899 roku, drugą
we wrześniu 1899 i wreszcie trzecią w 1900 roku. Ostatnia wiadomość brzm iała: „L e cim y na
wysokości 250 m etrów w kierunku północnym , z odchyleniem na wschód, wysłano już 4 gołębie
pocztowe, które odleciały w kierunku zachodnim. Jesteśm y teraz nad lodem, który zalega we
wszystkich kierunkach, pogoda jest wspaniała, nastrój znakom ity". Od tego czasu wszelki ślad
po w yprawie zaginął; wysyłano specjalne w ypraw y, które powracały bez żadnych rezultatów.
Dopiero po 33-ch latach, a mianowicie w sierpniu 1930 roku łow cy z norweskiego statku „Bratvaag“ odkryli na południowo-zachodnim krańcu w yspy Vito resztki w ypraw y A ndrée’go. Władze
szwedzkie powołały do życia komisję naukową, która miała
przejąć znalezione przedm ioty, zbadać je i ustalić przyczynę
katastrofy. Odszukano wiele pamiątek, notatek, dokumentów,
lecz najważniejszą Z nich jest wielki dziennik A ndrée’go,
oraz p łyty fotograficzne, których znaczną część udało się w y
wołać, i one to właśnie przyczyniły się częściowo do wyjaśnienia
tragedji całej w ypraw y. Okazuje się, że balon leciał na północ
i zniżał się nieznacznie, aż drugiego dnia wieczorem uderzył
gondolą o ziemię po raz pierw szy. 14 lipca o godzinie 5 po
południu pod 82o 56’ szerokości północnej i 290 5 2 ’ długości
wschodniej obciążony lodem balon opada, ażeby już więcej
nie podnieść się do lotu. M im o zmęczenia i głodu, uczestnicy
w ypraw y zaopatrzeni w sanie, broń, skromne zapasy i różne
ocalone instrum enty, w yruszyli w kierunku ziemi Franciszka
Józefa. Po wielu trudach dotarli do w yspy Vito dopiero 5 paź
dziernika. Z dniem 1 7 października uryw ają się notatki Strindberga, a prawdopodobnie wkrótce potem musiała nastąpić
Iver Iversen.
jego śmierć. Odnalezione zwłoki przywieziono do ojczyzny na
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Mikkelsen i Iversen w czasie podróży.

kanonierce „Sven sk u n d “ . K ról i wielotysięczne tłum y w yległy na brzeg, aby powitać i oddać
ostatni hołd tym bohaterom, którzy ofiarnie złożyli swe życie na ołtarzu wiedzy. Bohaterskie
czyny nigdy nie zanikają w pamięci ludzkiej.
W drugiej połowie X I X wieku budzi się wielkie zainteresowanie Grenlandją. W edług
planu, opracowanego przez Petermanna, 24 maja 1868 roku wyruszyła niemiecka wyprawa
na statku „G erm an ja“ wzdłuż wschodnich brzegów G renlandji, aby dotrzeć możliwie najdalej
na północ. W yprawą kierował kapitan K . K oldew ey. Zwarte lody przeszkodziły „G e rm a n ji“
wykonać to zadanie. 3 lipca 1868 roku wysłano drugą niemiecką wyprawę, składającą się
Z dwóch statków „G erm a n ja“ i „H an za“ . T y m razem musiała „G erm a n ja“ zatrzymać się pod
7 5 ° 3 1 ’ północnej szerokości na postój zimowy. W tym czasie w zdłuż wybrzeża odbyto kilka w y
cieczek na saniach i osiągnięto 77 0 1 ' północnej szerokości. Uczestnikom tej w ypraw y, wśród
których znajdowali się K oldew ey i Payer, udało się dokonać cennych badań naukowych i skorygo
wać mapę wschodniej Grenlandji. W roku 1870 N ordenskjóld próbował przejść przez całą Grenlandję, od w yspy Disko, jednakże planu nie wykonał. W roku 1883 udaje się tam po raz drugi,
lecz zdołał dojść w głąb kraju tylko na 100 km od wybrzeża. Po raz pierw szy przechodzi
przez całą Grenlandję młody wówczas podróżnik F . Nansen.
Jed nym z najbardziej w ytrwałych podróżników arktycznych był Robert Peary. W roku 18 9 1
odbył on podróż do cieśniny Sm itha, co trwało około dwóch lat. Pod 8 i° 57’ północnej szerokości
odkrył on zatokę Niezależności (Independence). N ow a podróż, rozpoczęta w 1893 roku, mimo
dwukrotnego zimowania, nie przyniosła większych rezultatów. I tym razem krańcowym punktem
w ypraw y była zatoka Niezależności. N ie zrażając się skromnemi wynikam i tych w ypraw , Peary
odbył na północ G renlandji kilka podróży w latach 1895, 1898 i 19 0 1, lecz miał na widoku nietyle
badanie samej w yspy, ile dotarcie przez nią do bieguna północnego. W roku 1902 D anja, uważająca
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Grenlandję za swoją posiadłość,
wysłała dużą w yprawę dla zba
dania jej północno-zachodnich
w ybrzeży. Kierow nikiem tej
w ypraw y został młody, lecz do
świadczony badacz M ylius Erichsen. W ypraw a ta trwała dwa
lata i przyniosła bardzo bogaty
plon naukowy. Zachęcony po
wodzeniem, Erichsen organi
zuje nową w yprawę i w roku
1906 udaje się w podróż na
specjalnie zbudowanym statku
„D a n ja “ .
Spędziw szy
zimę
u w ybrzeży G renlandji na stat
ku, w 1907 roku w ybiera się
Erichsen saniami w dalszą po
dróż na północ. W ycieczka ta
podzieliła się na dwie partje;
w pierwszej był Erichsen, kar
tograf Hagen i Grenlandczyk
Broonlund, do drugiej wcho
dzili : kapitan K och , artysta ma
larz Bertelson i Grenlandczyk
Gobw ilsen. Partja K ocha, zba
dawszy ziemię Peary'ego, szczę
śliwie powróciła na statek.
Znacznie większe rezultaty osią
gnęła grupa Erichsena. W y
prawa ta ostatecznie udow od
niła, że G renlandja jest w yspą,
oddzieloną od kontynentu sze
roką cieśniną. Ponadto zebrała
Robert Peary.
ona bardzo cenny materjał, do
tyczący przyrody tej w yspy. W ypraw a ta zakończyła się również tragicznie, gdyż 15 listopada
ginie z głodu, mrozu i wycieńczenia Hagen, 25 listopada umiera Erichsen, a nieco później
Broonlund. Zaniepokojeni ich długą nieobecnością towarzysze dołożyli wszelkich starań, aby
im przyjść z pomocą. Po długich poszukiwaniach odnaleziono jedynie skostniały trup Broonlunda i jego dziennik. Po powrocie tej w ypraw y, rząd duński postanawia za wszelką cenę od
szukać ciała zaginionych i ich cenne dzienniki. T ę ważną misję powierzono dzielnemu mło
demu podróżnikowi Ejnarow i M ikkelsenowi. N a statku „A lab am a“ udaje się on do Grenlandji
latem 1909 roku. Przez dłuższy czas nie otrzym ywano od niego żadnych wiadomości, aż wreszcie
w sierpniu 19 10 roku wielorybniczy statek przywiózł do D anji pięciu uczestników tej w ypraw y,
których zabrał z kry. W śród nich nie było ani M ikkelsena, ani jego pomocnika Iversena. Oka
zało się, że zaraz po przybyciu do G renlandji udali się oni w głąb w yspy, statek zaś miał ich
oczekiwać obok w yspy Shannone, gdzie mieli przybyć najpóźniej 1 sierpnia. Po tym terminie
statek m iał wracać do kraju. G d y po upływ ie um ówionego term inu M ikkelsen nie powracał,

380

S T A N I S Ł A W NO W AK O W SK I

R. Peary w drodze do bieguna,

„A lab am a“ zamierzała odpłynąć, lecz
została zgnieciona pod naporem lodów,
a załoga musiała szukać ratunku na
krze. Po upływie dwóch lat zapanowało
przekonanie, że M ikkelsen i jego towa
rzysze znaleźli śm ierć w śnieżnych pu
styniach północy. W lipcu 19 12 roku
statek norweski, będący u brzegów
Grenlandji, zupełnie przypadkowo nat
knął się na lepiankę, w której odnaleźli
M ikkelsena i Iversena, oberwanych,
obrośniętych i schorzałych od tru
dów i cierpień, jakie musieli znieść
w ciągu dwudziestu ośmiu miesięcy.
Okazało się, że w ciągu długich w ę
drówek odnaleźli ślady zaginionego
Erichsena i odszukali jego notatki,

przedstawiające ogromną wartość dla geografji.
D o poznania Grenlandji wielce przysłużyli się K . Rasm usen i J . K och , którzy w latach 1 9 1 2 —
19 16 kilkakrotnie przeszli całą szerokość w yspy. Ostatnia podróż Rasm usena odbyła się w latach
19 2 1— 24, kiedy po dokonaniu badań w pół
nocnej części Grenlandji przejechał on na sa
niach wzdłuż całego wybrzeża Am eryki Pół
nocnej. W tej wędrówce, liczącej około
40.000 km, poznał prawie wszystkie szczepy
eskimoskie, zamieszkujące wybrzeża Am eryki
Północnej. Następnie przekroczył cieśninę B e
ringa i zajął się badaniem życia plemion, za
mieszkujących przylądek Deżniewa. W yprawa
ta może być zaliczona do największych w dzie
jach badań geograficznych. Badania G ren 
landji jeszcze nie są zakończone. Wiele tajem
nic kryje dotąd ta w yspa; wciąż jeszcze po
chłania ofiary tych uczonych, którzy chcą jej
wydrzeć tajemnicę. Ostatnio w 19 30 r. zginął
tam w ybitny i dzielny badacz, A lfred W e
gener, inicjator i kierownik niemieckiej w y
prawy, zorganizowanej dla badań lodowco
wego pokrowca Grenlandji.
6
czerwca 1908 roku w yruszył R . Peary
Z Nowego Jorku na statku „R o o sevelt“
w swoją dziesiątą podróż. Jego poprzednie
podróże grenlandzkie m iały na celu odszu
kanie najlepszej i najkrótszej drogi do bie
guna północnego. W lipcu „R oosevelt“ prze
kroczył krąg polarny i płynął w kierunku ka
nału Sm itha wzdłuż zachodniego brzegu GrenR. Peary u północnego bieguna.
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landji. W miejscowości Etah, Peary wynajął 25
Eskim osów i zakupił 250 psów, a następnie w yru
szył dalej. N astąpiła zima, którą Peary spędził na
przylądku Sheridan, i-go marca 1909 roku Peary
w towarzystwie 7 osób białych, jednego murzyna
i 17 Eskim osów wryrusza na północ z 17 saniami, zaprzężonemi w 13 3 psy. Cała w yprawa podzieliła się
na kilka partyj, tak, że po pewnym czasie jedna
Z nich odchodziła zpowrotem na miejsce zimowego
postoju. 26 marca zawrócił najbliższy w spółpra
cownik Peary'ego, uczony badacz polarny, profesor
M arvin. Pod koniec podróży przy Pearym pozostał
tylko 1 murzyn i 4 Eskim osów. D nia 2 kwietnia
Peary znajdował się pod 88° północnej szerokości,
a 4-go kwietnia dociera do 89°. W ostatnich dniach
posuwali się naprzód tak szybko, że przechodzili
czasem po 45 km dziennie. D nia 6 kwietnia Peary
dotarł do bieguna. ,,Po dokonaniu różnych pom ia
rów, obserwacyj i zdjęć fotograficznych — pisze
Peary — przeszli się w szyscy kilka razy tam i zpo
wrotem po biegunie, wreszcie z ciężkiem sercem za
w rócili“ . Powrotną drogę przebyli szczęśliwie i 25
kwietnia cała wyprawa znajdowała się już na pokła
dzie „R oosevelta“ . T u zastała P eary’ego smutna
wiadomość, że profesor M arvin w powrotnej drodze
pod 86° północnej szerokości wpadł do szczeliny lodo
wej i utonął. 18 lipca „R o o sevelt“ podniósł kotwicę
i skierował się w powrotną drogę na południe.
Prawie jednocześnie z Pearym w yruszył ku biegu
nowi Fryd eryk Cook, który poprzednio brał udział w w y
prawie do G renlandji, oraz w belgijskiej wyprawie do
bieguna południowego. 19 lipca 1907 roku Cook na
jachcie bogatego sportsm ana J. Bradley'a opuścił G lo u 
cester, udając się do G renlandji do Annoatok, najbar
dziej na północ wysuniętej siedziby Eskim osów. T u
Cook spędził zimę i 19 lutego 1908 roku w yruszył w kie
runku bieguna. W ędrówka była tak uciążliwa, że z tru
dem w ytrzym yw ali ją Eskim osi, przyzwyczajeni do mro
zów i trudów. W reszcie 2 1 kwietnia Cook osiąga biegun
i w ten sposób wyprzedza P eary’ego o cały rok. Jeszcze
trudniejsza i uciążliwsza była droga powrotna. Nastąpiła
wkrótce zima i trzeba było szukać schroniska, aby ją
przetrwać w jak najprym ityw niejszych warunkach. Z wiel
kim trudem dotarli podróżni do przylądka Spargo, gdzie
zatrzym ali się na czas nocy polarnej. Zabrakło im pro
duktów i am unicji; sytuację uratowała zdolność E ski
Fryderyk Cook.
mosów do w yrobu i użycia prym ityw nych narzędzi.
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Szlaki główniejszych podróży arktycznych.

W iosną rozpoczął się długi przemarsz przez Grenłandję i dopiero w czerwcu 1909 roku przy
padkowo przepływający poławiacz wielorybów zabrał Cooka do D anji. W krótce potem rozpoczął
się długi i zażarty spór o to, kto pierwszy zdobył biegun — Peary czy Cook. Prasa am ery
kańska, przychylniejsza dla P eary’ego, starała się w bardzo niesmaczny sposób za wszelką
cenę zdyskwalifikować Cooka. Wreszcie specjalna komisja, wyłoniona przez Narodowe T ow a
rzystwo Geograficzne w W aszyngtonie, po zbadaniu sprawozdań naukowych i dokumentów
orzekła, że Peary nie był na sam ym matematycznym punkcie bieguna, lecz w miejscu odległem
od niego o 18 — 32 km. Dopiero wówczas spór ucichł.
Obok Scotta, Shackletona i Nansena honorowe miejsce zajmuje bohaterska postać Roalda
Am undsena (18 7 2 — 1928). Po powrocie do N orw egji z pierwszej podróży, odbytej na statku
„B e lg ic a " na wody antarktyczne, młody, energiczny, dzielny i pełen entuzjazmu Am undsen
obmyśla swój śm iały plan polarnej podróży. Zebraw szy Z wielkim trudem potrzebne środki,
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Am undsen zakupił mały 47-m io tonnowy statek „ G jo a " i wraz z sześciu towarzyszami w nocy
16 czerwca 1903 roku, w tajem nicy przed wierzycielam i, opuszcza Christjanję. Atlantyk prze
byto szczęśliwie i pod koniec lipca „ G jo a “ płynęła po morzu Baffin a wśród pływających lodów.
Trzeba było nadzwyczajnej umiejętności i wytężonej pracy, aby przebijać się na tej łupince do
brzegów K an ady. W yszukano później dogodną zatokę na wybrzeżu Ziem i W illiama, gdzie zatrzy
mano się na zimę. Czas zim owy wyzyskał Am undsen do wycieczek, obserwacyj i zdjęć karto
graficznych. D zięki tym pracom, nieznane dotąd wybrzeże Ziem i W iktorji od 69° do 720 północnej
szerokości zostało najdokładniej zbadane. W sierpniu następnego roku w yruszył on w dalszą
podróż; pogoda sprzyjała, a lody niezbyt utrudniały drogę. Am undsen spodziewał się okrążyć
Am erykę Północną w czasie jednego sezonu, lecz wbrew oczekiwaniom zmuszony był zatrzymać
się jeszcze na jedną zimę, na wschód od ujścia M ackenzie. W roku 1906 „ G jo a “ popłynęła dalej
łudniowego. Po powrocie buduje
wzdłuż Am eryki, przeszła przez
nowy statek „M a u d “ i 24
cieśninę Beringa i w paździer
czerwca 19 18 roku wyrusza
niku była już w San F ran 
w długą podróż, zamie
cisco. Przejście północnorzając przedewszystkiem
zachodnie było zdobyte.
przejść wzdłuż całej SyAm undsen
podarował
berji do cieśniny Berin
miastu swą „ G jo ę “ ,
ga. Jednakże stan lo
która do dziś dnia znaj
dów w tym czasie był
duje się w jednym z je
niepom yślny i w ciągu
go parków. W ciągu
roku 19 18 udało się do
trzech lat swej podróży
trzeć
tylko do przylądka
Am undsen dokonał sze
Czeluskina, gdzie zm u
regu bardzo wartościo
szony był zatrzymać się na
w ych obserwacyj przyrody
zimę. 12 września 19 19 roku
D alekiej Północy i życia E sk i
udało się wreszcie Am undsenowi
mosów. N astępną podróż odbył
wyzwolić z uwięzi lodowej i konty
Am undsen do Antarktydy, która, jak
G . Siedow.
nuować swoją podróż na wschód. D o 
już opisaliśm y w yżej, zakończyła się
chodzi do zatoki Czauńskiej, gdzie
w 1 9 1 1 roku zdobyciem bieguna po
Znów gęste i zwarte lody zatrzym ują statek. T u spędza on drugą zimę. Latem roku 1920 skiero
wał się do Nom e, aby tam uzupełnić zapasy produktów i zremontować statek. Niepowodzenia
ubiegłych lat nie zraziły jednakże Am undsena i w roku 19 2 1 ponownie udaje się on na północ,
lecz i tym razem lody zm usiły go do bezczynności i spędzenia zim y u wschodniego wybrzeża Syberji. W ówczas zm ienił swój plan i postanawia udać się do północnego bieguna samolotem.
Fakt ten otwiera zupełnie nową erę w historji badań polarnych.
Trzeba zaznaczyć, że pierw szy, kto przewidział zastosowanie lotnictwa do celów badań kra
jów podbiegunowych, byl mnich portugalski Bartolomeo Guzm ao jeszcze w roku 1709. Pierwszym
wykonawcą próbnego lotu do bieguna był, jak już zaznaczyliśm y, S . Andrée. Ponadto było wiele
projektów, lecz żaden z nich nie został zrealizowany. Pierw szy lot nad Arktykiem na samolocie
wykonał rosyjski lotnik N agurski w następujących okolicznościach. W sierpniu 19 12 roku udała
się pod kierownictwem G . Siedow a na północ z Archangielska rosyjska w yprawa, w skład której
wchodzili tacy wybitni uczeni, jak hydrolog W ise, geolog Paw łów i inni. Zam iar osiągnięcia bie
guna nie został uskuteczniony, a w yprawa zakończyła się śm iercią Siedow a. W ślad za tą w y
prawą udaje się w roku 19 1 3 na statku „ Ś w . A n n a" kapitan G . L . Brusiłow . Po dotarciu „Ś w .
A n n y " do morza Karskiego wszelki słuch o tej w ypraw ie zaginął. W szyscy członkowie i załoga
zaginęli i tylko dziwnym zbiegiem okoliczności ocalały dwie osoby. W śród tragicznie zakoń
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czonych w ypraw , należy również wspomnieć o młodym rosyj
skim geologu W . A. Rusanowie, który, poczynając od roku 19 07,
odbył kilka podróży do Nowej Ziem i. W roku 1 9 1 1 Rusanow
udaje się na Szpicbergen, jako kierownik w ypraw y, mającej na
widoku najdokładniejsze badania tej w yspy. W śród członków w y
praw y znajdował się dziś znakomity uczony R . L . Sam ojłow icz.
W roku 19 12 w yprawa podzieliła się na dwie części, prof. S a 
mojłowicz przeszedł do R osji, a Rusanow udał się na północne
krańce Nowej Ziem i. Z w ypraw y tej Rusanow już nie powrócił,
gdyż Zginął bez śladu. W latach 19 13 - 19 14 , nadzwyczaj niesprzy
jających dla badań polarnych, ginie również prawie cała wyprawa
niemiecka Schradera-Schrantza w północnej części Szpicbergenu.
N a ratunek tym wyprawom wysłano specjalne statki ratownicze.
N a jednym z tych statków znajdował się rosyjski lotnik N agurski.
Od 3 do 30 sierpnia 19 14 roku odbył on z Nowej Ziem i kilka
krótkich lotów. W prawdzie nie odnalazł on rozbitków, jednak
wskazał na możliwość dokonywania lotów w krajach polarnych na
wet w niesprzyjających warunkach. N ie wiedząc nic o lotach
Nagurskiego, Am undsen udaje się w podróż na „M a u d “ , zabie
rając niewielki samolot. Biorący udział w tej w yprawie lotnik
G. L . Brusilow.
Omdall dwa razy wzbijał się w powietrze, lecz wkrótce samolot
jego rozbił się i dalsze loty były uniemożliwione.
Zaniechawszy dalszych prób przedostania się na Daleką Północ na statku „M a u d “ , Am undsen
z właściwą sobie energją przystępuje do zrealizowania swego planu odbycia podróży do bieguna
przy pomocy samolotu. Z pomocą finansową przyszedł Am erykanin Lincoln Ellsw orth, który
zakupił dwa hydroplany. 2 1 maja 1925 roku o 5 p. p. samoloty w yleciały z K in g 's B ay na północ.
Am undsen, R iiser Larsen (pilot) i Focht lecieli na „ N 2 5 “ , a drugą maszyną „ N 2 4 “ —Ellsw orth,
Omdall i Didrichsen (pilot). W obec wyczerpania się po
łowy benzyny, 22-go maja postanowiono lądować. Jedna
z maszyn wylądowała szczęśliwie, natomiast druga zo
stała nieco uszkodzona. W ylądowano na 87°43’ północ
nej szerokości i io °2 3 ' zachodniej długości. N a przygo
towaniach do odlotu upłynęło 24 dni, wreszcie 15 czerwca
cała w yprawa ulokowała się w maszynie „ N 2 5 “ i, szczę
śliwie wystartowawszy, w ciągu 8 godzin znalazła się u celu
na Nordkapie. Ten epokowy lot Am undsena udowodnił
że samolot jest znakomitym środkiem dla badań polar
nych, jak również dla patrolowania wielkich obszarów,
gdyż podczas lotu widziano obszar, mający przeszło
100.000 km kwadratowych.
Niezadowolony z tych pierwszych prób, Am undsen
wpadł na pom ysł wyzyskania sterowca dla badań polar
nych. Ellsw orth znów ofiarował bardzo znaczną sumę
i wówczas zakupiono we W łoszech sterowiec „N o rg e “ ,
skonstruowany przez Um berta Nobilego. 10 kwietnia i,|.
o 10 godzinie rano sterowiec wystartował w Chiam pino,
W. Rusanow.
mając na pokładzie 17 osób w yprawy. Po przebyciu
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Szlaki główniejszych lotów arktycznych.

4.000 km „N o rg e “ szczęśliwie wylądował w K in g ’s Bay. W tym sam ym czasie przybyła tu w y
prawa R . Byrda, który zamierzał również rozpocząć stąd lot do bieguna. N a pokładzie statku
przywiózł ze sobą samolot „Joseph ina F o rd “ , na którym w 19 27 roku odbył szczęśliwy lot
Z N owego Jorku do Paryża. Pierw szy próbny lot, odbyty dnia 7-go maja, był bardzo niepom yślny
i byłby się skończył katastrofą, wreszcie 9 maja zabrano na samolot 4500 kilogramów ładunku,
składającego się z paliwa, produktów na 10 tygodni, łódkę, broń, namiot, futra, medykamenty itp.
T y m razem B y rd wraz ze swym serdecznym przyjacielem F . Bennettem szczęśliwie wystartował
i szybko pomknął na północ. 9 maja o godzinie 9 w edług czasu zachodnio-europejskiego znajdo
wali się już u bieguna. O krążywszy biegun, zawrócili do K in g ’s B ay, gdzie szczęśliwie wylądowali,
przebyw szy w powietrzu 14 godzin i 40 minut. B y ł to jeden z największych dotychczasowych
rekordów lotniczych.
Geogr. powsz.

25
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Amundsen, który wówczas znajdował
się w K in g ’s Bay, pierwszy złożył gratu
lacje Byrdow i i rozpoczął spiesznie przy
gotowania do własnego lotu. i i maja 1 9 2 6
roku o 8 godzinie minut 5 0 „N o rg e “ w y
startował i na wysokości 4 5 0 m z szyb
kością 8 0 km na godzinę rozpoczął swój
historyczny, epokowy lot na północ. W skład
tej w ypraw y w chodzili: Am undsen, N o
bile, Ellsw orth, R iiser Larsen, M alm gren
i 1 0 innych osób. 1 2 maja o godzinie 1 . 3 0
w południe „N o rg e“ znajdował się już nad
biegunem północnym . O krążywszy biegun
1 zrzuciwszy trzy sztandary: N orw egji, S ta
nów Zjednoczonych i W łoch, w yprawa skie
rowała się do Alaski, do której dotarła
dnia 1 4 maja o 7 . 3 0 rano. Po raz pierw szy
w historji przebyto całe morze Polarne,
t. j. na przestrzeni 2 0 0 0 mil, dotarto nietylko do bieguna północnego, ale przebyto
też i tak zwany „biegun niedostępności“ ,
obszar rozciągający się na setki m il, po
kryty lodam i, pełnemi niebezpiecznych
szczelin, i ustalono, że życie organiczne
istnieje nawet na 8 4 ° szerokości północnej.
Po wielokrotnych próbach i odpowiednich
przygotowaniach w roku 1 9 2 8 odbyw ają
transpolarny lot H . W ilkins i C . Eielsen.
W ystartowali oni na przylądku Barrow a na
Alasce i pom yślnie przybyli w przeciągu
2 0 godzin i 2 0 m inut na Szpicbergen, odległy o około 3 5 0 0 km. Celem tego zadziwiającego lotu
był właściwie nie biegun, lecz wyjaśnienie możliwości ustalenia stałej polarnej linji powietrznej
m iędzy Am eryką i Europą.
Wkrótce potem towarzysz lotu Am undsena, Um berto N obile, energicznie zabrał się do orga
nizacji nowego lotu, który miał rozstrzygnąć szereg poważnych zagadnień z zakresu geografji
i geofizyki. D la zrealizowania tych planów Nobile pozyskał od rządu włoskiego sterowiec „ Ita lja “ ,
który przybył w maju 1 9 2 8 roku do K in g ’s B ay do dyspozycji w ypraw y. Odbyto dwa próbne
loty, z których drugi trwał 6 9 godzin. Technicznie loty te powiodły się zupełnie dobrze. W ów 
czas Nobile rozpoczął gorączkowe przygotowania do głównego lotu, któremu przypisyw ał wielkie
znaczenie naukowe. Zamierzano udać się z K in g ’s B ay do północnego wybrzeża G renlandji,
a stąd do bieguna wzdłuż 2 5 0 zachodniej długości przez tereny dotąd niezbadane. Powrót m iał się
odbywać m iędzy 2 5 0 a 3 0 ° zachodniej długości. Przygotowania zostały zakończone i „ It a lja “ star
towała o świcie 2 3 maja. L ot do Grenlandji odbył się zupełnie pom yślnie, a 2 4 maja na krótko
po północy sterowiec krążył już nad biegunem. Z powodu silnego wiatru lądowanie było nie
możliwe, więc o godzinie 2 . 2 0 skierowano się na południe. „ Ita lja “ przybliżała się do Szpicbergen,
lecz nagle 2 5 maja o godzinie 1 0 . 3 0 na 8 i ° 2 o ’ północnej szerokości i 2 4 0 wschodniej długości
wskutek niewyjaśnionych przyczyn nastąpiła katastrofa. Z załogi sterowca, składającej się z 1 6
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osób, motorniczy Pom ella zabił się na miej
scu. D ziew ięć osób, a mianowicie N obile,
prof. M alm gren, prof. Behounek, Zappi,
M ariano, Ceccioni, Troiani, Viglieri i Biagi,
w ypadli z gondoli na lód, przyczem N obile,
Ceccioni i M alm gren doznali poważnych
obrażeń cielesnych. Sześciu pozostałych
w kadłubie balonu uniósł wicher w kierunku
wschodnim , gdzie najwidoczniej wszyscy
zginęli. B yli to: fizyk prof. Pontremolli,
inżynier Alessandri, dziennikarz L ago, po
rucznik Arduino i dwóch m echaników:
Ciocca i Carutti. D la grupy Nobilego los
był najbardziej łaskawy, gdyż przy kata
strofie spadło razem z różnemi częściami
sterowca 1 1 0 kilogram ów produktów spo
żywczych, nam ioty, kompas i inne instru
menty oraz radjostacja. D nia 2 czerwca radjoamator Schm idt przejął pierw szy radjotelegram od rozbitków. Zaalarm owano wszyst
kie statki, znajdujące się na wodach Szpicbergenu; N orw egja natychmiast przystąpiła
do organizacji w ypraw ratunkowych, Zw ią
zek Sow iecki w ysłał na lodołamaczach „M ałyg in “ i „ K r a s in “ w yprawę pod kierownic
twem doświadczonych znawców północy,
prof. Sam ojłowicza i prof. W izego. D o akcji
ratowniczej przystępują Francja, W łochy, Szw ecja i Finlandja. W krótkim stosunkowo czasie zebrało
się 16 statków i 2 1 samolotów, przyczem liczba uczestników tych w ypraw dochodziła do 1500 osób.
Skoro tylko nawiązano z rozbitkami kontakt radjowy, świat dowiedział się ze zdum ieniem i nie
pokojem, że N obile w ysłał trzech współtowarzyszy, a mianowicie M alm grena, M arianę i Zappiego
na niebezpieczną wędrówkę przez zdradzieckie lody, aby piechotą dotarli do N ordkapu. B y ł to
krok niesłychanie lekkom yślny, którego N obilem u opinja publiczna nie zapomniała i nie przeba
czyła. W ówczas Francja stawia do dyspozycji samolot „L a th a m “ z pilotem G u ilbaud. Am undsen
natychm iast przyłącza się i wraz Z Guilbaudem , Diedrichsenem i jednym mechanikiem 15 czerwca
wyruszają na ratunek i sami giną bez śladu. D opiero po roku morze wyrzuciło szczątki samolotu
„L a th a m “ , który prawdopodobnie spadł w morze i wraz Z bohaterską załogą utonął. D nia 25
czerwca szwedzki lotnik Lu ndberg ląduje na krze w obozie N obilego, zabiera jego samego, na
tomiast pozostawia tam chorego Ceccioniego. L u n db erg wrócił jeszcze raz, lecz przy lądowaniu
rozbił samolot i sam został więźniem lodów. 6 lipca porucznik Schyberg ląduje na krze i zabiera
rannego przyjaciela Lu ndberga. W reszcie przybyw a potężny łamacz „ K r a s in “ . D zielny lotnik
Czuchnowski odnajduje 12 lipca grupę M alm grena. „ K r a s in “ śpieszy jej na pomoc, toruje sobie
pośpiesznie drogę w śród lodów, lecz znajduje tylko dwóch ludzi: Zappiego i M arianę. W edług
relacji uratowanych, M alm gren um arł przed miesiącem. W tym sam ym dniu „K r a s in " dociera do
pływ ającej kry i ratuje pozostałych pięciu rozbitków „ It a lji“ , a m ianow icie: prof. Behouneka,
Ceccioniego, Viglieriego, Biagiego i Troianiego. N ieco później fiński lotnik Sarko ratuje pierw 
szą włoską w yprawę kapitana Sora, która również udała się na ratunek N obilego. D ru ga sowiecka
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wyprawa na łamaczu „M a ły g in " pod dowództwem w y
bitnego profesora Wizego dążyła na pomoc W łochom
w południowo-wschodnim kierunku. „M ałyg in o w i“
nie udało się jednak przebić przez zwarte lody. W tej
w yprawie brał udział jeden z najlepszych lotników so
wieckich, M . S . Babuszkin, który 15 razy startował do
lotu, szukając rozbitków. W ykazał on w czasie tych
lotów nietylko nadzwyczajne zdolności lotnicze, ale
i zadziwiającą odwagę. W czasie jednego z lotów
sam omal nie zginął i tylko żelazne opanowanie ocaliło
go w tej krytycznej chwili. Sowieckie łamacze pozo
stawały jeszcze długo na wodach polarnych, poszu
kując innych rozbitków i Am undsena, i dopiero na
stępująca noc polarna zmusiła je do powrotu. „M a 
łyg in “ a szczególnie „K r a s in “ , któremu włoska w y
prawa zawdzięcza ocalenie, zasłużyły sobie na wielką
sławę, która przejdzie do historji. Dram at „ It a lji“ zo
stał skończony i pochłonął 17 istnień ludzkich. N a tę
żałobną listę składa się osiem osób z pośród uczestni
ków w ypraw y N obilego, sześć osób załogi samolotu
„L ath a m “ , a trzy osoby zginęły na włoskim samolo
cie, powracającym ze Szpicbergenu do W łoch.
F. Malmgren.
M im o katastrofy „ It a lji“ , wyniki naukowe w yprawy
były dość duże. W czasie lotu do bieguna zbadano
w ogólnych zarysach około 50.000 km kw. zupełnie nieznanych obszarów, dokonano cen
nych obserwacyj geograficznych i meteorologicznych przez prof. M alm grena, Pontremolliego
i Behouneka, poczyniono ciekawe spostrzeżenia z zakresu magnetyzmu ziemskiego i t. p.
Tragedja wyprawy, bohaterska śmierć nieustraszonego Am undsena, nie odstraszyły wcale od
dalszych badań i nie poderwały entuzjazmu i zapału do poznania tych ważnych tajemnic nau
kowych, jakie kryją w swych obszarach kraje polarne. N ie upływa wiele lat i badacze znów
kierują swe kroki tam, gdzie tak niedawno rozgrywały się tra
giczne w ypadki: cierpienia i śmierć wielu śm iałych podróż
ników.
Pierw szy wyrusza znany badacz polarny Hubert W ilkins.
Dotąd wypróbowano już wszystkie możliwe środki badań po
larnych; użyto sani do przemarszów lądowych, użyto statków
i łamaczy, zastosowano samoloty, hydroplany i sterówce, pozo
stawała jedynie łódź podwodna. Otóż W ilkins postanawia w y
zyskać i ten środek dotarcia do bieguna północnego. Jeszcze
w roku 1928 myślał on o zastosowaniu do tych celów łodzi pod
wodnej, lecz dopiero w 19 3 1 roku przy pomocy Am erykańskiego
Towarzystw a Geograficznego udaje mu się ten plan zrealizo
wać. Od rządu amerykańskiego otrzymał on starą łódź podwodną,
którą nazwał „N au tilu s“ , poddał gruntownemu remontowi
i przeróbce i dostosował do potrzeb pływania pod lodem. Po
odpłynięciu w dniu 5 sierpnia z Bergen „N au tilu s“ dotarł dnia
Umberto Nobile.
18 sierpnia do Szpicbergenu. Czas od 18 sierpnia do 7 września
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W ilkins spędził na pływaniu po
wodach u północnych brzegów
Szpicbergenu, dochodząc do 8 i °59’
północnej szerokości. Zmęczony
trudnemi warunkami pływania, po
wrócił do N orw egji. Zanurzyć się
pod wodę a tern bardziej odbyć
podróż pod lodem W ilkinsowi nie
udało się. Podróż ta wykazała, że
zwykła łódź podwodna do wypraw
polarnych nie nadaje się i że musi
być skonstruowany nowy typ, spe
cjalnie dostosowany do poruszania
się pod obszarami lodowemi.
i
1
Nobile przed ocaleniem.
24 lipca 19 3 1 roku startował we
Friedrichshafen do swej podróży
podbiegunowej olbrzym i sterowiec „H rabia Z eppelin “ . Zatrzym ał się on w Berlinie 25 wieczo
rem i tego samego dnia wylądował w Leningradzie. N a drugi dzień o godzinie 1 1 rano wystarto
wał i już o godzinie 5-tej po południu przelatywał nad Archangielskiem . 27 lipca sterowiec w y
lądował w zatoce Cichej wpobliżu w yspy Hookera, zabrał pocztę z łamacza „M a ły g in “ , który tu
oczekiwał, wzniósł się i poleciał dalej. K ierow nik naukowy tej w ypraw y, prof. Sam ojłowicz, skie
rował go do Ziem i Północnej, którą sterowiec osiągnął rano 28-go lipca. Przeleciawszy do jeziora
Tajm yrskiego, sterowiec następnie udał się brzegiem N owej Ziem i, gdzie zrobiono bardzo cenne
zdjęcia fotograficzne. Następnie przez M atoczkin Szar, Astrachangielsk i Leningrad powrócił

R. Amundsen przed odlotem na „Latham“ .
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Szlak lotu „Italji“ .

do Berlina, będąc w powietrzu n o godzin i przeleciawszy w tym czasie 13.000 km. W tej w y
prawie brali udział tacy wybitni uczeni, jak prof. Sam ojłowicz, prof. M ołczanow, prof. Weikmann, prof. K arolus, inżynier Basse, dr. Aschenbrenner, dr. Bruns, komandor Sm ith i wielu
innych. Kierow nikiem technicznym był dr. Hugo Eckener. Udział tak w ybitnych specjalistów
przyczynił się do tego, że wyniki naukowe tej w ypraw y były bardzo cenne. N a podstawie zdjęć
fotograficznych nakreślono ciekawe mapy szeregu mało znanych zakątków A rktyku. Tak
np. ustalono, że pod względem geom orfologicznym Ziem ia Północna może być podzielona na
trzy różne części. Ponadto dokonano wielu cennych spostrzeżeń meteorologicznych i geofi
zycznych.
O k res g o s p o d a rk i s o c ja lis t y c z n e j.
Po uporczywych walkach, toczonych w początkach rewolucji, tym czasowy rząd R osji został
obalony dnia 7 listopada 1 9 17 roku. W ładza państwowa przeszła w ręce klasy robotniczej. R ew o
lucja socjalistyczna zmienia następnie całe oblicze olbrzym iego kraju, zajmującego jedną siódmą
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lądu całego świata. Ze zmianą podstaw ustroju gospodarczo-społecz
nego ulega również radykalnym zmianom i cała nadbudowa ideolo
giczna. N auka, sztuka, cała naogół kultura duchowa nabiera zupeł
nie odmiennej, nowej i głębokiej treści. Powstają nowe potrzeby du
chowe i nowe dążenia. Nauka i badania naukowe otrzym ują nowe
im pulsy. W toku wytwarzania się nowej kultury znalazła się również
geograf ja, w której zupełnie słusznie klasa robotnicza Związku R a
dzieckiego widziała potężny oręż dla rozbudowy i przebudowy
swego młodego państwa socjalistycznego. W ykazaliśm y, że kapita
listyczny sposób wytwarzania, wym agający nieustannego rozsze
rzania rynków zbytu, był tą ukrytą siłą, która kierowała geograficznemi badaniami ostatnich wieków. W Związku Radzieckim następuje

Radjoamator Schmidt,

zupełnie nowy okres badań geograficznych, gdyż wraz Z ustrojem
kapitalistycznym upada jednocześnie i jego nadbudowa ideologiczna. Powstaje nowy silny im puls,
który obecnie kieruje całem życiem R osji Sow ieckiej, a mianowicie budowa państwa socjali
stycznego. W procesie tej twórczej socjalistycznej działalności ulega zupełnym zmianom nietylko organizacja wytwórczości materjalnej, lecz i krajobraz geograficzny. N ow y człowiek Związku
Radzieckiego buduje nowe potężne miasta, rozbudowuje stare, zakłada w różnych krańcach
państwa nowe osiedla, organizuje olbrzym ie placówki produkcyjne, prowadzi gospodarkę rolną
na nowych podstawach, wprowadza nowe kultury rolne, tworzy drogi lądowe i powietrzne,
gruntownie zmienia lokalizację przem ysłu. T a twórcza praca wyciska nowe i wyraźne piętno
na krajobrazie, a troska o młode państwo stanowi potężny im puls dla wszelkich prac badawczych,
a między innemi i geograficznych.
Skoro tylko nastąpiło uspokojenie polityczne, rozpoczęła się energiczna praca nad gospo
darczą przebudową państwa. Praca nie była łatwa,
gdyż Rosja, zacofana gospodarczo i kulturalnie,
wymagała radykalnej rozbudowy. Rozpoczęła się
gospodarka planowa, która wym agała jednakże
najdokładniejszej znajomości kraju, wszystkich
zasobów naturalnych, naturalnych warunków
pracy, ukształtowania powierzchni, stanu wód,
budowy geologicznej i t. p. Zostaje więc uru
chomiony olbrzym i aparat naukowy, który rozpo
czyna intensywną i system atyczną pracę nad po
znaniem tych zagadnień, jakiego w ym agały po
trzeby gospodarki planowej. W ypraw y naukowe
udają się do najdalszych krańców tego olbrzym iego
państwa, aby jak najdokładniej je zbadać. N aj
większy udział w pracach badawczych bierze
Akadem ja N auk Z . S . S . R ., Tow arzystw o G eo 
graficzne, a ponadto szereg uniwersytetów dostar
cza w ybitnych specjalistów, którzy w dużej mierze
przyczyniają się do tej twórczej pracy. Z zakresu
geom orfologji wyróżniają się prace profesora
A . A . Borzowa, A . D . Archangielskiego, G . J . Tanfiljew a, D . Sobolew a, W . M . T im ofiejew a, S . A . JaR. Ł.fSamojłowicz.
kowlewa, A . E . Fersm ana, A . A . K ru bera. Z za
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kresu meteorologii i klimatologii wyróżniają się:
L . S . Berg, A . A. Kam ieński, W. W ize, S. I. Niebolsin i inni. Gleboznawstwo wiele zawdzięcza przedewszystkiem pracom K . D . G linki, B. B . Polynowa,
L . J . Prasołowa. W geografji gospodarczej największą
działalność wykazał zasłużony profesor M . Baranskij.
W szystkich jednakże uczonych, którzy prowadzą geo
graficzne badania, niesposób jest w yliczyć, gdyż jest
ich zbyt wielu. Trzeba jednakże podkreślić, że
wkrótce po rewolucji listopadowej władza sowiecka
poczyniła wielkie wysiłki, aby radykalnie zapełnić luki
w geograficznem poznaniu kraju. Usiłowania te szły
w dwóch kierunkach: i) po linji rozwoju i wzmocnie
nia wyższego wykształcenia geograficznego w kraju
i założenia sieci geograficznych instytutów badaw
czych, 2) po linji szerokiej organizacji prac badaw
czych we wszystkich częściach Z . S . S. R . W ypełniając
ten program, w 19 18 roku w Leningradzie założono
Instytut Geograficzny, który później przekształcono
w wydział geograficzny uniwersytetu leningradzkiego.
W ydał on szereg młodych i dzielnych badaczy. R ów 
nież i inne uniwersytety znacznie rozszerzyły i pogłę
biły wiedzę geograficzną, tak, że obecnie prawie przy wszystkich uniwersytetach istnieją w y
działy geograficzne, a przy niektórych istnieją nawet specjalne badawcze instytuty geograficzne.
W ypełniając drugie zadanie, rząd sowiecki w ysyła rok rocznie w ypraw y naukowe we wszystkie
strony kraju dla dokładnego badania przyrody, warunków życia różnych narodów i ich możli
wości gospodarczych. Z tych prac należy przedewszystkiem wym ienić wieloletnie badania
kraju Jakutskiego, w rezultacie których zostały opublikowane bardzo cenne prace geograficzne.
Bardzo rozległe były również w yprawy do Azji środkowej, odbyte pod kierownictwem N . P. Gorbunowa i N . W. K rylenki. W ysoką wartość naukową posiadają też badania stepu Kułundyńskiego w Syberji Zachodniej, kierowane przez akademika N . S . Kurnakow a. Obszerny i róż
norodny pod względem geograficznym Kaukaz był badany przez szereg uczonych, głównie
zaś w ostatkich czasach przez profesora F . Lew inson-Lessinga. W iele cennych w ypraw odbyło
się na terenach północnej, wschodniej i południowej Syberji. Z pośród uczestników tych po
dróży wyróżnili się następujący uczeni: prof. A . A . Borzow, prof. W. N . Borodkow, W . I. Gromow, Dem entiew, Erm iłow i inni. Dzięki tym licznym wyprawom wiele krain R osji Sowieckiej
dokładnie zbadano i opisano, co stanowi znaczny wkład w geograficznej wiedzy świata.
Szczególnie baczną uwagę zwróciła Rosja Sowiecka na dalekie północne krańce swego kraju
i na ich wody polarne. Są to olbrzym ie obszary, dotychczas martwe, gospodarczo i kulturalnie
zacofane, obszary o wielkich bogactwach naturalnych. A b y powołać je do życia, aby ludy, zamie
szkujące je, podnieść na wyższy stopień kultury, trzeba było przedewszystkiem kraje te dokładnie
zbadać. Rozpoczęła się więc planowa, systematyczna i energiczna praca badawcza na Dalekiej
Północy. „N ie sportowa rywalizacja, nie imperjalistyczne aw antury—powiada profesor Schm idt —
lecz głębokie zbadanie i różnorodne opanowanie północnych krajów — oto nasz cel“ . Praca
ta rozpoczyna się przedewszystkiem przez zorganizowanie szeregu badawczych i obserwacyjnych
stacyj naukowych. W roku 19 17 takich stacyj arktycznych Rosja Sowiecka posiadała 10, od 19 17
do 19 32 roku powstało nowych 27, a od 19 32 do 19 34 roku utworzono dalszych 28, razem więc
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obecnie pracuje 65 stacyj. Cała praca nau
kowa koncentruje się w Arktycznym Insty
tucie w Leningradzie, którego dyrektorem
był prof. O. Schm idt, a obecnie jest nim
profesor Sam ojłow icz; funkcję wice-dyrektora
pełni znany uczony, profesor W . W ize. W ięk
szość tych stacyj jest dobrze wyposażona nau
kowo, a w kilku z nich istnieją nawet nadaw
cze stacje radjowe. Oprócz regularnej pracy
tych stacyj, grom adzących cenne wiadomości
o przyrodzie północy, wysłano wiele wypraw
naukowych dla zbadania obszarów polarnych.
B. Czuchnowski. R. Samojłowicz, P Oras, komisarz
T ak np. w roku 1928 pod kierownictwem
polityczny.
prof. Schm idta odbyła się na łamaczu lodów
„S ie d o w “ w yprawa na ziemię Franciszka Jó 
zefa, którą kierownik w ypraw y po wylądowaniu ogłosił własnością Z . S. S. R . i zatknął tam sztandar
sowiecki. W następnym 19 30 roku prof. Schm idt prowadzi tam nową wyprawę z udziałem wielu
uczonych specjalistów. W yniki jej były bardzo wartościowe, gdyż zebrano poważne dane naukowe
a ponadto odkryto pod 790 30 ’ północnej szerokości nową w yspę, którą nazwano Ziem ią Wizego.
W ostatnich latach zbadano Północną Ziem ię, N ow ą Ziem ię, w yspy Now osyberyjskie, wyspę
W rangla i wiele innych w ysp arktycznych. Szczególnie cenne badania przeprowadzili tam:
G . A . Uszakow, N . N . U rw ancew , I. M . Iwanow, I. D . Papanin, P. L . Sam ojłow icz, M . M .
Jerm ołajew, N . W . Pinegin i inni. W szystkie morza, przylegające do północnych wybrzeży
kraju Sowietów, zostały również w ciągu ostatnich lat dokładnie zbadane. D o tych prac w wysokim
stopniu przyczyniło się lotnictwo. Ju ż w roku 19 25 wielkie przeloty na północ odbyli Czuchnowski
i K ałw ie. W roku 19 27 daleki lot północny odbył
G . K rasiński, który wylądował na wyspie Wrangla.
Lotn icy Aleksie je w, Slepniew , D oronin, M ołokow, Lewaniewski i inni, odbywając loty w różnych kierun
kach, wybitnie przyczynili się do poznania dalekich ob
szarów północy.
W ostatnich czasach rząd sowiecki silnie zaintereso
wał się możliwościami ustalenia regularnej komunikacji
Z Archangielska do w ybrzeży oceanu W ielkiego wzdłuż
S yb erji. Pozytyw ne rozwiązanie tej kwestji nadałoby go
spodarczemu życiu Dalekiej Północy zupełnie inne tętno.
W tym więc celu wysłano dwie w ypraw y, które dzięki
sw ym wynikom nabrały wielkiego rozgłosu.
29 lipca 19 32 roku w yruszył Z Archangielska w da
leką podróż potężny łamacz lodów „S ib iriak o w “ pod
kierownictwem wybitnego uczonego prof. O. Schm idta.
Statek prowadził zdolny, doświadczony i energiczny
„w ilk p olarn y", kapitan W . J . W oronin. Pierw szy etap
podróży przeszedł pom yślnie, gdyż w morzu K arskiem
było niewiele lodów i nie stały one na przeszkodzie w że
gludze. O krążywszy Ziem ię Północną, „S ib iriak o w “ do
tarł do ujścia L en y , skąd popłynął dalej na wschód
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i i-go września był już u w ysp Lachow a. L o d y
stawały się coraz gęstsze i zwarte i tworzyły w nie
których miejscach całe góry lodowe do 10 metrów
wysokości. Dalsza podróż odbywała się w warun
kach niezwykle trudnych, każdy metr przestrzeni
trzeba było zdobywać mozolną pracą. Wreszcie
pod naciskiem lodów popsuły się niektóre m aszyny
i
śruba, mimo to dzielna ręka kap
wadziła statek pomyślnie z tej bardzo krytycznej
sytuacji i skierowała go na wschód od przylądka
Serce K am ień, gdzie lody były już rzadsze i ła
twiejsze do przebycia. 27-go września zrobiono
na rozkaz kapitana prym itywne żagle i „Sibiriakow“ , korzystając z pomyślnego wiatru, powoli
popłynął w kierunku wschodnim. Wkrótce nadeszła
pomoc w postaci statku „U ssu rijec“ , który dopro
wadził „Sib iriak ow a“ 15-go października do Petropawłowska. W ten sposób nauce sowieckiej
udało się zdobyć przejście północno-wschodnie.
D o tego czasu drogę tę przebyto trzy razy. Pierw 
szy przechodzi A . E . N ordenskjóld (18 78 — 79),
O. Schmidt.
drugi kapitan W . W ilkicki ( 1 9 14 — 15) i wresz
cie trzeci R . Am undsen ( 19 18 — 20). Jednakże
wszystkie trzy w yprawy zmuszone były zatrzymać się w drodze na zimę, a tylko jednemu
„Sibiriakow i “ udaje się przebyć tę długą i trudną drogę w czasie jednego sezonu nawigacyjnego,
w ciągu 64 dni. Udowodniła ona, że tę północną drogę można wyzyskać dla celów komunika
cyjnych. W ciągu podróży prowadzono na „Sibiriakow ie“ pracę naukowo-badawczą, kierowaną
przez prof. O. Schm idta. Uczeni mieli dobrze wyposażone laboratorja hydro-chemiczne, hydrofizyczne i hydro-biologiczne. Dzięki nim dokonano cennych badań naukowych, głównie z za
kresu oceanografji. Niemało zebrano materjału geograficznego, rzucającego nowe światło na
wiele zagadnień Dalekiej Północy.
Zachęcony powodzeniem „Sibiriak ow a“ , rząd sowiecki postanawia rozszerzyć i uzupełnić
dotychczasowe doświadczenia i w tym celu w ysyła statek „C zelu skin “ , zbudowany w Danji
w roku 19 33. Podróż „C zeluskina" miała głównie za zadanie, pisze profesor Schm idt, udowodnić
możliwość przebycia drogi „Sibiriak ow a“ statkiem typu lżejszego, t. j. na zw ykłym transportowcu
0 wzmocnionej konstrukcji. Ponadto wyprawa miała na celu zbieranie wszelkich danych nauko
wych, dotyczących obszarów polarnych. Z tego więc względu w skład w ypraw y weszli tacy
wybitni specjaliści, jak aerolog Szpakowski, zoolog Stachów , biolog Szirszow, hydrograf
Chm yżnikow, geodeta Hackel, fizyk Fakidow i inni. N a statku znajdował się ponadto znakomity
lotnik Babuszkin, który na zabranym przez wybrawę samolocie m iał odbywać loty wywiadowcze.
Naukowemi pracami w ypraw y kierował prof. O. Schm idt, a dowództwo statku spoczywało
w rękach kapitana Woronina. D nia 16 lipca 19 33 roku o świcie „C zelu skin “ opuścił Leningrad
1 udał się w daleką podróż. O płynąwszy pomyślnie Europę północną, dotarł do M urm ańska,
który opuścił dnia io-go sierpnia, udając się na wschód. Pierwsze dni upływają pom yślnie, lecz
już na morzu K arskiem gęste lody zaczynają w dużym stopniu utrudniać podróż. Babuszkin
codziennie dokonywa lotów, aby wyszukać dla statku najdogodniejsze przejście. Jednakże lody
były tak zwarte, że trzeba było zawezwać lodołamacz „K ra s in “ , który w ybaw ił „C zelu skin a“
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W miarę
posuwania się na wschód, na
cisk lodów stawał się coraz sil
niejszy. W reszcie trzeba się
było uciec do pom ocy dyna
mitu, dzięki któremu udaje się
„C zeluskinow i“ wydostać z lo
dowych kleszczy i powoli posu
wać się dalej. 19 września po
zostało do oceanu Spokojnego
zaledwie 280 km. Dokoła „C z e 
luskina“ lody spiętrzyły się do
tego stopnia, że stracił zupełnie
swobodę ruchów. D nia 13 lu
tego 19 34 roku statek został
Z taką siłą zaatakowany przez
piętrzące się lody, że nie w y
Obóz czeluskinowców.
trzym ał naporu i zaczął tonąć.
N a rozkaz dowódcy cała załoga, składająca się ze 10 1 osób, w tem 10 kobiet, opuszcza
statek i szuka schronienia na krze lodowej. Jako ostatni opuszczają statek Woronin,
Schm idt i intendent M ohylew icz, który został przygnieciony przez toczące się beczki,
wpadł do w ody i utonął wraz ze statkiem. Urządzono najpierw namioty, następnie zbu
dowano kuchnię i baraki, gdzie ulokowali się rozbitkowie. Skoro tylko doszła do M o
skw y wieść o katastrofie, natychm iast utworzono specjalny komitet ratowniczy, na czele
którego stanął wiceprzewodniczący rady komisarzy ludow ych, W . W . K ujbyszew . Władze
natychmiast w ydały rozkaz, aby jak najszybciej przyjść z pomocą rozbitkom, których położenie
pogarszało się z każdym dniem. Z Pietropawłowska w yrusza statek „S ta lin gra d “ , a z W ładywostoku „S m o leń sk “ . Oba statki zabrały ze sobą sam oloty. Z wielu stron przybyw ały na półwysep
W ellen sam oloty na pomoc czeluskinowcom. Lotn icy Lew aniew ski i Slepniew udają się do Am e
ryki, aby tam zakupić aparaty i przez Alaskę śpieszyć na pom oc na krańce S yb erji północnej. Akcja
idzie w niebywale szybkiem tempie. Spraw ność organizacyjna przybiera zadziwiające rozmiary.
Tym czasem lody zaczęły pękać, wobec czego rozbitkom groziła już zagłada. N agle rozeszła
się wieść, która zelektryzowała cały kraj sowiecki, że lotnik Lapidew ski dnia 5 marca zabrał z kry
lodowej 10 kobiet i dwoje dzieci. W obozowisku na krze tworzy się 6 marca wielka szczelina.
N iebezpieczeństwo rośnie z każdą chwilą. Stan atm osfery pogarsza się, wskutek czego utrudnia
dalszą akcję lotników. D opiero w kwietniu pogoda polepsza się nieco, zbliżają się samoloty
i rozpoczyna się wówczas potężna walka lotników o życie rozbitków, walka z narażeniem w ła
snego życia, walka zaiste bohaterska. 7 kwietnia pierwszy ląduje Slepniew , jednakże uszkodził
podwozie, co zmusiło go do pozostania w obozie kilka dni. T ego samego dnia przylecieli
Kam anin i M ołokow. Po krótkim postoju wywożą pięć osób. 10 kwietnia odlatuje Slepniew ,
który zabrał sześć osób; ogółem 10 kwietnia zabrano z kry 22 osoby. W następnym dniu lotnicy
M ołokow i Kam anin dokonali siedem lotów i zabrali 35 osób, a między nimi chorego profe
sora Schm idta, który mimo ciężkiej choroby wzbraniał się opuścić swoich towarzyszy i dopiero
na w yraźny rozkaz Z M oskw y zgodził się opuścić obóz. Okazało się potem, że profesor Schm idt
był chory na ciężkie zapalenie płuc. A b y ratować życie tego uczonego, Slepniew zabiera Schm idta
na swój aeroplan i leci do N om e na Alaskę, aby go tam pow ierzyć starannej opiece lekarskiej.
375 m il angielskich przelatują oni w 2 godziny i 10 minut. D zięki dzielności tego śm iałego lotnika
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Bohaterowie-lotnicy: A. Lapidewskij, S. Lewaniewski, M. Mołokow, M. Kamanin, M. Slepniew, M . Wodopianow, I. Doronin.

Schm idt został uratowany. Akcja ratunkowa idzie dalej w szybkiem tempie. N a krze pozostało
jeszcze 28 osób, oczekujących z niepokojem nowego naporu lodów. Przylatują nowi lotnicy,
którzy zabrali nową partję rozbitków. N a krze zostało jeszcze sześć osób. Są to: zastępca profesora
Schm idta Bobrow , kapitan Woronin, radjotelegrafiści i marynarze. Rankiem 13 kwietnia, w chwili
najbardziej krytycznej, nad obozowiskiem pokazują się nowe samoloty M ołokowa, W odopianowa
i Kam anina. Zabierają oni resztę pozostałych, jednocześnie wywożą najbardziej cenne instrumenty
i materjał naukowy. W tym dniu wysłano do M oskw y raport, kończący się słow am i: „O bóz
czeluskinowców na oceanie Lodowatym nie istnieje. Akcja ratownicza czeluskinowcówzakończona“ .
W iadomość ta obiegła natychmiast cały świat, wywołując wielką radość i entuzjazm nietylko
w samym Związku Radzieckim , lecz i w całym świecie kulturalnym. Rząd sowiecki, uznając wielkie
zasługi akcji ratowniczej, nadał dzielnym lotnikom : Lapidew skiem u, Lewaniewskiem u, M ołokowowi, Kam aninow i, Slepniewowi, Doroninowi i W odopianowi zaszczytny tytuł „boh a
terów kraju sowietów“ . Tytułem tym zostali nagrodzeni oprócz tego profesor Schm idt, kapitan
W oronin, Bobrow , radiotelegrafista K renkiel i tragicznie zm arły M ohylew icz. Nagroda
i tytuł zupełnie zasłużony, gdyż cały przebieg w ypraw y, a następnie akcja ratownicza przedsta
wiała jedną piękną nić prawdziwego, szlachetnego bohaterstwa. Czeluskinowcy bohatersko szli
na podbój Arktyku, bohatersko przebijali się przez lody, bohatersko przetrwali katastrofę,
bohatersko walczyli Z żywiołami północy. W reszcie bohaterowie ocalili bohaterów. Jest to jedna
Z najpiękniejszych kart w dziejach badań geograficznych.
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