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Joanna Plit: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
Warszawa 2016 (Prace Geograficzne, 253), ss. 302 + 71 ryc., 13 tab.
Książka Joanny Plit sytuuje się w klasycznym nurcie prac geograficznych badających i opisujących zróżnicowanie oraz
wzajemne relacje człowieka i przyrody.

Jest to modelowe, zgodne z pierwotnym
paradygmatem geografii opracowanie ukazujące wpływ człowieka na środowisko
przyrodnicze. Stanowi też przykład klasycznych interdyscyplinarnych badań regionu, co we współczesnej literaturze z tej
dziedziny należy do rzadkości. W swojej
syntezie Autorka perfekcyjnie łączy wiedzę i wyniki badań prowadzonych przez
kilkadziesiąt lat na pograniczu geografii,
historii i biologii. Jak pisze we wstępie i jak
można to wyczytać w pracy, ograniczyła
problematykę zróżnicowania przestrzennego działalności człowieka do części najbardziej widocznej w otoczeniu – tworzonego przez niego krajobrazu kulturowego.
Jest to praca nie tylko geograficzna i interdyscyplinarna, ale też głęboko humanistyczna, chlubnie nawiązująca do opra-
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cowań twórców szkoły Annales. W polskiej literaturze przedmiotu jest zdecydowanie pierwszym, najbardziej wyczerpującym i całościowym ujęciem tytułowego
zagadnienia w zakresie przyjętych ram
przedmiotowych, przestrzennych i czasowych. Nie obejmuje wprawdzie całej złożonej problematyki geograficznego
zróżnicowania przejawów kultury, koncentrując się jedynie (albo aż) na krajobrazach kulturowych, jednak opisuje to,
co w nich najbardziej wartościowe poznawczo – zewnętrzne cechy wizualne,
dzięki którym ludzie odczuwają ich piękno lub jego brak.
Za teoretyczną podstawę prowadzonej
analizy przyjęto materialny nurt badań
krajobrazów kulturowych, a opis wzbogacony został o analizy symbolicznego
znaczenia wybranych determinant kształtujących krajobraz, do których zaliczono
wpływ władzy, systemu gospodarczego,
relacji politycznych czy dominującej religii, zgodny z podejściem semantycznym.
W pracy podjęto w znaczącym stopniu
udaną próbę zrozumienia procesów powstania, kształtowania się i funkcjonowania krajobrazów kulturowych w różnych
regionach geograficznych. Ukazany został
wpływ wydarzeń historycznych i procesów
gospodarczych na środowisko geograficzne oraz na kształtowanie się typowego
dla poszczególnych regionów krajobrazu
kulturowego. Poruszono także kwestię
ciągłości i ewolucji krajobrazów zmieniających się pod wpływem czynników wewnętrznych i asymilowanych czynników
zewnętrznych.
Zakres tematyczny pracy został precyzyjnie sformułowany w jej tytule. Pod
kątem przestrzennym opracowanie Joanny Plit obejmuje ziemie leżące obecnie
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w granicach państwa polskiego, ponieważ trudne jest wyznaczenie terytorium
polskiego etnicznie. W mojej opinii podejście to wydaje się właściwe, zwłaszcza
że mając na względzie zmienność granic
Polski, w zasadzie każdy zasięg ziem określanych jako polskie można w jakimś
stopniu podważyć. Można by było długo
pisać o tej kwestii, ale każdy badacz musi
sam podjąć decyzję odnośnie do zakresu prowadzonych prac. Wybór Autorki,
zgodny ze stwierdzeniem Eugeniusza Romera dotyczącym obszaru rdzeniowego
Polski w dorzeczu Wisły1, jest całkowicie
uprawniony, a podobne rozumienie tej
kwestii można znaleźć w wielu innych
opracowaniach2. I tu pojawia się pierwsza wątpliwość, o której zresztą pisze sama
Autorka. Przez setki lat Rzeczpospolita była przecież krajem wielu narodów
i w mojej opinii obecne ziemie zachodniej Ukrainy ze Lwowem czy środkowej
Litwy z Wilnem znacznie bardziej odpowiadają przedmiotowi badań i tytułowi
pracy niż Pomorze Zachodnie czy Śląsk,
na które przeważający wpływ miały: Rzesza (Pomorze i Śląsk), Czechy (Śląsk)
oraz Dania (Pomorze Zachodnie). Zakres czasowy analizy ewolucji krajobrazów
kulturowych ograniczono do ostatniego
tysiąclecia: od początków organizacji państwa polskiego, poprzez przyjęcie chrztu
przez jego władcę do włączenia go w obszar cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej
i cywilizacji Europy Zachodniej. Jest to
o tyle uzasadnione merytorycznie, iż dopiero od czasu przyjęcia przez Polskę
chrześcijaństwa mamy pierwsze, z czasem
coraz liczniejsze źródła pisane, pozwalające
na analizę procesów politycznych i gospodarczych. Z oczywistego względu tak określony zakres chronologiczny musiał podlegać zróżnicowaniu regionalnemu. Proces
1

2

E. Romer, Istota i życie krajobrazu polskiego, „Czasopismo Geograficzne”,
13, 1935, s. 175–187.
Np.: A. Piskozub, Gniazdo Orła Białego, Warszawa 1968; tenże, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur
przestrzennych ziem polskich, Wrocław 1987.

kształtowania się krajobrazu kulturowego
we wschodniej Polsce, na Podlasiu czy
w Karpatach, ze względu na początki
i rozwój osadnictwa na tych ziemiach, jest
o dwieście, trzysta lat krótszy niż na terenach Wielkopolski czy Małopolski.
Z uwagi na tematykę pracy wykorzystano w niej szereg metod analitycznych,
wśród których za szczególnie przydatne należy uznać: metodę kartograficzną, porównawczą analizę historycznych
źródeł pisanych oraz metody bonitacji
i regionalizacji; wykorzystano także fotointerpretacje zdjęć lotniczych. Podstawę
analizy stanowi metoda retrospektywna,
a zebrane materiały kartograficzne i opracowanie wyników cząstkowych badań
krajobrazów kulturowych pozwoliły na
w pełni udaną syntezę. Szczególnej uwagi
wymagało sprecyzowanie tytułowego pojęcia krajobrazu kulturowego, oczywiście
na tyle, na ile przy stopniu skomplikowania opisywanej materii było to możliwe.
Autorka definiuje go jako „postrzegalne
zmysłowo, materialne odzwierciedlenie
(wyraz) kultury, zarówno materialnej, jak
i niematerialnej, danej społeczności (society) rozpatrywane (analizowane) na obszarze konkretnego terytorium i uznawane
jako całość” (s. 16).
Praca składa się z pięciu części. We wstępie określono jej tematykę i zakres oraz
opisano metody zastosowane w badaniach.
Drugi rozdział ma charakter metodologiczny: doprecyzowano w nim używane
w tekście pojęcia i przedstawiono za Urszulą Mygą-Piątek3 genetyczne typy krajobrazów kulturowych, ich trwałość i zmienność oraz analizę wybranych materialnych
i niematerialnych czynników wpływających na ich kształtowanie. Kolejny rozdział zawiera szczegółową charakterystykę
przemian materialnych elementów oddziałujących na krajobraz kulturowy. Analizie poddano antropogeniczne czynniki
3

U. Myga-Piątek, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne,
Uniwersytet Śląski, Katowice 2012.
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mające wpływ na powstanie krajobrazu,
jak: rolnictwo, górnictwo, osadnictwo,
przemysł czy transport. W kolejnych podrozdziałach wskazano na rolę i znaczenie
zmian stosunków wodnych, eksploatacji
lasów, ich ochrony i ochrony gatunkowej
roślin. Ukazano również wpływ użytkowania łąk i pastwisk oraz ich ewolucję,
podkreślając znaczenie sposobów rolniczego wykorzystania pól uprawnych dla
kształtowania krajobrazu. Krótko opisane zostały przeobrażenia w świecie zwierząt, z którego zniknęły duże ssaki – tur
i konik leśny, zubażając krajobraz lasu.
Dzięki restytucji udało się odtworzyć populację żubra, jednak drastycznie ograniczono liczbę i zasięg występowania niedźwiedzi oraz wilków. Interesującym novum
w krajobrazie miejskim są zaś pojawiające
się kolonie papug zielonych. W tej części
pracy przedstawiono także ewolucję sieci
osadniczej na ziemiach polskich oraz jej
współczesne struktury. Przyjemność intelektualną sprawia lektura podrozdziału
poświęconego trwałości granic w krajobrazie kulturowym, w którym zaznaczył
się nie tylko zasięg poszczególnych zaborów, ale także granice mniejszych jedno-

stek – Warmii czy Podlasia. Czwarta część
stanowi o znaczeniu całego opracowania.
Jest to obszerna, obejmująca ponad jedną trzecią pracy analiza i charakterystyka
krajobrazów kulturowych Polski w ujęciu
regionalnym: od Pomorza Środkowego,
przez Żuławy Wiślane, Mazury, Kurpie,
Podlasie, południowe Mazowsze i Lubelszczyznę, do Wyżyn Małopolskich. Świetnie
napisana jest ostatnia, piąta część pracy,
w której Autorka przedstawiła kryteria
zróżnicowania regionalnego krajobrazów
oraz charakterystykę krajobrazów historyczno-kulturowych Polski.
Ze względu na wartość merytoryczną,
bogactwo faktograficzne, w wielu przypadkach szczegółowość opisu oraz wartą
podkreślenia udaną autorską klasyfikację krajobrazów należy uznać, że oprócz
grona specjalistów praca powinna zaciekawić każdego czytelnika. Czytelnika zainteresowanego pięknem kraju, regionu,
w którym mieszka, który odwiedza, który
stanowi część naszego zapisanego w przestrzeni dziedzictwa. Choć trudno tu nie
zgodzić się z kończącymi pracę słowami
Autorki: „[...] piękna krajobrazu opisać

nie sposób”.
Jan A. Wendt
(Gdańsk)
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