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J erzy Smoleński, jeden z najlepiej znanych polskich geografów, wniósł zna-
czący wkład w działalność Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie w okresie 

międzywojennym. 
Urodził się w 1881 roku jako syn lekarza (także docenta prywatnego) Stanisła-

wa Smoleńskiego i Heleny Babireckiej. Po śmierci obojga rodziców w 1889 roku 
był wychowywany przez wujostwo Marię i Jana Babireckich, a po śmierci wuja 
w 1902 roku znalazł pomoc u stryjów, Macieja i Władysława Smoleńskich. 

Uczył się w dwu krakowskich gimnazjach, najpierw św. Anny (do 1896 r.), 
a potem Jana Sobieskiego, w którym zdał maturę w 1899 roku. Wkrótce – w 1899 
roku – podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wybierając jako ich przedmiot nauki przyrodnicze, a jako specjalność geologię. 
W życiorysie z 24 maja 1920 roku wymienia kilku wykładowców, lecz szczególną 
rolę odgrywali prof. geologii i paleontologii Józef Grzybowski i prof. Władysław 
Szajnocha, dwukrotny rektor UJ, specjalizujący się również w geologii i pale- 
ontologii1. Pierwszy wykładał wówczas geologię, a drugi paleontologię. Studiując, 
przez dwa półrocza (1903 i 1903/1904) Smoleński pełnił równocześnie obowiązki 
zastępcy nauczyciela w IV Gimnazjum i Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Osta-
tecznie choroba zmusiła go do rezygnacji z tej pracy. Nie przestał jednak być de-
monstratorem przy katedrze geologii (1903/1904 i 1904/1905). Tę fazę kształce-
nia zamyka uzyskanie przez niego stopnia doktora filozofii w 1906 roku (system 
kształcenia zostanie zastąpiony systemem znanym nam dopiero w 1926 r.). Stało 
się to po napisaniu dysertacji „Dolny senon w Bonarce. Głowonogi i inoceramy” 
oraz zdaniu rygorozum z geologii i mineralogii 31 maja i z filozofii 30 czerwca2.

Po otrzymaniu stypendium wyjechał – jak sam we wspomnianym życiory-
sie pisze – „dla dopełnienia studiów (głównie w kierunku geograficznym)” do 
Berlina. Spędził tam dwa lata (1906–1908), pracując w instytutach: geograficz-
nym, oceanograficznym i geologicznym. Brał tam udział w wykładach geografa 
i geologa Albrechta Pencka, teoretyka antropogeografii Ottona Schlüttera, geo-
morfologa Feliksa Wahnschaffego i innych. Po studiach w Berlinie odbył jeszcze 
dłuższą podróż po Europie, poznając kilka uniwersytetów w Niemczech, Francji 
i Szwajcarii. 

Wiosną 1910 roku rozpoczął przekraczanie kolejnego progu w karierze nauko-
wej. Po przedłożeniu przez zainteresowanego rozprawy „O powstaniu północnej 
krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola”, pod koniec 
kwietnia dziekan Wydziału Filozoficznego zwrócił się z prośbą o przygotowa-
nie stosownych referatów do profesorów Franciszka Szwarcenberga-Czernego, 
jedynego wówczas przedstawiciela geografii, choć czującego się nadal bardziej 

1 Życiorys jako Aneks I w: Jerzy Smoleński (1881–1940). Materiały sesji naukowej Instytutu 
Geografii UJ, Źródła, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria II: Historia Nauk Ści-
słych, Przyrodniczych i Technicznych, z. I, Warszawa 1988, s. 77–79.

2 Archiwum UJ, WF II 504.
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historykiem, i Maurycego Rudzkiego, dyrektora Obserwatorium Astronomicz-
nego. Wykład habilitacyjny poświęcony „morfologii osadów morskich” odbył się 
30 czerwca. Po otrzymaniu z Wiednia akceptacji dla uchwały Rady Wydziału  
12 września dziekan powiadomił Jerzego Smoleńskiego o „wyznaczeniu [...] do 
docentury prywatnej z zakresu geografii fizycznej”3. 

W tym charakterze aż do wybuchu I wojny światowej prowadził wykłady z geo-
grafii fizycznej. Wówczas dzięki stypendium odbył podróże, najpierw w 1912 roku 
wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku, a w 1913 roku – do Włoch i południowej 
Francji. Podczas tej drugiej podróży kilka tygodni spędził w Muzeum Oceanogra-
ficznym w Monaco, korzystając przy tym z obecności prof. Johna Murraya.

Po wybuchu wojny został wcielony do armii austriackiej, lecz po kilku miesią-
cach – z powodu choroby – został zwolniony. Po dłuższej kuracji w Wiedniu i Za-
kopanem podjął wykłady w 1916 roku, dodając z czasem do wykładu z geografii 
fizycznej wykład z geografii ogólnej z ćwiczeniami kartograficznymi (w zastęp-
stwie Ludomira Sawickiego) oraz wykład z geografii fizycznej Litwy. 

Wcześniej, gdy ostatecznie przyjęto w lutym 1916 roku wniosek prof.Francisz-
ka Szwarcenberga-Czernego o emeryturę, pojawił się problem wyboru następcy. 
Tę rywalizację jednak Smoleński przegrał. Ludomir Sawicki, choć o trzy lata 
młodszy, wygrał. Zdaniem Jana Flisa jako „wychowanek wiedeńskiego uniwer-
sytetu uzyskał pełniejsze poparcie wiedeńskich autorytetów, nadto górował nad 
Smoleńskim nieprzeciętną energią i rzutkością... miał dorobek znacznie większy 
i efektowniejszy”4. Sawicki został z kolei mianowany profesorem nadzwyczajnym 
geografii UJ w grudniu 1916 roku. 

Kilka lat później, w końcu czerwca 1921 roku, Smoleński dowiedział się z pis-
ma Macieja Rataja, ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, o mia-
nowaniu go od 1 lipca profesorem nadzwyczajnym „geografji fizycznej i karto-
grafji”. Po kolejnych 8 latach dowiedział się, że prezydent Rzeczypospolitej 9 lipca 
1929 roku mianował go profesorem zwyczajnym geografii fizycznej i kartografii5.

Kolejnym istotnym elementem w działalności Smoleńskiego było podjęcie 
wykładów w przywróconej wiosną 1921 roku do życia Szkole Nauk Politycznych. 
Wykładał on tam, z jednoroczną przerwą, w latach 1924–1926 i 1928–1932. Nie-
wykluczone, że ostateczne zawieszenie tych wykładów nastąpiło z powodów 
zdrowotnych, gdyż w tym czasie zaczyna się pojawiać korespondencja dotycząca 
krótkotrwałych urlopów dla poratowania zdrowia6.

W roku akademickim 1924/1925 Smoleński zatytułował swój wykład „Zagad-
nienia geopolityczne w odniesieniu do państwa polskiego”. Szczęśliwie zacho-
wał się wydany w marcu 1927 roku skrypt z tego wykładu, przygotowany przez  

3 Archiwum UJ, WF II 121, Kolokwium habilitacyjne. Zob. J. Flis, Jerzy Smoleński – uczony 
i wychowawca [w:] Jerzy Smoleński (1881–1940). Materiały sesji..., s. 9–11.

4 Ibidem, s. 11.
5 Archiwum UJ, Teczki osobowe Jerzego Smoleńskiego, S II 619.
6 Ibidem.
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dr. W. Kossa, liczący 47 stron. W roku 1924/1926 Smoleński zatytułował swój 
wykład „Zagadnienia geografji politycznej w odniesieniu do państwa polskiego”, 
nieco go modyfikując. W roku akademickim 1926/1927 wykład będzie nosić już 
tytuł „Geografja polityczna Polski”7. W latach 1928/1929–1931/1932 Smoleński 
naprzemiennie wykładał w szkole „Geografię ogólną” i „Geografię polityczną 
Polski”. Jako ostatni już tytuł wykładu, w roku akademickim 1932/1933, pojawiła 
się „Geografia polityczna ogólna”.

Geograf, mimo powtarzającego się w tytułach przymiotnika „polityczny”, 
w rzeczywistości w dużej mierze zaczynał jako kontynuator swego mistrza,  
prof. Władysława Szajnochy. Ten, przez kilka lat prowadząc wykłady w Szkole 
Nauk Politycznych aż do roku akademickiego 1927/1928, jednoznacznie określał 
ich przedmiot, najpierw jako „Płody kopalniane Polski”, a od 1923/1924 jako 
„Bogactwa kopalniane Polski”. Jego uczeń wyruszał w podróż z podobnego miej-
sca, lecz posuwał się szybko w stronę geografii politycznej. Jeśli pojawiały się ob-
fite dane statystyczne, to przedstawiał je z politycznego punktu widzenia, przede 
wszystkim z perspektywy państwa polskiego.

Byłoby niedopatrzeniem nie zauważyć, że od roku akademickiego 1928/1929 
zaczął się corocznie pojawiać, z wyjątkiem tylko roku akademickiego 1930/1931, 
jako bardzo młody wykładowca (urodzony w 1901 r.) Konstanty Grzybowski, 
z wykładem poświęconym geopolityce, stale zmienianym i uszczegóławianym. 
Pozostaje bez odpowiedzi pytanie, czy i na ile zbliżone były, zwłaszcza na począt-
ku, wykłady prowadzone przez profesora geografii w średnim już wieku i o 20 
lat młodszego prawnika.

W swych nader ciekawych wspomnieniach prof. Stanisław Leszczycki tak 
charakteryzuje, po kilkudziesięciu latach, obu wielkich geografów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego okresu międzywojennego8: 

Prof. Sawicki był człowiekiem ogromnej inicjatywy, energii, był zwolennikiem badań 
terenowych, sam prowadził takie badania w krajach europejskich, Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu i Afryki. Prof. Smoleński był zupełnie inny, spokojny, niesłychanie taktowny 
w stosunkach międzyludzkich, bardzo tolerancyjny i dający się przekonać do naszych 
różnych inicjatyw. Na pewno obaj wywarli na mnie ogromny wpływ.

Słowa te muszą dotyczyć czasu niewiele poprzedzającego ostateczne odejście 
tego pierwszego i przejęcie całej odpowiedzialności za rozwój Instytutu Geogra-
ficznego oraz całej geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Smoleńskiego 
(Leszczycki rozpoczął studia w 1926 r.). Sawicki zmarł, powróciwszy ciężko cho-
ry z wyprawy do Anatolii, 3 października 1928 roku w wieku zaledwie 44 lat. Jak 
pisze nieco dalej w swych wspomnieniach Leszczycki, wówczas rozpoczynający 
III rok studiów, w dźwiganiu ciężaru mogli wspomagać Smoleńskiego tylko dwaj 

7 Archiwum UJ, SNP 9, Organizacja wykładów i protokoły egzaminów, SNP 22.
8 S.M. Leszczycki, Życie na przełomie: 1907–1990, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 

R. 36, 1991, z. 3, s. 1–54, http://www.wiw.pl/wielcy/kwartalnik/LeszczyckiStanislaw_01.asp.
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docenci, Wiktor Ormicki (wcześniej, jesienią 1924 r. zrezygnował on z nazwiska 
Nussbaum) i Włodzimierz Kubijowicz. 

Patrząc z dystansu, i dlatego będąc zmuszonym do bardziej intensywnych po-
szukiwań, nie mogłem się oprzeć w ich trakcie silnemu wrażeniu, że powiodło 
się to bardzo dobrze. I w ogromnej mierze, biorąc pod uwagę kierowanie Instytu-
tem Geograficznym przez ponad 11 lat, to właśnie Smoleński zasługuje na wielki 
szacunek za swój wysiłek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. 

Gwoli ścisłości jednak, zdanie w biogramie Jerzego Józefa Gedeona Smoleń-
skiego w Polskim Słowniku Biograficznym, że jego uczniami byli m.in. Jan Flis, 
Bronisław Halicki, Mieczysław Klimaszewski, Kazimierz Kordylewski, Stanisław 
Leszczycki, Kazimierz Łomniewski, Stanisław Małkowski, Wiktor Ormicki, Sta-
nisław Sokołowski, Józef Szaflarski i Antoni Wrzosek, wymaga, ze względów for-
malnych, sprostowania. Doktorami wypromowanymi przez Smoleńskiego, a było 
ich w ogóle aż 33, byli spośród wyżej wymienionych jedynie: Klimaszewski, Lesz-
czycki, Łomniewski, Szaflarski i Wrzosek. Smoleński pojawia się jako referent tyl-
ko w postępowaniach habilitacyjnych Halickiego i Ormickiego. Jeśli dorzucimy do 
tych informacji liczbę 229 prac magisterskich powstałych w Katedrze Geografii UJ  
kierowanej przez prof. Jerzego Smoleńskiego w latach 1929–19399, to rozmiary 
jego działalności i ich skutki nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości. 

Wracając do wcześniej z konieczności pominiętych elementów życiorysu na-
ukowego Smoleńskiego, można stwierdzić, że bibliografia prac opublikowanych 
przez niego w latach 1906–1918 obejmowała 12 pozycji, z czego 6 w języku nie-
mieckim. Niemal wszystkie one mieściły się w ramach geografii fizycznej, czy 
nawet jedynie geologii10.

Bibliografia prac ogłoszonych w latach 1919–1939 obejmuje w sumie 126 po-
zycji11. Stopniowo, jednak coraz wyraźniej, ulegały też zmianie zainteresowania 
naukowe i naukowo-polityczne Smoleńskiego. 

W połowie lat dwudziestych był on już autorem kilku tekstów świadczących 
o przesuwaniu się jego uwagi ku antropogeografii. Przedstawiając dorobek na-
ukowy profesora w zakresie geografii człowieka, Leszczycki wyodrębnia w nim 
pięć grup tematycznych: 1) geografię zaludnienia, 2) geografię polityczną, 3) geo-
grafię ekonomiczną, 4) ochronę przyrody, zwłaszcza krajobrazu i 5) planowanie 
regionalne12. Interesować nas powinny pierwsze trzy. 

Na krytyczną uwagę, choć z uwzględnieniem ówczesnych uwarunkowań 
naukowych i politycznych, zasługuje krótki tekst ze zwięzłym streszczeniem 
w języku niemieckim, Przyrodzony obszar Polski i jego granice w świetle nowoczes-

9 Na podstawie wykazów w: Jerzy Smoleński (1881–1940). Materiały sesji..., s. 85–90.
10 Ibidem, s. 65.
11 Ibidem, s. 65–70.
12 S. Leszczycki, Dorobek naukowy Jerzego Smoleńskiego w zakresie geografii człowieka [w:] Ma-

teriały sesji..., s. 43, 52, zwł. s. 43. 
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nych poglądów13. W tekście tym, przypominając poglądy Wacława Nałkowskiego,  
Eugeniusza Romera i Sawickiego, za punkt wyjścia dla swych postulatów przyj-
muje jednak nowe przemyślenia geografów niemieckich (Albrechta Pencka, Jo-
hannesa Wütschkego, Hermanna Lautensacha), prowadzące do ograniczenia 
europejskiego niżu na zachodzie strefą „arelatycko-lotaryńską”, a na wschodzie 
strefą „waregską”. Ten „pas oporu” na wschodzie – obniżenia ciągnące się „od 
jezior rosyjskich, od Pejpusu i Ładogi, przez basen średniego Dniepru, na błota 
polskie – dalej na południu oddzielającą płytę ukraińską od centralno-rosyjskiej, 
i sięgającą między Dnieprem a Dońcem wybrzeży Czarnego Morza” – to dla au-
tora tekstu naturalna granica między Rosją i Polską14. 

Głównym zadaniem w dalszej części tekstu stało się poszukiwanie dla Pol-
ski granicy zachodniej. Dystansując się mimochodem od niemieckiej koncepcji 
„Europy pośredniej” (Zwischeneuropa), autor skupił się na poszukiwaniu, pomię-
dzy obu strefami, czy ponadto „nie stworzyła przyroda żadnej poprzecznej strefy 
przeszkód ruchu lub obniżenia drożności”, która mogłaby się stać granicą między 
Polską i Niemcami. Znajduje ją, wskazując na przewężenie europejskiego niżu, 
gdzie „[...] północny cypel czeskich gór [Sudetów] zaledwie dwieście kilkadzie-
siąt kilometrów dzieli od nasady szczecińskiej zatoki”15. Przekonuje do wyboru 
przewężenia, określanego jako „talja Prus” (pytanie tylko, czy na talii może się 
kończyć jakiś organizm), a które sam woli nazywać bramą łużycko-szczecińską. 
Za naturalną strefę graniczną ziem polskich od zachodu należy więc przyjąć Su-
dety i bramę łużycko-szczecińską16. 

Zwróciłbym raczej mniejszą uwagę na rozważanie pytania, na ile udawało się 
Polsce wypełniać w ciągu kolejnych stuleci ten „przyrodzony obszar” Smoleń-
skiego, na zainteresowanie dużo bardziej zasługuje wnikliwa analiza słabego wy-
korzystywania geopolitycznych możliwości Sudetów i Bałtyku17. 

Jeśli potraktować wspomniany skrypt jako tekst uzupełniający naszą znajo-
mość poglądów Smoleńskiego, to warto przytoczyć z niego zdanie następujące:

Granice państwa polskiego są niekorzystne, ponieważ: 1) nie obejmują całości tere-
nu życiowego Polski, 2) nie sięgają po strefy oporu, zaledwie w niewielu miejscach 
ich dotykając (Karpaty, Polesie), 3) nie są przeważnie granicami naturalnemi (jedynie 
Karpaty i skrawek brzegu bałtyckiego), 4) nie pokrywają się z granicami etnograficz-
nymi18.

13 J. Smoleński, Przyrodzony obszar Polski i jego granice w świetle nowoczesnych poglądów, 
„Przegląd Geograficzny” 1926, t. VI, s. 33–44 (Zusammenfassung, s. 42–44).

14 Ibidem, s. 35. Pochopne było wnioskowanie, że doszło do „ogólnego uznania i przyjęcia 
polskiej tezy o naturalnym charakterze naszych historycznych granic na wschodzie”, ibidem, 
s. 36.

15 Ibidem, s. 37.
16 Ibidem, s. 38.
17 Ibidem, s. 39–42.
18 Ibidem, s. 12.
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Swoistą ironią dziejów okazało się to, że być może najważniejsze przesłanie 
naukowe i polityczne – zachodnia strefa graniczna Polski – zostało zrealizowane 
kilka lat po jego śmierci, przy udziale (przyznajmy, zupełnie marginalnym) jego 
ucznia, Leszczyckiego. Chodzi o decyzje konferencji poczdamskiej, z rozstrzyga-
jącą w tej sprawie rolą Józefa Stalina. Częścią skomplikowanej transakcji, z nie-
zbyt istotnym uwzględnieniem racji geograficznych, stało się jeszcze mocniejsze 
odsunięcie granic wschodnich Polski od „strefy waregskiej”, a jednym z argu-
mentów popierających takie stanowisko była „linia Curzona”. Przypomnę, poja-
wiła się ona jeszcze podczas negocjacji pokojowych po I wojnie światowej jako 
ściśle związana z kryteriami demograficznymi. Co więcej, odzwierciedlała ona 
dość powszechne – poza granicami Polski – wyobrażenia o granicy wschodniej 
„terytoriów zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską”19.

Z ważniejszych tekstów, które można uznać za kontynuację takich zaintere-
sowań, należałoby wymienić następujące: Zagadnienie „korytarza” pomorskiego ze 
stanowiska geografii politycznej w „Przeglądzie Powszechnym” z 1928 roku20, Geo-
polityczne bariery nadmorskie w „Przeglądzie Geograficznym” z 1934 roku21, rok 
później wydany Coastal Barriers of the Baltic w „Baltic Countries”22, wreszcie Geopo-
lityczne bariery nadbałtyckie w „Jantarze” z 1937 roku23. Z tekstów tych, może dzięki 
przestrzennej i czasowej skali, wręcz imponującej, na uważną lekturę najbardziej 
zasługuje dziś artykuł zamieszczony w „Przeglądzie Geograficznym”. Naturalnie, 
i w nim nie brakuje odniesień do ówczesnego „tu i teraz”, do potrzeb Polski tuż 
przed połową lat trzydziestych XX wieku. Ma on jednak wartość uniwersalną. 

Bezspornie jednak Smoleński najbardziej znany jest ze swych około 
10 opracowań dotyczących geografii zaludnienia. W ślad za tekstem wystąpienia  
Une nouvelle méthode dans la statistique du peuplement mixte, należącym do zbioru 
tekstów z Międzynarodowego Kongresu Geografii, zorganizowanego w Kairze 
w 1925 roku24, pojawiło się już w roku następnym większe opracowanie, Względ-
ne przewyżki i niedobory ludności polskiej na obszarze Rzeczypospolitej25, w którym 
autor wyjaśnia swą metodę badania statystycznego ludności etnicznie mieszanej. 
Oddajmy głos autorowi:

19 Określenie z 13 punktu orędzia Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r., http://avalon.
law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp.

20 J. Smoleński, Zagadnienie „korytarza” pomorskiego ze stanowiska geografii politycznej,  
„Przegląd Powszechny”, R. XLV, 1928, t. 178, kwiecień–maj–czerwiec, s. 273–281.

21 Idem, Geopolityczne bariery nadmorskie, „Przegląd Geograficzny” 1934, t. 14, z. 1–2, 
s. 132–152, także odbitka 20 s.

22 Idem, Coastal Barriers of the Baltic, „Baltic Countries” 1935, vol. 1, nr 1–2, s. 45–51; nad-
bitka 5 s., Toruń.

23 Idem, Geopolityczne bariery nadbałtyckie, „Jantar” (Gdynia) 1937, t. 1, z. 3, s. 144–150.
24 Comptes Rendus du Congrès Internationale de Gèographie, Caire 1925.
25 J. Smoleński, Względne przewyżki i niedobory ludności polskiej na obszarze Rzeczypospolitej, 

Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 6, Kraków 1926, 33 ss. Jak 
zwykle częścią publikacji jest spore, liczące 6 stron, streszczenie w języku niemieckim.
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Aby ta mniejszość N osiągnęła cyfrę równą reszcie ludności (stan wyrównania), wzros-
nąć ona musi o ilość głów D = L – 2N [...] Jest to niedobór bezwzględny [...]26.

Wartością porównawczą będzie natomiast niedobór względny (d), tj. odnoszący się do 
jednostki powierzchni. Jest to ilość osobników, o którą zwiększy się na obszarze 1 km2 

grupa mniejszości, by zrównała się z resztą ludności. Otrzymujemy ją, dzieląc niedobór 
bezwzględny przez powierzchnię, d = L – 2 N/P [...] ten względny niedobór jest funkcją 
reprezentowanego przez grupę mniejszości procentu ogólnego zaludnienia (n% oraz gę-
stości zaludnienia g). Stąd wyrazić go można również wzorem d = g (1 – n/50).

Traktując względny niedobór jako miarę oporu wobec dążeń do zrównania 
się, autor zwraca uwagę na istotne ograniczenie, jakim jest względna pojemność 
obszaru, inaczej mówiąc: maksymalna możliwa gęstość zaludnienia27. 

Wspomniane metody miały służyć ocenie szansy zmian stosunków ludnościo-
wych na korzyść ludności polskiej tam, gdzie pozostawała ona grupą mniejszoś-
ciową. Analiza zarówno przewyżek, jak niedoborów ludności polskiej, gęsta od 
szczegółów o wartości już tylko historycznej (pomijając ocenę wartości podsta-
wowego źródła, czyli spisu ludności z 1921 r.), nie daje się streścić. Jako jedyny 
wyjątek przytoczę tu pewne uogólnienie:

wnosić należy, że na terytorium państwa istnieje ogólna tendencja wyrównawcza na 
korzyść żywiołu polskiego, tj. w sensie zmniejszania jego niedoborów względnych, że 
tendencja ta napotyka na silniejszy opór na południowym wschodzie, natomiast na 
wschodzie i szczególnie północnym wschodzie posiada, wobec niskich tam niedobo-
rów polskich, szanse wywołania zmian zasadniczych28.

Osobom bardziej zainteresowanym samą metodą badania statystycznego 
zróżnicowanej ludności można przypomnieć, że w rozwiniętej formie Smoleński 
przedstawił swe propozycje uczestnikom II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Et-
nografów w 1927 roku29. 

Po tekście bezpośrednio poświęconym mniejszościom narodowym30 profesor 
najpierw zasygnalizował potrzebę powrotu do „przewyżek i niedoborów pol-
skich” w świetle spisu ludności z 1931 roku31, a następnie przedstawił szczegó-
łową analizę tych problemów w artykule o starannie dobranym tytule Ludność 
o języku ojczystym polskim na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej32. Autor zwrócił 

26 Ibidem, s. 6.
27 Ibidem. 
28 Ibidem, s. 17–18.
29 Sur l’analyse cartographique de rapport entre différents composants de la population [w:] Pa-

miętnik II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce 1927, t. 2, Kraków 1930, s. 104–105.
30 J. Smoleński, Mniejszości narodowe [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątko-

wa 1918–1928, Kraków 1928, s. 43–52.
31 Idem, Przewyżki i niedobory polskie na terytorium Rz. P. według spisu lud[ności] z r. 1931, 

„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 1932, t. 37, nr 10, s. 30–31. 
32 Idem, Ludność o języku ojczystym polskim na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, „Kwartalnik 

Statystyczny” 1933, t. 10, z. 4, s. 439–460; odbitka, Warszawa 1934, 4 nlb, 22 s. Częścią było 
obszerne streszczenie, tym razem w języku francuskim.
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uwagę, że odpowiedzi na dwa różne pytania, o narodowość w spisie w 1921 roku 
i o język ojczysty w spisie w 1931 roku, przynoszą rezultaty, które nie dają się 
porównywać. 

W różnych miejscach tekstu wyraźniej pojawia się pojęcie obszaru etno-
g raf icznego polskiego. Po raz pierwszy pojawia się w stwierdzeniu, że więk-
szą jego część charakteryzuje gęstość Polaków przewyższająca 70 głów na km2, 
podczas gdy poza nim tak jest tylko w powiatach lwowskim, o ile uwzględnio-
ne zostanie także miasto, i tarnopolskim. Na kolejnej stronie możemy przeczy-
tać o wschodnich g ranicach etnog raf icznych polskich w powiatach:  
dobromilskim, lubaczowskim, włodawskim i konstantynowskim33. 

Charakteryzując mapę II, Smoleński pisze, że pozwala ona oddzielić obszar 
powiatów większości polskiej od obszaru mniejszości. Obraz był następujący:

Stosunek ich powierzchni przedstawia się jak 62 : 38. Linja rozdzielająca te obszary 
[...] przecina województwo białostockie, pozostawiając po stronie mniejszości polskiej 
dwa powiaty: Grodno i Wołkowysk, następnie towarzyszy południowej granicy tegoż 
województwa, potem wschodniej i południowej województwa lubelskiego, aż do ze-
tknięcia się jej z pow. jarosławskim, skąd skręca ku południowi i przecina Karpaty 
krętym przebiegiem, pozostawiając po stronie większości polskiej powiaty: Jarosław, 
Mościska, Przemyśl, Brzozów, Sanok.

Istotną korektą tego obrazu są trzy wyspy polskiej większości: 1) wileńska 
składająca się z ośmiu powiatów, aż po granicę z Łotwą, 2) lwowska, złożona 
z trzech powiatów i 3) tarnopolska, również obejmująca trzy powiaty34. 

Autor, snując rozważania w podobny sposób jak w 1926 roku, tym razem 
prowadzi czytającego do bardziej konkretnych wniosków:

Obliczyć łatwo, że według stanu z dnia 9 XII 1931 r. osiedlenie się okrągło 100 tysięcy 
Polaków w 14 powiatach mniejszościowych [Grodno, Wołkowysk, Postawy, Baranowicze, 
Wilejka, Słonim, Lubaczów, Rudki, Drohobycz, Złoczów, Zborów, Podhajce, Brzeżany 
i Borszczów] zniosłoby [sic!!! – L.W.Z] przewagę ludności niepolskiej na obszarze  
ok. 30 tys. km2, stanowiącym 20% powierzchni całego terytorium, na którem ta prze-
waga istnieje35. 

Listę demograficzno-etnograficznych tekstów Smoleńskiego należy uzupełnić 
jeszcze co najmniej o dwie pozycje. Pierwsza z nich to krótkie wcześniejsze wy-
stąpienie z III Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów, zorganizowanego 
w 1930 roku w Belgradzie, choć opublikowane dopiero w 1933 roku36. Smoleński 
przedstawiał w nim poglądy na czynniki wpływające na zmiany granic etnogra-

33 Odbitka, s. 1–2.
34 Ibidem, s. 3.
35 Ibidem, s. 9.
36 Morfologia granic etnograficznych w związku z ich genezą (La morphologie de frontières ethno- 

graphiques en relation avec leur genèse) [w:] Zbornik radova III Kongresa Slovenskich Geografa i Etno-
grafa w Kraljevini Jugoslaviji 1930, Beograd 1933, s. 21–23, odbitka.
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ficznych. Wreszcie odnotujmy udział Smoleńskiego w Kongresie Ludnościowym 
w Paryżu w 1937 roku, podczas którego przedstawił poglądy na temat przyrostu 
naturalnego i presji demograficznej37.

W sierpniu 1938 roku zaangażował się w prace Komitetu Demograficznego 
Ligi Narodów, skutecznie polemizując z uczonymi z Niemiec. Członkiem tego 
komitetu został pod koniec stycznia 1939 roku38. 

Dużo trudniej pisać o rozważaniach Smoleńskiego dotyczących geografii eko-
nomicznej. Dotarłem do zaledwie dwu tekstów autorskich, obu już z lat trzydzie-
stych. Pierwszy z nich to wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Handlowej, 
rozpoczynający rok akademicki 1932/1933. Drugi natomiast to tekst o dość za-
skakującym tytule Palestine and the Problem of Population in Poland z 1938 roku. 

Nie mogę jednak, choć zdaję sobie sprawę z ryzyka, nie uwzględnić treści 
wykorzystywanego już skryptu z wiosny 1927 roku. Nie tylko dlatego, że spora 
jego część jest poświęcona zagadnieniom ściśle gospodarczym, choć ujmowanym 
z wyraźnie politycznego punktu widzenia: stworzenia spoistej i wyodrębnionej 
całości politycznej, społecznej i gospodarczej. Obfitość informacji, choć rzadko 
wykraczająca poza 1923 rok, pozwala na rekonstrukcję obrazu ówczesnej Polski. 
Nie zawsze zresztą jest to obraz zgodny z zamiarem wykładowcy, którego wy-
powiedzi zostały spisane przez jednego z uczestników i opublikowane. Nazbyt 
często pozostaje słuchaczom (a nie jest to łatwe zadanie) samodzielnie oddzie-
lić to, co jest tylko postulatem Smoleńskiego, od tego, co stanowi stwierdzenie 
o rzeczywistości gospodarczej czy komunikacyjnej Polski. Lecz nie to przesądza 
o wartości wspomnianego tekstu. 

Otóż w kilku miejscach uwypuklona zostaje myśl o znaczeniu autarkii, może 
i nieosiągalnej, niemniej przedstawianej jako bardzo pożądana. Smoleńskiemu 
w szczególności zależało na autarkii częściowej. Jako podsumowanie części roz-
ważań pojawia się zdanie: „We względnej autarkji zbożowej tkwi niesłychanie 
ważny moment wiążący gospodarczo różnorodne krainy naturalne i antropo- 
geograficzne składające się na całość państwa, moment wzajemnej zawisłości go-
spodarczej tych krain od siebie, a niezawisłości na zewnątrz”39. 

W nieco zmodyfikowanej postaci pojawia się to twierdzenie w konkluzjach 
końcowych: 

Samowystarczalność zbożowa i leśna oraz surowce dla przemysłu chemicznego  
(węgiel, nafta, torf) zapewniają możność oparcia się na własnych siłach w momentach 
krytycznego odcięcia od dowozu (np. w czasie wojny) i produkcji środków obrony40. 

37 L’accrossement naturel de la population et la pression démographique. Comptes Rendus du 
Congrès International de la Population 1937, vol. VII, Paris 1938, s. 9–13, nadbitka.

38 J. Flis, Jerzy Smoleński – uczony i wychowawca [w:] Jerzy Smoleński (1881–1940). Materiały 
sesji..., s. 17–18, a także Aneks 10.

39 Skrypt, s. 34–35.
40 Ibidem, s. 47.
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Z natury rzeczy zupełnie inny charakter, ogólny i syntetyzujący, ma tekst wy-
kładu uroczyście rozpoczynającego rok akademicki 1932/1933 w Wyższej Szko-
le Handlowej. Znajdziemy, uważnie się wczytując, zasadniczo już pod wieloma 
względami nowe stanowisko prof. Smoleńskiego na ten ważny problem. Przyto-
czenie czterech zdań wydaje się konieczne:

Stopniowe wyzwalanie się z bezpośredniej zawisłości życia od otaczającego naturalne-
go środowiska okupuje on rosnącą zależnością od stosunków panujących w obrębie 
całego obszaru gospodarczego, w skład którego to środowisko wchodzi, a którem staje 
się z czasem cała ziemia. Związek z ziemią nie zluźnia się, lecz zmienia i coraz szerszą 
znajduje podstawę. Z tendencją do samowystarczalności poszczególnych terytorjów, 
opartej na różnorodności produkcji, rywalizuje – przy rozszerzaniu się obszaru gospo-
darczej współzależności – przestrzenna racjonalizacja produkcji, dostosowanie sposo-
bu wyzyskania ziemi dla celów wymiennych gospodarki powszechnej, warunkowane 
przez właściwości nie tylko danego obszaru, ale i dalekich krain, z któremi łączą go 
ekonomiczne więzy, odległych rynków zbytu czy źródeł surowca. Na tem tle powstałe 
zróżnicowanie terytorjalne podkreślił rozwój przemysłu41. 

Mocno osłabła więc wiara w możliwość samowystarczalności budowanej na 
rolnictwie i leśnictwie. Wyraźnie została uznana rosnąca współzależność w skali 
– coraz to bardziej – całego świata, z nieuchronnie szybko rosnącą rolą handlu 
i przemysłu, tak wcześniej niedocenianymi. 

Kolejną zmianę w jego stanowisku co do kilku podstawowych problemów 
demograficznych i gospodarczych Polski, w ścisłym powiązaniu z problemami 
globalnymi, można dostrzec w tekście z 1938 roku, niejako wieńczącym doro-
bek Smoleńskiego w zakresie antropogeografii. Punktem wyjścia jest uznanie 
szybko rosnącego przeludnienia (zwłaszcza na wsi), którego ujemne skutki stają 
się dramatyczne ze względu na ekonomiczną i narodowościową strukturę Pol-
ski. Główny nacisk padał na emigrację; przeszkody stojące na jej drodze musiały 
być przezwyciężone poprzez „międzynarodowe działania, zmierzające do dania 
polskiej emigracji dostępu do tych zagranicznych terytoriów, które są zdatne dla 
kolonizacji przez ludność rasy białej i są słabo zaludnione”42.

Sporo uwagi poświęcił Smoleński również innym niż emigracja sposobom 
przeciwdziałania skutkom przeludnienia, zwłaszcza poprzez wzrost powierzchni 
ziemi wykorzystywanej przez rolnictwo i wzrost jego wydajności oraz, w ostatecz-
ności, przez zmiany struktury gospodarczej kraju, czyli przez jego uprzemysło-
wienie. Wysiłki takie wymagają jednak, obok spełnienia innych warunków, du-
żych zasobów kapitału i surowców, które musiały pochodzić spoza granic Polski43. 

41 Zadania i metody geografii gospodarczej (Wykład inauguracyjny) [w:] Inauguracja roku nauko-
wego 1932/33 na Wyższym Studium Handlowym dnia 6 października 1932, Kraków 1932, s. 10.

42 Palestine and the Problem of Population in Poland, „The Asiatic Review” 1938, z. 7, s. 111–
115, odbitka, s. 5.

43 Ibidem, s. 6–7.
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Autor wyrażał przekonanie, że „tak długo jak są puste przestrzenie (empty 
spaces) bogate w surowce naturalne i zdatne dla kolonizacji przez ludność rasy 
białej, jakieś ujście dla przeludnienia musi być znalezione. Takie rozwiązanie 
problemu byłoby zgodne z interesami wszystkich pozostałych krajów, które są 
przeludnione i cierpią na taki sam brak surowców jak Polska”44. 

Trudno jednak nie zwrócić uwagi, że we wcześniejszej części tekstu jako kraje 
„przeludnione”, przy zastosowaniu różnych kryteriów, wymieniane były: Japo-
nia, Chiny, Holandia, Niemcy i Włochy. Kto więc miał być partnerem? Autor 
proponował poszukiwać pustych przestrzeni w Południowej Ameryce i w Afry-
ce. Obecnie, na początku XXI wieku, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę ówczes-
ne realia, politykę i gospodarkę tamtego świata, kiedy omawiana publikacja się 
pojawiła, narzucać się muszą różne pytania i próbne na nie odpowiedzi. Należy 
jednak dodać dwa wyjaśnienia. W tekście nie pojawia się wcale postulat kolonii 
dla Polski. Jeśli chodzi o surowce, to środkiem miałyby być koncesje na ich pozy-
skiwanie. Polscy osadnicy na terytoriach zachodniej i wschodniej Afryki, które, 
jak na Madagaskarze, są „zdatne dla kolonizacji przez ludność rasy białej”, swoją 
pracą wzmacnialiby „białą rasę” i zwiększali wytwórcze i konsumpcyjne poten-
cjały, z korzyścią dla „kolonialnych stolic”45. 

Niewiele ponad rok później prof. Jerzy Smoleński stał się jedną z wielu ofiar 
„Sonderaktion Krakau”. Jak wspomina Andrzej Bolewski, nie tyle choroba serca, 
ile nieludzkie traktowanie stało się przyczyną jego zgonu 5 stycznia 1940 roku 
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, w pobliżu Berlina46. 

W ciągu swego przerwanego przedwcześnie życia osiągnął bardzo wiele, peł-
niąc wiele funkcji i ról społecznych, a przede wszystkim stając się jednym z naj-
bardziej uznawanych polskich geografów. Ja skupiłem się na jego dorobku w za-
kresie geografii człowieka, a zwłaszcza na jego działalności związanej, zarówno 
bezpośrednio (jako wykładowcy), jak i pośrednio, ze Szkołą Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakończę stwierdzeniem może nie oryginalnym, 
lecz w tym przypadku wyjątkowo mocno uzasadnionym: dorobek Jerzego Smo-
leńskiego żyje. Jest cennym źródłem informacji o rzeczywistości Polski i świata 
sprzed prawie stu lat oraz o ówczesnych sposobach ich postrzegania i rozumienia. 

44 Ibidem, s. 7.
45 Ibidem, s. 8.
46 A. Bolewski, Kilka słów o profesorze Jerzym Smoleńskim i jego śmierci [w:] Jerzy Smoleński 

(1881–1940). Materiały sesji..., s. 63–64 i Aneks XI.
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