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Nic nie jest w stanie tak oświecić zdrowy ludzki umysł,  
jak właśnie geografia.

Immanuel Kant

Geografia jest najbardziej sugestywną i atrakcyjną  
dla ludzi wszechczasów dziedziną.

Piotr Kropotkin

Musi się wybić wyżej naród,  
w którym wykształcenie geograficzne stanie się powszechnym.

Feliks Koneczny



  

PRZEDMOWA

Mapy zamieszkanych lądów z nierównomiernie rozrzuconymi na nich 
miejscowościami, przypominają sklepienie niebieskie z konstelacjami gwiazd. 
Tak jak nocne niebo przedstawia niepowtarzalne układy gwiazdozbiorów, 
galaktyk i mgławic o różnych zarysach, które zidentyfikować można na ciem-
niejszym tle, tak samo miejscowości z widocznymi nocą światłami tworzą ja-
sne skupiska, oddzielone od siebie obszarami o mniejszym ich zagęszczeniu. 
Pod pozorem przypadkowości i chaosu, zarówno mapy ziemskich lądów jak 
i obrazy nocnego nieba kryją w sobie porządek. Wynika on z różnego rodzaju 
oddziaływań między obiektami. Są to siły, które powodują, że rozmieszczenie 
obiektów w określonym momencie nie może być przypadkowe, ale jest zdeter-
minowane, a w przypadku obiektów niebieskich łatwe do ustalenia w sposób 
matematyczny, dzięki znajomości równań ich trajektorii ruchu. 

Porządkowi kosmicznemu, w którym poszczególne obiekty niebieskie 
oddziałują na siebie grawitacyjnie i elektromagnetycznie, w rzeczywistości 
ziemskiej, tj. zamieszkanych przez ludzi miejscowości, odpowiada ład innej na-
tury. Miejscowości łączy ze sobą sieć powiązań, których wyrazem jest zakres 
współpracy i intensywność komunikacji między ich mieszkańcami. Powiązania 
najsilniejsze łączą miejsca zamieszkane przez społeczności pokrewne sobie 
lub bliskie kulturowo, mające wspólne pochodzenie, język i obyczaje, a ponad-
to dysponujące odpowiednią infrastrukturą komunikacyjną. Dzięki częstym 
kontaktom i współpracy trwającej przez pokolenia, ewoluują obyczaje i języ-
ki, a z wielu małych grup zamieszkujących pojedyncze miejscowości powstają 
zwarte społeczności, obejmujące ogół mieszkańców rozległych okolic. Tak jak 
w kosmosie, gdzie każda galaktyka i każdy układ  planetarny ma swoje centrum, 
które utrzymuje wszystkie pobliskie obiekty na grawitacyjnej uwięzi, tak w rze-
czywistości ziemskiej mniejsze miejscowości pozostają w orbicie wpływów du-
żych ośrodków koncentrujących życie gospodarcze, polityczne i kulturalne. Siła 
oddziaływania tych ośrodków słabnie z odległością, a zwłaszcza tam, gdzie wy-
stępują bariery topograficzne lub granice polityczne utrudniające komunikację. 
Ponieważ komunikacja i współpraca między ludźmi mieszkającymi w różnych 
miejscach jest zjawiskiem powszechnym od zarania dziejów, a zróżnicowanie 
krajobrazowe powoduje, że pewne miejsca „grawitują” do sąsiednich z siłą więk-
szą niż inne, w trakcie procesów historycznych tworzą się regiony, czyli zespoły 
miejsc powiązanych ze sobą silniej niż z innymi miejscami. Z czasem utrwala się 
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spójność ekonomiczna regionów i pojawiają się dodatkowe czynniki integrują-
ce, czyli wspólna państwowość oraz tożsamość narodowa. Regiony przybierają 
kształt organizmów państwowych, które nawiązują relacje gospodarcze, poli-
tyczne i kulturalne z innymi jednostkami, zazwyczaj położonymi w sąsiedztwie. 
Bliskość geograficzna i towarzyszące jej często pokrewieństwo kulturowe po-
wodują, że z czasem dochodzi do powstania organizacji międzypaństwowych. 

Tak jak pojedynczy ludzie i grupy, które najchętniej wchodzą w relacje 
z osobami i grupami tego samego pochodzenia i pokrewnymi kulturowo, tak 
samo państwa zawierają porozumienia z państwami podobnymi pod wzglę-
dem sposobu rządzenia, systemu prawnego, oraz cech kulturowych (religia, 
edukacja) wpływających na sposoby gospodarowania. Innymi słowy, poszcze-
gólne państwa wykazują tendencję do nawiązywania współpracy z sąsiadami 
w obrębie tych samych cywilizacji. Cywilizacje, obejmując swoimi zasięgami 
poszczególne regiony, stanowią ziemskie odpowiedniki największych galak-
tyk, rozświetlających nocne niebo. Pod koniec ery nowożytnej na całej Ziemi 
jest ich zaledwie kilka, przy czym największy wpływ na losy świata wywiera 
cywilizacja łacińska (zachodnia). Nie ma przesady w stwierdzeniu, że na tle 
pozostałych cywilizacji jej rola jest taka, jaką Droga Mleczna pełni na sklepie-
niu niebieskim. Wywodząc się z małej Europy cywilizacja łacińska w ciągu 
ostatnich pięciu stuleci dokonała ekspansji, odkrywając, podbijając i koloni-
zując znacznie rozleglejsze lądy, opanowując morza, niszcząc przy tym wiele 
innych kultur, i przekazując pozostałym cywilizacjom swoje cechy i osiągnię-
cia. Do cywilizacji łacińskiej należą trzy spośród dziesięciu regionów świata, 
a we wszystkich pozostałych widoczne są liczne efekty jej oddziaływania. 
Upowszechnianiu wzorców kulturowych ukształtowanych w jej ramach służy 
współczesny proces globalizacji.

Podobnie jak wielkie galaktyki składają się z mniejszych konstelacji i ukła-
dów, zarówno cywilizacje, jak i odpowiadające im ziemskie regiony, posiadają 
strukturę hierarchiczną. Tak jak w ramach każdej cywilizacji istnieją kultury na-
rodowe, w obrębie odpowiadających cywilizacjom wielkich regionów funkcjonu-
ją państwa, które można określić regionami drugiego rzędu. Regiony, podobnie 
jak cywilizacje i wchodzące w ich skład kultury, stanowią ponadto byty o cha-
rakterze dynamicznym, ulegając przemianom w czasie historycznym. Możliwe 
są też gwałtowne zmiany w układzie regionów, które wynikają z kataklizmów 
dziejowych, takich jak wojny lub masowe migracje, które mogą doprowadzić 
do upadku narodów i likwidacji państw. Podstawową cechą regionów jest spój-
ność, która wynika z jedności cywilizacyjnej, sieci współzależności i współpra-
cy łączącej ich poszczególne części, a także z istnienia ośrodków centralnych, 
które ogniskują życie kulturalne i polityczne. Ponieważ w geografii, zwłaszcza 
w Polsce, region kojarzony jest zwykle z terytorium względnie jednorodnym, 
a więc składającym się z miejsc podobnych do siebie, warto w tym miejscu pod-
kreślić, że wewnętrzna spójność regionów absolutnie nie wymaga jednorodno-
ści ani podobieństwa tworzących go miejsc. Można nawet wykazać, że dla zacho-
wania spójności konieczna jest wzajemna komplementarność miejsc w ramach 
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regionu, którą zapewnić może ich różnorodność oraz rozmaitość pełnionych 
funkcji. Jest to zgodne z intuicją Aleksandra Humboldta, który przewidywał, że 
każda całość jest tym bardziej spójna, im bardziej rozbieżne są funkcje jej czę-
ści składowych (tzw. paradoks Humboldta). Jedność bierze się nie z jednorod-
ności ale z różnorodności, dlatego sens wszelkich prób identyfikacji obszarów 
jednorodnych pod względem pewnych elementów krajobrazu, jest ograniczony. 
Różnorodność krajobrazowa regionu wynika ponadto ze wspomnianego wyżej 
istnienia centrum, co oznacza że w obrębie regionu są także miejsca peryferyjne, 
rzadziej zaludnione, mniej intensywnie zagospodarowane, a zatem całkowicie 
odmienne krajobrazowo od centrum.

Cywilizacja rozumiana jako zestaw norm dotyczących systemu sprawowa-
nia władzy, prawa, sposobów gospodarowania, edukacji, religii i sztuki, nie jest 
obecnie pojęciem często w geografii stosowanym. Nie zawsze jednak tak było. 
W pierwszej połowie ubiegłego wieku cywilizacja była jednym z pojęć kluczo-
wych geografii, zwłaszcza w geografii francuskiej. Potwierdzili to m.in. Lucien 
Febvre, Fernand Braudel, Paul Vidal de la Blache i cała plejada jego uczniów 
zajmujących się wyjaśnianiem charakteru i rozmieszczenia obiektów geogra-
ficznych czynnikami cywilizacyjnymi, nazywanymi sposobami życia społeczne-
go (genres de vie Vidala, manières d’être des peuples Alberta Demangeona, albo 
les techniques de la vie sociale Maksymiliana Sorre). Zróżnicowanie świata pod 
względem cywilizacyjnym było jednym z głównych przedmiotów zaintereso-
wań badawczych geografii, w tym także antropogeografii niemieckiej, której 
jednym z pierwszych przedstawicieli był Fryderyk Ratzel. Powstało wówczas 
wiele monografii i map ukazujących zróżnicowanie cywilizacyjne świata, a sło-
wo region w geografii, które miało silne konotacje polityczne, oznaczało właśnie 
obszar zamieszkany przez społeczności należące do jednej cywilizacji. Obecnie 
pojęcia regionu używa się na oznaczenie tak wielu rodzajów jednostek teryto-
rialnych, że o pierwotnym jego sensie prawie nikt nie pamięta. Wiąże się to z po-
rzuceniem koncepcji cywilizacji przez geografów w drugiej połowie ubiegłego 
wieku. Tymczasem o jej wartości i przydatności zaświadczyły publikacje na jej 
temat z zakresu nauk ekonomicznych i politycznych z ostatnich dekad. Już jed-
na z pierwszych prób adaptacji pojęcia cywilizacji przez przedstawiciela tychże 
dyscyplin okazała się sukcesem na skalę światową1. 

Prezentowana praca to próba ponownego wprowadzenia koncepcji cy-
wilizacji do geografii i wykorzystanie jej przydatności w geopolityce. Ukazuje 
ona regiony ukształtowane w trakcie procesów historycznych w ramach po-
szczególnych cywilizacji. W pierwszej części opracowania ukazano sześć regio-
nów tzw. Starego Świata, odpowiadających cywilizacjom istniejącym od czasów 
starożytnych (Indie, Azja Wschodnia), lub zapoczątkowanych w średniowieczu 
(Europa, Eurazja, Islam, Azja Południowo-Wschodnia). Druga część poświęcona 
jest czterem regionom Nowego Świata, ukształtowanych na lądach odkrytych 

1 Chodzi tu o znany bestseller Samuela Huntingtona „Zderzenie cywilizacji”, którego polskie wy-
danie ukazało się w 2000 roku.
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i zagospodarowanych przez Europejczyków w ostatnich kilku stuleciach. Cechą 
ich krajobrazów jest przemieszanie wpływów cywilizacji łacińskiej z elemen-
tami pokonanych kultur tubylczych. W Ameryce Północnej i Australii te ostat-
nie zostały zepchnięte na margines życia społecznego, podczas gdy w Ameryce 
Łacińskiej, w toku kilkuwiekowego wzajemnego oddziaływania Europejczyków, 
autochtonów i masowo sprowadzanych tam Afrykanów, doszło do wytworzenia 
specyficznej cywilizacji latynoskiej. Jedynym regionem, w którym nie ukształto-
wała się odrębna cywilizacja, jest Afryka Subsaharyjska, gdzie wpływy zachod-
nie i islamskie nakładają się na kultury tubylcze. 

Ryc. 1. Rozmieszczenie regionów świata

Zarysy dziesięciu regionów świata przedstawia ilustracja, na której podsta-
wowymi jednostkami terytorialnymi są państwa (ryc. 1). Każdy z przedstawionych 
regionów obejmuje więc określoną liczbę państw2 i reguła ta obowiązuje nawet 
wówczas, gdy granice danego państwa obejmują terytoria odmiennych cywiliza-
cji, jak to ma miejsce np. w Chińskiej Republice Ludowej. Z punktu widzenia geo-
grafii wskazane byłoby włączenie Turkiestanu Wschodniego (Sinkiang Ujgurski) 
do regionu Islamu, jednak geopolityka nakazuje respektować polityczne fakty na-
wet wówczas, kiedy są one sprzeczne z wnioskami formułowanymi na podstawie 
naukowych dociekań. Takim politycznym faktem jest istnienie ChRL na obszarze 
zamieszkanym przez narody należące do różnych cywilizacji. Ostatnie dekady po-
kazały wprawdzie, że państwa niejednorodne cywilizacyjnie nie są trwałe, ale nie 
jest to argumentem wystarczającym, aby zignorować istnienie mocarstwa, jakim 
są Chiny, na mapie regionów świata. Obraz rozmieszczenia regionów i ich zasięgi 

2 Zamieszczone w książce zestawienia tabelaryczne państw w obrębie poszczególnych regionów, 
o ile nie podano pochodzenia zawartych w nich danych, stanowią opracowania autorskie, oparte 
na wielu źródłach. 
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niewątpliwie może budzić zastrzeżenia. Sprzeciw w wielu kręgach wywoła za-
pewne przebieg wschodniej granicy Europy, a także ograniczenie regionu Islamu 
do krajów Bliskiego Wschodu, Turkiestanu i Afryki Północnej, co sprawiło, że pań-
stwa z najliczniejszymi populacjami muzułmańskimi (India, Indonezja) pozostają 
poza jego zasięgiem. W obydwu tych przypadkach o przebiegu granic regionów 
zdecydowała sytuacja geopolityczna, a przede wszystkim kryterium cywilizacyj-
ne, które nie jest tożsame z kryterium wyznaniowym.  

Podstawą charakterystyki każdego z regionów (zwłaszcza Starego Świata) 
jest przede wszystkim opis podłoża cywilizacyjnego, przy czym zróżnicowa-
nie warunków biofizycznych jest także uwzględnione w aspektach istotnych 
z punktu widzenia życia społecznego, rozwoju gospodarki i kształtowania sy-
tuacji politycznej. W szczególny sposób uwzględniono rozmieszczenie złóż su-
rowców mineralnych i miejsc ich eksploatacji, których znaczenie strategiczne 
w ostatnich dekadach coraz bardziej rośnie. W konsekwencji mamy obecnie do 
czynienia z tzw. nacjonalizmem surowcowym, polegającym na ograniczaniu eks-
portu surowców przez ich dysponentów, często dochodzi do nacjonalizacji firm 
górniczych, a mocarstwa przemysłowe zmuszone są do podejmowania trudnych 
negocjacji o dostęp do surowców. W warunkach nacjonalizmu surowcowego mo-
carstwa przemysłowe nie są w stanie dłużej dyktować warunków handlu pań-
stwom górniczym. Na rynku surowców przewagę mają dzisiaj potencjalni do-
stawcy. O koncesje górnicze Japończycy prowadzą trudne pertraktacje z rządem 
Indii, Niemcy negocjują z Mongolią, Francuzi rozmawiają z Kazachstanem, ale 
także zabiegają o uzyskanie możliwości eksploatacji złóż ziem rzadkich z wiel-
kiego podmorskiego krateru Kulolasi w pobliżu wysp Wallis i Futuna w Oceanii, 
zaś Amerykanie wystąpili w roku 2020 z niecodzienną propozycją zakupu bo-
gatej w surowce Grenlandii. Geopolityczne znaczenie surowców mineralnych 
w drugiej połowie ubiegłego wieku okresowo spadało. Był to czas, kiedy najbar-
dziej ceniono zdolność do produkcji wyrobów „wysoko przetworzonych”, a ceny 
surowców spadały. Państwa eksportujące surowce w wielu podręcznikach geo-
graficznych były utożsamiane ze słabo rozwiniętymi. Od dwóch dekad sytuacja 
uległa diametralnej zmianie i surowce mineralne odzyskują swoje geopolityczne 
znaczenie. I będzie ono nadal rosło, skoro, jak obliczono, w ciągu nadchodzących 
trzech dekad wydobycie surowców ma być większe, niż przez tysiące lat całych 
dotychczasowych dziejów!3 Ponieważ podręczniki geograficzne najczęściej po-
wtarzają dawno zdezaktualizowane informacje dotyczące wydobycia surowców 
mineralnych, fragmenty dotyczące górnictwa zostały rozbudowane i zawierają 
bardzo wiele zupełnie nie znanych nazw miejscowości, których geopolityczne 
znaczenie jest poza dyskusją. 4 

Wiele miejsca poświęcono rozwojowi gospodarczemu regionów 
(w regionach Nowego Świata procesom zagospodarowania) i stosowanym 

3 Por. D.Wiejaczka, W.Wilczyński, Strategiczne znaczenie metali ziem rzadkich, Przegląd Geopoli-
tyczny, tom 36, 2021.

4 Lokalizacje strategicznie ważnych i mało znanych miejsc ukazują 94 specjalnie wykonane szkice 
kartograficzne.
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w poszczególnych państwach politykom gospodarczym, co jest niezbędne dla 
zrozumienia współczesnych krajobrazów. Uwzględniono też zróżnicowanie 
etniczne i religijne, bez czego nie byłoby możliwe wyjaśnienie stosunków spo-
łecznych, a w szczególności zrozumienie sytuacji konfliktowych oraz geopoli-
tycznej roli regionów i poszczególnych państw. Charakterystyki poszczególnych 
regionów nie zostały opracowane według jednego schematu, stąd poszczególne 
rozdziały książki posiadają strukturę unikatową, dostosowaną do niepowta-
rzalnych problemów, jakie dotyczą poszczególnych społeczności regionalnych. 
Podejście takie może powodować wrażenie chaosu przy analizie struktury ca-
łości opracowania, ale przedstawione obrazy poszczególnych regionów okazują 
się dzięki temu o wiele bardziej prawdziwe, niż wówczas, gdyby każdy z nich 
opisany został według jednego, przyjętego odgórnie schematu. Nacisk położono 
na ukazywanie związków między różnorodnymi kategoriami zjawisk, starając 
się unikać encyklopedyzmu nawet wówczas, kiedy może to powodować wraże-
nie niekompletności. 

Wśród wspomnianych związków łączących odmienne kategorie zjawisk 
wyróżnić należy dwie grupy. Do pierwszej należą zależności charakterystyczne 
dla geografii, które wyjaśniają rozmieszczenie i cechy różnorodnych obiektów 
z wykorzystaniem wiedzy pochodzącej z wielu dziedzin nauk przyrodniczych 
i społecznych, w tym także nauk politycznych. Jako przykład można tu podać 
obecność w Krakowie wielkiego kombinatu metalurgicznego, którego nie było-
by, gdyby nie polityczna wola komunistycznych decydentów z lat 50-tych ubie-
głego wieku. Chociaż komunizm w ciągu ostatnich dekad jest w stadium recesji, 
wpływ decyzji czysto politycznych i wynikających z uwarunkowań geopolitycz-
nych na krajobraz bynajmniej nie maleje. Dotyczy to zarówno budowy nowych 
stolic w takich krajach jak Wybrzeże Kości Słoniowej i Birma, jak i wielkich 
współczesnych inwestycji energetycznych i komunikacyjnych w Polsce. Drugą 
grupę ukazanych w książce zależności pozwalających zrozumieć rozmieszczenie 
obiektów, cechy krajobrazów, jak również warunki życia społeczności, które te 
krajobrazy kształtują, stanowią związki typowe dla geopolityki. Jest to dyscypli-
na bardzo bliska geografii, bo posiada identyczny przedmiot badań, i tak jak geo-
grafię, interesuje ją rozmieszczenie obiektów, ich struktura i funkcjonowanie. 
W porównaniu do geografii – geopolityka ma jednak inaczej sformułowane cele 
badawcze. Jeśli geografia wyjaśnia krajobraz (jej kluczowe pojęcie) różnorodny-
mi czynnikami, w tym politycznymi, to geopolityka postępuje odwrotnie: zjawi-
ska i procesy polityczne (np. sytuację państw, ich rozwój i znaczenie) stara się 
tłumaczyć czynnikami natury geograficznej, m.in. samym rozmieszczeniem róż-
nego rodzaju obiektów. Geopolityka stawiająca w centrum swoich zaintereso-
wań byty polityczne (państwa), pełni więc w stosunku do geografii rolę komple-
mentarną. Istotność geopolityki warto podkreślić, gdyż jest to dyscyplina, której 
do niedawna odmawiano u nas naukowego statusu. Tymczasem jej istotność 
wynika z prostego faktu, że powierzchnia Ziemi jest zróżnicowana, i że wśród 
niezliczonych lokalizacji znajdują się na niej miejsca kluczowe, miejsca o strate-
gicznym znaczeniu, których kontrolowanie przynosi korzyści ekonomiczne. 
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Mozaika regionów, która jest podłożem naszego życia, jeszcze długo 
będzie stanowiła pole rywalizacji, czyli szachownicę (wyrażenie Zbigniewa 
Brzezińskiego), na której niektóre pola są ważniejsze od pozostałych. Stanowią 
one przedmiot konfliktów między graczami, starającymi się zdobyć nad nimi 
kontrolę przy pomocy odpowiednich figur i manewrów. O znaczeniu tych stra-
tegicznych lokalizacji w geopolityce decyduje obecność różnorodnych zasobów, 
obiektów produkcyjnych, magazynów paliw i krytycznych surowców, skupisk 
ludności, baz wojskowych, a przede wszystkim ich lokalizacja w stosunku do 
linii komunikacyjnych, tras przewozowych lub szlaków masowych migracji. Bez 
wiedzy geograficznej i geopolitycznej, bez rozumienia zależności istniejących 
między obiektami i polami geopolitycznej szachownicy, wszelkie wyobrażenia 
o współczesnym świecie będą ułomne, co powodować będzie nieporozumie-
nia w debacie publicznej i błędy w życiu politycznym, prowadząc do zaburzeń 
w stosunkach międzynarodowych.

/-/ Witold J. Wilczyński
na Grzymie Wietrznym, sierpień 2020



I.

E U R O P A
  



  

„Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw,  
a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas.  

Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się on na woli 
większości obywateli, a nie na mniejszości.  

W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa […].  
W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności […], jesteśmy 

posłuszni każdorazowej władzy i prawom, zwłaszcza tym niepisanym,  
które bronią pokrzywdzonych”.
[z mowy wygłoszonej przez Peryklesa  

nad grobem Ateńczyków poległych na wojnie ze Spartą;  
na podstawie: Tukidydes, Wojna peloponeska].

 

„ Ta jedna rzecz wtrąca nas w największe nieszczęścia,  
że się naginamy do opinii ogółu […], że się wzorujemy  

na przykładach  pospólstwa, że […] żyjemy nie według nakazów rozumu,  
ale według norm naśladownictwa”. 

Seneka, O  życiu szczęśliwym, 3.



II.

E U R A Z J A
  



Rosja, nie będąc państwem monoetnicznym ani narodowym,  
niemal od zarania swych dziejów potencjalnie była państwem imperialnym.

Aleksander Dugin  
[Podstawy geopolityki. Geopolityczna przyszłość Rosji, Arktogea, Moskwa, 2000, s. 112].

 

Rosyjscy towarzysze pilnują obyczajów spożywania alkoholu:  
przy każdym toaście domagają się  

dotykającego najgłębszych pokładów duszy spojrzenia. 

Tomasz Kireńczuk 
[W poszukiwaniu rosyjskiej duszy, dwutygodnik.com]

 

Wy, ludzie słońca, ludzie zachodu, nie zrozumiecie ciemnej mądrości,  
której naucza ślepe cierpienie.

Stanisław Brzozowski 
[Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyjskiej, Kraków 2001, s. 194].



III.

I S L A M
  



 

O, ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety 
i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali.

Koran,49,13  (tłum. Józef Bielawski)

 

Modlitwa jest ofiarą, którą składa każdy człowiek bogobojny.  
Pielgrzymka jest dżihadem, na który wyrusza każdy słaby człowiek.  

Jałmużnę znajdziesz wszędzie: jałmużną ciała jest post.  
Ale dla kobiety dżihadem jest posłuszeństwo wobec męża.

Nahdż al-Balagha, Ali Ibn Abi Talib (VII w.)

 

Nie zabijajcie kobiet, dzieci ani starszych, słabych osób.  
Nie ścinajcie drzew rodzących owoce.  

Nie niszczcie zamieszkanych budynków.  
Nie zabijajcie owiec ani wielbłądów dla innych celów poza pożywieniem.  

Nie palcie pszczół i nie rozpraszajcie ich.  
Nie okradajcie łupów i nie bądźcie tchórzliwi.

Al Mułłata, kolekcja hadisów imama Malika, ks. 021, nr 010



IV.

I N D I E
  



Wszystkie działania następują w czasie przez współdziałanie sił Przyrody,  
ale człowiek zagubiony w egoistycznej iluzji uważa, że to on sam je tworzy.

Bhagavadgita, 3.27

 

„…Zaraz po zdobyciu Kalingi Umiłowany przez Bogów zaczął kroczyć drogą 
prawości, miłować prawość, dawać pouczenia według zasad prawości. Gdy […] 

kraj zostaje ujarzmiony, ludzie są zabijani albo idą w niewolę. Umiłowany przez 
Bogów sądzi, że jest to wielce żałosne i bolesne […]. Umiłowany przez Bogów 
prowadzi układy nawet z ludźmi leśnych szczepów […] i stara się naprawić 

ich obyczaje, […] przywołuje ich do skruchy, aby nie zostali zabici. Albowiem 
Umiłowany przez Bogów pragnie bezpieczeństwa, opanowania, sprawiedliwości 

i szczęścia dla wszystkich istot. […] Największym ze wszystkich zwycięstw jest 
zwycięstwo prawości (dharma)”. 

Z edyktu króla Aśoki (ok.  roku 277).



V.
A Z J A 

W S C H O D N I A
  



Trzysta pieśni słowem jednym zastąpić można:  
myśli twe niech wolne będą od zła.

[Lunyu, Dialogi konfucjańskie, Epoka Wiosen i Jesieni].

 

Doskonal siebie samego, dbaj o rodzinę, zarządzaj swym państwem,  
by całemu światu przynieść spokój. 

[Zeng Zi, Wielka nauka; Epoka Wiosen i Jesieni].

 

Państwo wojownicze, choćby i potężne było, upaść musi;  
lecz kraj co w pokoju siłę swą buduje, a o wojnie zapomni, podobna zguba czeka.

[Sim Qian, Zapiski historyka, ok. 100 p.n.e.].

 

Jeśli władca zna mądrych, ale nie zatrudnia ich na doradców,  
to nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków. 

[Księga Mozi; Okres Walczących Królestw].

 

Jaki przewrót nastąpi w handlu wszechświatowym,  
gdy Chiny […] ze swą taniością pracy wstąpią w okres wielkiego przemysłu,  

gdy geniusz Zachodu przeniknie kulturę chińską,  
gdy udzieli jej swych metod i techniki, nie zmieniając etnicznych cech Chińczyka – 

jego wytrwałości nerwowej, jego oporności na wpływy różnych klimatów,  
jego niewyczerpanej pracowitości? Wielka przyszłość czeka naród,  

który w piersiach swoich żywi taką siłę.

[Wacław Nałkowski, Geografja malownicza, tom V, Warszawa 1911].



VI.
A Z J A 

POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
  



Bhinnêka tunggal ika (Chociaż w częściach to Jedno).

Mpu Tantular [Sutasoma, 1389]

 

„Zachód wierzy w prawa i wolności jednostki.  
Jako Azjata z chińskimi korzeniami wierzę,  

że rząd ma być uczciwy i efektywny […]. Sukces można osiągnąć stosując 
zachodnie, wolnorynkowe rozwiązania w gospodarce,  

oraz wartości azjatyckie w polityce: posłuszeństwo, wspólnotowość, dyscyplinę, 
pracowitość, szacunek dla władz, merytokrację…”.

Lee Kuan Yew



VII.
A U S T R A L I A 
I   O C E A N I A

  



Ko Papa Tuanuku te matua […]. Te toto o te tangata, he kia;  
Te oranga o te tangata, he whenua  

(Ziemia jest rodzicielką ludzkości. Pokarm zasila krew człowieka;  
jego życie zależy od Ziemi).

[Ks. Reweti Kohere, za H.-k. Yoon, Maori mind, Maori land, P.Lang, Berno, 1986, s.18-19]. 

 

Niech Bóg i nasi przodkowie strzegą praw,  
które uczynią nas jednym ludem.  

Bo tylko Bóg jest posiadaczem tego Kraju Kiwi,  
dziedzictwa jego dzieci, Maorysów i Pakeha.

[Saana Murray, Te Karanga a te Kotuku, Wellington 1974, s. 173].

 

Duch ANZAC trwa do dziś w trudnych czasach cyklonów,  
powodzi i pożarów buszu.  

Australijczycy łączą się, ratując się nawzajem,  
by wspólnie przeżywać cierpienia, zapewniać jedzenie i schronienie, 

opiekować się sobą nawzajem  
i dać ofiarom tych katastrof do zrozumienia, że nie są sami.

[The Anzac Spirit, Returned and Services of Australia, Western Australian Branch, 2003].



VIII.
A M E R Y K A 

P Ó Ł N O C N A
  



My, Naród Stanów Zjednoczonych, aby stworzyć doskonalszą Unię, 
ustanowić sprawiedliwość, zapewnić spokój wewnętrzny, wspólną obronę, 

popierać ogólny dobrobyt i zapewnić błogosławieństwa wolności  
dla nas samych i naszego potomstwa, zarządzamy i ustanowiamy niniejszą 

Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki.
[Preambuła Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki]

 

Przeszli oni twardą szkołę Zachodu i doświadczenie nauczyło ich 
cierpliwości i gościnności. Ludzie ci byli w najprawdziwszym tego słowa 

znaczeniu demokratami; upierali się przy swej wolności, swoich prawach  
i byli często przesadni w swym amerykanizmie.

[Ellen Ch. Semple, American History and Its Geographic Conditions, New York, 1903].

 

Dziś jeszcze Jankes, stojąc w niemym zachwycie nad wodospadem 
[Niagara, przyp.red.], oblicza, ile tu sił koni idzie na marne,  
a wnioskując jaka masa dolarów dałaby się stąd wyciągnąć,  

wzdycha i narzeka na głupie rządy, które nie mają szacunku dla businessu.
[Wacław Nałkowski, Geografja malownicza, część III, Warszawa 1909, s. 39].

 

Europa trwoni ludzi i chroni rzeczy, Ameryka trwoni rzeczy i chroni ludzi.

[A.Siegfried, Les États-Unis d’aujourd’hui : avec 8 cartes et figures, Paris 1937].



IX.
A M E R Y K A 
Ł A C I Ń S K A

  



Cywilizacja Ameryki Łacińskiej rozpoczęła się  
wraz z pierwszą hiszpańską osadą,  

pierwszą indiańską krwią przelaną z powodu chciwości białych zdobywców,  
i pierwszą próbą chrystianizacji mieszkańców nowo odkrytej ziemi.

Francisco Javier Yanes
The Journal of Race Development, vol.4, no.4. 1914.

 

Gospodarka naszego kraju [Dominikany] wpisała się w system zachodni, 
naśladując jednak nie najbardziej rozwinięte modele Zachodu,  

lecz model hiszpański. Hiszpania przekazała nam wszystko co miała:  
język, architekturę, religię, strój i kuchnię, tradycje militarne, instytucje 

prawne i cywilne, pszenicę, bydło, trzcinę cukrową, nawet kury i psy.  
Nie mogliśmy jednak otrzymać od Hiszpanii zachodnich metod produkcji  

i dystrybucji, techniki, kapitału i idei społeczeństwa obywatelskiego,  
bo sama ich nie miała. Poznaliśmy Ewangelię,  

ale nie dzieła Erazma z Rotterdamu. 
Juan Bosch, Composición Social Dominicana, 1995.

 

Latynosi traktują kalendarz i zegarek jak ozdoby na ścianę.  
My mamy zegarki – oni mają czas.

Wojciech Cejrowski, 2009



X.
A F R Y K A 

SUBSAHARYJSK A
  



Our God is black
Black of eternal blackness
With large voluptuous lips                

Matted hair and brown liquid eyes…
For in his image are we made.

Our God is black. R.A. Armattoe, An Anthology of West African Verse (ed.by Olumbe Bassir, Ibadan 

1957). 

 

To my. To Afryka przemawia do Afryki, i Afryka zwraca się do świata.  
Nie chodzi tylko o zrzędliwą Afrykę Południową, ale o całą Afrykę: 

ekstrawagancką Afrykę Zachodnią, gdzie mężczyźni rozpychają się łokciami 
i śmieją się szeroko ze swoich żartów; i Afrykę Wschodnią z jej zabawną 

mądrością, która czai się w snach o wielkich rzeczach, które jeszcze zrobimy […]; 
to my.  ... Ale nie oszukuj się […]. Ta nasza Afryka zmienia się i staje się Afryką 
jutra. .... Gdzieś na kontynencie zaczyna się pojawiać nowa cywilizacja, nowa 

kultura afrykańska - tam są jej ślady. 
C. Themba, Darkness and Light, ed. By P. Rytherford, Johannesburg 1958.

 

Żaden lęk nie ostoi się przed głodem, żadna cierpliwość go nie wytrzyma […].  
Czy znacie piekło przeciągłego głodu, jątrzące jego męczarnie, czarne myśli, 

ponure okrucieństwo?
Joseph Conrad, Jądro ciemności (1899).



X.
A F R Y K A 

SUBSAHARYJSK A
  

Inne publikacje tego autora:



Regiony świata
Geografia i geopolityka

Witold  J.  Wilczyński

Witold  J.
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Z Przedmowy:

„Mozaika regionów, która jest 
podłożem naszego życia, jeszcze 
długo będzie polem rywalizacji, czyli 
szachownicą […], na której niektóre 
pola są ważniejsze od pozostałych. 
Stanowią one przedmiot konfliktów 
między graczami, starającymi się 
zdobyć nad nimi kontrolę przy pomocy 
odpowiednich figur i manewrów. 
[…] Bez wiedzy geograficznej 
i geopolitycznej, bez zrozumienia 
zależności istniejących między 
obiektami i polami geopolitycznej 
szachownicy, wszelkie wyobrażenia 
o współczesnym świecie będą 
ułomne, co powodować będzie 
nieporozumienia w debacie publicznej 
i błędy w życiu politycznym, 
prowadząc do zaburzeń w stosunkach 
międzynarodowych”.

Witold J. Wilczyński 
(r. 1957), profesor Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, 
współzałożyciel i przewodniczący 
Grupy Badawczej „Towarzystwo 
Lelewelowskie”, od 2014 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego, od 2016 redaktor 
naczelny „Przeglądu Geopolitycznego”. 
Zwolennik idei jedności geografii 
jako dyscypliny humanistycznej. 
Jego badania dotyczą filozofii 
i historii geografii, geografii 
regionalnej, politycznej i geopolityki. 
Zainteresowania te znajdują 
odzwierciedlenie w opublikowanych 
podręcznikach i monografiach, 
m.in. Idea przyrody w historii 
myśli geograficznej (1994,1996), 
Religion, Ideology, and Geographical 
Thought (1998, współredaktor – Ute 
Wardenga), Elementarz geograficzny 
(2002, 2014), Autonomia i jedność 
geografii: studium metodologiczne 
(2003), Leksykon wiedzy geograficznej 
(2007), Ideowe źródła i tożsamość 
geografii (2011), A Source Book of the 
Polish Classical Geography (2012).

Z recenzji:

Książka zawiera panoramę 10 regionów świata uwzględniającą aktualne 
parametry demograficzne, ekonomiczne oraz sytuację geopolityczną. Jest także 
dziełem, które we właściwy sposób rozkłada akcenty, po raz pierwszy w polskiej  
literaturze doceniając znaczenie czynników cywilizacyjnych w geografii, co sprawia, 
że może się ona stać kontrowersyjna dla samych geografów, ale za to interesująca 
dla przedstawicieli nauk społecznych, a zwłaszcza politycznych. Wielu zawartych 
w niej informacji trudno byłoby szukać w innych polskich publikacjach geograficz-
nych. Unikatowy charakter ma ponad 90 szkiców kartograficznych ukazujących 
rozmieszczenie mało znanych miejsc o strategicznym znaczeniu.

Prof. Andrzej Zapałowski

Praca jest próbą wypełnienia luki istniejącej w polskiej literaturze geogra-
ficznej od połowy ubiegłego wieku. Wzorem twórców dawnej antropogeografii, 
autor postanowił wykorzystać wielką wartość, jaką dla zrozumienia przemian 
w krajobrazie stanowią koncepcje geopolityczne i idee zawarte w nauce o cywili-
zacji. [...] Po dekadach marginalizacji można też mówić o odbudowie geografii re-
gionalnej w jej klasycznym rozumieniu. Dzięki umiejętnemu rozłożeniu akcentów 
(uwzględniającemu także istotność aspektów przyrodniczych), oraz oryginalnemu 
układowi i walorom literackim, książka ma szansę przyczynić się do przywrócenia 
geografii dawnej pozycji „matki nauk”.

Prof. Zbigniew Długosz

Zamówienia należy przesyłać na adres: 

wydawnictwo@ptg.edu.pl. 


