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WARTOÂCI NIEMATERIALNE ODZIEDZICZONEGO KRAJOBRAZU
MIEJSKIEGO. ICH ISTOTA, RODZAJE I METODA ANALIZY

W

rozwa˝aniach na temat dziedzictwa niematerialnego miast historycznych nie sposób pominàç krajobrazu, rozumianego jako fizjonomia
Êrodowiska kulturowego i naturalnego, jako jego zewn´trzny wyraz. Krajobraz, a w szczególnoÊci krajobraz miasta, jest bowiem jednym z najmocniej

oddzia∏ujàcych przejawów kulturowego dziedzictwa.
Si∏a oddzia∏ywania krajobrazu dlatego jest tak znaczna, gdy˝, w odró˝nieniu od innych dzie∏ cz∏owieka,
stale towarzyszy nam w codziennym ˝yciu, nawet
wówczas, gdy wcale nie nastawiamy si´ na jego
odbiór.

1. Wawel jako przyk∏ad najwy˝szej klasy wartoÊci historycznej. Fot. W. Klag.
1. Wawel as an example of supreme historical value. Photo: W. Klag.
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2. Panorama Florencji z widocznymi, celowo wyeksponowanymi budowlami-znakami.
Fot. archiwum autorki.
2. Panorama of Florence with
visible, intentionally displayed
buildings-signs. Photo: archive
of the author of the article.

Aspekt niematerialny dziedzictwa kulturowego
miast historycznych ∏àczy si´ z poj´ciem treÊci –
zwanej tak˝e znaczeniem lub sensem wzgl´dnie istotà czegoÊ – czyli z tym, co odczytane, skojarzone, odczuwane, na podstawie tego, co dostrze˝one. TreÊç
owa jest ÊciÊle zwiàzana z ˝yciem cz∏owieka, a jej
doÊwiadczanie stanowi jednà z wa˝niejszych potrzeb
o charakterze duchowym. W∏aÊnie ta potrzeba sprawi∏a, ˝e cz∏owiek przez ca∏e wieki nadawa∏ znaczenia
przestrzeni miejskiej poprzez celowe jej kszta∏towanie, a dziÊ doszukuje si´ ukrytych sensów w krajobrazie odziedziczonym.
Miasto historyczne, które mo˝emy podziwiaç
i które jest wynikiem narastania na przestrzeni dziejów kolejnych form, stanowi wi´c nie tylko rodzaj
ksi´gi, z której mo˝na wyczytaç zapisane niegdyÊ celowo treÊci. Z biegiem czasu zrodzi∏y si´ w nim bowiem treÊci nowe. Cz´Êç z nich powsta∏a samorzutnie, inne zaÊ, tak jak te zwiàzane z poczuciem to˝samoÊci wywo∏anej odr´bnoÊcià krajobrazu miejskiego czy kultem zabytku, zosta∏y nadane przez wspó∏czesnych z pe∏nà konsekwencjà i ÊwiadomoÊcià.
Skupienie uwagi na treÊci, poznanie ró˝nych jej
przejawów jest istotne ze wzgl´du na fakt, ˝e

3. Carcassone, przyk∏ad
umocnionej fortyfikacjami granicy miasta. Fot.
archiwum J. Wzorka.
3. Carcassone, example
of a town boundary reinforced with fortifications.
Photo: the J. Wzorek
archive.
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przedstawia ona wartoÊç niematerialnà. SpoÊród wielu znaczeƒ, jakie krajobraz miasta historycznego mo˝e
nam oferowaç, najistotniejsze sà te, które wzbogacajà
nasze ˝ycie wewn´trzne, poruszajà nasz umys∏ i uczucia (odwo∏ujàc si´ do intelektu i sfery emocjonalnej),
wià˝à si´ z wartoÊciami ponadczasowymi. Takie treÊci
bowiem czynià naszà egzystencj´ bogatà i wartoÊciowà.
Wydaje si´, ˝e rozwa˝anie zagadnienia treÊci
miasta historycznego w wielu jej aspektach ma na
celu uÊwiadomienie jej istnienia, a to z kolei mo˝e
pomóc w jej ochronie i uczytelnieniu, a tak˝e nasycaniu tworzonego wspó∏czeÊnie krajobrazu nowymi
znaczeniami. Znamienny jest równie˝ fakt, ˝e chroniàc to, co w dziedzictwie niematerialne, mo˝na przyczyniç si´ do ocalenia jego materialnej postaci.
Istniejà oczywiste dowody na to, ˝e sztuka wznoszenia miast, otaczajàcych je fortyfikacji, dawna architektura i sztuka ogrodowa nios∏y ze sobà celowo
wprowadzony ∏adunek treÊciowy, u˝ywajàc zaÊ terminu semiotycznego, oparte by∏y na znaku w znaczeniu symbolu (il. 2). Przeglàd pod tym kàtem kolejnych okresów historycznych, a tak˝e ró˝nych kultur
pozwala na ujawnienie ró˝nych êróde∏ i rodzajów
treÊci oraz poznanie bogactwa jej przejawów.
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4. Bramy wydzielajàce przestrzenie miejskie. A. Nancy, za∏o˝enie Stanis∏awa Leszczyƒskiego – zespó∏ placów i ulic zamkni´tych pot´˝nymi
bramami: a – plan, b – jedna z bram w naro˝niku Place Royale, c – ∏uk tryumfalny wiodàcy na Place de la Carriere; B. Mediolan, Porta
Ticinese; C. Mediolan, brama prowadzàca z Piazza del Duomo do Galerii Victora Emanuela; D. Sankt Petersburg, gmach Sztabu G∏ównego
z bramà prowadzàcà na plac Aleksandrowski. Rys. i zdj´cia z pracy hab. autorki.
4. Gates distinguishing urban space. A. Nancy, premise by Stanis∏aw Leszczyƒski – complex of palaces and streets closed with stout gates:
a – plan, b – one of the gates at the corner of Place Royale, c – triumphal arch leading to Place de la Carriere; B. Milan, Porta Ticinese;
C. Milan, gate leading from Piazza del Duomo to the Victor Emanuel Gallery; D. St. Petersburg, the Chief Staff building with gates leading
to Alexandrovski Square. Drawings and photographs from the habilitatus dissertation by the author of the article.

TreÊç ta zawarta by∏a m.in. w hierarchii budowli
i przestrzeni – w ich celowym eksponowaniu oraz
w poj´ciach-archetypach zwiàzanych z istotà natury
ludzkiej, wspólnych dla ró˝nych kultur i epok historycznych, takich jak granica, miejsce jej przekraczania czyli brama, Êrodek – centrum wydzielonej przestrzeni, droga, kojarzona najcz´Êciej z osià, i miejsce.
Granica przebiegajàca na styku ró˝nych jakoÊci
przestrzeni, dzielàca t´ przestrzeƒ na sacrum i profanum, mia∏a w przypadku miasta szczególne znaczenie symboliczne. Âwiadczy o tym chocia˝by rytua∏
wytyczania miast rzymskich, zwiàzany z zaorywaniem linii, wzd∏u˝ której mia∏y stanàç mury obronne.
Umacniajàce granic´ mury Êredniowiecznych miast
europejskich nie tylko broni∏y przed wrogiem, ale
tak˝e stanowi∏y swoistà manifestacj´ pot´gi, pewnego rodzaju ostrze˝enie. Efekt ten uzyskiwano poprzez zamierzonà masywnoÊç, monumentalnoÊç, celowà dekoracj´ (il. 3). Okresy póêniejsze nios∏y ze
sobà, wraz z unowoczeÊnianiem sposobów walki,
coraz to inne formy ufortyfikowanej granicy miasta,
a˝ z czasem sta∏a si´ ona mniej wyczuwalna. Jej symboliczne znaczenie jednak przetrwa∏o.
Brama, rozumiana jako szczególne miejsce przekroczenia granicy, zarówno w fizycznym, jak i niematerialnym sensie, mia∏a niezwykle istotne znaczenie. Nie tylko umo˝liwia∏a wejÊcie do chronionej
przestrzeni, ale poprzez pot´˝nà, wyró˝niajàcà si´
w panoramie miasta wie˝´ mia∏a oddzia∏ywaç odstraszajàco na wyobraêni´ tych, którzy chcieliby jà
sforsowaç. Symboliczna wymowa bramy, tak silna
5. Rynek w Krakowie jako symboliczny Êrodek miasta. Fot.
W. Klag.
5. Market square in Cracow conceived as the symbolic centre of the
town. Photo: W. Klag.
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w Êwiecie antycznym i w dobie Êredniowiecza, zachowa∏a si´ i póêniej, w czasach renesansu czy
baroku, choç zmieni∏ si´ zdecydowanie charakter
fortyfikacji. Jej stopniowe oddalanie si´ od centrum
sprawi∏o, ˝e w pewnym okresie rol´ bramy przej´∏a
rogatka miejska, by z czasem ustàpiç stawianym przy
wjeêdzie do miasta znakom plastycznym.
Bramami wydzielane bywa∏y równie˝ przestrzenie miejskie – wa˝niejsze place, ulice wzgl´dnie ich
sekwencje (il. 4). Zabiegu tego dokonywano wówczas,

6. Rzym, wspólny hierarchiczny porzàdek na wszystkich poziomach przestrzeni, wynik∏y z idei wspólnej natury wszechrzeczy.
A. Centuriacja terenów rolnych oparta na tym samym uk∏adzie
wspó∏rz´dnych, co miasto, okolice Imoli; B. Podzia∏ przestrzeni
dokonywany przez rzymskiego augura w czasie konsekracji miejsca;
C. Miasto rzymskie oparte na uk∏adzie dwóch symbolicznych osi:
cardo i decumanus, z forum za∏o˝onym w miejscu ich przeci´cia,
zwanym mundus, Glevum (Gloucester); D. Fora imperialne, Rzym:
a – plan, b – widok z lotu ptaka, rekonstrukcja. Rys. i zdj´cia
z pracy hab. autorki.
6. Rome, joint hierarchic order maintained on all levels of city
space, stemming from the idea of the common nature of all things.
A. Arrangement of farm areas based on the same configuration of
coordinates as the town – the environs of Imoli; B. division of space
conducted by a Roman augur during a consecration of the site;
C. Roman town based on a configuration of two symbolic axes:
cardo and decumanus, with a forum founded on their crossing,
known as mundus, Glevum (Gloucester); D. Imperial fora, Rome:
a – plan, b – aerial view, reconstruction. Drawings and photographs from the habilitatus dissertation by the author of the article.
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gdy chodzi∏o o nadanie im specyficznego charakteru,
stworzenie wra˝enia zamkni´cia, podkreÊlenie kompozycyjnej osi, zaakcentowanie miejsca przekraczania granicy dzielàcej ró˝nej jakoÊci przestrzenie.
Z bramami tego typu spotykamy si´ w wielu okresach historycznych, szczególnie obfitujà w nie wieki
XVIII i XIX.
Ârodek stanowi jedno z tych poj´ç, którymi cz∏owiek pos∏ugiwa∏ si´ od poczàtków swego istnienia
i które materializowa∏ w kszta∏towanej przez siebie
przestrzeni. Ârodek, zwany równie˝ centrum Êwiata,
by∏ rozumiany jako punkt styku nieba z ziemià,
a niejednokrotnie tak˝e ze Êwiatem podziemnym.
Archetyp Êrodka, zwiàzany z ka˝dà przestrzenià
poÊwi´conà, móg∏ byç powtarzany w nieskoƒczonej
liczbie miejsc. Ka˝de nowe osiedle ludzkie, miasto,
budowla sakralna lub Êwiecka, by móc przetrwaç,
by∏y za pomocà rytua∏u towarzyszàcego budowaniu
nanoszone na Êrodek wszechÊwiata1. W odniesieniu
do miasta to w∏aÊnie od rytualnego okreÊlenia centrum rozpoczyna∏a si´ najcz´Êciej jego budowa. Tak
by∏o w przypadku greckiej agory, a tak˝e rzymskiego
forum – placu wyznaczanego w rejonie miejsca zwanego mundus, le˝àcego na przeci´ciu dwóch osi.
Zaznaczanie Êrodka, majàce zwiàzek z chrzeÊcijaƒskà symbolikà, poprzedza∏o równie˝ zak∏adanie
miast Êredniowiecznych. Stanowi∏ je najwa˝niejszy
plac – rynek, b´dàcy jak gdyby sercem miasta. Przy
nim sytuowano najistotniejsze obiekty i urzàdzenia
(il. 5). Rynek by∏ miejscem, na którym mogli gromadziç si´ mieszkaƒcy i gdzie obchodzono wszelkie uroczystoÊci Êwieckie. Tam rozgrywa∏y si´ wa˝ne dla
miasta wydarzenia. W krajobrazie to pe∏ne znaczeƒ
wn´trze wyró˝nia∏o si´ tak˝e poprzez wysokoÊç skupionych przy nim budowli. T´ niezwykle istotnà treÊciowà rol´ zachowa∏ rynek i w póêniejszych czasach.
Ârodek móg∏ byç równie˝ akcentowany poprzez koncentryczny uk∏ad miasta, co mia∏o miejsce w przypadku miast idealnych ró˝nych okresów historycznych, lub poprzez promienisty zbieg dróg, tak
charakterystyczny dla doby baroku. Centrum miasta
móg∏ stanowiç nie tylko plac, ale i budowla. Ârodek
budowli stanowi∏ cz´sto jej dziedziniec.
Znaczenia tkwiàce w mieÊcie historycznym ∏àczà
si´ tak˝e ze „Êwiatem idei” – a wi´c pràdami myÊlowymi i artystycznymi, charakterystycznymi dla poszczególnych epok historycznych czy stylów. Pràdy
te, kreujàce idee, kszta∏tujàce niejednokrotnie sposób
˝ycia, zadecydowa∏y o powstaniu okreÊlonych typów
obiektów i kompozycji przestrzennych, wp∏yn´∏y na
uformowanie wielkich za∏o˝eƒ. Determinowa∏y tak˝e
kszta∏t pojedynczych budowli.
JeÊli si´gniemy do korzeni kultury europejskiej,
winniÊmy przywo∏aç stoickà koncepcj´ systemowego
wspó∏dzia∏ania, zak∏adajàcà wspólnà natur´ wszechrzeczy, na której opiera∏o si´ ca∏oÊciowe podejÊcie do
przestrzeni w Cesarstwie Rzymskim. Rzymianie stosowali podobny jej model w ró˝nych skalach krajobrazu.
By∏ to porzàdek abstrakcyjny, geometryczny, a jego
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7. „Âwi´ty krajobraz doby Êredniowiecza”. A. Opactwo Cluny;
B. Santiago de Compostella: a – szlaki pielgrzymkowe Europy
Zachodniej prowadzàce do miasta, b – plan cz´Êci centralnej;
C. Montpazier, miasto-warownia, przyk∏ad regularnego za∏o˝enia
Êredniowiecznego opartego na systemie hellenistycznym: a – plan,
b – widok rynku. Rys. i zdj´cia z pracy hab. autorki.
7. Mediaeval “holy” landscape. A. Cluny Abbey; B. Santiago de
Compostella: a – pilgrim trails of Western Europe leading to the
town, b - plan of the city centre; C. Montpazier, town-fortress, an
example of a regular mediaeval premise based on the Hellenistic
system : a - plan, b - view of market square. Drawings and photographs from the habilitatus dissertation by the author of the article.

najwa˝niejsze elementy stanowi∏y: oÊ i centrum
jako przeci´cie osi (il. 6). Ortogonalne elementy,
w znacznym stopniu skodyfikowane, zestawiane by∏y
w wi´ksze, po∏àczone osiami ca∏oÊci. Miasta by∏y
najbardziej wyrazistym elementem tego systemu2.
Filozofia scholastyczna w wiekach Êrednich
odwo∏ywa∏a si´ do struktury kosmosu, Êwiadczàcej
o systemowym podziale. Jako obraz kosmicznego
porzàdku traktowany by∏ nie tylko koÊció∏, ale i miasto czy – szerzej rzecz ujmujàc – ca∏y krajobraz.
Miasto, stanowiàce element „Êwi´tego krajobrazu”, na
który sk∏ada∏y si´ tak˝e kompleksy klasztorne, koÊcio∏y, osady, pojmowano jako organizm bogaty w znaczenia. Uosabia∏o ono Civitas Dei na tym Êwiecie
(il. 7). Mury miasta zamyka∏y przestrzeƒ uduchowionà,
przywo∏ujàcà na myÊl koÊció∏, a tak˝e bezpiecznà,
wyra˝ajàcà pewien porzàdek, akcentujàcà swà
„wewn´trznoÊç” poprzez centrum. Wyznacza∏o je
przej´te ze staro˝ytnoÊci przeci´cie dwóch ulic. Tak
stworzony czterocz´Êciowy plan (zamkni´ty obrysem
kwadratowym, prostokàtnym, okràg∏ym lub nieregularnym) przedstawia∏ kosmos, nawiàzywa∏ tak˝e do
symboliki czterech stron Êwiata. W centrum sytuowano rynek, na nim zaÊ, pe∏niàcy dominujàcà rol´ w sylwecie miasta, koÊció∏. By∏ tam tak˝e ratusz, stanowiàcy symbol wolnoÊci mieszkaƒców. Miasto przedstawia∏o sobà, podobnie jak koÊció∏, hierarchiczny

porzàdek; sk∏ada∏o si´ z elementów o mniejszej
i wi´kszej wa˝noÊci, zintegrowanych we wspólny organizm. Porzàdek ten zak∏ada∏ jednak pewnà otwartoÊç, mo˝liwoÊç dodawania elementów bez utraty
harmonijnoÊci.

8. Palma Nuova
(Palmanova), V. Scamozzi, B. Longhena,
miasto idealne, twierdza wzniesiona przez
Wenecjan przeciw
Austrii. Fot. archiwum autorki.
8. Palma Nuova
(Palmanova), V. Scamozzi, B. Longhena
ideal town-fortress
erected by the Venetians against Austria.
Photo: archive of the
author of the article.
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9. Piazza SS. Annunziata,
Florencja, przyk∏ad reprezentacyjnego placu okresu renesansu. Fot. z archiwum autorki.
9. Piazza SS. Annunziata,
Florence, example of a representative Renaissance
square. Photo: archive of
the author.

Renesans przyniós∏ koncepcj´ jednorodnoÊci
przestrzeni we wszystkich jej skalach. Przy placach
i ulicach miasta wznosi∏y si´ budowle o podobnej
wielkoÊci i proporcjach. Obowiàzywa∏a zasada powszechnej geometryzacji. Przestrzeƒ z idealnà centralnà formà wyra˝a∏a (a˝ do odkrycia Kopernika)
obraz matematycznie zorganizowanego wszechÊwiata z Ziemià poÊrodku. Stanowi∏a ona kompozycj´
statycznà, ÊciÊle wyliczonà, doskona∏à, do której nie
mo˝na by∏o nic dodaç i nic z niej ujàç. Traktaty dotyczy∏y planów ca∏ych miast, narysu otaczajàcych je
fortyfikacji. Wzorem antyku przy kreowaniu miasta
idealnego opierano si´ na figurach geometrycznych, wyra˝ajàcych doskona∏oÊç – na
rzucie ko∏a, kwadratu i wieloboku (il. 8).
Nowe filozoficzne pràdy wp∏yn´∏y na
atmosfer´ miasta realnego, sprawiajàc, ˝e
zacz´∏y powstawaç place o charakterze reprezentacyjnym, stanowiàce jego ozdob´ i przysparzajàce mu chwa∏y, pokrewne wielkim
za∏o˝eniom antycznym (il. 9). Ich ranga wynika∏a z charakteru skupionych przy nich
budowli. Cz´sto by∏y one wzbogacane treÊciowo przez symboliczne w swej istocie
obiekty – kolumny, obeliski, pomniki.
Tematyka figuralnych przedstawieƒ by∏a bogata, od postaci mitologicznych a˝ po w∏adców lub s∏ynnych wodzów. Rozpowszechni∏a

10. Idea traktowania przestrzeni jako zbioru symbolicznych miejsc powiàzanych widokowymi osiami; plan
Rzymu, Domenico Fontana, Sykstus V (1585-1590). Wg
S. Giedion, Przestrzeƒ, czas, architektura. Narodziny
nowej tradycji, PWN, Warszawa 1968.
10. Conception of treating space as a collection of
symbolic places linked by means of vista axes; plan of
Rome, Domenico Fontana, Sixtus V (1585-1590). After
S. Giedion, Przestrzeƒ, czas, architektura. Narodziny
nowej tradycji (Space. Time. Architecture. The Birth of
a New Tradition), PWN, Warszawa 1968.
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si´ forma pomnika konnego. Rzeczà nowà, eksponowanà w krajobrazie, by∏y renesansowe pa∏ace –
miejskie i wiejskie rezydencje, cechujàce si´ monumentalnoÊcià i spokojnà elegancjà wspania∏ych
bry∏. By∏y one wyrazem sposobu ˝ycia, nastawionego na korzystanie z dóbr doczesnych, wygod´
i mo˝liwoÊç kontemplacji pi´kna.
Wiek wàtpliwoÊci, sprzecznoÊci i poszukiwaƒ,
zwany manieryzmem, przyniós∏ zmian´ podejÊcia do
przestrzeni, która teraz traktowana by∏a jako zbiór
symbolicznych miejsc powiàzanych widokowymi
osiami. Najbardziej wyrazistym przejawem takiej
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11. Panorama Wiednia z koÊcio∏em p.w. Êw. Karola Boromeusza i wspania∏ym za∏o˝eniem ogrodowym, jako
przyk∏ad krajobrazu miasta
charakterystycznego dla okresu baroku. Obraz B. Belotto
zw. Canaletto. Fot. z archiwum autorki.
11. Panorama of Vienna
with the church of St.
Charles Borromeo and
a magnificent garden premise
as an example of an urban
landscape characteristic for
the Baroque. Painting by
B. Belotto called Canaletto.
Photo: archive of the author.

postawy jest regulacja Rzymu przeprowadzona na
zlecenie papie˝a Sykstusa V przez Domenico Fontan´ w latach 1585-15903 (il. 10). To niewàtpliwie symboliczne przedsi´wzi´cie mia∏o m.in. na celu uÊwiadomienie pot´gi wiary, wyra˝ajàcej si´ w mnogoÊci
boskich przybytków, tworzàcych ∏atwà do ogarni´cia,
dzi´ki czytelnym osiom widokowym i ujednoliconym
akcentom, pe∏nà treÊci ca∏oÊç. Uzyskanie tego efektu
by∏o mo˝liwe dzi´ki wytyczeniu szerokich, prostych
ulic ∏àczàcych rzymskie koÊcio∏y, przed którymi na
placach ustawiono obeliski i pomniki. Owo gigantyczne przedsi´wzi´cie mia∏o Êcis∏y zwiàzek z programem, jaki nakreÊli∏ sobór trydencki (1545-1563),
majàcym na celu wzmocnienie pozycji KoÊcio∏a katolickiego w obliczu schizmy.
Pràdy literackie baroku, skierowane przeciw postawom ideowym i estetycznym renesansu, wywiera∏y du˝y wp∏yw na styl ˝ycia, w którym liczy∏y si´
efekt i bogactwo. W architekturze tego okresu odnaleêç mo˝na odbicie zarówno wielkich systemów politycznych i spo∏ecznych (KoÊcio∏a katolickiego i monarchii absolutnej), jak i pràdów filozoficznych i literackich. Wszystkie te si∏y spowodowa∏y pojawienie
si´ budowli lub ca∏ych za∏o˝eƒ nasycajàcych krajobraz nowymi znaczeniami. Do nich nale˝a∏y wspania∏e barokowe koÊcio∏y nowego typu i pe∏ne przepychu rezydencje (il. 11).
Przestrzeƒ barokowà, w tym równie˝ przestrzeƒ
miejskà, cechowa∏a nie tylko obecnoÊç centrum, ale
równie˝ stosowanie formy otwartej, rozszerzajàcej
si´ niemal w nieskoƒczonoÊç, wciàgni´cie krajobrazu
naturalnego w ca∏oÊç kompozycji w stopniu dotàd
niespotykanym. Jednà z form tego typu dzia∏ania
by∏o odÊrodkowe prowadzenie alei, dajàce wglàd
z miasta na jego otoczenie. W∏aÊciwoÊcià barokowej
przestrzeni by∏a olbrzymia plastyczna si∏a wymowy,

zawierajàca w sobie pewnoÊç i dar przekonywania.
Âwiat baroku by∏ swego rodzaju „teatrem krajobrazowym”, zach´cajàcym do wzi´cia udzia∏u w spektaklu.
Filozofia oÊwiecenia, okreÊlajàca „porzàdek natury”, obejmowa∏a tak˝e cz∏owieka i jego ˝ycie spo∏eczne. Za podstawowà istot´ egzystencji uwa˝ano
Êwiadome, celowe dzia∏anie. Owe idee mia∏y du˝y
wp∏yw na kszta∏t tworzonych przez cz∏owieka dzie∏,
tak˝e i tych, które wp∏ywa∏y na form´ krajobrazu,
równie˝ miejskiego. Zrodzony w ramach oÊwiecenia
klasycyzm, wysuwajàcy na pierwszy plan harmoni´
i intelektualny ∏ad, stanowiàce potwierdzenie wiecznych praw, nada∏ dostojny charakter nowym przestrzeniom publicznym – placom i skwerom, otoczonym d∏ugimi ciàgami monumentalnych gmachów.
Filozofia oÊwiecenia przyczyni∏a si´ do powstania nowych typów budowli miejskich, zwanych publicznymi. By∏y to: muzea, teatry, opery, biblioteki,
szko∏y, banki i sàdy. Oparte na wzorcach zaczerpni´tych z dzie∏ Palladia (a w póêniejszym okresie na
stylu doryckim), zaznacza∏y si´ w krajobrazie monumentalnoÊcià bry∏y, symetrià, silnie eksponowanym
portalem, tympanonami, pilastrami. Poczàwszy od
koƒca XVIII w., budowle publiczne sta∏y si´ kompozycyjnymi i treÊciowymi dominantami miast, nie
mniej wa˝nymi ni˝ koÊcio∏y i pa∏ace.
Romantyzm – przepojony bogatymi treÊciami
pràd ideowy, literacki i artystyczny przejawi∏ si´
w architekturze nie tylko w powrocie do stylów historycznych (przede wszystkim gotyku, lecz równie˝
renesansu i baroku), ale tak˝e w dynamice i swobodzie architektonicznych kompozycji, w skrajnym indywidualizmie, w niezwyk∏ym tajemniczym nastroju.
Zaistnia∏ on w krajobrazie miasta poprzez budowle
i za∏o˝enia, nasycajàc go cz´sto treÊciami patriotycznymi, odnoszàcymi si´ do odrodzenia ÊwiadomoÊci
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12. A. Gaudi, Casa Battló, Barcelona, przyk∏ad obiektu secesyjnego przesàdzajàcego o wyjàtkowym nastroju ulicy miejskiej. Fot.
archiwum J. Wzorka.
12. A. Gaudi, Casa Battló, Barcelona, example of an Art Nouveau
object decisive for the unique ambience of a town street. Photo: the
J. Wzorek archive.

narodowej lub wyzwolenia narodu, a na pewno do
wyra˝ania dumy narodowej. Romantyzm sprawi∏, ˝e
sztuka nabra∏a charakteru sakralnego. Konsekwencjà
takiej postawy by∏o zupe∏nie wyjàtkowe traktowanie
okreÊlonych budowli jako Êwiàtyƒ sztuki, zaspokajajàcych potrzeby niematerialne cz∏owieka. WÊród budowli tych znajdowa∏y si´ muzea. Gmachy te zajmowa∏y w krajobrazie miasta poczesne miejsce; by∏y
sytuowane w centrum, najcz´Êciej przy placach,
przez co ich monumentalne, ozdobne bry∏y zyskiwa∏y doskona∏à ekspozycj´.
Secesja wprowadzi∏a do krajobrazu miasta pot´˝ny ∏adunek treÊciowy. Stosowana przez nià symbolika oparta by∏a na gloryfikacji ˝ycia i mia∏a swe
pod∏o˝e w biologicznych i witalistycznych koncepcjach wyst´pujàcych w humanistyce i filozofii 2. po∏.
XIX i poczàtku XX w. Symbole zwiàzane by∏y
z apoteozà natury, z odradzaniem si´, m∏odoÊcià, nieÊmiertelnoÊcià, màdroÊcià, ruchem, zmiennoÊcià.
Niezale˝nie od symboliki, istotnà rzeczà w secesji by∏o stworzenie wyjàtkowego nastroju, ekspresji (il. 12).
Mia∏y temu s∏u˝yç dynamiczne, pe∏ne energii linie
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oraz specyficzny rytm, przeciwstawienie du˝ej pustej
p∏aszczyênie misternego ornamentu, operowanie niejasnoÊcià i wieloznacznoÊcià.
Obiekty secesyjne, wpisujàc si´ w krajobraz miasta, nie tylko przydawa∏y mu uroku, lecz tak˝e w du˝ym stopniu wzbogaca∏y jego warstw´ treÊciowà.
Gdy form´ secesyjnà przybiera∏y gmachy publiczne,
dominacja wià˝àcych si´ z secesjà treÊci by∏a tym
wi´ksza. Ponadto, zgodnie z ideologià artystycznà
secesji, sztuka obejmowa∏a nie tylko otaczajàce
cz∏owieka przedmioty, ale tak˝e przestrzenie miejskie, place, ulice, nadrzeczne bulwary.
Na charakterze miast odcisnà∏ swe pi´tno równie˝ ekspresjonizm, stanowiàcy niekiedy zaskakujàce po∏àczenie nowoczesnoÊci i form historycznych
(il. 13). Przejà∏ on wiele cech architektury romantycznej, z jej literackimi podtekstami i malowniczoÊcià.
Gdy mowa o treÊciach le˝àcych u podstaw ludzkich poczynaƒ i ujawniajàcych si´ w krajobrazie miejskim, na pierwszy bodaj plan wysuwa si´ religia.
TreÊç ta zawarta jest w fakcie istnienia ró˝nego typu
miejsc i budowli kultowych, w ich formie, w wyraênym
wyeksponowaniu w krajobrazie, w orientacji wzgl´dem stron Êwiata lub budowli kultowej g∏ównej.
Miejsca kultowe stanowi∏y zawsze rodzaj znaku-symbolu, który móg∏ byç ∏atwo odczytany w krajobrazie.
Âredniowieczne koÊcio∏y stanowi∏y w krajobrazie
miasta pe∏ne treÊci dominanty zarówno wtedy, gdy
wyrastajàc wewnàtrz miast, wzbogaca∏y ich sylwety
(il. 14), jak i wówczas, gdy wchodzàc w sk∏ad stojàcych na wolnej przestrzeni zabudowaƒ klasztornych,
akcentowa∏y je, b´dàc z daleka widocznym znakiem.
TreÊç zawarta by∏a tak˝e w stopniu wyeksponowania
budowli sakralnych. Obowiàzywa∏a w tym wzgl´dzie
Êcis∏a hierarchia odnoszàca si´ do wysokoÊci, a tak˝e
liczby wie˝4. Najwy˝sze wie˝e zarezerwowane by∏y
dla koÊcio∏ów katedralnych. KoÊcio∏y klasztorne by∏y
w wi´kszoÊci przypadków wie˝ pozbawione; ich
pot´˝ne nieraz dachy zdobi∏y jedynie sygnaturki.
Gdy sprzyja∏y temu naturalne warunki, koÊcio∏y
i klasztory sytuowano na wzniesieniach. By∏o to podyktowane w znacznej mierze wzgl´dami obronnymi, trudno jednak wykluczyç (szczególnie w przypadku samych koÊcio∏ów) Êwiadome dzia∏anie symboliczne, które mia∏o na celu jak najlepsze wyeksponowanie bo˝ych przybytków.
Na gruncie europejskim istotnà rol´ odegra∏a tak˝e religia ˝ydowska, wzbogacajàca krajobraz miast
o swoje budowle kultowe. Talmud okreÊla∏ wielkoÊç
i usytuowanie bó˝nicy; w myÊl jego przepisów powinna ona byç odpowiednio zorientowana wzgl´dem
stron Êwiata, budowana w miar´ mo˝liwoÊci na
wzniesieniu i, jeÊli pozwala∏y na to warunki, nad p∏ynàcà wodà. Musia∏a ponadto górowaç nad innymi budowlami ˝ydowskimi5. Wskazania owe, majàce swoje konsekwencje w kszta∏cie krajobrazu, by∏y podyktowane ch´cià wyeksponowania w panoramie miejscowoÊci tej, majàcej bogate i zarazem z∏o˝one znaczenie symboliczne, budowli.

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE
Zwiàzany z religià kult zmar∏ych równie˝ zaznacza∏ si´ w sposób wyraêny w krajobrazie miasta.
Cmentarze sytuowane poczàtkowo przy koÊcio∏ach,
z czasem zacz´∏y tworzyç uk∏ady samodzielne.
Otoczone murem, wyposa˝one w pi´kne bramy i kaplice, sta∏y si´ malowniczymi za∏o˝eniami krajobrazowymi (il. 15). Jako odr´bny ich typ mo˝na wyró˝niç, majàce szczególnà wymow´ i b´dàce starannie
pomyÊlanymi kompozycjami, cmentarze wojenne.
Innym êród∏em treÊci zawartej w krajobrazie
miasta by∏a w∏adza. Zaznacza∏a si´ ona w ró˝ny
sposób, przede wszystkim poprzez wyeksponowanie
swojej siedziby. Ponadto ÊciÊle zwiàzany z formà
w∏adzy ustrój polityczny móg∏ decydowaç o kszta∏cie
miasta, jego rozplanowaniu, o charakterze ca∏ych urbanistycznych i architektonicznych za∏o˝eƒ, o obecnoÊci okreÊlonych typów budowli upami´tniajàcych,
a tym samym umacniajàcych w∏adz´. Stosowanie
pewnych zabiegów kompozycyjnych i dobór Êrodków stylizacyjnych mia∏y zapewniç sterowanie odczuciami odbiorców.

Siedziba wszelkiego rodzaju w∏adzy (paƒstwowej,
miejskiej, sàdowej, koÊcielnej) w ró˝nych kulturach
i okresach odznacza∏a si´ zawsze monumentalnoÊcià
i silnym wyeksponowaniem w krajobrazie poprzez
jej szczególne usytuowanie na kulminacji terenowej
lub przy placu. Âredniowieczne obronne zamki królewskie, szlacheckie lub biskupie, wieƒczàce szczyty
wzniesieƒ, dominowa∏y nad podleg∏ymi im miastami,
a ich pot´˝ne kamienne mury i wie˝e, tak˝e ich narzucajàca si´ niedost´pnoÊç, budzi∏y respekt i bojaêƒ.
Póêniejsze renesansowe siedziby w∏adców, jakkolwiek tak˝e ufortyfikowane, by∏y przede wszystkim
wspania∏e. Barokowe rezydencje – oÊrodki w∏adzy
absolutnej – wyra˝a∏y jej pot´g´ patosem i przyt∏aczajàcym ogromem. Wraz z demokratyzacjà w∏adzy paƒstwowej pojawi∏y si´ nowe jej oÊrodki –
siedziby parlamentów, usytuowane najcz´Êciej przy
placach, okaza∏e, monumentalne, doskonale wyeksponowane. W∏adze miejskie, zwiàzane z samorzàdem, zaznacza∏y swà obecnoÊç budynkiem ratusza,
który usytuowany w rynku, na jego Êrodku lub w linii

13. J. Klint, koÊció∏ Grundtvig, Kopenhaga, stanowiàcy charakterystycznà dla ekspresjonizmu interpretacj´ form historycznych. Fot. archiwum J. Bogdanowskiego.
13. J. Klint, Grundtvig church, Copenhagen, interpretation of historical forms characteristic for Expressionism. Photo: the J. Bogdanowski archive.
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14. KoÊció∏ p.w. Bo˝ego Cia∏a w Krakowie, widok z placu Wolnica. Fot. archiwum autorki.
14. Church of Corpus Christi in Cracow, view from Wolnica Square. Photo: archive of the author.

zabudowy, wyposa˝ony najcz´Êciej w wie˝´ z zegarem, by∏ nie tylko jednà z g∏ównych budowli placu,
ale tak˝e dominantà w sylwecie miasta, stanowiàcà
symbol powagi i jego bogactwa (il. 5).
W∏adza, szczególnie wówczas, gdy by∏a silna,
przejawia∏a si´ równie˝ w architektonicznych za∏o˝eniach majàcych jà symbolizowaç i zaznaczaç. Formà
takiej silnej w∏adzy by∏a monarchia absolutna.
Dysponujàc du˝ymi Êrodkami finansowymi, stworzy∏a ona we Francji, Rosji, Prusach i Anglii wiele
wspania∏ych za∏o˝eƒ urbanistycznych, stanowiàcych
dowód pot´gi fundatorów.
Podobnie jak w przypadku w∏adzy, treÊcià, która
manifestowa∏a swà obecnoÊç w krajobrazie miasta,
by∏a ch´ç ukazania pozycji spo∏ecznej i bogactwa,
a co si´ z tym wià˝e – presti˝u. Sk∏onnoÊç t´ posiada∏y najró˝niejsze grupy spo∏eczne w rozmaitych
kulturach i okresach historycznych. Mo˝na jà zaobserwowaç nie tylko u w∏adców wznoszàcych swe
rezydencje czy zwiàzanych z dworem dostojników,
ale tak˝e u w∏aÊcicieli ziemskich i patrycjatu miejskiego, u zamo˝nych, wykszta∏conych warstw spo∏eczeƒstwa, przemys∏owców, handlowców, w∏aÊcicieli
wszelkiego rodzaju firm (il. 16). Ch´ç zaznaczania
presti˝u mog∏a dotyczyç tak˝e ca∏ych zbiorowoÊci
ludzkich, skupionych wokó∏ jakiejÊ sprawy, idei, jak
równie˝ okreÊlonych instytucji. Dotyczy∏o to tak˝e
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wyglàdu budowli publicznych XVIII i XIX w., takich
jak opery, teatry, biblioteki, muzea, banki, sàdy,
uczelnie i szko∏y.
Miasta nowo˝ytne, poczàwszy od czasów Êredniowiecza, cechowa∏o znaczne zró˝nicowanie zabudowy mieszkalnej. Fasady kamienic zamo˝nych
mieszczan by∏y bardziej ozdobne. Wyró˝nia∏y si´
w krajobrazie ulic i placów bogatym wystrojem portali, obramieƒ okiennych, attyk, gode∏. W jeszcze
wi´kszym stopniu Êwiadectwo pozycji spo∏ecznej
i bogactwa ich w∏aÊcicieli dawa∏y monumentalne,
pe∏ne spokojnej elegancji bry∏y renesansowych pa∏aców. Ich szerokie frontony i mocno zaakcentowane
portale sprawia∏y, ˝e odznacza∏y si´ one na tle drobnych kamieniczek zarówno we wn´trzach miejskich,
jak i w panoramie. Ukazanie Êwiatu splendoru i bogactwa sta∏o si´ niemal obowiàzkiem w dobie baroku. Rozwój przemys∏u w wieku XVIII i XIX zaowocowa∏ pojawieniem si´ w panoramie miasta wspania∏ych willi fabrykantów.
WÊród wielu treÊci wyciskajàcych swe pi´tno
w krajobrazie nie mo˝na pominàç, odnoszàcego si´ do
sfery emocjonalnej, poj´cia patriotyzmu, postawy opartej na przywiàzaniu do ojczyzny jako miejsca ∏àczàcego si´ z przesz∏oÊcià danego narodu, jego dorobkiem
kulturowym, materialnym i duchowym, obyczajami,
tradycjà. Patriotyzm mo˝e przejawiaç si´ w utrzymaniu
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15. Cimitero San Michele,
Wenecja. Fot. archiwum
autorki.
15. Cimitero San Michele,
Venice. Photo: archive of
the author.

narodowej wzgl´dnie lokalnej odr´bnoÊci, w upodobaniu i szacunku dla tych form krajobrazu miejskiego, które zosta∏y ukszta∏towane przez lata przez danà
spo∏ecznoÊç. Odr´bnoÊç miejsca jest zachowywana
poprzez ochron´ form uznanych za godne ocalenia
jako narodowe dziedzictwo oraz poprzez kontynuacj´
form tradycyjnych. Szczególnà pozycj´ w tym wzgl´dzie zajmuje, zrodzone w XIX w., poj´cie zabytku.

Patriotyzm wyra˝a si´ równie˝ poprzez wznoszenie pomników przypominajàcych wydarzenia pe∏ne
chwa∏y (w tym odzyskanie niepodleg∏oÊci) i ludzi
z nimi zwiàzanych, przede wszystkim zaÊ walczàcych o niepodleg∏oÊç wodzów (stàd w przypadku
Polski tak du˝a liczba pomników poÊwi´conych Tadeuszowi KoÊciuszce czy ksi´ciu Józefowi Poniatowskiemu). Pomniki wznoszone w miejscach eksponowanych – przy placach lub na kulminacjach terenu –
stanowi∏y zawsze wyraziste akcenty w krajobrazie
miejskim, nasycajàce go znaczeniami. Przyjmowa∏y
niejednokrotnie form´ kopców, dominujàcych w sylwecie miasta, np. krakowskie kopce KoÊciuszki i Pi∏sudskiego.
Innym przejawem zapisanego w krajobrazie
patriotyzmu jest eksponowanie symboli narodowych.
W Polsce w czasach rozbiorów przejawia∏o si´ to
w wyposa˝aniu kamienic w god∏o paƒstwowe – znak
or∏a bia∏ego, jak równie˝ w symbol po∏àczonych
ziem Polski, Litwy i Ukrainy, przedstawiajàcy polskiego or∏a, litewskà Pogoƒ i Archanio∏a Gabriela.
Ró˝norodne rodzaje treÊci zawarte w kompozycji
miasta mog∏y byç odczytywane dzi´ki serii zabiegów. Jednym z nich by∏o szczególne usytuowanie
wzgl´dem stron Êwiata lub miejsc Êwi´tych, innym
uczytelnianie granic pomi´dzy ró˝nymi jakoÊciami
przestrzeni i eksponowanie miejsc ich przekraczania

16. Amsterdam, jedno z pi´knych, bogatych, wyró˝niajàcych si´
elegancjà miast Ligi Hanzeatyckiej. Fot. archiwum K. Paw∏owskiej.
16. Amsterdam, one of the beautiful and prosperous towns of
the Hanseatic League, distinct for its elegance. Photo: from the
K. Paw∏owska archive.
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17. Kolumny granitowe,
z lwem Êw. Marka i postacià Êw. Teodora przy Piazza
San Marco w Wenecji, pe∏niàce rol´ stra˝ników strzegàcych miasta od strony morza. Wenecja, miasto-unikat,
stanowiàce, ze wzgl´du na
swà niepowtarzalnoÊç, wysokà wartoÊç niematerialnà.
Fot. archiwum autorki.
17. Granite columns, with
the lion of St. Mark and
a figure of St. Theodore
in Piazza San Marco in
Venice, playing the role of
guards of the city facing the
sea. Venice constitutes high
non-material value owing to
its unique rank. Photo:
archive of the author.

– bram, jeszcze innym – wyraêne zaznaczenie
centrum. Ârodkiem dla wyra˝ania treÊci by∏a równie˝, jak ju˝ wspomniano, wzajemna relacja przestrzeni i budowli, polegajàca g∏ównie na hierarchizacji, oddzieleniu tego, co wa˝niejsze od tego, co
mniej wa˝ne (zró˝nicowanie placów i ulic w mieÊcie
europejskim, eksponowanie pewnych typów budowli
lub ich cz´Êci, takich np. jak fasada). Hierarchizacja
owa odbywa∏a si´ poprzez stosowanie zmiennej wielkoÊci i si∏y wyrazu poprzez nagromadzenie ozdób
lub ich brak, a tak˝e charakterystyczne usytuowanie.
Wspomniane relacje przestrzeni i budowli mog∏y
mieç na celu bàdê wywo∏ywanie odpowiednich odczuç, takich jak narastanie napi´cia, bàdê wskazywanie rzeczy najistotniejszych.
TreÊç nadawano równie˝ poprzez stosowanie
okreÊlonego kszta∏tu. Przejawia∏o si´ to zarówno
w monumentalizacji formy, w obecnoÊci wspomnianych figur magicznych, wyra˝ajàcych m.in. doskona-

18. Symboliczny most na
Canale Grande w Wenecji wznoszony raz w roku dla upami´tnienia wygaÊni´cia zarazy po wybudowaniu koÊcio∏a Santa Maria della Salute.
Przyk∏ad „treÊci niestrukturalnej” zwiàzanej z obyczajem. Fot. archiwum
autorki.
18. Symbolic bridge on
Canale Grande in Venice,
erected once a year to
commemorate the end of
pestilence after the building of Santa Maria della
Salute. An example of
“non-structural contents”
associated with local
customs. Photo: archive
of the author.
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∏oÊç, jak i w doborze form stylizacyjnych, wywo∏ujàcych zamierzone wra˝enia, czy wreszcie w stosowaniu symbolicznych przedstawieƒ – alegorii,
metafor, personifikacji – zdobiàcych Êciany budowli bàdê tworzàcych niezale˝ne kompozycje rzeêbiarskie.
Inny Êrodek stanowi∏o u˝ywanie ca∏ej gamy
obiektów symbolicznych, przekazujàcych treÊci na
mocy konwencji. Prócz wspomnianych wczeÊniej
budowli i za∏o˝eƒ kultowych nale˝y tu wymieniç
pomnik, najcz´Êciej wolno stojàcy, eksponowany
w krajobrazie miasta, przybierajàcy najrozmaitsze
postacie w zale˝noÊci od wyra˝anej treÊci, kr´gu kulturowego i okresu historycznego. Jego omówienie
nie jest mo˝liwe bez si´gni´cia do form wczeÊniejszych, takich jak obelisk, kolumna i piramida, które,
same majàc symbolicznà wymow´, spe∏nia∏y cz´sto
rol´ pomników lub stanowi∏y ich znaczàcy element
(il. 17).
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19. Forum Romanum, widok od strony Kapitolu. Dowód na to, ˝e ranga za∏o˝enia mo˝e byç istotniejsza ni˝ stopieƒ zachowania jego struktury. Fot. J. Czaj-WaluÊ.
19. Forum Romanum, view from the Capitol. Proof of the fact that the rank of a premise may be more essential than the degree of the
preservation of its structure. Photo: J. Czaj-WaluÊ.

Ustawienie pomnika na placu nie tylko wzbogaca∏o jego kompozycj´ o dominant´ lub akcent, lecz
tak˝e przydawa∏o temu urbanistycznemu wn´trzu dodatkowej treÊci. W wieku XIX i XX godne upami´tnienia sta∏y si´ wszelkie znamienne wydarzenia, zarówno wià˝àce si´ z chwa∏à wojennà, jak i sytuujàce
si´ w sferze poj´ç zwiàzanych z czymÊ wielkim, podnios∏ym, takim jak wolnoÊç czy zjednoczenie narodu.
Ponadto kràg postaci godnych upami´tnienia powi´kszy∏ si´ o artystów, pisarzy, polityków, ludzi
w ró˝norodny sposób zas∏u˝onych.

TreÊci w odbiorze wspó∏czesnym
Dotychczasowe rozwa˝ania odnosi∏y si´ do treÊci zapisanych w krajobrazie miasta celowo, do znaków
sprowadzajàcych si´ najcz´Êciej do symbolu. Nieco
inaczej rzecz si´ jednak przedstawia, gdy spróbujemy
wczuç si´ w sytuacj´ cz∏owieka wspó∏czesnego, odczytujàcego treÊci zawarte w krajobrazie miasta,
zapisywane przez ca∏e lata. Cz´Êç z nich przetrwa∏a,
inne uleg∏y przekszta∏ceniom lub straci∏y z czasem
swój walor, jeszcze inne sta∏y si´ nieczytelne.
Pojawi∏y si´ tak˝e znaczenia nowe, wprowadzone
intencjonalnie, jak równie˝ takie, które zrodzi∏y si´
samorzutnie.

Rozwa˝ajàc istot´ odczytywanych znaczeƒ, mo˝na dokonaç ich podzia∏u na takie, które sà treÊcià
czystà (treÊcià samà w sobie), a wyra˝ane sà w rozmaity sposób, na takie, które zwiàzane sà z cechami
formy, wreszcie takie, które wià˝à si´ z wyjàtkowymi cechami funkcji.
Znaczenia z natury swej niematerialne ogniskujà
si´ w pewnych noÊnikach, spoÊród których, z uwagi na
rozwa˝ania nad krajobrazem miejskim, najistotniejsze
sà: obiekt, wn´trze urbanistyczne, obszar, panorama.
Owe znaczenia-treÊci tworzà, jak ju˝ wspomniano, wartoÊç niematerialnà. Jednà z najistotniejszych
jej form jest wartoÊç historyczna, zwiàzana z poj´ciami dziedzictwa historycznego, zabytku, pami´ci
zbiorowej czy miejsc pami´ci. WartoÊç historyczna
mo˝e mieç charakter strukturalny, gdy odnosi si´ do
uk∏adu i substancji danego za∏o˝enia, bàdê charakter
niestrukturalny, gdy dotyczy np. tradycji, obrz´dów
(il. 18), dawnych rzemios∏, starych nazw, znamiennych wydarzeƒ, zwiàzanych np. z chwa∏à narodu czy
martyrologià (wyszukiwanie tego typu miejsc w skali
ca∏ego europejskiego kontynentu nale˝y do jednej
z inicjatyw Rady Europy).
Dla wartoÊci historycznej strukturalnej zwyk∏o
si´ przyjmowaç gradacj´ opartà na stopniu zachowania struktury (il. 1):
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20. Warszawa, miasto-pomnik o olbrzymim ∏adunku symbolicznym. Fot. W. St´pieƒ.
20. Warsaw, town-monument of immense symbolic contents. Photo: W. St´pieƒ.

q struktura w pe∏ni zachowana (uk∏ad, substancja);
q struktura zachowana w stopniu pozwalajàcym na
odczytanie dawnej kompozycji (uk∏ad i elementy
substancji);
q zachowane elementy struktury (Êlady uk∏adu i Êlady substancji);
q wy∏àcznie Êlady uk∏adu;
q brak jakichkolwiek Êladów (istnieje jedynie ÊwiadomoÊç, ˝e coÊ w danym miejscu istnia∏o).
Wymieniona wy˝ej gradacja musi byç wzbogacona o aspekt rangi; mo˝na w tym wzgl´dzie mówiç
o dziedzictwie Êwiatowym, narodowym bàdê lokalnym. JeÊli uwzgl´dni si´ dwa ww. aspekty, mo˝e
okazaç si´, ˝e ruina niezwykle cennego za∏o˝enia ma

21. Elblàg, przyk∏ad kontynuacji po∏àczonej z interpretacjà
istniejàcych niegdyÊ form. Fot.
archiwum A. Böhma.
21. Elblàg, example of continuation associated with an interpretation of non-extant forms.
Photo: from the A. Böhm
archive.
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wi´ksze znaczenie dla kultury ni˝ dobrze zachowany
zabytek o znaczeniu lokalnym (il. 19).
Z wartoÊcià historycznà zwyk∏o si´ ∏àczyç w kulturze europejskiej poj´cie autentyku, choç wydarzenia
ostatniej wojny zmieni∏y przekonania w tym wzgl´dzie. W pewnym stopniu przyczyni∏y si´ do tego równie˝ kultury Wschodu, upatrujàce wartoÊç niematerialnà dziedzictwa nie w nietrwa∏ej w swej naturze substancji, lecz w przekazywanej z pokolenia na pokolenie, tradycyjnej, lecz odnawialnej formie. WartoÊç historyczna miejsca mo˝e sk∏oniç nie tylko do rekonstrukcji ca∏ych uk∏adów urbanistycznych (il. 20), ale
do dzia∏aƒ zwiàzanych z kontynuacjà po∏àczonà z pewnà interpretacjà istniejàcych niegdyÊ form (il. 21).

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE
Innym wa˝nym przejawem
wartoÊci niematerialnej, tkwiàcej
w kulturowym dziedzictwie, jest
unikatowoÊç zjawiska (w odniesieniu do formy czy funkcji) – rodzaj waloru mo˝liwy do zidentyfikowania, gdy mamy mo˝noÊç porównania i oceny danej rzeczy na
szerszym tle (il. 17). Ale i w tym
przypadku tkwi pewna pu∏apka:
unikatowoÊç zjawisk negatywnych
nie mo˝e stanowiç wartoÊci niematerialnej w sensie dodatnim.
OryginalnoÊç, odr´bnoÊç formy, sposobu u˝ytkowania danego
miejsca, obyczaju tak˝e zas∏ugujà
na uwag´, jako ˝e czynià krajobraz
ciekawszym, bardziej ró˝norodnym (il. 22). Podobnie jak unikatowoÊç, wymagajà porównania,
choç nie w tak rozleg∏ym, jak ona
zakresie. Ró˝norodnoÊç zwiàzana
23. Akropol w Atenach, uosobienie genius loci. Fot. J. Czaj-WaluÊ.
z formami rodzimego krajobrazu
23. The Acropolis in Athens, personification of genius loci. Photo: J. Czaj-WaluÊ.
miejskiego, z ich specyfikà wynik∏à zarówno z tego, co stworzy∏
cz∏owiek, jak i z tego, co stworzy∏a natura, przyczyo to˝samoÊci europejskiej i o tym, ˝e spot´gowaç
nia si´ do budowy to˝samoÊci cz∏owieka – w jej wyi skonsolidowaç jà mo˝e wspólne kulturowe i natumiarach lokalnym i narodowym. To˝samoÊç tak roralne dziedzictwo, którego najbardziej wyrazistym
zumiana ∏àczy si´ z poj´ciem patriotyzmu, przywiàprzejawem jest krajobraz wraz z ca∏à swojà ró˝norodzania do ziemi, ojczyzny, miejsca, z poj´ciem „tranoÊcià i bogactwem.
dycji miejsca”. W ostatnich latach du˝o mówi si´
WartoÊç niematerialna kojarzona jest tak˝e z atmosferà niezwyk∏oÊci zwiàzanej z konkretnym miejscem, co ∏àczy si´ z poj´ciem genius loci. Na niezwyk∏oÊç miejsca wp∏ywa nie tylko jego uformowanie, ale i zwiàzana z nim historia, kojarzone z nim
wydarzenia, postacie czy odniesienia literackie.
Genius loci mo˝e mieç wymiar wielki, gdy myÊlimy
np. o ateƒskim Akropolu (il. 23), lub lokalny, gdy
mówimy o miejscach ulubionych wzgl´dnie przyciàgajàcych nas z uwagi na swà „magicznà aur´”.

22. San Gimignano, Przyk∏ad oryginalnoÊci i odr´bnoÊci lokalnej,
decydujàcej o to˝samoÊci miejsca. Fot. archiwum J. Wzorka.
22. San Gimignano, example of local originality and distinctness,
decisive for the identity of a location. Photo: the J. Wzorek archive.

24. Lwów, pomnik Adama Mickiewicza, Przyk∏ad symboliki
krajobrazu miejskiego wyra˝onej poprzez znak. Fot. archiwum
autorki.
24. Lviv, statue of Adam Mickiewicz, example of the symbolic of
an urban landscape expressed by means of a sign. Photo: archive
of the author.
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25. Cmentarz Orlàt we
Lwowie jako noÊnik treÊci
z∏o˝onej, zwiàzanej nie
tylko z kultem zmar∏ych,
ale i z walkà o niepodleg∏oÊç. Fot. archiwum autorki.
25. The “Orl´ta” Cemetery
in Lviv as a carrier of composite contents, connected
not only with a cult of the
dead but also that of the
struggle for independence.
Photo: archive of the
author.

Mówiàc o wartoÊci niematerialnej, nie mo˝na pominàç tak˝e symboliki – sposobu przekazywania
okreÊlonej treÊci poprzez znak (il. 24). Symbolika,
jako zjawisko wzbogacajàce ludzkà egzystencj´, niewàtpliwie stanowi wspomnianà wartoÊç – krajobraz
bez symboli jest ubo˝szy, mniej intrygujàcy ni˝
bogaty w nie. Wszystko jednak zale˝y od tego, jakie
cechy noszà treÊci przekazywane przez symbole –
czy sà one istotne, akceptowane, czy te˝ nienawistne.
Prócz symboliki zamierzonej istnieje symbolika
wtórna, co ma miejsce w przypadku roli, jakà pe∏nià
zabytki stanowiàce symbol przesz∏oÊci. Mo˝e si´ ona
wiàzaç jednak z wyjàtkowymi cechami formy obiektu, sprawiajàcymi, ˝e staje si´ on wyró˝nikiem danego miejsca.
Kult religijny i ∏àczàcy si´ z nim kult zmar∏ych
stanowià wartoÊç samà w sobie (il. 25). Majà one
szczególne znaczenie dla wyznawców danej religii,
ale wymagajà szacunku i zrozumienia ze strony zwolenników innej wiary oraz ludzi niewierzàcych.

Tabela 1. Propozycja zapisu formy
i treÊci w studium krajobrazowym.
Oprac. K. Dàbrowska-Budzi∏o.
Table 1. Proposal of registering
forms and contents in a landscape
study. Prep. by K. DàbrowskaBudzi∏o.
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26. Szczecin, przyk∏ad ca∏kowitego zniszczenia zabytkowej sylwety miasta. Fot. archiwum autorki.
26. Szczecin, example of a distinct disturbance of a historical outline. Photo: archive of the author.
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27. Przyk∏ady kart modelowych i zestaw wyró˝ników formy przedstawionych znakami graficznymi (piktogramami). Oprac. K. DàbrowskaBudzi∏o i J. Budzi∏o.
27. Examples of model cards and a set of discriminants depicted by means of graphic signs (pictograms). Prep. by K. Dàbrowska-Budzi∏o and
J. Budzi∏o.

Niestety, zarówno w historii, jak i w czasach wspó∏czesnych, spotykamy przypadki nietolerancji oraz wzajemnej wrogoÊci, przybierajàce nierzadko ostre formy.
UÊwiadomienie wartoÊci krajobrazowej, tej materialnej, jak te˝ niematerialnej, ma poczàtek w fakcie
identyfikacji zasobu – formy, substancji oraz treÊci;
nie jest jednak z nià równoznaczne. Dochodzi tu

bowiem do g∏osu nastawienie odbiorcy – jego poziom intelektualny, zasób wiedzy, kultura, wra˝liwoÊç, zainteresowania, doÊwiadczenia. Poj´cie wartoÊci nie funkcjonuje zatem oddzielnie, lecz ma swojego adresata. CoÊ stanowi zawsze wartoÊç dla kogoÊ.
Ró˝ne rodzaje wartoÊci majà szersze lub w´˝sze
grupy zwolenników.
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28. Zestaw architektoniczno-krajobrazowych modeli
jako syntetyczna informacja o krajobrazie miasta.
Oprac. K. Dàbrowska-Budzi∏o i J. Budzi∏o.
28. Set of architecturallandscape models as synthetic information about the
urban landscape. Prep. by
K. Dàbrowska-Budzi∏o and
J. Budzi∏o.

Niezale˝nie jednak od tych ró˝nic w interpretacji,
co nale˝y uznaç za wartoÊç, istnieje grupa wartoÊci
ogólnie uznanych, „powszechnych”, z których cz´Êç
ma charakter ponadczasowy i ponadterytorialny.
PowinnoÊcià wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw jest ich
ochrona. JeÊli nie sà one w pe∏ni przez ogó∏ uÊwiadomione lub docenione, nak∏ada to na elity intelektualne
obowiàzek walki z takà postawà. WartoÊci owe bowiem
powinny byç nie tylko powszechnie uznane i doÊwiadczane, lecz równie˝ przekazane przysz∏ym generacjom. Do wartoÊci ponadczasowych nale˝à z pewnoÊcià, stanowiàce wk∏ad w kultur´ ludzkoÊci,
pi´kno formy i jej unikatowoÊç, dziedzictwo historyczne, tak˝e bogactwo kulturowej i naturalnej ró˝norodnoÊci, stanowiàcej baz´ dla to˝samoÊci cz∏owieka, oraz symbolika wzbogacajàca ludzkà egzystencj´.
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WartoÊci krajobrazu nara˝one sà na powa˝ne niebezpieczeƒstwa. Na skutek nieprzemyÊlanego rozwoju ulega degradacji kulturowe i naturalne dziedzictwo. Obni˝a si´ jakoÊç krajobrazu poprzez niszczenie
zastanych walorów kompozycyjnych, niosàcych okreÊlone treÊci. Zatraca si´ tym samym wartoÊç niematerialna krajobrazu miejskiego. Dzieje si´ tak m.in.
w przypadku zabytkowych sylwet miast, zdominowanych przez obcà jej charakterem zabudow´, niejednokrotnie pod ka˝dym wzgl´dem nieinteresujàcà, os∏abiajàcà rol´ obiektów celowo eksponowanych (il. 26).
Podobnym zak∏óceniom podlegajà tak˝e ulice i place
miast historycznych. Nie zawsze sà cenione i otaczane opiekà miejsca pami´ci. Powstajàcy nowy krajobraz miasta cechuje si´ cz´sto chaosem przestrzennym lub unifikacjà.

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE
Sytuacja ta zrodzi∏a pomys∏ opracowania w ramach klasycznych studiów krajobrazowych metody
analizy treÊci w celu ich ochrony i uczytelnienia
w krajobrazie miasta historycznego6. Metoda ta
korzysta z narz´dzi nauki o znakach – semiotyki, co
pozwala w sposób pe∏niejszy i ∏atwiejszy do skojarzenia zapisaç cechy krajobrazu. Istotnà rzeczà jest tu
wprowadzenie poj´cia architektoniczno-krajobrazowego modelu, rozumianego jako powsta∏e w umyÊle
ludzkim wyobra˝enie krajobrazu, na które sk∏ada si´
zbiór fizjonomicznych cech danego terenu, decydujàcych o jego istocie w odbiorze wizualnym i treÊciowym. Modele te sà tworzone poprzez uwzgl´dnienie
wyznaczników formy – znaków (przedstawionych
w postaci piktogramów) zwiàzanych z ukszta∏towaniem terenu, uk∏adem urbanistycznym, typem zabudowy, charakterem kompozycji, odmianami przyrodniczymi, czasem powstania (il. 27). Zestaw modeli wyst´pujàcych w obr´bie danego miasta daje
nam syntetycznà informacj´ o jego krajobrazie.
Cz´Êç owych modeli przesycona jest okreÊlonà treÊcià (il. 28, 29). Niewàtpliwie du˝y ∏adunek treÊciowy
∏àczy si´ z modelami historycznymi oraz tymi, które
budujà to˝samoÊç danego miejsca. Ka˝da z rozpatrywanych jednostek krajobrazowych przypisywana jest
okreÊlonemu modelowi. Precyzowana jest równie˝
tkwiàca w niej treÊç, tak˝e i ta, która ma charakter
pozastrukturalny (tab. 1). Modele zarejestrowane
w postaci kart modelowych i w zestawieniu tabelarycznym majà równie˝ swe odwzorowanie planistyczne (il. 30). Istotnym elementem metody zapisu
treÊci jest tzw. „mapa znaczeƒ” (il. 31), na której
nanoszone sà podstawowe ich noÊniki, takie jak
obiekty, wn´trza krajobrazowe czy ca∏e obszary,
precyzowany jest równie˝ rodzaj znaczenia – treÊci.

29. Zapis znaczenia na karcie modelowej. Oprac.
K. Dàbrowska-Budzi∏o (por. tabela 1,
rubryki 11-22).
29. Register of
significance on a
model card. Prep.
by K. DàbrowskaBudzi∏o and J. Budzi∏o (cf. table 1,
columns 11-22).

Wszystko to pomocne jest przy przypisywaniu
wartoÊci niematerialnej poszczególnym jednostkom
i modelom. WartoÊç ta, w po∏àczeniu z materialnà,
decyduje o okreÊleniu pe∏nej wartoÊci, nazywanej
równie˝ wartoÊcià zbiorczà. Metoda stwarza ponadto
ramy do wykorzystania badaƒ opinii publicznej
w tym zakresie. Stworzenie metody rejestracji treÊci
tkwiàcej w krajobrazie miejskim i okreÊlenia wartoÊci niematerialnej, jakà ona stanowi, pozwala na
sformu∏owanie wskazaƒ w stosunku do niej, obejmujàcych zarówno jej ochron´, jak i rewaloryzacj´
czy kreacj´.

30. Wyodr´bnienie architektonicznokrajobrazowych modeli (na przyk∏adzie
ÊródmieÊcia Krakowa). Oprac. K. Dàbrowska-Budzi∏o.
30. Distinction of architectural-landscape models (upon the example of
the city centre of Cracow). Prep. by
K. Dàbrowska-Budzi∏o.
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31. „Mapa znaczeƒ” dla ÊródmieÊcia Krakowa. Oprac.
K. Dàbrowska-Budzi∏o.
31. “Significance map” for the city centre of Cracow. Prep.
by K. Dàbrowska-Budzi∏o.
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THE NON-MATERIAL QUALITIES OF THE INHERITED URBAN LANDSCAPE
THEIR ESSENCE, TYPES AND METHOD OF ANALYSIS

T

he article deals with the non-material qualities
contained in the landscape of historical cities.
Features of this sort are connected with the concept
of contents comprehended as sense, essence,
significance and message, i. e. as something which
has been deciphered, associated, and experienced
upon the basis of the perceived elements. Special
emphasis has been placed on immaterial qualities
associated with cultural legacy as a whole: existential
meanings, archetypes, and the symbolic inspired by
intellectual or artistic currents, religion, social and
political relations, components decisive for the
preservation of identity, the tradition of a given site,
and the concept of genius loci.
The author demonstrates that non-material
qualities are embedded in certain types of the urban
landscape – its particular elements and traits. While
analysing the past from the point of view of an intentional register of the landscape contents by means of
signs and symbols, she defines the assorted sources of
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such contents as well as the varieties and manners of
expression. Much attention has been devoted to the
contemporary reception of all sorts of meanings
amassed in urban space in the course of past years.
The presented reflections evoke a proposal of
a method of registering the contents and their ensuing
analysis, performed in studies concerned with the
urban landscape. This method refers to semiotics, the
science of signs, and thus enhances landscape studies
by introducing a separate current, which takes into
consideration all symptoms of the contents, and
accompanies another current referring to the form of
the landscape and its substance. The proposed
method makes it possible not only to record the content in question, but also to define the non-material
quality constituted by it. The purpose of making the
reader aware of the existence of such a quality
involves both its protection and a process of rendering its carriers more legible.

