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Streszczenie  

Celem artykułu jest wyjaśnienie miejsca dzielnic i prowincji krajobrazowych w globalnym sys-
temie regionalizacji krajobrazów kulturowych. W hierarchii regionów kulturowych są one jed-
nostkami średniej rangi (poziom 4 i 5 wg Plit, Plit 2016). Punkt wyjścia stanowi założenie 
o istotnej roli krajobrazotwórczej państw, jako jednostek politycznych. Organizują one życie 
gospodarcze (w tym użytkowanie ziemi) i kulturowe na swoim terenie, przekształcają sieć 
osadniczą. Jeśli działalność ta jest konsekwentna i długotrwała, nadają specyficzne cechy kra-
jobrazowi kulturowemu na swoim terenie, co pozwala na powstanie państw jako regionów 
krajobrazu kulturowego (regiony szczebla 3). Ponieważ krajobraz kulturowy cechuje pewien 
konserwatyzm, znajdują w nim odzwierciedlenie także dawne podziały polityczne i autono-
miczny rozwój terytoriów, co w niektórych państwach krajobrazowych pozwala na wyróżnie-
nie jednostek regionalnych rangi dzielnic. Przykładem mogą być Wielka Brytania (Anglia, 
Szkocja, Walia, ewentualnie Irlandia Północna), Francja (patrz ryc. 1), Włochy, Ukraina. Jed-
nostki rangi dzielnic mogą też powstawać na obszarach o wyraźnej odrębności plemiennej 
(Hausaland, Jorubaland, Iboland w Nigerii). Unifikująca rola państwa może doprowadzić do 
zmniejszenia różnic krajobrazowych i dawne dzielnice krajobrazowe (ranga 4) staną się pro-
wincjami (ranga 5). Tak jest w przypadku np. krajobrazów kulturowych Polski. Jej ziemie 
(w obecnych granicach) wchodziły w początkach XVIII w. w skład 3 państw krajobrazowych: 
Polski, Prus i Czech. Co najmniej przez kilkanaście lat po II wojnie światowej jako odrębną 
dzielnicę krajobrazową traktować należało ziemie, które przed 1939 r. należały do Niemiec. 
Obecnie zróżnicowanie krajobrazu kulturowego pozwala na wyróżnienie Polski jako państwa 
krajobrazowego, a w jej granicach 3 dzielnic (ryc. 2): a) ziem pruskich i dawnego zaboru pru-
skiego, b) Polski centralnej i wschodniej (dawnego zaboru rosyjskiego), c) Galicji (dawnego 
zaboru austriackiego). 

 
Słowa kluczowe: regiony krajobrazów kulturowych, państwo krajobrazowe, dzielnica krajo-
brazowa, prowincja krajobrazowa, Europa, Polska 
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Wprowadzenie  

W regionalizacjach krajobrazów kulturowych dzielnica jest jednostką taksono-

miczną rangi stosunkowo wysokiej. Wyżej w systemie plasują się tylko ekumena (ale ta 

obejmuje cały obszar występowania kultury i krajobrazów kulturowych, w zasadzie za-

tem cały świat), cywilizacja, domena i państwo, niżej natomiast: prowincja, kraina, zie-

mia, okolica, miejsce i płat jasko jednostka elementarna. Wyróżnianie jednostek regio-

nalnych krajobrazów kulturowych Polski odpowiadających randze prowincji propono-

wała m.in. Joanna Plit [2015b], w tymże samym roku zaproponowany został przez nią 

także termin prowincja krajobrazów kulturowych [Plit 2015a]; ale jeszcze rok później 

używała ona sformułowania krajobrazy historyczno-kulturowe; [Plit 2016]. Hierar-

chiczny system regionów krajobrazów kulturowych zaproponowany został w 2015 

roku [Plit, Plit 2015], a objaśnienie czym są dzielnica i prowincja zaproponowane 

w 2016 [Plit, Plit 2016]. Regionalizacja krajobrazów kulturowych Polski Joanny Plit, 

a wraz z nią termin prowincja były prezentowane na różnych konferencjach oraz zo-

stały zaproponowane jako jeden z elementów audytu krajobrazowego Polski [Nita, 

Myga-Piątek, Pukowiec 2017]. Cały system taksonomiczny jest jednak wciąż na etapie 

dyskusji, zwracano m.in. uwagę na potrzebę dokładniejszego wyjaśnienia, czym są 

dzielnice i prowincje krajobrazowe oraz na potrzebę wyjaśnienia, jak kształtowały się 

one na terytorium Polski. Próby takie podejmuje niniejszy artykuł.  

U podstaw proponowanego systemu regionalizacji leży założenie (wcale dla wszyst-

kich nie będące oczywistym), że krajobraz kulturowy stanowi wytwór konkretnych spo-

łeczeństw, a jego zróżnicowanie odzwierciedla, oczywiście w sposób modyfikowany 

przez środowisko przyrodnicze, zróżnicowanie kultur. Każdy człowiek jest członkiem 

konkretnej społeczności, ale sposób organizacji tych społeczności może być (i jest) 

różny, różna może też być (i jest) ich hierarchiczna struktura, a zatem nie wszędzie 

występują identyczne szczeble w regionalizacji krajobrazów kulturowych. Wprawdzie 

na konkretnym poziomie taksonomicznym podział jest rozłączny, ale nie zawsze jest 

on wyczerpujący (adekwatny). Taką sytuację, jako odzwierciedlenie rzeczywistości, mu-

simy jednak zaakceptować. Nasuwa się tu analogia np. ze Świętym Cesarstwem Rzym-

skim Narodu Niemieckiego, w skład którego wchodziły jednostki polityczne zorgani-

zowane w różny sposób, rządzone przez królów, książąt, arcybiskupów, biskupów itd. 

W przypadku regionów krajobrazów kulturowych wszędzie wyróżnić można jedynie, 

z jednej strony jednostki najmniejsze: płat, miejsce i okolicę jako wytwory społeczności 

lokalnych, z drugiej zaś – określić przynależność danego obszaru do jednostek najwyż-
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szych: cywilizacji i domen, które odpowiadają wielkim kręgom kulturowym, odzwier-

ciedlając przede wszystkim zróżnicowanie religijne świata. Jednostki krajobrazowe: 

państwo, dzielnica, prowincja, kraina i ziemia dobrze odzwierciedlają zróżnicowanie 

i hierarchię krajobrazów kulturowych Europy i paru innych regionów świata (np. Da-

lekiego Wschodu), ale i na tych obszarach nie wszędzie mamy konsekwentną ich se-

kwencję. Przykładowo, państwo krajobrazowe dzielić się może na dzielnice, ale jakiś 

jego fragment stanowić może prowincję nie należącą do żadnej dzielnicy. 

 

Państwo krajobrazowe  

Państwo jako jednostka polityczna, czyli „ustrukturyzowana forma organizacji spo-

łeczeństwa, z suwerenną władzą nad określonym terytorium i ludźmi je zamieszkują-

cymi, ma bardzo duże możliwości kształtowania krajobrazu kulturowego. Najczęściej 

dokonuje się to pośrednio, poprzez wpływ na gospodarkę, poziom życia, zasiedlenie 

terytorium, życie społeczne (w tym kulturalne), lecz niejednokrotnie rządy wydają akty 

prawne odnoszące się bezpośrednio do krajobrazu kulturowego” [Plit, Plit, 2016, s. 10-

11]. Fakt ten legł u podstaw wprowadzenia terminu państwo krajobrazowe jako okre-

ślonego poziomu w regionalizacji krajobrazów kulturowych. Na krajobrazotwórczą 

funkcję państwa (jednostki politycznej) zwracano uwagę już w początkach XX w., 

np. w przemówieniu Sully Prudhomme’a inaugurującym działalność Towarzystwa na 

rzecz Ochrony Krajobrazów Francji (Société pour la protection des paysages de France) 1 lipca 

1901 r. [Périgord 1996]. Terminu „krajobraz państwowy” używał też Eugeniusz Romer 

[Romer 1935]. By jednak państwo mogło doprowadzić do pewnej unifikacji krajobra-

zów kulturowych w swych granicach, spełnionych być musi kilka warunków oczywi-

stych, ale trudnych do ujęcia w sposób sformalizowany: granice muszą pozostawać nie-

zmienione przez dłuższy czas, państwo powinno prowadzić konsekwentną politykę 

gospodarczą i kulturową przekształcającą przestrzeń, polityka ta winna być akcepto-

wana, a co najmniej tolerowana przez mieszkańców (bądź też państwo musi być na tyle 

silne i zdecydowane, by wymusić jej realizację). Dlatego też wydaje się, że w czasach, 

gdy E. Romer pisał o państwowym krajobrazie Polski, było to bardziej zbożne życzenie 

niż rzeczywistość. Co innego obecnie. Gdy przekraczamy granice Rzeczypospolitej 

Polskiej dostrzegamy jakościowe zmiany w krajobrazie kulturowym, widoczne też na 

mapach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych, nawet na granicach z Litwą i Słowacją, 

gdzie zaznaczają się one najsłabiej. Zasadne jest zatem mówienie o Polsce nie tylko 

jako o jednostce politycznej, ale i o jednostce krajobrazu kulturowego rangi państwa. 
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Podobnie wyróżnić możemy inne państwa krajobrazów kulturowych, np. Francję, 

Hiszpanię czy Grecję. 

Na ogół sytuacja jest jednak znacznie bardziej złożona. Zgodność granic państwa 

kulturowego i jednostki politycznej zapoczątkowana została w przypadku Polski w wy-

niku powojennego przerwania ciągłości kulturowej na znacznej części jej terytorium 

oraz przesiedleń ludności na wielką skalę. Następnie granice polityczne nie ulegały 

zmianom (poza minimalnymi) przez ponad 70 lat, a krajobrazotwórcza polityka pań-

stwa była w tym czasie w kilku dziedzinach względnie stabilna i zdecydowanie od-

mienna niż u sąsiadów (np. nigdy nie zrealizowano kolektywizacji rolnictwa, co naj-

mniej tolerowano istnienie budownictwa sakralnego). Natomiast już w przypadku pań-

stwa krajobrazowego Włochy nie wydaje się, by zdołało ono włączyć w swe granice 

region Trydentu-Górnej Adygi, gdzie, choć zmiana granic politycznych nastąpiła przed 

stu laty, to ciągłość kulturowa nie została przerwana. Swoich państw krajobrazów kul-

turowych nie zdołały do tej pory wytworzyć ani Ukraina, ani też Białoruś – ich terytoria 

wchodzą w skład rozległego państwa kulturowego, które należałoby nazwać Ruś, obej-

mującego też większą części Rosji (cywilizacja chrześcijańska, domena prawosławna, 

państwo Ruś). W obrębie tego państwa wyróżnić można wiele jednostek niższej rangi 

taksonomicznej – dzielnic o różnym stopniu ostrości granic. Na terytorium Ukrainy 

zapewne byłyby to: Naddniestrze, Donbas, Ukraina Zachodnia (Wschodnia Galicja), 

Krym, Zakarpacie i Bukowina. 

 

Dzielnica krajobrazowa  

Jeśli krajobrazy kulturowe nie zostały gruntownie zniszczone (takie gruntowne 

zniszczenie jest jednak trudne i zdarza się rzadko), ewoluują one powoli, a niektóre ich 

cechy wykazują zadziwiającą trwałość. Ich przestrzenne zróżnicowanie odzwierciedla 

często dawne podziały polityczne. W obrębie państw krajobrazowych pozwala to na 

wyróżnienie jednostek niższego rzędu – dzielnic krajobrazów kulturowych. Wyraźnie 

jest to widoczne np. we Włoszech i na Wyspach Brytyjskich. We Włoszech kulturowe 

(i ekonomiczne) zróżnicowanie na Północ i Południe odpowiada podziałowi na szereg 

drobnych, skłóconych państewek na północy, mających jednak stosunkowo silne 

związki z Europą zaalpejską oraz na znacznie bardziej izolowane królestwa Sycylii i Ne-

apolu (Królestwo Obojga Sycylii), okresowo ulegające silnym wpływom hiszpańskim. 

Podział na dzielnice krajobrazowe występuje też w obrębie państwa krajobrazo-

wego Brytania. Z monarchii istniejących w średniowieczu na Wyspach Brytyjskich naj-
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silniejszą okazała się Anglia, która doprowadziła do powstania Królestwa Wielkiej Bry-

tanii (1707), Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii (1801), Zjednoczo-

nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Brytyjski izolacjonizm, wczesny 

rozwój kapitalizmu, urbanizacja (praktyczny zanik stanu chłopskiego) i industrializacja, 

dostęp do zysków czerpanych z Imperium, odrębność stylów w architekturze – 

wszystko to prowadziło do ujednolicania krajobrazów kulturowych, i doprowadziło do 

powstania państwa krajobrazu kulturowego Brytania. O ile jednak krajobrazy walijskie 

najsilniej upodobniły się do angielskich, to szkockie zachowywały pewną odrębność, 

a irlandzkie „brytanizowały się” zdecydowanie najbardziej opornie. W rezultacie w po-

czątkach XXI wieku w obrębie Brytanii jako państwa krajobrazowego wyodrębnić 

można odrębne dzielnice krajobrazowe: Anglię, Szkocję i mniej wyraźnie wyróżniającą 

się Walię. Natomiast Irlandia, od wieku niepodległa, stopniowo odzyskuję tożsamość 

krajobrazową i, mimo licznych podobieństw do Brytanii, winna być już traktowana jako 

odrębne państwo krajobrazowe. Kwestią dyskusyjną pozostaje, do którego państwa 

krajobrazowego należy obecnie zaliczyć dzielnicę Irlandię Północną. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa dzielnic krajobrazowych we Francji. W licz-

nych pracach podkreśla się, uwarunkowane tak klimatycznie jak i historycznie, różnice 

między północną i południową jej częścią. Między innymi R. Specklin [1982] przepro-

wadza równoleżnikowo biegnące granice dominujących niegdyś sposobów użytkowa-

nia ziemi, kształtu dachów, tradycji prawodawstwa, językowe (langue d’oeil, langue d’oc). 

Odmienne są też tradycje kulinarne (masło na północy, oliwa na południu, style archi-

tektoniczne (gotyk bardzo słabo reprezentowany na południu, niekiedy nawet postrze-

gany jako „styl okupanta”), Południe ma słabiej rozwinięty przemysł, za to silniej tury-

stykę, co znajduje swe odzwierciedlenie w użytkowaniu ziemi. Wreszcie – co niemniej 

ważne - mieszkańcy Południa mają silne poczucie odrębności. Idąc tym tropem, auto-

rzy artykułu [Plit, Plit 2016] wyróżnili we Francji dwie dzielnice krajobrazowe: Północ 

i Południe. Jednak już na mapach krajobrazów rolniczych [Brunet, Dionnet 1962, 

Solle 1984, Périgord 1996] podział taki nie jest wcale oczywisty. Odrębność kulturowa 

Południa, bardzo wyrazista w średniowieczu, ulegała stopniowemu zatarciu w ciągu 

wieków istnienia scentralizowanego państwa francuskiego. Dawny bastion odrębności 

Prowansja, połączona została z Francją unią personalną w wieku XV, a włączona za 

Franciszka I w stuleciu następnym. Równie wyraźnie jak dychotomia Północ/Południe 

w krajobrazach kulturowych Północy zaznacza się odrębność jej krańców zachodnich 

i wschodnich. Zachód to przede wszystkim Bretania, aż do XVI w. będąca tylko len-

nem królów francuskich. Jej mieszkańcy zachowali poczucie odrębności, nigdy nie 
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udało się całkowicie wyeliminować języka bretońskiego (celtyckiego), a przywiązanie 

do katolicyzmu nie tylko wyraziło się w powstaniu przeciw wielkiej rewolucji francu-

skiej (wraz z Wandeą i Normandią), ale do dzisiaj trwa i znajduje swój wyraz w krajo-

brazie (np. w małej architekturze sakralnej). Jeśli chodzi o użytkowanie ziemi, jest to 

obszar dominacji typowych krajobrazów bocages, a w architekturze wyraźnie widoczne 

są wpływy angielskie Z kolei Wschód (Alzacja i Lotaryngia) to obszar, który najdłużej 

przynależał do Cesarstwa, do Francji przyłączony został dopiero w XVII i XVIII stu-

leciach, a i później okresowo wcielany był do Niemiec. Niemieckie wpływy widoczne 

są do dzisiaj nie tylko w języku (alzackim), ale i w krajobrazie kulturowym, zwłaszcza 

w budownictwie. Chociaż geografowie francuscy, co najmniej od czasów P. Vidala de 

la Blache’a [1917] chętniej podkreślają podobieństwa krajobrazów kulturowych 

Wschodu niż ich autonomię, wydaje się, że uzasadnione jest wyróżnienie na terenie 

Francji 4 lub 5 dzielnic krajobrazowych (ryc. 1): Północy (rdzenna Francja), Południa, 

(Zachodu Regionu Atlantyckiego) i Wschodu. Ewentualną piątą dzielnica będzie Kor-

syka, wyraźnie krajobrazowo różniąca się od kontynentalnej Francji. Możliwe jest także 

zaliczenie jej do państwa krajobrazowego Włochy i to ze względu na jej odrębność 

także w randze dzielnicy, mimo małych rozmiarów. 

Niekiedy jednostki rangi państw i dzielnic krajobrazów kulturowych mogą kształ-

tować się też niemal niezależnie od państw jako jednostek politycznych i zmian ich 

granic, np. na bazie struktur plemiennych. Przykładem może być terytorium Nigerii. 

Wprawdzie państwo to ma za sobą ponad pół wieku niezależnego bytu, a i wcześniej 

stanowiło jednostkę polityczną wyraźnie wyodrębnioną od otoczenia, gdyż zależną od 

Wielkiej Brytanii, a ze wszech stron otoczoną posiadłościami innych mocarstw euro-

pejskich (pomijając epizod Kamerunu Brytyjskiego), nie wystarczyło to, by nadać wy-

raźne wspólne piętno krajobrazom kulturowym tych terenów. Nigdy nie powstało pań-

stwo krajobrazowe Nigeria, a ziemie należące do noszącej tę nazwę jednostki politycz-

nej należą do wyraźnie różniących się dzielnic: na północy przekraczającą granice Ni-

gerii dzielnicę Hausa (część cywilizacji islamu, domeny Czarnego Islamu, zapewne pań-

stwa „sawannowego”), na południu mamy dzielnice Joruba i Ibo, w centrum wewnętrz-

nie zróżnicowany „Middle Belt”. Te trzy ostatnie dzielnice wchodzą w skład cywilizacji 

afrykańskiej, gdzie wyróżnianie jednostek rangi państw krajobrazowych jest bardzo 

trudne. 
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Ryc. 1. Dzielnice krajobrazowe Francji: 1. Zachód 2. Centrum (Rdzenna Francja) 

3. Wschód 4. Południe 5. Korsyka 

Fig. 1. Cultural landscape divisions of France: 1. West 2. Centre (Heard of France) 

3. East 4. South 5. Corse 

 

Prowincja krajobrazowa  

To jednostka podziału regionalnego niższej rangi taksonomicznej, w Europie cza-

sem odpowiadająca krainom historycznym, dawnym jednostkom podziału administra-

cyjnego najwyższego szczebla, niekiedy mające tradycje samodzielnego bytu państwo-

wego bądź księstw lennych. Takimi prowincjami będą np. we Francji „Daleka Północ”, 

Szampania, Ile-de-France, Burgundia (wraz z Franche-Comté) i Owernia w dzielnicy 

Północ (rdzenna Francja), Akwitania, Langwedocja i Prowansja wchodzące w skład 

Południa, we Włoszech Toskania, Lombardia i Lacjum (Północ) czy też Kampania, 

Kalabria, Apulia, Sycylia i Sardynia (Południe). Niekiedy jednak ich granice odzwiercie-

dlają przebieg ważnych granic przyrodniczych, bądź też dawnych podziałów politycz-

nych. Taką właśnie sytuację mamy w Polsce. 
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Dzielnice i  prowincje krajobrazowe na terenie Polski  

Jak już wspomniano, obecne granice Polski – państwa - jednostki politycznej i Pol-

ski – państwa krajobrazowego są takie same, przy czym sytuacja taka istnieje od sto-

sunkowo niedawna. 

Chrzest Mieszka I musiał mieć początkowo niewielki wpływ na krajobraz kultu-

rowy jego państwa, stopniowo jednak Polska wchodziła w obręb cywilizacji chrześci-

jańskiej, z której wyodrębniała się domena łacińska. Trudno określić, od kiedy można 

mówić o państwie krajobrazowym Polska, jednak w XVI i XVII w. różnice względem 

sąsiadów stały się już wyraźne. Wpływ na to miały przede wszystkim: 1) rozwój gospo-

darki folwarcznej, co skutkowało m.in. zakonserwowaniem stosunków własnościo-

wych i rosnącym zacofaniem w rolnictwie oraz słabym rozwojem miast (a przez to 

i zaniedbaniami w modernizacji sieci dróg); 2) przewaga religii katolickiej, mająca od-

zwierciedlenie m.in. w rozkwicie architektury barokowej; 3) liczna mniejszość żydow-

ska wraz z odrębnością swych obyczajów, prawodawstwa, specyfiką architektury. Jed-

nak państwo kulturowe Polska nie obejmowało ani całości ziem obecnej Polski, ani też 

całości ziem I Rzeczypospolitej – wschodnia jej część należała do domeny prawosław-

nej do państwa Ruś (ale do innych dzielnic niż Wielkie Księstwo Moskiewskie!). O ist-

nieniu odrębnego krajobrazowego państwa Polska świadczyć mogą także liczne relacje 

ówczesnych podróżnych, którzy dostrzegali wyraźne zmiany krajobrazowe przy prze-

kraczaniu zachodnich granic Polski. 

W początkach XVIII stulecia obecne ziemie polskie wchodziły w skład 3 państw 

krajobrazowych: Polski, Prus i Czech. W granicach Polski wyróżnić można dwie wielkie 

dzielnice, opowiadające Koronie i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. W skład tej dru-

giej wchodziła część dzisiejszego woj. podlaskiego, o rzadszym niż w Koronie zalud-

nieniu, mieszanej strukturze religijnej z dużym udziałem prawosławnych/unitów, co 

znalazło odbicie np. w układach przestrzennych miasteczek, zaś osadnictwo wiejskie 

przekształcone zostało w wyniku reformy włócznej królowej Bony). Dzielnica Korona 

obejmowała kilka prowincji: Wielkopolskę, Pomorze i Warmię (Prusy Królewskie), 

Mazowsze i Małopolskę – heterogeniczną, z której być może należałoby wyłączyć ob-

szary górskie. Państwo Prusy obejmowało 2 dzielnice: Prusy Wschodnie i Pomorze 

Zachodnie (wraz z dzisiejszą Ziemią Lubuską). W skład krajobrazowego państwa Cze-

chy (wprawdzie nie istniały wówczas Czechy jako samodzielna jednostka polityczna, 

ale – jak wiemy - krajobraz kulturowy cechować może duża inercja!) wchodziły, między 

innymi, dzielnice krajobrazowe Śląsk i Sudety. Po przegranych przez Austrię wojnach 

Śląsk (wraz z północnymi Sudetami) włączony został do Prus. Procesy unifikacji 
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w państwie pruskim (m.in. reformy fryderycjańskie) doprowadziły do znacznego prze-

kształcenia jego krajobrazu kulturowego, Śląsk stopniowo stawał się nie tylko kolejną 

prowincją królestwa Prus, ale i państwa krajobrazowego Prusy. Niebawem dokonały 

się rozbiory i te same procesy objęły Wielkopolskę, Pomorze i Warmię. 

XIX wiek to okres bardzo ważny w kształtowaniu się krajobrazu kulturowego obec-

nych ziem polskich. Objęła je rewolucja przemysłowa, industrializacja i urbanizacja, 

zniesiono pańszczyznę i uwłaszczono chłopów, wybudowano linie kolejowe, które ra-

dykalnie przekształciły transport, przyczyniając się do upadku jednych miast a dyna-

micznego rozwoju innych. Zaborcy dążyli do jak największej unifikacji swoich impe-

riów, także pod względem krajobrazu kulturowego, czego wyrazem miały być, między 

innymi, dominanty, symbole władzy. Każdy z zaborców realizował jednak własną po-

litykę, a zmian dokonywano w różnych momentach, z różnym natężeniem, a niekiedy 

nawet nadawano im odmienny kierunek. Przykładowo, wielkie prace melioracyjne rea-

lizowano w zasadzie tylko na ziemiach należących do Prus, reforma rolna w Prusach 

oszczędzić miała majątki szlacheckie i z założeń prowadziła do powstania dużych i sil-

nych gospodarstw rolnych oraz zwartego osadnictwa, a w Królestwie Kongresowym 

miała ona gospodarczo osłabić szlachtę, prowadziła do powstania drobnych gospo-

darstw chłopskich oraz rozproszonego osadnictwa. Budowę linii kolejowych (w tym 

licznych wąskotorowych) popierano przede wszystkim w Prusach, a zdecydowanie blo-

kowano na ziemiach zagarniętych przez Rosję (pośrednią politykę realizowano w za-

borze austriackim). We wszystkich trzech zaborach dominantami-symbolami władzy 

były potężne twierdze, ale na terenie pruskim także gmachy innych urzędów państwo-

wych, zwłaszcza dworce kolejowe, poczty i szkoły (szkoły niekiedy także w zaborze 

austriackim), a w zaborze rosyjskim dominantami stawały się monumentalne cerkwie. 

Zatem efektem utraty przez Polskę niepodległości i działań mających doprowadzić do 

utraty polskiej tożsamości narodu była także próba zlikwidowania (wręcz zamordowa-

nia) Polski jako państwa krajobrazów kulturowych. Jednak żadnemu zaborcy nie udało 

się doprowadzić po pełnej unifikacji krajobrazów kulturowych w swych granicach. 

W przypadku Niemiec, gdzie unifikacja posunęła się najdalej, ziemie, które przed roz-

biorami należały do Polski, stanowiły odrębne dzielnice krajobrazowe. W Rosji, Kon-

gresówki i zachodniej części ziem bezpośrednio wcielonych do Rosji nie udało się włą-

czyć do państwa krajobrazowego Ruś, stanowiły one coś pośredniego między nie zali-

czaną do żadnego państwa dzielnicą w obrębie domeny łacińskiej, a okaleczonym pań-
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stwem krajobrazowym. Austro-Węgry nigdy nie wytworzyły własnego państwa kultu-

rowego, stanowiły zlepek państw i dzielnic. Jedną z nich była Galicja Zachodnia, za-

chowująca polskie tradycje krajobrazowe. 

Proces odbudowy Polski jako państwa krajobrazowego rozpoczął się już w 1918 

roku. Mimo ogromnego wysiłku nie wydaje się, by w ciągu lat kilkunastu zdołano do-

prowadzić go do końca, stąd wątpliwości wobec wyrażonej w 1935 r. opinii E. Romera. 

Polska jako państwo krajobrazowe była wówczas raczej in statu nascendi. Z opinią Ro-

mera trudno się zgodzić, ale zarazem trudno uznać ją za fałszywą. Procesy uniformiza-

cji prowadziły do zacierania różnic między Wielkopolską, Pomorzem, Mazowszem, 

Małopolską i Podlasiem, także Suwalszczyzną i Grodzieńszczyzną. Najoporniej postę-

powały one na kresach wschodnich, ale zarazem tam właśnie najszybciej narastały róż-

nice w krajobrazach kulturowych z ziemiami leżącymi za granicą państwową – 

w Związku Radzieckim, gdzie starannie burzono to, co niegdyś stanowiło o krajobra-

zowej tożsamości Rusi. 

Druga wojna światowa przyniosła radykalną zmianę. Polska w nowych granicach 

objęła ziemie należące do dwóch państw krajobrazowych: Polski i Niemiec. W niektó-

rych regionach różnice były bardzo duże, doskonale widoczne w terenie i występowały 

one w zasadzie we wszystkich składowych krajobrazu kulturowego. Na przykład, jesz-

cze kilkadziesiąt lat po wojnie jadąc z Warszawy (Mazowsza) na Mazury, mijało się 

stosunkowo luźną, w dużej mierze drewnianą zabudowę Myszyńca, by niebawem oglą-

dać zwarte murowane budownictwo po drugiej strony dawnej granicy. Znacznie mniej-

sze różnice były natomiast np. na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, który we 

władaniu pruskim/niemieckim pozostawał tylko kilkadziesiąt lat dłużej niż Wielkopol-

ska i zdołał zachować doskonale widoczne typowe dla katolicyzmu elementy krajobra-

zowe (np. kościoły barokowe, figury maryjne). 

Powojenny proces zacierania różnic postępował jednak bardzo szybko. Decydujący 

wpływ na to miało przerwanie ciągłości kulturowej niemal wszędzie na dawnych zie-

miach poniemieckich. Udało się ją zachować, w zasadzie wyłącznie na Górnym Śląsku 

i Śląsku Opolskim, a i to tylko częściowo ze względu na napływ licznych imigrantów. 

Na pozostałych terenach wysiedlono niemal wszystkich mieszkańców, a późniejsza do-

browolna emigracja „autochtonów” dopełniła dzieła przerwania tradycji. Na „Zie-
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miach Odzyskanych” osiedlali się nie tylko Polacy z przedwojennych kresów wschod-

nich, ale też Polacy z innych regionów kraju1. Zastany krajobraz był im obcy, często 

postrzegany wręcz jako wrogi, stąd pragnienie nie tyle nawet przekształcenia go, ile 

zniszczenia. Niszczono symbole niemieckiej dominacji (np. wieże Bismarcka), dewa-

stowano (bądź też ulegały naturalnemu zarastaniu) cmentarze, popadały w ruinę ko-

ścioły protestanckie, o ile nie przejęli ich katolicy, degradowano nawet wyposażenie 

domów i gospodarstw, którym nie umiano się posługiwać. Proces ten był wielokrotnie 

opisywany, w tym w dyskusjach o zmianach krajobrazów kulturowych np. [Traba, Jul-

kowska, Stryjakiewicz 2017]. Krajobraz kulturowy tych ziem cechował się znacznie lep-

szym wyposażeniem infrastrukturalnym, lecz różnice te szybko zmniejszały się już 

w pierwszych latach powojennych: linie kolejowe rozbierano (znaczną część wywie-

ziono do Związku Radzieckiego), zaniedbano niektóre inwestycje wodne itd. Równo-

cześnie cały obszar Polski – państwa poddany został podobnym przekształceniom kra-

jobrazu kulturowego, np. wszędzie zakładano państwowe gospodarstwa rolne, budo-

wano pudełkowe bloki mieszkalne itd. Rezultatem tego upodabniania się był zanik, już 

w czasach PRL, podziału jednostki politycznej - Polski na dwa państwa krajobrazowe. 

„Ziemie Odzyskane” stały się po kilkunastu latach dzielnicą krajobrazową w obrębie 

państwa krajobrazowego Polska. A obecnie? 

Najwyższymi rangą jednostkami wyróżnionymi przez J. Plit [2015a, 2015b, 2016] 

w podziale Polski na regiony krajobrazowe jest prowincja. Wychodząc z założenia 

o kluczowym krajobrazotwórczym znaczeniu XIX-wiecznych procesów urbanizacji 

i industrializacji oraz odmiennie realizowanych w każdym zaborze reform rolnych, 

w Polsce nie wyróżniono dzielnic, natomiast 3 odpowiadające dawnym zaborcom pro-

wincje, te zaś z kolei podzielono na 14 niższych rangą krain. Są to (ryc. 2; nazewnictwo 

tych jednostek jest niezbyt zręczne i wymaga korekt): 

                                                           

1 Odrębną sprawą jest przesiedlanie Ukraińców (czy też Ukraińców i Łemków) w ramach akcji 

„Wisła”. W wielu miejscach stanowili oni znaczny odsetek osadników. Jednak ich wkład 

w tworzenie krajobrazu kulturowego był jakościowo mniejszy – pierwszymi osadnikami byli 

zwykle Polacy i oni rozpoczęli proces przekształcania, zastany krajobraz w wielu miejscach 

na tyle odmienny od tego, z którego pochodzili przesiedleńcy, że brakowało nawet idei, jak 

w nim gospodarować, mniejszość ukraińska była rozproszona i pozbawiona przywódców 

(w tym duszpasterzy), administracyjnie ograniczano próby organizowania się (nawet na po-

ziomie folklorystycznym). Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach widzimy próby organizowa-

nia krajobrazu wg wzorców wyniesionych z ziem pochodzenia (np. budowane są cerkwie). 
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I. Ziemie pruskie i pod zaborem pruskim. Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska 

(I.A. Byłe Księstwo Wołogoskie i Nowa Marchia, I.B. Prusy Górne (Mazury), 

I.C. Ziemie polskie zajęte przez zabór pruski (Wielkopolska, Kujawy, Pomorze), 

I.D. Dolny Śląski i Dolne Łużyce, I.E. Górny Śląsk); 

II. Region Centralny i Wschodni (zabór rosyjski)(II.A. Rdzenne ziemie polskie (Ma-

zowsze, Świętokrzyskie, Lubelskie, Kaliskie, II.B. Kraina Środkowo-Wschodnia 

(Podlasie, Chełmszczyzna, Zamojszczyzna, region nadbużański, włodawski frag-

ment Polesia, II.C. Kraina Suwalsko-Augustowska, II.D. Ziemie polskie włączone 

bezpośrednio do carstwa); 

III. Galicja. Zabór austriacki (III.A. Galicja zachodnia – południowo-zachodni frag-

ment Małopolski, III.B. Region Południowo-Wschodni - Ziemia Przemy-

ska, Krośnieńska, Rzeszowska, Sanocka; III.C. Śląsk Cieszyński, III.D. Orawa, 

III.E. Spisz). 

 
Ryc. 2. Prowincje krajobrazowe Polski: 1. Ziemie pruskie i pod zaborem pruskim, Po-

morze Zachodnie i Ziemia Lubuska; 2. Region centralny i wschodni (zabór rosyjski); 3. Ga-

licja i zabór austriacki. Oznaczenia ziem krajobrazowych jak w tekście. 

Fig. 2. Cultural landscape provinces of Poland: 1. the former Prussian lands and the ter-

ritory occupied by Prussia in the 19th century; 2. the central and eastern Poland (the territory 

occupied by Russia in the 19th century), and 3. Galicia (the territory formerly occupied by 

Austria). 
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Kolejną jednostkę regionalnego podziału krajobrazów kulturowych stanowią zie-

mie, których w obecnych granicach Polski wyróżniono 140. 

„Obecnie przez Polskę nie przebiegają granice dzielnic krajobrazowych, bowiem 

krajobraz kulturowy uległ pewnemu ujednoliceniu” [Plit, Plit, 2016 s. 13]. Granica 

„Ziem Odzyskanych” ulega stopniowemu zacieraniu, a jej przebieg daje się obecnie 

prześledzić na poziomie granic prowincji, a niekiedy tylko ziem.  

Powyższy przegląd obrazuje, jak dynamicznie zmieniają się krajobrazy kulturowe, 

tak granice jak i ranga wyróżnianych jednostek. W porównaniu z regionalizacją krajo-

brazów kulturowych regionalizacja fizycznogeograficzna ma charakter wyjątkowo sta-

tyczny. 
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Abstract   

THE CULTURAL LANDSCAPE DIVISION AND THE CULTURAL 
LANDSCAPE PROVINCE –  THEIR PLACES IN THE HIERAR-

CHICAL REGIONALISATION OF THE CULTURAL LANDSCAPES  

The purpose of the article is to explain the place of the landscape divisions and provinces in 
the global system of regionalisation of the cultural landscapes. In the hierarchy of the cultural 
regions these two are the medium-ranked unit types (levels 4 and 5, following Plit, 2016). The 
starting point is constituted by the assumption of the essential landscape-forming role, played 
by the states, as the political units. They organise the economic life – including land use – and 
the cultural life within their proper territories, and transform the settlement networks. When 
this activity is consistent and long-lasting, the states endow the cultural landscapes within their 
territories with specific features, which makes it possible to develop the countries in terms of 
regions of cultural landscape (i.e. regions of level 3). Since cultural landscape is characterised 
by a definite conservatism, it tends also to reflect the ancient political divisions and the au-
tonomous history of the territories, and this allows for distinguishing within some of the 
landscape states the regional units having the rank of divisions. Examples are provided by the 
United Kingdom (England, Scotland, Wales, and, potentially, Northern Ireland), France (see 
Fig. 1), Italy, or Ukraine. Units of division rank might also develop on the areas, featuring 
distinct tribal identities (Hausaland, Jorubaland, Iboland in Nigeria). The unifying role of the 
state organisation may bring about the decrease in the differences among landscapes and the 
former landscape divisions (rank 4) may become landscape provinces (rank 5). This is the 
case of, for instance, the cultural landscapes of Poland. The territories of Poland, within her 
contemporary boundaries, constituted at the beginning of the 18th century the parts of three 
landscape countries, namely Poland, Prussia, and Bohemia. At least during more than a dozen 
years after the World War II the territories, which had belonged before 1939 to Germany, 
ought to have been treated as a separate landscape division within Poland. The contemporary 
differentiation of the cultural landscapes allows for classifying Poland as a landscape country, 
with distinction of three provinces inside of Poland (Fig. 2): a) the former Prussian lands and 
the territory occupied by Prussia in the 19th century; b) the central and eastern Poland (the 
territory occupied by Russia in the 19th century), and c) Galicia (the territory formerly occu-
pied by Austria). 

Keywords:  regions of cultural landscapes, landscape countries, landscape divisions, land-
scape provinces, Europe, Poland 
 
 


