
 

 

WPŁYW CZYNNIKÓW POLITYCZNYCH, RELIGIJNYCH I KULTUROWYCH 

ORAZ KLĘSK ELEMENTARNYCH NA KSZTAŁTOWANIE               

PRZESTRZENI EFEMERYCZNEJ 

 

Wiek XXI przyniósł niezwykłą dynamikę różnorodnych zjawisk zachodzących w przestrzeni 

geograficznej naszego Globu. Zarówno nadchodzące, dziejące się i jak i ulegające 

nieustannemu przemijaniu umowne „tu i teraz”, którego jesteśmy częścią i które aktywnie 

bądź pasywnie współtworzymy, rozgrywa się w tej przestrzeni.  

Część tej przestrzeni postrzegana z perspektywy średniej długości trwania ludzkiego 

życia, jest stała i stabilna, jak kontynenty, albo wzniesione przed wiekami budowle; 

powtarzalna, jak krajobraz obserwowany o różnych porach roku; pozostająca w procesie 

przemian, jak rozrastające się w ciągu dekad miasta. Często jednak przestrzeń jest kreowana i 

dekonstruowana w bardzo krótkim czasie, a szybka dezaktualizacja przydawanych jej 

przymiotów nie pozwala na ukonstytuowanie się czegoś, co moglibyśmy określić w kategorii 

„miejsc” obdarzonych swoistym genius loci.  

Krótkotrwałość i przemijalność, jako immanentne cechy efemeryczności, w sposób 

intrygujący rezonują w otaczającej nas rzeczywistości na kanwie różnorodnych wydarzeń, 

procesów, zjawisk przyrodniczych, za sprawą osób, rzeczy, społeczności, grup religijnych, 

etnicznych itd.  

W dobie Geografii niepewności warto się zastanowić, czym charakteryzuje się 

tymczasowość współcześnie identyfikowana w przestrzeni geograficznej? Jakie znaczenie ma 

funkcjonująca efemerycznie przestrzeń? Jak na kreowanie rejestrowanej przez nas w 

krajobrazie przemijalności wpływają współczesne konflikty zbrojne i klęski elementarne? Jak 

na procesy i przemiany zachodzące w krajobrazie oraz na jego strukturę wpływają 

współtworzące go składowe, które posiadają charakter efemeryczny?  

Pojęcie „krajobrazu efemerycznego” pojawiło się w literaturze za sprawą Paula 

Brassleya (1998), który rozumiał pod nim te efemeryczne komponenty krajobrazu, określone 

też jako „efemerydy krajobrazu”, które zmieniają się zależnie od pór roku, pogody, wraz z 

biologicznymi fazami wzrostu roślin i upraw. Autor dowodził, że te dotychczas pomijane 

zmienne elementy krajobrazu, silnie kształtują sposób postrzegania otoczenia i jest on 

również zmienny, gdyż związany jest z efemerycznością tych elementów. W naukach rolnych 

dowiedziono, że zwiększenie intensywności upraw i wzrost częstotliwości występowania susz 

prowadzą to powstawania „efemerycznych ekosystemów” (Dalu, Wasserman, Dalu 2017). W 

przypadku obszarów zurbanizowanych pod pojęciem „krajobrazu efemerycznego” Ali 

Madanipour (2017) ujmował te elementy zagospodarowania przestrzeni miejskiej, które 

cechowały się krótkotrwałym bytem jak zabudowa miasteczek rozrywki, obiektów 

festiwalowych i tymczasowych parków. Podobnie Valdimir Mikadze (2015) jako 

efemeryczny krajobraz traktował nielegalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zielenią 

(jak np. popularne w Polsce dzikie ogródki działkowe). Jeszcze bardziej ulotne są formy 

określane przez Joannę Walker (2004) jako „architektura efemeryczna”, czyli różnorodne 

instalacje artystyczne, w tym formy ruchomego obrazu, nazwane „choreografią pustki”.  

Dynamika procesów przestrzennych sprawia jednak, że otaczające nas środowisko 

traci cechę stałości, niezmienności, tak jakby „film naszego życia” odtwarzano szybciej. 

Efemeryczne krajobrazy przekształcają się w „efemeryczne terytoria” (Manning 2003).  

Postawione powyżej pytania stanowią zaproszenie do dyskusji nad tym, co w 

przestrzeni ulotne i niepewne, nad tym co równie szybko pojawia się, jak i przemija, co nie 



 

 

znaczy, że nie stanowi w owym czasie integralnej i istotnej części naszego „tu i teraz”. 

Organizatorzy oczekują odpowiedzi na zadane pytania udzielanej przede wszystkim w 

oparciu o badania z zakresu geografii historycznej i politycznej, jakkolwiek również inne 

ujęcia postawionych kwestii będą mile widziane.  
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