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W 1997 r. wydano w Rosji w małym nakładzie (600 egz.) książkę podejmu
jącą  bardzo oryginalny temat -  geografię sztuki. Autor tego innowacyjnego opra
cowania znany jes t przeważnie ze swoich prac z lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych, kiedy wspólnie z W. S. Preobrażeńskim sformułował koncepcję 
terytorialnych systemów rekreacyjnych. N a początku lat dziewięćdziesiątych, 
J. Vedenin przeniósł się z Instytutu Geografii RAN w Moskwie do Instytutu 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Rosji, którego obecnie jes t dyrekto
rem. Instytut ten zajmuje się nie tylko badaniami, ale również kształceniem kad
ry dla regionów, a szczególnie dla zarządzania obszarami chronionymi.

Pragnąc przedstawić strukturę pracy uważam za przydatne podanie tytułów 
jej podstawowych rozdziałów i podrozdziałów:
I. Sztuka jako element krajobrazu kulturowego.

1. Pojęcie krajobrazu kulturowego.
2. Rozmieszczenie sztuki i jej miejsce w krajobrazie kulturowym.

II. Cechy struktury przestrzennej sztuki.
1. Typy twórczości artystycznej i ich stosunek do krajobrazu kulturowego.
2. Sztuka tradycyjna niezawodowa (amatorska).
3. Sztuka tradycyjna zawodowa.
4. Sztuka niekonwencjonalna (nietradycyjna):

a) stosowana,
b) aksjologiczna (na potrzeby wewnętrzne autorów, niestosowana).

III. Rola innowacji i tradycji w kształtowaniu struktury przestrzennej sztuki.
1. Sztuka a procesy rozwoju krajobrazu kulturowego.
2. Rola innowacji w kształtowaniu terytorialnych wspólnot sztuki.
3. W pływ tradycji na kształtowanie terytorialnych zespołów sztuki.
4. Zróżnicowania regionalne w kształtowaniu wspólnot (zespołów) teryto

rialnych sztuki.
IV. Główne czynniki kształtowania terytorialnych wspólnot i kompleksów sztuki.

1. Czynniki przyrodnicze.
2. Czynniki społeczno-kulturowe.

V. Doświadczenia geograficznej analizy sztuki.
1. Przestrzeń w rosyjskiej poezji.
2. Analiza zróżnicowania terytorialnego architektury Rosji w pierwszej po

łowie XVIII w.
3. Powstanie centrów sztuk pięknych w Rosji i ich wpływ na rozwój krajo

brazu kulturowego:
a) krajobraz kulturowy Rusi do końca XVII w.,



b) krajobraz kulturowy Rosji pierwszej połowy XVIII w.,
c) krajobraz kulturowy końca XVIII i początku XIX w.,
d) krajobraz kulturowy środka XIX i początku XX w.,

VI. Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego i geografii sztuki.
1. Współczesne i perspektywiczne problemy rozwoju krajobrazu kulturowego.
2. Proces tworzenia krajobrazów a sztuka.
3. Stosunek sztuki do innych procesów krajobrazotwórczych.
4. Ekologia sztuki.
Spis literatury obejmuje 151 pozycji, większość w języku rosyjskim w tym 

kilkanaście prac przetłumaczonych z angielskiego i francuskiego.
Autor stawia sobie za cel zbadanie możliwości podejścia geograficznego do 

wyjaśniania współzależności między sztuką a środowiskiem, dotąd nie trakto
wanych całościowo. Vedenin udowadnia swoją tezę posługując się m.in. nastę
pującymi argumentami:

-  geografia zawsze interesowała się obiektami sztuki w konkretnej prze
strzeni; cała historia geografii uczy nas, że przejawy sztuki są jed n ą  z charakte
rystycznych cech przestrzeni społeczno-ekonomicznej;

-  sztuka, jak i inne sfery ludzkiej działalności, odznacza się nierównomier
nym rozmieszczeniem;

-  wszystkie formy sztuki odznaczają się specyficznym wymiarem prze
strzennym („swoją geografią”), są one bowiem w różny sposób uzależnione od 
środowiska przyrodniczego i społecznego;

-  związki sztuki z przyrodą nie są zawsze jednoznaczne, ale zawsze są lo
giczne, podlegające pewnym regułom; autor pisze, że przestrzeń ziemska orga
nizuje kulturę, ze swej strony kultura organizuje przestrzeń (uważam to stwier
dzenie za truizm, który może być niebezpiecznie upraszczany do deterministycz
nych interpretacji -  M. B.);

-  związki sztuki z przestrzenią mogą być badane w ramach całokształtu 
kultury, ale również samodzielnie, bo sztuka zajmuje w każdym momencie okre
ślone miejsce w przestrzeni fizycznej; ona się przemieszcza, jej zasięg się roz
szerza lub kurczy, wchodzi w różne zależności i związki z innymi miejscowymi 
elementami krajobrazów naturalnych i kulturowych;

-z w iązk i sztuki z przestrzenią są  dynamiczne w czasie i przestrzeni; ogólnie 
podlegają one prawidłowościom rozprzestrzeniania się fal innowacyjnych -  
chciałbym tu dodać, że również i barier przeszkadzającycli dyfuzji wzorców 
sztuki, bo kultura i sztuka m ogą mieć także charakter bardzo konserwatywny 
(M. B.).

Zdaniem autora omawianej pracy prawidłowości charakteryzujące procesy 
lokalizacji i zmiany czasowo-przestrzenne przejawów sztuki, a także ich uzależ
nienia od szeroko pojętego środowiska stanowią przedmiot geografii sztuki.

Przedstawiana publikacja jes t novum  w literaturze rosyjskiej i jed n ą  z nie
wielu prac w skali światowej, które legitymują geografię jako naukę w ażną dla



zrozumienia sztuki. Praca jest bardzo dobrze osadzona metodologicznie, bo
wiem autor punktem wyjścia i zarazem płaszczyzną odniesienia analizy przeja
wów sztuki czyni krajobraz kulturowy, którego aparat pojęciowy jest dobrze 
rozwinięty w geografii człowieka. Obejmuje on elementy środowiska natural
nego mało zmienione lub zantropogenizowane, a także elementy stworzone 
przez człowieka. Vedenin korzysta z teoretycznych założeń krajobrazu kulturo
wego prezentowanych w klasycznych pracach T. de Chardena, O. Sauera, 
M. Jonesa, Huxley’a, Wernadskiego, Florenskiego i innych. Strukturę pionową 
krajobrazu kulturowego w rozumieniu Vedenina przedstawia załączony schemat:

Oprócz paradygmatu krajobrazu kulturowego przedstawiana publikacja 
opiera się na podejściu historycznym do powstania i terytorialnych zmian za
sięgu różnych typów i przejawów sztuki. Poza nielicznymi wyjątkami, dzieła 
sztuki nie są  dane na zawsze i nie tylko że zm ieniają się ich miejsca i zasięgi, ale 
przede wszystkim ulega zmianom ich interpretacja, zm ieniają się kanony po
strzegania piękna.

W artość m erytoryczną pracy niewątpliwie bardzo podnosi duże rozeznanie 
i własne badania jej autora prowadzone nad oryginalnymi cechami i rozmiesz
czeniem sztuki w Rosji. Szczególną uwagę autor zwraca na zależności sztuki od 
otoczenia materialnego w konkretnym środowisku przyrodniczym. W warun
kach krajobrazów mocno przez człowieka zmienionych, sztuka pozwala na od
tworzenie (i nawet stylizowane upiększenie) brakujących elementów natury.

Podając wyróżnione przez Jonesa siedem typów pojmowania krajobrazu 
kulturowego Vedenin uważa, że najlepiej oddaje ich treść i zarazem łączy kon
cepcja noosfery Wernadskiego. Dalej autor określa krajobraz kulturowy jako 
„całościow ą i przestrzennie zlokalizowaną jedność zjawisk przyrodniczych,



technicznych i społeczno-ekonomicznych, która powstała wskutek sprzężonego 
oddziaływania procesów przyrodniczych, artystyczno-intelektualnych oraz po
wszedniej działalności ludzkiej celem zabezpieczenia bytu i potrzeb społecz
nych” .

Za Huxley’em Vedenin przyjmuje podział kultury na mentyfakty (religia, 
język, folklor, tradycje ludowe, itd), socjofakty (więzy między ludźmi -  np. ro
dzina, struktura wieku i pici, wychowania dzieci i kształcenie, ustrój polityczny) 
oraz artefakty (ilustrujące związki ludzi z materialnym otoczeniem, narzędzia 
pracy, dom, odzież itd.), podkreślając ich nierozerwalność w otaczającej nas 
rzeczywistości.

Autor wprowadza pojęcie przestrzennego kompleksu kulturowo-przyrod
niczego, rozumiejąc przez nie zbiorowość wzajemnie uzupełniających się wspól
not kultury i przyrody, charakteryzującą się pionową morfostrukturą, obecnością 
intensywnego przenikania w ich nawarstwianiu oraz powiązaniami genetyczny
mi i terytorialnymi (poziomymi).

W iodącą rolę w tworzeniu krajobrazów kulturowych posiadają centra i śro
dowiska potencjału intelektualnego, takie jak  miasta, uniwersytety, klasztory, 
muzea, wsie z zachowanymi tradycjami itd.

Poszczególne typy, style i formy sztuki są kojarzone we wspólnotach tery
torialnych i w ten sposób pow stają terytorialne kompleksy sztuki.

Powstanie dzieła sztuki ilustruje załączony schemat:

Autor recenzowanej pracy zdaje sobie sprawę, że tworzenie sztuki i jej 
współdziałania w przestrzeni w dużym stopniu są uzależnione od jej odbioru 
społecznego, od „konsumpcji” sztuki, od popytu na je j dzieła, wpływu i kry
tycznej oceny. Niestety, ta strona „marketingowa” sztuki została przez autora 
zasygnalizowana tylko deklaratywnie. Może jednak dobrze się stało, że ten zbyt



mało zbadany kierunek (jeśli idzie o geografię — wręcz dziewiczy) nie został 
rozwinięty w omawianej pracy, mogło by to bowiem zmniejszyć jej integralność 
i charakter empiryczny będący mocnym punktem książki J. Vedenina.
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