
Identyfikacja Genius Loci – 
krok w stronę piękna

W artykule przedstawiona została autorska metodologia
identyfikacji charakteru miejsca oparta na fenomenologicznej 
interpretacji kategorii Genius Loci, która mogłaby funkcjono-
wać jako rozszerzenie aparatu analitycznego planisty. Niniejszy
artykuł traktuje o kwestiach związanych z identyfikacją 
wartości przestrzennych krajobrazu miasta w celu uzyskania
możliwie pełnego ich repertuaru. W konsekwencji identy-
fikacja ta pozwala określić ducha miejsca –Genius Loci.
Projektowanie zgodne z duchem, charakterem miejsca to
krok w stronę piękna. Niniejsza propozycja jest próbą
instrumentalizacji pojęcia Genius Loci i pozamaterialnych 
wartości przestrzennych w celu budowania ładu przestrzen-
nego przez stosowanie tej metody w praktyce planistycznej.
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Przestrzeń, w której żyjemy, jest wie-
lopłaszczyznowa. Składają się na nią liczne
uwarunkowania, począwszy od tych sta-
łych, jak położenie geograficzne i związane 
z nim uwarunkowania klimatyczne, his-
toryczne, kulturowe, narodowościowe, 
przez zmienne, jak zagospodarowanie 
przestrzenne, budowle, kolejne pokolenia
mieszkańców, ich zapatrywania, życie, po
aspekty przestrzeni niezwykle kruche, 
nieuchwytne i wynikające z wcześniej 
wymienionych, jak charakter miejsca.

Przestrzeń możemy pojmować jako 
trójwymiarową geometrię, która jest 
zbiorem elementów i ich relacji przestrzen-
nych, wielkościowych i jakościowych, oraz
jako pole spostrzeżeniowe, czyli pole per-
cepcji przestrzeni, mające związek z jej
niematerialnym aspektem, jakim jest
chociażby tożsamość miejsca.

W planowaniu przestrzeni i określaniu 
kierunków jej rozwoju niezwykle ważne 
jest właściwe rozpoznanie jej tworzywa,
czyli elementów ją wypełniających i two-
rzących, oraz uwzględnienie aspektów 
niematerialnych, będących jej swoistym 
spoiwem, gdzie elementy, rzeczy nie 
występują jedynie jako zbiór agregatów 
w pewnej mniej lub bardziej geometrycz-
nej organizacji, porządku, ale są zmienne
w czasie, posiadają odmienny charakter,
tożsamość, ducha miejsca.

W miarę wzrostu świadomości społe-
czeństwa, jak i rozwoju nauki, techniki, 

a także myśli filozoficznej branie pod 
uwagę w planowaniu przestrzennym 
niematerialnych aspektów wpływających 
na jakość przestrzeni i wartość krajobra-
zu, czyli znaczenia charakteru miejsca
w skali obszaru opracowania, wydaje
się mieć jeszcze większy sens i jeszcze
istotniejsze znaczenie.

Autorka celowo mocuje rozważania 
w kontekście bieżących trendów w plano-
waniu i kierunku myślenia skierowanym
na pozamaterialne wartości przestrzenne
i ich znaczenie w projektowaniu. Artykuł
czerpie z głównego nurtu myśli Christiana
Norberga-Schulza i jego kategorii Ge-
nius Loci w odwołaniu do fenomenologii
architektury.

KATEGORIA GENIUS LOCI
Kategoria Genius Loci, czyli ducha miejsca,
oraz kategoria przestrzeni wyróżnionych 
opisywana jest w licznych pozycjach lite-
ratury. W stosunkowo zwięzły i jasny 
sposób charakteryzuje ona poszczególne
 elementy, które składają się na charak-
ter miejsca i mogą decydować o tym, że 
dana przestrzeń może być wyróżniona 
na podstawie jej charakteru.

Niestety w obecnym warsztacie pro-
jektowym przy sporządzaniu studiów 
planistycznych, miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego czy innych
projektów, koncepcji zagospodarowania
terenów nieporuszana jest kwestia swoi-

Wygrywa się dużo, traktując twórczość 
architektoniczną nie jako pracę, lecz 

jako hobby.

Zbigniew Ihnatowicz
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stego charakteru miejsca, o którym traktuje
się w niniejszym artykule, jako spoiwa
przestrzeni.

Zagadnienie to jawi się w ogólnym 
pojmowaniu jako trudne do zrozumienia
i zastosowania. Natomiast kwestia ducha
miejsca nie jest skomplikowana, lecz 
nieuchwytna. Okazuje się, że sprawa 
charakteru miejsca w planowaniu prze-
strzennym jest niezbędna. Nie należy jej
upraszczać. Zastosowanie kategorii du-
cha miejsca nie oznacza komplikowania
procesu projektowego, a istotne jego
wzbogacenie.

KATEGORIA GENIUS LOCI WEDŁUG 
NORBERGA-SCHULZA
Norberg-Schulz traktuje miejsca jako 
swego rodzaju fenomen, czyli zjawisko. 
Dlatego też zauważył potrzebę innego 
podejścia do tych elementów architektu-
ry, które przy analizie naukowej opartej na 
metodach przyrodniczych nie pozwalają 
uchwycić ich istoty, a co za tym idzie – ich 
wartości¹.

Wartość przestrzeni, jej składowych, 
decyduje o elementach jakościowych za-
wartych w otoczeniu. Odwołując się do 
systemu wartości w kontekście architek-
tury, wskazujemy, że nie chodzi jedynie 
o fizyczne otoczenie człowieka, ale również
o aspekty społeczne, symboliczne i ducho-
we. Przestrzeń bowiem jest przestrzenią

egzystencjalną człowieka, więc wielowy-
miarową². Każda przestrzeń konkrety-
zuje się w danym miejscu, które posiada 
wyróżniający charakter, stanowiący o jego
szczególności w stosunku do otoczenia.
Określeniu tej szczególności mają być
pomocne kategorie wskazane przez
Norberga-Schulza, pozwalające dane
miejsca uchwycić w kontekście charak-
teru miejsca³.

Miejsce oznacza pewną całość, składa-
jącą się z materialnych rzeczy, będących 
substancją, mających określony kształt,
fakturę czy kolor. Rzeczy te charakteryzują 
się pewnym zgrupowaniem, porządkiem
albo pozostają w rozproszeniu. Z kolei 
porządek przestrzeni jest widziany ina-
czej, postrzegany w świetle, które jest 
zmienne w czasie. Ta zmienność w czasie
i pewne rytmy utrzymujące się w prze-
strzeni decydują o jej specyficznym 
charakterze. Charakter miejsca stanowi 
o jego istocie, w związku z tym miejsca 
powinny być pojmowane jako jakościowe 
i całościowe zjawisko, które nie może 
być zredukowane do jednej z wyżej 
wymienionych kategorii, np. rzeczy (ich 
funkcji) czy ich rozłożenia w przestrzeni⁴.

Każda przestrzeń posiada swoją uni-
kalną atmosferę, charakter, który określany
jest jako duch miejsca, czyli Genius Loci.
Duch ten w zależności od cech definiu-
jących i wartościujących poszczególne 

1    Ch. Norberg-Schulz, Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture, New York 1979.
2    J.T. Królikowski, J. Rylke, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Warszawa 2010.
3    K. Dąbrowska-Budziło, Genius Loci jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu, 
Kraków 2011.
4    Ch. Norberg-Schulz, op. cit.
5    Ibidem.

kategorie miejsca (rzeczy, porządek, 
światło, czas, charakter) przybiera postać 
jednego z opisywanych duchów miejsca 
– romantycznego, klasycznego, kosmicz-
nego lub ducha złożoności, który jest 
wynikiem połączenia cech charakterys-
tycznych dla różnych duchów miejsca⁵.

IDENTYFIKACJA GENIUS LOCI
Forma studium przestrzennego odwołu-
jącego się do kategorii Genius Loci 
Norberga-Schulza została opracowana 
na potrzeby pracy inżynierskiej zatytuło-
wanej Metoda identyfikacji przestrzeni 
wyróżnionych przy pomocy kategorii Genius
Loci jako narzędzie w planowaniu przes-
trzennym⁶, opracowanej na przykładzie 
warszawskiej dzielnicy Ur-
synów. Praca została wy-
konana na kierunku gos-
podarka przestrzenna pod 
kierunkiem prof. inż. arch. 
Jeremiego Królikowskiego
w Katedrze Sztuki Ogrodu 
i Krajobrazu na SGGW w Warszawie. 
Zasadniczym elementem pracy oraz nie-
odłączną częścią studium Genius Loci były
analizy poprzedzające oraz rozpoznanie
uwarunkowań terenu opracowania. 
Studium to opiera się na siatce mo-
dyfikującej ducha miejsca, która jest
narzędziem do identyfikacji i oceny cech 
warunkujących wystąpienie określonego 

charakteru miejsca w danej przestrzeni.
Posługując się formularzem zawiera-

jącym wspomnianą siatkę, na podstawie 
obserwacji otrzymano charakterystyki 
sześćdziesięciu jednostek dzielnicy Ursy-
nów, uzyskanych na podstawie wcześniej-
szych studiów przestrzeni. Zastosowanie
tej siatki pozwoliło na analizę i identy-
fikację całej dzielnicy pod względem 
cech warunkujących określony charak-
ter miejsca.

Siatkę modyfikującą ducha miejsca
zastosowano ponownie w pracy magi-
sterskiej, wykonanej na kierunku archi-
tektura krajobrazu, zatytułowanej System
wartościowania przestrzeni krajobrazu miasta
jako narzędzie decyzyjne planowania  

przetrzennego na przykładzie 7 placów
Warszawy⁷. Siatka w tym przypadku
została zastosowana do innej skali
opracowania – skali placu.

GENIUS LOCI DZIELNICY URSYNÓW
W wyniku podziału dzielnicy Ursynów za
pomocą wstępnego, niezaangażowanego
opisu fenomenologicznego powstało wiele

Zastosowanie kategorii ducha 
miejsca nie oznacza komplikowania 
procesu projektowego, a istotne jego 
wzbogacenie

6    M. Pożarowszczyk, Metoda identyfikacji przestrzeni wyróżnionych przy pomocy kategorii Genius 
Loci jako narzędzie w planowaniu przestrzennym (praca inżynierska), Katedra Sztuki Krajobrazu, 
Wydział Leśnictwa i Gospodarki Przestrzennej SGGW, Warszawa 2012.
7   M. Pożarowszczyk, System wartościowania przestrzeni krajobrazu miasta jako narzędzie decyzyjne 
planowania przestrzennego na przykładzie 7 placów Warszawy (praca magisterska), Katedra Sztuki Kra-
jobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2014.
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wydzieleń, także drobnych, które wskazują
na mnogość miejsc o odmiennym, od-
czuwalnym charakterze na poziomie real-
nego obserwatora i jego subiektywnych 
odczuć. Zmienność odczuć jest bardzo 
dynamiczna, zarówno w skali miejsca, jak 
i większych obszarów. Uzyskany podział 
wskazywał na występowanie jednostek 
zróżnicowanych pod względem wielkości,
rozkładu przestrzennego, jak i jakości.

Na potrzeby planowania przestrzen-
nego, m.in. sporządzania studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, konieczna jest generali-
zacja i interpretacja charakteru większych
obszarów, w celu określania ich ogólnej 
tendencji i kierunku rozwoju.

W celu powyżej określonej genera-
lizacji wykonano studium przestrzeni 
dzielnicy Ursynów, które wyłoniło kolejne
rozbicie na jednostki, uzyskane w wyniku
podziału, połączenia lub zmiany granic 
jednostek otrzymanych dzięki opisowi 
fenomenologicznemu.

Podział ukazuje zróżnicowanie terenu
dzielnicy pod względem strukturalnym 
oraz pod względem pewnych niezdefinio-
wanych, subiektywnych odczuć. W związku
z powyższym konieczne było ujęcie chara-
kteru miejsca w bliżej określony system
cech. Taki system opracowano na po-
trzeby niniejszej pracy i określono jako 
studium Genius Loci, gdyż opiera się
on na głównych osiach koncepcji ducha
miejsca Norberga-Schulza.

Po zastosowaniu siatki modyfikującej 
ducha miejsca, będącej trzonem metody 
identyfikacji przestrzeni wyróżnionych, 
wyłoniono z poprzedniego podziału jed-
nostki o podobnych charakterze. Dzięki 
tej metodzie można wyróżnić jednostki

na podstawie ich wybranych cech oraz
porównać ich cechy definiujące i warto-
ściujące charakter miejsca. Pozwala to na
wyłonienie wartości oraz problemów wys-
tępujących na konkretnych płaszczyznach
jednostek, a więc na nadanie kierunku
rozwoju w celu neutralizacji problemów,
przyznania wartości przestrzeni czy wzmoc-
nienia już istniejących wartości.

Metoda wydobywa indywidualne cechy
miejsca i pozwala planiście na rozwinięcie
i wykorzystanie własnej inwencji. Staje się 
inspiracją do twórczej kreacji przestrzeni,
a nie jedynie do dążenia do doskonałości 
formy, funkcji czy materii lub ogranicze-
nia się do minimalistycznego spełnienia 
wymogów proceduralnych.

SIATKA MODYFIKUJĄCA DUCHA MIEJSCA
Siatka modyfikująca opracowana na 
potrzeby pracy inżynierskiej pozwala na 
wybór właściwych dla danej przestrzeni 
określeń. Siatka składa się z pięciu głów-
nych wierszy odpowiadających głównym 
elementom koncepcji ducha miejsca.

Są to RZECZY (wyodrębniono z nich 
ziemię, czyli podłoże, oraz niebo, które 
pozwalają na określenie porządku rzeczy
między niebem a ziemią). PORZĄDEK jest 
drugim elementem, on zaś w zależności 
od ŚWIATŁA (trzeciego elementu), jego 
dostępności i charakteru, jest odbierany
inaczej. PORZĄDEK i ŚWIATŁO są z kolei zmie-
nne w zależności od CZASU. Funkcjonowanie
przestrzeni, jej rytmy, w połączeniu z wcze-
śniej wymienionymi elementami i ich
właściwościami, warunkują wystąpienie
określonego CHARAKTERU miejsca, elementu
ostatniego – koncepcji ducha miejsca.

Każdy z pięciu elementów zawiera 
ponadto cechy definiujące (ważniejsze) 

i wartościujące. Cechy poszczególnego typu
posiadają od dwóch do siedmiu określeń.
Według koncepcji Norberga-Schulza wy-
stępują trzy zasadnicze duchy miejsca
(romantyczny, kosmiczny i klasyczny),
jednak wyróżniony został również duch

złożoności, dlatego też w siatce uwzględ-
nione zostały cechy pośrednie, wskazujące
na plastyczność i niepowtarzalność.

Poniżej oraz na następnej stronie przed-
stawiono zestawienie tabelaryczne ukazu-
jące konstrukcje siatki modyfikującej. 

GENIUS LOCI CECHY

1

RZECZY

DEFINIUJĄCE

demateriali-
zacja brył 

i powierzchni

zgrupowanie 
w ogólny 

dominujący 
system

logiczna całość 
konstrukcji

ZIEMIA

grunt zawsze 
ciągły, 

monotonność 
podłoża

grunt ciągły, 
ale z pewnym 
zróżnicowa-

niem

grunt 
równocześnie 

ciągły i 
zróżnicowany

grunt nigdy 
ciągły, 

podzielony

bardzo bo-
gata struktura 

podłoża

NIEBO wszechogar-
niające

dostępne, 
urozmaicone

dostępny 
skrawek

przypadkowy, 
aleatoryczny

naturany brak 
ujednolicajnego 

porządku

2 PORZĄDEK 
RZESTRZENI

DEFINIUJĄCE

brak miejsc 
indywidualnych

mnogosć 
miejsc, 

wielogłosowa 
przestrzeń

wielogłoso-
wość, czasem 

miejsca 
jednogłosowe

każde miejsce 
zachowuje 

swoją 
tożsamość

przestrzeń 
jednogłosowa

3 CHARAKTER

DEFINIUJĄCE

brak miejsc 
indywidualnych

mnogość 
miejsc, 

wielogłosowa 
przestrzeń

wielogłoso-
wośc, czasem 

miejsca 
jednogłosowe

każde miejsce 
zachowuje 

swoją 
tożsamość

przestrzeń 
jednogłosowa

brak atmosfery monotonny konkretny wyrazisty irracjonalny, 
sprzeczny

WARTOŚCIUJĄCE

naturalistyczny wiejski podmiejski miejski wielkomiejski

radosny obojętny przygnębiający

brak 
osobowości

zmieniona 
osobowość

osobowość 
kształtująca 

się

osobowość 
zmienna

ukształtowana 
osobowość

Tabela 1. Siatka modyfikująca ducha miejsca (cd. na następnej stronie)
(źródło: opracowanie własne)
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5

CH
AR

AK
TE

R

DEFINIUJĄCE
1 2 3 4 5

H1
brak miejsc 
indywidual-

nych

mnogość 
miejsc, 

wielogłosowa 
przestrzeń

wielogłosowość, 
czasem miejsca 
jednogłosowe

każde 
miejsce 

zachowuje 
swoją 

tożsamość

przestrzeń 
jednogłosowa

H2 brak 
atmosfery monotonny konkretny wyrazisty irracjonalny, 

sprzeczny

WARTOŚCIUJĄCE

H3 wiejski podmiejski miejski wielkomiejski

H4 radosny zadumy obojętny smutny przygnębiający

H5 brak 
osobowości

zmieniona 
osobowość

osobowość 
kształtująca się

osobowość 
zmienna

ukształtowana 
osobowość

Poniżej przedstawiono część siatki modyfikującej dotyczącą ostatniego elementu 
koncepcji – charakteru miejsca. Ze względu na to, że element ten wynika z pozostałych, 
dalsze rozważania nad jednostkami opierają się głównie na analizie cech charakteru miejsca. 

4 ŚWIATŁO

DEFINIUJĄCE

pełne 
zaćmienie

dominacja 
cienia

mozaika 
światła i cienia

dominacja 
słońca

pełne 
nasłonecznienie

ukierunkowane 
na słońce obojętne

słońce 
pominięto, 
nieistotne

WARTOŚCIUJĄCE

za dużo 
oświetlenia, 
oślepiające

wystarczające 
oświetlenie

odpowiednie 
oświetlenie

niewystar-
czające 

oświetlenie

brak 
oświelenia

5 CZAS

DEFINIUJĄCE

monotonny statyczny urozmaicony żywy 
i dynamiczny zaskakujący

stabilny niestabilny

jeden rytm mnogość 
rytmów

WARTOŚCIUJĄCE

główny rytm 
podporządko-
wany sacrum

główny rytm 
podporządko-
wany komuni-

kacji

główny rytm 
podporządko-

wany pracy

główny rytm 
podporządko-
wany wypo-

czynkowi

główny rytm 
podporządko-
wany zabawie

Tabela 1. Siatka modyfikująca ducha miejsca  (źródło: opracowanie własne)

Tabela 2. Cechy warunkujące charakter miejsca w podziale na definiujące i wartościujące –
 część siatki modyfikującej (źródło: opracowanie własne)

Dla każdej jednostki przedstawiono
zestaw cech charakteru miejsca w podziale
na cechy definiujące charakter (wiersz H1 
i H2)  oraz wartościujące charakter 
miejsca (H3, H4 i H5). 

REPERTUAR WARTOŚCI PRZESTRZENNYCH
Ważne jest możliwie szerokie rozpoz-
nanie repertuaru wartości, tak by nie 
pominąć żadnej z nich. Jak widać na 
przykładzie wartościowania zabytków na
przestrzeni dziejów, pominięcie szeregu 
wartości niematerialnych, jak również 
wartości potencjalnych lub utraconych,
w ocenie zabytków okazało się niewy-
starczające w dzisiejszych czasach. Na 
etapie rozpoznania nie powinno się 
hierarchizować wartości i w związku z tym
pomijać te uznaniowo mniej ważne.

Odnosząc się do wartościowania 
przestrzeni, zasadne jest posługiwanie 
się pojęciem wartości przestrzennych, 
które przejawiają się jako przestrzenne 
sensu stricto. Wymienić należy tu przyta-
czane przez Jeremiego T. Królikowskiego
wartości: artystyczne, estetyczne, histo-
ryczne, symboliczne, poznawcze, sakralne,
społeczne i indywidualne, psychologiczne,
ideowe, uniwersalne, narodowe, grupowe,
użytkowe, techniczne, finansowe, natu-
ralne i przyrodnicze, zdrowotne, ekono-
miczne, własność przestrzeni i Genius 
Loci⁸. W dobie postępującej uniformizacji 
i globalizacji coraz większą wartością 

staje się zachowanie własnej tożsamo-
ści, indywidualności, niepowtarzalności, 
swoistości⁹.

Jako wartości krajobrazu mogą być 
pojmowane atrybuty krajobrazu, które wy-
wołują u odbiorcy odczucia potencjalnych
możliwości i użyteczności, bezpieczeństwa
i komfortu, uczucie łatwości orientacji, 
pobudzenie emocjonalne czy odczucie 
harmonii całości krajobrazu. Można rów-
nież wyróżnić takie aspekty krajobrazu
jak malowniczość, ozdobność, efektow-
ność – wartości estetyczne, swojskość –
typowość dla regionu, doskonałość 
kompozycyjna, wartość unikatowości, 
wyjątkowości, egzotyki, tajemniczości, 
wreszcie harmonia treści, formy, pro-
porcji, barw i faktury. Wymienione wyżej
aspekty stanowią zbiór cech percep-
cyjnych krajobrazu¹⁰.

Miejsce oznacza pewną całość,składa-
jącą się z materialnych rzeczy, będących 
substancją, mających określony kształt, 
fakturę czy kolor. Rzeczy te charaktery-
zują się pewnym zgrupowaniem, porząd-
kiem albo pozostają w rozproszeniu. 
Z kolei porządek przestrzeni jest widziany
inaczej, postrzegany w świetle, które 
z kolei jest zmienne w czasie. Ta zmien-
ność w czasie i pewne rytmy utrzymu-
jące się w przestrzeni decydują o jej
 specyficznym charakterze¹¹.

Architektura miejsca istnieje w da-
nym kontekście. Otoczeniem tym może 

8     J.T. Królikowski, Plac i ulica, [w:] Przyroda i miasto, red. J. Rylke, Warszawa 1997, s. 71.
9   Idem, Kilka słów o projektowaniu zgodnym z duchem miejsca, [w:] J.T. Królikowski, K. Wlazło-
Malinowska, Plac w małym mieście, Warszawa 2014.
10    K.H. Wojciechowski, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Lublin 1986, s. 90.
11    Ch. Norberg-Schulz, op. cit.
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być przyroda, woda, niebo albo miasto, 
krajobraz kulturowy. Miasto składa się 
z takich elementów jak budynki, budowle, 
ulice, place, ale nie jest ich sumą, tak jak 
książka nie jest sumą liter. Poszczególne 
elementy miasta tworzą jego fabułę, nar-
rację, akcję, jego własną historię. W przy-
padku odbudowy Warszawy zmieniono
jego kontekst, jak opowieść nieudolnie
przepisaną ze starej księgi. Tak jak każdy 

nowo powstały obiekt powinien być wpi-
sywany w otoczenie, tak i wprowadzanie
zmian w otoczeniu już istniejących obie-
któw powinno mieć na uwadze konse-
kwencje płynące ze zmiany kontekstu 
dla tych elementów. Obiekt architektonicz-
ny nabiera znaczenia, traci je lub zmienia
przez kontekst, w którym się znajduje. 
Kolejnym aspektem, na jaki wskazuje 
socjolog miasta Bohdan Jałowiecki, jest 
zróżnicowany kulturowo bałagan w prze-
strzeni miejskiej. Tworzony jest on nie 
tylko przez pojawiające się budynki, ale
przede wszystkim przez różne nietrwałe
elementy jak kosze, ławki, szyldy, samo-
chody, wydeptana trawa itp.¹²

Według Marka Budzyńskiego najwię-
kszą wartością miasta jest człowiek, 
obywatel miasta, natomiast utrzymanie 
życia na ziemi jest współzależne od 
współżycia człowieka z człowiekiem oraz 
człowieka z naturą¹³. W dobie budowni-
ctwa i myślenia zrównoważonego krajo-
braz miasta powinien orientować się 
na zieleń, przyrodę i rozwiązania tzw. 
zielonej architektury czy też biofilisty-

cznego projektowania – 
tzw. architektury życia¹⁴.

Poza materialnym zwią-
zkiem człowieka z otaczają-
cą przestrzenią występuje 
bardzo ważna relacja psy-
chiczna. Mówimy wówczas

o wartościach psychologicznych prze-
strzeni. Miejsca, ich symbolika, forma, 
skala czy charakter, wyzwalają w odbior-
cy różne, czasem skrajne emocje. Mogą 
to być emocje zarówno pozytywne, jak 
i negatywne, często inne u różnych osób 
w tych samych „warunkach” przestrzeni. 
Są to przeżycia indywidualne, które na
przykład w momencie wspólnego, grupowe-
go odczuwania mogą ulec wzmocnieniu¹⁵.

Obecnie częstym zjawiskiem jest, że
dana inwestycja realizuje konkretną po-
wierzchnię, klasę biur, metraż do wynajęcia
itp. Taka informacja jest dawana do pow-
szechnej informacji, jakby tylko to się
liczyło – przełożenie na wartość finansową,

Miasto składa się z takich 
elementów jak budynki, budowle, 
ulice, place, ale nie jest ich sumą, 
tak jak książka nie jest sumą liter

12    B. Jałowiecki, Sześć uwag socjologa o architekturze, „Arche” 1997, nr 15, s. 8.
13     M. Budzyński, Utrzymanie życia jako podstawowa wartość przestrzeni miast, [w:] Wartościowanie 
współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2010.
14    B. Rothimel, Pomiędzy naturą i kulturą. Genius Loci i wartości krajobrazowe w projektach konkur-
su studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania skweru 
im. Jana Pawła II w Józefowie wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia skweru, [w:] 

ekonomiczną. Dopóki nie będzie popytu
na inne wartości, będziemy mieć archi-
tekturę rynkową, czyli niewykraczającą 
poza ramy wartości ekonomicznej czy
też komunikacyjnej, jak jest to w przy-
padku budowania autostrad. Okazuje
się, że społeczeństwo demokratyczne,
kapitalistyczne skupia się na najważniej-
szych w danym momencie wartościach, 
najczęściej rynkowych, gdzie takie wartości
przestrzenne jak kształt, forma, znacze-
nia, elementy dydaktyczne są pomijane, 
gdyż uznawane są za nierynkowe¹⁶.

Duch miejsca nie powinien być trakto-
wany jedynie jako kategoria estetyczna, 
duchowa. Genius Loci posiada również 
ekonomiczny wymiar. Miejsca o niepow-
tarzalnej atmosferze przyciągają, stają 
się ulubionymi miejscami spotkań, celem
turystycznym i przynoszą tym samym 
dochody. „Duch miejsca jako element 
ekonomicznej rzeczywistości miasta po-
siada cechy dobra publicznego”¹⁷.

Praca magisterska System wartościo-
wania przestrzeni krajobrazu miasta jako
narzędzie decyzyjne planowania przestrzen-
nego na przykładzie 7 placów Warszawy 
zawiera repertuar wartości, na podstawie
którego przeanalizowano siedem histo-
rycznych placów Warszawy (plac Piłsuds-
kiego, Teatralny, Żelaznej Bramy, Bankowy,
Małachowskiego, Dąbrowskiego oraz 
Grzybowski).

Przeanalizowano wartości:
•• historyczne,
•• zabytkowe,
•• sakralne,
•• naukowe,
•• poznawcze,
•• użytkowe,
•• techniczne,
•• finansowe,
•• naturalne,
•• przyrodnicze,
•• zdrowotne,
•• ekonomiczne,
•• własności przestrzeni,
•• energetyczne,
•• widokowe,
•• łatwości orientacji,
•• doskonałości kompozycyjnej,
•• stołeczności,
•• symboliczne,
•• potencjalnych możliwości,
•• bezpieczeństwa i komfortu,
•• indywidualności, niepowtarzalności, 
swoistości, unikatowości,
•• swojskości i typowości,
•• egzotyki,
•• duchowe,
•• tradycji,
•• pamięci,
•• estetyczne,
•• artystyczne,
•• indywidualne,
•• społeczne,

J.T. Królikowski, K. Wlazło-Malinowska, op. cit.
15    E. Rykała, Dotknięcie niewidzialnego, „Arche” 2011, nr 21, s. 4.
16    W. Siemiński, Przestrzeń nowej demokracji, „Arche” 1997, nr 15, s. 17.
17    A. Jadach-Sepioło, Czy Genius Loci to dobro publiczne?, „Arche” 2013, s. 42.
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•• psychologiczne,
•• emocjonalne,
•• ideowe,
•• uniwersalne,
•• narodowe,
•• grupowe,
•• tożsamości,
•• zbiorowej identyfikacji,
•• wspólnoty,
•• pustki i samotności,
•• odczucia harmonii całości,
•• polityczne,
•• wielokulturowości i 
wielowyznaniowości,
•• Genius Loci,
•• elementów współczesnych,
•• autentyczności,
•• integralności,
•• interakcji społecznych.

PODSUMOWANIE
Wśród wielu czynników, które mają wpływ
na kształtowanie przestrzeni, należy 
wyróżnić przyjęty układ wartości, który 
decyduje o strategii wyborów. Wzrost 
świadomości wymusza konieczność dyna-
micznego opisu, analizy wartości poten-
cjalnych oraz roli społecznych. W celu
opracowania ogólnego systemu wartościo-
wania przestrzeni należy przeprowadzić 
szczegółową analizę i identyfikację war-
tości. Ważne jest możliwie szerokie roz-
poznanie repertuaru wartości. Na etapie
rozpoznania nie powinno się hierarchi-
zować wartości i w związku z tym pomijać 
te uznaniowo mniej ważne. System wyda-
wania ocen powinien wymagać porów-
nania opisywanej przestrzeni z innymi 
tego samego rodzaju. Konieczna jest 
właściwa klasyfikacja przestrzeni.

Zagadnienie systemu wartości i kwestii

wartościowania przestrzeni jest bardzo
złożone i wymaga pogłębionych studiów 
zarówno nad samą istotą rzeczy, jak i za-
szłościami historycznymi, uwarunkowa-
niami kulturowymi, a także zmieniającym 
się społeczeństwem oraz jego aktualnymi
i przyszłymi potrzebami. Widoczny jest
brak wypracowanych jednoznacznych pro-
cedur, począwszy od analiz i opisywania
obiektów, przez intuicyjne, niejasne i nie-
dostosowane do nowych wymogów war-
tościowanie, skończywszy na wszechobec-
nej intuicyjności i subiektywności ocen.

Mankamentem różnych podejmowa-
nych względem przestrzeni decyzji jest 
brak choćby podstawowego schematu 
narzucającego porządek i kolejność ana-
lizowania poszczególnych wartości. Częste
jest opisywanie istniejących wartości, a po-
mijanie nieistniejących (np. utraconych). 
Niekiedy nadmierne skupianie się na opi-
sie wartości pierwszoplanowych warun-
kuje pomijanie uznaniowo pobocznych.

Wartościowanie przestrzeni oraz iden-
tyfikacja pełnego repertuaru wartości 
aktualnych, historycznych i potencjalnych
jako narzędzie przeddecyzyjne jest zada-
niem wymagającym szerokiego zakresu 
wiedzy i umiejętności. Dopiero możliwie 
pełne rozpoznanie sytuacji oraz umie-
jętne określenie zakresu patrzenia na 
przedmiot projektowania warunkuje 
maksymalizację prawdopodobieństwa 
podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej 
kierunku rozwoju danej przestrzeni. 
Niezależnie od identyfikacji wartości 
przestrzennych i ich wartościowania 
największą szkodą dla ładu przestrzen-
nego jest uznaniowość oraz system 
oparty na wartościach finansowej i eko-
nomicznej jako wartościach nadrzędnych.

ABSTRACT
Identification of Genius Loci as a step towards 
the beauty of landscape

Identification of the values and the issue of hierarchy of values   are important 
elements in making decisions about the direction of spatial development. Developing 
a space evaluation model may prove to be helpful in planning and designing at 
various levels of detailed studies. It can be used as a universal tool. 

Among the many factors that have an impact on spatial development, an evalu-
able system determines the strategic choices. The increased awareness makes it 
necessary to provide a dynamic value description for objects and to prepare an 
analysis of the potential values and the role of an object in society. To develop 
a general spatial evaluation system it is important to undertake a detailed analysis 
and an identification of the values. It is important to recognize all possible values: 
without prioritizing them or   leaving out those arbitrarily less important ones. The 
system of issuing ratings should require a comparison with description of other 
objects of the same kind. It is necessary to make a correct classification of objects. 
Moreover, multi-scale assessments are needed. Ratings should be adapted to the 
specifics of class and level of details for the criteria, depending on experience and 
the needs deriving from the properties of the class. 

The method indicates spatial units based on selected features and compares 
them in order to define and value the place’s character. The value and immaterial 
problem identification is an important step towards development. The method can 
be used to plan, arrange, create and revitalize space successfully.


