
Krajobraz kulturowy w badaniach naukowych 

 - próba zastosowania  

w planowaniu przestrzennym 

[perspektywa geograficzna] 
 

 

W Y B R A N E   A S P E K T Y 



Motto: 
 

 

• Oprócz geografii opisowej, rozumowej, dodać należy geografię 
malowniczą: będzie to malownicze, artystyczne odtworzenie 
krajobrazowego charakteru pewnego kraju, słowne wyrażenie 
malarstwa krajobrazowego, przejście od nauki do sztuki – 
sztuka na naukowo-geograficznym rozumieniu zjawisk oparta 
(...). Opis krajobrazu bez zrozumienia naukowego tj. 
genetycznego, bez zrozumienia zjawisk w ich rozwoju, ruchu, 
życiu jest zimny i martwy.  
Toteż najwspanialsze opisy krajobrazów spotykamy nie u 
artystów ale u uczonych humboldtowskiego typu  
(Nałkowski,  Geografia malownicza, 1925, s. 14-15) 



Wprowadzenie 
• Wzrost zainteresowania naukowego 

krajobrazem, w tym szczególnie krajobrazem 
kulturowym (wiele prac teoretycznych i 
aplikacyjnych)  

• Aktualność, ważność  
i atrakcyjność problematyki  
w kontekście tradycji badawczej „kierunku 
krajobrazowego” 

• Krajobraz kulturowy jako interdyscyplinarny 
temat badawczy i aplikacyjny (m.in. 
planowanie przestrzenne) 

• Nowy paradygmat – koncepcje, podejścia 
(kierunki badawcze), modele, metody, źródła, 
zastosowania  

Fot. K. Wieczorek, zmienione 



K R A J   -  O B R A Z 
 

Pojęcie ontologiczne - określenie bytu codziennego, otoczenie, środowisko życia człowieka - 
doświadczane i podlegające indywidualnej  

percepcji i ocenie 

Pojęcie naukowe, funkcjonujące w geografii fizycznej, geografii historycznej, 
antropogeografii, antropologii kulturowej, estetyce, architekturze krajobrazu, ekologii 
krajobrazu, socjologii a także w sztuce 
Pojęcie prawne – Europejska Konwencja Krajobrazowa (2004),  
Ustawa krajobrazowa (2015) 

 

Fot. M. Pietrzak 



Opracowanie, U. Myga-Piątek 



• Krajobraz kulturowy –wykształcony w historycznym procesie zagospodarowania 
krajobrazów przyrodniczych przez człowieka. Obejmuje wiele podtypów, które różni między 
sobą geneza, struktura, funkcje i dominujące czynniki kształtujące, co znajduje fizjonomiczny 
wyraz w odmiennej – charakterystycznej dla danego typu organizacji przestrzennej.  

 

• W rozumieniu regionalnym może być uważany za fragment przestrzeni geograficznej, 
którego struktura i funkcje wykształciły się w wyniku współdziałania procesów  
i komponentów przyrodniczych i kulturowych, tworzących specyficzną organizację 
przestrzenną, decydującą o strukturalnej i fizjonomicznej odrębności regionu (U. Myga-Piątek, 2012) 

 

 

Fot. U. Myga-Piątek 



W i e l o s p e k t o w o ś ć       b a d a ń  

Teoretyczny (paradygmat, koncepcja, 
metodologia, modele, podejścia, 
metody, źródła danych, narzędzia) 

 

Aplikacyjny – zastosowania podejść, 
metod do działań praktycznych 
(planowania, zarządzania, ochrony – 
polityka przestrzenna) 

 

 
 wymiar regionu  (perspektywa Polska, skala regionalna, krajowa) 
 wymiar regionu (perspektywa Europejska,  skala międzynarodowa) 

 Kompleksowy (procesowy, wyjaśniający, 
całościowy, funkcjonalny) – typologia, 
klasyfikacja, regionalizacja 

 
 Regionalny – ‚biografia regionu’ (całościowe 

odtworzenie ewolucji  i stratygrafii krajobrazu  
w określonych granicach) 

 

Wymiar - Zasięg – SKALA (PRZESTRZEŃ) 

Zakres czasowy – (HISTORIA) 

Geneza – ewolucja – stan aktualny – pamięć krajobrazu  



• Krajobraz w pracach filozofów: od Platona, Pascala, Hegla, Kartezjusza, 
Kanta, Spinozy, Naessa, Böheme, Elzenberga, Bergsona, Simmela, ......  
po Skolimowskiego i Kołakowskiego. 

• Przegląd dorobku tych filozofów w powyższym zakresie - w pracy 
poświęconej interdyscyplinarnym aspektom krajobrazów K. Kopczyński  
i J. Skoczylas (2008).  

• Omówienie filozoficznych korzeni i ideowych źródeł geografii  
w tym krajobrazu w pracy W. Wilczyńskiego (2011).  

Filozoficzne korzenie 

Racją bytu geografii jest to, że na powierzchni Ziemi 
istnieją różnorodne miejsca posiadające odmienny 
krajobraz, lokalny koloryt, znaczenie i stereotypy 
utrwalone w zbiorowej wiadomości mieszkańców, 
posiadający swój niepowtarzalny charakter (genius loci), 
W. Wilczyński, Ideowe źródła i tożsamość geografii, 2011, 
s. 156 

(...) w nauce nie ma rewirów, nie możemy zakreślić tego co 
jest dla geografii, bo nikt nie może zakreślić w nauce tego co 
jest dla niego. Są problemy do rozwiązania. Nasza rola będzie 
wtedy ważna, jeżeli w rozwiązaniu danego problemu 
badawczego, posługując się własną ideologią, własną 
metodologią, potrafimy lepiej ten problem rozwiązać niż inni. 
To jest sensem współczesnej nauki 
A. Lisowski (2003, s. 205):  



Tradycje (Szkoły) badań krajobrazu kulturowego 

• Szkoła francuska: payssage V. de la Blache;  E. Reclus, E. de Martonne, P. Camen d’Almeid,  
A. Demangeon, G. Sauter, G. Bertrand, J. Tricart, J. Kilian  
payssage - to nie tylko kraj-obraz, ile „wytwarzanie kraju”, „kraj-owanie ”; regionalne podejście 

 

• Szkoła niemiecka: Lanschaftsgeographie: A. Humboldt, A. Hettner (1927) krajobraz jako swoista synteza, wynik działalności 
wszystkich elementów środowiska przyrodniczego oraz działalności ludzkiej; („całościowa charakterystyka regionów Ziemi”); 
J. Schmithüsen: die Landschaftsforschung, 
Przyrostek scaf późniejszy schaft używany dla określenia wzajemnych związków i zależności Landschaft -  kraina stanowiąca 
pewną całość ze względu na swoje cechy (inne znaczenie: schaft i  scape: trzon, rdzeń, istota, „ciało”); schaffen (eng. shape) - 
kształtować 

 

• Szkoła amerykańska: cultural landscape  - centrum Uniwersytet Berkeley; C. Sauer (1925), P. Jackson;  
L. Wagner, M. Mikesell, Yi-Tu Tuan; D.Cosgrove,  S. Daniels , i inni – „nowa geografia kultury”, geografia humanistyczna. 

 

• Szkoła polska: J. Lelewel, w. Pol, S. Nowakowski (1934-35), E. Romer, L. Krzywicki, K. Potkański, F. Bujak,  
W. Semkowicz, J. Smoleński, S. Pawłowski, W. Nałkowski, B. Zaborski i A. Wrzosek (1938), M. Janiszewski, M. Dobrowolska 
(1948) – krajobraz kulturalny; wyodrębnienie kierunku ekologii krajobrazu:  A. Richling,  J. Solon, M. Pietrzak, M. Kistowski,  
J. Balon i inni (Polska asocjacja Ekologii Krajobrazu) oraz kierunku kulturowego: m.in. F. Plit, J. Plit, K.H. Wojciechowski,  
S. Bernat, U. Myga-Piątek (Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG). 

 

• Szkoła wschodnia (rosyjska, radziecka): –m.in. W.W. Dokuczajew, A. Armand, G. Isaczenko, N.A. Sołoncev, V. Soczava,  
J. P. Gerasimov, S. Kalesnik, N. Kasimov, W. Preobrażenski – łandszatowiedienie; dominacja ujęć przyrodniczych - 
geosystemowych; kulturny łandszaft (obszar modelowo, optymalnie użytkowany) 

 

 



Krajobraz jako fundamentalny obiekt zainteresowania w geografii  

• Jeden z najstarszych przedmiotów badawczych (omówienie dorobku geografów, m.in w 
pracach:  T. Bartkowskiego, 1985;  K. Ostaszewskiej, 2002, 2005; M. Pietrzaka, 2001, 2005; U. Mygi-Piątek, 
2001, 2012; F. Plita, 2011, 2016; J. Plit 2016; K. Rembowskiej, 2002; Richlinga 2006; Richlinga i Solona 2011),  

• W literatura przedmiotu - istota i zakres znaczeń (Dobrowolska, 1948; Dramowicz, 1979; Dramowicz, 
Goździk, Grzybowski, 1984; Chojnicki, 1991, 1999, 2005, 2007; Wojciechowski, 1998; Wilczyński, 2003, 2007, 
2011; Liszewski, 2004; Lisowski, 2007; Maik, 2007; Bański, 2010).  

• „Spór o krajobraz” w geograficznych pracach metodologicznych (m.in.  Andrejczuk, 2008, 2010; 
Degórski, 2005; Kistowski, 2004, 2008; ; Liszewski, 2004; Maik, 2004, 2007; Chojnicki, 2005, 2007; Harrison, 
2005; Lisowski, 2005, 2007; Ostaszewska, 2005; Wilczyński, 2005, 2007; Myga-Piątek, 2001, 2005a, b, 2008a; 
2010, 2012; 2015, 2016; Ostaszewska 2002; Pietrzak, 2005, 2006; Plit F., 2008, 2011; 2015; Plit J., 2015, 2016; 
Richling, 1992, 1996, 2006; Solon, 2008; Richling, Solon, 1996, 2011;  

• Bastian, 2008a, b; Breuste, 2008b; Cosgrove, Jackson, 1987; Golledge, 2002; Jacobson, Price, 1990; Kovalow, 
2009; Livingsone, 1985; Zimmerer, 1994; Smith, Warke, Halley, 2002 i wielu innych 

• C. O. Sauer, 1925, 1960;   

• A. Buttimer, 1971; 1983; 1993; 2001 (geografia kultury) 



Krajobraz jako przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin (subdyscyplin, paradyscyplin) 

 Dyscypliny badawcze krajobrazu Aspekt badawczy 

 Kompleksowa geografia fizyczna 

 Ekologia krajobrazu 

 Geofizyka i geochemia krajobrazu 

 Geobotanika 

 Sozologia 

Aspekt strukturalno-dynamiczny i funkcjonalny, 

interakcyjny (systemowy); interdyscyplinarny na 

poziomie nauk przyrodniczych; 

Krajobraz przyrodniczy -naturalny,  

qusi naturalny, potencjalny 

 Geografia humanistyczna 

 Antropogeografia 

 Geografia kultury 

 Geografia regionalna 

 Geohistoria 

Aspekt strukturalno-dynamiczny i historyczno-

genetyczny; interdyscyplinarny na poziomie 

nauk przyrodniczych, społecznych i 

humanistycznych;  

Krajobraz kulturowy 

 Architektura krajobrazu 

 Estetyka, sztuka 

 Fizjografia urbanistyczna 

 Planowanie przestrzenne 

 Etnologia 

 Socjologia 

 Psychologia 

 Filozofia przyrody (krajobrazu) 

 Prawo 

Aspekt strukturalno-dynamiczny, fizjonomiczny, 

ideowy, duchowy, estetyczny i percepcyjny;  

interdyscyplinarny na poziomie nauk 

technicznych,  humanistycznych, społecznych  

i przyrodniczych. 

Krajobraz przyrodniczo- kulturowy 

Źródło: U. Myga-Piątek, 2012: Krajobraz kulturowy...,  
uzupełnione 



Przykłady tradycyjnych podejść badawczych 

• podejście przestrzenne, wyjaśniające zmiany w krajobrazie kulturowym 
zachodzące pod wpływem nasilającego się gospodarowania w różnych 
obszarach (Dobrowolska, 1948)  

• podejście historyczne, pozwalające na zobrazowanie dynamiki krajobrazu 
kulturowego i polegające na wyjaśnianiu genezy poszczególnych 
komponentów krajobrazów kulturowych w różnych regionach i w różnych 
okresach 

• podejście psychologiczne (Bartkowski, 1985) i wykorzystuje koncepcję  
A. Maslowa (1964, 1971) różnicujących się i hierarchizujących w trakcie 
ewolucji potrzeb człowieka 

• podejście percepcji przestrzeni, jakość i estetyka krajobrazu (scenic quality) 
stanowi jeden z kluczowych warunków zagospodarowywania terenów  
(Böhm, 2008a, b; Kowalczyk, 1994; Pietrzak, 1998; Wojciechowski, 1986, 2010). 



Sposoby interpretacji krajobrazu: 

 

• Strukturalnie 

• Funkcjonalnie 

• Genetycznie 

• Ewolucyjnie 

• Fizjonomicznie 

• Estetycznie 

• Semantycznie 

• Symbolicznie 

 

Podejście typologiczne (powtarzalne) 

Podeście regionalne (indywidualne) 

Fot. U. Myga-Piątek 



Holistyczna koncepcja krajobrazu w geografii 

Źródło: Chmielewski T.J., Myga-Piatek U., Solon J., 2015: 
 Typologia aktualnych krajobrazów Polski,  Przegląd Geograficzny, T. 87, 3, s. 377-408 

Plit F., 2011: Krajobraz kulturowy, czym jest – uzupełnione UMP  

 

 zestaw obiektów fizycznych (treść krajobrazu, 
układ – struktura, tekstura, kompozycja) 

 
 system powiązanych ze sobą procesów 

integrujących obiekty fizyczne  
 
 
 zbiór bodźców, oddziaływujących na różne zmysły 

użytkownika; zestaw widoków i panoram o 
określonych wartościach estetycznych,  
(wiek widoku) 

 
 zbiór wartości (potencjałów) przyrodniczych, 

społecznych, ekonomicznych, materialnych, 
duchowych, historycznych, fizjonomicznych, 
estetycznych, symbolicznych i innych  
 

 
 system świadczący rzeczywiste 

i potencjalne usługi (świadczenia) dla różnych grup 
użytkowników (funkcje krajobrazu). 

  

Nurt materialny 

Nurt estetyczny 

Nurt 
semiotyczny 

Nurt utylitarny 



Podejście 
materialne 

Podejście 

aksjologiczne  

Podejście 
fenomenologiczna 

Podejście 

ontologiczne  

Podejście 

semantyczne 

Źródło: U. Myga-Piątek, Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni , Studia Geohistorica • Nr 03. 2015 

Przykłady podejść badawczych 
Możliwość zastosowań do planowania przestrzennego 

Ochrona, kształtowanie, 
projektowanie, użytkowanie 

„przez i dla”  ludzi 

fot. U. Myga-Piątek 



Wybrane modele badawcze krajobrazu kulturowego 

• Model morfologii krajobrazu 

• Model genetyczno-ewolucyjny 

• Model analizy czynnikowej 

• Model analizy regionalnej (biografia krajobrazu)  
„studia przypadku” 

• Model analizy wartości 

• Model stratygrafii krajobrazu 

MODEL - system założeń (podejść, 
metod) badawczych, pojęć 
(terminologii) i zależności między 
nimi pozwalający opisać 
(interpretować) w przybliżony 
sposób jakiś aspekt rzeczywistości 

Źródło: U. Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, 2012  



• Badania nad morfologią krajobrazu - strukturą materialną – zestaw fizycznych obiektów i ich 
wzajemnych układów (struktur przestrzennych) jako form statycznego, realnego bytu.  

• „Zapisane” i utrwalone w krajobrazie obiekty - relikty i endemity przestrzenne, „zabytki” w wyraźny 
sposób organizujące przestrzeń, tym samym stanowiąc osnowę krajobrazu.  

• Interpretacja badawcza polega na odkryciu i rozczytaniu „zahibernowanych” układów 
przestrzennych (wsi, miasteczek, struktury urbanistycznej, tekstury pól i miedz, układów drogowych 
itp.), pochodzących z dawnych czasów, często otoczonych miejscami z czasów późniejszych  

• Badania antropogeografii i geografii historycznej, archeologii krajobrazu, (w przyrodniczym aspekcie 
ekologii krajobrazu i geografii kompleksowej).  

• Metody ewolucyjne i genetyczne - szczegółowe wydatowanie obiektów oraz miejsc nadal 
użytkowanych, według konkretnego wzorca historycznego a także ich chronologiczne opisanie.  

• Kryteriami oceny jest: 
  dawność (liczona wiekiem  bezwzględnym i względnym – wykształcenie się określonej formy  
      przestrzennej), 
  historyczność (ustalenie związku danego obiektu/miejsca z przeszłymi wydarzeniami  
    (istotnymi z punktu widzenia historii lokalnej, regionalnej, krajowej..)  
  autentyczność (skład substancjalny obiektu/miejsca) 

• Mierzalność oceny  

Podejście materialne   



Źródło: 1933 – Wojskowa Mapa Topograficzna, Katowice, 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny – Warszawa, opracowano na podstawie 1:25 000 z 
1931, w roku 1932-33;  1936 – GroÐblatt nr. 118, 1:100 000, Gleiwitz; 1941 Topographische Karte 5581, Siewierz,  
1:25 000, na podstawie Wojskowego Instytutu Geograficznego – Warszawa 1931;  1942 Topographische Karte 5681, Dabrowa Gornicza, 1:25 000, na 
podstawie Wojskowego Instytutu Geograficznego – Warszawa 1931 Compilate from map Poland WIG, or German General Staff – 1938; 1944 Mapa 
Topograficzna, Sosnowiec, 1:100 000, Army Map Service. U.S. Army Washington D.C. 1944; 1982 Wojskowa Mapa Topograficzna, 1:50 000, Uk. wspł. 
1942, wyd. 1986 r., stan na 1982 r. 

  
 



Wszystkie badania i prace z zakresu: „Struktura...”;   

wszystkie obiekty antropogeniczne 
ANTROPOSFERA 

„Uwarunkowania .....” 
 

Źródło: U. Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, 2012  

 



Uproszczony związek analizy 
czynnikowej i regionalnej  
(„biografii krajobrazu”) 

Źródło: U. Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, 2012  
 



• Interpretacje w kontekście przechowywania informacji  
o istocie krajobrazu, jego własnościach, przyczynowości 
(czynnikach, bodźcach), właściwościach (cechach szczególnych, 
wyróżnikach, cechach unikatowych) 

• Badania nad odtwarzaniem historii krajobrazu ujmowanej jako 
zjawisko dynamiczne, w której zapisane są  prawa i zasady kreacji 
krajobrazu.  

• Metoda oceny - szczegółowa inwentaryzacja obiektów/miejsc 
oceniana i wartościowana przez różnorodność krajobrazu - 
świadczy o wielokrotności przemian przestrzennych, często 
zachodzących dynamicznie, mało trwałych i szybkozmiennych.  

Podejście ontologiczne 



 

• Odtwarzanie informacji o zjawiskach (wydarzeniach, zajściach, zdarzeniach, także 
ekstremalnych w sensie przyrodniczym i kulturowym), m.in. zjawiskowość przestrzeni, 
wpisana w biografię krajobrazu. 

• Interpretacja zdarzeń epizodycznych, „wmontowanych” w historię długiego trwania 
(krajobrazy ulotne, efemeryczne, okresowe (sezonowe), zmienne ewolucyjnie, zmienne rewolucyjnie, względnie 
trwałe (rodzime), nietrwałe (inwazyjne). 

 

• Metoda fenomenologiczna - opis i ogląd tego, co bezpośrednio jest dane. Podejście 
praktykowane przez estetykę, filozofię.  

 

• Kryteria oceny krajobrazu - cechy jak piękno, malowniczość, harmonia, wzniosłość, 
połączone w tej ocenie z kryteriami: dawność, historyczność i autentyczność; 

• STYL, KANON KRAJOBRAZU  (m.in. Zbigniew Myczkowski, Tadeusz J. Chmielewski) 

 

Podejście 
fenomenologiczne  



• Interpretacja przechowywanych utrwalonych znaczeń (krajobrazy 
symboliczne, semiotyka przestrzeni).  

• „Rozczytanie” dawnych i współczesnych form  
i funkcji krajobrazu.  

• Analiza cech, które nie występują bezpośrednio (materialnie, fizjonomicznie), 
ale te, które ilustrują głębszy poziom znaczenia treści krajobrazu 
(indywidualizm, relatywizm).  

• Krajobraz jako komunikat (sacrum krajobrazu –hierofania  -„wyspowa” 
organizowanie przestrzeni i nadawanie znaczeń „święte”; genius loci – duch 
miejsca, siła kształtująca wyjątkowość regionu (tożsamość miejsca).  

• Miejsce wyróżnione, niezwykłe, znaczące - geografia humanistyczna, architektura 
krajobrazu: Christian Norbegra-Schulz,  Krystyna Dąbrowska-Budziło i  Agata Zachariasz. 

 
Podejście semantyczne 
 



Tożsamość - kryterium oceny „pojemności” krajobrazu 
- trwała identyfikacja danej społeczności z określonym 
układem przyrodniczo-kulturowym (zespołem składników 
materialnych krajobrazu, niematerialnych wartości, 
obecnych na danym obszarze obiektów oraz idei, 
przekonań, poglądów, zwyczajów i obyczajów) oraz  
z danym systemem aksjologicznym i normatywnym. 

 

Nawarstwianie (sedymentacja)  wartości - tradycja, tożsamość, swojskość, 

genius loci, sacrum  

 

Tożsamość krajobrazu identyfikuje i odróżnia regiony od siebie 
Oznacza występowanie wielu wyróżników krajobrazu (landmarks), jednoznacznie 

identyfikują dany obszar, [krajobraz niepowtarzalny – unikatowy]  

Podejście aksjologiczne  

Z. Myczkowski, 2003 r. Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce 
A. Kułak i T. J. Chmielewski: 2012:  Atlas tożsamości krajobrazu lokalnego jako forma zintegrowanego zapisu cech zespołu wnętrz 

krajobrazowych.  
K. Pukowiec-Kurda, 2017: Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, maszynopis 
pracy doktorskiej WNoZ UŚ 
 



• Tradycja -  wyraz pamięci aksjologicznej krajobrazu wynika z obecności w przestrzeni 
kultywowanych wartości (zachowania, wierzenia,  zwyczaje, obyczajów) danej 
zbiorowości zamieszkującej obszar/krajobraz.  

• Tradycje społeczne zostają odwzorowane w przestrzeni (trwale lub okresowo), są 
pielęgnowanie, podlegają ochronie, są nośnikiem pamięci (zniszczenie tego nośnika 
skutkuje utratą pamięci materialnej).  

• Przekazywane z pokolenia na pokolenie wartość lub idea, szanowanego jako rodzaj 
dziedzictwa kulturowego (sprzyja ochronie).  

• Przykłady: regionalne wzory budownictwa, architektura, detal stylistyczny, sposoby 
użytkowania ziemi, tradycje niematerialne (np. obrzędy, zwyczaje,) przekładające się na 
charakter krajobrazu.  

• Związek z tzw. krajobrazami zmiennymi - okresowymi lub ulotnymi. Z pojęciem tym 
związany jest tzw. krajobrazowy kanon miejsca – rozumiany jako charakterystyczny 
 i właściwy dla danego regionu (krajobrazu) zespół cech określających jego formę, 
decydujący o jego wyrazie i mający swoją aktualną lub udokumentowaną źródłowo 
postać.   

• Podejście aksjologiczne można uznać za warunek do „odtwarzania – przypominania” 
zapisu wartości przestrzeni (antropologia kulturowa, socjologia, psychologia, architektura 
krajobrazu – m.in. Krystyna Pawłowska, Agata Zachariasz, Zbigniew Myczkowski;  
T.J Chmielewski (styl krajobrazu) 

Źródło: U. Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, 2012  
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