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Termin �Azja Po udniowo-Wschodnia� pojawi  si  w okresie II wojny wiatowej, 
kiedy to alianci powo ali South-East Asia Command dla koordynacji walk z si ami 
japo skimi1. Po wojnie, wraz z umacnianiem pozycji Stanów Zjednoczonych, euro-
pocentryczny termin �Daleki Wschód� wypiera  zacz y terminy ci le geogra czne: 
Azja Wschodnia (albo Pó nocno-Wschodnia) i Po udniowo-Wschodnia. Podobnie pi-
sa  zacz to o Azji Po udniowej, czy Zachodniej. Z perspektywy Nowego Jorku, czy 
San Francisco � inaczej ni  z perspektywy Londynu, czy Pary a � Tokio albo Bang-
kok le a y przecie  na �dalekim zachodzie�, nie na �dalekim wschodzie�. 

Do Azji Po udniowo-Wschodniej zalicza si  zazwyczaj kraje le ce na po udnie 
(i po udniowy wschód) od Chin i na wschód od dawnych Indii brytyjskich (pa -
stwa powsta e na ich terenie okre la si  jako Azj  Po udniow ). Czyli region ten 
obejmuje kraje od Birmy (Myanmar)2 na zachodzie, a  po Filipiny na wschodzie. 

1 Charles A. Fisher, South-east Asia: A Social, Economic and Political Geography, Methuen, 
London 1964, s. 3.

2 18 czerwca 1989 r. junta wojskowa, która nieca y rok wcze niej zdusi a ruch demokratyczny, wpro-
wadzi a nowe nazewnictwo geogra czne. Zmieni a nazw  pa stwa na Uni  Myanmar, nazw  stolicy 
Rangun � na Yangon, itd. Tradycyjn  nazw  kraju by a �Birma� (angielskie Burma, przez Birma czy-
ków wymawiane jako b ma). Uzasadniano to �patriotycznie� � likwidacj  prze ytków kolonializmu 
i przywracaniem �pierwotnych nazw rodzimych�. Nowa nazwa kraju nawi zuje do ludu Mranma, któ-
ry zapocz tkowa  pa stwowo  birma sk  w XI w. Patrz: D. G. E. Hall, A history of South-East Asia, 
Macmillan, London 1981 (4�te wydanie), s. 157. S u y o to m.in. walce z opozycj  demokratyczn  
i dezorientacji wiatowej opinii publicznej (doniesienia z jakiego  Myanmar nikomu nic nie mówi y). 
Organizacje opozycyjne, z rz dem (de facto na uchod stwie) u ywaj  nadal nazwy tradycyjnej.



Obecnie wszystkie pa stwa tego regionu, cznie 10, nale  do Stowarzyszenia 
Narodów Azji Po udniowo-Wschodniej (Association of South-East Asian Nations, 
ASEAN). Region ten rozci ga si  z zachodu na wschód na przestrzeni oko o 5500 
km, a z pó nocy na po udnie oko o 4400. czna powierzchnia ziem tego regio-
nu wynosi blisko 4,5 mln km², w przybli eniu po owa na kontynencie, a po owa 
� na kilku tysi cach wysp3. Cz  l dow  nazywa si  zazwyczaj Pó wyspem In-
dochi skim. Aby unikn  jednak skojarze  z Indochinami � by ymi posiad o cia-
mi francuskimi we wschodniej cz ci pó wyspu � u ywa si  te  czasami terminu 
Pó wysep Indo-pacy czny4. Wydziela si  z niego jednak Pó wysep Malajski, któ-
ry zalicza si  do �cz ci wyspiarskiej�, gdy  historycznie, kulturowo i j zykowo, 
a nawet w aspekcie przyrodniczo-klimatycznym � do niego przynale y. Zaledwie 
jedn  czwart  ca ej powierzchni regionu zajmuj  ziemie, a trzy czwarte morza. Za-
mieszkuje go nieco ponad 500 mln ludzi. Ca y le y w stre e subtropikalnej i tro-
pikalnej (równik przecina Indonezj ).

Wspomnie  warto, e morza dziel ce du  cz  wysp od kontynentu i same 
wyspy s  bardzo p ytkie, gdy  le  na szel e sundajskim. Przy obni eniu pozio-
mu morza zaledwie o 20 m � Wyspy Sumatra i Jawa czy yby si  z Pó wyspem 
Malajskim, a przy obni eniu poziomu o 50 m, nawet Wyspa Borneo (Kalimantan), 
najwi ksza wyspa wiata, sta aby si  cz ci  kontynentu. Wraz z wahaniami po-
ziomu oceanu wiatowego wielokrotnie wyspy te czy y si  z l dem b d  od nie-
go oddziela y. Przez d ugie okresy pó nego plejstocenu poziom mórz by  ni szy 
od obecnego o 20�80 m, zatem wi ksza cz  obecnych wysp Indonezji le a a na 
kontynencie. Po raz ostatni sytuacja taka wyst powa a oko o 18 000 lat temu. Za-
tem przyroda wi kszo ci wysp jest prawie taka sama, jak na kontynencie. Jedynie 
wyspy wschodniej cz ci regionu nie czy y si  z kontynentem, gdy  le  albo na 
g bokich morzach, albo na odr bnych szelfach oddzielonych od kontynentu azja-
tyckiego g binami (granica szelfu sundajskiego biegnie w przybli eniu na po u-
dniu od Bali do Wyspy Palawan na pó nocy, czyli poza jego obr bem pozostaj  
Wyspy Sulawesi, Timor, Moluki i niemal ca e Filipiny)5.

Przy wyznaczaniu granic Azji Po udniowo-Wschodniej wyst puj  jednak roz-
maitego typu komplikacje. Na przyk ad, do Indonezji nale y zachodnia po owa 
Nowej Gwinei (Irian Zachodni � Irian Jaya), geogra cznie nale cy do Oceanii 
i zamieszka y przez ludno  mówi c  j zykami papuaskimi. Z kolei indyjski, gó-
rzysty stan Assam j zykowo i kulturowo bli szy jest Azji Po udniowo-Wschod-
niej ni  Indiom, cho  w czenie go przez Brytyjczyków do ich posiad o ci indyj-

3 Dok adniej zajmuje on obszar: od 28º 30� szeroko ci Pn do 11º 00� Pd, i od 92º 20� do 134º 50� 
d ugo ci wschodniej. Nie zalicza si  do tego regionu zachodniej cz ci Nowej Gwinei. Gdyby j  w -
czy , rozszerzy oby to ramy regionu do 141º 00� d ugo ci wschodniej. Fisher, op.cit., s. 11.

4 Patrz: Fisher, op.cit., s. 15.
5 The Cambridge history of Southeast Asia, pod red. Nicholasa Tarlinga, vol. I, From early times to 

c. 1500, Cambridge University Press, Cambridge � New York 1999, t. I, cz. 1, s. 63�64, mapa 21. 



skich niew tpliwie stworzy o do  silne nowe wi zi historyczne (w ród ludno ci 
miejscowej wyst powa y jednak w ostatnich dziesi cioleciach do  silne ruchy 
separatystyczne). 

Niew tpliwie najbardziej skomplikowane s  relacje regionu z Chinami. Przy-
najmniej a  do po owy I tysi clecia n.e. du  cz  Chin po udniowych nale a o by 
etnicznie i j zykowo zaliczy  do Azji Po udniowo-Wschodniej (od rodkowej i dol-
nej cz ci basenu Yangzi na po udnie). W czasach pó niejszych post powa a sini-
zacja tych terenów, jednak prowincje po udniowego pogranicza, Yunnan, Guizhou 
i Guangxi s  nadal zamieszkiwane przez ludy pokrewne swym kuzynom z po udnia. 
Ponadto ChRL uznaje za swe terytorium dwa archipelagi wysepek i raf koralowych 
� Paracelski i Spratly � rozrzuconych na Morzu Po udniowochi skim, si gaj cym 
a  do Borneo. Oznacza to, e du a cz  tego morza, wraz z jego zasobami, w tym 
ropy i gazu, stanowi wody terytorialne Chin. Dodajmy, e przez to morze w a nie 
biegn  g ówne szlaki eglugowe z Azji Wschodniej na Bliski Wschód. Do niektórych 
tych wysepek roszcz  sobie równie  pretensje Wietnam, Filipiny, a nawet Malezja 
i Brunei. Sytuacj  jeszcze komplikuje aktywno  Republiki Chi skiej na Tajwanie, 
której si y morskie zajmuj  najwi ksz  z wysp Archipelagu Spratly � w �imieniu 
Chin�6. W istocie wi c centralna cz  g ównego akwenu regionu nale y do Chin, 
które wchodzi y by zatem � cho  tylko ma  cz ci  swego terytorium � w sk ad 
Azji Po udniowo-Wschodniej. 

Inaczej ni  strefy równikowe Afryki i Ameryki Po udniowej, Azja Po udniowo-
-Wschodnia jest dosy  górzysta. Najwy sze szczyty przekraczaj  3000 m. W cz ci 
kontynentalnej a cuchy górskie, si gaj ce na pó nocy a  odnóg Himalajów, biegn  
generalnie z pó nocy na po udnie przecinaj c l d na wiele krain � basenów Rzek 
Irrawaddi, Salwin, Menam (Chao Phraya), Mekong (najwi kszej z nich o d ugo ci 
4400 km) i Song Hong � Rzeki Czerwonej. Od swoich róde  w odleg ych Hima-
lajach rozbiegaj  si  one na wszystkie strony Pó wyspu Indochi skiego. Wpadaj  
one na zachodzie do Zatoki Bengalskiej (Irrawaddi i Salwin), do Zatoki Tajlandz-
kiej na po udniu (Menam) i do Morza Po udniowochi skiego na wschodzie (Me-
kong i Rzeka Czerwona). W cz ci wyspiarskiej a cuchy górskie wyginaj  si  
i biegn  w przybli eniu równole nikowo, by w pobli u Filipin zakr ci  na pó noc. 

6 Roszczenia tych wszystkich pa stw, ich zasadno , polityk  ChRL w tym zakresie, jak te  
mo liwe rozwi zania szczegó owo analizuje praca: Mark J. Valencia, John M. Van Dyke, Noel A. 
Ludwig, eds, Sharing the resources of the South China Sea, University of Hawai�i Press, Honolulu 
1999. Autorzy ci podaj , e si y zbrojne Republiki Chi skiej na Wyspie Itu Aba (ch. Taipingdao) licz  
600 o nierzy. W po owie lat 90., rozbudowywano tam lotnisko i port rybacki. Znamiennym by o, i  
stacjonuj ce w pobli u si y ChRL na tej wyspie w a nie zaopatrywa y si  w wod  s odk  (s. 29). 



Uk ady gór i wy yn przypominaj  zatem gigantyczn  podkow . Po jej zewn trz-
nej stronie biegnie linia du ej aktywno ci wulkanicznej i sejsmicznej: od wybrze-
a Birmy, przez po udniowe wybrze e Sumatry i nast pne wyspy, a  po Moluki, 

gdzie skr ca raptownie na pó noc, si gaj c wschodniej strony Filipin. 
Doliny i delty rzeczne z glebami aluwialnymi oraz tereny wulkaniczne zajmu-

j  do  du e obszary oferuj c rolnikom ziemie bardzo yzne, co w tropikach jest 
rzadko ci  (ulewne deszcze wymywaj  z gleb humus i sk adniki mineralne). Po-
nadto zalewane pola ry owe tworz  specy czny i trwa y ekosystem (mog  one da-
wa  dobre plony przez setki lat)7. Region ten ma tak e ogromne bogactwa mine-
ralne, rud metali, kamieni szlachetnych, w gla, a nawet du e pok ady ropy i gazu. 
W cz ci wyspiarskiej spotykaj  si  dwa wiaty ro linne: Azji i Australii, co daje 
nadzwyczajne, nawet jak na tropiki, bogactwo  ory8. Oblicza si , e w regionie 
tym wyst puje oko o 45 000 ro lin, w tym oko o 150 gatunków palm (wiele z nich 
daje produkty jadalne oraz u yteczny materia ) i ponad 250 gatunków bambusa, 
z których najwy sze dosi gaj  wysoko ci nawet 40 m9. Obok ry u, ro lina ta wy-
war a chyba najwi kszy wp yw na tamtejsze ycie i kultur 10.

Trzeba jeszcze wspomnie  o specy cznym klimacie. Strefa równikowa, bez pór 
roku, z minimalnymi wahaniami temperatury i codziennymi opadami zajmuje sto-
sunkowo niewielk  powierzchni  regionu. Typowym jej ekosystemem s  lasy desz-
czowe. Na wi kszo ci jego terytorium wyst puj  natomiast mniejsze, czy wi ksze 
zmiany sezonowe, cho by z kilkutygodniow  �por  such �, woln  od codzien-
nych ulew. Mo na zatem wyró ni  tam strefy klimatu równikowego, podrówni-
kowego, zwrotnikowego, podzwrotnikowego, a nawet umiarkowanego, zale nie 
od bardzo zró nicowanego ukszta towania tereny. Pora sucha, troch  podobna do 

7 Ze wzgl du na ulewne deszcze, wyci cie d ungli prowadzi zazwyczaj do bardzo szybkiej erozji 
gleby. W rezultacie gleby w stre e tropikalnej s  zazwyczaj do  ubogie. Sztucznie nawadniane pola 
ry owe, przy odpowiedniej staranno ci uprawy, nie wymagaj  stosowania p odozmianu i na tym sa-
mym miejscu, przez stulecia, mo na zbiera  dobre plony ry u.

8 Zasi g wyst powania gatunków pochodz cych z Australii wyznacza tzw. Linia Wallace�go (zmo-
dy kowana pó niej przez Huxleya). Obejmuje ona wszystkie niemal wyspy le ce na g bokich mo-
rzach (lub na odr bnych od sundajskiego szelfach, jak Filipiny).

9 Patrz: Fisher, op.cit., s. 43�46.
10 Przypomnijmy, i  palmy, obok orzechów i wyciskanego z nich oleju dostarczaj  s odkiego syro-

pu (przerabianego na cukier, albo te  na musuj cy napój alkoholowy; orzechy kokosowe dostarczaj  
lubianego napoju i miazgi s u cej jako dodatek do potraw. Palma sagowa dostarcza z kolei po ywnej 
masy skrobiowej. Bambus (od malajskiego bambu), nale cy do rodziny traw (Gramineae), jest ro li-
n  u ytkowan  wielorako. M ode p dy niektórych gatunków s  jadalne, jest on znakomitym, bardzo 
wytrzyma ym a zarazem elastycznym, materia em budowlanym, a ze wzgl du na twardo  mo na by o 
wytwarza  ze  no e zast puj ce metalowe, tym wygodniejsze, i  lekkie i nie koroduj ce. Ze wzgl du 
na puste wn trze i zamkni te �kolanka�, ci to go na rozmaite naczynia, w których mo na by o nawet 
gotowa . atwo by o budowa  ze  tratwy i rury do prowadzenia wody (st d niekiedy w górskich osa-
dach budowano wodoci gi), a dodatek bambusa przy wytapianiu metali � przez p kanie w arze kola-
nek � dostarcza  powietrza, co podwy sza o temperatur  pieca bez u ycia dmuchaw.



naszej zimy, trwa od kilku tygodni do 6 miesi cy. Od 7º szeroko ci geogra cznej 
wyst puje w pe ni klimat monsunowy, z wyra nie rozdzielon  por  such  i por  
deszczow . Jego typowym ekosystemem s  lasy monsunowe. Na kontynentalnych 
p askowy ach os oni tych od morza górami mo e wr cz wyst powa  klimat pó -
pustynny, z niewielk  ilo ci  opadów rocznie (500�700 mm) i krajobrazem typu 
sawanny (strefy takie wyst puj  w pó nocnej Birmie, w Tajlandii i na niektórych 
wyspach). Oczywi cie w rejonach takich wilgotno  powietrza mo e by  stosun-
kowo niewielka, podczas gdy na wi kszo ci terenów jest bardzo wysoka i mo e 
zbli a  si  do 100%. 

Uk ad a cuchów górskich i pr dów morskich powoduje jeszcze inn  osobli-
wo : bardzo du e zró nicowanie temperatur w porze suchej (�zim �) na tej samej 
szeroko ci geogra cznej. W styczniu w Birmie pó nocnej, os oni tej od pó nocy 
odnogami Himalajów, a otwartej na wiatry od Zatoki Bengalskiej, w rejonie sta-
rej stolicy Mandalay, temperatury w dzie  zazwyczaj dochodz  do 32�36º. Nato-
miast po wschodniej stronie Pó wyspu Indochi skiego, w rejonie Hanoi, wyra ny 
jest wp yw zimnych pr dów morskich i nap ywaj  masy zimnego powietrza z pó -
nocnej cz ci kontynentu azjatyckiego, co daje temperatury rz du 7�8º, przy wil-
gotno ci 98%º. Na tej samej szeroko ci i o tej samej porze roku mamy zatem po 
jednej stronie pó wyspu upa y, a po drugiej przejmuj ce do szpiku ko ci, wilgot-
ne zimno i ludzi zakutanych w waciaki, a starsi m czy ni wk adaj  nawet czapki 
z rodzajem nauszników. A przecie  zwrotnik przebiega nieco dalej na pó noc, i teo-
retycznie znajdujemy si  w tropikach. Realne ró nice klimatyczne bywaj  wi c 
tam zaskakuj ce i rozk adaj ce si  bardzo nieregularnie.

Z jednej strony region ten wydaje si  wyj tkowo zró nicowany, z drugiej � ma 
niew tpliwie wiele cech wspólnych, i w a nie te ró nice, swoista �mozaikowo �, 
jest jedn  z nich. Poniek d s  one wynikiem wspomnianych powy ej warunków 
przyrodniczych, które determinowa y w du ym stopniu procesy historyczne. W Eu-
ropie jeste my przyzwyczajeni do istnienia prastarych l dowych szlaków handlo-
wych i do  g stej sieci gorszych i lepszych dróg, które umo liwia y utrzymywanie 
do  cis ych zwi zków politycznych i gospodarczych w ramach pa stw, regionów, 
a nawet niemal ca ego kontynentu, z pó nocy na po udnie i ze wschodu na zachód. 
Uzupe nia y je szlaki morskie i liczne rzeki, intensywnie wykorzystywane do trans-
portu. Europa jest jednak w du ej cz ci nizinna, a przecinaj  j  stosunkowo nielicz-
ne i w wi kszo ci do  atwo dost pne, góry. W Azji Po udniowo-Wschodniej, jak 
wspominali my, mamy natomiast liczne a cuchy górskie, w cz ci l dowej prze-
cinaj ce j  prawie po udnikowo, a poro ni te niemal nieprzebytymi d unglami. 
W porze deszczowej, w przybli eniu od marca do pa dziernika, w ci gu miesi ca 
spada tam czasem w monsunowych ulewach wi cej wody ni  w krajach europej-
skich przez ca y rok, za  poziom rzek mo e podnosi  si  nawet o ponad 10 metrów. 

rednia wielko  opadów wynosi w tym regionie zazwyczaj oko o 2000 mm rocz-
nie, ale mo e dochodzi  nawet do 4500�6000 mm. Wiele osad periodycznie by o 



zatem zatapianych, a drogi l dowe, je li nawet istnia y � albo znika y, albo stawa-
y si  wr cz nieprzejezdne w tym okresie. 

Szlaki l dowe przez góry by y nieliczne i trudne, stanowi y raczej cie ki ni  
drogi. Jedyny prastary, mi dzyregionalny szlak l dowy bieg  z pó nocnej Birmy do 
chi skiej prowincji Yunnan. Inne przej cia przez góry mia y zazwyczaj tylko zna-
czenie lokalne. Nic te  dziwnego, e komunikacja i transport by y mo liwe w zasa-
dzie jedynie w obr bie dolin rzecznych, i zdecydowanie przewa a  transport wod-
ny � odziami. Poszczególne doliny rzeczne, czy nadmorskie niziny komunikowa y 
si  za  ze sob  g ównie morzem. Zatem dwie wsie, le ce w odleg o ci zaledwie 50 
km, mog y nawet nie wiedzie  nawzajem o swoim istnieniu, je li dzieli y je góry 
i d ungle. Natomiast osady odleg e o 200 km, ale po o one w jednej dolinie rzecz-
nej, na p askowy u, czy na wybrze u � mog y utrzymywa  do  o ywione zwi zki, 
podobnie jak porty le ce na wybrze u l du i wysp oddzielone od siebie dystansem 
nawet 1000 km. To nadawa o nawet cz ci l dowej charakter �wyspiarski�: poszcze-
gólne kraje komunikowa y si  z innymi przez morze, jakby le a y one na wyspach. 
Tylko w rzadkich przypadkach i jedynie z niektórymi s siadami mo na by o utrzy-
mywa  kontakty l dem. Dodajmy, e rzeki wykorzystywano do transportu g ównie 
w ich rodkowym i dolnym biegu, gdy  w górnym by o nazbyt wiele wodospadów 
i niebezpiecznych prze omów. St d nawet po o enie nad t  sam  rzek  nie zawsze 
stwarza o mo liwo  kontaktu.

Oto jak kontakty z s siadami przedstawia y si  w przypadku Wietnamu, pa -
stwa obecnie zajmuj cego w ski pas wybrze a, oddzielony górami od wn trza 
kontynentu, i doliny u uj cia dwu rzek Czerwonej i Mekongu. Przypomnie  trze-
ba, e a  do XV w. zajmowa  on jedynie rozleg  dolin  u uj cia Rzeki Czerwonej 
i kawa eczek wybrze a morskiego w kierunku po udniowym. Dzisiejszy Wietnam 
rodkowy i cz  po udniowego zajmowa y ziemie Czampy, krainy � Czamów, lu-

dów mówi cych j zykami z rodziny malajsko-polinezyjskiej, a o kulturze opartej 
na wzorach indyjskich. Dopiero po rozbiciu Czampy Wietnamczycy zacz li ko-
lonizowa  jej ziemie. W po udniowym rejonie uj cia Mekongu (gdzie dzi  le y 
Sajgon) � osiedla  si  zacz li dopiero pod koniec XVIII w. Wcze niej stanowi  on 
dalekie peryferie imperium khmerskiego. Pozornie Wietnam s siaduje z Chinami. 
Jednak e komunikacja mi dzy obu krajami, a ci lej rejonem Rzeki Per owej, na 
po udniowych rubie ach Chin, i basenem s siedniej Rzeki Czerwonej, nad któr  
le a y historyczne centra Wietnamu � odbywa a si  g ównie morzem. Oba kraje 
dzieli y bowiem prawie nieprzebyte góry i d ungle, których pokonanie by o za-
daniem bardzo trudnym i ryzykownym. Podobnie w adca Wietnamu, chc c skon-
taktowa  si  z w adc  pozornie pobliskiej Kambod y � musia  gotowa  wypraw  
morsk . A wyprawa jego poselstwa do Birmy by a przedsi wzi ciem jeszcze trud-
niejszym i trzeba j  by o koniecznie wysy a  morzem, maj c do pokonania dy-
stans oko o 5000 km. By a to zatem wyprawa jak z Londynu do Stambu u. Kon-
takty z ksi stwami laota skimi, po drugiej stronie gór, by y sporadyczne i lu ne 



ze wzgl du na trudno ci dotarcia do nich. Jedynym pa stwem, z którym Wietnam 
móg  utrzymywa  kontakty l dem (cho  zazwyczaj te  preferowano morskie) by a 
wspomniana wy ej Czampa. W gór  Rzeki Czerwonej mo na by o p yn  jedynie 
oko o 300 km, dalej zaczyna y si  trudne odcinki. 

Zatem pozornie do  odleg e wysepki mog y komunikowa  si  ze sob  cz -
sto i atwo, wymienia  produkty, czy toczy  wojny, a pa stwa le ce niedaleko � 
mog y mie  tylko sporadyczne kontakty. Ma to praktyczne konsekwencje po dzi  
dzie . Na przyk ad, do laota skiej stolicy Vientiane wszystko, czego brakuje na 
miejscu, w tym ry , mi so i olej, przywozi si  z Tajlandii, le cej po drugiej stro-
nie Mekongu. Có  z tego, e w rodkowym Laosie te  jest ry , winie i bawo y, 
jak te  rozmaite inne produkty, kiedy mo na by je przywie  jedynie helikoptera-
mi, gdy  nie ma dróg cz cych ró ne regiony tego pa stwa. Podobne trudno ci 
komunikacyjne wyst powa y w wielu krajach tego regionu. 

Oto wi c jeden z jego paradoksów: krainy le ce na nadmorskich dolinach i wy-
brze ach (na l dzie, czy na wyspach) utrzymywa y zazwyczaj do  cis e kontakty 
mi dzy sob . Mog y prowadzi  handel na du  skal , a nawet wojny. Natomiast do  
cz sto ich kontakty z s siadami z gór, czy spoza gór, by y du o lu niejsze. Dlatego te  
kraje le ce na kontynencie by y wzajemnie ze sob  lu no powi zane, a odleg e ko-
munikacyjnie mog y utrzymywa  jedynie rzadkie kontakty, podczas gdy kraje mor-
skie wchodzi y w bliskie zwi zki nawet z odleg ymi pa stwami (jak Indie i Cejlon). 
Dodajmy, e nawet podró e morzem nie by y atwe, zw aszcza odleglejsze. Cz ste 
tajfuny, fale tsunami wywo ywane przez trz sienia ziemi, rafy koralowe i piraci, gra-
suj cy tam od staro ytno ci po dzi  dzie  � stwarza y du e ryzyko. W gruncie rzeczy 
dopiero teraz, przy nowoczesnych rodkach transportu, zw aszcza lotniczego, po raz 
pierwszy w dziejach przywódcy i mieszka cy wszystkich pa stw tego regionu mog  
stosunkowo atwo podró owa  w jego obr bie.

Jednak e od pierwszych wieków naszej ery w jego cz ci morskiej i nadmorskiej 
mieli my do czynienia z nadzwyczajnym rozwojem handlu, szczególnie korzeni 
(uprawianych w formie wyspecjalizowanych plantacji na niektórych wyspach). By  
to chyba jedyny region, obok basenu Morza ródziemnego, gdzie rozwin  si  han-
del na tak masow  skal  i w dodatku w transkontynentalnej skali. Dobra stamt d 
dociera y wszak do Indii, na Bliski Wschód, a nawet do Europy, a w drug  stron  
� do Chin i Japonii. To g ównie przez ten region (i dalej przez Indie) chi ski je-
dwab dociera  ju  w staro ytno ci do Rzymu. Sprowadzano stamt d tak e per y, 
drogie kamienie, specjalne gatunki wonnego drewna, z oto, pewne surowce mine-
ralne i inne rzadkie produkty. Np. Chi czycy importowali w a nie stamt d barw-
niki do porcelany, m.in. ów niebieski, tak charakterystyczny dla porcelany epoki 
Ming, s awne gniazda jaskó cze oraz inne przysmaki, ko  s oniow , rogi nosoro -
ca, pewne leki i egzotyczne ptaki. Handel rozwin  si  na tak wielk  skal , e wy-
musza  na wci gni tych do  obszarach rozwój prawdziwej gospodarki rynkowej, 
opartej na sprzeda y towarów (niekiedy nawet sprowadzanych z daleka) i us ug. 



Tysi ce cudzoziemskich kupców, nawet z Indii, Persji i Chin, czekaj cych miesi -
cami na pomy lne wiatry, i ca e cudzoziemskie dzielnice w miastach portowych � 
by y fenomenem historycznym o donios ych konsekwencjach dla procesów prze-
mian politycznych i kulturowych11. Mo na by wr cz stwierdzi , e tam rodzi  si  
zacz y ju  w redniowieczu pierwociny procesów globalizacji. 

Zmiany szlaków handlowych decydowa y niekiedy o rozwoju lub upadku 
pa stw. Kenneth R. Hall wskazuje, na przyk ad, e zarzucenie tradycyjnego prze-
prawiania si  przez przesmyk Kra (u nasady Pó wyspu Malajskiego) a p ywanie 
przez Cie nin  Sundajsk , jak te  zwi zana z tym zmiana trasy do Chin, spowodo-
wa y w IV w. n.e. upadek królestwa Funanu, le cego w dzisiejszej dolnej Kam-
bod y. W XV�XVI w. przej cie handlu mi dzynarodowego przez Malak  po o y-
o kres hegemonii Jawy w regionie12. W czasach pó niejszych zabiegi o dost p do 

produktów miejscowych inspirowa y zak adanie tam pierwszych faktorii i narodzi-
ny kolonializmu13. Mo na wspomnie , e najstarsze z pa stw regionu, królestwo 
Funan le ce na terenie dzisiejszej dolnej Kambod y (istniej ce od I w. n.e.), we-
d ug legend mia  za o y  indyjski bramin, który po napadzie piratów wyl dowa  
tam i o eni  si  z miejscow  ksi niczk 14. Przybysze z Indii i Cejlonu zajmowali 
wysokie pozycje na dworach miejscowych, pe nili funkcje kap anów i uczonych. 
Ich obecno  dodawa a te  splendoru, a powo ywanie na parentele z nimi � pod-
wy sza o presti . Czasem do znacz cych pozycji dochodzili tam te  Chi czycy. 
Gdy Birma czycy spl drowali i zniszczyli stolic  tajsk , za o y  now  dynasti  
i odbudowa  pa stwo Taksin, syn Chi czyka i Tajki, który koronowa  si  na króla 
Syjamu w Thonburi w 1768 r. Ju  wcze niej Chi czycy odgrywali znacz c  rol  
na dworze tajskim i pe nili tam rozmaite urz dy, jednak e nowy król utworzy  ich 
now  klas  � �Chi czyków królewskich� (chin luang), korzysta  du o szerzej z ich 
pomocy przy odbudowie gospodarki, a nawet powierza  im wysokie stanowiska 
gubernatorów prowincji i dowódców wojskowych, co zapocz tkowa o ich wcho-
dzenie do arystokracji tajskiej15.

Poniek d w a nie w zwi zku z nadzwyczajny rozwojem handlu, jak te  z mi-
gracjami na ogromn  skal , si ganiem do obcych wzorów polityczno-religijnych 
przy formowaniu tamtejszych pa stw, a niekiedy i z podbojami � region jest nie-
zwykle zró nicowany kulturowo. Wyra nie odczuwane by y tam wp ywy chi -
skie, a dawny Wietnam (dzisiejszy Wietnam pó nocny) przez ponad tysi c lat by  
cz ci  cesarstwa chi skiego (do 939 r.). Pod wp ywami kultury chi skiej pozo-

11 Szczegó owo analizuje skal  handlu mi dzynarodowego oraz jego rol  w rozwoju pa stw nad-
morskich tego regionu przedstawia The Cambridge history of Southeast Asia, cyt. wyd. t. I, cz. 1.

12 Ibidem, t. I, cz. 1, s. 195, 227.
13 Przedstawia wnikliwie te procesy praca: Jan Kieniewicz, Portugalczycy w Azji, XV � XX w., 

Ossolineum, Wroc aw 1976.
14 The Cambridge history�, cyt. wyd. t. I, cz. 1, s. 193.
15 Ibidem, t. I, cz. 2, s. 6.



stawa y liczne ludy tajskie, a tak e Meosi migruj cy z Chin a  do XIX w. Trady-
cje chi skie wprowadza a te  do  liczna emigracja z cesarstwa. Jednak e wi k-
szo  wczesnych pa stw regionu czerpa a wzorce kulturowe z Indii, szczególnie 
z po udniowych. Od XV w. zacz  si   upowszechnia  w regionie islam, nios cy 
ze sob  wp ywy kultur Bliskiego Wschodu (co wida  szczególnie w wiecie wy-
spiarskim). Kolonialne posiad o ci zdobywali tam najpierw Portugalczycy i Hiszpa-
nie (Filipiny), Holendrzy (dzisiejsza Indonezja), Anglicy (Birma, Malaje, Sarawak 
i Pn Borneo) i Francuzi (Wietnam, Laos, Kambod a), a nawet Amerykanie (Fili-
piny odebrane Hiszpanom), za  podczas II wojny wiatowej wi ksz  cz  regio-
nu zaj li Japo czycy. Jedynym pa stwem regionu, które zachowa o niepodleg o  
i nie zosta o okupowane przez Japoni , by a Tajlandia. Pó niej, w zwi zku z wojn  
wietnamsk , przebywa y w tym regionie tysi ce Amerykanów. A ka dy z przyby-
szów, i to ju  ju  od pierwszych wieków naszej ery, pozostawia  tam jakie  lady 
kulturowe i polityczne, czy nawet pule swoich genów. W ród elit by y to nawyki 
u ywania j zyka obcego i odwo ywanie si  do �wy szej�, cudzoziemskiej kultu-
ry. Zapatrzenie we wzorce cudzoziemskie by o, niew tpliwie, jedn  z kluczowych 
specy cznych cech regionu. Dawniej by y to g ównie wzorce indyjsko-cejlo skie, 
niekiedy chi skie, pó niej muzu ma skie, a od XIX w. holenderskie, brytyjskie, 
francuskie i ameryka skie. 

Azja Po udniowo-Wschodnia jest w rezultacie jedynym regionem wiata, gdzie 
mieszaj  si  od dwu tysi cleci wp ywy wszystkich wielkich cywilizacji wiato-
wych, jak równie  tamtejsze tradycje rodzime. Wyst puj  tam te  wszystkie wiel-
kie religie i doktryny moralno- lozo czne. W Wietnamie spotykamy buddyzm 
obrz dku Mahayana (z ksi gami w sanskrycie i po chi sku), wp ywy konfucjani-
zmu i taoizmu, jak te  dosy  liczne (szczególnie na po udniu) wspólnoty katolic-
kie. Wierzenia chi skie dominuj  te  w Singapurze, cho  s  tam równie  obecni 
muzu manie i anglikanie. Birma, Tajlandia, Laos i Kambod a � to kraje po udnio-
wej ga zi buddyzmu Theravada (z kanonem w j zyku palijskim), zwi zanego hi-
storycznie z Cejlonem. W Tajlandii w ród elit bywa jednak znany te  do pewnego 
stopnia sanskryt. Dawniej w Kambod y du  rol  odgrywa  te  siwaizm. Male-
zja i Indonezja � to z kolei kraje muzu ma skie, cho  na wyspie Bali i na Jawie 
przetrwa a specy czna mieszanka hinduizmu i kultów rodzimych. Islam wyznaj  
te  mieszka cy po udniowych wysepek Filipin, za  na kontynencie � Czamowie 
(mieszkaj cy na pograniczu Wietnamu i Kambod y) i Araka czycy (w Birmie) 
oraz liczne wspólnoty muzu ma sko-indyjskie. Inne wyznaj  hinduizm. Miejsco-
wi Chi czycy uprawiaj  swoje kulty. Na Filipinach powszechnie wyznawany jest 
katolicyzm, podobnie jak w by ym portugalskim Timorze Wschodnim oraz na Mo-
lukach. Jedynie w tym regionie mamy ca e g boko katolickie kraje azjatyckie. 
Wci  jednak bardzo silne s  tam wp ywy prastarych, miejscowych wierze  ani-
mistycznych i praktyk szama skich. Doda  te  trzeba, e wi kszo  tamtejszych 
ludów przejawia a g bok  religijno  i arliwo  w praktykach, prowadz c  nie-



kiedy a  do samookaleczania (dlatego np. na Filipinach organizuje si  w ramach 
obrz dów paschalnych krzy owanie ywych ludzi). Religia odgrywa a wi c bar-
dzo wa n  rol  w yciu wi kszo ci tamtejszych ludów. 

Podobnie zadziwiaj ca jest ró norodno  u ywanych tam rodzajów pisma. 
W Wietnamie a  do II wojny wiatowej do  szeroko u ywano ideogra cznego pi-
sma chi skiego (a niekiedy wzorowanego na nim w asnego pisma chu nom), pó -
niej powszechnie przyj to alfabet aci ski (z licznymi znakami diakrytycznymi dla 
oddania bogactwa fonetycznego tego j zyka, opracowany jeszcze w XVII w. przez 
misjonarzy portugalskich). Wi ksza cz  dawnych róde  historycznych i litera-
tury jest jednak spisana w j zyku chi skim, który dominuje nadal w sferze rytu-
alno-religijnej. Z kolei Tajlandia, Birma, Laos i Kambod a pos uguj  si  swoimi 
w asnymi systemami pisma sylabicznego wywodz cego si  z j zyka palijskiego. 
Osoby wykszta cone od stuleci studiowa y palijski, a niekiedy sanskryt i chi ski. 
Na Filipinach, w Indonezji i Malezji u ywa si  alfabetu aci skiego, cho  w kra-
jach muzu ma skich elity znaj  zazwyczaj tak e pismo arabskie. A pomin li my 
tu jeszcze setki obecnych tam mniejszo ci etnicznych, z ich j zykami i ró nymi 
rodzajami pisma. aden inny region wiata nie mo e si  pochwali  podobn  mie-
szank  wp ywów kulturowych, obecno ci  tylu religii i rodzajów pisma.

Mówili my dotychczas przede wszystkim o ró nicach kulturowych wyst pu-
j cych  mi dzy krajami (czy pa stwami). Cho  nak adanie si  kolejno ró nych 
wp ywów stwarza o oczywiste komplikacje wewn trz ka dego z nich. Ich zró -
nicowanie wewn trzne jest jednak o wiele g bsze. Wspominali my o podziale 
ludno ci na ludy dolin oraz wybrze a i gór. Ta pierwsza, wchodz ca przez stule-
cia w bli sze wzajemne zwi zki, zintegrowa a si  w narody, czy protonarody, ze 
wspólnym j zykiem, kultur , religi  i zazwyczaj jakimi  tradycjami pa stwowo-
ci. Natomiast ludy gór (i d ungli) by y izolowane nie tylko od dolin, ale rów-

nie  od siebie nawzajem, co owocowa o ich obco ci  i podzia ami na setki grup 
etniczno-j zykowych. Dodajmy jeszcze, e przy wielkich ruchach migracyjnych 
resztki pradawnych ludów autochtonicznych chroni y si  w górach, gdzie niekie-
dy przetrwa y do dzi . 

Inn  cech  specy czn  regionu jest bowiem przeciwstawienie nizin nadmor-
skich, czy dolin rzecznych � wy ynom i górom. Stanowi y one zazwyczaj �odr b-
ne wiaty� jedynie sporadycznie komunikuj ce si  ze sob . Spo eczno ci górskie, 
zamieszkuj ce na stokach, czy w górskich dolinach, ale na ró nych wysoko ciach, 
te  mog y pozostawa  wzgl dnie izolowane od siebie. W naszym klimacie umiar-
kowanym ludno  jest przyzwyczajona do du ych waha  temperatury (od + 30º, 
lub nawet wi cej, do � 20º, czy nawet poni ej). Tam natomiast ludno  yj ca na 
gor cych i parnych nizinach ma do czynienia z temperaturami rz du 25�38º, na 
wielu wyspach nawet z temperaturami prawie sta ymi 25�27º, z odchyleniami 
kilku stopni. Wszyscy s  do tego przyzwyczajeni, nie posiadaj  ciep ych ubra , 
a ich wk adanie stanowi dla nienawyk ych do tego osób du  dolegliwo . Dodaj-



my, i  organizm zaadaptowany do upa u 35�38º marznie przy wieczornym spadku 
temperatury do 30º i zak ada si  wtedy z przyjemno ci  nawet sweter. W górach 
pó nocnej Birmy u ywa si  wr cz czapek naci ganych na ca  g ow , z otworem 
tylko na twarz (swoistych �czapek z nausznikami�). Wy ej po o one tereny maj  
bowiem klimat bliski umiarkowanemu, z temperaturami wyra nie ni szymi i ich 
znacznie wi kszymi amplitudami.

Zmieniaj c wysoko  odbywamy podró  podobn  do wyprawy samolotem i zmia-
ny stref klimatycznych. Dla mieszka ców nizin wyprawa w góry jest wi c trudna, dla 
mieszka ców gór zaj cie do upalnych dolin, te  jest nieprzyjemne. Jedni si  przezi -
biaj , drudzy � zara aj  nieznanymi im chorobami. Mo na wspomnie , e mokrad a 
na nizinach i wzgórza stwarza y zagro enie malari , podczas gdy tereny nizinne za-
gospodarowane rolniczo i wy sze góry by y wolne od niej. Nic wi c dziwnego, e 
przez stulecia unikano takich zmian klimatycznych jako nader przykrych, a nawet 
niebezpiecznych dla zdrowia, gdy  do �swoich� warunków i czynników chorobo-
wych organizmy by y przystosowane. �Obce� budzi o wr cz zabobonny l k. Dodaj-
my, e góry i p askowy e narzucaj  te  inny rytm ycia ni  niziny i wymagaj  po-
dejmowania wi kszych wysi ków  zycznych, do jakich ludy zamieszkuj ce niziny 
i wybrze a nie by y przyzwyczajone. Nie mniej wa ny by  �styl ycia�: ludy nizinne 
prowadzi y ycie pó -wodne, natomiast mieszka com gór by o to obce.

Przypomnijmy, e zalewane pola ry owe wymaga y sta ej troski o dostarczanie 
wody i pracy po kolana, a nawet po uda, w wodzie oraz b ocie, a pomocnikiem by  
w tym bawó  � zwierz  b otne. Na jeziorach niekiedy uprawiano �ry  p ywaj cy�, 
o odygach maj cych kilka metrów d ugo ci. Same pola ry owe i stawki dostar-
cza y równie  ryb, krewetek i ab � cenionych dla delikatnego mi sa (najwi k-
sze z nich s  rozmiaru niedu ej kury), jak te  dziesi tków rozmaitych, u nas nie-
znanych �warzyw wodnych�. Po owy w rzekach i w morzu nie tylko dostarcza y 
wie ych ryb i innych owoców morza, ale te  surowca do wyrobu sosu rybnego � 

najpopularniejszej miejscowej przyprawy oraz rozmaitych past i suszonych, albo 
sma onych, pikantnych mieszanek, które towarzyszy y daniom, albo nawet mog y 
je zast pi . Bia ka zwierz cego dostarcza y zatem przede wszystkim wody. Kury 
i winie traktowano jako pewien luksus. 

Sta e pluskanie si  w wodzie, k panie w niej, polewanie przy domu � by y na-
wykiem i potrzeb . Zr czne operowanie odzi , znajomo  wód i ich mieszka -
ców � by y sk adnikami swoistego stylu � ycia wodnego�. Wspomnijmy, e ludy 
wód nieraz wierzy y, i  ka da ód  ma sw  dusz  i traktowano j  nieraz prawie 
jako cz onka rodziny. Warto wspomnie , i  w j zyku wietnamskim �kraj�, �pa -
stwo� � to �woda� (nuoc); zatem wyra enie �nasz kraj�, czy �obcy kraj�, to dos ow-
nie �nasza/obca woda�. Jedne ludy wodne prowadzi y ycie osiad e, inne � by y 
sk onne do migracji, nawet dalekich. Byli i swoi ci �cyganie morscy�, w drowcy 
yj cy na ódkach. Du a cz  ycia wiejskiego, a nawet miejskiego, mog a si  

toczy  na wodzie: gdzie nie tylko toczy a si  praca i ycie codzienne, ale funk-



cjonowa y te  na odziach sklepy, restauracje, rozmaite warsztaty, a nawet domy 
publiczne. Dodajmy, e jednym z kluczowych wi t regionu � by y wy cigi o-
dzi. W skali gminnej toczone mi dzy wsiami, ale organizowane te  w skali krajo-
wej � przy udziale króla. Mi dzynarodowe obecnie odbywaj  si  w Hongkongu. 
Wywo ywa y one ogromne emocje. W zwi zku z bardzo wyra nym upodobaniem 
tam do hazardu (szczególnie w ród Wietnamczyków i Tajów), zazwyczaj z wy-
cigami wi za y si  te  zak ady. Dodajmy, e zak ady ubarwia y ycie codzienne 

i by y jedn  z popularnych rozrywek, a zak ada  si  mo na by o niemal o wszyst-
ko. Dlatego te  popularne by o organizowanie rozmaitych walk (m czyzn, ko-
gutów, wi , psów).

Ob to  wód wywiera a te  wyra ny wp yw na budownictwo. Typowe dla re-
gionu s  budowle pala towe: sadowienie domostw, wi ty  i spichlerzy na palach. 
S u y to przede wszystkim ochronie przed wzbieraj cymi wodami. W przypad-
ku periodycznych w wielu miejscach powodzi nic nie ulega zniszczeniu, a ycie 
toczy si  normalnie, tyle, e z domu do domu, czy po cokolwiek � p ywa si  ód-
kami przywi zywanymi do schodów lub drabin prowadz cych do domostwa. Na 
sk onach gór � chroni to przed sp ywaj c  po deszczach wod  i u atwia wznosze-
nie domu na pochy o ci. Umo liwia to te  budow  domu na samym brzegu rze-
ki, czy innego zbiornika wodnego. Ponadto w ten sposób ludno  chroni si  przed 
w ami i licznymi owadami, a tak e zapewnia pomieszczeniom przewiewno  � 
tam wr cz konieczn  (pod oga jest z deseczek, lub bambusa, co zwi ksza prze-
wiew, a cieniutkie � ciany� z mat nie dochodz  zazwyczaj do dachu, by gór  tak-
e przep ywa o powietrze). Pod takim domostwem trzymano narz dzia, do s upa 

przywi zywano nieraz bawo u itp. By a to zatem przestrze  wykorzystywana go-
spodarczo. By y te  jednak ludy stosuj ce budowle pala towe, o konstrukcji s upo-
wej, ale sadowione nisko nad ziemi . Tylko wi tynie wznoszono w tym regionie 
z kamienia (twardniej cego w kamie  laterytu, lub wypalanej ceg y), cho  znano 
i rytualne budynki pala towe (w Wietnamie po udniowym, Tajlandii i Kambod y 
popularne s  nawet o tarzyki na jednym s upie, nieraz bardzo ozdobne). Pa ac od 
biednej chaty ró ni y rodzaje u ytego drzewa, rozleg o  pomieszcze , staranno  
wykonania i zdobnictwo, czasem kilkupoziomowy, zdobny dach � nie za  zasady 
konstrukcyjne. Jedynie nieliczne ludy mieszka y w domach naziemnych, z polep  
lub ceglan  posadzk  (Wietnamczycy, Shanowie i Kaczinowie w Birmie). Doda  
trzeba, e w pomieszczeniach mieszkalnych prawie nie by o mebli: spa o si  na 
matach, jad o � siedz c na matach, odzie y nie mo na by o zamyka  w szafach, 
czy skrzyniach, bo zaraz by sple nia a.

Wspomnie  mo na, e pala towe budownictwo (praktykowane tam od epoki 
neolitu) ma katastrofalne nast pstwa dla archeologii, gdy  po domostwie pozosta-
j  jedynie dziury po s upach, a warstwa ziemi niczego nie przykryje i nie zacho-
wa. Wspomnijmy, e du a wilgotno  powietrza prowadzi a równie  do szybkie-
go unicestwiania wszelkich ksi g (pisanych najcz ciej na li ciach palmowych), 



które cz sto ple nia y. Przetrwa  mog y jedynie rzadkie inskrypcje na kamieniu, 
albo na p ytkach z otych, co dodatkowo utrudnia badania historyczne. W zwi zku 
z dominuj cymi w tym regionie wp ywami indyjskimi, poza Wietnamem, nie in-
teresowano si  zbytnio histori  i jej zapisywaniem. Dominowa o bowiem religij-
ne, a nie pa stwowo-historyczne podej cie do ycia spo ecznego.

Do cz stego kontaktu z wod  i gor cego klimatu dostosowana te  by a odzie : 
podstawow  jej cz ci  by  zeszyty p at tkaniny zawi zywany na biodrach, si ga-
j cy do po owy ydek, albo nawet do kostek. Najcz ciej nazywa si  go na Zacho-
dzie sarongiem (z malajskiego, kmerskie � sampot, birma skie lungd i). Nosz  
go tak m czy ni, jak i kobiety (chocia  odmiennie je wi , kobiece s  kwieciste 
i barwne, m skie za  � w krat , lub prawie jednolite, co najwy ej z drobnym wzo-
rem). Niekiedy mo e on by  szeroki nawet do dwu metrów i d ugi na kilkana cie, 
co umo liwia fantazyjne jego drapowanie. Jest to strój bardzo przewiewny (dawniej 
nie noszono pod nim adnej bielizny) i szybko wysychaj cy, a przy tym nadzwy-
czaj uniwersalny. Taki sarong mo na podci gn  w gór  i sprytnie zatkn  za pas, 
a wtedy tworzy rodzaj majtek, w których mo na brodzi  w wodzie, czy wspi  si  
na palm . Kobiety mog  podci gn  go na wysoko  piersi i pluska  si  do woli, 
nawet w ludnym miejscu, czy to w rzeczce, czy polewaj c si  wod  (k piel bie-
rze si  tam kilka razy na dzie ). Jeszcze wygodniej pos uguj  si  nim m czy ni, 
traktuj c go jako odzienie lub os on . Mo na go dowolnie skraca , podci ga  na 
ramiona, w w le zrobi  sobie �kiesze � na drobiazgi itd. W domostwie, nawet 
jednoizbowym � na wsi do  cz stym, mo na by o bez skr powania zmieni  sa-
rong nak adaj c jeden na drugi, nie przerywaj c nawet pogaw dki. Jego prostsz  
form  by a opaska biodrowa. 

Dodajmy, e zazwyczaj chodzi o si  boso, a wchodz c do domu koniecznie trze-
ba by o zdj  obuwie (by o to równie  konieczne w wi tyni). Najpopularniejszym 
rodzajem obuwia by y tam dawniej trepki (czasami nawet zdobione). Symbolem pre-
sti u by  dekoracyjny parasol, pierwotnie s u cy ochronie przed s o cem. Dopiero 
wraz z okcydentalizacj  w u ycie wesz y spodnie dla m czyzn (i garnitury z kra-
watami, rzecz jasna), a sukienki i spódniczki dla kobiet, jak te  panto e i bielizna, 
ale porzucanie tradycyjnego stroju odbywa si  bardzo nierównomiernie: w Tajlandii 
w miastach sarongów si  ju  niemal nie spotyka, podczas gdy w Birmie wci  domi-
nuj  i nawet dostojnicy pa stwowi wyst powali w nich do lat ostatnich, na wsiach 
wsz dzie jest to du o cz stsze, tak e kobiety wci  cz ciej stosuj  strój tradycyjny. 
Wyj tkiem jest Wietnam, gdzie od stuleci przyj  si  strój typu chi skiego: tuniki 
i lu ne spodnie (odmienne dla m czyzn i kobiet). Natomiast ludzie z gór zazwyczaj 
nosili lu ne spodnie, cz sto zawi zywane w pasie. W ród nich popularne te  by y ró -
nego rodzaju turbany i barwne zdobienia. O wiele bardziej rozpowszechnione by o 
te  obuwie (cz sto wi zane do ydek). Ró nili si  wi c oni równie  strojem. 
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Ludy gór do  cz sto by y te  bardziej wojownicze ni  ich s siedzi z dolin, na 
których nieraz napadali. �Obcych� w górach cz sto zabijano, albo chwytano. Do  
rozpowszechnione by y wierzenia, i  dziecko mo e sta  si  doros ym wojownikiem 
jedynie przez zdobycie duszy innego m czyzny. Zatem �polowanie na g ow � 
(i ewentualny, rytualny kanibalizm) by y kluczowym obrz dem rytua ów inicjacyj-
nych u wielu ludów regionu. Doda  warto, e w mitach i wierzeniach wielu tamtej-
szych ludów wa ne miejsce zajmuje szczególna istota: okr g a � jak pi ka � mog ca 
robi  ró ne rzeczy, maj ca wielkie moce, czasem nawet mówi ca. Nie chodzi ona, 
ale szybko si  toczy, mo e podskakiwa  i p ywa  w wodzie. Jej swoistymi suro-
gatami w yciu obrz dowym by y g owy ludzkie i orzechy kokosowe (w upinie). 
Zawieszano je nieraz pod powa , czy we frontowej cz ci domostwa, dla ochrony 
domowników (w wersji pó niejszej, wyst puj cej np. w Birmie, jest to orzech ko-
kosowy � siedziba ducha opieku czego domostwa). Wierzenia te, dzi  wyst puj  
jedynie w formach ladowych, w formach za  wyra niejszych jedynie w ród izolo-
wanych ludów górskich, zachowuj cych archaiczne tradycje. Wiele ludów morskich 
tak e wysoko ceni o cnoty wojownika i z upodobaniem uprawia o wojny, napady, 
grabie e i porywanie kobiet. Walki mi dzy ludami gór i nizin znajdowa y niekie-
dy odbicie w mitach i rytua ach religijnych. W Wietnamie jeden ze starych mitów 
opowiada o walce Thuy Tinha � bóstwa wód i Son Tinha � bóstwa gór16.

Wyst powa y tam jednak równie  instytucje i wierzenia utrwalaj ce �braterstwo� 
i wspó prac  ludów wód i gór. Opowiada o tym, na przyk ad, inny mit wietnamski. 
Zgodnie z nim ludzie mieli si  zrodzi  ze zwi zku smoka Lac Long Quana � pana 
wód i ptasiej boginki ognia Au Co � patronki gór. Ze stu urodzonych przez ni  jajek 
wyl g o si  stu synów, których po owa pow drowa a, za ojcem, ku wodom, a po-
owa za matk  w góry. Jeden z tych synów smoczych sta  si  za o ycielem pierw-

szej, legendarnej dynastii Wietnamu � królów Hung. Wed ug tych opowie ci smok 
przed rozstaniem stwierdzi : ja przynale  do rodzaju istot wodnych, a ty yjesz na 
ziemi, mamy wi c odmienn  natur ; woda z ogniem pozostaj  w sprzeczno ci i nie 
mo emy d ugo pozostawa  razem17. Doda  tu trzeba, e góry kojarzono w tym re-
gionie z ogniem w a nie. Wi za o si  to � jak si  zdaje � nie tyle z wulkanami, co 
z upraw  arow  i wypalaniem stoków pod upraw  (st d cz sty by  widok �p o-
n cych gór�). Góry odgrywa y wa n  rol  w miejscowych wierzeniach, ywy by  
ich kult, na nich te  czasem wznoszono wi tynie, a w adcy z tego regionu nieraz 
u ywali tytu u �króla góry� (albo wr cz Króla-Góry, co czy o si  cz sto z kul-

16 Patrz przek ad polski jednej z wersji tego mitu: K. Gawlikowski, Legendy o �thanh hoang�, 
Orient, �Rocznik Muzeum Azji i Pacy ku�, t. I (1988), s. 224�5.

17 Patrz: Wies aw Olszewski, Historia Wietnamu, Ossolineum, Wroc aw 1991, s. 36. Jeden z naj-
starszych zapisów tego mitu zawarty jest w ksi dze spisanej w 1492 r.:Linh-nam chic quai � (ch. Lin-
gnan zhi guai zhuan � Opowie ci o dziwach z Lingnanu), opracowa  Le Huu Muc, Nha Sach Khai 
Tri, Saigon 1960, s. 6 (juan 1). Wypowied  smoka zosta a tu streszczona, gdy  dos owny przek ad 
by by obszerniejszy i wymaga by rozmaitych obja nie . 



tem lingi i si  yciowych)18. Najpe niej uwidoczni o si  to w Imperium Ankoru, 
z jego wi tyniami � w formie sztucznych gór, z obliczem w adcy na szczycie. Du-
alizm wód/nizin i ognia/gór mia  zatem wielorakie implikacje i zakorzeniony by  
w miejscowych archetypach, wierzeniach, rytua ach i mitach. 

W rezultacie splotu czynników przyrodniczych i kulturowych poszczególne 
�pi tra klimatyczne� narzuca y stan swoistej izolacji zamieszkuj cym je spo ecz-
no ciom. Pog bia y j  jeszcze ró nice etniczno-j zykowe, gdy  z regu y odmienne 
pi tra ekologiczno-klimatyczne zajmowa y inne ludy. W rezultacie tereny górskie 
by y dosy  cz sto odizolowane nie tylko od ni ej le cych dolin ale i od kolej-
nych górskich �wysp�. Mi dzy tymi pi trami cz sto toczy y si  walki, cho  rów-
nie  praktykowano wymian  dóbr. 

St d ycie spo eczne i polityczne, a nawet kultur  i wierzenia determinowa-
o tam przez wieki przeciwstawienie ludów gór, tym z nizin, czy nawet wr cz lu-

dów gór � ludom morza i wód, jak te  mieszka ców wybrze a � ludno ci interio-
ru. Ci pierwsi z regu y yli w niewielkich wspólnotach, w najlepszym razie � je li 
by y to ludy rolnicze � tworzyli niewielkie ksi stwa. Natomiast w dolinach i na 
wybrze ach o wiele intensywniejsza gospodarka i wy sza produktywno  umo -
liwia y o wiele wy sz  g sto  zaludnienia. Dlatego mog o dochodzi  tam do for-
mowania pa stw znacznie obszerniejszych i spo eczno ci zintegrowanych gospo-
darczo, kulturowo, j zykowo i religijnie, swoistych proto-narodów. Zaliczy  do 
nich mo na Wietnamczyków (Kinhów), zamieszkuj cych niziny Khmerów, Tajów 
(Khon-taiów) i Laota czyków, Birma czyków, jak te  Szanów, Kaczinów i Ka-
renów (w Birmie), za  w cz ci wyspiarskiej Malajów ró nych grup, Jawa czy-
ków, Sundajczyków, Madurczyków, Minankabauczyków, Makasarczyków, Balij-
czyków, Acze, Bataków, czy Moluka czyków. Na Filipinach b d  to Tagalczycy, 
Wisajczycy, Iloka czycy i Bikolczycy19. 

Omawiaj c tradycyjne formy ycia w regionie C. A. Fisher zwraca uwag  na 
szczególn  wspó zale no  g sto ci zaludnienia i typu gospodarki. Wyró nia on 
przede wszystkim a) gospodark  zbieracko- owieck  ludów d ungli; b) rolnictwo 
arowe z periodyczn  zmian  miejsca i wspieraj cym zbieractwem, owiectwem, 

lub rybo ówstwem; c) osiad e rolnictwo, zazwyczaj oparte na uprawie ry u wodne-
go i ogrodów, a wspomagane przydomow  hodowl  i rybo ówstwem. Grupy upra-
wiaj ce ten pierwszy typ gospodarki skazane s  niejako na ustawiczne w drowa-
nie w obr bie �swojego rewiru�. Stanowi  je zazwyczaj du e, kilkupokoleniowe 

18 Ciekawe analizy tych wierze  przedstawi  Grigorij G. Stratanowicz wywodz cy je z kultu ka-
mieni. czy on z tymi prastarymi kultami tak e buddyjski kult stupy jako obiektu sakralnego. Patrz: 
G. G. Stratanowicz, Narodnyje wierowanija narodow Indokitaja, Nauka, Moskwa 1978, s. 51�2.

19 List  t  przytaczam za N. N. Czeboksarowem. Patrz: A. M. Rieszetow, N.N. Czeboksarow, Ja. 
W. Czesnow (red.), Etniczeskije processy w stranach Jugo-wostocznoj Azii, Nauka, Moskwa 1974, 
s. 296.



rodziny licz ce oko o 40�50 osób. W przybli eniu na osob  powinno wtedy przy-
pada  oko o 1 km² terenu.

�W drowni rolnicy� musz  przenosi  si  z miejsca na miejsce co 2�3 lata wraz 
z ubo eniem gleby po wypalonej d ungli. Ten system uprawy jest stosowany przez 
ludy górskie, na wy ynach, a niekiedy nawet na nizinnych terenach niektórych 
wysp. Zamiast p odozmianu i nawo enia � stosuje si  rotacj  pól. W najbardziej 
popularnym wariancie nie wycina si  ca ej ro linno ci, lecz jedynie wi ksze drzewa 
(pozostawiaj c je zwalone) i teren oczyszcza tylko cz ciowo, zachowuj c nieco 
dzikiej ro linno ci dla ochrony ro lin sadzonych. Uprawia si  proso, �suchy ry � � 
nie wymagaj cy nawadniania, a tak e kukurydz  (sprowadzon  tam przez Hiszpa-
nów), jam, bataty, taro, ró ne warzywa i owoce, jak te  palmy cukrowe i kokosowe. 
G ównym narz dziem jest rodzaj motyki (albo wr cz kij), gleby si  nie orze, lecz 
sadzi ro liny w wygrzebanych do kach. Zazwyczaj ogrody takie maj  trzy �pi tra� 
upraw: najni sze zajmuj  ro liny toleruj ce zacienienie (jam, bataty, taro; wy sze 
� bananowce, papaje, kassawa, a trzecie � palmy i drzewa owocowe. W zasadzie 
ka dy rok uprawy wymaga rednio ugorowania pó niej przez 9 lat. Technika ta, 
cho  prymitywna, umo liwia jednak utrzymanie na stosunkowo ubogich glebach 
i na terenach górskich. Tego typu uprawa wymaga pracy liczniejszych wspólnot, 
które razem oczyszczaj  ziemi  i mog  nawet zamieszkiwa  jeden, wspólnotowy 
dom (tzw. �d ugi dom�, wewn trz dzielony nieraz matami na �przedzia y� dla po-
szczególnych rodzin). Ten typ gospodarki umo liwia w przybli eniu g sto  za-
ludnienia rz du 50 osób na km². Dopiero rolnictwo osiad e, szczególnie oparte na 
ry u, stosuj ce ork , a uzupe niane produktami ogrodów, upraw przeznaczonych 
na handel, i wspomagane ewentualnie rybo ówstwem umo liwia nieporównanie 
wi ksz  g sto  zaludnienia rz du kilkuset osób na km², lub nawet wi cej20. 

Niko aj N. Czeboksarowe wskazuje, e poszczególne etnosy ludów prowadz -
cych gospodark  zbieracko- owieck  i ryback  (w istocie jeszcze preneolityczn ) 
osi gaj  liczebno  kilkuset do kilku tysi cy osób, ze wzgl du na trudy takiego 
ycia i niski przyrost naturalny (a dodajmy te : zamkni ty charakter grup wyklu-

czaj cy niemal integracj  �obcych�). W przypadku gospodarki rolniczo-motyko-
wej (odpowiadaj cej typowi �b� Fishera, a w terminologii polskiej nazywanej ko-
pieniacz ) i przy hodowli byd a (na p askowy ach i sawannach) � grupy etniczne 
bywaj  znacznie liczniejsze, ale ich górnym pu apem jest zazwyczaj jeden milion. 
Dopiero rolnictwo stosuj ce ork  (w przybli eniu typ �c�) mo e zapewni  uformo-
wanie grup etnicznych licz cych wiele milionów ludzi21. Kluczow  rol  odgrywa 
w tym nie tylko ich dynamika demogra czna, ale przede wszystkim stosunkowo 
wysoki poziom ycia i kultury umo liwiaj cy integracj  �obcych� grup oraz jed-
nostek, a tak e o wiele bardziej otwarty charakter ich kultur i pluralizm spo eczno--
-polityczny u atwiaj cy ich w czanie do proto-narodowej zbiorowo ci. 

20 Fisher, op.cit., s. 69�73.
21 A. M. Rieszetow i inni, op.cit., s. 296.



Oczywi cie powy sze wyliczenie typów gospodarki jest bardzo schematyczne 
i zredukowane do typów podstawowych. Nie uwzgl dnia ono prawie wcale rybo-
ówstwa i jego roli, jak te  rozmaitych typów gospodarki o wiele bardziej wyspe-

cjalizowanej, w tym tak e oferuj cej na rynek rozmaite dobra i us ugi ( ywno  
nabywa si  wtedy za uzyskane rodki). Jednak e nawet przy tak wielkim uprosz-
czeniu jest to przegl d nader pouczaj cy, gdy  pokazuje obiektywne warunki for-
mowania takich, lub innych, zbiorowo ci, jak równie  obja nia nadzwyczajny plu-
ralizm etniczno j zykowy tego regionu. Wynika to po prostu z rozpowszechnienia 
tam a  do czasów niedawnych rolnictwa typu arowego (czy te  motykowego). 

Ze wzgl du na ró nice warunków naturalnych oraz poziom rozwoju gospodar-
czego i spo ecznego wyst powa y zatem w regionie ogromne ró nice w g sto ci 
zaludnienia oraz stopniu integracji miejscowych spo ecze stw. Na przyk ad, w la-
tach 60. XX w., kiedy industrializacja regionu dopiero si  zaczyna a, w delcie Rze-
ki Czerwonej g sto  zaludnienia wynosi a 600 osób na km², nawet do 1200, pod-
czas gdy a  na jednej trzeciej cz ci kontynentalnej, na terenach górskich, by o to 
10 osób na km², a znaczne tereny by y wr cz bezludnie, spotka  tam by o mo na 
co najwy ej nieliczne ludy zbieracko- owieckie. Na wyspach wyst powa y jesz-
cze wi ksze ró nice. W niektórych rejonach Jawy g sto  zaludnienia na terenach 
wiejskich dochodzi a do 2400 osób na km², co stanowi rekord wiatowy. Ale na 
Borneo (Kalimantanie) by o to 9,6 osoby na km², a w Irianie Zachodnim nawet 
2 osoby na km². Ró nice s  wi c pora aj ce22. St d w a nie w adze niepodleg ej 
Indonezji podejmowa y tak cz sto próby masowych przesiedle  ludno ci, co po-
wodowa o jednak rozmaite trudno ci i kon ikty. W zwi zku z ogromnym zró -
nicowaniem pa stw regionu mamy zatem do czynienia z pora aj cymi ró nicami 
w ich redniej g sto ci zaludnienia: od ponad 5000 w przypadku Singapuru, mia-
sta-pa stwa, do ponad 100 a nawet 240 na km² w przypadku Wietnamu, Tajlandii, 
Filipin, czy Indonezji, a g sto ci  rz du 57�67 osób na km² � w przypadku Kam-
bod y, Malezji, czy Birmy, a  do cokolwiek powy ej 20 w Laosie23. 

Przy ob to ci gór, które zwykle tworz  warunki do mnogo ci grup etnicznych, 
co jeszcze nasili o tam zachowanie wszystkich niemal typów gospodarki znanych 
z historii � wyst puj  tam w s siedztwie setki grup j zykowo-etnicznych, w tym 
mnóstwo niewielkich. W przybli eniu mo na oceni , e prawie po owa wszystkich 
j zyków wiata wyst puje w tym w a nie regionie, bo jest ich tam prawdopodob-
nie a  oko o 2000. Oczywi cie jest bardzo trudno okre li  precyzyjnie ich liczb , 
gdy  nie zawsze wiadomo, jakie ró nice uzna  za dialektalne, a jakie � za wyzna-
czaj ce inny j zyk. Wiele z tych j zyków wci  s abo zbadano, a ich zwi zki wza-
jemne cz sto s  zawik ane i niejasne. W adze miejscowe � z rozmaitych wzgl dów 
� te  nie kwapi  si  z promowaniem precyzyjnych bada  tych kwestii. Dla ilustra-

22 Ibidem, s. 45, 113. Por tak e dane Fishera, op.cit., s. 173�179.
23 Dane z po owy lat 90. Za tabel  1 opracowan  przez W. Góralskiego, �Azja-Pacy k�, t. 1/1998, 

s. 251. 



cji we my przyk ad Wietnamu. Wietnamczycy � Kinhowie stanowi  oko o 85% 
ludno ci kraju, ale zamieszkuj  jedynie na jednej trzeciej jego obszaru. Dwie trze-
cie zajmuj  bowiem góry i p askowy e zamieszkiwane g ównie przez mniejszo ci 
etniczne, gdzie rednia g sto  zaludnienia jest poni ej 2 osób na km² 24. Wed ug 
danych o cjalnych kraj ten zamieszkuje 60�80 grup etniczno-j zykowych (z któ-
rych wiele dzieli si  na mniejsze grupy). Jednak poszczególni badacze przyjmuj , 
e grup takich mo e by  ponad 100, czy nawet ponad 20025. A. I. Muchlinow, ma-

j cy dost p do wietnamskich bada  polowych i pe nych materia ów spisów lud-
no ci, wymienia 68 grup etnicznych, cho  przy wielu z nich podaje po kilka, czy 
kilkana cie nazw odr bnych etnosów do nich zaliczanych (o liczebno ci nawet 
rz du 30�50 osób), albo wydziela jeszcze ogólnikowo ich �górskie� warianty, co 
daje cznie ponad 135 grup etnicznych. Wspomnijmy, e � jak podaje ten badacz 
� najmniejsze grupy etniczne spisane w 1959 r. liczy y: Fo � 121 osób, Muon � 
119, Gion - 36, Tong � 31, Xin � 15, Trangxi � 8 osób26. Mo na w tpi  zatem, czy 
we wszystkich tych przypadkach mieli my do czynienia z odr bnymi grupami et-
nicznymi, cho  z innych regionów wiata, z Kaukazu, czy Nowej Gwinei, znamy 
przypadki odr bnych etnosów licz cych po kilkadziesi t osób, pos uguj cych si  
odr bnym j zykiem. 

Kwestia �górskich wariantów� wyst puje do  cz sto, zas uguje zatem na omó-
wienie. Otó  zdarza si  tam nieraz, e ludno  s siednich gór mówi podobnie do 
ludno ci niziny, ale wykazuje liczne odr bno ci i podzielona jest sama na ró ne 
grupy. Zwykle s  to bardziej archaiczne formy j zyka, cho  mog  te  wyst powa  
wp ywy innych j zyków, czy odmienno ci naros y w wyniku odr bnego rozwo-
ju. Mamy zatem górskie j zyki vietskie, khmerskie, birma skie, tajskie itd. Ska-
la tych odmienno ci bywa rozmaita: od specy cznego dialektu � do pokrewnego, 
acz odr bnego, j zyka. 

W przypadku Wietnamczyków przyjmuje si  zazwyczaj, e Muongowie stano-
wi  ich �górskich krewniaków�, ale odr bn  ju  narodowo . Sam j zyk muong-
ski dzieli si  jeszcze na jego dolinne i górskie dialekty (?). 

Od ostatnich dziesi cioleci XIX w. przyjmowano, e istnieje wielka rodzina j -
zykowa sino-tybeta ska, dziel ca si  na dwa odga zienia: grup  tybeto-birma -
sk  i taj-chi sk . W tej ostatniej wyró niano jeszcze j zyki tajskie, miao-yaoskie 
i chi skie, niekiedy zaliczano do nich te  j zyki vietskie. Zwi zki mi dzy nimi s  
jednak nader odleg e i zawik ane. Obecnie, nie neguj c ich, rewiduje si  t  klasy -
kacj  mniej lub bardziej radykalnie uznaj c przede wszystkim odr bno  j zyków 
tajskich od chi skich. Wtedy odleg e i hipotetyczne pokrewie stwo miao-yaoskich 

24 A. M. Rieszetow, op.cit., s. 45 (cz  po wi con  Wietnamowi opracowa  tam A. I. Muchli-
now).

25 Informacje ustne badaczy wietnamskich z ko ca lat 70., bezpo rednio podawane autorowi.
26 A. M. Rieszetow, op.cit., s. 47, i zestawienie zbiorcze, s. 48�52.



z tymi ostatnimi staje pod znakiem zapytania. Nie podwa a si  natomiast istnienia 
grupy tybeto-birma skiej27.

Zgodnie z tymi nowszymi tendencjami j zyki Azji Po udniowo-Wschodniej mo -
na podzieli  na kilka rodzin j zykowych i grup trudnych do sklasy kowania. Charak-
terystyczn  dla tego regionu jest z pewno ci  rodzina j zyków austroazjatyckich, do 
której nale  j zyki mon-khmerskie. W regionie do obu podgrup, mo skiej i khmer-
skiej, nale y cznie oko o 150 j zyków (drug  grup  tej rodziny stanowi niepomier-
nie mniej liczna grupa j zyków munda w Indiach � w Orissie, Biharze i Zachodnim 
Bengalu). Khmerski jest podstawowym j zykiem w Kambod y, a j zyki mo skie 
s  j zykami wielu mniejszo ci etnicznych w ró nych pa stwach. J zyki z tej grupy 
wyst puj  równie  w prowincji Yunnan w Chinach, w indyjskim stanie Assam, na 
Pó wyspie Malajskim, nale y do nich tak e nikobarski28. 

Rodzina j zyków tajskich (czy jak czasem si  j  okre la tajsko-kadajskich, albo 
zhuang-tajskich) jest równie  bardzo licznie reprezentowana w regionie, chocia  za-
pewne formowa a si  ona na terenie dzisiejszych Chin po udniowych, gdzie nadal 
mieszkaj  liczne ludy mówi ce j zykami z tej grupy. Na przyk ad, w prowincji Gu-
angxi zamieszkuj  Zhuangowie, licz cy blisko 20 mln, mówi cy j zykami i dialekta-
mi tajskimi. Inne, mniej liczne grupy etniczne, mówi ce j zykami tajskimi, zamiesz-
kuj  tereny po udniowych prowincji Guizhou, Yunnan i na Wyspie Hainan. W Azji 
Po udniowo-Wschodniej mówi  nimi trzy narody Tajowie (w Tajlandii mówi cy j -
zykiem khon-tajskim), Laota czycy i Szanowie w Birmie (z w asnymi tradycjami 
pa stwowymi). Prawdopodobnie ponad sto pokrewnych tajskich grup etnicznych 
zamieszkuje we wszystkich pa stwach Pó wyspu Indochi skiego. Mniej liczne s  
grupy mówi ce j zykami miao-yaoskimi, a zamieszkuj  one niemal wy cznie te-
reny górskie (w Wietnamie Miao s  znani jako Meo, a w Laosie jako Hmongowie, 
s yn li oni z bitno ci). Do  licznie reprezentowana na kontynencie jest tak e ro-
dzina j zyków tybeto-birma skich. Nale  do niej j zyki birma ski i czi ski (gór-
ski birma ski?), którymi mówi si  w Birmie. J zyki kaja-kare skie, te  u ywane 
w tym kraju, wykazuj  zwi zki tak z tybeto-birma skimi, jak i tajskimi. Trudno je 
zatem zakwali kowa  precyzyjnie. 

Najwi ksze problemy nastr czaj  jednak j zyki vietskie (do których zalicza 
si  wietnamski i muongski, z ich do  licznymi wariantami górskimi). Obecnie 
do  cz sto zalicza si  je do austroazjatyckich, czy wr cz mon-khmerskich29. Jed-
nak wskazywano równie  na ich zwi zki z j zykami tajskimi, chi skimi, a nawet 

27 Patrz zwi z e omówienie tych dyskusji w: Mieczys aw J. Künstler, J zyki chi skie, Dialog, 
Warszawa 2000, s. 19�27; The Cambridge history�, t. I, cz. 1, s. 106�9.

28 Patrz: The Cambridge history�, t. I, cz. 1, s. 109.
29 Ibidem.



malajsko-polinezyjskimi30. W tej sytuacji najlepiej chyba wydzieli  je w odr bn , 
cho  wyj tkowo nieliczn  grup . 

J zyki Pó wyspu Indochi skiego

30 Przegl dy te referowali autorowi badacze wietnamscy podczas wyjazdów badawczych do tego 
kraju. Patrz tak e ich omówienie: Nguyen Van Huyen, The ancient civilization of Vietnam, The Gioi 
Publishers, Hanoi 1995, s. 267�272. 

Koncepcja mapy za The Cambridge history of Southeast Asia, t. I, cz. 1, s. 108. Mody kacje K. Gaw-
likowskiego (sporz dzi  Piotr Plebaniak).



Najliczniejsz  rodzin  s  jednak j zyki austronezyjskie, a szczególnie ich gru-
pa malajsko-polinezyjska. Mówi ce tymi j zykami ludy zamieszkuj  na ogromnym 
obszarze: od Polinezji a  po Madagaskar. Dominuje ona w cz ci wyspiarskiej re-
gionu, chocia  j zyki tej grupy wyst puj  te  sporadycznie na kontynencie: s  to 
czamski (z jego wieloma dialektami), d arajski, rade (z wieloma dialektami, i inne). 
Grupy mówi ce nimi zamieszkuj  w rodkowym oraz po udniowym Wietnamie 
i w Kambod y. We wschodniej cz ci Indonezji, i na niepodleg ym od niedawna Ti-
morze Wschodnim, wyst puj  j zyki papuaskie. Mówi ce nimi grupy s  zazwyczaj 
niezbyt liczne.

W aspekcie j zykowo-etnicznym mamy zatem w regionie tym istn  mozaik , 
a jego granica z Chinami jest � jak wida  � czysto umowna. Podzia y etniczne by-
waj  tym ostrzejsze, i  nieraz wi  si  równie  z przyjmowaniem odmiennych re-
ligii i zajmowaniem specy cznych �nisz ekologicznych�. Uznanie ró norodno ci 
za jedn  z podstawowych cech regionu wydaje si  zatem w pe ni uzasadnione.

Pa stwa Azji Po udniowo-Wschodniej � cz onkowie ASEAN w 2001 r.

Pa stwo

Obszar 
(w tys. 

km)
Ludno  
(w mln)

G sto  
zaludnienia 

na km

PKB na 
g ow  wg 
wska nika 
PPP (USD)

Nominalna 
warto  

PKB 
na g ow  
(USD)

Stopa 
wzrostu 
realnego 

PKB 
(w%)

In acja 
obliczana 

rok do roku

Brunei 5,8 0,33 51,7 18 357 12 245 1,5 0,6
Filipiny 300,0 74 240,0 3994 914 3,4 6,1
Indonezja 1.919,0 207 103,0 3521 711 3,3 11,5
Kambod a 181,0 12 56,7 1414 270 6,3 -0,6
Laos 236,8 5 21,3 1573 329 6,4 7,8
Malezja 329,8 23 62,4 8614 3696 0,4 1,4

Myanmar 676,6 45 67,9 1269 142 10,5 21,1

Singapur 0,6 4 5.073,0 25 990 20 847 -2,0 1,0
Tajlandia 513,1 60 117,0 6898 1822 1,7 1,7
Wietnam 331,7 78 227,0 2282 420 6,8 -0,4

ASEAN 4.480,0 508 113,2 4230 1 164 2,9 6,2

� Liczba ludno ci odnosi si  do 1999 r., podana za: World Bank, 2001 World 
development indicators; Brunei � za 2000 APEC economic outlook; cyt. za: 
Facts about ASEAN.htm, opis przygotowany przez Regional Policy Divi-
sion, Oceanian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan.

� G sto  zaludnienia za: W. Góralski, �Statystyka�, Azja-Pacy k, t. 1/1998, 
s. 251; rednia g sto  zaludnienia pa stw ASEAN wyliczona przez autora.

� Dalsze wska niki gospodarcze: dane Sekretariatu ASEAN za 2001 r. (upda-
ted August 2002), www.aseansec.org/macroeconomic/selected indicators.



� Uwagi. Dane dotycz ce Myanmaru (Birmy): stopa wzrostu � oceny o cjal-
ne, odnosz  si  do roku  nansowego zaczynaj cego si  w kwietniu; PKB 
na g ow  � odnosi si  do 2000 r., obliczone na podstawie IMF-WEO Data-
base, April 2002.

 Dane dotycz ce ASEAN-u: PKB na g ow  obliczone bez Myanmaru; red-
nia stopa wzrostu podana jako rednia wa ona, przy u yciu wska nika GDP 
PPP share weight za IMF-WEO Database, April 2002.

 PKB na g ow  wg wska nika PPP (Purchasing Power Parity � realnej si y 
nabywczej) obliczony na podstawie danych IMF-WEO Database, April 2002 
i nominalnego PKB z ASCU Database (Asean Surveillence Coordinating 
Unit).


