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/Sformułowanie wstępne do podstaw motody realizmu socjalistycznego/

<■ • / Za podstawę niniejszego opracowania przyjmujemy stwierdze

nie, że kompozycja terenów zielonych jest zagadnieniem architek

tonicznym. Znaczy to, że zagadnienie komponowania zieleni mieś

ci się w zakresie zjawisk typu architektoniczne-o.

Dla uniknięcia szeregu nieporozumień, jakie miały miejsce 

w niektórych opracowaniach 1 dyskusjach na ten temat należy wy

jaśnić co rozumiemy przez zjawiska typu architektonicznego.

Po jocie z jawisk c-rchitcktonlcgnyoli

typowym dla architektury jest to, że każda je j lormn pow

staje w wyniku świadomej działalności człowieka oraz, że zada

nia, które ua spełniać, wywodzą iii$ ze społecznego oharakioru 

... kowania ludzi. Zatem istoty zjawisk arohitektonicznych stanowi 

przede wszystkim rola, jaką odgrywają one w życiu społecze-istw, 

nawet wtedy, kiedy związek między ar ohi tok turą a stosunkami apo- 

łeesnymi nie jest widoczny w sposół bezpośredni. Związek tan 

jest oczywisty dla każdogo w budownictwie mieszkaniowym, prze

mysłowym, w zielonych terenach wypoczynkowych, natomiast szcze

gólnie trudne jest wykrycie takich powiązań w obiektach, powsta

jących prasie wazyetkim dla zadań nadbudowy jak ap.w świątyniach, 

łukaoh triumfalnych, pomnikowych cmentarzach, ozdobnych kompono

wanych ogródkach przydomowych, używanych indywiaualnic i odizo

lowanych od otoczenie, itp. ha podstawie powyższego rozumowania 

można stwierdzić, że zasadniczą cechą zjawisk architoktonios- 

nyoh nie jost ich forma jaką przybierają w każdym poszczególnym 

przypadku, lecz to, że są przejawami plastycznie ujętego organi

zowania przestrzeni, w której zachodzą różnorodno procesy ludz-
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kiego życia. Znaczy to, że materialne warunki, które kształ

tują obiekt /materiał, jego właściwości fizyczne 1 chemiczne, 

stan wiedzy, warunkujący stopień wykorzystania tych właściwoś

ci, możliwości ekonomiczne i potrzeby społeczne/ zostają wy

korzystane dla ukształtowania formy, zaspakajającej potrzeby 

fizyczne i duchowo społeczeństwa oraz wyrażającej treść dzia

ło. [orma. łałności ludzkiej, której Usłuży. To plastyczne ujęcie treści

daje bezpośredni wyraz mającym miejsc© w tej przestrzeni prze

jawom życia człowieka, a przez to równocześnie odzwierciedla 

rzeczywistość społeczną, współczesną powstaniu obiektu. . 

dziele archi tektonicznym należy zwrócić uwagę na organiczną 

jedność organizowania przestrzeni dla potrzeb bytowych i na- 

*' dawania jej wyrazu artystycznego. Jeżeli obiekt posiada wyraz

artystyczny, a nie spełnia pierwszego warunku, jest wówczas
a

©oprawda dziełem sztuki, lecz nie można go zaliczyć do zjawisk 

typu architektonicznego. Natomiast położenie całego nacisku 

na użytkowość obiektu z pominięciem nadania nu wyrazu arty

stycznego powoduje, żc obiekt będąc przejawem działalności 

ludzkiej nie wchodzi w zakres sztuki, a więc nie jest też i 

architekturą. Oczywiście zjawiska te nigdy nie występują w

formie abstrakcyjnie czystej, gdyż w zasadzie każdy przedmiot
*

kultury materialnej jest odbiciem rzeczywistości, ale ponie

waż nie pokazuje uogólnień zjawisk typowych w esyteiny dla 

człowieka sposób nie odpowiada on kryteriom sztuki.

Definicje, któro nie opierały cię na materializmie dia- 

lektycznyia, biorąc za podstawę cochy formalne zjawisk, ogra

niczyły zakres pojęć architektonicznych do obiektów budowla

nych, oddzielając je sztuczni® od otoczenia, w którym skwszo
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występują, a więc od rozwiązań urbanietycznych, kompozycji ta

ranów zielonych lub założeii wielko-praestrzennych. rrzytoczo- 

ns jednak powyżej zasadnicze cechy zjawisk architektonicznych

wykazują nam, że kompozycja terenów zielonych wchodzi w ich • 

zakres, a przez to, będąc pośrednio jedną z dziedzin sztuki, 

podlega wszystkim ogólnym prawom estetyki. Trzeba stwierdźió, 

że w rzeczywistości każdy odcinek działalności, pojętej jako 

plastyczno organizowanie przestrzeni, zawiera w sobie pełny 

przekrój zjawisk architektonicznych a więc urbanistykę, kompo

zycję zieleni, obiekty budowlano i ukształtowanie ich wnętrz. 

Każdy taki sorganizov/any plastyczni© wycinek przestrzeni po

siada również swoją specyfikę, odróżniającą go od Innych, na 

przykład na skutek różnych proporcji występujących w niri zja

wisk archi tektonicznych. W pewnych wypadkach udział niektó

rych dyscyplin organizowania przestrzeni sprowadza się w ca

łości kompozycji niemal do zora. Każdy przejaw tycia ludzkie

go wyriaga właściwej proporcji ich występowania i odpowiedniej 

formy wiązania poszczególnych części w całośó w ranach okreś

lonej kompozycji. Kienniej każde a tych zjawisk w realistycz

nej kompozycji będzie stanowić skończoną formę.

Cechy specyficzne konino z y o.Ii terenów zieleni. <

Przy rozpatrywaniu elementów i zasad kostpozycjl terenów 

zielonych jest dla nas szczególni© ważne wykrycia specyfiki 

togo zagadnienia w ramach całości problematyki architektonicz

nej. Specyfika zagadnienia komponowanych terenów zielonych 

wynika przed© wszystkim z właściwości materiału, będącego 

tworzywem kompozycji i z możliwości jego użycia dla zaspoko

jenia potrzeb życiowych człowieka takich,jak np.praca i wypo

czynek, przyczyn sposób użytkowania jest zmienny w zależności
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od stopnia rozwoju pn społeczeństwa. Charakterystyczno dla 

. kompozycji l i i l i lt r  zielonych, jest użyci o żywego materiału

roślinnego jako zasadni czego, chód nie jedynego slcraontu. 

Występuje tu znamienna, zależność od warunków ± determinują

cych żyoio i rozwój rośliny a więc od biotopu, a w szercsym 

ujęciu -  od biocenozy, jaruga z-podct»awovjydh cgrch—:-elcgn 

YJ^nika -tymj że docelowy efekt plastyczny w kompozycji termu cielo

nego osiągany jest w ciągu dłuższego, niekiedy kilkudziesię

cioletniego okresu, w którym, zarówno realisacja początkowo 

zaplanowanej kompozycji jak 1 dalsze hodowania tworzywa i ko

rekty uzyskiwanych stopniowo efektów stanowią ciągły proces 

twórczy /15/. Rzecz jasna, szybkościowe metody budownictwa 

socjalistycznego i na odcinku realizowania terenów zielonych 

. mają swój wyraz W postaci sad i . kil!:- letnich

drzew. Jest to jednak w obecnym etapie wyjątek z reguły, 

chociażby tylko 20 względów ekonomicznych. Podkreślić tu na

leży wreszcie spooyfi&l*1* dla kompozycji arohl tektonicznych 

zieleni konieczność przewidywania zmienności efektów pla

stycznych, zależnej od pory roku /a  nawet doby/ oraz od wa

runków atmosferycznych, ha marginesie wspomnieć można o spe

cyficznych środkach oddziały zielonej kompozycji, w któ

rej oprócz efektów przestrzenno plastycznych występują w prze

bogatych gamach pokroje, faktura, barwy i zapach.

stosunek zagadnienia terenów zielonych do oazy i nadbudowy.
*

Omówione wyżej pobieżnie najbardziej charak

terystyczne cechy specyfiki terenów zielonych nie mogą stać 

eię podstawą twierdzeń, negujących możność i konieczność ak

tywnego stosunku człowieka ćo przyrody i świadomego, roa li-
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stycznego kształtowania ich dla potrzeb materialnych i kultu

ralnych społeczeństwa. Dotychczasowe jednak prace z tego za

kresu, publikowane u nas w okresie powojennym stosują metodę

materializmu dialektycznego jedynie iragmentarycznte nie naś

wietlając w ton sposób całości zagadnienia, Najdalej posunię

te w© właściwym kierunku są praco ngr.Z.Hellwtga /5/ i pro 

S.Arnolda / ) /  i one jednak, pomijając różnice w terminologii, 

nie uwydatniają w dostateczny sposób zależności, jaka istnie

je między nadbudową a krajobrazem komponowanym. koraljsunie tych 

związków może byó spowodowane m. in.tyn, że obecnie komponowa

ne tereny zielone zajmują niewielką powierzchnię w stosunku 

do reszty terenów, z czego nie wynika, że rai a ich jest tak
■o

mała, jakby się pozornie wydawało. Nic należy zapominać, że 

zasięg oddziaływania kompozycyjnego terenu zorganizowanego 

jest dużo większy, niż jogo materialne granice 1 obejmuje 

przynajmniej przestrzeń ograniczoną zasięgiem widoczności. 

Najprostszym i'rzykładoa noto byó szosa, obsadzona drzewami 

w płaskim krajobrazie rolniczyn, wyraźnie oddziaływująca na 

cało otoczenie. Stosowana dotychczas systematyka krajobrazów 

stale rozbudowywana i pogłębiana, opiorą się jednak zawsze 

bądź to na przesłankach biologicznych, bądź użytkowych, z po

minięciem stosunku terenów cielonych do bazy i nadbudowy. W 

najlepszym wypadku podawane są dwa typy krajobrazu, pierwszy

niezależny od działania człowieka i drugi, jak okroiła prof.*
Arnold ł!związany** yrzr^ i wszystkim a dziejami o'rapowania i 

wyzyskania danego obszaru dla celów gospodarczych? rznając 

w pełni konieczność opracowania i przydatność roboczą syste

matyki, opartej na pewnych wycinkowych kryteriach, widzimy



- s

jednocześni© potrzebę ustalenia Innej, pełniej ujętej syste

matyki, opartej na stalinowskim pojęciu basy i nadbudowy, To 

znaczy, że należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wpływ sto

sunków produkcyjnych oraz odpowiadających im poglądów insty

tucji politycznych, prawnych, religijnych i  in. na kształto

wani© się terenów zielonych.

Za punkt wyjściu do systematyki należy przyjąć kraj

obraz naturalny, t. j. taki krajobraz, na który nic wpływa ani 

basa ani nadbudowa społocsouatY/a iudąl-łcgo. utrsynujo s io  on 

w terenie, gdzie ni© rozwija się wogóle życic łudzicie bądź 

też tam, gdzie działalność ozłowieka nic różni się zasadni

czo od działalności innyoh organizmów zwierzęcych. Kzajomay 

stosunek człowieka i przyrody na tych abażurach joct -wynikiosa 

stanu saawanuowonią rozwoju gospodarczego cpołoczadstwu, naj

wcześniej6®® formacje społeczno nio umożliwiają i równocześ

nie ni© wymagają większego, zorganizowanego działania, bsło-

wiafc * wielu olosentów środowiska* poddaje cię

naturze i ni© zakłóca biocenozy, riorv#otnie krajobraz natural

ny zalegał bez reszty cały obszar kuli ziamouicj. . .ozeny o 

nim również mówić w okresach póskiioj szych, gdy pojawiają się 

wyższe stopni© społecznego bytowania ludzi, aa duży cli jeszcze 

obszarach krajobraz naturalny przetrwał do chwili obecnej.

W siarę rozwoju życia ludzkiego i pojawiania się coraz 

wyższych formacji społecznych potrzeby bytowo człowieka zmu

szają go do zorganizowanej walki a przyrodą, łrsobionic lasów,

Systematyka terenów zielonych

Krajobraz naturalny

krajobraz kulturo wy
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f i  różne

Uprawa pól, zakładanie stałych osiedli następuje wtedy, gdy 

jest to ekondiuicznie opłacalne 1 społecznie możliwe do zre

alizowania. Historycznie nas typuje to w momencie przejścia 

od warunków pastersko koczowniczych do okresu osadnictwa, 

ilstoria osadnictwa jest historią zajmowania, podziału i  zu

żytkowania obszaru, aa którym się pewien naród osiedla, żyje 
. e.m m

i rozwija.^laarol *. otka*>aki/l^/) • krajobraz, który powstaje 

pod wpływam działalności gospodarczej człowieka, należy se 

względu na jego charakter nazywać krajobrazem kulturowym, 

i le  ma i  nie aoże być oczywiście żadnej wyraśnej granicy 

miedzy okresem cuarakt©ryzująeyrn się naturalnym ukształtowa

niem krajobrazu a okresom, w którym wyciska na krajobrazie 

swoje piętno ekonomiczna działalność ludzi, hozwój następuje 

tu w sposób ewolucyjny. Krajobraz pierwszego typu powoii i  

stopniowo oraz nie na wszystkich terenach w jednym czasie 

przeradza się w krajobraz drugiego typu. występujące zmiany 

są rożne dla różnych obszarów, zależnie od środowiska gso- 

graficznego i/dla kolejnych etapów historycznych w zależnoś

ci od ustrojonych formacji społecznych, występujących na da

nym terenie.

potrzeby gospodarcza człowieka wywołują zmiany w zalesie

niu, nawodnieniu, zaoagnieniu, w ilości terenu zajętego pod 

uprawę, osiedla i  przemysł. Jedne z tych zmian są wynikiem 

świadomej działalności człowieka i  w zasadzie przynoszą mi 

korzyść, inne są wtórne w stosunku do pierwszych 1 w pewnych 

wypadkach mogą okazać się niekorzystne. Charakter tych zmian 

np»rodzaj uprawy, sposób podziału ziemi pod nią przeznaczonej, 

rozmieszczenie 1 ukształtowanie osiedli Itp. pozwalają dok ład-
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nie zidentyfikować okres*. rozwoju so©xjodarczego, w którym 

ssaisusy to  nastąpiły. Opinio jednak wieży, że nastąpiły one 

naskutik walki człowieka as przyrodą, raającej na celu zaspo

kojenie jego potrzeb bytowych oraz, że ich charakter związa

ny jest z rozwojem stosunków gospodarczych, Krajobraz powsta

jący w tan sposób znajduje się zatem pod wpływem bazy.

JttWMWlpWE* .

irseei typ krajobrazu to krajobraz koronowany, krajobraz 

ten będący pod wpływam nadbudowy i  kształtowany dla ja j za- 

dań spotykaj już we wczesnych formacjach ustrojowych. Są to 

przeważnie a&ojeea kultu np.święte gajo pogańskie. Inn© prze

inaczenie, lecz również będące w zasięgu nadbudowy miały wi

szące ogrody Mezopotamii, ogrody cezarów czy atrium w grec

kich i  rzymskich domach miss skalnych. 3 średniewieesu ..»y stę

pują małe ogródki wewnątrz zabudowa.') klasztornych z jednaj 

strony, z drugiej łąki kwietne, dające właściwe miejsce i  

tło dla gier rycerskich, (odrodzenie i  barok pociągnęły za 

sobą powstanie bogatych założeń ogrodowych w rezydencjach 

kr dl ów i  możnowładców. W ©poco kapitalizm widzimy coraz 

większą różnorodność wypoczynkowych i  reprezentacyjnych 

terenów zielonych, których p(wstanie i  u śytkow tm ie  związa

na jest silnie z istnieniem nadbudowy, właściwej dla tego 

okresu*

lak,jhk ni© można postawić granicy ani w czasie ani w 

położeniu geograficznym między krajobrazem naturalnym i  

krajobrazem kulturowym, tak nie można i  ni© należy doszu-

)
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k-iwaó się wyradnego rozgrinUcaania izLąazy nim a kraj obra

zem kształtująca aią poi wpływaa i  dla zad a  i nadbudowy. X 

w tym wypadku następuje rozwój ewolucyjny, js& kraj

obraz kulturowy isa tendencją do waliłem!ąaXa. krajobrazu na

turalnego , tak toż i  krajobraz k oponowany ob, |0 o oraz 

to dalszo procesy społeczne pod*:*©rządkowejo ©obie zarówno 

Ą  }ĄyC krajobraz kulturowy jak i  naturalny. 2ar4wao we gasi o jak 

Ąi- i  w przestrzeni te trzy rodzaje krajobrazu mogą występować 

jedaooseilni©, ieadencje postępowe w tej dziedzinie wyrażają
tyOHWlĄr%

się aiet/lko w zmianach ilościowych na korzyód ostatnio cuia- 

jŁatte®o *W?tt krajobrazu, lecz również w sile  dążenia społe
czeństwa do zastępowania niższych typów rozwojowych krajobra-

zuu wyższymi, itąd toż awtceznycii są wszelki© tendencjo po

wrotu do warunków pierwotnych oraz próby zacierania i  ciasko- # 

wonią działalności gospodarczej i  kulturalnej człowieka wbrew 

naturalnemu kierunkowi rozwojowemu, io też ustrój socjalistycz

ny oparty na podstawach aatarializiau dialektycznego i  histo

rycznego, realizuje konsekwentnie podporządkowanie przyrody 

potrzebom materialnym i  duchowym człowieka, usuwa istniejącą 

jakoby sprzeczność między tymi dwoma stronami życia ludzkie

go. i  Związku kadzi ecfciia, budującym podstawy komunizmu i  w 

szeregu państw, idących po drodze do socjalizmu, możo-ay zauwa

żyć ogroianą. troską, jaką otaczana jest zagadnienie terenów 

zielonych, służących nadbudowie. świadomość tego, jak idLolką 

rolę spełnia nadbudowa w utrwalaniu nowyeu stosunków społsez- 

aych, dyktuje n«ua konieczność poszukiwania właściwego wyrazu 

dla zakładanych obecnie parków kultury, ogrodów wypoczynkowych 

i  innych założę togo typu. jX& epoki kemuaiiBau charakterystycz

ne będzie podporaądkoMhi© coraz większych terenów świadomej
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kompozycji i  objęcie nią rómreż terenów rolniczych 1 dodo- 

wianyca. apeloluj^c wyiaagaaia ^oepodarcea, będą ono miały 

©wój wyraz poetyczny i  praca to ©pełnić będą również za

dania poznawca© i  wychowawcze. len właśni© mement jest wy

raźni© isidoozny przy reali zaaji w &»&a wielkiego, stalinow

skiego planu przeobrażenia przyrody. Wystarczy tu choociaż- 

by przypomnieć możliwości (jakkolwiek dotychczas aievsyko~ 

rzystywane) kształtowania plastycznego, jakie dają nowo 

zakładane leśno pttgr jwtairochrorra© oraz architektoniczne? 

opracowania,jaki# otrzymał kanał -.alga Don.

te& M & asl*-
Oweżaąjr za konieczne wyjaśnili różnice jakie widoczne 

są w naszej nomenklaturze w stosunku do nomenklatury używa- 

&f£ praca przyrodników. I o jęcia krajobrazu naturalnego i  

kulturowego przyjęliśmy za prof .Arnoldem, ponieważ uważamy, 

że lepiej one wykazują Istotny sona stosunku człowieka do 

przyrody w ujęciu historycznym od określ er i pierwotny dla 

pierwszego typu i  naturalny dla drugiego typu krajobrazu. 

1’eraia krajobraz ̂ komponowany joat używaną przez nas nazwą 

dla trzeciego typu krajobrazu.

itm & m A & A . pJUmB&r., $m w &ł  M s£ssst£b jLM Skfśssaisk
od.formacji auołocsnoj.

i  o wstępnym określaniu różnic istniejących pomiędzy 

poszczególnymi typami krajobrazów, przechodzimy do bardziej 

szczegółowego omówienia zjawisk, ^stępujących w komponowa

nych terenach zielonyoh i  zależności ich ukształto-mnia od 

formacji społecznych.
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ftaorzywo w kraj obrazi e . kora całowanym. 

ćae&dniGaą cechą tworzywa, z którego powstaje kompozycja 

terenów zielonych je&t to, &e składa się ono w przeważającej 

części a żywych organizmów roślinnych, stanowiących po.me 

j ednostkowe formy. ólomenty te powstają i  istnieją w wyniku 

działania praw biologicznych. Hiepras^yólana ingerencja cało- 

wloką w to prawa powoduj o zniszczenie organizmów a więc ich 

nieprzydatność i  wypadanie z kompozycji. i’o też w przoelwiań- 

otwie do architektury budowlanej, która operuje materiałem , 

podlegającym tylko prawon fizyki i  chemii, a więc dającym 

się kształtować w apo&ób dużo bardziej elastyczny, kompozycja 

terenów aielouyoh musi oporować elementami o określonym już 

kształcie, wielkości i  barwie. 3ta& wiedzy przyrodniczoj po

zwala obecnie oałorwiekowi wpływać w pewnym stopniu na kształ

towani© się cech charakterystycznych poszczególnych organiz

mów roślinnych, niernnlaj granice te są jeszcze dość wąskie 

i  w ramach tego samego organizmu zasadniczych zmian uzyskać 

się nie daje. rosa tym nie jest istotne i  potrzebne staranie 

się o zasadniczą zmianę kaztałtu czy barwy rośliny, bowiem do

stępny jest nam tak kolosalny asortyment gatunków, że prak

tycznie możemy zaspokoić wszelkie wymagania kompozycyjne. A 

więc architekt krajobrazu operuje jednostkowymi konkretnymi 

elementami, (np.dębem, głodem czy tulipanem) posiadającymi 

typowe, ©harakterystyczne cechy. Prócz tych zasadniczych ele

mentów do kompozycji krajobrazu włączane są w pewnej mierze 

materiały łatwiej podporządkowujące aię zamierzeniom twórcy, 

a których kształtowane są elementy architektoniczno budowla

ne (schody, balustrady, rnury a nawrot całe budynki) oraz taki© 

jak vsroda, ścieżka itp. Każda roślina tego samego gatunku po-
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siada swoje własne esc by cunras: tery styczne, które w -pewny cfi 

wypadkach mogą przybierać indywidualne kształty, daleko od

biegając® od wyglądu typowego dla danego gatunku.

Z ag ad nięnk tyhatji saeaanta* roślin: ądt {fora ozyc jft-»eaftU *yotiri»j.

Sa podstawie oglądania całego szeregu organizmów roślin

nych tego samego rodzaju członek wytworzył o obi a pewno uogól

nione pojęcia (o b ra zy ). 2© też w kompozycjach realia ty o sny oh 

istnieje potrzeba operowanie nie jakimiś wyjątkowymi okazami, 

lecą roślinami o charakterystycznych (typowych) dla danego 

gatunku kształtach, barwach i  wielkości, „isuiy tu do czynienia 

z typizacją, mającą na celu uzdatnieni® cech, jak najbardziej 

istotnych dla danego materiału. Dalej posuniętą typizacją po- 

• woduje chąó prsoniosieai^uogólnieA, powstających w wyniku 

zetknięcia »i«? człowieka nie tylko z materiałem roślinnym, 

lecz a całokształtom p r z e j a w ó w ż y c i a .  Jtąd igrnika dąż®- 

ni® do uzyskania form np.bardziej str^alLotychj bardziej 

zwartych, miękkich, statycznych itd ., niż to jest spotykane 

w przeciętnych roślinach tego damego gatunku. Typizacja ta 

idzie po lin ii  wydobycia odpowiednich cech w gatunkach a na

tury swojej do tego predestynowanych, posiadających zdolnoś

ci przystosowawcze. Doskonalenie form elementów następuj©

y l̂uclzUicU.
w wyniku nagr osiada ani a doświadczać praktyczrych i  teoretycz

nych szeregu pokoloń.Vr Cały ten proces wynika jedynie z właś

ciwości przyrodniczych materiału i  właściwości psychofizycz

nych człowieka, które są minimalnie zmienne na przestrzeni 

kilku tysięcy lat historii ludzkości a więc do pewnego sto

pnia mogą być przyjmowane sa wartości stałe. $ momencie, 

kiedy te zjawiska będziemy mogli siad ar. dość precyzyjnie i

ująó w ściśle naukowy sposób, proces doskonalenia będzie na
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skuttók świadomej dsiai&Inoóel smacznie przyśpieszony, Jak 

widać ajawiek~a te nie są w zasadzie zależne od kolejnych 

zmian f-onaacji społecznych.

siolanych.

i odobnie do kształtowania si*$ elementów powstają rów- 

nie® zasady komponowania, k tó re wynikają przede wszystkim 

z materiału. i  peyeiiofiaycan^ch właściwości człowieka, letnio- 

ją  dwie zasadnicza przesłanki, które kształtu ją  zasady kom

pozycji. rlerwaza a nich wypływa z uogólnleeS, jakie nasuwa

ją  typowo cechy materiału i  terenu oraz dążenie człowieka
.

do uczynienia ich. jak najbardziej czytelnymi. Dru^a prro-

słankJa jest zynikioa uogólnień, które powstają na pode ta-

wie obserwacji potrzeb życia ludzkiego i  tendencji cało-
>

wieka do podkreślania w kompozycji ich ro li. .'/eścjy za przy

kład pierwszaj przesłanki dwa wypadki, spotykane często w 

krajobrazie, irzewa rosnące w naturalny sposób wzdłuż stru- 

mienia i  tworzące w teranie wjyrmiśną lin ią  dają człowiekowi 

pojecie pewnej prawidłowości, wynikającej z praw natury. 2ą 

prawidłowość człowiek zauważa i  przenosi na inne układy, sta

rając sią w kompozycjach iworzcrayca już przez siebie uwydat

nić całą ich regularność, redobnia wydeptana ścieżka, prze

biegająca przez łąką w określonym kierihika, posiadająca 

krętą lin ią  i  zatarto brzegi stajo się podstawą uogólnio- 

nia. /.ycsuwalną prav?itIłowośó kierunku i  granice między tra

wą i  ziemią człowiek ot&ra się podkreślić, usuwają przy

padkowość przez użycie nakieraclmi , zaznaczenie obrzeży 1 

konsekwentnie przeprowadzoną lin ią , I wyniku powstaje cała 

skala sposobów kształtowania poszczególnych elementów, np.
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ta sana ścieżka noże być pokryta różną nawierzchnią, noża 

być przeprowadzona na różnyfe. po zionie w stosunku do traw

nika, je j granice mogą być zaznaczone kamieniami, betonowy

mi krawężnikami itp. oraz podkreślono drzewami lub przebie

gającym wzdłuż żywopłotem, ewentualnie innymi sposobami.

Drugą przesłanką zasad kompozycji, o ktćrej poprzednio 

była mowa, jest dążenie człowieka do uwypuklenia w kompozy

c ji tych. momentów, które mają szczególne znaczenie dla jego 

życia. Tak więc w kompozycji podkreślane będiżw punkty do

celowe i  szczególnie istotne, mocniej akcentowane kierunki 

ważniejsze od mniej ważnych itd. W miejscach, w których za

chodzą poszczególne przejawy życiowe kompozycja stara się 

osiągnąć odpowiadający im charakter, wydobywając przede 

wszystkim * ich typowośĆ. Jako przykład może posłużyć w tym 

wypadku podkreślanie szpalerem drzew drogi dojazdowej do 

jakiegokolwiek ważnego obiektusJak również costawienie pew

nej przestrzeni otwartej z ozdobnym parterem przed samym 

obiektem. Równocześnie z typizacją jednostkowych zjawisk 

rzeczywistości następuje, raczej w drodze doświadczalnej 

niż teoretycznej, kształtowanie się zasad komponowania.

Rozwój ten obejmuje całość zagadnienia od opracowania wspom- 

• olanych zjawisk elementarnych, aż do kształtowania większych 

całości, w skład których wchodzi cały szereg jednostkowych 

kształtów, barw, wielkości itp. Zaznaczyć należy, że rozwój 

historyczny Idzie równocześnie po lin ii precyzowania ele

mentów i ich wzajemnej zależności, Jak również po lin ii  znaj

dowania nowych środków wyrazu i  doskonalenia zasad komponowa

nia, ccc f-o wymaga zwiększanie się obszaru poszczególnych ca- 

łożeś i obejmowanie przez krajobraz komponowany coraz to no-
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wych bardziej zróżnicowanych przejawów życia społecznego.

Z tych, powyżej prawionych przesłanek, na drodze ewolucyj

nej wykształcił się cały szereg zasad kompozycyjnych, które 

służyły i mogą służyć społeczeństw, niezależnie od jego for

macji ustrojowej, W ten sposób w ciągu wieków uformowały się 

zasady kompozycji otwartej i  zamkniętej, nono toni cznej i  ryt

micznej, jedno 1 wielo osiowej. Zasady te omawiane i syste

matyzowane już były wielokrotnie i  z togo względu nie będzie

my im w niniejszym opracowaniu poświęcać osobnego miejsca.

Zale&noóó środków technicznych od bazy i sposobów komoo-

Cała ta wielka praca jest dorobkiem ludzkości, która 

dąży na odcinku kompozycji zieleni, jak 1 na innych odcin

kach swej działalności, do osiągnięcia jak najbardziej właś

ciwych środków 1 narzędzi pracy. Natomiast sposób dobierania 

elementów i  używanie tych lub innych praw kompozycyjnych jest 

w każdym konkretnym wypadku zależny od nadbudowy, panującej 

w czasie powstawania kompozycji. Rodzaj założeń, ich liczba 

i wielkość jak również 1 to, komu one służą jest wynikiem 

stosunków produkcyjnych danego okresu historycznego. Natomiast 

ich opracowanie, tendencje poznawcze lub lluzyjne, dobór środ

ków wyrazu i rola wychowawcza są zależne od poglądów estetycz

nych, religijnych, prawnych, moralnych itd ., panujących w tym 

czasie. Te poglądy i im odpowiadając© instytucje wytaczają 

kierunek rozwoju wszelkich przejawów sztuki. Czy przeciętnemu 

odbiorcy podoba się jasno 1 czytelnie założony ogród, pokazu

jący twórczą pracę człowieka, ozy też żąda on imitacji natu

ry, stwarzającej złudzenie najbardziej pierwotnych, niadot-
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kaiętych ręką ludzką lasów i łąk, zależnie jest bezpośrednio 

i pośrednio od warunków życia i idei, któro nu towarzyszą. 

Również artysta projektujący nie jest wolny od wpływów ota

czającej go rzeczywistości. Na jego twórczości wyciska owe 

piętno zarówno presja opinii publicznej, żądania mecenasów 

i  zleceniodawców, Środowisko społeczne, z którego pochodzi, 

jak również jego własno ustosunkowanie się do rzeczywistoś

ci. W wyniku artysta albo chce i przyśpiesza rozwój społecz

ny, albo opóźnia go, tworząc dzieła o tendencjach wstecznych 

lub pozornie obojętnych, co w stałej walce przeciwieństw jest 

zawsze wykorzystywane na niekorzyść postępu. Żeby osiągnąć 

zamierzony wyraz artysta musi zdecydować się w drodze selek

c ji na dobór pewnych elementów i zastosowani© określonej za

sady kompozycyjnej, odpowiedniej dla danego, konkretnego wy

padku. Ta sama zasada przy zastosowaniu różnych elementów 

musi daó w wyniku różny wyraz. Np. sposób zastosowania strzy

żonych szpalerów drzew w królewskich ogrodach francuskich 

połowy XVIII w. daje pełny wyraz elegancji 1 poprawności, 

zgodny * obyczajami i poglądami Ówczesnej warstwy rządzącej. 

Użytkowanie tych ogrodów przez niewielką grupę ludzi, ściś

le związanych z dworem królewskim, odizolowanie ich od o l

brzymiej większości społeczeństwa, nadawało ich rozwiązaniom 

specyficzny, ekskluzywny charakter. Jakżeż inny wyraz miały 

promenady drugiej połowy XIX w., zielone salony bogatego 

mieszczaństwa. Były to przewa&ele aleje, wysadzane kilkoma 

szpalerami drzew, o nie zaakcentowanych zakończeniach., nie 

mające również charakteru kompozycji docelowej. Użytkowano 

je jako miejsce niedzielnych spotkań burżuazji w czasie prze

jażdżek eleganckimi ekwipażanl, konno lub dla spacerów pie-
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szych. Haleiy zwrócić uwagę, że ta sama zasada obsadzania
*

drzewami dróg spacerowych przez dobór innych elementów i przez 

podporządkowanie innym potrzebom daj© w wyniku zupełni© róźAy 

efekt. Tak więc ni© zasada kompozycyjna, która jest nieza

leżna od formacji społecznych, lecz je j sposób zastosowania 

decyduje o uzyskaniu wyrazu, odpowiadającego konkretnej nad

budowie.

JlBtŁJttBffiUftEWifc yJgfflieggygli JL ijM U MlEBfeMfr
Zadania, stawiane artystom przez społeczeństwo, zmuszały 

do ciągłego podnoszenia umiejętności wyrażenia treści przez 

formę w sposób sugestywny. Przed sztuką wszelkiego rodzaju 

stał zawsze problem mistrzostwa, tan. takiego opracowania kom

pozycji, aby jej oddziaływanie na odbiorcę było jaknajsilniej- 

sze i ściśle takie, jakie zamierzał twórca. To dążenie prze

biegało w stałej walce dwu oh zasadniczych nurtów sztuki, które 

w różnych okresach dominowały naprzenian -  nurtu realistycz-
I ^-'Ł inogo i jego antytezy. Kiedy społeczeństwo wkraczało w nową for

mację społeczną i klasa zdobywająca władzę była zgodna w swo

ich dążeniach z rzeczywistym układom i  rozwojem s ił społecz

nych w interesie je j leżało jak najgłębsze poznanie prawdy 

1 zwiększenie wiedzy o rzeczywistości, mające na celu pokaza

nie całemu społeczeństwu je j postępowej ro li. W tym okresie 

tendenoje poznawcze znajdowały swoje odzwierciedlenie w roz

woju i dominowaniu nurtu realistycznego, ptarająeogo się w kom-*
pozycjach pokazad niefałszowaną rzeczywistość. Sięgano do do

świadczeń ubiegłych epok, szukając w nich realistycznego war

sztatu. Nowe treści wymagały precyzyjniejszych środków wyrazu, 

następowało więc doskonalenie zasad kompozycji jak również da

le j posuwała się typizacja elementów. W momencie, gdy klasa
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rządząca,chcąc się utrzymać aa swojej dotychczasowej pozycji 

zaczynała hamować rozwój społeczny, sztuka będąca pod je j 

wpływem dążyła do fałszowania rzeczywistości. Początkowo fa ł

szowani© to wyrażało się w sposobi© opracowania kompozycji( 

przyczyn: nowy ten kierunek w walce z nurtem realistycznym 

doskonalił w dalszym ciągu zasady i typizację elementów.

W miarę narastania sprzeczności walka z realizmem wymagała 

coraz mocniejszego sugerowania, że świat wygląda inaczej niż 

w rzeczywistości. Stwarzało to konieczność odejścia od rea li

stycznej typizacji a w krańca wy ck wypadkach tworzenie nowych, 

czysto wrażeniowych zasad kompozycji. Zasadnicze rozgranicze

nie między trasa obydwoma kierunkami stanowi stosunek tYnóreów 

do rzeczywistości. Kierunek realistyczny, wywodzący się s ma

teriał! stycznego światopoglądu, stoi na stanowisku, ź© sztuka 

jest jedną z form społecznej świadomości i uważa za swoje 

główne zadanie pokazywanie społeczeństwu istoty zjawisk, ota

czających człowieka a szczególni© tych problemów i  praw, któ

ro mają wyjątkowe znaczenie dla bytowania I rozwoju’ ludzkości.
4

Drugi nurt sztuki to sztuka zakładająca, że świat j@3t niereal

ny 1 niepoznawalny, i uważająca za swój istotny cel dawanie 

wyrazu indywidualnym przeżyciom jednostki. Przeżycia wewnętzz-
, i

Hia nesą jakoby jakiejś natury wyższej i pierwotnej i nietyłko 

nie powstają naakutek reagowania układu psychofizjologicznego 

człowieka na otaczającą go rzeczywistość, lecz przeciwni©, są 

zjawiskiem tworzącym lub co najmniej kształtującym ją w sposób 

całkowicie dowolny. Pendencją tego rodzaju sztuki jest suge

rowani©, że życie duchów© człowieka nie ma nic wspólnego z© 

zjawiskami materialnymi świata, a szczególnie, ż© nie wypły

wa ze społecznego bytowania ludzi. W kons©kv?encji oba te kie- *
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ramki dają następujące wyniki» nurt realistyczny zwiększa tńz  

ludzką wiedzę o świacie, pokazując w czytelny sposób, jakim 

Jest on naprawdę, nurt drugi tworzy Iluzję nierealnych świa

tów, mających niewiele wspólnego z prawdą. Niemniej oba kie

runki walcząc stale ze sobą suszą się doskonalić i zdobywać 

coraz to lepsze środki wyrazu i oddziaływania, jak również 

sposoby sugerowania, że zjawiska pokazywane przez nie są praw

dziwo.

W każdej epoce i przez każdy naród używane są pewne 

określone ilości elementów i zasad kompozycyjnych. 2 każdą 

epoką zmienia się zamiłowanie do gatunków roślin i  sposobów 

ioh używania. Poprośtu treść społeczna, Jaka ma byó wyrażona 

w kompozycji, wymaga odrzucenia jednych a wyszukania i zasto

sowania innych. Niemniej pewien zasób środków wyrazu pozosta

je zasadniczo taki sam, przyeaym, miroo, że pewna ilość ele

mentów odpada,ponieważ nie odpowiadają x>©trzebom kompozycji, 

podyktowanym wymaganiami nadbudowy, to Jednak przybywa mu 

znacznie większa ilość nowych elementów np. przez adaptację 

roślin miejscowych uważanych poprzednio za nieodpowiednie lub 

nowych roślin aklimatyzowanych. Nie ma potrzeby likwidowania 

podstawowego zasobu typizowanyeh elementów, je ś li mogą one byó 

używane w ciągu szeregu okresów, ni© mówiąc już o tym, że za

niechanie używania typizowanyeh elasaentów na korzyść zupełnie 

indywidualnych i przypadkowych form, jak róvinież chęć nagłe

go zastąpienia starego zasobu o lamentów nowymi, uniemożliwia 

tworzenie kompozycji o czytelnej treści. Zasady kompozycji 

wypracowane na przestrzeni szeregu epok t  stanowią organiczną 

część każdej kompozycji zmieniają się jeszcze wolniej niż pod

stawowy zasób elementów. Ulegają one z czasem zmianom, doeko-
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naltt i wzbogacają się o nowo reguły, alo podstawy budowy kompozy

c ji .. osostają na długo te eeaae.

*
£ x

W n i  o s k i

Reasumując należy stwierdzić, ż©:

1. ZagncUiionie kwapoayoji tei-onów zielonych wchodzi w zakres 

zjawisk: architektonicznych.

£. Sposób uiytkowinia terenów zielonych jest zgodny z m te ria li-  

styezni© pojętym przebiegiem historycznego rozwoju apołocseń- 

etw i wyraża się m.ia.tendencją przechodzenia od krajobrazu 

naturalnego poj^raes kulturowy dc krajobrazu komponowanego.

5* fasady kompozycji i podstawowy skład elementów wraz z jego 

właściwościami przyrodniczymi stano..! specyfikę kompozycji 

terenów zielonych.

4. Prawa, wynikające s tych trzech przesłanek, stanowią podstawę 

raaterialistyosnej nauki o tworzeniu kompozycji terenów zielo

nych.
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