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Abstract: This paper refers to styles of landscapes, which are co-created by human in specified ages and regions. 
Work also refers to the criteria for identifying the style of landscape, the need to protect it and principles of its formation.
The style of landscape is a reflection of intentional human activity in a particular environment and within the specified 
time. Therefore, Nature is the oldest source of inspiration and basic material for the style of landscape. Thus the style 
of landscape should be read through the appropriate nature and spatial context (continent, country, region).
Each of the relevant historical periods brings a new elements to the composition of landscape. The dominance of the 
cultural forms in the landscape, which come from a specific historical era, makes us talk about various historical cultural 
landscapes: landscape of medieval, Renaissance, baroque, romantic, industrial, etc. Therefore the style of landscape 
should be read through the appropriate temporal context (age) and the socio – cultural context as well (ethnic group, 
religious group, intellectual environment, etc.). 
However, when the forms representing different eras are mixed in a fairly confined space, usually gives the unpleasant 
effect of the disintegration of the style. So the formation of a particular style of landscape requires a long term vision 
of development for the area, respect for its natural and cultural heritage, systematic and determination of inhabitants. 
The essence of a specific style of landscape design is to expose (enhancement, enrichment) or giving qualities that 
are characteristic for: 

• a specific historical era; 
• appropriate physiographic and cultural region; 
• workshop of the artist – landscape designer; 
• the selected landscape interior that has a unique genius loci – ie, individual, unique features of the selected place, 

given by the landscape designer; How difficult is the task, is the fact that landscapes with such characteristics 
are extremely rare, but they are all the more valuable.
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Wprowadzenie

Pod pojęciem stylu rozumie się zazwyczaj zespół cech charakteryzujących jednorodność jakości 
artystycznych w dziele sztuki, w twórczości pewnego artysty, w działalności artystycznej jakiegoś okresu, 
względnie obszaru (Białostocki 1979). Mówimy więc o stylu w literaturze, sztukach plastycznych, muzyce, 
architekturze, sztuce ogrodowej, czy o stylu całych epok historycznych. Chmielewski i Śliwczyńska (2012) 
podkreślają, że powinniśmy mówić również o stylach krajobrazów współtworzonych przez człowieka 
w określonych epokach i regionach, o kryteriach identyfikacji stylu krajobrazu, o potrzebach jego ochrony 
i zasadach kształtowania. Na zagadnienie to zwracali już uwagę Janusz Bogdanowski, Maria Łuczyńska 
– Bruzda i Zygmunt Novák, pisząc o „stylu w kształtowaniu krajobrazu” (Bogdanowski i in. 1981) oraz 
o „krajobrazie stylowym”, kształtowanym zgodnie z „ładem gospodarczym” oraz „ładem estetycznym” 
(Bogdanowski 1998). 

Wraz ze zmianą miejsca zmienia się klimat, rzeźba terenu, roślinność, społeczności lokalne, mowa, 
stroje, architektura, sztuka. Elementy wytwarzane w tej samej epoce, w „takim samym stylu”, ulegają 
modyfikacjom wraz ze zmianą miejsca ich powstania. Mimo odwoływania się do określonych wzorców stylu 
epoki, wytwory ludzkich rąk powstające w różnych regionach ziemi, często wykazują istotne modyfikujące 
wpływy występujących na danym obszarze warunków środowiska przyrodniczego. Styl krajobrazu 
powinien być więc odczytywany poprzez odpowiedni kontekst przyrodniczo – przestrzenny (kontynent, 
kraj, region). Narodzinom stylów poszczególnych epok historycznych towarzyszyło zwykle sformułowanie 
pewnych założeń ideowych. Założenia te, kreujące nowe kierunki rozwoju kultury, były jednak jej integralną 
częścią i wyrastały ze specyfiki danego miejsca i czasu. Dlatego styl krajobrazu powinien być odczytywany 
także poprzez odpowiedni kontekst czasowy (epoka) i społeczno – kulturowy (grupa etniczna, wyznaniowa, 
środowisko intelektualne itp.) (Chmielewski 2012). 

Rola przyrodniczych uwarunkowań w kształtowaniu się stylu krajobrazu 

Od początku rozwoju cywilizacji działalność człowieka była silnie uwarunkowana charakterem 
środowiska przyrodniczego. Warunki klimatyczne, rzeźba terenu, zasoby wód, charakter gleb, dostępne 
surowce, charakter i zasoby szaty roślinnej i fauny, wreszcie fizjonomia krajobrazu – wszystkie te czynniki 
decydowały o wyborze miejsc osiedlania się oraz o sposobie i zakresie przekształceń, jakich w środowisku 
dokonywał człowiek, dostosowując je do swoich potrzeb. Warunki klimatyczne oraz dostępność materiałów 
budowlanych: drewna, gliny, czy kamienia, wpływały na charakter architektury; warunki klimatyczne 
i żyzność gleb – na charakter upraw, rzeźba terenu i stosunki wodne – na miejsce zakładania osad oraz 
na ich układ przestrzenny itp. 

Styl krajobrazu jest odzwierciedleniem celowej, przemyślanej działalności człowieka w określonym 
środowisku i w określonym czasie. Przyroda jest więc najstarszym źródłem inspiracji oraz podstawowym 
materialnym tworzywem stylu krajobrazu. Także współcześnie, gdy zdecydowana większość obszarów 
ziemi reprezentuje krajobrazy kulturowe, to zakres i charakter przekształceń środowiska naturalnego oraz 
ustanowione formy ochrony przyrody i krajobrazu, są odzwierciedleniem realizacji zamiarów człowieka, są 
jednym z atrybutów stylu krajobrazu.

Diagnozowanie stylu krajobrazu

Każda forma będąca dziełem człowieka, pochodzi z jakiegoś okresu historycznego. Dzieło tworzone 
jest zgodnie z duchem czasu, według panujących wówczas kanonów sztuki, architektury, kultury rolnej 
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itp. Wobec tego przedstawia cechy, kompozycję, styl, modę, która w tym okresie panowała. Zachodzi 
więc ważna relacja pomiędzy stylem, a ekspresją określonej epoki kulturowej. Styl (w sztuce, ubiorze, 
architekturze, urbanistyce, kompozycjach ogrodowych) jest więc odzwierciedleniem panujących w danej 
epoce kanonów piękna i atrakcyjności (Eco 2005). 

Każdy z okresów historycznych wnosi właściwe sobie nowe pierwiastki do kompozycji krajobrazowych. 
Dominacja w krajobrazie form kulturowych pochodzących z określonej epoki historycznej sprawia, 
że możemy mówić o różnych historycznych krajobrazach kulturowych: krajobrazie średniowiecznym, 
renesansowym, barokowym, romantycznym, industrialnym, itp. [Bogdanowski 1998]. 

Gdy jednak formy reprezentujące różne epoki są wymieszane na dość ograniczonej przestrzeni, daje to 
zazwyczaj przykry efekt dezintegracji stylu. Wykształcenie się określonego stylu krajobrazu wymaga więc 
długofalowej wizji rozwoju danego obszaru, poszanowania jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 
systematyczności i determinacji mieszkańców (Chmielewski 2012). 

Do podstawowych atrybutów stylu krajobrazu zaliczamy:
• charakter i skalę przekształceń środowiska naturalnego oraz zakres wykorzystywanie jego zasobów; 
• charakter form ukształtowania i pokrycia terenu tworzonych przez człowieka w określonej epoce, 

na tle regionalnych i lokalnych uwarunkowań naturalnych i kulturowych oraz charakter motywów 
najczęściej wykorzystywanych w działach tej epoki i tego regionu;

• materiały i techniki stosowane do wytwarzania tych form i motywów;
• kompozycję przestrzenną form tworzonych przez człowieka w krajobrazie danego regionu, charakter 

ich użytkowania oraz zakres i metody ich ochrony.

Antropogeniczne formy ukształtowania i pokrycia terenu
Każda epoka historyczna wytwarzała i – w mniejszym lub większym stopniu – pozostawiła po sobie 

specyficzne dla danego okresu rozwoju cywilizacji formy antropogenicznego ukształtowania i pokrycia 
terenu (Bogdanowski 1998, Koch 2005). 

Formami charakterystycznymi dla architektury okresu gotyku były strzeliste wieże katedr, mroczne 
wnętrza świątyń oświetlone smukłymi witrażami, baszty, mury i fosy obronnych zamków, zabudowa ciasno 
stłoczona w obrębie miejskich murów (Ryc. 1). Motywami roślinnymi charakterystycznymi dla tej epoki były 
m.in. białe lilie symbolizujące niewinność, czy gałązki cierniowe symbolizujące cierpienie. 

Miasta renesansowe wykroczyły poza ciasne ramy średniowiecznych fortyfikacji. Więcej w nich 
przestrzeni, światła, a w przemyślanej kompozycji przestrzennej funkcjonalność łączy się z pięknem 
krajobrazu. Jednym z wyznaczników nowego stylu w architekturze tego okresu były ozdobne attyki 
miejskich kamieniczek i podmiejskich willi (Ryc. 2).

Barok to między innymi regularność osiowych, geometrycznych układów urbanistycznych, okazałość 
i bogactwo sanktuariów religijnych ze świątyniami zwieńczonymi charakterystycznymi kopułami oraz 
wielka skala przestrzenna i przepych rezydencji parkowo – pałacowych (Ryc. 3). 

Formami charakterystycznymi dla parków epoki romantyzmu były m. in. wyspy na stawach, mosty, 
pawilony, sentymentalne ruiny, mogiły i drzewa o pokroju „płaczącym”, usytuowane w naturalistycznie 
kształtowanym krajobrazie. 
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Ryc. 1. Uliczka Ku Farze. Stare Miasto w Lublinie. 
Fig. 1. Ku Farze lain. Old Town in Lublin

Ryc. 2. Krajobraz renesansu – Rynek w Kazimierzu Dolnym. 
Fig. 2. Renaissance landscape – The main square in Kazimierz Dolny

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Ryc. 3. Bazylika NMP w Chełmie – centralny element barokowego założenia sakralno – parkowego.
Fig. 3. The Bessed Mother Basilica in Chełm – the main element of the baroque sacral – park complex. 

Ryc. 4. Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Fig. 4. Lublin Provincial Office building.

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Dla architektury, malarstwa i sztuki użytkowej okresu secesji charakterystyczne były motywy roślinne, 
odwzorowywane miękkimi, falistymi liniami (np. kwiaty irysów lub nasturcji) itp. (Chmielewski 2012).

Materiały i techniki
Zasadniczy wpływ na charakter antropogenicznych form krajobrazowych miał rozwój techniki. 

Oto zaledwie kilka charakterystycznych przykładów: w gotyku kamień budowlany zaczęła stopniowo 
zastępować cegła; w miastach renesansowych budownictwo murowane zaczęło przeważać nad 
drewnianym; zastosowanie betonu oraz konstrukcji stalowych i żelbetowych zrewolucjonizowało 
architekturę modernizmu (Ryc. 4). Wprowadzenie asfaltu jako nawierzchni w drogownictwie, istotnie 
zmieniło warunki rozwoju i komfort komunikacji (Chmielewski 2012). Wszystkie te zmiany miały także 
znaczący wpływ na fizjonomię krajobrazu.

Kompozycja przestrzenna 
Zespół antropogenicznych form pokrycia terenu, rozmieszczonych w sposób celowy na naturalnie 

ukształtowanym lub przekształconym przez człowieka podłożu, tworzy kompozycję krajobrazową. 
Termin kompozycja pochodzi od łacińskiego słowa compositio, tzn. zestawienie, łączenie. Jeden, 

oderwany od kontekstu element (obiekt) nie stanowi jeszcze kompozycji. Natomiast jeden element 
usytuowany na określonej, ograniczonej przestrzeni, a tym bardziej kilka elementów znajdujących się 
w bliskiej odległości, może już tworzyć kompozycję – choć nie musi. Elementem koniecznym do zaistnienia 
kompozycji jest świadome, przemyślane kształtowanie relacji między branymi pod uwagę obiektami oraz 
ich relacji z tłem, na którym zostają rozmieszczone. Kompozycję oceniamy jako pozytywną, jeśli wykonana 
jest w myśl zasad ładu i harmonii (zgodności lub kompatybilności materiałów, kształtów, technik, barw, 
stylów itp.). Gdy brak tych cech, układ jest źle skomponowany, lub zupełnie pozbawiony charakteru 
logicznej kompozycji (Bogdanowski 1976, Chmielewski i in. 2009).

Historycy sztuki oraz specjaliści z dziedziny layoutu, analizując kompozycję dzieł malarskich i grafiki 
użytkowej, wyróżniają m.in. następujące rodzaje kompozycji: otwarta, zamknięta, geometryczna, 
swobodna, symetryczna, niesymetryczna, linearna, abstrakcyjna, dynamiczna, statyczna, tonalna 
itp. (Zwolińska, Malicki 1974, Ambrose, Harris 2007). Z kolei historycy sztuki ogrodowej, wyróżniają 
kompozycje: geometryczne, naturalistyczne, mieszane, jedno- dwu- i wieloosiowe itp. (Majdecki 1978). 
Kompozycja rozległych systemów krajobrazowych jest jednak znacznie bardziej skomplikowana.

Na kompozycję krajobrazu decydujący wpływ wywierają:
• przyrodnicze uwarunkowania działalności ludzkiej, w tym klimat, podłoże geologiczne (wraz ze 

złożami surowców naturalnych), rzeźba terenu, wody, gleby oraz naturalna szata roślinna;
• historia i współczesny rozwój osadnictwa;
• struktura własności ziemi;
• charakter gospodarki rolnej i leśnej;
• system infrastruktury technicznej.
W zależności od rozległości terytorialnej analizowanego obszaru, można mówić o kompozycji: 

wielkoprzestrzennej (prowincje i makroregiony), mezoregionalnej, krajobrazu lokalnego oraz o kompozycji 
wnętrza krajobrazowego.

W odwzorowaniu dwuwymiarowym, podstawowym atrybutem kompozycji krajobrazu jest jego 
struktura przestrzenna. Generalną strukturę przestrzenną zagospodarowania rozległych obszarów (np. 
kraju) Malisz (1970) odwzorował w postaci modelu węzłowo-pasmowego, w którym węzły stanowiły 
ośrodki osadnicze, zaś pasma – łączące je ciągi infrastruktury technicznej. Kilkanaście lat później R. T. 
T. Forman i M. Gordon, wykorzystując m.in. założenia biogeograficznej teorii wysp (Mac Arthur, Wilson 
1967), opisali strukturę krajobrazu w postaci modelu płatów i korytarzy, rozmieszczonych na tle „matrix” 
(matrycy krajobrazowej), gdzie „płatami” były obszary o określonym sposobie pokrycia terenu (np. jeziora, 
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torfowiska, płaty leśne, rozłogi pól, płaty zwartej zabudowy), „korytarzami” zaś – trasy najczęstszego 
przemieszczania się organizmów żywych między płatami określonego typu (Forman, Gordon 1981, 1984). 
W l. 1986–1988 T. J. Chmielewski, poddając syntezie wyniki tych i szeregu kolejnych opracowań z zakresu 
ekologii krajobrazu i gospodarki przestrzennej, opracował strefowo – pasmowo – węzłowy model struktury 
i funkcjonowania systemów krajobrazowych, uwzględniający zarówno przyrodnicze, jak i antropogeniczne 
ich składowe (Chmielewski 1986, 1988). Później – jako istotny element procesu tworzenia takich modeli 
w skali regionalnej – wprowadził system przyrodniczych jednostek przestrzennych (jednostek przyrodniczo 
– krajobrazowych), które pojedynczo, lub w określonych zespołach terytorialnych, mogą tworzyć strefy, 
pasma i węzły regionalnego systemu krajobrazowego (Chmielewski, Solon 1996, Chmielewski 2001, 2006, 
2012, Sowińska, Chmielewski 2008). Analizując takie modele opracowane dla kilku regionów wybitnie 
cennych przyrodniczo, T.J. Chmielewski wykazał, że wieloprzestrzenny układ stref krajobrazowych może 
mieć charakter: 

• zespołu równoległych pasm (Kampinoski Park Narodowy; Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia); 
• układu dłoniastego {ośrodkowo-promienistego} (rejon Wigierskiego Parku Narodowego; Roztocze 

i Puszcza Solska z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w centrum); 
• układu mozaikowego (Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”) (Ryc. 5) (Chmielewski 2012).
Z kolei B. Żarska, analizując (w skali mezoregionalnej) strukturę przestrzenną 102 gmin wiejskich, 

położonych w krajobrazach nizin i wyżyn Polski, wyróżniła następujące modele ekologiczno – przestrzenne 
gmin: 

• osiowy;
• węzłowy;
• mozaikowy;
• złożony;
a także 3 modele przyrodniczych powiązań zewnętrznych gmin (Żarska 2006).
Zasadniczą rolę w kształtowaniu antropogenicznych składowych przestrzennej kompozycji krajobrazu 

wywierają ośrodki i układy osadnicze oraz łączący je system infrastruktury. Analizując geometrię miejskich 
układów osadniczych i ich zespołów (skala mezoregionalna i lokalna), B. Malisz wyróżnił następujące 
modele: punktowy (układ zwarty); liniowy; skrzyżowania prostych; rozsuniętego skrzyżowania prostych 
oraz model pierścieniowy (Ryc. 6) (Malisz 1981). Katalog ten należy współcześnie uzupełnić o kilka 
kolejnych modeli, m.in. o układy wielopierścieniowe, wieloośrodkowe oraz miasta dywanowe (Szymańska 
2007, Chmielewski 2012). Charakterystyczną cechą współczesnych miejskich układów osadniczych 
jest wielka dynamika ich wzrostu, połączonego z istotnymi zmianami struktury przestrzennej terenów 
otaczających (Chmielewski 2011).

Wśród głównych modeli tradycyjnych układów przestrzennych wsi (skala krajobrazu lokalnego), 
wyróżnia się natomiast: wieś okrągłą, okolnicę, owalnicę, ulicówkę, widlicę, wieś wielodrożną, łańcuchówkę, 
rzędówkę oraz tzw. „osiedle olenderskie” (Ryc. 7) (Czarnecki 2004). W ostatnich 2-3 dziesięcioleciach, 
wskutek rozwoju chaotycznej, rozpraszającej się w krajobrazie nowej zabudowy, te tradycyjne modele 
przestrzenne wsi stają się jednak coraz słabiej widoczne.
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Ryc. 5. Modele struktury przestrzennej krajobrazowych systemów ekologicznych: I – Kampinoskiego Parku 
Narodowego; II – Poleskiego Parku Narodowego. 
Oznaczenia: A. granice: 1 – granice fizjocenoz; B: strefy ekologiczne: 2 – z dominacją ekosystemów rzecznych, łąkowych i łęgowych; 3 – z dominacją 
ekosystemów łąkowo-bagiennych, lub łąkowo-torfowiskowych oraz stawów; 4 – z dominacją ekosystemów bagienno-olsowych; 5 – z dominacją 
ekosystemów jeziornych, torfowiskowych i borowych (gł. borów bagiennych i mieszanych wilgotnych); 6 – z dominacją ekosystemów borowych (na 
siedliskach od suchych do wilgotnych); 7 – z dominacją ekosystemów lasów liściastych i mieszanych; 8 – z dominacją agrocenoz i zabudowy wiejskiej; 
9 – z dominacją terenów zabudowanych; 10 – o strukturze mozaikowej; C: węzły ekologiczne: 11 – I rzędu (regionalne lub ważniejsze); 12 – II rzędu 
(lokalne); D: węzły antropogeniczne: 13 – I rzędu (regionalne lub ważniejsze); 14 – II rzędu (lokalne); E: bariery ekologiczne: 15 – główne liniowe bariery 
ekologiczne Opracował: T. J. Chmielewski 2012
Fig. 5. Models of the spatial structure of landscape ecological systems: I – Kampinos National Park; II – Polesie 
National Park. 
Legend: A: borders: 1 – borders of natural landscape units (physiocoenoses); B: ecological zones: 2 – dominated by river, meadow and riparian 
ecosystems; 3 – dominated by meadow-swamp or meadow-peat ecosystems; 4 – dominated by swamp-alder ecosystems; 5 – dominated by lake, peat 
and marshy coniferous forest ecosystems; 6 – dominated by pine forests, on habitats from dry to wet; 7 – dominated by leafy forests and mixed forests; 
8 – dominated by arable land and villages; 9 – dominated by urban areas; 10 – with mosaic structure; D: anthropogenic knots: 13 – I level (regional or 
more important); 14 – II level (local); E: ecological barriers: 15 – main linear ecological barriers. Elaborated by T. J. Chmielewski 2012
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Ryc. 6. Modele geometrii miejskich układów osadniczych (wg B. Malisza 1981, uzupełnione)
Fig. 6. Models of the Urban settlement system geometry (by B. Malisz 1981, supplemented)

Ryc. 7. Modele tradycyjnych układów przestrzennych wsi (wg W. Czarneckiego 2004)
Fig. 7. Models of traditional rural spatial systems (by W. Czarnecki 2004)
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Im mniejsza skala terytorialna analizowanego obszaru, tym – obok struktury przestrzennej (2D) – coraz 
większą rolę w ocenie kompozycji krajobrazu odgrywa jego trzeci wymiar: ukształtowanie powierzchni 
ziemi i kompozycja brył tworzących formy pokrycia terenu. W skali krajobrazu lokalnego oraz w skali 
wnętrza krajobrazowego, to właśnie wzajemne relacje trójwymiarowych form decydują o ocenie kompozycji 
krajobrazu.

Kompozycję krajobrazu lokalnego oraz wnętrza krajobrazowego odbieramy jako harmonijną, jeśli 
tworzące ją zespoły form ukształtowania i pokrycia terenu spełniają następujące warunki: 

• przemyślane pod względem estetycznym i symbolicznym nawiązanie antropogenicznych form 
pokrycia terenu do naturalnych form ukształtowania i pokrycia powierzchni ziemi (Ryc. 8);

Ryc. 8. Średniowieczna wieża obronna w Stołpiu, usytuowana na kredowym pagórze, z bijącymi u jego stóp źródłami.
Fig. 8. Medival defensive tover in Stołpie, located on the chalky hill, with founts on the foot.

• zgodność kształtów i harmonia proporcji;
• zgodność, lub kompatybilność materiałów (Ryc. 9);
• wyrazistość cech stylu epoki historycznej (Ryc. 10);
• tradycja stylu regionalnego i tożsamość miejsca (Ryc. 11);
• obecność rytmów form, osi i grup kompozycyjnych, dominant i akcentów; 
• dojrzałość kluczowych form kompozycyjnych;
• kompatybilność form i funkcji (Ryc. 9);
• harmonia barw (Bogdanowski 1976, Bogdanowski i in. 1981, Chmielewski 2012).

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Ryc. 9. Wieś letniskowa Męćmierz w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Drewniana, kryta strzechą chata, otoczona 
plecionym drewnianym płotem i drzewami, służąca jako dom letniskowy, znakomicie wkomponowuje się w krajobraz. 
Fig. 9. Męćmierz village in Kazimierz Landscape Park. Wooden hut with thatched roof and woven fence, excellently 
integrated with landscape.

Ryc. 10. Zespół pałacowo – parkowy w Radzyniu Podlaskim: przykład zachowania kanonu kształtowania krajobrazu 
rezydencji epoki baroku. 
Fig. 10. Palace and park complex in Radzyń Podlaski: the example of baroque landscape canon.

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. M. Koczkodaj / Photo: M. Koczkodaj
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Ryc. 11. Cerkiew w Holi (Polesie Lubelskie): Miejsce o niepowtarzalnym genius loci 
Fig. 11. The Orthodox Chuch in Hola (Polesie Lubelskie region): the place with unique genius loci

Wystarczy jednak, by choć jedna z form składających się na kompozycję krajobrazu lokalnego nie 
spełniała w/w warunków, by cały układ stracił atrybut harmonijności. Szczególnie negatywny efekt daje 
bezpośrednie zestawienie (kontakt) dwóch lub więcej dysharmonijnych form (Ryc. 12, 13).

Ryc. 12. Wieś Kopernia (Ponidzie). Zabytkowa XIX-wieczna kapliczka z kamienia pińczowskiego (tego samego, co 
sąsiedni budynek), pomalowana farbą olejną, otoczona betonowym malowanym ogrodzeniem z zardzewiałą furtką, 
zdominowana przez betonowy słup sieci energetycznej. 
Fig. 12. Kopernia village (Ponidzie region). Dysharmonic concrete elements by historical figure. 

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Ryc. 13. Wieś Kawęczyn (Roztocze). Tradycyjna drewniana chata w sąsiedztwie betonowego ogrodzenia, malowanego 
w sposób rażąco odbiegający od regionalnego kanonu.
Fig. 13. Kawęczyn village (Roztocze region). Concrete fence by traditional wooden hut.

Krajobrazy nieustannie się jednak zmieniają, zarówno pod wpływem naturalnych procesów przyrodniczych, 
jak też – w znacznie szybszym tempie – pod wpływem rozwoju cywilizacji (Palang i in. red. 2004).

Dlatego struktura problemowa pełnej diagnozy systemów krajobrazowych powinna obejmować 
następującą sekwencję zagadnień: ocenę zachodzących zmian (retrospekcję), inwentaryzację, ocenę 
aktualnych walorów, ocenę potencjałów, analizę konfliktów i zagrożeń oraz wytyczne do ochrony 
i kształtowania krajobrazu (Tabela 1) (Chmielewski 2001, uzupełnione).

Tabela 1. Struktura problemowa diagnozy systemów krajobrazowych
Table 1. Problematic structure of the landscape systems diagnosis

Zakres prac Sfera 
ekologiczna

Sfera społeczno – 
kulturowa

Sfera 
gospodarcza

Fizjonomia 
krajobrazu

Retrospekcja + + + +

Inwentaryzacja zasobów* + + + +

Waloryzacja zasobów + + + +

Ocena potencjałów + + + +

Analiza konfliktów i zagrożeń + + + +

Identyfikacja współczesnego kanonu 
miejsca +

Formułowanie wytycznych + + + +

* W tym delimitacja systemu jednostek przestrzennych

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Uwzględniając tą sekwencję, diagnozowanie stylu krajobrazu powinno obejmować w szczególności 
następujące zagadnienia:

W skali wielkoprzestrzennej: 
• Układ przestrzenny jednostek przyrodniczo-krajobrazowych;
• Ukształtowanie terenu oraz generalną strukturę użytkowania ziemi;
• Strukturę sieci osadniczej.
W skali mezoregionalnej:
• Charakterystyczne dla mezoregionu elementy dziedzictwa przyrody nieożywionej: ostańce, 

wychodnie skalne, ozy, wydmy, źródła, meandry, wąwozy itp. (Ryc. 14);
• Charakterystyczne dla mezoregionu, rodzime gatunki i zbiorowiska roślinne (Ryc. 15);
• Charakterystyczne cechy architektury regionalnej (Ryc. 16).

Ryc. 14. Wychodnia kryształów gipsu na Ponidziu. 
Fig. 14. Outcrop of gypsum crystals in Ponidzie region

Ryc. 15. Miłek wiosenny – charakterystyczna roślina muraw kserotermicznych Ponidzia. 
Fig. 15. Spring adonis – a characteristical plant of xerotermic turf in Ponidzie region 

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Ryc. 16. Trześcianka – jedna z trzech wsi „Krainy Otwartych Okiennic” na Podlasiu. 
Fig. 16. Trześcianka village – one of the three villages of the shutters open land (Podlasie region)

W skali krajobrazu lokalnego:
• Charakterystyczne formy, materiały i barwy związane z ukształtowaniem i pokryciem terenu;
• Geometrię użytkowania ziemi, np. wielowstęgowe rozłogi pól (Ryc. 17);
• Charakterystyczne uprawy (Ryc. 18);
• Strukturę przestrzenną układów osadniczych.

Ryc. 17. Wielowstęgowe rozłogi pól – charakterystyczny element krajobrazu kulturowego Roztocza Zachodniego. Fig. 
17. Multi-stripe field runners – a characteristical element of Roztocze region cultural landscape

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Ryc. 18. Uprawa lnu – do lat 80. XX w. rośliny bardzo charakterystycznej dla Roztocza.
Fig. 18. Hemp field – up to 80. XX ct. very characteristic plant for Roztocze region

W skali wnętrza krajobrazowego lub zespołu wnętrz:
• kompozycję form naturalnych i antropogenicznych, w szczególności zamierzone relacje przestrzenne 

(3D) między tymi formami;
• obiekty architektoniczne charakterystyczne dla określonych epok historycznych;
• obiekty architektoniczne charakterystyczne dla krajobrazu lokalnego; 
• dezintegranty stylu (Ryc. 19).

Ryc. 19. „Stylowy” wypoczynek na ... Gubałówce. 
Fig. 19. „Stylish” rest on the top of Gubałówka mountain

W skali czasowej:
• kierunki i tempo przekształceń stylów krajobrazów (etapy continuum, bądź discontinuum);
• procesy integracji, bądź dezintegracji stylów (Ryc. 20).

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. Sz. Chmielewski / Photo: Sz. Chmielewski
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Ryc. 20. „Uroczy” ogródek przed galerią sztuki i biblioteką osiedlową. Kontekst krajobrazowy: blokowisko z lat 70. 
XX w.; podłoże – kostka „unijna” i drewniane wióry; zieleń: iglaki z hipermarketu; ogrodzenie: krzywe deski, mające 
nawiązywać do biednej wsi. Efekt: schizofrenia kulturowa.
Fig. 20. Shisophrenic square composition on the housing estate.

Wyróżniki stylu krajobrazu 

Niedźwiecka-Filipiak wprowadziła do studiów krajobrazowych, zaczerpnięte z informatyki pojęcie 
„identyfikatora”, przekładane także jako „wyróżnik krajobrazu”. Według tej Autorki, pojęcie „wyróżnik” oznacza 
identyfikator w rozpatrywanej przestrzeni wiejskiej, służący do określania zasobów w poszczególnych 
miejscowościach, w celu odróżnienia ich od siebie (Niedźwiecka-Filipiak 2009). Wyróżnik krajobrazu 
wiejskiego, to element charakterystyczny wsi, który:

• porządkuje przestrzeń;
• wskazuje punkty orientacyjne w przypadku rozbudowanych jednostek;
• identyfikuje miejsce w skali miejscowości i całego regionu;
• tworzy dominantę przestrzenną;
• odgrywa rolę emocjonalną;
• wzmacnia tożsamość miejsca (Niedźwiecka-Filipiak 2009).
Wyróżniki te Autorka dzieli na dwie grupy, wynikające ze sposobu ich powstania: naturalne (przyrodnicze) 

to jest stworzone przez naturę oraz antropogeniczne – będące dziełem człowieka. Te ostatnie mogą 
mieć charakter materialny, obejmując elementy widoczne w krajobrazie oraz niematerialny – obejmując 
wszystko to, co wiąże się ze stroną duchową życia wiejskiego (Niedźwiecka-Filipiak 2009).

To metodyczne podejście można odnieść także do diagnozowania stylu krajobrazu. Wyróżniki stylu 
krajobrazu są to szczególnie charakterystyczne dla określonego regionu i epoki historycznej:

1) naturalne i antropogeniczne formy ukształtowania i pokrycia terenu;
2) wiążące je cechy kompozycji przestrzennej;
3) materiały i procesy (techniki), niezbędne do ich powstania.

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Diagnozując styl krajobrazu, należy wziąć pod uwagę:
• wyróżniki regionalnych uwarunkowań przyrodniczych;
• wyróżniki regionalnych cech kulturowych;
• wyróżniki epok historycznych;
• wyróżniki continuum, bądź discontinuum przekształcania krajobrazu (Ryc. 21);
• wyróżniki integracji, bądź dezintegracji stylu.

Ryc. 21. Stare i nowe wyróżniki krajobrazu wsi Bieszczadów Środkowych. 
Fig. 21. Old and new landscape discriminants of the Middle Bieszczady Mountains. 

Projektowanie stylu krajobrazu

Według J. Bogdanowskiego, działalność planistyczną w skali krajobrazu sprowadzić można do dwóch 
zasadniczych etapów: 

• planowania;
• projektowania (Bogdanowski 1976).
Planowanie opiera się przede wszystkim na analizach dwu-wymiarowych, na pracy na płaszczyźnie mapy, 

w skali „stref krajobrazowych”. Proces planowania obejmuje „przekwalifikowywanie”, względnie adaptację 
odpowiednich stref do określonych planem celów, a także rozmieszczanie proponowanych elementów 
zagospodarowania terenu i wiązanie ich siecią infrastruktury technicznej. Projektowanie natomiast opiera 
się na kształtowaniu mniejszych przestrzeni – wnętrz krajobrazowych i brył poszczególnych obiektów, nie 
tylko na płaszczyźnie, ale przede wszystkim w trójwymiarowej przestrzeni. 

Planowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej krajobrazu zajmują się planiści przestrzenni, 
projektowaniem brył budynków i ich bezpośredniego otoczenia – architekci, projektowaniem terenów 
zieleni – architekci zieleni. Planowaniem i projektowaniem krajobrazu powinni zajmować się wspólnie: 
architekci krajobrazu i ekolodzy krajobrazu, we współpracy z szerokim zespołem specjalistów branżowych 
(Chmielewski 2010). 

Fot. Sz. Chmielewski / Photo: Sz. Chmielewski
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Zakresy projektów krajobrazowych idą w dwóch podstawowych kierunkach: 
 – konserwacji krajobrazu, obejmującej ochronę zachowawczą, prace konserwacyjne oraz 

rekultywacyjne; utrwala zachowane oraz przywraca utracone cenne cechy stylistyczne;
 – przekształcania krajobrazu, obejmującego wszelkie przemiany związane ze współczesną 

gospodarką człowieka w krajobrazie kulturowym (Bogdanowski 1976).
Nurt pierwszy utrwala zachowane oraz przywraca utracone cenne cechy stylistyczne, nurt drugi – może 

być ukierunkowany na kontynuację, ewolucję, bądź dyskontynuację stylu danego obszaru.
Istotą projektowania określonego stylu krajobrazu jest wyeksponowanie (wzmocnienie, wzbogacenie), 

lub nadanie mu cech charakterystycznych dla:
• określonej epoki historycznej,
• właściwego regionu fizjograficznego i kulturowego;
• warsztatu konkretnego twórcy – projektanta krajobrazu; 
• wybranego wnętrza krajobrazowego o niepowtarzalnym genius loci – to jest indywidualnych, 

wyjątkowych cech wybranego miejsca, nadanych mu przez projektanta krajobrazu.
Jak trudne to jest zadanie świadczy fakt, że krajobrazów o takich cechach jest niezwykle mało, lecz są 

one tym bardziej cenne. 
Współczesne procesy globalizacji, nasilona konkurencja rynkowa, dominacja potężnych 

międzynarodowych koncernów, wykorzystywanie ujednoliconych, najefektywniejszych technologii, 
ogromnie wzrastające tempo życia – wszystko to wpływa na zanikanie cech regionalnych i unifikację 
krajobrazu, a w Polsce dodatkowo na narastający chaos przestrzenny, wynikający ze skrajnego liberalizmu 
planistycznego. Brak edukacji krajobrazowej sprawia ponadto, że – szczególnie w małych miejscowościach 
– mimo ewidentnego wzrostu zamożności społeczeństwa, jakość kompozycji krajobrazowych przedstawia 
wiele do życzenia, w miastach zaś dominującym elementem współczesnego krajobrazu są coraz bardziej 
agresywne reklamy.

Podsumowanie

Praca porusza ważne, lecz dotąd niemal nie zauważane zagadnienie stylu krajobrazu. 
Przeanalizowano w niej m.in. podstawowe atrybuty stylu oraz sformułowano pojęcie wyróżnika stylu 
krajobrazu. Zaprezentowana wstępna koncepcja metody diagnozowania i projektowania stylu systemów 
krajobrazowych, wymaga przetestowania na konkretnym obszarze oraz weryfikacji w świetle wyników, 
jakie przyniesie to opracowanie pilotażowe. 
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