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Lednicki krajobraz pamięci historią opisany1

Interdyscyplinarny potencjał tkwiący w idei krajobrazu kulturowego 
nie tylko pozwala poddać to pojęcie badaniom prowadzonym z wielu 
różnych perspektyw, na jakie otwierają się zainteresowane nim dyscy-
pliny, ale też ukazuje bogactwo problemów, które objawiają się przy 
próbie całościowej analizy krajobrazu jako zjawiska przejawiającego 
się w  konkretnej kulturowej, społecznej i  geograficznej przestrzeni. 
Trudno myśleć o lepszej sposobności spotkania badań antropologicz-
nych z  geograficznymi, przyrodniczych z  historycznymi, regional-
nych z  estetyką czy kartograficznych z  analizą archiwalnych kronik 
szkolnych. Studia nad krajobrazem kulturowym określonego regionu, 
historia ludzi, których życie wpisuje się w tamtejsze dzieje, współtwo-
rząc „małe narracje” oplecione przypowieściami, podaniami i  lokal-
nymi legendami, świadectwa materialne i  niematerialne stanowiące 
o  kulturowym bogactwie, wszystko to pozwala wyjść poza wartości 
deskryptywne w  stronę analizy i  interpretacji zjawisk, które mogły-
by pozostać niezauważone w innej, szerszej perspektywie. To obszar 
badawczy zdecydowanie wykraczający poza rozważania teoretycz-
ne, a  raczej stanowiący ich uzasadnienie, skoro kieruje się w  stronę 

„rekonstrukcji” o  znamionach historycznych, a  przecież pozostającej 
w czasie teraźniejszym i obcującej z krajobrazem aktualnym.

Każdy krajobraz kulturowy składa się z  tego, co jawne i niejawne, co 
ogólne i partykularne, z wielkich i małych opowieści. Z perspektywy ba-
dań regionalnych krajobraz kulturowy jest przestrzenią ugruntowania i bu-

1   Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w  latach 2016–
2019; projekt „Kulturowe studia krajobrazowe” nr 0059/NPRH4/H2b/83/2016.
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dowania poczucia tożsamości kulturowej, z perspektywy memory studies2 
pozwala określić rolę pamięci w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego. 
I właśnie dyskusje nad pamięcią kulturową pozwalają zapytać, jakie miej-
sce w tym dyskursie zajmuje krajobraz, przy uwzględnieniu, że w widokach, 
z którymi estetycznie obcujemy zawiera się również to, co określamy mia-
nem krajobrazu kulturowego i historycznego. W tym kontekście pytanie 
o pamięć w krajobrazie jest formą kroczenia po śladach, z których odczy-
tujemy to, co zagubiła pamięć ludzka: to przywołanie tego, co uległo zapo-
mnieniu.

Odwołując się do Jana Assmanna należy uznać, że krajobraz może 
stać się ramą pamięci utrwalonej w  symbolach i  artefaktach, które 
kształtują i  umacniają tożsamość zbiorową. Pojawia się tu jednak wy-
móg oznacznika, który jednoznacznie krajobraz identyfikuje. Z tej per-
spektywy krajobraz wiążąc się z genius loci może nabrać kulturowego 
znaczenia przez przypisanie mu wartości dodatkowych, choćby reli-
gijnych, które nadają mu pogłębiony sens, wpisujący go jednoznacznie 
w przestrzeń kulturową. Konstatacje te mieszczą się w obszarze badań 
nad krajobrazem podejmowanych z  perspektywy tożsamości kultu-
rowej, które od dziewiętnastego wieku towarzyszyły refleksji etnogra-
ficznej, historycznej i  geograficznej, stając się istotnym przyczynkiem 
do podkreślenia wagi pamięci zbiorowej w  kształtowaniu tożsamości 
lokalnej i  wpływając na romantyczne koncepcje i  kształt państwa na-
rodowego. Wówczas krajobrazy były szczególnie cenione ze względu na 
przypisywane im ważne znaczenie w budowaniu narodu i kształtowa-

2   Główny nurt refleksji dotyczącej idei miejsca pamięci wyznaczyły badania 
Pierre’a Nory, jakkolwiek ich nie wyczerpują, bowiem problem pamięci, przybie-
rający charakter memory studies był przedmiotem analizy wielu badaczy, wśród 
których z całą pewnością wymienić należy Maurice’a Halbwachsa i nawiązujące-
go do niego Paula Connertona, Paula Ricouera oraz Jana i  Aleidy Assmannów. 
Włączyć w ten zakres problemowy należy również studia nad pojęciem miejsca 
począwszy od Edwarda Relpha po Marca Augé. Pomimo rysujących się różnic 
między stanowiskami tych badaczy, wspólne jest im przekonanie o  społecznie 
konstytuującej się pamięci kulturowej, która stoi u podstaw idei i ideologii miejsc 
pamięci, historycznie, kulturowo, społecznie i religijnie usankcjonowanych.
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niu jego kultury3. Kluczowe dla tych badań były (i wciąż są) ikoniczne 
obrazy przyrody i topografii postrzegane jako wizualny wyraz związ-
ków między daną społecznością lub narodem a zamieszkiwanym te-
rytorium, czego przykład daje europejska literatura i malarstwo od 
czasu romantyzmu. Oczywistym przykładem są geograficzne prze-
strzenie wyróżniające się ukształtowaniem terenu, jego różnorodnoś-
cią i wyjątkowością (np. góry, pojezierza), ale przecież nawet w krajo-
brazie, który wydaje się monotonny i niezróżnicowany, kryć się mogą 
wartości, które ujawniają się dopiero przy bliższym wglądzie.

Z  tej perspektywy krajobraz pamięci to, z  jednej strony, prze-
strzeń, w  której człowiek próbuje upamiętnić siebie i  swoje dzieło 
za pośrednictwem różnego rodzaju materialnych, artefaktualnych 
świadectw własnej aktywności, oznaczając dane miejsca jako waż-
ne historycznie lub kulturowo. W ten sposób funkcjonują wszystkie 
przestrzenie o historycznej i kulturowej ważności, najczęściej zwią-
zane z określonym kultem lub rytuałem, ze znaczącą datą, historycz-
ną postacią lub odkryciem o przełomowej roli. Warto tu przywołać 
przekonanie Paula Ricoeura, iż pamięć to kwestia naszego długu 
wobec uprzednich i następujących po nas pokoleń: „Jesteśmy dłużni 
wobec tych, którzy nas poprzedzali w tym, czym jesteśmy. Obowią-
zek pamiętania nie ogranicza się do pilnowania materialnego śladu, 
pisemnego i  innego, minionych faktów, lecz podtrzymuje poczucie 
bycia zobowiązanym względem tych innych, o których dalej powie-
my, że ich już nie ma, choć byli. Spłacanie długu, lecz zarazem – po-
wiedzielibyśmy – inwentaryzacja spadku”4. Krajobraz, który przejął 
na siebie rolę medium pamięci, przejmuje rolę inwentaryzatora w sy-
tuacji, gdy pamięć jednostkowa ani społeczna nie sięga pozostawio-
nych śladów.

3   P.  Claval, Przemiany koncepcji dziedzictwa i  krajobrazu, tłum. P.  Jakubczyk, 
w: Krajobrazy. Antologia tekstów, pod red. B. Frydryczak, D. Angutek, PTPN, Po-
znań 2014, s. 335–344.

4   P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przekł. J. Margański, Universitas, Kra-
ków 2006, s. 118.
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Przeobrażanie krajobrazu w  środowisko pamięci to proces, który 
rozwija się etapami: od wspomnienia-obrazu do śladu jako wskazówki. 
O  ile obraz może być uznany za formę zapośredniczenia między kra-
jobrazem a wspomnieniem, o tyle ślad w krajobrazie staje się medium, 
przez które przemawia pamięć… lub zapomnienie. Dlatego w pytaniu 
o pamięć krajobrazu nie chodzi o symboliczne umiejscowienie pamię-
ci, ale o miejsce w sensie topograficznym, które zawiera w sobie ślady 
wskazujące na możliwość użycia pamięci lub zapomnienia. Jak zauważa 
Pierre Nora, wspomnienie i  pamięć „działają” dopóty, dopóki można 
odtworzyć niekomunikowalne doświadczenie. Ono znika wraz z tymi, 
których jest udziałem. Wówczas w miejsce pamięci zjawia się zapomnie-
nie. Ta dialektyka, charakterystyczna dla krajobrazu, w  sposób szcze-
gólny obecna jest na Lednicy.

1. Lednica jako miejsce pamięci
Lednicki Park Krajobrazowy został powołany w 1988 roku jako obszar 
chroniony nie z powodu nadzwyczajnych walorów przyrodniczych, ale 
przez wzgląd na świadectwa historyczne w tym rejonie5, dla zachowania 
oraz pielęgnacji historycznego i kulturowego dziedzictwa okolic jeziora 
Lednicy, w szczególności Ostrowa Lednickiego, wyspy na jeziorze, na 
której znajdują się bezcenne relikty grodu monarszego i  architektury 
z  czasów wczesnopiastowskich. Archeologiczne odkrycia architektu-
ry pałacu i  kaplicy pałacowej, basenów chrzcielnych w  tejże, kościoła 
grodowego, wałów obronnych, pozostałości po zatopionych w jeziorze 
wczesnośredniowiecznych mostach, pozwalają wiązać to miejsce z po-
czątkami państwa polskiego i jedną z najwcześniejszych rezydencjonal-
nych siedzib Piastów: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W uznaniu dla 
tego dziedzictwa i dla podtrzymania ciągłości historycznej i kulturowej 
w 1994 roku zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wyspa 
i jej zabytki uznane zostały za Pomnik Historii.

5   Z. Kurnatowska, Zasoby kulturowe w Lednickim Parku Krajobrazowym i problem 
ich zabezpieczenia, „Studia Lednickie” IV, Poznań–Lednica 1996, s. 39.
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Trudno przecenić ważność tego miejsca z perspektywy historycznej 
i kulturowej, biorąc pod uwagę domniemania, że tu właśnie odbył się 
w 966 roku chrzest Mieszka I, symboliczny chrzest Polski, co oznacza, 
że tu bierze swój początek mit założycielski Polski chrześcijańskiej i eu-
ropejskiej zarazem. Potwierdzeniem tego może być drugie ważne wyda-
rzenie dla tego miejsca: pielgrzymka Ottona III do grobu św. Wojciecha 
i  jego prawdopodobny postój na Lednicy w pałacu rezydencjonalnym 
Bolesława Chrobrego w 1000 roku, skąd obaj monarchowie mieli boso 

1. Ostrów Lednicki. Palatium z kaplicą pałacową (fot. autor).
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po „szkarłatnych sukniach” pielgrzymować do grobu św. Wojciecha. 
Wydarzenia te stanowią rodzaj punktu zerowego w historii6, wprowa-
dzając, wbrew świadectwom słowiańskim, granicę między pogańską 
a chrześcijańską społecznością i zrywając ciągłość kulturową zamiesz-
kującej te ziemie społeczności.

Gdyby zatem próbować określić rangę i  znaczenie Ostrowa Ledni-
ckiego dla historii Polski, to należałoby ustawić go w jednym szeregu 
z Wawelem i Pałacem Królewskim w Warszawie, nie wspominając ów-
czesnej równorzędności Lednicy wobec Poznania i Gniezna. Wskazań 
historycznych i ich świadectw, pozwalających ująć obszar rozciągający 
się w  najbliższej okolicy Jeziora Lednickiego (obecnie określony gra-
nicami Lednickiego Parku Krajobrazowego) jako miejsce pamięci jest 
wystarczająco dużo. W  przeciwieństwie do Ostrowa Lednickiego, tej 
samej rangi nie posiada park krajobrazowy, chociaż i on obfituje w licz-
ne świadectwa archeologiczne i  historyczne7. W  zestawieniu Ostrowa 
Lednickiego z okolicami jeziora Lednica widać wyraźnie niewspółmier-
ność, która wagę przechyla na korzyść wyspy z jej zabytkami, co wydaje 
się oczywiste przynajmniej z przyczyn instytucjonalnych. Biorąc jednak 
pod uwagę to, że również okolice jeziora obfitują w wielość miejsc zna-
czących, którym należy się forma upamiętnienia, warto zapytać o istotę 
pamięci kulturowej i związanej z tą ideą koncepcją miejsca pamięci.

Z  perspektywy „instytucjonalnego” potwierdzenia rangi miejsca, 
bez wątpienia Ostrów Lednicki i  zgromadzone na nim zabytki moż-
na określić miejscem pamięci zarówno w  sensie symbolicznym, czyli 
nadanym temu pojęciu przez Norę, jak i  topograficznym, wyznaczo-
nym granicami wyspy. Czy okolicom wyspy, które były symbolicznym 
świadkiem i  uczestnikiem ówczesnych wydarzeń, przez wieki okre-
ślających ich tożsamość, można przypisać to samo miano? W pytaniu 

6   „Czyż zwłaszcza wydarzenia i akty założycielskie, zazwyczaj umieszczane w cza-
sie odległym, nie są powiązane z czasem kalendarza, szczególnie gdy ten wyznacza 
punkt zerowy oficjalnego systemu datowania?” (P. Ricoeur, dz. cyt., s. 62).

7   Z. Kurnatowska, Zasoby kulturowe w Lednickim Parku Krajobrazowym, dz. cyt., 
s. 40.
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tym kryje się wątpliwość, a równocześnie sugestia, że być może tereny 
otaczające jezioro powinny zostać inaczej skategoryzowane, jeżeli po-
dejdziemy do nich jako do okolicy właśnie, a nie miejsca jako takiego. 
Dla tego typu przestrzeni zaproponować można określenie „środowisko 
pamięci”, które skądinąd w refleksji Nory również się pojawia (milieu 
de mémoire)8, jakkolwiek Nora go nie definiuje. I rzeczywiście, z tej per-
spektywy Lednica jawi się raczej jako krajobraz/środowisko pamięci, 
w którym zawiera się to co jawne i to co ukryte, i w którym wyraża się 
ciągłość czasowa, jakiej w żaden inny sposób nie sposób wykazać.

Jako miejsce pamięci Lednica i otaczający ją krajobraz odnosi się do 
swojego historycznego momentu, jako krajobraz pamięci odwołuje się 
do wszystkich procesów, które przyczyniły się do tego, że okolica po-
siada niewątpliwie strukturę palimpsestu z wyraźnie układającymi się 
symbolicznymi warstwami stratyfikacyjnymi, które szczególnie czy-
telne stają się w  warstwach archeologicznych. To krajobraz obfitujący 
w archeologiczne rudymenty i  ślady działań odległych przodków, jak-
kolwiek ujawniające się jedynie w krajobrazie. To właśnie krajobraz kul-
turowy tej okolicy nosi w sobie ślady przeszłości, które niejednokrotnie 
widoczne są obecnie tylko w  jego topografii, bowiem do nich pamięć 
ludzka – pamięć indywidualna i zbiorowa – już nie sięga. Można, jak 
to czynią archeologowie, odkrywać kolejne warstwy ziemi, co z jednej 
strony pozwala o krajobrazie myśleć jako procesie, z drugiej natomiast 
oznacza wyjście poza topografię i  poza krajobraz w  kierunku dziejo-
wych świadectw człowieka.

W  tych ramach ukierunkowanie pytań na „miejsce pamięci” oraz 
„krajobraz pamięci” pozwala spojrzeć na podejmowane przeze mnie za-
gadnienie z nieco szerszej perspektywy, w której idea miejsca pamięci 
może przybrać charakter pytania o pamięć miejsca, co oznacza odejście 
od pamięci podmiotowej i upodmiotowienie krajobrazu. W tym sensie 
Lednica jako krajobraz kulturowy jest świadectwem dziejowej roli czło-

8   P.  Nora, Między pamięcią i  historią: Les lieux de Mémoire, w:  „Tytuł Roboczy: 
Archiwum nr 2”, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2009.


