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TEORIA A DOŚWIADCZANIE FENOMENU 
KRAJOBRAZU

Streszczenie 

Od dawna różne dziedziny życia biorą na warsztat rozważań przestrzeń 
jako przedmiot kształtowania najbliższego środowiska ludzkiej egzystencji. 
Dotychczasowe sposoby waloryzacji przestrzeni nie obejmują jednak środo-
wiska jako zintegrowanej całości. Metody badania wartości przyrodniczych 
krajobrazu, podstaw kulturowych (ale rzadko), które poza statystycznymi 
faktami opierają się na zapisie wartości niemierzalnych, jak np. dynamice za-
chodzących zmian dobowych, sezonowych, niepowtarzalnej atmosferze miejsca 
i zapisanej w niej tożsamości czy odczuć, jakie przestrzeń wywiera na odbiorcy 
etc. Do badania takich jakości potrzebne są poznanie zmysłowe i wrażliwość 
obserwatora, czyli metody badawcze, których podstawą są wrażenia zmysłowe, 
które ze swoistą sobie wrażliwością odnajdują w krajobrazie to, co najcenniejsze.

Dla architekta krajobrazu skrawek otaczającej go przestrzeni to zwiastun 
informacji, to synteza elementów przyrodniczych i tych stanowiących wynik 
działalności człowieka, tworzących pewną całość. Ich interpretacja zależy od 
wiedzy i doświadczenia, ale także od cech indywidualnych człowieka, twórcy. 
Do badania nauki o  zjawiskach, głównie w  odniesieniu do doświadczenia 
rzeczywistości, powinniśmy wykorzystać metody fenomenologii. Niniejszy 
artykuł stanowi przegląd metod waloryzacji przestrzeni pod kątem różnych 
wartości, kładąc nacisk na metody poznania i  doświadczenia krajobrazu. 
W świetle tych badań krajobraz niezaprzeczalnie jest fenomenem. 

Słowa kluczowe: przestrzeń, tożsamość, doświadczenie krajobrazu, 
fenomenologia, intuicja, duch miejsca.

Krajobraz jako fenomen 
Niezaprzeczalnie krajobraz jest zjawiskiem i fenomenem, dlatego dziedziny, 

które zajmują się badaniem krajobrazu, powinny uwzględniać jego prawdziwie 
głęboką naturę. By w pełni krajobraz poznać i doświadczyć, warto wykorzy-
stać metody nurtu fenomenologii, intencjonalności czy subiektywizmu, które 
traktują o poznaniu empirycznym, poznaniu za pośrednictwem zmysłów czy 
poznaniu intuicyjnym. Poznanie zaś zależy w  dużej mierze od właściwości 
umysłu ludzkiego, jego zasobów wiedzy i  doświadczenia, a  także sposobu 
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odczuwania, co z kolei ewidentnie determinuje postrzeganie krajobrazu i jego 
diagnozowanie. Kolejną istotą krajobrazu jest pierwiastek duchowy ukryty 
w materii, którą postrzegamy i doświadczamy zmysłami. Otaczająca nas ma-
terialność jest przecież wyrazem duchowości. Czyli wartościowanie krajobrazu 
to nie tylko powierzchowny zapis form, ale znaki, jakie pozostawia zetknięcie 
się z nim w świadomości obserwatora.

U  podstaw wielu nauk zajmujących się otaczającym nas krajobrazem 
istotny jest człowiek i  zaspokajanie jego potrzeb (ogrodnictwo, rolnictwo 
zajmują się podstawowymi potrzebami zapewniającymi byt). Dla architektów 
krajobrazu, osób kształtujących krajobraz, istotą powinna być świadomość 
jakości przestrzeni, jej walorów praktycznych, na równi z  odbiorem este-
tycznym i  doznaniami emocjonalnymi, czyli wartościami zaspokajającymi 
potrzeby duchowe i estetyczne, niezbędne dla ludzkiej egzystencji. Te wartości 
mają w znacznej mierze subiektywny charakter ze względu na niepowtarzalną 
osobowość twórcy, ale i użytkownika i przez wzgląd na tę indywidualną naturę 
nie można ich pomijać w badaniach nad środowiskiem człowieka.

Dotychczasowe sposoby waloryzacji przestrzeni jako przedmiotu kształto-
wania najbliższego środowiska ludzkiej egzystencji nie obejmują środowiska, 
jako zintegrowanej całości. Mamy do czynienia z metodami, jakie stosuje się 
do badania wartości przyrodniczych krajobrazu, jak np. wskaźniki bioróż-
norodności, stadia sukcesji. Inne metody badań stosuje się w  pracach nad 
krajobrazem kulturowym, np. klasyfikacją zabytków, krajobrazem miejskim 
czy wiejskim. Rzadko które badania, poza statystycznymi faktami, opierają 
się na zapisie wartości niemierzalnych jak np. dynamika zachodzących zmian 
dobowych, sezonowych, niepowtarzalnej atmosfery miejsca i zapisanej w niej 
tożsamości, czy odczuć, jakie przestrzeń wywiera na odbiorcy. Do badania 
takich jakości potrzebne są poznanie zmysłowe i wrażliwość obserwatora, czyli 
metody badawcze, których podstawą są wrażenia zmysłowe, które ze swoistą 
sobie wrażliwością odnajdują w krajobrazie to, co najcenniejsze.

W projektowaniu architektury krajobrazu przestrzeń nie powinna być za-
wężona do obszaru, lecz traktowana jako proces, element ciągłej transformacji, 
dynamiczny, ale to rejestrują tylko zmysły. Takie ujęcie przestrzeni dodaje jej 
kolejnego wymiaru istotnego w procesie projektowania – czasoprzestrzeni.

Kilka metod na określenie wartości miejsc, w tym 
tożsamości kulturowej i przestrzennej

Poszukiwaniem tożsamości jako największej wartości przestrzenni zajęła 
się w  swych badaniach Siestrzewitowska (2011, s. 19). Na potrzeby badania 
krajobrazu i jego wartości niematerialnych autorka stworzyła metodę znaków 
tożsamości przestrzennej. Metoda ta bazuje na wyszukiwaniu znaków tożsa-
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mości przestrzennej. Na przykładzie badania wizerunku miasta autorka rozbija 
zagadnienie tożsamości na płaszczyznę fizyczną, jaką jest wizerunek miasta, 
i na trzy płaszczyzny niematerialne: nastrój miejsca, tradycja i kultura. Istnieją 
również metody służące do oceny i wyceny zasobów krajobrazu. Określane są 
wówczas elementy architektoniczne, przyrodnicze czy kulturowe. Myga-Piątek, 
jedna z autorek metody waloryzacji krajobrazu, podkreśla, że w procesie plano-
wania niezwykle ważne jest uwzględnienie zapisanych w krajobrazie wartości 
kulturowych, ale i przestrzennych. Sposobem na określenie wartości stają się 
dla niej podstawowe badania, takie jak: diagnoza stanu istniejącego, określenie 
czynników, które determinują zmiany w  przestrzeni, miejsca newralgiczne, 
które wymagają poprawy czy nawet próba określenia ingerencji zanieczyszczeń 
w  środowisko. Kryteriami oceny krajobrazu kulturowego, według autorki, 
stają się: dawność, historyczność, wartość estetyczna, autentyczna substancja, 
harmonia, wyjątkowość, treść, wartość emocjonalna, wartość użytkowa (Myga-
Piątek 2007, s. 101-110). 

Oceną krajobrazu pod kątem wartości kulturowych zajmowała się rów-
nież Żarska (2011), podając jako główne kryteria wartościowania nasycenie 
przestrzeni elementami kulturowymi o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, 
występowanie obiektów zabytkowych o charakterze współgrającym i harmonij-
nych z otoczeniem oraz częstotliwość występowania wartościowych elementów 
kulturowych. Nasycenie przestrzeni elementami o określonej wartości i kon-
tekście przestrzennym staje się podstawą do określenia kryteriów metody 
typologii i waloryzacji krajobrazu w kontekście przestrzennym opracowanej 
przez Paprzycką (2005).

W badaniach w kontekście kształtowania terenów pod turystykę i rekreację 
(Richling, Solon 2011) wartość przestrzeni jawi się na płaszczyźnie atrakcyjno-
ści i dostępności terenu, pojemności turystycznej, będącej funkcją chłonności 
naturalnej i odporności poszczególnych ekosystemów, wartości terapeutycz-
nych i zdrowotnych określonych siedlisk występujących w obszarach.

Innym narzędziem badania wartości krajobrazu, a dokładniej zależności 
i relacji pomiędzy badanymi jednostkami, może stać się przestrzenny taksono-
miczny miernik rozwoju stosowany w planowaniu przestrzennym ‒ narzędzie 
z zakresu ekonometrii przestrzennej. Przykładem może tu być taksonomiczny 
miernik rozwoju Hellwiga (TMR), który pozwala porządkować badane jed-
nostki, uwzględniając różne zmienne, które na nie oddziałują. Za pomocą 
standaryzacji lub unifikacji zmienne te uzyskują wartości, które mogą być 
poddawane dalszym porównaniom. Metoda stosowana dotychczas do badań 
odnoszących się do rozwoju gospodarczego, społecznego, od niedawna jej 
zastosowanie zostało uwzględnione w  badaniach aspektów przestrzennych 
krajobrazu. Odnosząc się do wartości przestrzeni, pamiętać należy o Koncepcji 
Przestrzeni Dialogicznej oraz Kodzie Tożsamości Lokalnej jako narzędziu 
projektowania przestrzeni miejskiej opracowanej przez Dominiczaka (2003). 
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W swej teorii autor podkreśla istotę relacji elementów tworzących krajobraz 
i dążenie do źródeł ich istnienia – oryginalności.

Tych kilka metod, ze względu na kryteria swych ocen, dalekich jest od 
zdefiniowania w pełni wartości kulturowo-przestrzennych miejsc świadczących 
o  tożsamości. Według nich krajobraz zapamiętywany jest poprzez wygląd 
i wartość wyposażenia, które składają się na wrażenia, jakie pozostawia u od-
biorcy. Dużo większy nacisk na emocje w procesie zapamiętywania proponują 
metody fenomenologiczne.

Fenomenologia – nauka o tym ,,co się jawi’’
Fenomenologia opisywana jest jako nauka o zjawiskach, głównie w odnie-

sieniu do doświadczenia rzeczywistości. Jak głosił Kant: ,,Czas i przestrzeń są 
formami, w które zostają wtłoczone nasze wrażenia zmysłowe. Innym rodzajem 
form są kategorie, pozwalające na pojęciowe ujmowanie przedmiotów. Dwie 
główne formy to przyczyna i  substancja. Tym co możemy poznawać, czyli 
fenomenami, są zjawiska zapośredniczone przez zmysły i  ujęte w  czasowe, 
przestrzenne, przyczynowe oraz substancjalne formy. O  tym co się za nimi 
kryje – rzeczach samych w sobie, czyli noumenach – nie wiemy nic” (www1). 

W fenomenologicznym oglądzie otaczającego nas świata ważną rolę odgry-
wa relacja łącząca umysł i świadomość z treścią lub przedmiotem we wszystkich 
stanach umysłu, tzw. intencja, o której mówił Franz Brentana, autorytet w dzie-
dzinie fenomenologii. Autorytet dla Husserla, który traktował fenomenologię 
jako metodę poznania, składającą się z dwóch elementów: „czysty opis” danych 
nam przedmiotów, bez wchodzenia w ich istotę, oraz ich „ogląd intuicyjny”. 
Autorytet dla fenomenologii Hegla, czyli nauki o rozwojowych fazach świa-
domości, przechodzącej od bezpośrednich danych zmysłowych do wiedzy 
absolutnej. 

Metody badania krajobrazu w odniesieniu do jego 
niematerialnych wartości

Chociaż fenomenologia jest metodą badań filozoficznych, została 
zastosowana do badań nad architekturą już w  1963 r. przez Ch. Norberga-
Schulza. W  dalszej kolejności do badań nad architekturą krajobrazu przez 
J.T. Królikowskiego, który swoją rozprawą doktorską dał początek głębszemu 
spojrzeniu na wielowarstwowość i wartości, jakie posiada otaczający nas kra-
jobraz. Krajobraz jako fenomen traktuje również J. Skalski, dając podstawę 
badania krajobrazu z pomocą naszej percepcji. Zarówno analiza genius loci, 
jak i  analiza percepcyjna, stosowane w  celu określenia potencjału i  wartość 
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miejsca, pozwalają dokładnie poznać charakter, strukturę i właściwości miej-
sca oraz wszystkie jego składowe, przekładając się tym samym na klarowne 
wyniki, a w konsekwencji dając bardzo trafne i proste wytyczne projektowe. 
Przytaczając sposoby i metody badania krajobrazu, pamiętać należy o krzywej 
wrażeń Lyncha, czy elementach urbanistycznych Wejcherta, które wykorzystują 
w swych badaniach twórcy metod waloryzacji krajobrazu.

Genius loci duch miejsca w teorii
Genius loci pozwala odnaleźć potencjał miejsca. Dostrzec wartości z pozoru 

niewidoczne, a nawet ukryte. Umberto Eco mawiał, że „piękno widzialne jest 
obrazem piękna niewidzialnego”. Dlatego odkrycie ducha miejsca to pokaza-
nie czegoś wcześniej niedostrzegalnego. Genius loci wyróżnia pięć kategorii 
rozumienia danego miejsca: kategorię rzeczy (wnętrza posiadają składowe 
elementy o jakimś kształcie i kolorach), porządek przestrzeni, charakter, światło 
(różnicuje kolory, buduje nastrój) i czas (regularny, nieregularny, rytmy). Aby 
lepiej zrozumieć genius loci należy posłużyć się archetypami krajobrazów: 
romantycznego, kosmicznego i klasycznego. Przestrzeń romantyczna – ciągła 
i  geometrycznie nieokreślona. Rozedrgania uwypuklają kontrasty pór roku 
oraz światła i  cienia. Natura w  aurze tajemniczości. Przestrzeń kosmiczna 
– porządek i monotonia. Widać w niej geometrię i brakuje indywidualności. 
Przestrzeń klasyczna – równowaga i przemyślana kompozycja. Każde miejsce 
ma swoją tożsamość (Rykała 2011).

Duch miejsca to również trudne do zdefiniowania i zapisu emocjonalne 
więzi z przestrzenią. Według Ch. Norberga-Schulza przestrzeń możemy poznać 
tylko dzięki wnikliwej obserwacji i własnej analizie. Przestrzeń rejestrujemy 
badaniami przyrodniczymi, postacią graficzną, opisywaną i oczywiście genius 
loci (Skalski 2011).

Ilustracja 1. Interpretacja kategorii światła: 
światło zaskakujące, czarujące, światło 
wartościujące: skrajnie dużo lub skrajnie mało 

Ilustracja 2. Interpretacja kategorii światła: 
mozaika i gra światła i cienia, światło 
wartościujące: silne kontrasty

Źródło: autor Daria Szarejko-Worobiej. Źródło: jak dla ilustracji 1.
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Analiza percepcyjna metodą poznania fenomenu 
krajobrazu

Najczęściej posługujemy się intuicją racjonalną, czyli tym co wiemy, a czego 
nie. Jednak częściej powinniśmy dopuszczać tę irracjonalną. Jeśli jesteśmy zdol-
ni do głębszych uczuć, rzeczywistość ukaże nam swoje głębsze warstwy oraz 
wszelkie znaki, ślady, symbole i sygnały, które są niezwykle ważne i konieczne 
do odczytania. Na ocenę krajobrazu mogą mieć wpływ takie czynniki, jak 
i sposób życia, religia, znajomość tradycji miejsca. Dostrzeganie zmienności, 
subtelnej gry światła, wahań temperatury, śpiewu ptaków jest niezwykłą umie-
jętnością, a  wykorzystana w  kształtowaniu przestrzeni może dać niezwykle 
wyrafinowane dzieło. Będzie ono kształtować przeżycia i  prowadzić widza 
(Skalski 2011).

Przeprowadzając analizę percepcyjną, należy trzymać się kolejności badań 
– etapów. Trzeba zacząć od nastawienia, otwarcia na bodźce. Niezwykle ważny 
jest wybór pory roku i dnia. Pięć etapów i  ich kolejność pozwoli nam powoli 
wnikać w krajobraz – od ogółu do szczegółu. Pierwszym etapem jest próba 
wizualnego wyodrębnienia z krajobrazu wybranego przez nas fragmentu, który 
opracowujemy. Drugim etapem jest dostrzeżenie wejść – bram do tego „ogółu”. 
Bardzo ważne jest zapisanie wszelkich wrażeń po przekroczeniu bram. Takie 
wrażenia mogą mieć znaczący wpływ na proces projektowania. To co poczujemy 
po przekroczeniu takiego progu, może nas ustawić emocjonalnie do całego 
terenu. Trzecim etapem jest dostrzeżenie struktury wnętrza „ogółu” – czy jest 
przypadkowa czy ukształtowana celowo. Właśnie tym zasobem będziemy ma-
nipulować w trakcie projektowania. Czwartym jest zdefiniowanie wnętrz i ich 
obiektów oraz szczegółów fizjonomicznych. Należy podejść do tego wnikliwie 
i etapowo – z różnych odległości, czasem bezpośrednio podejść, aby zobaczyć lub 
dotknąć szczegół. Naturalną reakcją jest chęć patrzenia w dal, dlatego ostatnim 
etapem jest wskazanie miejsc, z których jest możliwość patrzenia na zewnątrz 
„ogółu”. Takie miejsca dają uczucie psychicznej przyjemności, dlatego bardzo 
ważne jest odnalezienie miejsc komfortowego patrzenia w dal (Skalski 2011).

Na fizjonomiczną całość składają się wnętrza złożone z podłogi, ścian i su-
fitu. Każde posiada elementy wizualnie, wyróżniające je z całości. Dlatego nasz 
„ogół” jest widoczny, jedyny w swoim rodzaju. Dzieje się tak dzięki częściom 
przynależnym do tego miejsca (Skalski 2011). We wnętrzach rozróżniamy 
obiekty i szczegóły.

Ostatnim etapem analizy było odnalezienie miejsca komfortowego patrze-
nia w dal. Człowiek ma naturalną potrzebę wizualnego kontaktu z oddalonym 
krajobrazem. Jako projektanci nie jesteśmy jednak w stanie go stworzyć, ale 
możemy ten krajobraz odkryć i sprawić, aby był dostępny dla ludzi (Patoczka 
2012). Korzystać z narzędzia, jakim jest widok przy powiększaniu przestrzeni 
czy działaniu na nasze postrzeganie.
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Ilustracja 3. Analiza percepcyjna. Struktura ogółu (lokalizacja bram i wnętrz), ciemne 
korytarze, zaskakujące otwarcia, prowadzące do centrum układu i otwierające się, 
skrajnie ciemno, skrajnie jasno, układ podporządkowany biegowi drogi, odczuwalna 
odrębność i wydzielenie miejsca w krajobrazie. Zapoznanie się z ogółem badanej 
przestrzeni A-widok I, B-brama I, C-brama II, D-WI-WIV-struktura ogółu

Źródło: opracowanie Daria Szarejko-Worobiej.

Ilustracja 4. Widok I, gdzie: granice terenu są trudne do zdefiniowania nie tylko przez 
zwartość zadrzewienia, ale przez fakt, iż nie da się określić granic wsi, która dopiero 
powstawała, możliwość oglądania „ogółu” tylko z jednej strony, mało widoczne i bardzo 
trudne do odnalezienia z odległej o 800 metrów drogi, mentalnie granica jest ruchoma, 
przenika na łąki

Źródło: jak dla ilustracji 3.

Ilustracja 6 Autorska interpretacja: Brama 
II ‒ oślepienie, silny kontrast: cień-słońce 
monumentalność
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Ilustracja 5. Autorska interpretacja: 
Brama I ‒ zwarta obudowa wejścia 
roślinnością budzi ciekawość co się 
znajduje za nim, zachęca do wejścia, 
brama ma strukturę tunelu, podłoga 
falująca, unosząca się i opadająca

Ilustracja 6. Autorska interpretacja:  Brama II 
‒ oślepienie, silny kontrast: cień-słońce 
monumentalność

Źródło: jak dla ilustracji 3. Źródło: jak dla ilustracji 3.

Tożsamość przestrzeni, tożsamość miejsca
Obie przytoczone analizy odnoszące się do postrzegania przestrzeni mó-

wią o jej tożsamości. W projektowaniu krajobrazu jest to wartość wyjściowa. 
Czytając krajobraz, odnajdujemy zapisane w nim symbole, przynależące do 
danej kultury (Malinowski 1987). To właśnie wspominany ,,duch miejsca” 
jest syntezą tradycji przestrzeni, tożsamości i  ukazuje potencjał miejsca. 
Duch miejsca to również trudne do zdefiniowania i zapisu emocjonalne więzi 
z przestrzenią. Według Ch. Norberga-Schulza poznać przestrzeń możemy tylko 
dzięki wnikliwej obserwacji i własnemu opracowaniu. Przestrzeń rejestrujemy 
badaniami przyrodniczymi, postacią graficzną, opisywaną i oczywiście genius 
loci. Poszukiwanie wartości przestrzeni niewątpliwie nas do niego zaprowadzi 
(Królikowski 2011). 

Z punktu widzenia kulturoznawcy i prawnika T. Burdzika (2012) kultura, 
a  tym bardziej tożsamość są podstawą do budowania w  przestrzeni relacji 
społecznych, więzi międzyludzkich i rzutują też na budowę i ukształtowanie 
miejsc z ich relacjami formalnymi. W swych rozważaniach autor zwraca uwagę 
na aspekt niematerialny kultury, nie do końca powołując się na obiekty zabyt-
kowe czy materialne dziedzictwo kulturowe. Uważa również, że „namacalna 
przestrzeń” tyko pomaga w odczytaniu znaczenia kultury we współczesnym 
świecie i pozwala człowiekowi czuć przynależność do konkretnej grupy, za-
mieszkującej dane terytorium.
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Niewątpliwie cechy miejsca wpływają na proces projektowy, ale także in-
dywidualne postrzeganie miejsca i emocje towarzyszące poznaniu, obserwacji, 
akceptacji i poszukiwaniu tożsamości, jako czynnika, który sprawia, że miejsce 
pozostaje w  pamięci, we wspomnieniach, najczęściej określane za pomocą 
jednego ze zmysłów. Każde miejsce to ślady i niepowtarzalna atmosfera często 
skrajnie określana. Przykładem są miejsca określane przez nas jako bezduszne, 
a ich wartości tkwią w ich autentyczności, prostocie i prawdzie (Kosiacka-Beck 
2017).

Podstawowe narzędzia w procesie odczuwania 
i odczytywania wartości krajobrazu

Głównymi narzędziami pracy jest rysunek, szkic czy fotografia, które 
odgrywają ważną rolę w procesie edukacji przyszłych architektów krajobrazu. 
Uczą postrzegania, wrażliwości i obserwacji otaczającego nas świata. Nic nie 
pozwala tak dobrze zapamiętać układu, struktury i szczegółów przestrzeni jak 
działania w plenerze. Często mówimy o rysunku jako narzędziu komunikacji, 
wówczas bierzemy pod uwagę szkic, który jest szybkim rysunkiem, konturem, 
samą kreską lub po prostu gryzmołem. Jest to zapis, notatka, będąca sposobem 
rejestracji, formą opisania pewnego widoku, przestrzeni, uchwyceniem chwili. 
Jakość szkicu, grubość kreski i jej forma odzwierciedlają emocje, z jakimi autor 
go prezentuje. Potem przez uszczegółowienie szkicu, cieniowanie i  dodanie 
detalu powstaje rysunek. Najistotniejsze jest jednak to, że zarówno szkic, 
jak i każdy, nawet najsłabszy rysunek ukazuje pierwsze wrażenie i odczucie, 
jakie odtworzony na papierze widok wzbudził w  odbiorcy. Skupienie uwagi 
na wybranym widoku, prowadzi do analizy tego widoku, poznania miejsca, 
zidentyfikowania i  zrozumienia konstrukcji i  funkcjonowania danej prze-
strzeni, jej charakteru, osobliwości i wyjątkowości. Im więcej dostrzegamy, im 
więcej gromadzimy zmysłowych doznań, tym bardziej pobudzamy wyobraźnię. 
Jest ona niezbędnym narzędziem kreowania i interpretowania otoczenia, tym 
samym narzędziem myślenia abstrakcyjnego. Zapisywanie obserwacji w postaci 
rysunku wyostrza percepcję. Dlatego tak ważny w procesie kształcenia archi-
tektów czy architektów krajobrazu jest rysunek odręczny. Aby oddać rzeczy-
wistość, musimy przeanalizować wzrokowo plany, kształty, cienie i proporcje. 
Zapisane ręką, wpisują się w umysł. Równie ważne jest obcowanie z szeroko 
rozumianą sztuką. Szczególnie ta współczesna łamie zasady, przesuwa granice 
i  nieodwracalnie wpływa na nasze postrzeganie. Uczymy się patrzeć poza 
schematami, fantazjować i nie ograniczać się (Szarejko 2015b).

Postrzeganiem fenomenu krajobrazu zajmują się właśnie metody fenome-
nologiczne. Wykorzystują one doświadczenie i wiedzę, zmysłowość i intuicję 
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odbiorcy, jednak podstawą komunikacji jest malarstwo, szkic czy rysunek, 
narzędzie zapisu wrażeń o przestrzeni (Królikowski, Rykała 2016).

Fenomenologia w pracy architekta, twórcy krajobrazu. 
Podsumowanie

Najczęściej w badaniach posługujemy się intuicją racjonalną. Jednak czę-
ściej powinniśmy dopuszczać tę irracjonalną, szczególnie projektując krajobraz, 
przestrzeń mieszkalną, a w szczególności miejsca o wartościach, które nie dają 
się określić materialnie, np. miejsca pamięci. Jeśli jesteśmy zdolni do głębszych 
uczuć, nasze doświadczenie, wiedza i  wrażliwość sprawią, że rzeczywistość 
ukaże nam swoje znaczenie. Zawarte w niej znaki, ślady, symbole i  sygnały 
stają są niezwykle ważne i  konieczne, aby projekt był autentyczny i  zgodny 
z tożsamością miejsca. Na ocenę krajobrazu mogą mieć wpływ takie czynniki, 
jak: sposób życia, religia, znajomość tradycji miejsca. Dostrzeganie zmienności, 
subtelnych gier światła, wahań temperatury i  śpiewu ptaków jest niezwykłą 
umiejętnością, która wykorzystana w kształtowaniu przestrzeni może dać nie-
zwykle wyrafinowane dzieło. Takie, które będzie kształtowało przeżycia i pro-
wadziło widza. Takie metody jak analiza genius loci wg kategorii uchwyconych 
w opracowaniach przez J. Królikowskiego czy analiza percepcyjna J. Skalskiego 
rzadko są stosowane przez projektantów czy też w procesie dydaktycznym, co 
w konsekwencji prowadzi do bezdusznego podejścia do projektowania prze-
strzeni, ograniczając się do rysunku, projektowania form o modnym designie. 
W procesie projektowania terenów zieleni powinno się kłaść nacisk nie tylko 
na normy obowiązujące w projektowaniu, ale na doświadczenie i bezpośrednie 
poznanie miejsca. Syntezę informacji zaczerpniętych w terenie trzeba subtelnie 
wykorzystać w rozwiązaniach projektowych. To właśnie poznanie zmysłowe 
i  wnikliwa obserwacja mogą pomóc osiągnąć mądry kompromis pomiędzy 
potrzebą zachowania wartości historycznych, artystycznych i symbolicznych 
a oczekiwaniami względem projektowanej przestrzeni dla dzisiejszych i przy-
szłych pokoleń. 

Bibliografia
Antczak E. (2013), Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju, „Wiadomości Staty-

styczne”, nr 7.
Bogdanowski J. (1998), Kulturowy krajobraz zabytkowy i  problemy jego ochrony, 

„Ochrona Zabytków”, nr 51/1 (200).
Burdzik T. (2012), Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji, „Kultura, 

Historia, Globalizacja”, nr 1.



95Teoria a doświadczanie fenomenu krajobrazu

Dominiczak J. (2003), Miasto Dialogiczne – cykl 12 esejów opublikowanych w mie-
sięczniku „Architektura-Murator” (10.2002–09.2003).

Jałowiecki B. (2011), Miejsce, przestrzeń, obszar, „Przegląd Socjologiczny”, t. LX/2-3.
Kosiacka-Beck E. (2017), Przestrzenie utracone, niewygodne, niedostrzegane piękno, 

„Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula”, nr 57(6).
Królikowski, J.T. (2006), Interpretacje krajobrazów, SGGW, Warszawa.
Królikowski J.T. (2011), Chrześcijańska interpretacja ducha miejsca, „Prace Komisji 

Krajobrazu Kulturowego PTG”, nr 15.
Królikowski J.T. (2011), Wartości kulturowe krajobrazu przyrodniczego, (w:) Ochrona 

krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny, Kancelaria Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Królikowski J.T. (2012), Sakralne widzenie krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu 
Kulturowego PTG”, nr 17. 

Królikowski J.T., Rykała E. (2016), Kontemplacja krajobrazu jako źródło inspiracji 
twórczości artystycznej, „Prace Komisji krajobrazu kulturowego”, nr 34.

Malinowski J. (1987), Imitacje świata. O  polskim malarstwie i  krytyce artystycznej 
drugiej połowy XIX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Myga-Piątek U. (2007), Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie pla-
nowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, „Waloryzacja 
środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym”, nr 19.

Norberg-Schulz Ch. (1980) Genius Loci. Towards a  Phenomenology of Architecture, 
Rizzoli, New York.

Paprzycka A. (2005), Kryteria typologii i oceny krajobrazu kulturowego, (w:) Szpo-
nar A., Horska-Schwarz S. (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, 
„Problemy ekologii krajobrazu”, t. XVII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 

Patoczka P. (2012), Mała architektura we wnętrzach krajobrazu, Politechnika Krakow-
ska, Kraków.

Richling A., Solon J. (2011), Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa.

Rykała E. (2011), Dotknięcie niewidzialnego, „Arche”, nr 01 (21). 
Siestrzewitowska M.J. (2011), Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wy-

branych miast Lubelszczyzny: Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik, Wydawnictwo 
Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Skalski J. (2007), Analiza percepcyjna krajobrazów jako działalność twórcza, inicjująca 
proces projektowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 

Skalski J. (2011), Ocena walorów krajobrazu w procesie postrzegania na przykładzie 
krajobrazu doliny Wisły w Warszawie, Sztuka Ogrodu i Krajobrazu, Warszawa.

Spruch A. (2008), O miejscach, nie-miejscach i oswajaniu, „Witryna”, nr 22 (224), http://
witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1131/1330/1733/ [dostęp: 04.03.2019].



96 Ewa Kosiacka-Beck, Daria Szarejko-Worobiej

Szarejko D. (2015a), praca magisterska pt. Koncepcja krajobrazu pamięci jako forma 
upamiętniająca historię i tożsamość małej Ojczyzny na przykładzie nieistniejącej 
wsi Popówka, Biblioteka SGGW. 

Szarejko D. (2015b), Jak kontakt ze sztuką wpływa na percepcję i twórczość studentów, 
„Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu” nr 1.

Szarejko D. (2017), Mała Ojczyzna – kategoria lokalnej tożsamości, „Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego”, nr 35.

Żarska B. (2011), Ochrona krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Yi Fu T. (1987), Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.

Źródła internetowe:

(www1) – https://pl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant [dostęp: 12.01.2019].

Theory and experience of landscape’s phenomeny

Summary

Various brunch of sience have taken space as an object of shaping 
the closest environment of human existence to the workshop of their 
considerations. However, the existing ways of valorization of space do not 
include the environment as an integrated whole. Methods of researching the 
natural values   of the landscape, cultural foundations, but they were a part of 
the statistical facts and they based on non-measurable values. They do not 
see such as the dynamics of daily, seasonal changes, the unique atmosphere 
of the place and the identity or feelings that space exerts on the recipient, etc. 
Sensory cognition and sensitivity of the observer, ie research methods based 
on sensory impressions are needed to study such qualities, which with their 
specific sensitivity find the most valuable in the landscape.

Landscape architect and designers should remember that a  fragment 
of the surrounding space is a  herald of information is the synthesis of 
natural elements and those resulting from human activity, forming a whole. 
Their interpretation depends on knowledge and experience but also on the 
individual characteristics of the human being, the creator. We should use 
the methods of phenomenology to study science about phenomena, mainly 
in relation to the experience of reality. This study presents a  review of the 
methods of valorization of space in terms of different values, emphasizing the 
methods of cognition and landscape experience. In the light of these studies, 
undeniably, landscape is a phenomenon.

Key words: space, identity, landscape experience, phenomenology, 
intuition, place spirit.
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