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ZYGMUNT TOMASZ GAJOWNICZEK

PAMIĘĆ O LUDZIACH I WYDARZENIACH ZAPISANA 
W KRAJOBRAZIE. CHARAKTERYSTYCZNE KRAJOBRAZY 

MAŁYCH OJCZYZN W ŚWIADOMOŚCI ICH MIESZKAŃCÓW

Streszczenie: Krajobraz to pojęcie wieloznaczne, potoczne, nieprecyzyjne, używane w języku codzien-
nym, a od XVIII wieku także w języku specjalistycznym nauk geograficznych. Badania krajobrazów 
rozwijają się w kilku nurtach: fizycznogeograficznym, tradycyjnym (szkolnym), nurcie krajobrazów 
kulturowych realnych, semiotycznych itd. Badając krajobraz, warto zadać pytania: Jak pojęcie to jest 
rozumiane przez mieszkańców? Jak krajobrazy są postrzegane przez lokalne społeczności, które 
przecież jako „własny region” traktują najbliższe otoczenie, a często obszar zbliżony do gminy? Czy 
dostrzegają one w najbliższym otoczeniu charakterystyczne krajobrazy? Kolejnym zagadnieniem 
jest relacja pomiędzy krajobrazem – tym najbliższym dla mieszkańców, a zatem znanym, swojskim, 
rodzimym, będącym elementem „własnego regionu” – i pamięcią tego, co się wydarzyło, która może 
być w nim zapisana. Krajobraz i pamięć można bowiem analizować z pespektywy zachodzących 
w nich zmian. Wśród wielu możliwości można wyróżnić sytuacje, gdy: (1) w krajobrazie zapisane 
są ślady i zachowana jest w lokalnej społeczności pamięć wydarzeń, jakie miały miejsce, (2) pozo-
stały ślady, a pamięć uległa zatarciu, (Ń) nie ma śladów wydarzeń w krajobrazie, a pozostała pamięć, 
oraz (4) sytuacje, gdy nie zachowały się w krajobrazie ślady wydarzeń i zanikła pamięć w lokalnej 
społeczności. Analiza ta ma charakter poglądowy, a zjawiska, o których mowa, nadal zachodzą.
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1. KRAJOBRAZ „WŁASNEGO REGIONU” W ŚWIADOMOŚCI 
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH

W każdej przestrzeni geograficznej można wyróżnić krajobrazy powszechne, powta-
rzające się, codzienne, uniwersalne, a także wyjątkowe, unikatowe, charakterystyczne 
dla danego miejsca (Konopka 2001). Krajobraz może być częścią dziedzictwa histo-
rycznego, kulturowego, tożsamości społecznej i lokalnej (Kiereta 200Ń). W znanej 
przestrzeni związanej z codziennym życiem, w przestrzeni „własnego regionu”, 
zlokalizowane są określone krajobrazy, traktowane przez mieszkańców jako swojskie 
i rodzime (Wiśniewska 2002).

W języku codziennym pojęcie „krajobraz” używane jest powszechnie, jest ono 
wieloznaczne i nieprecyzyjne, choć na ogół różnice w rozumieniu nie nastręczają 
kłopotów w porozumiewaniu. Od XVIII wieku jest stosowane także w języku spe-
cjalistycznym nauk geograficznych (Leszczycki 1988) i w różnych dziedzinach bywa 
rozmaicie definiowane (Richling, Lechnio 2005). Badania krajobrazu rozwijają się 
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w kilku kierunkach (nurtach), wymagających innego podłoża wiedzy, innej płasz-
czyzny odniesienia (Plit 2011):

 • nurt fizycznogeograficzny – delimituje krajobrazy jako zespoły cech, układy eko-
systemów powiązanych prawami przyrody, gdzie najważniejsza jest przestrzeń 
geograficzna,

 • nurt tradycyjny (szkolny) – ujmuje krajobrazy kompleksowo jako połączenie przy-
rody i kultury (delimitacja intuicyjna),

 • nurt krajobrazów kulturowych realnych – traktuje krajobraz jako zbiór cech natu-
ralnych i kulturowych (antropogenicznych), jednostką odniesienia jest przestrzenny 
zasięg określonej kultury, a przyroda stanowi jej uzupełnienie,

 • nurt krajobrazów semiotycznych (symbolicznych) – według niego „krajobraz 
to księga”, którą zależnie od wiedzy i uwarunkowań można różnie odczytywać.

W niniejszym opracowaniu za jednostkę odniesienia przyjęto krajobraz zdefinio-
wany przez uzupełniające się nurty krajobrazów kulturowych realnych i krajobrazów 
kulturowych semiotycznych. Krajobraz „własnego regionu” odbierany jest przez 
mieszkańców w kategoriach symbolicznych, kategoriach wartości, znaczeń i emocji, 
co nadaje określony sens doświadczanej przestrzeni. Przeszłość ma znaczenie pier-
wotne względem pamięci w lokalnej społeczności, a zachowane ślady są dowodem 
wydarzeń wyznaczającym i uzasadniającym pamięć, decydującym o tożsamości, 
pozwalającym na samookreślenie. Krajobraz jest też kompozycją działań człowieka 
i naturalnych procesów przyrodniczych.

Obszary wiejskie w Polsce zajmują 9Ń,2% powierzchni kraju (Rocznik Statystyczny 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006), co sprawia, że ich znaczenie społeczne, kul-
turowe i krajobrazowe jest ogromne. Aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
mieszkańcy obszarów wiejskich – gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – postrzegają 
krajobraz najbliższej okolicy miejsca zamieszkania, przeprowadzono badania ankieto-
we w wybranych gminach: Cegłów (Mazowsze), Dobrzany (Pomorze Zachodnie), Góra 
św. Małgorzaty (Ziemia Łęczycka), Koneck (Kujawy), Koszarawa (Beskid Żywiecki), 
Latowicz (Mazowsze), Ludwin (Lubelszczyzna), Lwówek (Wielkopolska), Osieczna 
(Bory Tucholskie), Racławice (Małopolska) i Zawichost (Świętokrzyskie). Badania 
ankietowe były skierowane do kilkunastoosobowych grup gimnazjalistów, szczególnie 
zainteresowanych własnym miejscem zamieszkania, mających już osiągnięcia w tym 
zakresie, takie jak udział w konkursach lub pisanie ciekawych prac na ten temat. Były 
to tzw. grupy eksperckie.

Na pytanie ankietowe „Co rozumiesz przez pojęcie ‘krajobraz’? ” gimnazjaliści udzielili 
następujących odpowiedzi: „widok”, „piękny widok”, „natura”, „wszystko, co nas otacza”, 
„obraz tego, co mnie otacza, co widzę wokół”, „ukształtowanie terenu”, „otaczająca nas 
przyroda”, „obraz miejsca, w którym jestem”, „ charakterystyczne miejsce odznaczające 
się ciekawą przyrodą i wzbudzające podziw”, „otaczające mnie (obserwatora) środowisko 
z budynkami, zabytkami, drzewami, polami i lasami”, „miejsce stworzone tylko przez 
naturę”, „przyroda ze śladami pozostawionymi przez człowieka”.
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Wynika stąd, że dla mieszkańców krajobraz jest widokiem, scenerią widzianą 
z jednego miejsca, będącą odzwierciedleniem fragmentu powierzchni ziemi (Wilgat 
1965). Jest to zrozumiałe, bowiem krajobraz ma określone cechy:

 • jest to wycinek (fragment) przestrzeni geograficznej,
 • można zlokalizować go na mapie,
 • można przedstawić (zobrazować) graficznie: obraz, szkic, rysunek, fotografia,
 • jest dynamiczny i ma historię (historia umożliwia odczytanie krajobrazu),
 • ma charakterystyczne, istotne cechy,
 • istnieje obiektywnie, ale też ważne jest miejsce obserwatora i kryteria postrzegania 
(Klijn, de Haes 1994; Antrop, Van Eetvelde 2000).

Grupom eksperckim gimnazjalistów zadano też pytanie: „Czy w miejscu Twojego 
zamieszkania występują charakterystyczne (typowe) krajobrazy?”. Ponad połowa 
ankietowanych (56%) wskazała, że tak, zaś 24% badanych było przeciwnego zdania 
(tabela 1).

Tabela 1. Odpowiedzi na pytanie: „Czy w miejscu Twojego zamieszkania występują charakterystyczne 
(typowe) krajobrazy?” udzielone przez grupy eksperckie złożone z gimnazjalistów

Lp. Gmina Tak Nie Nie wiem Suma

1. Cegłów 10 2 1 13

2. Dobrzany 7 5 4 16

3. Góra św. Małgorzaty 5 8 4 17

4. Koneck 3 5 5 13

5. Koszarawa 8 4 4 16

6. Latowicz 10 4 3 17

7. Ludwin 7 3 2 12

8. Lwówek 10 4 3 17

9. Osieczna 11 0 2 13

10. Racławice 9 2 1 12

11. Zawichost 8 0 2 10

Suma 88 37 31 156

% 56,4 23,7 19,9 100,0

Źródło: badania własne

Gimnazjalistom zadano też pytanie: „Jeśli są charakterystyczne krajobrazy, to ja-
kie, jak wyglądają? Proszę je opisać i wskazać, gdzie się znajdują”. W poszczególnych 
gminach badani wskazywali konkretne miejsca:

 • Cegłów: dwa kościoły w miasteczku, rezerwat Jedlina,
 • Dobrzany: ratusz w Dobrzanach, zamek w Szadzku, jeziora Krzemień i Ognica,
 • Góra św. Małgorzaty: wzgórze z kościołem, kolegiata w Tumie,
 • Koneck: jezioro w Ostrowąsie, jeziora Brzeźno i Orle w Świętem,
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 • Koszarawa: Babia Góra, Pilsko, Góra Żar – „góry otaczające naszą Koszarawę”, 
widok z okna szkoły (pejzaż gór i doliny z kościołem),

 • Latowicz: panorama Latowicza, widok z Pól Gniewońskich, rzeka Świder,
 • Ludwin: Cerkiew w Dratowie, jezioro Krasne,
 • Lwówek: rynek miejski,
 • Osieczna: lasy („nie można ich konkretnie wskazać, bo otaczają wszystko wokoło”), 
kapliczka – Męka Pańska w Osówku,

 • Racławice: Kopiec Kościuszki i grodzisko, pomnik Bartosza Głowackiego,
 • Zawichost: Wisła i ruiny zatopionego zamku, skarpa wiślana.

Krajobrazy lokalne oddziaływają na mieszkańców i są wyrazem własnej tożsamości. 
W pierwotnym krajobrazie miejsc zasiedlonych przez grupy ludzkie wraz z upływem 
czasu wprowadzane były kolejne zmiany, tworząc harmonijną „układankę” elementów 
naturalnych i kulturowych specyficznych dla miejsca i społeczności (Bogdanowski 
1988). Co sprawia, że mieszkańcy zauważają konkretne krajobrazy w najbliższym 
otoczeniu i traktują je jako specyficzne? To przede wszystkim walory ukształtowa-
nia geograficznego i architektury, pozostające w ścisłym związku ze świadomością 
społeczności, jak np.: dwa kościoły w Cegłowie – krajobraz odnoszący się do lokalnej 
społeczności podzielonej na dwa wyznania: mariawickie i rzymskokatolickie, albo 
panorama miejscowości Góra św. Małgorzaty i Latowicz, gdzie w lokalnym równin-
nym krajobrazie znajduje się wyraźne wzniesienie.

2. PRZESTRZEŃ „WŁASNEGO REGIONU” – MAŁEJ OJCZYZNY

Aby mówić o „własnym krajobrazie”, należy zdefiniować „własny region”. Jest to in-
dywidualna dla każdego człowieka przestrzeń geograficzna, społeczna, kulturowa, 
subiektywnie postrzegana, z którą wiążą go silne związki emocjonalne i poznawcze. 
Mała ojczyzna to przeważnie niewielki obszar wraz ze społecznością go zamieszkującą 
i jej wytworami cywilizacyjnymi, dziedzictwem historycznym i kulturowym (Pulinowa 
1994). To zakotwiczenie w czasie i potrzeba przynależności do miejsca (do grupy) wy-
dają się najmocniej rzutować na utożsamianie się człowieka z określoną przestrzenią, 
którą będzie określać: „własnym miejscem na ziemi”, „swojszczyzną”, „małą ojczyzną”, 
„krainą lat dziecinnych”, „ojcowizną” (Hibszer 2004). Jest to obszar zmieniający się, 
powiększający się wraz z wiekiem człowieka, o niewyraźnych i dynamicznych grani-
cach, obszar związany z codzienną mobilnością, a zatem leżący w sferze możliwości 
poznania i ukształtowania bliższych relacji (Strumska-Cywik 201Ń).

Mieszkańcy identyfikują się i utożsamiają ze swoją małą ojczyzną, uznają ją za zna-
ną, własną i rodzimą. Tu czują się bezpiecznie i swojsko, tu zaspakajane są ich naj-
bardziej bieżące, codzienne i podstawowe potrzeby życiowe. „Własny region” szcze-
gólnie związany jest z okresem dzieciństwa, kształtowania tożsamości, osobowości, 
świadomości, zainteresowań, zasad i norm postępowania, stylów: uczenia się, pracy, 
działania oraz spędzania wolnego czasu. Mała ojczyzna, to najbliższy sercu „kraj lat 
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dziecinnych”, miejsce gdzie człowiek jest rozpoznawany jako „swój”, gdzie znajduje 
się jego dom i najbliższe osoby – rodzina.

W celu identyfikacji obszaru „własnego regionu” w 201Ń r. przeprowadzono badania 
ankietowe wśród gimnazjalistów i osób dorosłych w 11 gminach w Polsce (tabele 2 
i Ń). Do badań wybrano gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, zlokalizowane w różnych 
dzielnicach historyczno-geograficznych, położone z dala od dużych aglomeracji, bez 
udziału mniejszości etnicznych.

Utożsamianie małej ojczyzny z niewielkim terenem związane jest z codzienną 
aktywnością mieszkańców, mobilnością, możliwościami poznawczymi, a także wię-
zami społecznymi i rodzinnymi. 27% gimnazjalistów i 12% osób dorosłych wskazało, 
że „własnym regionem” jest dla nich tylko jedna miejscowość (miejscowość za-
mieszkania), odpowiednio 27% i 29% badanych wskazało miejscowość zamieszkania 
i sąsiednie, a 25% i 29% – jako „własny region” podało gminę. Zaledwie 4% uczniów 
gimnazjów i 9,6% dorosłych uznaje za „własny region” powiat, a odpowiednio 8% i 9,4% 
respondentów wskazuje województwo. W rzeczywistości nie jest to obszar całego wo-
jewództwa, a jedynie określone, dobrze znane miejsca, takie jak miasto wojewódzkie 
i szlaki komunikacyjne, co potwierdzają inni badacze, np. Awramiuk (2009).

3. RELACJE POMIĘDZY ZACHOWANYMI W KRAJOBRAZIE 
ŚLADAMI WYDARZEŃ I PAMIĘCIĄ O NICH

W klasycznym ujęciu pamięć to zdolność (umiejętność, predyspozycja) do przyswa-
jania (zapisywania, utrwalania), przechowywania i przypominania (odtwarzania) 
informacji (wrażeń, przeżyć, skojarzeń) (Kurcz 1995; Smith 1989). Zapominanie nie 
tylko towarzyszy procesom zapamiętywania, ale też umożliwia prawidłowy przebieg 
procesów pamięciowych (Ebbinghaus 1885). Zjawiska zapamiętywania i zapominania 
można odnieść zarówno do jednostki, jak i do grupy społecznej. Pamięć społeczna 
to względnie ujednolicona wiedza odnosząca się do przeszłości zbiorowości (Lenar-
towicz 2005; Golka 2009).

Krajobraz nie jest statyczny, podlega nieustannym przeobrażeniom. Zmiany te 
mogą być powodowane przez wiele zróżnicowanych czynników, a zapisane w nim ślady 
wydarzeń związane z tożsamością lokalnej społeczności, mogą mieć różną trwałość 
(Zachariasz 2011). W gradacji można wyróżnić wiele etapów: pierwszy, w którym za-
pis jest bardzo trwały, statyczny, często świeży, dobrze czytelny, stale konserwowany 
i odnawiany; następnie wiele etapów stopniowego zacierania zapisu, zmniejszania 
jego czytelności, postępującego nawarstwiania kolejnych zapisów eliminujących ten 
wcześniejszy; aż wreszcie etapy szczątkowego zapisu w krajobrazie, gdzie zachowały 
się zaledwie pojedyncze detale, trudno widoczne ślady, elementy możliwe do zareje-
strowania jedynie w określonych okolicznościach. Ostatnim etapem postępującego 
w naturalny sposób zacierania śladów w krajobrazie jest stadium, w którym nie ma już 
żadnych widocznych elementów związanych z wydarzeniami historycznymi. Wśród 
wielu czynników, wpływających na trwałość zapisu w krajobrazie, można wyróżnić: 
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Tabela 2. Odpowiedzi gimnazjalistów na pytanie: „Z jakim obszarem utożsamiasz ‘własny region’, 
swoją małą ojczyznę?”

Lp. Gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 Suma

1. Cegłów (Mazowsze) 29 58 45 8 5 5 9 4 163

2. Dobrzany (Zachodniopomorskie) 48 22 32 6 2 7 12 4 133

3. Góra św. Małgorzaty (Ziemia Łęczycka) 20 15 38 6 6 6 5 1 97

4. Koneck (Kujawy) 24 26 29 2 3 6 8 5 103

5. Koszarawa (Beskid Żywiecki) 47 16 9 1 0 2 0 0 75

6. Latowicz (Mazowsze) 39 70 48 13 5 5 1 0 181

7. Ludwin (Lubelszczyzna) 43 31 48 10 5 16 16 1 170

8. Lwówek (Wielkopolska) 78 123 67 16 10 12 47 3 356

9. Osieczna (Bory Tucholskie) 25 27 32 6 5 4 2 4 105

10. Racławice (Małopolska) 40 9 18 5 1 3 8 0 84

11. Zawichost (Świętokrzyskie) 32 34 25 5 4 2 15 0 117

Suma 425 431 391 78 46 68 123 22 1584

% 26,8 27,2 24,7 4,9 2,9 4,3 7,8 1,4 100,0

Oznaczenia wyboru: 1 – miejscowość zamieszkania, 2 – miejscowość zamieszkania i sąsiednie, Ń – gmina, 
4 – obszar nieco większy niż gmina, 5 – obszar parafii lub nieco większy, 6 – powiat, 7 – województwo, 
8 – inna możliwość
Źródło: badania własne

Tabela 3. Odpowiedzi osób dorosłych na pytanie: „Z jakim obszarem utożsamia Pani/Pan ‘własny 
region’, swoją małą ojczyznę?”

Lp. Gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 Suma

1. Cegłów (Mazowsze) 12 38 35 5 2 14 2 1 109

2. Dobrzany (Zachodniopomorskie) 12 19 31 4 2 6 16 0 90

3. Góra św. Małgorzaty (Ziemia Łęczycka) 5 25 28 12 3 13 14 1 101

4. Koneck (Kujawy) 12 28 32 3 1 10 12 0 98

5. Koszarawa (Beskid Żywiecki) 26 33 18 4 1 12 2 0 96

6. Latowicz (Mazowsze) 16 27 31 11 8 12 10 1 116

7. Ludwin (Lubelszczyzna) 5 17 30 5 2 23 12 2 96

8. Lwówek (Wielkopolska) 10 25 45 7 0 7 13 0 107

9. Osieczna (Bory Tucholskie) 16 37 24 1 1 9 1 1 90

10. Racławice (Małopolska) 11 45 28 11 0 8 8 0 111

11. Zawichost (Świętokrzyskie) 13 40 32 9 0 2 7 2 105

Suma 138 334 334 72 20 116 97 8 1119

% 12,4 29,8 29,8 6,4 1,8 10,4 8,7 0,7 100,0

Oznaczenia wyboru: 1 – jedna miejscowość (miejscowość zamieszkania), 2 – miejscowość zamieszkania 
i sąsiednie, Ń – gmina, 4 – obszar nieco większy niż gmina, 5 – obszar parafii lub nieco większy, 6 – powiat, 
7 – województwo, 8 – inna możliwość
Źródło: badania własne
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jego wielkość (rozległość), powiązanie z innymi elementami, dostępność oraz wartość 
dla społeczności zarówno lokalnej, jak i ponadlokalnej.

Trwałość pamięci związanej z określonymi wydarzeniami historycznymi, które 
można odnieść do określonych krajobrazów i miejsc w przestrzeni, podlega procesom 
zapominania i przekształcania. W odniesieniu do określonej lokalnej społeczności, 
grupy, można mówić o różnym stopniu rozpowszechnienia tej pamięci. Można zatem 
wyróżnić pierwszy etap, w którym pamięć ta jest żywa, świeża, obszerna, obfitująca 
w szczegóły i rozpowszechniona; następnie szereg etapów związanych z zapominaniem, 
zacieraniem pamięci, zanikaniem szczegółów, zmniejszaniem jej rozpowszechnienia 
wśród mieszkańców (lub określonej grupie); aż do sytuacji, gdy można powiedzieć, 
że w lokalnej społeczności nie ma już zachowanej pamięci danych wydarzeń (Nęcka, 
Orzechowski, Szymura 2006).

Zjawisko zanikania śladów przeszłości w krajobrazie można powiązać z zachodzącymi 
w lokalnej społeczności procesami zapominania związanych z tymi śladami wydarzeń. 
Wśród całej gamy możliwości można wyróżnić arbitralnie cztery sytuacje, gdy:

 • w krajobrazie zapisane są ślady i zachowana jest w lokalnej społeczności pamięć 
wydarzeń, jakie miały miejsce,

 • pozostały ślady, ale pamięć uległa zatarciu,
 • nie ma śladów wydarzeń w krajobrazie, a pozostała pamięć,
 • nie zachowały się w krajobrazie ślady wydarzeń i zanikła pamięć w lokalnej 
społeczności.

3.1. Zachowane są ślady i zachowana jest pamięć wydarzeń w lokalnej społeczności 
(w grupie osób związanych z danym miejscem) i poza tą społecznością

Sytuację tę, być może najbardziej powszechną, a z pewnością najlepiej zauważalną, 
można zilustrować wieloma przykładami.

W Racławicach (woj. małopolskie) przy drodze z centrum wsi do Janowiczek 
ustawiona jest na betonowej kolumnie figura Chrystusa Frasobliwego. Ten charak-
terystyczny zapis został umieszczony w krajobrazie w 2. połowie XIX wieku przy 
dawnej posiadłości rodziny Bzowskich i związany jest z powstaniem styczniowym. 
W 182Ń r. właścicielami tutejszego folwarku zostali Cyprian i Elżbieta z Wielogłow-
skich Bzowscy, których trzej synowie brali udział we wspomnianym powstaniu. 
17 lutego 186Ń r. pod Miechowem miała miejsce bitwa. Po niej Rosjanie, biorąc odwet, 
spalili Miechów, ciała poległych powstańców wrzucili do studni w rynku, a tropiąc 
uciekinierów, dotarli do Racławic, gdzie powstańcy znaleźli schronienie u rodziny 
Bzowskich. Bzowscy zostali wywiezieni na Syberię, gdzie zginęli, a ich majątek został 
rozprzedany. W omawianym przykładzie mamy do czynienia z powiązanymi kraj-
obrazami pamięci w Racławicach i Miechowie, gdzie na rynku, w miejscu studni, 
ustawiono pomnik z orłem1.

1 Relacje ustne: Marianna Nowak (Racławice), Renata Ochońska (Górka Kościejowska), ks. Krzysztof 
Gałecki – proboszcz parafii w Racławicach, zapis z 201Ń r.
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W Racławicach, będących symbolem tradycji kościuszkowskiej, z różnych perspek-
tyw można podziwiać krajobraz pola bitewnego, rozciągającego się na zachód od gro-
dziska Zamczysko, na którym w 1894 r. posadzono 5 lip upamiętniających polskich 
generałów, biorących udział w powstaniu kościuszkowskim: Tadeusza Kościuszkę, 
Antoniego Madalińskiego, Jana Ślaskiego, Józefa Zajączka i Ludwika Mangeta. W latach 
1926–19Ń4 mieszkańcy usypali tu także kopiec T. Kościuszki. Pośród lip ustawiono 
krzyż, który podczas stanu wojennego służba bezpieczeństwa wielokrotnie usuwała, 
zaś mieszkańcy umieszczali ponownie na miejscu. U podnóża wzgórza w 1994 r. 
ustawiony został pomnik Bartosza Głowackiego (Nowak, Gmitruk, Mazurek 2009). 
Nawarstwienia historyczne w krajobrazie związane są z pielęgnowaniem pamięci, 
a zmiany krajobrazowe (np. przebiegu szlaków komunikacyjnych, układu agrarnego, 
zagospodarowania przestrzeni) można analizować, porównując współczesny pejzaż 
z przedstawionym na znajdującej się we Wrocławiu „Panoramie Racławickiej” Jana 
Styki i Wojciecha Kossaka.

Dolina Gąsienicowa to serce Polskich Tatr, miejsce, które – choć stale zamiesz-
kiwane jedynie przez personel schroniska górskiego Murowaniec – utożsamiane jest 
przez wielu turystów i taterników z „własnym regionem”, małą ojczyzną (Gajowni-
czek, Korzeniecki, Ślązek 201Ń). W tym bardzo trwałym krajobrazie, czego dowodzą 
porównania z fotografiami wykonanymi na przełomie XIX i XX wieku, osadzone 
są obiekty o znaczeniu semantycznym: (1) schronisko wzniesione w latach 1921–1925 
przez Wojsko Polskie (kompanię 5. Pułku Saperów z Krakowa) dzięki staraniom 
Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i prezesa Stanisława 
Osieckiego (Berezowski 1954; Moskała 1975), (2) krzyż z tablicą upamiętniającą odpra-
wienie w tym miejscu pierwszej mszy św. w 1914 r., (Ń) pomnik z wyrytym „krzyżykiem 
niespodzianym”, upamiętniający Mieczysława Karłowicza, który zginął tu pod lawiną 
8 lutego 1909 r. (wydarzenie to stało się impulsem do założenia TOPR). Na przełęczy 
Zawrat, na wysokości 2159 m n.p.m., od czerwca 1904 r. nieodłącznym elementem 
krajobrazu jest figura Matki Bożej, ustawiona w trakcie budowy Orlej Perci przez 
ks. Walentego Gadowskiego. Trwałość zapisu, jaki został dokonany w krajobrazie, 
jak również pamięci wśród osób odwiedzających to miejsce, wynika przede wszyst-
kim z narodowego charakteru i różnych form przekazu: bezpośredniego ustnego 
i za pośrednictwem publikacji. W tatrzańskim krajobrazie można jednak spotkać też 
ukryte zapisy, jak np. wykuta w skale koliba nad Zmarzłym Stawem, która stanowiła 
dawniej schronienie, a dziś pozostaje przeważnie zapomniana i niezauważana przez 
odwiedzających to miejsce.

Krajobraz wielu miejsc, takich jak np.: Bochotnica koło Kazimierza nad Wisłą, 
Janowiec nad Wisłą, Czersk koło Góry Kalwarii, Liw na Mazowszu, naznaczony jest 
zamkami, warowniami, budowlami obronnymi. Te majestatyczne obiekty historyczne, 
restaurowane lub pozostawione z odciśniętym piętnem czasu, pomimo nawarstwień 
wokół nich zabudowy i infrastruktury, widoczne są ze znacznych odległości, a naj-
większe wrażenie wywierają po zmniejszeniu dystansu. Wkomponowane od stuleci 
w miejscowy pejzaż, pomimo zachodzących wokół zmian, stanowią o niepowtarzal-
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ności, urastają do rangi symbolu miejsca, obiektu pozwalającego na rozpoznawanie, 
identyfikację. Pamięć związana z nimi – często bardzo rozwinięta, wzmocniona przez 
przekaz historyczny, legendarny, utrwalona nie tylko w lokalnych społecznościach 
i przekazywana w tradycyjnej ustnej postaci, lecz także w postaci tekstualnej – jest 
powszechna.

W Puławach w zespole pałacowo-parkowym Czartoryskich, na stromej skarpie 
wiślanej, znajduje się budowla w kształcie rotundy, wzniesiona na wzór świątyni Westy 
i Tivoli w Italii. Jest to tzw. Świątynia Sybilli, „Świątynia Pamięci”. To pierwsze pol-
skie muzeum narodowe powstało z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej w celu ocalenia 
pamięci o Polsce. Budowlę wzniesiono w latach 1798–1801, po utraceniu przez Rzecz-
pospolitą niepodległości. Było ono miejscem, gdzie gromadzono zabytki o znaczeniu 
narodowym i patriotycznym, pamiątki po wielkich Polakach. Przed powstaniem 
listopadowym zbiory ewakuowano do Paryża, później powróciły do Krakowa, stając 
się zalążkiem Muzeum Książąt Czartoryskich. Świątynia Sybilli została reaktywowa-
na jako muzeum w 19Ń8 r. Trudno znaleźć bardziej wyrazisty przykład powiązania 
trwałych śladów w krajobrazie i trwałej pamięci przechowywanej w społeczeństwie 
zgodnie z przesłaniem „przeszłość dla przyszłości”.

Bardzo statycznym elementem krajobrazu są drogi, do czego przyczyniają się 
elementy utrwalające: groble, nasypy, rowy odwadniające, mosty, utwardzenia po-
wierzchni jezdnej (dawniej bruk), nasadzenia przydrożnych drzew, jary i wąwozy 
powstałe wskutek wyjeżdżenia i procesów wymywania, a także stosunki własnościowe 
obszarów przyległych. Związana z nimi pamięć wyraża się w nazwach (jak Gościniec 
Parysowski, Trakt Włodawski, Cegłowski Dukt, Bystrzycki Przełaz, Młyński Szlak 
itd.) oraz w towarzyszących im lokalnych opowieściach związanych z powstaniem, 
przemarszami wojsk czy tragicznymi wydarzeniami epizodycznymi. Wielu takim 
miejscom towarzyszy przekaz legendarny związany ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, 
co – podnosząc atrakcyjność, wzbudzając zainteresowanie, odnosząc się do filozoficznej 
sfery wierzeń i przesądów – przyczynia się do utrwalenia pamięci.

Akwedukt w Fojutowie (woj. kujawsko-pomorskie), będący skrzyżowaniem dwóch 
cieków wodnych: Czerskiej Strugi i Wielkiego Kanału Brdy, jest unikalnym zabytkiem 
architektury hydrotechnicznej, wzniesionym w latach 1845–1949, w celu doprowadzenia 
wody z Brdy do kompleksu łąk czerskich. Zaprojektowany przez pruskich inżynierów 
zespół budowli (akwedukt liczący 75 m długości i kanał o długości Ń0 km) miał strate-
giczne znaczenie dla pruskiej armii, bowiem doprowadzona do łąk woda umożliwiała 
produkcję paszy dla koni, będących środkiem transportu. Pamięć związana z tym 
miejscem jest walorem turystycznym.

Ważnym elementem krajobrazu, o bardzo dużej trwałości, są małe formy archi-
tektoniczne o charakterze religijnym, do których należą krzyże, kapliczki sza�owe, 
skrzynkowe, słupowe, wolno stojące, a także figury i obrazy umieszczane w dziuplach 
i wnękach drzew (Grabias 2002). Związana z nimi pamięć ma wymiar duchowy 
i osobisty, wzmacniana często elementami legendarnymi i fantastycznymi, a utrwa-
lenie przekazu miało charakter cykliczny i okolicznościowy podczas odbywających 
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się tu spotkań, takich jak nabożeństwa majowe, wielkanocne święcenie pokarmów, 
odprowadzanie zmarłych. Przykładem jest kapliczka wykonana w pniu starego dębu 
we wsi Spoczynek w gminie Koneck na Kujawach. Z miejscem tym związana jest 
miejscowa legenda o skarbach zakopanych pod korzeniami drzewa, które nie dawały 
ludziom wielkości i szczęścia, bo jak głosi napis wykonany na kapliczce – „Tylko Bóg 
jest wielki”.

Przykładem niewielkich form o bardzo trwałym charakterze jest przykładowo 
działo z lufą skierowaną na wschód, ustawione na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego 
na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ono symbolem walk młodzieży aka-
demickiej o niepodległość w latach 1919–1920. W 1921 r. podobne działo – zdobyte 
przez studentów-żołnierzy – ustawiono na miejscu zlokalizowanego tu stanowiska 
ogniowego artylerii. Trwałość pamięci związana jest z dziejami narodowymi i tra-
dycją uniwersytecką.

Przykłady sytuacji, gdy w krajobrazie małych ojczyzn zachowane są ślady wyda-
rzeń i ich pamięć są liczne i zróżnicowane, a ich identyfikacja nie nastręcza trudności. 
Przyczyny zachowania zarówno śladów, jak pamięci, mogą mieć uwarunkowania 
lokalne lub szersze, a analiza i interpretacja może być dokonywana na wielu płasz-
czyznach (Konopka 2001).

3.2. Zachowane są ślady wydarzeń historycznych, a pamięci w lokalnej społeczności 
już nie ma

Trwałość materialnych śladów wydarzeń historycznych i dziedzictwa kulturowego 
może być większa niż pamięci o nich w lokalnej społeczności. Mogą na to wpływać 
różne czynniki: z jednej strony brak presji przyrodniczej i antropogenicznej na dane 
miejsce, zaś z drugiej – wypieranie i zacieranie pamięci. Społeczność, będąca spad-
kobiercą tej pamięci, mogła też przestać funkcjonować na określonym obszarze, 
wyemigrować. W konsekwencji w nowej społeczności zamieszkującej teren może 
zachodzić dalsze zanikanie informacji związanych z istniejącymi miejscami lub też 
próba ich odtworzenia.

Do najczęstszych tego typu krajobrazów należą: nieoznakowane mogiły po-
wstańców i żołnierzy, resztki cmentarzy, dawne pomniki, pozostałości obiektów 
o znaczeniu przemysłowym (jak młyny, kuźnie, huty, które jako zwarte i masywne 
elementy zachowały się, a niewykorzystywane przed długi czas, zostały zapomniane) 
i fortyfikacje wojenne (okopy, ziemianki, stanowiska czołgowe, obozowiska wojsko-
we). Fakt ich zachowania może być związany z posadowieniem w trudno dostępnym 
terenie, ograniczeniem dostępu, ukryciem kluczowych elementów w krajobrazie 
i trudnością w ich lokalizacji.

Interesującym przykładem jest utworzony w 1958 r. rezerwat Kamienne Kręgi 
w pobliżu miejscowości Odry na Kaszubach. Zachowało się tu 12 kamiennych kręgów 
o średnicy od 15 do ŃŃ m, około Ń0 kurhanów o średnicy 8–12 m i ponad 600 grobów. 
Kręgi budują kamienie wystające od 20 do 70 cm nad ziemię, a ich liczba waha się 
od 16 do 29 sztuk w każdym kręgu. Pierwszych pomiarów dokonał tu w 1915 r. Paul 
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Stephan, a dokładniejsze badania przeprowadził odkrywca Biskupina, prof. Józef 
Kostrzewski. Zachowany krajobraz pochodzi z I i II wieku n.e. Jego twórcami była 
ludność germańska (Gotowie), która przybyła ze Skandynawii, zamieszkiwała tu przez 
1Ń0–150 lat i następnie powędrowała nad Morze Czarne. Funkcja, jaką pełniły kręgi, 
pozostaje do dziś nieznana. Jest bardzo prawdopodobne, że wykorzystywano je jako 
miejsca publicznych zgromadzeń czy obrzędów religijnych, były rodzajem świątyni, 
umożliwiały prowadzenie obserwacji astronomicznych i wyznaczanie dat przesileń. 
Czym były w istocie i jakie funkcje dla lokalnej społeczności spełniały, pozostaje ta-
jemnicą (Breske, Breske, Ellwart 2001). Można zatem mówić o próbach odtwarzania 
pamięci, jednak bezpośredni przekaz nie zachował się.

Ruiny późnobarokowego, wzniesionego w 1778 r. kościoła ewangelickiego w Lwów-
ku Wielkopolskim związane są z tzw. pamięcią niechcianą (Śmigielski 1994). Obiekt 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości traktowany był przez lokalną polską 
społeczność jako obcy, przez co nierestaurowany, popadł stopniowo w ruinę. Pamięć 
wydarzeń związanych z tym miejscem, zapewne bardziej zakorzeniona w świadomości 
ludności niemieckiej niż polskiej, bardzo szybko uległa zatarciu.

W wielu miejscowościach na Pomorzu Zachodnim charakterystycznym elemen-
tem krajobrazu są poniemieckie kościoły, np. we wsiach Szadzko (niem. Saatzig) 
z XVI wieku i Lutkowo (niem. Rehwinkel) z 1907 r. (gmina Dobrzany, niem. Jacobsha-
gen). Kościół w Szadzku uległ zniszczeniu w 1945 r. i nie został odrestaurowany, a jego 
wyposażenie przeniesiono do kościoła w pobliskim Odargowie. Pod szadzkim kościo-
łem znajduje się krypta grobowa rodziny Dewitzów, z której – według miejscowych 
legend – mają prowadzić podziemia do ruin zamku w Szadzku (Turek-Kwiatkowska 
1989). Była to największa twierdza Pomorza Zachodniego, wzniesiona w XIII wieku, 
a wzmiankowana po raz pierwszy w 1ŃŃ6 r. Zamek otoczony wodami jeziora Szadz-
kiego był wielokrotnie zdobywany: przez Brandenburczyków w 1445 i 1478 r. oraz 
Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej. Później został opuszczony i popadł w ru-
inę, a od 1766 r. rozpoczęła się jego rozbiórka. Obecnie z całego założenia pozostało 
wzgórze zamkowe z fundamentami budowli oraz wały ziemne z bastionami i głęboką 
fosą. Z zachowanymi w krajobrazie śladami historii, które zostały tu przytoczone, 
związana jest pamięć zabrana przez społeczność niemiecką, która opuściła ten obszar 
po II wojnie światowej2.

3.3. Nie ma już zachowanych w krajobrazie śladów wydarzeń, pozostała natomiast 
pamięć

Opisany wcześniej proces zacierania śladów wydarzeń historycznych osiąga wreszcie 
stadium, gdy w krajobrazie nie są one zauważalne. Pomimo to pamięć o wydarzeniach 
związanych z tymi miejscami może wciąż pozostawać żywa, do czego mogą przy-

2 Relacje ustne: Witold Kasprzak-Dżiberti, Krzysztof Knape, Marta Mazurowska-Siemińska, Norbert 
Pukajło, zapis z 201Ń r.
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czyniać się np.: atrakcyjna forma przekazu, jego narodowo-patriotyczny charakter, 
przypadkowe odkrycia oraz działania pasjonatów lokalnej historii i regionalistów.

W Książu Wielkim (woj. małopolskie), na pograniczu miasteczka i wsi Konaszówka, 
na podmokłych łąkach nad dopływem Nidzicy, znajduje się niewielka jakby wyspa 
o średnicy około 50 m. Jest to średniowieczne grodzisko określane jako „Kółko”, gdzie 
w 2. połowie XVI wieku usytuowany był dwór Myszkowskich. Został on zniszczony 
wskutek pożaru. Obecnie w tym miejscu znajduje się łąka i nie ma żadnych śladów 
obiektów historycznych. Po pożarze Myszkowscy, biorąc pod uwagę malaryczność 
miejsca i brak przydatności obronnej, przenieśli swą siedzibę na przeciwną stronę 
miasta i tam wybudowali zamek, który później należał do Wielopolskich (Madejski 
i in. 2011). Pamięć związana z „Kółkiem” została zachowana dzięki przeprowadzo-
nym w 1945 r. badaniom archeologicznym i miejscowemu regionaliście Eugeniuszowi 
MadejskiemuŃ.

Innym przykładem całkowitego zatarcia w krajobrazie śladów historii są ruiny 
zatopionego zamku na wyspie wiślanej w Zawichoście. Zamek wzniesiony został 
na miejscu wcześniejszego grodziska przez Kazimierza Wielkiego, aby strzec prze-
prawy przez Wisłę, co opisali w kronikach Jan z Czarnkowa i Jan Długosz. Obiekt 
zamieszkiwany był w latach 1510–151Ń i 1564, gdyż wspominają go ówczesne dokumenty. 
Został zniszczony i doszczętnie spalony podczas potopu szwedzkiego w 1655 r. i najazdu 
Rakoczego w 1657 r. W 1678 r. cegłę z murów zużyto do budowy kościoła Reformatów 
w Sandomierzu, a później już nie odbudowano i podczas powodzi w sierpniu 181Ń r. 
pozostałości runęły do Wisły, która zmieniła swój nurt i zalała ruiny (Guerquin 
1984; Wróblewski 2006; Chyła 2010). Obecnie pozostałości zamku ukryte są w nurcie 
rzeki. Na zachowanie pamięci wśród lokalnej społeczności miały wpływ miejscowe 
legendarne przekazy, rycina Erika Dahlbergha z 1656 r., prace badawcze historyka 
Romana Chyły oraz niskie stany wód w latach 90. XX wieku i ostatni raz w 2012 r., 
które pozwalały na częściowe odsłonięcie ruin.

Kolejny przykład braku śladów wydarzeń historycznych w krajobrazie odnajdujemy 
w centrum Siennicy na Mazowszu. Na wzgórzu, w południowo-wschodniej pierzei 
rynku, Stanisław Siennicki wybudował na początku XVI wieku drewniany kościół, 
który decyzją biskupa poznańskiego Jana Latalskiego został w 1528 r. ustanowiony 
kościołem parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela. Świątynia popadła w ruinę w 1577 r. 
Na jej miejscu wybudowano nowy kościół z bali modrzewiowych, a w latach 169Ń–
1698 – kolejny. Kościół ten został spalony przez wojska niemieckie 1Ń września 19Ń9 r. 
w odwecie za walki stoczone w okolicy między niemieckim oddziałem rozpoznaw-
czym 11. Dywizji Pancernej a jednostką polską pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa, uformowaną z Nowogródzkiej i Wołyńskiej Brygady Kawalerii (Gnoiński 
red. 2012). Pomimo że w krajobrazie nie odnajdujemy żadnych śladów, w świadomości 
mieszkańców zachowała się pamięć o obiektach i wydarzeniach historycznych. Jest 
ona podtrzymywana przez miejscowych regionalistów: Stanisława Czajkę, Tadeusza 

3 Relacja ustna: Sławomira Madejska-Tkaczyk, zapis z 201Ń r.
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Gnoińskiego i Zbigniewa Nowosielskiego, wydawane publikacje o tematyce histo-
rycznej, a także inscenizacje bitwy pod Siennicą w 2012 i 201Ń r.

3.4. Nie ma śladów wydarzeń i nie zachowała się pamięć wśród mieszkańców

W sytuacji tej wiedza na temat wydarzeń, które niewątpliwie odcisnęły swe piętno 
w krajobrazie, pochodzi z przekazów źródłowych: dokumentów, map historycznych, 
źródeł ikonograficznych lub badań archeologicznych. Badania terenowe ujawniają 
jednak, że to odciśnięte piętno zostało całkowicie zatarte, a w lokalnej społeczności 
nie ma już zachowanej pamięci związanej z tymi wydarzeniami. Czasem możliwe 
jest zarejestrowanie zanikania tej pamięci.

W miejscowości Latowicz, we wschodniej części rynku, na miejscu obecnego bu-
dynku urzędu gminy, w okresie międzywojennym zlokalizowany był żydowski dom 
modlitwy – bóżnica. Pamięć o tym miejscu zaginęła wraz z eksterminacją ludności 
żydowskiej przez Niemców podczas II wojny światowej i odejściem najstarszego, 
pamiętającego tamte czasy pokolenia. W gminie Latowicz, w pobliżu wsi Waliska, 
wybudowany był na rzece Osmolance młyn wodny (obiekt zaznaczano na mapach 
z XIX wieku), po którym obecnie nie zachowały się w krajobrazie żadne ślady, a grob-
la spiętrzająca wodę została przekształcona w drogę. Również w tym wypadku nie 
zachowała się pamięć o tym miejscu.

Analiza sytuacji, gdy zarówno ślady w krajobrazie – jak i pamięć lokalnej społecz-
ności – uległy zatarciu, wymaga badań archiwalnych (historycznych), wizji lokalnej 
w terenie i przeprowadzenia wywiadów wśród mieszkańców.

Analizując powyższe przykłady, można dostrzec przebiegający w różnym tempie 
proces zanikania śladów wydarzeń oraz pamięci o nich w lokalnej społeczności. Za-
tem przyczyny można podzielić na sprzyjające zanikaniu lub zachowaniu tych dwóch 
powiązanych komponentów.

Do zachowania i wzmacniania pamięci mogą przyczynić się:
 • trwałe ślady w przestrzeni traktowanej jako „własny region”, a zatem wartościowanej 
w kategoriach pozytywnych,

 • wysoka wartość tożsamościowa, narodowa, historyczna, kulturowa, religijna lub 
społeczna,

 • powiązanie z dziejami rodzin, lokalnej społeczności, gdy zachowana pamięć jest 
elementem większego systemu, komponentem powiązanym z innymi informacjami,

 • edukacja domowa, szkolna, środowiskowa, odbywająca się zarówno w tradycyjnej 
postaci ustnej, jak też z wykorzystaniem publikacji, materiałów piśmienniczych 
i multimedialnych, które wzmacniają, ujednolicają i utrwalają przekaz,

 • znaczenie informacji w komunikacji i porozumiewaniu się, ciągłość i powszechność 
ich używania, rola w rozumieniu otaczającej przestrzeni i wytwarzaniu lokalnych 
wzorów kulturowych.

Czynnikami osłabiającymi pamięć, przyspieszającymi jej zanikanie są m.in.:
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 • niskie wartościowanie informacji, będącej pamięcią lokalnej społeczności, świado-
me spychanie informacji do tzw. niepamięci, uznawanie ich za obce, niepożądane,

 • brak osobistych relacji z pamięcią społeczną i lokalną przestrzenią, brak zakorze-
nienia we „własnym regionie”,

 • szybkie przekształcenia obszaru „własnego regionu”, zacieranie materialnych śla-
dów wydarzeń, ich niedostępność, oddalenie od miejsc znanych i uczęszczanych,

 • opuszczenie określonej przestrzeni przez zamieszkującą ją społeczność i niejako 
zabranie ze sobą pamięci społecznej, która po oderwaniu od miejsca, ulega stop-
niowemu zanikaniu.

Wśród czynników wpływających na zachowanie śladów przeszłości w krajobrazie, 
ich utrwalanie i rewitalizację, szczególną rolę odgrywają m.in.:

 • trwałość obiektów materialnych, ich wielkość i dostępność dla mieszkańców,
 • zainteresowanie lokalnej społeczności tą przestrzenią, wysokie wartościowanie, 
rola symboliczna, tożsamościowa i potrzeba ochrony, element lokalnej kultury 
i tradycji,

 • znaczenie turystyczne i atrakcyjność przestrzeni, użyteczność edukacyjna, spo-
łeczna, praktyczna,

 • wartość religijna, narodowa, zabytkowa, zarówno dla lokalnej społeczności, jak 
i dla osób spoza tego obszaru.

Zanikanie śladów wydarzeń w krajobrazie „własnego regionu” mogą z kolei po-
wodować takie czynniki, jak:

 • naturalne procesy przyrodnicze związane z upływem czasu, katastrofami, zdarze-
niami losowymi, działalnością rolniczą, przemysłową i urbanizacyjną człowieka,

 • położenie w lokalizacjach trudno dostępnych, oddalonych od miejsc znanych 
i uczęszczanych przez lokalną społeczność.

Procesy zanikania śladów wydarzeń w krajobrazie własnego regionu i pamięci 
w lokalnej społeczności mogą zachodzić z różną szybkością, a ich wzajemne powią-
zanie wpływa na dynamikę tych zjawisk.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku 
oddziaływań przyrodniczych i antropogenicznych, ulega ciągłym przeobrażeniom 
(Myga-Piątek 2001, 2007). Zacieranie śladów i pamięci wydaje się procesem natu-
ralnym, a trwałość warunkowana jest przez różne czynniki, takie jak m.in.: histo-
ryczne, polityczne, kulturowe, społeczne, gospodarcze, narodowe, cywilizacyjne, 
estetyczne, wyjątkowość i wartość użytkowa. Na przeobrażenia spowodowane przez 
najważniejszy czynnik, jakim jest czas, nakładają się skomplikowane oddziaływania 
pomiędzy lokalną społecznością (która cechuje się określonymi preferencjami i moż-
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liwościami) a warunkami środowiskowymi (Myga-Piątek 2010). Ten zmieniający się, 
dynamiczny zapis w krajobrazie umiejscowionym w przestrzeni nieprzypadkowej, 
lecz silnie zindywidualizowanej, postrzeganej jako „własny region” czy mała ojczyzna, 
ma ogromne znaczenie dla lokalnej wspólnoty. Również dynamiczna pamięć, jaka jest 
z nim związana (wiedza funkcjonująca w lokalnej społeczności), sprawia, że zaczynają 
kształtować się specyficzne, dynamiczne relacje pomiędzy miejscem a społecznością.

Przeprowadzone badania wykazały, że:
1. Na obszarach wiejskich, położonych poza dużymi miastami, w badanych gmi-

nach wiejskich i miejsko-wiejskich, mieszkańcy utożsamiają „własny region” 
z niewielkim obszarem, zbliżonym do gminy.

2. Krajobraz najczęściej rozumiany jest przez mieszkańców jako widok (sceneria), 
widziana z jednego miejsca, będąca odzwierciedleniem fragmentu powierzchni 
ziemi. Ponad połowa (56,4%) mieszkańców badanych terenów wskazuje, że ich 
„własny region” posiada charakterystyczne krajobrazy, przeciwnego zdania jest 
2Ń,7% badanych.

Ń. Pomiędzy krajobrazami „własnych regionów” a pamięcią wydarzeń związanych 
z nimi istnieją różne zależności – zarówno ślady wydarzeń, jak i pamięć o nich 
mogą być zachowane w różnym stopniu, nie ma prostego modelu tych zależno-
ści. Mają one charakter dynamiczny. Poznanie ich umożliwiają badania inter-
pretatywne. Rozpoznanie wszystkich relacji wymaga szczegółowej znajomości 
badanego terenu, jego historii i zamieszkującej tam społeczności.

Krajobraz, dzięki zawartym w nim elementom symbolicznym, staje się nośnikiem 
pamięci wydarzeń, wzmacnia tę pamięć i umożliwia jej trwanie, stając się elementem 
tożsamości zarówno jednostki, jak i lokalnej społeczności (Burdzik 2012). „Stan, 
który dziś przedstawia się naszym oczom, jest tylko jednym – ostatnim – ogniwem 
długiego łańcucha przeobrażeń (…). Aby ożywić obraz i uczynić go zrozumialszym, 
należy wyjaśnić jego pochodzenie (…) rzucić na tło czynników wówczas panujących. 
To dorobienie perspektywy historycznej ożywia obraz” (Zaborski, Wrzosek 19Ń7, s. 8). 
Pełne rozumienie krajobrazu możliwe jest z perspektywy dziedzictwa historii i kultury, 
a także lokalnego przekazu (Bokszański 2005). Krajobrazy znajdujące się w najbliż-
szym otoczeniu, traktowanym jako „własny region”, umożliwiają samookreślenie, 
identyfikację jednostki i społeczności, zakorzenienie w czasie i kulturze, a tradycja 
odwołuje się do tych krajobrazów, określając je jako „miejsca pamięci”.
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THE MEMORY OF PEOPLE AND EVENTS RECORDED IN THE 
LANDSCAPE. THE CHARACTERISTIC LANDSCAPES OF „LITTLE 

MOTHERLAND” IN THE MINDS OF ITS INHABITANTS

Summary

�e landscape is an ambiguous, current and vague conception that is used in everyday language, but 
since the 18th century it has also been adapted in various specialised geographical studies. �e research 
of landscapes is evolving in several directions: physiogeographical, traditional (school type), concerning 
real or semiotic cultural landscapes. While investigating landscapes the most important questions are: 
How the concept of landscape is understood by people? How local communities perceive landscapes they 
live in? What characteristic landscapes can they distinguish in the close vicinity of their homes and set-
tlements? �e next issue is the relationship between the recorded traces in the landscape and the memory 
of historical events. Landscape and memory can be analysed taking into account various changes. �ere 
are many possible situations to analyse, for example: (1) the landscape has retained traces of history and 
the memory of an event remained within the local community, (2) in spite of traces remaining in the 
landscape the memory has been erased, (Ń) there is no trace of an event in the landscape, but the memory 
remains, and (4) both the landscape and the local community have lost the traces and memory of an 
event. �is analysis is illustrative and the phenomena are still occurring.
Key words: own region, little motherland, landscape of little motherland, memory in the landscape


