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Wprowadzenie

Studia zebrane w przedstawianym Czytelnikowi tomie są owocem zain
teresowania przestrzenią niejako zwykłym „pojemnikiem”, w którym upły
wa życie człowieka, lecz jako podstawowym ontologicznym żywiołem, bez 
którego nasze bytowanie nie byłoby możliwe. Chodzi zatem najpierw o to, 
by — nim zajmiemy się tym czy innym konkretnym miejscem — odnowić 
poczucie wagi i znaczenia przestrzeni jako siły kształtującej emocjonalne 
i racjonalne sposoby konstruowania egzystencji. Bez wątpienia mamy ra
cję, gdy nasuwa się nam na myśl pojęcie „krajobraz”, ale szybko zdamy so
bie sprawę z tego, że sens przestrzeni, który chcemy przekazać, posługując 
się terminem „pejzaż”, niezależnie od tego, dokąd nas zaprowadzą nasze 
rozważania, bierze początek także w elemencie „a-naturalności”, poczuciu 
specyficznego braku w naturze, braku mobilizującego nas do podjęcia kom
pensujących działań. John Barrell w swej dawnej, lecz wciąż ważnej książ
ce o poezji Johna Clare’a, zauważając znaczenie malarstwa Nicolasa Pous- 
sina i Claude’a Lorraine’a dla ukształtowania się naszego sposobu myślenia 
i reprezentowania przestrzeni, pisze, że „[...] na tym wczesnym etapie two
rzenia się tej tradycji pejzażu [...] nie wchodziło w rachubę to, aby obraz 
przedstawiał jakieś miejsce, określoną dolinę inaczej, niż tylko w nader ogól
ny sposób; malarz malujący z natury czy poeta opisujący pole widzenia nie
chybnie w wysokim stopniu zmieniliby układ przedmiotów tak, aby zadowo
lić wymagania kompozycji całości”1. Tak jak Carl Sauer, myślimy „o pejzażu 

1 J. Barrell: The Idea of Landscape and the Sense of Place 1730—1840. An Approach to 
the Poetry of John Clare. Cambridge 1972, s. 11.
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(.landscape) jako o obszarze utworzonym z wyraźnego układu form zarów
no fizycznych, jak i kulturowych”2.

Eseje autorów związanych z Uniwersytetem L’Orientale w Neapolu 
i z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach podejmują tematykę pejzażu 
Kampanii, ze szczególnym miejscem, jakie zajmuje w nim Neapol, jako re
konesans i zapowiedź dalszych prac nad tematyką genius loci, którą rozu
miemy jako badanie sposobu zapisu i opisu przestrzeni będącej podstawo
wą sytuacją bytową człowieka, która nie tylko jest splotem historycznych, 
estetycznych, ekonomicznych czy politycznych okoliczności, określających 
nasze decyzje, ale którą także modyfikujemy swym działaniem. Owo sprzę
żenie zwrotne jest tym, co szczególnie interesujące w relacjach między czło
wiekiem a przestrzenią. Za słuszną uznajemy myśl Davida Wyatta, że ist
nieją dwie fazy lokalizowania się człowieka w przestrzeni: to, co w sposób 
zrozumiały zaczyna się od topografii, kończy się na historii jako na zapisie 
metod naszego zakotwiczania się w miejscu:

Aby kultura była umiejscowiona, musi ona jednocześnie być reakcją na pew
ne miejsce i zapisem owego reagowania. [...] „Ziemia” zaczyna się od gleby, 
pejzażu, terytorium, lecz przechodzi w pismo, historię, literaturę. Umiej
scawiamy się nie tylko poprzez samo miejsce, ale także poprzez językowy 
zapis naszego poczucia miejsca3.

W nadziei, że zebrane tutaj teksty będą sprzyjać refleksji nad podstawo
wym dla wszystkich zagadnieniem miejsca, w którym zamieszkujemy i któ
re współtworzymy naszym życiem, polecamy je uwadze Czytelnika.

2 C.O. Sauer: The Morphology of Landscape. In: Idem: Life and Land. Berkeley 1963, 
s. 321.

3 D. Wyatt: The Fali into Eden. Landscape and Imagination in California. Cambridge 
1986, s. 15.
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