
Geo gra fia jest jed ną z pierw szych na uk upra wia nych prak tycz nie
na świe cie. Na zwa geo gra fia (gr. geo gra phia) po ja wi ła się po raz pierw szy
w sta ro żyt nej Gre cji, a za jej twór cę uwa ża się Era to ste ne sa (276–194
p.n.e.). Okre śle nie geo gra phia zna czy ty le co opi sa nie Zie mi (ge – zie mia,
gra pho – pi szę). Nie co póź niej zna ko mi ty uczo ny grec ki, Klau diusz Pto le -
me usz (100–168 n. e.), twór ca słyn ne go i obo wią zu ją ce go przez kil ka na -
ście wie ków geo cen trycz ne go sys te mu astro no micz ne go, uszcze gó ło wił
to po ję cie, sto su jąc na zwę geo gra phia do okre śla nia na uki, któ ra przed sta -
wia kar to gra ficz ny ob raz Zie mi. Ozna cza ło to ko niecz ność uzu peł nie nia
opi su ma pą, co sta ło się moż li we z chwi lą pod ję cia prób po mia rów 
Zie mi.

Roz wój wie dzy geo gra ficz nej do pro wa dził z cza sem do wy kształ ce nia się
na uk geo gra ficz nych, któ re są obec nie zbio rem sub dy scy plin, dzia łów czy
ga łę zi, bę dą cych – zda niem Sta ni sła wa Lesz czyc kie go (1962) – na uka mi
o prze strzen nym zróż ni co wa niu struk tur fi zycz no ge ogra ficz nych i spo łecz -
no -eko no micz nych oraz ich wza jem nych po wią za niach prze strzen nych.
Wraz z roz wo jem wie dzy geo gra ficz nej za czę ło wzra stać za in te re so wa nie
dzie ja mi tej dys cy pli ny. Ba da nia na si li ły się w XIX stu le ciu, kie dy po -
wszech nym zja wi skiem sta ły się stu dia do ty czą ce hi sto rii po szcze gól nych
dys cy plin na uko wych. W przy pad ku geo gra fii naj więk sze suk ce sy mie li
w tym za kre sie ba da cze fran cu scy i nie miec cy.

Ten nurt ba daw czy pod ję li rów nież ucze ni pol scy. Po wszech nie przyj -
mu je się, że za po cząt ko wał go w dru gim dzie się cio le ciu XIX w. Jo achim
Le le wel. Pierw sze je go pra ce z tej dzie dzi ny po wsta ły jesz cze w okre sie,
gdy prze by wał w Pol sce. Zmu szo ny do emi gra cji po po wsta niu li sto pa do -
wym, two rzył głów nie w Pa ry żu i Bruk se li. Tam też przy go to wał naj waż -
niej sze opra co wa nia do ty czą ce hi sto rii geo gra fii. I choć pro blem ten
roz pa try wał w ska li świa to wej, za wsze pod kre ślał ro lę Pol ski w dzie jach
ba dań geo gra ficz nych. Póź niej pro ble ma ty kę tę za czę li po dej mo wać in ni
ba da cze, wśród któ rych do mi nu ją cą gru pę sta no wi li geo gra fo wie. Okres
wiel kie go roz wo ju pol skiej hi sto rii geo gra fii wią zał się z dzia łal no ścią
Bo le sła wa Ol sze wi cza (zm. 1972) i Jó ze fa Ba bi cza (zm. 2007). Za in te re -
so wa nie geo gra fów kon ty nu owa niem ta kich stu diów jest jed nak nie wie -
lkie. War to w tym miej scu przy po mnieć, że w Za ko pa nem nad bra mą

„[…] od szeregu lat dziesiątków stała się geografja
nauką państwową, stała się symbolem państwowości.
Naród polski czuł instynktownie ów związek między
państwem i geografją, czuł tęsknotę do zakazanego, 
a słodkiego owocu wolności… przez geografię”.
Eugeniusz Romer 
(Przedsłowie, „Ziemia” 1934, XXIV: 190).
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sta re go cmen ta rza wy ry to na pis: „Na ro dy, któ re tra cą pa mięć, gi ną, Za -
ko pa ne pa mię ta”. Tra we stu jąc tę myśl pra gnie my, aby geo gra fo wie pol scy
mo gli się szczy cić de wi zą: „Na uki, któ re tra cą pa mięć, za ni ka ją. Geo gra -
fia pa mię ta”. W znacz nej mie rze idea ta przy świe ca ła ini cja to rom ni niej -
sze go opra co wa nia.

Do tych cza so we ba da nia do ty czy ły hi sto rii geo gra fii pol skiej w okre -
ślo nym prze dzia le cza so wym lub kon kret nej dys cy pli ny. Au to ra mi 
ta kich prac by li za rów no geo gra fo wie, jak też hi sto ry cy (zwłasz cza Hen -
ryk Ba rycz i Ka zi mierz Opa łek), zaj mu ją cy się dzie ja mi na uki w ogó le,
a na uk przy rod ni czych w szcze gól no ści. Z róż nych po wo dów nie po dej -
mo wa no sa mo dziel nych prób ca ło ścio we go opra co wa nia hi sto rii pol skiej
geo gra fii. Na su wa się przy tym py ta nie, dla cze go się tak dzia ło? Co spra -
wi ło, że dzie je pol skiej geo gra fii by ły skrom nie trak to wa ne w pra cach
do ty czą cych roz wo ju ho ry zon tu geo gra ficz ne go na świe cie (np. Z. Dłu -
gosz 2001, J. Loth 1928, W. Nał kow ski 1907, S. No wa kow ski 1934–
–1935, H. Pa choń ski 1912, S. Paw łow ski, E. Ro mer 1964, S. Sro kow ski
1937, J. Sta szew ski 1966)? Spo śród wy mie nio nych au to rów je dy nie Sta -
szew ski za zna czył wy raź niej do ro bek pol ski w for mie od ręb nych roz -
dzia łów czy pod roz dzia łów. Przy czyn ta kie go sta nu rze czy by ło za pew ne
wie le. Naj waż niej szy był jed nak brak zro zu mie nia dla te go ty pu ini cja -
tyw i nie do strze ga nie ran gi stu diów hi sto rycz nych przez za rzą dza ją cych
przez la ta pol ską na uką. Rów nież wy daw nic twa oba wia ły się za pew ne,
że stu dium ta kie nie znaj dzie sze ro kie go od bio ru. W obu przy pad kach
ra ził brak wy obraź ni, zwłasz cza je że li cho dzi o kil ka ostat nich dzie się -
cio le ci. Od wie lu lat więk szość son da ży wska zu je bo wiem, że wła śnie
opra co wa nia za kre su hi sto rii i geo gra fii cie szą się naj więk szym za in te -
re so wa niem. To opra co wa nie wzbo ga ca do ro bek li te ra tu ry z po gra ni cza
obu wy mie nio nych na uk.

Znacz nie lep szą sy tu ację no tu je się w za kre sie dzie jów pol skie go 
po dróż nic twa. Od no si się to za rów no do sa mej je go hi sto rii, jak i re la cji 
z po szcze gól nych wy praw Po la ków czy opra co wań bio gra ficz nych. 

W śro do wi sku geo gra fów po wo li kon kre ty zo wa ła się de cy zja o przy stą -
pie niu do re ali za cji kieł ku ją cej od lat idei opra co wa nia hi sto rii geo gra fii
pol skiej. W dys ku sjach pod kre śla no, że stu dium ta kie po win no uka zy wać
roz wój geo gra fii pol skiej ja ko wie dzy o po zna niu na szych ziem i ich opi sa -
niu, w tym rów nież w for mie kar to gra ficz nej, a tak że geo gra fię ja ko sfor -
ma li zo wa ną na ukę upra wia ną na uni wer sy te tach, cha rak te ry zu ją cą się
co raz roz le glej szym po lem ba daw czym. Zwłasz cza w XX stu le ciu wy kształ -
ci ły się no we dys cy pli ny i sub dy scy pli ny geo gra ficz ne, któ re roz wi ja ły 
się rów no le gle do za cho dzą cych prze mian spo łecz nych, kul tu ro wych czy 
go spo dar czych.

Szcze gó ło wa kon cep cja opra co wa nia po wsta ła w gro nie ini cja to rów
przed się wzię cia in spi ro wa ne go przez Ko mi tet Na uk Geo gra ficz nych PAN.
Pro po zy cji by ło kil ka, a każ da z nich mo gła zna leźć zwo len ni ków (m.in.
układ tre ści chro no lo gicz ny, bez spe cjal ne go wy róż nia nia po szcze gól nych
dys cy plin). Po do głęb nej dys ku sji po sta no wio no za pro po no wać pre zen to -
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wa ny w książ ce układ tre ści, któ ry zda niem re dak to rów naj le piej od da je
spe cy fi kę roz wo ju pol skiej geo gra fii. Po cząw szy od dru giej po ło wy ubie -
głe go wie ku cha rak te ry stycz ną war to ścią sta ły się bo wiem two rzą ce się
dys cy pli ny, któ re dzię ki doj rza łe mu warsz ta to wi ba daw cze mu wnio sły
istot ny wkład w roz wój geo gra fii w ska li glo bal nej i kra jo wej. 

Na ca łość opra co wa nia skła da ją się czte ry pod sta wo we dzia ły. Za miesz -
czo ne tek sty ma ją cha rak ter au tor ski. Pierw szy z dzia łów obej mu je dzie je
geo gra fii pol skiej do ro ku 1918. Roz wa ża nia się ga ją po cząt ków wie dzy geo -
gra ficz nej na zie miach pol skich i po przez ana li zę sta nu geo gra fii w róż nych
okre sach dzie jo wych koń czą się pre zen ta cją hi sto rii po dróż nic twa oraz pro -
ce su kształ to wa nia się świa do mo ści geo gra ficz nej Po la ków. Przy po mnij -
my, że na wiek XIX przy pa da ją po cząt ki kształ to wa nia się geo gra fii ja ko
dys cy pli ny uni wer sy tec kiej. Pierw sze ka te dry geo gra fii po wsta ły na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie (1849, dzia ła ła do 1852 i póź niej
od 1877) oraz na Uni wer sy te cie Lwow skim (1882).

Już na prze ło mie XIX i XX w. co raz wy raź niej szy sta wał po dział na dwa
pod sta wo we kie run ki ba daw cze: fi zycz no ge ogra ficz ny i an tro po ge ogra -
ficz ny (geo gra fia czło wie ka). W okre sie mię dzy wo jen nym po dział ta ki się
utrwa lił, przy czym za czę ły się po ja wiać ten den cje do dal szych zmian.
Od zwier cie dla to dział dru gi, po świę co ny dzie jom po szcze gól nych dys cy -
plin geo gra ficz nych. 

Ko lej ny dział jest po świę co ny hi sto rii geo gra fii w po szcze gól nych ośrod -
kach ba daw czych. Naj dłuż szą tra dy cję ma ją ośrod ki w Kra ko wie, Lwo wie
i War sza wie, naj młod sze pla ców ki po wsta wa ły w ostat nich trzy dzie stu
latach. 

Wresz cie ostat ni dział pre zen tu je ak tyw ność pol skich geo gra fów w mię -
dzy na ro do wych i kra jo wych or ga ni za cjach na uko wych. Dzia łal ność ta zo -
sta ła scha rak te ry zo wa na na przy kła dzie głów nych sto wa rzy szeń, ma ją cych
istot ne zna cze nie dla roz wo ju ru chu geo gra ficz ne go w Pol sce i na świe cie. 

Re dak to rzy i au to rzy opra co wa nia wy ra ża ją na dzie ję, że książ ka ta speł -
ni ocze ki wa nia róż nych śro do wisk na uko wych, a przede wszyst kim wspól -
not geo gra ficz nych. Ufa my, że jej uka za nie się umoż li wi wpro wa dze nie
na stu diach geo gra ficz nych ob li ga to ryj ne go kur su do ty czą ce go dzie jów
geo gra fii w Pol sce. Do prze czy ta nia tej pra cy za chę ca my zwłasz cza mło de
po ko le nie geo gra fów, któ re cią gle jesz cze ma nie peł ną wie dzę na te mat
tra dy cji i osią gnięć wy bra nej przez nich dzie dzi ny na uki. Wresz cie, wie rzy -
my, że po książ kę się gnie każ dy Po lak in te re su ją cy się dzie ja mi na szej na -
uki i kul tu ry.

Tak się zło ży ło, że na szą ini cja ty wę moż na uznać za swe go ro dza ju od -
po wiedź na apel Bo le sła wa Ol sze wi cza, sfor mu ło wa ny w 1914 r. W la -
tach 1910–1913 od był on stu dia geo gra ficz ne w Pa ry żu. Prze siąk nię ty
ide ami geo gra fów fran cu skich, za pro po no wał przy go to wa nie wy daw nic -
twa pol skie go, któ re na zwał Mo nu men ta Po lo niae Geo gra phi ca (Po mni ki geo gra -
fii pol skiej). W nie wiel kiej książ ce, za ty tu ło wa nej W spra wie wy daw nic twa
„Po mni ki Geo gra fii Pol skiej” (War sza wa 1914), za su ge ro wał, aby ca łość skła -
da ła się z czte rech od ręb nych czę ści, obej mu ją cych opi sy Pol ski przez Po -
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la ków i cu dzo ziem ców, geo gra fię kro ni ka rzy pol skich, geo gra fię cza sów 
od ro dze nia (I tom), po dró że Po la ków (II tom), geo gra fię pol ską od cza sów
ba ro ku (III tom), dzie je kar to gra fii pol skiej (IV tom).

Tekst Bo le sła wa Ol sze wi cza cią gle skła nia do re flek sji nad zna cze niem
geo gra fii w dzie jach na sze go na ro du. Dla te go też na sze roz wa ża nia pra -
gnie my za koń czyć sło wa mi te go wy bit ne go hi sto ry ka geo gra fii: „Wo bec je -
go [tj. pla no wa ne go dzie ła] zna cze nia dla na uki win no ono za in te re so wać
ca łą rze szę spe cja li stów. Obec nie, przy wzmo żo nym pol skim ru chu na uko -
wym naj sto sow niej szy był by czas roz po cząć pra cę wy daw ni czą. Dla bu do -
wy w przy szło ści gma chu na uki pol skiej, spe cjal nie zaś gma chu geo gra fii,
na le ży zgłę bić i po znać to wszyst ko, co śmy do tych czas na tem po lu wy ko -
na li” (tam że: 13–14). 

Mi mo upły wu pra wie stu lat, sło wa te nie stra ci ły na ak tu al no ści.

An to ni Jac kow ski
Sta ni sław Li szew ski

An drzej Ri chling
Kra ków, Łódź, War sza wa 2008


