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a b s t r a c t

Specific character and original features of Sapporo landscape make it distinguishable 
at the comparison with other japanese cities. essential geographical, historical 
and landscape conditions – determinants of contemporary image of the city – are 
characterized. the most important natural and cultural elements creating the urban 
space – distinctive architectural objects and green areas, and special events and 
phenomenons, giving the cityscape its original identity – are also presented. 

Keywords: urban landscape, urban layout, architectural landmarks, greenery system, parks, 
gardens 
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1. Wstęp

przybywający do Sapporo – mający już za sobą pewne doświadczenia i obserwacje 
wyniesione z podróży po japonii, a co za tym idzie określone poglądy na temat charak-
teru krajobrazu współczesnego japońskiego miasta – doznaje swoistego uczucia zasko-
czenia i zmuszony jest większość ze swoich dotychczasowych wyobrażeń zrewidować. 
bowiem Sapporo zdecydowanie odbiega od obrazu zapamiętanego z innych miast – tj. 
przytłaczającej intensywności zabudowy, przegęszczenia i chaosu kompozycyjnego. 
w Sapporo – inaczej niż gdzie indziej w japonii – odczuwamy przestrzeń. I to przestrzeń 
zdefiniowaną, przestrzeń świadomie komponowaną, przestrzeń otwartą, wciąż możliwą 
do wypełniania, sprzyjającą ludzkiej kreatywności. owa przestrzeń – bynajmniej nie-
ciasna i zagmatwana, a prosta i czytelna w odbiorze, uporządkowana (może nawet za 
bardzo) stanowi o odmienności krajobrazu Sapporo na tle innych japońskich miast. na 
ową odmienność wpływa również ogromne – w porównaniu z innymi zdominowanymi 
przez tworzywo kulturowe ośrodkami miejskimi – nasycenie miasta zielenią, osiągane 
z jednej strony – dzięki walorom przyrodniczym otoczenia, malowniczemu usytuowa-
niu pośród porośniętych lasami gór, z drugiej zaś dzięki wypełnieniu wszelkich rezerw 
w ramach struktury urbanistycznej terenami zielonymi – parkami i ogrodami o zróżni-
cowanym charakterze i funkcji. 

Genius loci Sapporo to „duch granicy” – frontier spirit, jak określali go amerykańscy 
pionierzy – założyciele miasta. odczuwany w „dzikości” scenerii wywiedzionej z gene-
zy miasta, w układzie urbanistycznym i zabytkach o cechach w większości pozostają-
cych poza granicami japońskich konotacji, w surowości północnego krajobrazu, która 
przekłada się na prostotę i bezpretensjonalność założeń architektonicznych i krajobra-
zowych, a łagodzona jest nadzwyczajną ilością zieleni w granicach miasta. Ów „duch 
granicy” to wolny i pełen witalności etos, współcześnie otwierający Sapporo na różno-
rodność [1]. 

2. Uwarunkowania geograficzne

Sapporo (Sapporo-shi) – z populacją sięgającą prawie 1,9 mln mieszkańców stanowi 
piąte, a z powierzchnią 1121,12 km2 – trzecie co do wielkości miasto japonii [6]. położo-
ne jest na południu wyspy hokkaidō na równinie Ishikari. 

w jego topografii można wyróżnić cztery główne elementy kształtujące krajobraz: 
centrum rozciągające się na rozległym aluwialnym stożku rzeki toyohiry (ok. 20 km2, 
średnio 19 m n.p.m.)1 [26], północno-wschodnie tereny niziny Ishikari, górzyste i mocno 
zalesione obszary południowo-zachodnie (Mt. yoichi 1488,1 m, Mt teine, Maruyama, Mt. 
Moiwa) oraz łagodne wzniesienia i płaskowyż na południowym wschodzie. 

1 Sapporo foundation for greener parks podaje następującą informację o powstaniu Sapporo: 
„Rzeka toyohira przepływa przez wąwóz jozankei i rozszerza swoje koryto u podnóża góry Mo-
iwa, by uformować rozległy aluwialny stożek. Sapporo zostało założone na tym stożku i zaczęło 
się stąd rozwijać”. 



218

podłoże centrum miasta tworzą stabilne, aluwialne, czwartorzędowe osady stożków 
napływowych rzeki toyohiry (głównie piaski, żwiry i gliny), naniesione i uformowane oko-
ło 6–10 tys. lat temu. nizinne północno-wschodnie obszary miasta to głównie torfowi-
ska i mokradła, wykorzystane pod zabudowę w ograniczonym stopniu. około 60% po-
wierzchni Sapporo pokrywają lasy. zielony areał miasta wzbogacają liczne tereny zielone 
– w sumie 2700 parków, ogrodów i zieleńców. w Sapporo można zliczyć ponad 590 cie-
ków wodnych począwszy od małych strumieni poprzez kanały aż po duże rzeki, na czele 
z toyohirą (dopływ Ishikari). jej wody były mocno zanieczyszczone, ale na wniosek miesz-
kańców w 1978 r., z czasem przywrócono jej naturalny ekosystem, z łososiami płynącymi 
jesienią w górę rzeki. woda pitna w Sapporo pochodzi głównie ze zbiornika zapory hohe-
ikyo zbudowanej w 1972 r. na toyohirze w rejonie jozankei. na obszarach poza korytem 
rzeki występuje wysoki poziom wód gruntowych. na terenie miasta (głównie w parkach 
i ogrodach, m.in. przy dawnej Siedzibie Rządu hokkaidō, oficjalnej Rezydencji zarządcy 
hokkaidō, w ogrodzie botanicznym, rzece Sakushu kotani w kampusie uniwersyteckim, 
przy Sapporo beer factory i mleczarni yukijirushi) znajdują się stawy i zbiorniki wodne, 
stanowiące pozostałość antycznych źródeł – memu (w jęz. ainu). woda ma w Sapporo 
wielką wartość i symboliczne znaczenie. przesączając się przez grunt przez setki lat – 
uzyskała doskonałe nasycenie minerałami i znana historyczna deklaracja: „nie opuścimy 
tego miejsca, dopóki będziemy mogli pić tę wodę” do dziś funkcjonuje w świadomości 
mieszkańców [58]. Sapporo ma klimat wilgotny, kontynentalny z czterema porami roku 
i dużymi różnicami temperatur między latem (śr. 26°c) i zimą (śr. 4,1°c). średnia roczna 
temperatura powietrza wynosi 8,5°c. lata są gorące, ale nie wilgotne (śr. wilgotność 66%), 
a zimy mroźne i śnieżne (opady śniegu przeciętnie 630 cm rocznie). wysokie opady śnie-
gu, szczególnie w styczniu i lutym, są związane z frontami niskiego ciśnienia atmosferycz-
nego nadciągającymi z Syberii. Roczne opady deszczu wynoszą ok. 1110 mm [17]. owe 
specyficzne uwarunkowania klimatyczne i geograficzne w znacznym stopniu determinują 
zarówno charakter przestrzeni miasta, jak i życie jego mieszkańców. 

Rys. 1.  położenie geograficzne Sapporo  
(źródło: Sapporo Region (topographic)  

original scale 1:1,000,000.  
portion of International  

Map of the world Sheet nk 54,  
u.S. defense Mapping agency, 1978)

fig. 1. geographical position of Sapporo
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3. Zarys historii miasta i jego krajobrazu 

Sapporo jest stosunkowo młodym miastem – początki jego historii sięgają drugiej po-
łowy XIX w. teren obecnego miasta, położony na równinie Ishikari, jednym z ostatnich ob-
szarów kraju skolonizowanych przez japończyków, był przed tzw. odnową Meiji2 [16] ostoją 
japońskich ainu – starej kultury łowiecko-zbierackiej, wyprzedzającej japońskich koloniza-
torów na hokkaidō o kilka tysięcy lat. nazwa Sapporo – sat poro petsu, w języku ainu ozna-
cza „wielką rzekę płynącą równiną” lub „suchą, wielką rzekę” [17] i odnosi się do przepływa-
jącej dzisiaj przez miasto rzeki toyohiry [1, 6, 35, 51]. teren ówczesnej wyspy ezochi (nazwa 
hokkaidō została nadana w 1869 r.) zajęto w 1855 r., a w 1857 r. zarejestrowano tutaj dwie 
pierwsze rodziny japońskich rezydentów [51]. w 1866 r. wraz z budową kanału wodnego 
przybyły tu większe grupy osadników i założono osadę Sapporo [17]. za oficjalną datę utwo-
rzenia Sapporo i jednocześnie uznania go nową stolicą hokkaidō przyjmuje się 1868 r.3 [17]. 
w 1869 r. rozpoczął się proces zagospodarowywania centralnej części Sapporo pod kontrolą 
powołanej przez rząd japonii – kaitakushi – komisji Rozwoju hokkaidō [6]. założono biu-
ro wysłannika rządu ds. eksploatacji i przedstawiono pierwszy projekt zagospodarowania 
miasta. Sapporo jest jednym z nielicznych japońskich miast, realizowanych według planu 
urbanistycznego od samego początku swojego rozwoju [1, 17, 51]. za symbolicznego „ojca 
miasta” uznaje się pierwszego przewodniczącego komisji – yoshitake Shima, który w wier-
szu, zatytułowanym go Shu dai Ichi (tłum. główne Miasto pięciu kontynentów) z dumą 
przedstawiał wizję przyszłego Sapporo, które stając w obliczu dzikości otaczającej natury, 
„któregoś dnia (...) stanie się jednym z największych w świecie”4 [1]. najbardziej znaczące 
decyzje w zakresie rozplanowania miasta zapadły w latach 1870-1871, kiedy to na prośbę 
kaitakushi rząd Stanów zjednoczonych wysłał do Sapporo swojego specjalistę – horace 
capron’a, sekretarza ds. rolnictwa prezydenta ulissesa S. granta, który rozpoczął realizację 
wielkiego planu urbanistycznego Sapporo [17]. kolejną kluczową postacią, zasłużoną dla 
rozwoju miasta w jego pionierskim okresie, był inny amerykanin – william S. clark, dyrektor 
Massachusetts agricultural college, który w Sapporo w 1876 r. założył Sapporo agricultural 
college (obecnie uniwersytet hokkaidō), gdzie obok przedmiotów akademickich, prowa-
dził wykłady z biblii, szerząc zasady religii chrześcijańskiej wśród studentów [6, 17]. ponadto 
zakładał pierwsze modelowe gospodarstwa rolne, upowszechniające metody uprawy ro-
ślin i hodowli zwierząt stosowane w uSa. ważnym wydarzeniem w początkowym okresie 
rozwoju miasta było założenie browaru Sapporo, pierwszego w kraju, który szybko stał się 
synonimem utożsamianym z miastem [51]. od lat 80. do końca XIX w. w Sapporo nastę-

2 odnowa Meiji (restauracja Meiji) – okres w drugiej poł. XIX w., w którym japonia przeszła szereg 
zmian zmierzających do centralizacji władzy cesarskiej i modernizacji kraju. w realizacji reform 
w dużym stopniu czerpano z wzorców zachodnich. w ciągu kilku dekad japonia przekształciła się 
z kraju zacofanego, feudalnego, narażonego na skolonizowanie w nowoczesne, kapitalistyczne, 
uprzemysłowione mocarstwo o ekspansjonistycznym nastawieniu. 

3 nowy rząd Meiji uznał, że istniejące centrum administracyjne hokkaidō – port hakodate mia-
ło niekorzystną lokalizację ze względów obronnych oraz perspektyw dalszego rozwoju wyspy. 
nową stolicą hokkaidō zostało Sapporo. 

4 fragment wiersza wyryty u podstawy pomnika yoshitake Shima, stojącego w hallu ratusza w Sapporo. 
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powały kolejne podziały administracyjne i zmiany w obrębie poszczególnych dzielnic i ich 
kompetencji5 [17].

wiek XX to intensywny rozwój Sapporo, które powiększa zasięg terytorialny włączając 
w swoje granice okoliczne miejscowości6 [17, 51]. założono nowe uniwersytety – w 1907 r. 
cesarski uniwersytet tohoku, pod którego kontrolą znalazła się wyższa Szkoła Rolnicza 
Sapporo (Sapporo agricultural college), a w 1918 r.7 [51] – cesarski uniwersytet hokkaidō. 
w 1922 r. Sapporo uzyskało oficjalne prawa miejskie [17] i dotychczasowe Sapporo-ku zo-
stało przemianowane na Sapporo-shi [51]. Istotnymi zmianami w krajobrazie miasta zapi-
sały się uroczyste obchody 100-lecia powstania Sapporo i kolonizacji hokkaidō w 1968 r., 
kiedy to założono w mieście nowe parki [51]. kluczową datą w XX-wiecznej historii miasta 
był niewątpliwie rok 1972, kiedy to Sapporo, uznane przez local autonomy laws za jedno 
z 11 głównych miast japonii [51], było gospodarzem XI zimowych Igrzysk olimpijskich8 
[51] – pierwszych na terenie azji [17]. olimpiada, z którą wiązało się mnóstwo nowych, 
znaczących dla krajobrazu inwestycji, przyniosła miastu światowy rozgłos, które także 
dzięki olimpijskiemu złotu wojciecha fortuny w skokach narciarskich stało się bliskie ser-
com polaków i wciąż jest im znane głównie z tego powodu. 

współcześnie Sapporo jawi się jako najbardziej uprzemysłowiony ośrodek na 
hokkaidō, opierający swoją gospodarkę głównie na produkcji spożywczej (w tym zna-
nych marek piwa Sapporo i yebisu), a ponadto artykułów metalowych, stali, maszyn, 
celulozy i papieru oraz rozwoju technik informacyjnych i handlu9 [17]. ważne miejsce 
w polityce miasta zajmuje kultura – Sapporo jest organizatorem wielu renomowanych 
wydarzeń kulturalnych – w tym licznych festiwali i konkursów międzynarodowych. Sap-
poro XXI wieku w pełni wpisuje się w formułę tzw. „miast kreatywnych” – wykorzystując 
istniejące walory krajobrazowe dla tworzenia środowiska sprzyjającego ludzkiej kre-
atywności. tereny o dużej wartości przyrodniczej, kultywowane miejsca i obiekty zwią-
zane z historią, obecność oryginalnych obiektów architektury współczesnej sprawiają, 
że Sapporo stanowi jeden z ważniejszych obiektów turystycznych w japonii10 [17].

5 w 1880 r. cały teren Sapporo przemianowano na Sapporo-ku (okręg Sapporo). w 1882 r. po odwołaniu 
kaitaku-shi, hokkaidō zostało podzielone na trzy prefektury: hakodate, Sapporo i nemuro (zniesione 
w 1886 r.). nazwa dzielnicy miejskiej Sapporo pozostała Sapporo-ku, podczas gdy reszta obszaru mia-
sta została przemianowana na Sapporo-gun. Sapporo-ku zarządzało i administrowało otaczającym 
Sapporo-gun do 1899 r., kiedy to wprowadzono nowy system dzielnic. ku (okręg) egzekwowane od 
1899 r. miały swoją autonomię jako jednostka większa niż miasteczko, a  mniejsze niż miasto. 

6 w 1910 r. włączono do Sapporo: wieś Sapporo, naebo, kami Shiroishi oraz dzielnice tonden-hei. 
w 1940 r. przyłączono miasto Maruyama do chūō-ku. w latach 50. i 60. włączono Shiroishi jako 
część Shiroishi-ku i atsubetsu-ku, miasto kotoni, cała wieś Sapporo i Shinoro stały się częścią dzi-
siejszych dzielnic chūō-ku, kita-ku, higashi-ku, nishi-ku i teine-ku, miasto toyohira i teine town 
włączono do toyohira-ku, kiyota-ku i teine-ku. w latach 80. i 90. następowały dalsze podziały 
administracyjne w dzielnicach miasta. w 1989 r. atsubetsu-ku i teine-ku zostały oddzielone od 
Shiroishi-ku i nishi-ku, a w 1997 r. kiyota-ku od toyohira-ku.

7 w 1918 r. Sapporo świętowało swoje 50. urodziny, organizując wielką światową wystawę.
8 Sapporo było już wcześniej w 1937 r. wytypowane na gospodarza zimowej olimpiady w 1940 r., 

lecz w związku z tzw. wojną sino-japońską decyzja ta została odwołana. 
9 owe wielkie konsorcja to: w chūō-ku – hokkaidō International airlines, w higashi-ku – air nippon 

network.
10 w 2006 r. roczna liczba turystów osiągnęła 14 104 000, więcej o 5,9% w stosunku do 2005 r. 
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4. Krajobraz miejski Sapporo

4.1. układ urbanistyczny miasta

wyjątkowy na tle innych miast japońskich układ urbanistyczny Sapporo to efekt 
realizacji planu zagospodarowania opracowanego przez specjalistów amerykańskich 
w okresie zakładania miasta. został oparty na założeniach rusztowych wzorowanych na 
planach miast amerykańskich z ortogonalną siatką ulic, formujących bloki zabudowy. 
główną osią rozwoju miasta zorientowaną w kierunku północ–południe stał się podłuż-
ny, pozbawiony zabudowy pas terenu (obecny park miejski odōri-kōen), stanowiący 
zielony kręgosłup miasta [1, 6, 17]. 

konsekwencją geometrii układu przestrzennego miasta jest niespotykany gdzie in-
dziej w japonii system adresowy, w którym adresy orientowane są w odniesieniu do 
oficjalnego centrum miasta (w pobliżu wieży telewizyjnej, przy końcu parku odōri) oraz 
dwóch osi współrzędnych – parku odōri, dzielącego miasto na północ i południe oraz 
prostopadłego doń kanału Sousei-kawa, wyznaczającego wschód i zachód. 

każdy obiekt może być określony poprzez geograficzne współrzędne w siatce ulic, 
np. North 3-West 5, co czyni Sapporo jednym z najłatwiejszych do nawigacji japońskich 
miast [51] i jest kolejnym świadectwem jego amerykańskiego rodowodu. 

w zagospodarowaniu typowego bloku urbanistycznego główną wytyczną zdaje się 
być podział na działki budowlane zabudowywane standardowo, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami lokalnymi, odnoszącymi się do odległości od granicy działki i dopuszczal-
nej wysokości zabudowy, bez szczególnego względu na inne zasady kompozycji urba-
nistycznej. wypełnienie tkanki miasta obiektami architektury współczesnej – przeważnie 
pozbawionym indywidualnego wyrazu, anonimowymi betonowymi pudłami z otworami 
okien, wymieszanymi często z budynkami tymczasowymi o niskiej wartości estetycznej – 
z pewnością nie stanowi o urodzie miasta. 

Rys. 2. widok Miasta Sapporo w 1928 r. (źródło: Sapporo 
rekishi chizu, Sapporo city cultural archives office) [58]

fig. 2. View of Sapporo from 1928

Rys. 3. fragment rozplanowania 
historycznego centrum Sapporo  

(fot. I. Sykta)

fig. 3. part of the layout of  the  historical 
centre of Sapporo (information table 

at Shiryokan palace) 
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fot. 1. współczesna zabudowa Sapporo z wyróżniającymi się landmarkami krajobrazowymi – 
na panoramie: półkoliste atrium Sapporo factory, komin Muzeum piwa, kopce ziemne parku 

Moerenuma; w widoku ulicy: wieża telewizyjna Sapporo (fot. I. Sykta)

photo 1. contemporary architecture of Sapporo with distinctive landcape landmarks – 
in panorama view: semicircular atrium of Sapporo factory,  the chimney of beer Museum,  

green mounds of Moerenuma park; in the street view: Sapporo tV tower 

architektoniczny wizerunek Sapporo od nijakości zdają się ratować rozmieszczone 
w mieście – jak się zdaje świadomie i przy zastosowaniu zasad kompozycji – wyróżnia-
jące się obiekty, stanowiące oryginalne landmarki, czy dominanty wnętrz urbanistycz-
nych, niejednokrotnie zaznaczające swoją obecność w skali całego miasta, wyróżniające 
się w panoramach – przede wszystkim zaś zdecydowanie podnoszące jakość estetyczną 
przestrzeni urbanistycznej i krajobrazu miejskiego.

4.2. wyróżniające się obiekty i landmarki architektoniczne Sapporo

Sapporo z racji swojej stosunkowo krótkiej – bo zaledwie około 140-letniej historii 
– nie posiada zbyt wielu zabytków architektury czy sztuki ogrodowej. nieliczne, histo-
ryczne obiekty, pochodzące z okresu zakładania miasta otaczane są pieczołowitą troską 
i ochroną. w aurze unikalności, na tle dominującej współczesnej zabudowy Sapporo 
wyraźnie wyróżniają się w strukturze przestrzennej miasta. w grupie historycznych land-
marków zaskakująco liderem okazuje się – najbardziej fotografowany obiekt w mieście 
– Wieża Zegarowa (tokeidai), niepozorny drewniany budynek zwieńczony sygnaturką 
z zegarem, wzniesiony w 1878 r. jako sala ćwiczeń dawnej Szkoły Rolniczej. 

fakt, że obiekt ten jest dla mieszkańców Sapporo i turystów czymś tak specjalnym, nie 
wynika ani z nadzwyczajnych cech jego formy architektonicznej, ani szczególnej funkcji. 
wystarczy, że jest przykładem architektury zachodu i stanowi świadectwo początków za-
kładania miasta [5, 51]. z  tych to względów obiekt posiada status ważnej narodowej war-
tości kulturalnej [5, 6]. ten sam status i porównywalny zakres publicznej atencji przypada 
Siedzibie Dawnego Rządu Hokkaidō (hokkaidōchō kyūhonchōsha) [5]. ta wzniesiona 
w 1873 r., w stylu amerykańskiego neobaroku ceglana budowla (rzadkość w japonii), 
zwieńczona kopułą – wzorowaną na kapitolu Maryland i Massachusetts [5, 6, 51] – po-
tocznie nazywana Akarenga (tłum. czerwone cegły), elegancko prezentująca się w ogro-
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dowym otoczeniu – stanowi najbardziej monumentalne założenie architektoniczno-kra-
jobrazowe w Sapporo, o zdecydowanie zachodniej proweniencji. „zachodni styl” architek-
tury i związek z okresem zakładania miasta11 [5, 6, 17] to także powody, dla których dawny 
Hotel Hoheikan (hōheikan) z 1880 r. uważany jest za jeden z najważniejszych historycz-
nych zabytków Sapporo. grupę oficjalnych budowli z pionierskiego okresu Sapporo za-
myka eklektyczny pałac z 1926 r. Shiryokan (dawny dwór audiencyjny) – obecnie siedzi-
ba muzeum historycznego12 [5, 6] – kompozycyjnie zamykający perspektywę sekwencji 
ogrodów odōri. ponadto do grona wyróżniających się w krajobrazie miasta historycznych 
pamiątek architektury Sapporo zaliczyć należy obiekt poświęcony pamięci edwina duna13 
[17] oraz dawne zabudowania rolnicze na uniwersytecie hokkaidō14 – wszystkie wpisane 
do rejestru cennych wartości kulturalnych japonii15 [5]. 

11 hotel hoheikan został wybudowany pod kontrolą komisji Rozwoju hokkaidō w pobliżu ogrodów 
odōri – jako miejsce pobytu znamienitych gości. obecnie przeniesiony w okolice parku nakajima. 
posiada status national Important cultural property. 

12 dawny dwór audiencyjny Shiryokan posiada status national tangible cultural property. Mieszczą-
ce się tutaj archiwa miejskie przeniesiono do dawnej szkoły hosui. od 2006 r. działa tu muzeum 
historyczne Sapporo, posiadające także zbiory z zakresu literatury i archeologii. znajduje się tutaj 
ekspozycja prac urodzonego w Sapporo rysownika hiroshi oba. 

13 edwin dun Memorial hall. edwin dun przybył do Sapporo w 1876 r. zakładał tu gospodarstwa ho-
dowlane, produkował masło, ser, wędliny. poślubił japonkę. wyjechał do uSa w 1883 r. powrócił 
do japonii jako sekretarz rządu. 

14 obiekty te zostaną omówione szerzej przy prezentacji kampusu uniwersytetu hokkaidō.
15 Status Registered tangible cultural properties of japan.

fot. 3. Siedziba dawnego Rządu hokkaidō (fot. I. Sykta)

photo 3. former hokkaidō government office building

fot. 2. pałac Shiryokan na zamknięciu 
osi ogrodów odōri (fot. I. Sykta)

photo 2. Shiryokan palace closing the 
vista of odōri gardens
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ogrody i Muzeum piwa Sapporo (Sapporo bīruen & bīru hakubutsukan) to obiekt wy-

jątkowy zarówno w Sapporo, jak i w ogóle w japonii. Mieści się tu jedyne w kraju mu-
zeum piwa – prezentujące 130 lat historii marki Sapporo, jak również historii browarnic-
twa w ogóle – zlokalizowane w oryginalnych obiektach pierwszego w japonii browaru  
w higashi-ku [5, 6, 35]. zespół ceglanych budynków został wzniesiony pod nadzorem rzą-
du hokkaidō i niemieckiej kompanii Sangerhausen w 1890 r. i początkowo funkcjonował 
jako cukrownia. uprawa buraków cukrowych i cukrownictwo jako dziedzina przemysłu 
zostały zainicjowane w japonii właśnie na hokkaidō i w Sapporo zachowały się ślady tej 
tradycji16 [19]. w 1903 r. obiekt przekształcono na browar, funkcjonujący tutaj do 1965 r. 
od 1987 r. działa tutaj Muzeum i ogrody piwa Sapporo17 [19]. 

fot. 4. Muzeum i ogrody piwa (fot. I. Sykta)

photo 4. beer Museum and garden 

16 historia cukrownictwa na hokkaidō sięga okresu Meiji, kiedy to decyzją komisji Rozwoju hokkaidō 
utworzono w Sapporo wiele cukrowni i browarów. podczas pobytu w japonii williama S. clarka, 
dyrektora Massachusetts agricultural college, stosującego najlepsze techniki produkcji bura-
ków w uSa, założono pierwszą uprawę buraków na hokkaidō w nanae. w 1878 r. przeniesiono 
uprawy do Sapporo agricultural college. w 1879 r. zbudowano fabrykę Monbetsu Sugar factory, 
działającą do dzisiaj. cukrownia ta została sprywatyzowana, a w 1888 r. założono Sapporo Sugar 
company z cukrownią w naebo w higashi-ku (Sapporo). produkcja buraków odbywała się pod 
okiem zagranicznych inżynierów. w związku z konkurencyjnością tajwańskich cukrowni po woj-
nie sino-japońskiej w 1895 r. japońskie cukrownie podupadły, fabryka buraków Sapporo Sugar 
company została zlikwidowana. jej obiekty przejęła w 1903 r. Sapporo beer company i  odtąd 
funkcjonowały jako browar. obecnie działa tu muzeum, [za:] tourism Statistics of Sapporo, 2006, 
p. 35; japan national tourist organization – Sapporo beer Museum, agriculture & livestock Indu-
stries corporation; yomiuri online – january 7, 2003.

17 pierwsza ekspozycja muzealna prezentująca dawne urządzenia i dokumentaria fabryki została 
otwarta w 1967 r. w kaitaku-shi beer Memorial hall. oficjalne otwarcie Sapporo beer Museum 
odbyło się w 1987 r. po całkowitym przeniesieniu browaru do eniwad, budynek po kolejnym re-
moncie został ponownie otwarty w 2004 r.
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po obejrzeniu ekspozycji muzealnej w historycznych wnętrzach browaru i degu-

stacji piwa w barze, w towarzyszącym ogrodzie piwa można uraczyć się jedną z lo-
kalnych specjalności kulinarnych z jagnięciny, zwaną  jingisukan (od imienia ghengis 
khana) [17] – serwowaną w plenerowym grillu [5] w otoczeniu upraw chmielu, pi-
ramid ustawionych z beczek piwa i zabudowań dawnego browaru, sygnalizowanych 
w krajobrazie miasta unikalną w japonii ceglaną strukturą ścian i akcentem w postaci 
wysokiego komina z gwiazdą – logo browaru. ogrody i Muzeum piwa Sapporo – świa-
dectwo oryginalnie związanej z miastem tradycji – zostały w 2004 r. zarejestrowane 
jako Miejsce dziedzictwa hokkaidō18 [19]. 

do kręgu budowli związanych z tradycjami browarniczymi w Sapporo należy także 
– częściowo wykorzystująca historyczne zabudowania19 [19] – współczesna galeria han-
dlowa Sapporo Factory (Sapporo fakutorī). zbudowane z czerwonej cegły XIX-wieczne 
budynki uzupełniono nowoczesnymi strukturami, w tym główną halą z przeszklonym, 
sklepionym kolebkowo atrium, stanowiącym charakterystyczną dominantę w krajobra-
zie otaczających bloków monotonnej zabudowy. obok lokali komercyjnych znalazło się 
tutaj miejsce dla instytucji kulturalnych, przywołujących historię miasta i lokalne tra-
dycje – m.in. hol piwa (w dawnym browarze) i muzeum Meissen [5, 6]. w parku ota-
czającym galerię Sapporo Factory – stanowiącym ulubione miejsce spacerów i spotkań 
okolicznych mieszkańców – zachowała się skromna drewniana willa z 1870 r., stano-
wiąca jeden z nielicznych już w Sapporo reliktów z czasów kolonizacji, wysokiej klasy 
przykład architektury rezydencjonalnej okresu Meiji – dom Takeshiro Nagayamy (kyū 
nagayama takeshirō tei)20 [5, 6] – jednego z oficjeli pierwszego rządu hokkaidō i „ojca 
chrzestnego” tzw. tonden-hei21.

wymienione wyżej obiekty – budowle oficjalne, hotele i rezydencje mieszkalne, 
dawne szkoły i zakłady przemysłowe – to nie wszystkie, ale najważniejsze historyczne 
obiekty Sapporo, które ze względu na swój wkład w tworzenie dziedzictwa kulturowego 
miasta, lecz także z racji na wyjątkową formę bądź szczególne usytuowanie w struktu-
rze urbanistycznej stanowią istotne landmarki krajobrazowe. do nich dołączają obiekty 
współczesne o wyróżniającej się funkcji, formie czy skali, dowartościowujące przestrzeń 
miasta. w tej grupie nie może zabraknąć Tanuki Koji – arkadowego pasażu handlowe-
go, rodzaju sklepionej uliczki z tradycyjnymi sklepikami i lokalami gastronomicznymi 
[5, 6]. tanuki koji – najstarsze centrum zakupów w Sapporo – to znak, że jesteśmy, po-
mimo amerykańskich akcentów, u genezy rozwoju miasta, pomimo krajobrazu, w któ-
rym pobrzmiewają tak oczywiste nawiązania do zachodnich wzorców urbanistycznych 
i architektonicznych – jednak w mieście japońskim z tradycyjnymi dla jego ulicznego 
krajobrazu elementami.

18 Status hokkaidō heritage Sites. 
19 w miejscu, w którym obecnie znajduje się galeria Sapporo factory równolegle z budową manu-

faktury cukrowej, założono w 1876 r. browar kaitaku-shi. głównym inwestorem był oficjalny rząd 
Murahashi hisanari, a inżynierem budowy – Seibei nakagawa, który uczył się technik browarnic-
twa w niemczech. gdy browar kaitaku-shi został zamknięty utworzono Sapporo beer company 
w  1887 r., która później przekształciła się w Sapporo brewery.

20 dom t. nagayamy objęty jest statusem ochronnym – prefectural tangible cultural asset.
21 tonden-hei – rodzaj zmilitaryzowanych farmerów pracujących przy kultywacji hokkaidō.
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najbardziej rozpoznawalnym współczesnym obiektem kojarzonym z Sapporo, do-
minantą krajobrazową zarówno w skali wnętrz urbanistycznych, jak i skali całego miasta 
jest wieża telewizyjna Sapporo (Sapporo terebi tō). usytuowana w miejscu przecięcia 
się dwóch głównych osi kompozycyjnych miasta – parku odōri i kanału Sousei, wyzna-
cza w przybliżeniu punkt uznawany za oficjalne centrum miasta. forma – wzniesionej 
w 1957 r. na wysokość 147,2 m [5, 6, 22] – stalowej konstrukcji stanowi swoistą remini 

fot. 5. galeria Sapporo factory  
(fot. I. Sykta)

photo 5. Sapporo factory

fot. 6. dom takeshiro nagayamy 
(fot. I. Sykta)

photo 6. nagayama takeshiro’s house

fot. 7. pasaż handlowy tanuki koji (fot. I. Sykta)

photo 7. tanuki koji shopping arcade 

fot. 8. wieża telewizyjna Sapporo (fot. I. Sykta)

photo 8. Sapporo tV tower
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scencję wieży eiffla, aczkolwiek z pewnością nie dorównuje jej ani skalą, ani wyrafino-
waniem rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych. bezpośrednią inspiracją dla wieży 
w Sapporo była tokyo tower22 [21] – obie budowle są dziełem tego samego japońskiego 
architekta tachū naitō, z tym, że wieża z Sapporo jest tą młodszą, niższą i mniej urodziwą 
z siostrzanych konstrukcji. niemniej jednak w lokalnym środowisku ma pozycję niepod-
ważalną i nawet konkurujące z nią wysokościowce w centrum Sapporo nie są w stanie 
zdystansować tego „najsilniejszego” landmarku krajobrazowego miasta23 [5].

nie można być w Sapporo i nie dostrzec tej jaskrawo pomalowanej czerwono-zielo-
nej, iluminowanej w nocy wieży – wieńczącej perspektywę ogrodów odōri, pojawiającej 
się na zamknięciu wielu ulic, sterczącej niczym gigantyczna antena ponad dachami za-
budowań i stanowiącej najbardziej wyrazisty sygnał w panoramach miasta oglądanych 
z okolicznych wzgórz. wieża tV Sapporo to najlepiej sprzedający się obiekt turystyczny 
miasta. z górnego tarasu widokowego z wysokości 90,38 metrów, można podziwiać wi-
dok odōri i panoramę całego miasta, a w tle otaczające góry z dominantą Mt. teine, 
a także płaszczyzna morza w zatoce Ishikari [5, 35]. w stoiskach pamiątkowych świetnie 
sprzedają się gadżety wykorzystujące wizerunek najbardziej charakterystycznej ikony 
architektonicznej miasta 24 [22]. 

w 2001 r. do obiektów wyróżniających się w skali krajobrazu miasta dołączyła su-
pernowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa Kopuła Sapporo (Sapporo dōmu), poza 
przestrzeniami sportowymi25 [17] mieszcząca także centrum handlowe oraz wyniesione 
platformy widokowe, z których roztacza się panorama centrum Sapporo [5, 6]. wielkiej 
skali oraz wyrafinowanej formie, kojarzącej się z połyskującym w słońcu ogromnym 
srebrzystym pociskiem bądź też gigantycznym wielorybem, sunącym ponad dachami 
okolicznych zabudowań poprzez otwarte tereny zielone i łąki na stokach, hitsujigaoka – 
Sapporo dōmu – zawdzięcza swoją pozycję najbardziej intrygującej i zagadkowej formy 
architektonicznej w strukturze krajobrazu Sapporo. 

w krajobrazie Sapporo szczególne miejsce zajmują obiekty sportowe wzniesione na 
czas XI zimowych Igrzysk olimpijskich w 1972 r. – wielkie hale sportowe w parku Ma-
komanai, skocznie Miyanomori (Miyanomori janpu kyōgijō), a zwłaszcza Okurayama 
(ōkurayama Janpu Kyōgijō) [5, 6, 17, 36], usytuowana na nachylonych w stronę miasta 
stokach Mt. Moiwa, majestatycznie zamykająca perspektywę osi odōri i wielu ulic wyty-
czonych w kierunku wschód–zachód.

22 tokyo tower – wieża telekomunikacyjna i widokowa zlokalizowana w parku Shiba w tokio. wznie-
siona na wysokość 332,5 metrów jest najwyższą stalową konstrukcją samonośną na świecie, a tym 
samym w japonii. Inspirowana paryską wieżą eiffla, stanowi jeden z najważniejszych obiektów 
turystycznych tokio. 

23 konkurencyjnym w stosunku do Sapporo tV tower obiektem wysokościowym w mieście jest Sap-
poro jR tower, zlokalizowana w rejonie dworca kolejowego Sapporo Station. dostępny bezpłatnie 
taras widokowy na dachu obiektu jest odwiedzany przez wielu turystów – w 2006 r. odnotowano 
tam 311 815 zwiedzających.

24 oficjalną maskotką Sapporo tower jest „tawakkie”, a nieoficjalną postać z japońskiej kreskówki 
„terebi-tōsan”. 

25 kopuła Sapporo jest siedzibą drużyny footballowej consadole Sapporo i baseballowej hokkaidō 
nippon ham fighters.
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4.3. świąteczny krajobraz Sapporo 

Sapporo to miasto tradycyjnych festiwali [6]. tym istotnym punktom w kalendarzu 
wydarzeń kulturalnych towarzyszą specjalne dekoracje i efemeralna architektura, które 
swoją radosną barwnością i niecodziennością form budują wyjątkowy nastrój, tworząc 
oprawę dla świątecznego krajobrazu Sapporo. festiwalowy pochód przez miasto rozpo-
czyna corocznie w lutym jedno z najsłynniejszych i unikalnych tego typu wydarzeń w ja-
ponii – festiwal śniegu Sapporo (yuki Matsuri), którego charakter szczególnie odpowiada 
północnemu klimatowi hokkaidō. towarzyszy mu wystawa śnieżnych i lodowych rzeźb 
– często wielkowymiarowych modeli znanych budowli – instalowanych w centrum mia-
sta na terenie ogrodów odōri i dzielnicy rozrywki Susukino, sygnalizowanej w krajobrazie 
miasta wielkim, podświetlanym w nocy diabelskim kołem26 [5, 35], a także w podmiejskim 
parku Satoland27 [5, 6, 17]. pięknie iluminowane w nocy, ogromnych rozmiarów lodowe 
konstrukcje tworzą niepowtarzalny nastrój, przemieniając śródmiejską przestrzeń w od-
realniony baśniowy krajobraz. historia festiwalu sięga 1950 r., kiedy to uczniowie szkół 
średnich ustawili w parku odōri sześć rzeźb ze śniegu. pomysł spodobał się mieszkań-
com miasta, a gdy do budujących dołączyli w 1955 r. żołnierze Sił Samoobrony, ustawiając 
tam masywną rzeźbę lodową (o podobnych gabarytach jak te prezentowane obecnie) 
– festiwal zaczął rozszerzać swój zakres, osiągając wielką popularność i przekształcając 
się ze skromnej lokalnej imprezy w najbardziej spektakularne wydarzenie kulturalne na 

26 Susukino to odpowiednik tokijskiego Roppongi czy kabukicho, jest największą dzielnicą rozrywki 
na północ od tokyo. położony wokół domu towarowego Robinson’s, mieści liczne restauracje, 
kluby karaoke, salony pachinko, nocne kluby, sklepy i bary. na budynku Sapporo Ramen yokocho, 
norubesa zainstalowane jest ogromne diabelskie koło, jeden z ważnych krajobrazowych land-
marków Sapporo. 

27 wcześniej festiwal śniegu był również organizowany w parku Makomanai w Minami-ku, lecz 
w  2006 r. został przeniesiony do Satoland. 

fot. 9. hala sportowa kopuła Sapporo (fot. I. Sykta)

photo 9. Sapporo dome

fot. 10. Skocznia narciarska okurayama  
w perspektywie parku odori (fot. I. Sykta)

photo 10. okurayama jump hill closing 
the vista of odori park
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hokkaidō, znane na całym świecie28 [5, 6, 35, 52]. w maju początek lata obwieszcza fe-
stiwal lilaków objawiający się w krajobrazie miasta obsypanymi fioletowymi i białymi 
kwiatami, roztaczającymi oszałamiającą woń, szpalerami bzów, ciągnącymi się na całej 
długości ogrodów odōri. wśród lilaków – uznanych za symboliczne drzewo Sapporo29 
[17] – organizowane są różnego rodzaju instalacje artystyczne, wystawy plenerowe, kon-
certy, pokazy taneczne i degustacje lokalnych produktów gastronomicznych, itd. [5, 6, 62]. 
gdy lilaki już przekwitają, na początku czerwca park odōri, ulice prowadzące do Susukino 
i wiele innych rozsianych po mieście miejsc wypełnia taniec i barwne kostiumy uczestni-
ków festiwalu yosakoi Sōran, organizowanego od 1992 r. na scenach ustawionych wzdłuż 
ulic zespoły konkurują między sobą w tańcu do muzyki wywodzącej się z tradycyjnej ja-
pońskiej pieśni – Sōran bushi30 [5, 6, 17]. w czerwcu odbywa się w Sapporo największy 
festiwal o charakterze religijnym – festiwal świątyni hokkaidō (hokkaidō jingu Shrine fe-
stival), w kalendarzu uroczystości shinto określany jako Rei-sai. w ceremonialnym pocho-
dzie przemierzającym miasto ubrani w tradycyjne stroje mnisi niosą bogato dekorowane 
ołtarze i przenośne świątynie, a w parku nakajima rozkładane są stragany wskrzeszające 
dawne jarmarczne tradycje31 [6]. lipiec i sierpień upływa w atmosferze letniego festiwa-
lu Sapporo. niemal całe miasto staje się wielkim ogrodem piwnym. plenerowe ogródki, 
barwne piknikowe koce, na których pod rozgwieżdżonym niebem odbywa się degustacja 
różnych, nie tylko miejscowych marek piwa oraz tradycyjnych lokalnych potraw32 [17], roz-
kładane są w ogrodach odōri, w tzw. ogrodzie czerwonych cegieł, na ulicach Susukino, 
a także na kampusie uniwersytetu hokkaidō. konsumpcji towarzyszą koncerty i występy 
taneczne. Rozpoczynający się festiwalem piwa, letni festiwal Sapporo uzupełniają inne 
wydarzenia kulturalne w całym mieście – takich jak: festiwale tanuki, Susukino, jozankei 
kappa, Międzynarodowy festiwal Sapporo i inne [5, 6, 17, 59, 62]. w połowie sierpnia 
w atmosferę nieustającego świętowania w parku odōri włącza się kolejny festiwal – bon-
odōri, podczas którego duże grupy tancerzy, włączające w swe pokazy przechodniów, ce-
lebrują tradycyjne tańce japońskie na przebłaganie za dusze zmarłych [6, 62]. od lipca do 

28 od zimowej olimpiady w 1972 r. festiwal śniegu jest znany w całym świecie. w 1974 r. w jego 
ramach rozpoczął się Międzynarodowy konkurs Rzeźb ze śniegu. wykonano m.in. rzeźby z mo-
tywami miejsc z całego świata, w tym modele słynnych budowli (m.in. tadż Mahal, bank of en-
gland). bajeczne lodowe konstrukcje ściągają do Sapporo miliony zwiedzających – w 2006 r. ich 
liczba wyniosła 1 985 000.

29 do symboli Sapporo obok lilaka należą – kwiat konwalii majowej i ptak kukułka. 
30 w 2006  r. w festiwalu brało udział 350 zespołów (45 000 tancerzy), a festiwal odwiedziło ponad  

1 860 000 ludzi.
31 hokkaidō jingu Shinto Shrine, home to hokkaidō’s principal tutelary deities.
32 Serwowane są m.in. Sapporo Ramen, wpisane w 2001 r. na listę dziedzictwa hokkaidō. Sapporo 

to miejsce narodzin Miso Ramen – potrawy z klusek rāmen i zupy miso. w 1951 r. w Susukino po-
wstała kouraku Ramen Meitengai – aleja z licznymi restauracjami serwującymi rāmen. po jej zbu-
rzeniu w związku z olimpiadą w 1972 r. w tym samym miejscu założono ganso Sapporo Ramen 
yokocho, rokrocznie przyciągające wielu amatorów tej potrawy. od 1966 r. przedsiębiorstwo spo-
żywcze Sanyo foods produkuje rāmen w proszku pod firmową nazwą „Sapporo Ichiban”. w 2004 r. 
otwarto Sapporo Ramen Republic – park tematyczny związany z rāmen w centrum komercyjnym 
Sapporo eSta. Inne lokalne specjalności kulinarne to: zupa curry (płynne curry z  warzywami i ry-
żem) i potrawa z grillowanej jagnięciny – jingisukan. Sapporo jest znane z owoców morza, łososia, 
jeża morskiego, kraba i lokalnej odmiany jagód – haskup.
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sierpnia organizowany jest prestiżowy festiwal Muzyki pacyfiku, zainicjowany w 1990 r. 
przez leonarda bernsteina i skupiający się na prezentacjach młodych muzyków. koncerty 
odbywają się w sali koncertowej kitara w parku nakajima i plenerowej scenie w Sapporo 
artpark. pod względem ilości uczestników i koncertów to największy festiwal muzyczny 
w japonii [6, 17]. jesień w Sapporo zapowiada festiwal chryzantem na początku listo-
pada, kiedy to w podziemnym centrum handlowym odōri, ale również wtedy, gdy aura 
pozwala na zewnątrz, odbywają się wystawy licznych gatunków i odmian kolorystycznych 
tych kwiatów [6]. zima w ogrodach odōri to czas baśniowy, którego romantyczny nastrój 
generowany jest przez girlandy światełek rozwieszonych wzdłuż parku i ekimae dōri w ra-
mach tzw. białej Iluminacji Sapporo [5, 6] dopełniającej obraz odświętnego Sapporo. 

fot. 11. lodowe rzeźby  
na festiwalu śniegu w parku odōri  

(źródło: http://traveldestinationintheworld.
blogspot.com/2009 /02/sapporo-in-japan.html)

photo 11. Ice sculptures at the Snow festival 
in odōri park

fot. 12. Iluminacja parku odōri 
podczas festiwalu śniegu  

(źródło: yeungkeefu.blogspot.com/2006/05/ 
story-about-s...)

photo 12. Illuminaton of odōri park during 
the Snow festival 
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4.4. tereny zieleni w krajobrazie miasta i jego okolicach

tym, co wyróżnia Sapporo na tle innych miast japońskich, jest – prócz opartego 
na wzorcach amerykańskich układu urbanistycznego miasta i zabytków architektury 
w „stylu zachodnim”33 – niespotykane nigdzie indziej w japonii nasycenie miasta ziele-
nią, w tym terenami zieleni o charakterze publicznym i ogólnodostępnym [29]. 

w regularnej siatce ulic historycznego centrum Sapporo znalazły się miejsca szcze-
gólne – przeznaczone na zieleń już w momencie zakładania miasta. Są to przede wszyst-
kim ogrody odōri, stanowiące zieloną oś kompozycyjną miasta, ciągnące się przez 12 
pełnych bloków urbanistycznych i nieodparcie kojarzące się – bądź to z wyciętym w gę-
sto zabudowanej strukturze nowego jorku zielonym prostokątem parku centralnego, 
a jeszcze bardziej z wydłużonym pasem eleganckiej zielonej promenady Mall w waszyng-
tonie. do tych wyznaczonych w centrum Sapporo obszarów zieleni dodać należy zajmu-
jące kilka scalonych bloków tereny – ogrodu botanicznego uniwersytetu hokkaidō oraz 
ogrody związane z XIX-wiecznymi oficjalnymi rezydencjami – dawnej Siedziby władz 
hokkaidō i oficjalnej Rezydencji zarządcy hokkaidō. w historyczny układ urbanistyczny 
centrum Sapporo wpisano ponadto – już po wschodniej stronie kanału Sousei-kawa 
wyróżniony kwartał – dawny browar (obecnie galeria handlowa Sapporo factory) z to-
warzyszącym mu ogrodem przy rezydencji takeshiro nagayamy. w części południowej 
miasta regularny układ ulic został nieco zaburzony przez organiczny w swoim obrysie 
teren parku nakajima. natomiast na północ od osi odōri pozostawioną tam rezerwę te-

33 określenie „styl zachodni” (western style) używane jest przez japończyków nie tylko w odnie-
sieniu do architektury, ale także innych dziedzin, zjawisk czy przedmiotów codziennego użytku, 
które estetycznie nawiązują do sztuki czy kultury szeroko rozumianego zachodu (europejskiej 
i  amerykańskiej). w architekturze, w urządzaniu wnętrz czy w formach przemysłowych w japonii 
dochodzi bardzo często do mieszania stylów różnych epok i tworzenia kuriozalnych „zlepieńców”, 
reprezentujących właśnie ów źle pojmowany „styl zachodni”. 

fot. 13. festiwal piwa  
w parku odōri  
(fot. R. Szarek)

photo 13. beer festival 
in odōri park

fot. 14. festiwal yosakoi Sōran 
(źródło: http://dreams.world.
coocan.jp/photo/hokkaido/

yosa-koi/tyosakoi_19.jpg)

photo 14. yosakoi Sōran 
festival

fot. 15. wieża zegarowa podczas 
białej Iluminacji Sapporo  

(fot. R. Szarek)

photo 15. clocktower during 
Sapporo white Illumination  
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renową wypełnia zieleń kampusu uniwersytetu hokkaidō. elementem przyrodniczym, 
który w sposób najbardziej zdecydowany nie poddaje się geometryzacji przestrzeni 
miejskiej, jest rzeka toyohira, której brzegi – w części wprawdzie pozostawione w stanie 
naturalnym, w większości jednak zostały urządzone w formie terenów parkowych. listę 
terenów zielonych w centrum Sapporo dopełniają stosunkowo liczne skwery i zieleńce, 
a także mniejsze, zazwyczaj publicznie dostępne ogrody towarzyszące różnego rodzaju 
instytucjom, muzeom i świątyniom, a także zieleń wzdłuż cieków wodnych, np. wzdłuż 
rzeki kamokamo, przepływającej przez park nakajima, rzeki Sosei-kawa płynącej przez 
miasto, częściowo poprowadzonej szerokim kanałem przecinającym miasto w kierunku 
północ–południe to naprawdę dużo w porównaniu z innymi miastami japońskimi, któ-
rych przestrzeń zdecydowanie zdominowana jest przez tworzywo kulturowe, a gęstość 
zabudowy należąca do największych w świecie, nie pozostawia zbyt wiele miejsca na 
zieleń. 

Rys. 4. Mapa terenów zieleni Sapporo (opr. R. Szarek)

fig. 4. Map of green areas in Sapporo
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ale Sapporo to nie tylko centrum, ale też rozległe tereny otaczających dzielnic 

i przedmieść. pozostające na tych obszarach niezabudowane rezerwy terenowe zostały 
powiązane ze sobą w ramach koncepcji tzw. koncentrycznego zielonego pierścienia 
Sapporo, określanej jako „Sapporo circular greenbelt concept” [1, 3, 28] bądź jak podają 
inne źródła „toroidal-green belt plan” [50].

wynikiem realizacji tej koncepcji – zakładającej rozwój przestrzeni zurbanizowanej 
Sapporo przy nasyceniu jej odpowiednią ilością zieleni – jest system parków o zróż-
nicowanych rozmiarach, charakterze i programie funkcjonalnym, zlokalizowanych na 
terenach podmiejskich, rozłożonych wokół centrum. zielony pierścień Sapporo tworzą 
parki: Maruyama, yurigahara, Maeda, Moerenuma, Sato land, kawashimo, nopporo, 
hakko gakuen, hiraoka, takino Suzuran, Sapporo art park, Makomanai, chisaki i inne. 
Realizacja zielonego pierścienia Sapporo to wielkie osiągnięcie polityki przestrzennej 
miasta, czyniące zeń ośrodek wyróżniający się pod tym względem w japonii, przyjazny 
mieszkańcom, wyposażony w liczne tereny dla rekreacji i wypoczynku. Istotnym ele-
mentem systemu zieleni Sapporo jest malowniczo rozłożone w wąwozie rzeki toyohira 
– jozankei – rejon gorących źródeł, niegdyś odrębna miejscowość, dziś jedna z dzielnic 
miasta. obraz zielonego Sapporo dopełniają górujące nad nim naturalne dominanty 
krajobrazowe – zalesione góry Mt. Moiwa, Mt. teine i inne wzgórza stanowiące ostoję 
dzikiej przyrody wokół miasta, w części wykorzystywane do celów rekreacji i sportów 
zimowych.

4.4.1. charakterystyka wybranych terenów zieleni w centrum miasta

Park Odōri (ōdōri kōen)34 [45] – założony w 1871 r. jako rodzaj bariery przeciwpo-
żarowej w postaci niezabudowanego pasa terenu, dzielącego miasto na dwie części – 
południową mieszkalną i północną rządowo-administracyjną. nazwa ōdōri w języku 
japońskim oznacza „dużą ulicę” [62]. przez wiele lat odōri użytkowany był głównie jako 
arteria komunikacyjna, rodzaj promenady czy szerokiego deptaka. od 1980 r. funkcjo-
nuje jako centralny park miejski35 [45, 49], pełniąc funkcje rekreacyjne i spacerowe oraz 
reprezentacyjne, stanowiąc miejsce organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych i licz-
nych – opisanych już wyżej – festiwali [17, 35, 45, 62]. park odōri rozciąga się na długości 
ok. 1,5 kilometra i obejmuje 12 regularnych segmentów ogrodowych36. powierzchnia 
całkowita parku wynosi 78901 m2 [45, 49]. każdy z ogrodów składających się na park ma 
swoją specyfikę i nieco odmienny charakter. park oferuje przestrzenie zielone o zróż-
nicowanej kompozycji i tworzywie roślinnym, liczne miejsca rekreacyjne wyposażone 
w fontanny, pomniki, rzeźby, kwietniki, place zabaw [5, 6, 62]. charakterystyczną i sym-
boliczną rośliną w parku są lilaki. około 400 krzewów bzów posadzonych w szpalerach 
wzdłuż parku, kwitnących na biało w pierwszym ogrodzie, a dalej na fioletowo, wypeł-
nia jego przestrzeń upojnym zapachem od maja do czerwca [23]. partery ogrodowe 

34 adres: nishi 1-to 12-chome, odōri, chuo-ku, Sapporo.
35 w 1980 r. teren odōri został desygnowany jako park zarządzany w ramach city park law. 
36 Rozmiary pojedynczych segmentów ogrodowych (średnio): 64.75 m. (z północy na południe), 

102,65 m (ze wschodu na zachód) – wyłączając powierzchnię chodników po północnej i połu-
dniowej stronie. powierzchnia segmentu: 6,647 m2.
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o geometrycznej kompozycji wypełnione są roślinami sezonowymi o intensywnych ko-
lorach. jedną z wyraźnych ambicji parku jest kreacja przestrzeni o charakterze symbo-
licznym, o czym świadczą liczne rozmieszczone tutaj pomniki i rzeźby plenerowe37 [45, 
49]. wśród rzeźb o charakterze figuralnym wyróżnia się kompozycja – Izumi, autorstwa 
urodzonego w Sapporo Shin hongo, przedstawiająca trzy tancerki, odwołująca się do 
tak istotnej w Sapporo symboliki wody i antycznych źródeł memu, a także – nieodłącz-
nie kojarzących się z Sapporo – deszczu i śniegu. najpiękniejszą i najbardziej oryginalną 
formą rzeźbiarską parku jest zjeżdżalnia czarna Mantra (black Slide Mantra) – stanowią-
ca kompozycyjną kulminację na styku dwóch ogrodów nishi 8- i 9-chome. to rzeźba 
słynnego artysty Isamu noguchi’ego, jednocześnie dzieło sztuki i urządzenie zabawowe. 
noguchi w nawiązaniu do swojej wcześniejszej pracy Slide Mantra38 [1], zafascynowany 
krajobrazem Sapporo – stworzył wielką zjeżdżalnię z czarnego granitu, kontrastującego 
z białym śniegiem hokkaidō [1]. wraz z drugą zjeżdżalnią projektu artysty – uformowaną 
w kształcie łagodnie wyprofilowanego pagórka pokrytego z jednej strony polerowanym 
marmurem – tworzą intrygujący i wyrafinowany formalnie komplet rzeźb plenerowych 
o użytkowym charakterze. uwagę odwiedzających park przyciąga również inna – wy-
różniająca się na tle pozostałych kompozycji – konstrukcja przestrzenna w ogrodzie nishi 

37 pomniki i rzeźby w parku odōri: pomnik poezji takuboku Ishikawa aut. tando Saka, pomnik muzy-
ki Isamu yoshii aut. hirosada kotani, pomnik literatury takeo arishima aut. Moto fujikawa. Rzeźby 
w parku: hana no boshi zo (Matka z dzieckiem) aut. takeo yamamoto, kaitaku no haha no zo (Mat-
ka osadnictwa) aut. churyo Sato, benson’s drinking fountain, kofu no zo by Ryojo yamada, boku-
do no zo (herdsmen) aut. takashi Mine, Izumi no zo (fontanna) aut. Shin hongo, hoshi no Michi 
aut. takashi Mine, gyomin no zo aut. Issaku tabata, black Slide Mantra aut. Isamu noguchi, pomnik 
k. kiyotaka, pomnik h. caprona, Maibaum, wakai onna no zo (Statua kobiety) aut. churyo Sato.

38 Slide Mantra – zjeżdżalnia wykuta w białym marmurze, zaprezentowana w pawilonie Stanów 
zjednoczonych na biennale w wenecji w 1986 r. 

a

b
c

fot. 16. park odori: a. widok parku z tarasu wieży tV Sapporo,  
b. wnętrze jednego z segmentów ogrodowych, c. zjeżdżalnia black Slide Mantra (fot. I. Sykta)

photo 16. odori park: a. View of the park from the top of the Sapporo tV tower,  
b. one of the park’s garden sections, c. black Slide Mantra 
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11-chome. to Maibaum – „majowe drzewo” – prezent ofiarowany Sapporo w 1976 r. przez 
partnerskie miasto Monachium39 [45, 49]. początek i koniec zielonej osi odōri sygnalizo-
wane są ważnymi w krajobrazie miasta landmarkami. 

pierwszy z segmentów ogrodowych otwiera eklektyczny pałac Shiryokan [5, 6] 
z ogrodem wyraźnie nawiązującym do historycznych, zachodnich kompozycji ogrodo-
wych. estetyczny zgrzyt wprowadzają zastosowane detale architektoniczne, a zwłaszcza 
nawierzchnie wykonane z prefabrykowanych płytek betonowych, ułożonych w powta-
rzalne wzory, pozostające w sprzeczności z charakterem miejsca. Sekwencję ogrodów 
odōri wieńczy najważniejsza dominanta krajobrazowa Sapporo – wieża telewizyjna, 
wysoka stalowa konstrukcja z zawieszonym na niej dużym, podświetlanym zegarem 
elektronicznym i tarasem obserwacyjnym [62]. 

Ogród przy Dawnej Siedzibie Władz Hokkaidō (hokkaidōchō kyūhonchōsha 
kōen) – popularnie zwany ogrodem czerwonych cegieł (akarenga kōen) [5, 6, 35], zo-
stał założony pod koniec XIX w. wokół dawnej oficjalnej budowli. park w swoim rozpla-
nowaniu, kompozycji i doborze roślin nawiązuje do tradycji ogrodów japońskich. wokół 
dwóch stawów o nieregularnej linii brzegowej, z kolekcjami roślin wodnych, rosną kępy 
żółto kwitnących irysów i zwieszające gałęzie wierzby. Między nimi czerwone plamy 
klonów palmowych, dające barwne odbicia w tafli wody, w której pływają kolorowe kar-
pie i kaczki, dokarmiane przez odwiedzających park mieszkańców miasta. na tle nasyco-
nej zieleni drzew – jaskrawe akcenty kwitnących azalii i delikatne barwy lilaków. a pod 
drzewami wiśni bladoróżowy dywan opadłych kwiatowych płatków, dopełniający obraz 
tego eleganckiego i stylowego ogrodu. 

39 Maibaum to symbol festiwalu Majowego (Maifest). wysoki na 23 metry słup dekorują elementy 
przedstawiające flagę, zwyczaje i tradycje Monachium, a wieńczy krąg gałęzi jodłowych. 

fot. 17. ogród przy dawnej Siedzibie władz 
hokkaido (fot. I. Sykta)

photo 17. garden at the former hokkaido 
government building

fot. 18. ogród przy oficjalnej Rezydencji 
zarządcy hokkaido (fot. I. Sykta)

photo 18. garden at hokkaido governor’s 
official Residence
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Ogród przy Oficjalnej Rezydencji Zarządcy Hokkaidō. egzotyczna w japońskim 

krajobrazie rezydencja – bo wybudowana w konstrukcji szachulcowej –została wzniesio-
na w 1936 r.40 [5] towarzyszący jej ogród, zajmujący kilka scalonych bloków urbanistycz-
nych w centrum miasta, obejmuje rozległą trawiastą polanę z kępami drzew i rzeźb ple-
nerowych, stanowiącą przedpole rezydencji oraz ogród Morwowy (Soen), założony tutaj 
w okresie działania komisji Rozwoju [5]. ogród – komponowany wokół meandrującego 
strumienia i sadzawki, o brzegach wyłożonych kamieniami, z błądzącą między drzewa-
mi ścieżką, systemem mostków i drewnianych pawilonów, pozostaje w głębokim cieniu 
drzew morwowych, sprawiając dość ponure wrażenie. na terenie całego założenia znaj-
duje się muzeum Migishi kotaru z publicznie dostępnym niewielkim ogrodem o ciekawej 
współczesnej kompozycji [35].

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Hokkaidō (hokudai Shokubutsuen)41 [33] – zlo-
kalizowany w ścisłym centrum Sapporo – to pierwszy założony w japonii współczesny 
ogród botaniczny, otwarty w 1886 r. jako ogród uniwersytetu hokkaidō [5, 12, 17, 23, 35]. 
wydaje się, że dydaktyczny charakter obiektu stał się głównym czynnikiem kształtującym 
jego kompozycję i charakter. przeważającą część terenu zajmują poletka doświadczalne, 
kolekcje roślin ujęte w regularne kwatery. Szklarnie mają również charakter gospodarczy 
i daleko im do spotykanych w innych ogrodach botanicznych eleganckich szklanych pa-
wilonów oranżeryjnych. cały ogród sprawia wrażenie prowincjonalnego i nieco opuszczo-
nego. niemniej szczyci się posiadaniem bogatej kolekcji roślin, obejmującej 4000 gatun-
ków o różnym charakterze i pochodzeniu, w tym roślin dziko rosnących na hokkaidō. ze 
szczególnym pietyzmem traktowany jest wciąż kwitnący tutaj najstarszy lilak w Sapporo 
[5, 17, 23, 47]. zdominowany przez regularne nasadzenia i plantacje – ogród botaniczny 
w Sapporo – posiada także miejsca piękne, symboliczne, o wyrafinowanej kompozycji. do 
nich z pewnością należy polana lilaków, szczególnie atrakcyjna w okresie ich majowego 
kwitnienia, dalej otoczenie rozczłonkowanego, nieregularnego, obrysie stawu, będącego 
ostoją roślin wodnych i nadwodnych z licznymi przerzuconymi mostkami oraz rozkwita-
jący feerią barw ogród azaliowy. w ogrodzie zachowały się obiekty pochodzące z czasów 

40 Rezydencja posiada status national tangible cultural asset. 
41 adres: north 3, west 8, chuo-ku, Sapporo.

fot. 19. ogród botaniczny uniwersytetu hokkaido (fot. I. Sykta)

photo 19. botanical garden of hokkaido university
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jego zakładania, o charakterystycznej amerykańskiej architekturze. w jednym z nich urzą-
dzono muzeum kultury pierwszych mieszkańców hokkaidō – ainu [17, 35].

Park Nakajima (nakajima kōen) znajduje się na liście „100 najbardziej popularnych 
parków w japonii” i jest najstarszym parkiem publicznym w Sapporo [26], z historią 
sięgającą początków zakładania miasta. w 1874 r. w tym miejscu znajdował się skład 
drewna, spławianego toyohirą42 [26]. w 1887 r. na wniosek okolicznych mieszkańców 
rozpoczęto prace zmierzające do przekształcenia opuszczonego składu w park. znaczą-
cy wkład w dzieło utworzenia parku wniósł yasuhei nagaoka, zarządca parków krajobra-
zowych w tokio, którego w 1907 r. poproszono o nadzór nad rozwojem urbanistycznym 
Sapporo i wiele z podjętych przez niego decyzji – m.in. rozplanowanie nakajima kōen 
– jest do dziś widoczne w mieście [26]. park nakajima to oaza natury w zurbanizowa-
nej przestrzeni miejskiej. przepływająca rzeka kamokamo i naturalne jezioro z brze-
gami porośniętymi roślinnością nadwodną stanowią ostoję ptactwa wodnego i ryb43 
[5, 26, 35]. w parku rośnie wiele gatunków drzew i krzewów, charakterystycznych dla 
ogrodów japońskich. przed zniszczeniami wywołanymi tajfunem w 2004 r. park miał 
około 5 000 drzew, wśród nich japoński świerk czerwony, cis, miłorząb, czarna akacja, 
wiąz oraz dzika wiśnia yezo, kwitnąca na początku maja. na początku czerwca kwitnie 
wisteria, prowadzona na licznych pergolach, czarna akacja i japoński irys – w połowie 
czerwca, a róże w lipcu [26]. Stąd – w otoczeniu zieleni w samym centrum miasta – 
rozpościera się wspaniały widok góry Moiwa. Rozległe tereny 21-hektarowego parku 
sprzyjają aktywnościom sportowym (w zimie – narciarskie trasy biegowe, organizacja 
ważnych wydarzeń sportowych, np. coroczny maraton). park nakajama to miejsce licz-
nych imprez kulturalnych, targów, wystaw ogrodnictwa i festiwali [26]. zlokalizowano 
tu wiele obiektów i urządzeń kultury. począwszy od zabytków – drewnianego pawilonu 
herbacianego hassoan (teahouse hassoan), zbudowanego w okresie edo przez mistrza 
ogrodnictwa enshu kobori44 [5, 6], wokół którego urządzono tradycyjny ogród japoński 

42 według informacji Sapporo foundation for greener parks.
43 Informacje podane [za:] park Management Section, greenery promotion department, environ-

ment bureau, city of Sapporo, nakajima park Map & guide.
44 nazwa pawilonu hassoan nawiązuje do ośmiu okien umieszczonych na jego dachu. obiekt posia-

da status national Important cultural asset.

fot. 20. park nakajima: a. ogród japoński, b. dawny hotel hoheikan, c. Sala koncertowa kitara 
(fot. I. Sykta)

photo 20. nakajima park: a. japanese garden, b. former hoheikan hotel, c. the kitara concert hall 

a b c
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(nihon teien) [26], i wspominanego już przy okazji historycznych landmarków Sapporo 
– hotelu hoheikan, przeniesionego tutaj z okolic odōri w 1958 r. [5, 6]. jednak najbar-
dziej znamienitą i kojarzoną z parkiem instytucją kulturalną jest sala koncertowa kitara 
(Sapporo konsāto hōru kitara) – siedziba orkiestry Symfonicznej Sapporo i festiwalu 
Muzyki pacyfiku. w nakajima kōen znajduje się również Muzeum literatury hokkaidō, 
goszczące wiele wystaw, wydarzeń i aktywności edukacyjnych [5, 6, 17, 26, 35].

ogrody uniwersytetu hokkaidō (hokkaidō daigaku) to rozległy, 177-hektarowy kam-
pus dawnej Szkoły Rolniczej Sapporo (Sapporo agricultural college), założony w pół-
nocnej części miasta w 1876 r., nazywany niegdyś gajem wiązów [5, 6]. w wypełnionym 
zielenią, utrzymanym w pasterskim, sielankowym charakterze krajobrazie, lokalizowano 
pierwsze historyczne obiekty uczelni. funkcje recepcyjne kampusu pełnił furukawa Me-
morial hall z 1909 r., pierwszy budynek na hokkaidō zbudowany w stylu neo-renesan-
sowym45 [5]. przed nim znajduje się popiersie williama clark’a (1826-86) [6], założyciela 
Szkoły. Słynne słowa doktora, nauczającego podstaw rolnictwa i zasad religii chrześci-
jańskiej – „chłopcy, bądźcie ambitni”46 stanowią do dziś przesłanie dla studiujących [5]. 
pozostałe dawne zabudowania uniwersytetu to przeważnie okazałe, wzniesione w róż-
nych neo-stylach, ceglane budowle. w jednej z nich urządzono Muzeum uniwersytetu 
hokkaidō [5]. najbardziej oryginalnym historycznym założeniem kampusu jest tzw. farma 
nr 2 wydziału Rolniczego uniwersytetu hokkaidō47 [5, 6]. zadaniem tego modelowego 
gospodarstwa z 1877 r. miała być prezentacja metod stosowanych w amerykańskim rol-
nictwie. Murowane i drewniane stajnie i stodoły, dawne mleczarnie, nakryte dwuspado-
wymi dachami, prezentują się niezwykle malowniczo i przenoszą zwiedzających w sie-
lankowy krajobraz amerykańskiej (!) wsi z końca XIX w. ogrodową atrakcją kampusu jest 
aleja Miłorzębów48 [5, 23, 32], ciągnąca się na długości ok. 400 metrów, jesienią zamie-
niająca się w tunel złotych liści. niemniej słynna – aczkolwiek mniej spektakularna – jest 
uznawana za reprezentatywny element krajobrazu Sapporo aleja topolowa, prowadzona 
w otwartym terenie otaczających ogrodów dydaktycznych wydziału Rolniczego. tajfun 
w 2004 r. powalił prawie połowę drzew, stąd też aleja obecnie nie prezentuje się impo-
nująco. trwają prace rekonstrukcyjne i jedynie fragmenty są udostępnione dla zwiedza-
jących [5, 6]. w północnej części kampusu utworzono jeszcze jedną aleję – tunel wiązów, 
który biegnąc wzdłuż obiektów wydziału weterynarii (przed którymi spokojnie pasą się 
krowy) – łączy starą część kampusu z nową, zdominowaną już przez współczesną zabu-
dowę. przez teren kampusu meandruje niewielka rzeka Sakushukotoni49, wzdłuż której  

45 budynek posiada status national tangible cultural asset. 
46 Słowa te wyryto u podstawy pomnika w. clarka na wzgórzu obserwacyjnym hitsujigaoka. 
47 dawna farma posiada status national Important cultural property.
48 adres: north 13, west 5–7, kita-ku, Sapporo.
49 nazwa rzeki wywodzi się z jęz. ainu – sakushu oznaczało „rzekę płynącą do brzegu”, a kotoni – „za-

głębienie”. całość można interpretować jako „rzeka dopływająca poprzez zagłębienia do rzeki toy-
ohiry”. w przeszłości podziemne strumienie drążące tereny aluwialne objawiały się na powierzchni 
w postaci memu – gorących źródeł lub okresowo zanikających rzek. początki rz. Sakushukotoni od-
kryto w północnej części ogrodu botanicznego. Rzeka meandrowała przez miasto, łącząc się z ma-
jącym swe źródło – w miejscu Seikatei (drewniana willa z 1880 r., dom gościnny komisji Rozwoju, 
na południe od kampusu uniwersyteckiego) – strumieniem, by potem płynąć przez teren kampusu. 
w 1951 r. w związku z pracami budowlanymi rzeka nagle zanikła. zachowała się na terenie poletek 
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urządzono tereny rekreacyjne z pomostami wśród roślin wodnych. tonący w zieleni kam-
pus zachęca do spacerów – chętnie odwiedzają go studenci, a także okoliczni mieszkańcy, 
matki z dziećmi i starsi, korzystając z wciąż panującej tutaj i zapowiadanej przez pionierów 
założycieli uniwersytetu „pasterskiej i sielankowej atmosfery” rozległej wioski. 

Park Maruyama (Maruyama Kōen)50 [41] – położony w zachodniej części miasta 
u stóp góry Moiwa – obejmuje znaczne obszary lasu, oferując wiele ścieżek spacerowych 
o naturalnym charakterze, częściowo w postaci drewnianych pomostów, prowadzonych 
wzdłuż strumieni i potoków [5]. park jest miejscem symbolicznym dla mieszkańców Sap-
poro. znany z kwitnienia licznych odmian wiśni, w tym rzadkich Somei-yoshino i ezoy-
amazakura [23], stanowi ulubione miejsce celebrowania majowego hanami [6] – święta 
kwitnącej wiśni, kiedy to na parkowych polanach na dywanie z różowych płatków odby-
wają się tradycyjne biesiady. Symboliczne znaczenie parkowi nadaje ponadto obecność 
shintoistycznego zespołu świątynnego – hokkaidō jingū [5, 10, 17], gdzie na modlitwę 
noworoczną corocznie przybywa 800 000 ludzi [6]. początki świątyni w Sapporo sięgają 
lat 70. XIX w. świątynia w parku Maruyama została utworzona w 1938 r. w 70. rocznicę za-
łożenia miasta. obecny gmach świątyni – wybudowany na fundamentach poprzedniego 
– to obiekt współczesny z 1988 r., o architekturze nawiązującej do tradycyjnych budowli 
tego typu. przed świątynią znajduje się pomnik yoshitake Shima – założyciela pierwszych 
miejsc kultu na hokkaidō. hokkaidō jingū to założenie krajobrazowe, obejmujące oprócz 
samej świątyni inne symboliczne elementy, w tym aleję procesjonalną, ramowaną rytmem 
tradycyjnych kamiennych latarni, rozpoczynającą się jedną z trzech rozmieszczonych w ca 

ryżowych i ogrodów w północnej części tzw. Starej wioski. w południowej części kampusu odtwo-
rzono fragmentarycznie jej przebieg, a wzdłuż brzegów urządzono tereny parkowe (z tablicy infor-
macyjnej The origins of Sakushukotoni River, na terenie kampusu uniwersyteckiego). 

50 adres: 3-1, Miyagaoka, chuo-ku, Sapporo.

a b

fot. 21. ogrody kampusu uniwersytetu hokkaidō:  
a. farma nr 2 wydziału Rolniczego uniwersytetu hokkaidō (fot. I. Sykta),  

b. aleja miłorzębów (fot. R. Szarek)

photo 21. gardens of hokkaidō university campus:  
a. farm no 2 of  the faculty of agriculture of hokkaidō university,  

b. ginko avenue
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łym kompleksie bram tori – dai ni Shrine. zasadniczą część zespołu zajmuje bulwar drzew 
wiśniowych z 1400 wiśniami, posadzonymi w szpalerach ramujących prostokreślne aleje. 
pierwsze wiśnie były sadzone przez Senkichi fukudamę w 1875 r. – początkowo wyłącznie 
wzdłuż alei procesjonalnej – by stworzyć dobry nastrój duchowi yoshitake Shima. w maju 
ściągają tutaj tłumy pragnących podziwiać najbardziej spektakularne miejsce kwitnienia 
wiśni w mieście. w rozplanowanie założenia świątynnego wpisano także malowniczo 
kwitnący gaj śliwkowy [10]. w parku Maruyama mieści się również ogród zoologiczny 
Maruyama dōbutsuen z popularnym dziecinnym parkiem rozrywki – kodomo-no-kuni 
[5, 17, 47]. 

Park Pamięci Asahiyama (asahiyama kinen kōen) jest położony pomiędzy górą 
Moiwa i parkiem Maruyama na opadających w kierunku miasta stokach górskich. został 
założony z okazji 100-lecia założenia Sapporo w 1968 r. i obejmuje monumentalną kom-
pozycję fontann, basenów wodnych i placów, z których roztacza się szeroka panorama 
Sapporo, Równiny Ishikari i Morza japońskiego [5, 6]. 

Ogród Różany Chizaki (chizaki bara-en)51 [27]. podobnie rozległą panoramę miasta 
można podziwiać z położonego na wzgórzu chizaki bara-en zachwycającego bogatą 
kolekcją róż, obejmującą 4000 krzewów w 400 odmianach [5, 17], kwitnących w czerw-
cu i październiku, które są okresami nasilonego odwiedzania parku [23]. ogród – po-
czątkowo własność prywatna – został otwarty dla publiczności w 1970 r. 

Ogród Irysów Hakko Gakuen52 [31] to ogród kwiatowy skupiający się głównie na 
kolekcji 100 000 krzewów irysów 450 odmian oraz 100 odmian hemerocallis day lilies – li-
lii o żółtych kwiatach. ogród udostępniany jest zwiedzającym tylko w okresie kwitnienia 
kwiatów w lipcu [23].

Bulwary rzeki Toyohiry. oś rzeki stanowi malowniczy kanał widokowy zakończony 
perspektywą gór. znaczną część terenów nadrzecznych przekształcono na rodzaj parku 
liniowego. Rozległe bulwary wyposażono w alejki piesze i ścieżki rowerowe. urządzo-

51 adres: fushimi 3-chome, chuo-ku, Sapporo.
52 adres: 3-11, tsukisamu higashi, toyohira-ku, Sapporo.

fot. 22. park Maruyama:  
a. świątynia hokkaidō jingu (źródło: www.11.ocn.ne.jp/~nextage/hokshrine.jpg),  

b. leśne ścieżki (fot. I. Sykta), c. celebrowanie hanami na parkowych polanach (fot. R. Szarek)

photo 22. Maruyama park: a. hokkaidō jingu Shrine, 
b. forest paths, c. hanami celebration at park’s lawns

a b c
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no kamienne ogrody z charakterystycznym dla ogrodów japońskich motywem suchej 
rzeki, a także rodzaj plenerowego amfiteatru z kamiennymi stopniami, z których można 
obserwować niesamowite widowisko przepływu łososi w górę rzeki – w samym środ-
ku dwumilionowego miasta (!)53 [58]. Motyw łososia pojawia się w wielu detalach urzą-
dzeń parkowych – balustradach, murkach terenowych, itd. wielką popularnością cieszą 
się urządzone na brzegach rzeki pola do minigolfa toyohiragawa Ryokuchi [5], gdzie 
w środku dnia można spotkać wielu zaangażowanych w grę emerytów.

4.4.2. charakterystyka wybranych terenów zieleni na obrzeżach Sapporo

Park Yurigahara (yurigahara kōen)54 [46] – to zlokalizowany na północnych przed-
mieściach ogród kwiatowy, z przewagą lilii i dalii [5], szczególnie atrakcyjny w porze ich 
kwitnienia w czerwcu i wrześniu. ogród lilii świata szczyci się kolekcją około 100 od-
mian lilii, stanowiących symbol parku [23]. w kompozycję parku wpisano kwadratową 
polanę oraz ogród dzikich traw [6]. w szklarniach prezentowane są kolekcje egzotycz-
nych roślin. atrakcją parku jest przejazd kolejką – pociągiem lilii [46, 49]. 

Pola Sato Sapporo (Sapporo Sato Rando, Sapporo Sato land farm park)55 [48] – to 
park tematyczny, poświęcony tradycjom rolniczym regionu. obejmuje 100 hektarów 
zielonej „pasterskiej” przestrzeni, w której rozmieszczono wiele ręcznie wykonanych 
urządzeń. Można tutaj samemu robić masło i kiełbasę (warsztaty kulinarne w Sato 
land center), brać udział w żniwach i pracować na roli, a wszystko to w nieco retu-
szowanej sielankowej atmosferze wsi. w farmie fureai dzieci pasą owce i kozy, jeżdżą 
na kucykach  [5, 6]. w parku urządzono plac do grillowania, liczne miejsca piknikowe 
i pole golfowe [48, 49].

53 Łosoś jest symbolicznie związany z Sapporo i rzeką toyohira. przed wiekami ajnowie założyli tutaj 
osadę – kotan w pobliżu miejsca, gdzie mnóstwo łososi, zwanych przez ajnów – kamuiciepu, co 
oznacza „ryba boga”, przemierzało rzekę w kierunku źródeł. do dzisiaj ryba ta przeprawia się rzeką 
w okresie składania jaj od września do grudnia każdego roku.

54 adres: 210, yurigahara koen, higashi-ku, Sapporo.
55 adres: okadama-cho 584-2, higashi-ku, Sapporo.

fot. 23. tereny parkowe na bulwarach rzeki toyohiry (fot. I. Sykta)

photo 23. park at the embankments of toyohira river
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Park Moerenuma (Moerenuma kōen)56 [42] – otwarty w 2005 r. na terenach bagien 

Moerenuma57 [1], przez wiele lat użytkowanych jako miejskie wysypisko śmieci – stanowi 
unikalne założenie krajobrazowe, nieporównywalne z żadnym innym parku w japonii, ale 
i na świecie, który zgodnie z ideą swego projektanta, słynnego amerykańsko-japońskiego 

56 adres: 1-1, Moerenuma koen, higashi-ku, Sapporo.
57 bagna Moerenuma to pozostałość po dawnym przebiegu rzeki toyohiry. nazwa pochodzi od 

„Moire-petsu”, co w jęz. ajnu oznacza „rzekę o powolnym nurcie”. 

a b

fot. 24. park Moerenuma:  
a. widok z lotu ptaka (źródło: www.eng.hokudai.ac.jp/labo/aplas/00135%5b1%5d.jpg),  

b. widok parku z góry Moere (fot. I. Sykta)

photo 24. Moerenuma park: a. Moerenuma park from bird’s eye view,  
b. View of the park from Mt. Moere 

fot. 25. park Moerenuma: a. góra zabaw, b. Muszla Muzyczna,  
c. widok ze Szklanej piramidy na górę Moere (fot. I. Sykta)

photo 25. Moerenuma park: a. play Mountain, b. Music Shell,  
c. View of Mt. Moere from glass pyramid

a b c
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rzeźbiarza Isamu noguchi’ego – „w całości jest rzeźbą”58 [1, 2, 4, 5, 6]. park wywołuje na 
zwiedzających ogromne wrażenie. widok parku z góry stwarza iluzję ogromnych linii na-
zca wyrytych w terenie. 

w płaskim, monotonnym krajobrazie przedmieść Sapporo o obecności parku sygna-
lizują intrygujące formy masywnych kopców ziemnych – góry Moere59 [1] i góry zabaw, 
stanowiących topograficzne dominanty parku i ważne landmarki krajobrazowe miasta. 
Rozległe, trawiaste połacie parku – kształtowane jak gdyby w opozycji do tradycyjnej 
kompozycji ogrodów japońskich, stanowiące swojego rodzaju formę negatywową do 
przegęszczonej tkanki urbanistycznej japońskich miast – tworzą onieśmielającą swoją 
skalą i skłaniającą do kontemplacji, rzeźbiarsko formowaną przestrzeń. 

znajdujące się tutaj urządzenia parkowe – góra Moere60 [1], góra zabaw61, piramida 
hidamari62, kopiec tetra63, plaża Moere64, Morska fontanna65, plac wody66, Muszla Mu-

58 park Moerenuma był ostatnią i największą rzeźbą krajobrazową noguchi’ego, według którego: 
„Moerenuma to nie park z rozmieszczonymi rzeźbami, lecz park, który sam jest wielką rzeźbą”. 
wizja „rzeźby na powierzchni ziemi” stanowiła artystyczne objawienie noguchi’ego, towarzyszące 
mu od młodości, które zaowocowało w postaci parku w Sapporo, zrealizowanego już po śmierci 
artysty, ale według jego oryginalnych planów. po śmierci rzeźbiarza w 1988 r. prace projektowe 
nadzorował Shoji Sadao. architektura krajobrazu parku to efekt współpracy różnych architektów.

59 góra Moere (Mt. Moere) – wznosząca się na wysokość 62 m, stanowi najwyższe uformowanie kra-
jobrazowe parku oraz jedyny górzysty landmark w północno-wschodniej części Sapporo. Mimo 
że jest sztucznym kopcem, usypanym z gruzu, kamieni i śmieci na mapach publikowanych przez 
geographical Survey Institute jest umieszczana jako góra naturalna. 

60 góra Moere – dominanta topograficzna parku. z jej szczytu – na który prowadzi 5 różnych szlaków – 
rozpościera się panoramiczny widok parku, dalej miasta z rysującymi się na horyzoncie szczytami gór.

61 góra zabaw – to 30-metrowej wysokości kopiec ziemny, tworzący rodzaj plenerowego amfite-
atru z monumentalnymi granitowymi stopniami, reminiscencją starożytnych monumentów. ta 
ziemna rzeźba tworzy przestrzeń dla całorocznej aktywności ruchowej, gier i zabaw, szczególnie 
w zimie – dając możliwość zjeżdżania na nartach i sankach. 

62 Szklana piramida hidamari – symbol parku, jego „jądro” – jak określał ją noguchi, nazwana przez 
mieszkańców Sapporo hidamari, co znaczy „słoneczne miejsce”. Szklano-stalowa rzeźba i jedyny 
kompletny obiekt architektoniczny w parku. Mieści skąpane w słońcu przeszklone atrium, restau-
racje, galerię noguchi’ego i inne pomieszczenia. 

63 kopiec tetra – położona u stóp góry zabaw dynamiczna konstrukcja zestawiona z zielonej tra-
wiastej półkuli, umieszczonej w sercu stalowej ażurowej piramidy, miejsce o niesamowitej energii 
i  symbolice odczytywanej także w kontekście życia noguchi’ego. 

64 plaża Moere – ukształtowana wokół łagodnego zagłębienia terenu wypełnionego płytką wodą, 
w której wzbudzane są delikatne fale, łagodnie dobijające do brzegu wysypanego drobnoziarni-
stymi koralowcami, co stanowi piękne wyobrażenie wybrzeża morskiego. 

65 Morska fontanna – dynamicznie zmieniający swój kształt wysoki słup wody tryskający z kamien-
nej misy na 25 metrów, określany przez noguchi’ego „rzeźbą wody”. znajduje się w otoczeniu lasu 
modrzewiowego nasadzonego w koncentrycznych kręgach. 

66 plac wody – założenie uznawane za ideowe rozwinięcie koncepcji ogrodu krajobrazowego nogu-
chi’ego california Scenario. ujęte w formę kwadratowego kamiennego placu z tryskającą fontan-
ną i meandrującym kanałem wodnym w otoczeniu dwóch wielkich gór może być odczytywane 
jako rzeźbiarskie odwzorowanie krajobrazu Sapporo. 
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zyczna67, las drzew wiśniowych z placami zabaw68 [1, 6, 11, 18, 23, 43, 49, 57], z których 
każde, niezależnie od tworzywa, z którego zostało stworzone – ziemi, kamienia, szkła, 
wody, roślin, powietrza – jest indywidualną, wyrafinowaną formalnie rzeźbą – niosącą 
symboliczne znaczenie. park Moerenuma tworzy nowy krajobraz wcielonych w życie 
marzeń i idei wielkiego twórcy, wyrzeźbionych w pustym, poeksploatacyjnym terenie, 
nadając mu wyjątkową tożsamość i niepowtarzalną formę, angażując odwiedzających 
w niesamowity spektakl rozgrywający się między ziemią a niebem [1, 18]. 

park kawashimo (kawashimo kōen)69 [38] – to ogród kwiatowy z wydzielonym ogro-
dem lilaków w 200 odmianach, najbardziej atrakcyjny w maju, ale przyciągający zwiedza-
jących także w lipcu w okresie kwitnienia róż [23]. 

Park Leśny Nopporo (nopporo Shinrin kōen) został zbudowany z okazji stulecia 
założenia Sapporo i kolonizacji hokkaidō, co przestrzennie wyraża symboliczna wieża 
– Memoriał Stulecia (hyakunen kinen tō). ogromny teren parku (ponad 2000 ha) ma 
w znacznej części naturalny, leśny charakter. jego funkcjonalno-dydaktyczny program 
oparto głównie na idei poznania historii i lokalnych tradycji hokkaidō. Stąd też znajduje 
się tutaj Muzeum historyczne hokkaidō (kaitaku kinenkan) oraz muzeum plenerowe 
o powierzchni 54 hektarów – historyczna wieś hokkaidō (kaitaku no Mura), gdzie ulo-
kowano przeniesione z innych miejsc i odrestaurowane budynki z okresu Meiji i taisho. 
atrakcją jest podróż konnym tramwajem, a w zimie saniami [5, 6]. 

Park Hiraoka (hiraoka kōen)70 [37] posiada największy gaj śliwkowy w mieście, 
w którym w maju zakwita łącznie 1200 drzew [23].

Wzgórze obserwacyjne Hitsujigaoka (hitsujigaoka tenbōdai). w pasterskiej scene-
rii wielkiej łąki, na której pasą się owce, stoi statua williama clarka, w teatralnym geście 
wskazującego ręką Sapporo, rozpościerające się poniżej. w parku znajduje się niewielka 
kaplica, popularne miejsce ślubów z atrakcyjnymi plenerami w tle [5, 6]. obszary parkowe 
hitsujigaoka łączą się z terenami sportowymi wokół hali sportowej kopuły Sapporo.

Park Makomanai (Makomanai kōen) o charakterze rekreacyjno-sportowym, posia-
da urządzenia i ważne obiekty sportowe, w tym stadion i arenę lodową Makomanai. 
przez park przepływa rzeka toyohira, przecinają go liczne strumienie, którym towarzy-
szą naturalnie kształtowane przestrzenie rekreacyjne – idealne miejsce do aktywnych 
kontaktów z naturą [6]. Instytucjami kulturalnymi zlokalizowanymi na terenie parku są: 
Muzeum Łososia toyohira (toyohiragawa Sake kagakukan) [6, 17, 34], w którym prezen-
towane są materiały związane z ekologią łososia oraz budynek upamiętniający edwina 
duna [5].

Park Ishiyama (Ishiyama Ryokuchi)71 to unikalne założenie krajobrazowe powsta-
łe po przekształceniu dawnego kamieniołomu, ciągnące się szerokim pasmem wzdłuż 

67 Muszla Muzyczna – scena koncertowa, uformowana w kształcie dwóch sferycznych, białych struk-
tur, kojarzących się z muszlami wyrastającymi z ziemi.

68 las drzew wiśniowych Sakura-no-Mori – to gaj, w którym posadzono ok. 3000 młodych wiśni. 
pomiędzy nimi zlokalizowano 7 placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe, stano-
wiące „serię rzeźb, w których mogą bawić się dzieci”, wykonanych według oryginalnych projektów 
noguchi’ego.

69 adres: 2651, kawashimo, Shiroishi-ku, Sapporo.
70 adres: hiraoka koen, kiyota-ku, Sapporo.
71 adres: Ishiyama 78-24, Minami-ku, Sapporo.
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autostrady aż do jeziora Shikotsu, położonego na południe od Sapporo. Składa się 
z dwóch części – bloku północnego, położonego na wzgórzu ze wspaniałym widokiem 
na okolicę i bloku południowego z malowniczą scenerią dramatycznych form skalnych. 
park wyposażony jest w liczne urządzenia rekreacyjne – place zabaw, gazebo, pergole, 
korty do gateballa i tenisa, a także dydaktyczną ścieżkę ogrodową [5, 6, 49, 64]. 

Park Narodowy Wzgórza Takino Suzuran (kokuei takino Suzuran kyūryō kōen)72 
[53, 54] to realizowany od 1977 r.73 [20] wyjątkowy projekt rządowy. obszar o powierzch-
ni 3957 hektarów pagórkowatego, częściowo zalesionego krajobrazu, poprzecinanego 
licznymi wąwozami z malowniczymi wodospadami podzielono na 6 stref: recepcyj-
ną, centralną, górskich potoków, leśnych doświadczeń, obserwacji natury i chronioną 
(niedostępna dla publiczności) [20]. na leśnych polanach zwiedzający mogą podziwiać 
kolekcje kwitnących irysów, a także ok. 1000 gatunków kwiatów w wiejskim ogrodzie, 
zwanym „ogrodem kwiatowym blisko nieba” [5, 23]. jedną z największych atrakcji parku 
jest dolina dzieci [49, 54]. otwarty w 2000 r., 40-hektarowy, doskonale wkomponowany 
w krajobraz i czerpiący inspiracje ze świata natury – wielki plac zabaw (proj. fumiaki ta-
kano), to rodzaj ogrodu sensorycznego, wyposażonego w urządzenia odwołujące się do 
dziecięcej wyobraźni i poruszające wszystkie zmysły [25]. w zimie działa park tematycz-
ny – śnieżny świat takino – raj dla miłośników zimowych aktywności [5, 20]. ponadto 
w parku znajdują się: trawiasty Stadion, wiele stanowisk piknikowych i park rowerowy 
[6, 49, 54].

72 adres: takino 247, Minami-ku, Sapporo.
73 w 1976 r. specjalna komisja (utworzona w 1975 r. przez biuro Rozwoju Regionalnego hokkaidō) 

wybrała miejsce lokalizacji parku. oficjalna decyzja budowy parku zapadła w 1977 r. w 1983 r. 
został otwarty dla publiczności, udostępniając ok. 30 ha z planowanych prawie 4000. 

fot. 26. park Ishiyama (źródło: http:// farm3.static.flickr.com/2467/3921326093_22962)

photo 26. Ishiyama park 
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Park Sztuki Sapporo (Sapporo geijutsu no Mori)74 – to 40-hektarowy park znajdu-
jący się na przedmieściach miasta, otwarty w 1986 r. jego główną ideą jest prezentacja 
dzieł sztuki w otwartym krajobrazie.

74 adres art park: geijutsu no Mori 2-15, Minami ku, Sapporo 005-0864.

fot. 27. park takino Suzuran – dolina dzieci (fot. R. Szarek)

photo 27. takino Suzuran park – childrens’ Valley

fot. 29. park Sztuki – ukryty ogród (fot. I. Sykta)

photo 29. Sapporo artpark – hidden garden

fot. 28. park Sztuki – ogród Rzeźb (fot. I. Sykta)

photo 28. Sapporo artpark – Sculpture garden
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założenie obejmuje ogród Rzeźb – stałą wystawę ponad 70 plenerowych instalacji, 

rozmieszczonych pośród porośniętych lasem wzgórz, Muzeum Sztuki współczesnej oraz 
liczne pracownie artystyczne, gdzie odbywają się warsztaty garncarstwa, ceramiki arty-
stycznej, drzeworytu, tkactwa, jubilerstwa oraz innych rzemiosł artystycznych. w parku 
znajduje się plenerowa scena z trawiastym amfiteatrem i rzeźbiarsko uformowaną muszlą 
koncertową – miejsce festiwalu Muzyki pacyfiku [6, 17, 61]. najbardziej inspirującym frag-
mentem parku jest zrealizowany w 1999 r. ukryty ogród [61], dzieło architekta krajobrazu 
dani karavana (Studio tel aviv) i architekta gila percala. Symbolika projektu – stanowią-
cego hołd złożony japońskiej duchowości i Isamu noguchi’emu – odwołuje się do czasu 
i pór roku, a także do specyficznych elementów krajobrazu hokkaidō. to intrygujące za-
łożenie obejmuje formy pozytywowe i negatywowe, falującą krzywiznę kanału wodnego, 
bramę ustawioną w wodzie, zegar słoneczny i siedem fontann – źródeł. w narrację tych 
form włączone są elementy natury – słońce i cień, woda, mgła, śpiew ptaków i lód, któ-
rego bryła jest ukryta wewnątrz białego stożka. zwiedzający wędrują ścieżką, wytyczoną 
białym śladem rzeźbiarskich form w kierunku osobistego odkrycia „ukrytego ogrodu” [3]. 

Góra Moiwa (Moiwayama) – posiadająca status pomnika przyrody, udostępnia swój 
szczyt (531 m n.p.m.), dostępny poprzez kolejkę linową amatorom rozległych widoków 
Sapporo i równiny Ishikari, a strome stoki amatorom narciarstwa [5, 6]. 

Park Shiroi Koibito (Shiroi koibito kōen) – reklamowany jako ogród marzeń, mie-
ści fabrykę czekolady (Ishiya chocolate factory), produkującą cukierniczą specjalność 
Sapporo – Shiroi koibito (white beloved ones) [5, 14]. towarzyszący fabryce ogród to 
królestwo kiczu w iście disnejowskim wydaniu. teren parku obejmuje również boisko 
treningowe drużyny piłki nożnej Consadole Sapporo.

Park Leśny Maeda (Maeda Shinrin kōen)75 [39] położony jest w pasie zieleni wokół 
góry teine. najbardziej charakterystycznym elementem parku jest kanał wodny długości 
600 metrów, którego oś zamyka masywna dominanta Mt. teine, obramowany z obu stron 
szpalerami topolowymi (320 drzew), przywołującymi europejskie skojarzenia [5]. liczne 
parkowe pergole pokrywa charakterystyczna dla japońskich ogrodów, kwitnąca na fiole-
towo wisteria [23]. w leśnym krajobrazie parku rozmieszczono wiele urządzeń – platformę 
widokową, trawiaste tereny lekkoatletyczne, ogród zagłębiony, ścianę wodną, drewniane 
place zabaw, pole do gateballa, kuchnię polową i miejsca piknikowe [40, 49]. 

Gorące źródła Jozankei (jōzankei onsen) – to popularny rejon wypoczynkowy na 
przedmieściach Sapporo z gorącymi źródłami mineralnymi76 [5, 6, 17]. naturalne piękno 
parku futami, urządzonego w głębokim wąwozie, z przewieszonym nad nim malow-
niczym czerwonym mostkiem futami-tsuribashi oraz widoki okolicznych gór tworzą 
relaksującą atmosferę i koją świadomość kuracjuszy. w parku jozan gensen, otwartym 
w 2005 r., zaprojektowanym jako wyobrażenie lasu z dziką roślinnością, zwiedzający 
mogą korzystać z plenerowych urządzeń z wodą z gorących źródeł – sadzawek do mo-
czenia nóg, miniwodospadów, kąpieli. niestety tym walorom przyrodniczym i krajobra-
zowym miejsca nie dorównuje jakość architektury – licznie odwiedzane hotele z łaźnia-
mi parowymi, tzw. onseny, to przeważnie brzydkie, anonimowe betonowe struktury, 
niezintegrowane z malowniczym otoczeniem. 

75 adres parku Maeda: 591-4, teine Maeda, teine-ku, Sapporo.
76 gorące źródła w tym rejonie zostały odkryte ponad 140 lat temu przez mnicha jozana. 
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5. Podsumowanie 

Sapporo – widziane przez pryzmat krajobrazu naturalnego i kulturowego jawi się 
jako ośrodek wyróżniający się na tle innych miast japońskich. Na ową oryginalność, tu-
taj określaną jako „duch granicy” wpływa zarówno jego specyficzne „graniczne” położenie 
geograficzne – najbardziej na północ wysuniętego dużego miasta w kraju, specyficzna 
„graniczna” topografia – na styku rozległej równiny i pasm górskich oraz geneza powsta-
nia miasta, w której na czoło wysuwają się amerykańscy pionierzy i zachodnie wzorce, 
pozostając w dużym stopniu poza granicami japońskich wpływów. Wzorowany na mia-
stach amerykańskich, regularny i uporządkowany układ urbanistyczny, z dużym udzia-
łem zieleni, zawierający wiele współczesnych udogodnień, tworzy jasno definiowaną 
i komfortową przestrzeń, co sprawia, że – jak twierdzi współautorka niniejszego artykułu 
i aktualnie mieszkanka Sapporo – dobrze się tu mieszka. Na architektoniczny wizerunek 
miasta pozytywny wpływ mają – być może nieco „naciągane”, ale traktowane z wielkim 
pietyzmem – zabytki o rodowodzie zdecydowanie bardziej amerykańskim niż japońskim. 
Nowa architektura miasta w większości nie zachwyca. To przeważnie chaotyczna, nijaka 
lub po prostu brzydka zabudowa kwartałów urbanistycznych, często tworząca mało sa-
tysfakcjonującą kakofonię form. Współczesne landmarki architektoniczne Sapporo – na 
czele z Eifflopodobną wieżą telewizyjną – są wprawdzie wyraziste, ale dalekie od estetycz-
nej doskonałości i nieco prowincjonalne. Niewiele znajdziemy tutaj dobrych przykładów 
współczesnej architektury, aczkolwiek są wyjątki, jak chociażby niezwykle wyrafinowana 
formalnie i wyróżniająca się w krajobrazie Kopuła Sapporo, czy takie perełki architekto-
niczne, jak: Muzeum Literatury Watanabe Junichi projektu Tadao Ando. 

Wielką wartość Sapporo stanowią tereny zieleni. I to zarówno te naturalne w postaci 
okalającego pasma zielonych wzgórz, lasów czy biologicznej obudowy cieków wodnych 
– wprowadzające w krajobraz wielkiego miasta nadzwyczajny kontekst dzikości otacza-

Fot. 30. Kanał wodny ze szpalerami topolowymi 
w parku leśnym Maeda (źródło: www.

panoramio.com/photo/4247550)

Photo 30. Water channel with poplar rows in 
Maeda Forest Park

Fot. 31. Park Futami w Jozankei – most 
Futami-tsuribashi (źródło: flickr.com/photos/

dgmckelvey/3914725335/)

Photo 31. Futami Park in Jozankei – Futami-
tsuribashi brid-ge 
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jącej przyrody, jak i te urządzone, wzbogacające strukturę przestrzenną miasta o obszary 
świadomie komponowane, wprowadzające elementy natury w zdominowany przez geo-
metrię rusztowy układ urbanistyczny. 

Sapporo z racji na swój stosunkowo młody wiek, nie może szczycić się starymi, zabytko-
wymi ogrodami. niemniej jednak te, które powstały w okresie zakładania miasta (przełom XIX 
i XX w.) stanowią cenne dziedzictwo, prezentując cechy charakterystyczne dla tego okresu 
w japońskiej sztuce ogrodowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o dobór roślin i ich kompozycję. okres 
ten zapisał się w Sapporo także działaniami pionierskimi w zakresie urządzania terenów zieleni 
– czego efektem było chociażby utworzenie tutaj pierwszego w japonii ogrodu botanicznego. 
oryginalnym osiągnięciem jest z pewnością centralny park odōri – sekwencja 12 ogrodów, 
scalonych w postaci wydłużonego pasa terenu, stanowiącego główną oś kompozycji urba-
nistycznej miasta, a także przestrzeń celebrowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych, 
gdzie teren parku pełni jednocześnie funkcje głównego placu miejskiego, stanowiącego ją-
dro życia miasta. Rozmieszczenie terenów zieleni w Sapporo nosi znamiona systemu, którego 
głównym elementem jest okalający centrum na wysokości przedmieść zielony pierścień – cir-
cular greenbelt. dalece zaawansowana realizacja tej koncepcji – zarówno pod kątem ilości 
parków i ogrodów, ich skali, konkretnych rozwiązań – budzi podziw. zwłaszcza w kontekście 
najbardziej znamienitych z miejscowych parków – jak chociażby Moerenuma, park Sztuki czy 
takino Suzuran, gdzie jakość i oryginalność koncepcji przestrzennych, a także nazwiska pro-
jektantów, sytuują je w światowej czołówce współczesnych realizacji architektury krajobrazu. 

formułując ogólną ocenę założeń parkowych w Sapporo, należy zauważyć wielką dba-
łość o aspekt atrakcyjności położenia parku w kontekście otaczających terenów. lokali-
zacja, a także uformowanie większości parków pozwala na uzyskanie rozległych panora-
micznych widoków miasta, jak i dalekich wglądów na odległe ośnieżone szczyty górskie 
czy zatokę Ishikari i Morze japońskie. 

kolejnym aspektem podnoszącym jakość rozwiązań parkowych jest ich bogata symboli-
ka, czego przejawem są liczne akcenty rzeźbiarskie i konstrukcje przestrzenne niosące treści 
symboliczne. czasami jednak grzeszące nadmierną pompatycznością, skłonnością do prze-
sady i pustych teatralnych gestów – zwłaszcza w przypadku niektórych rzeźb i pomników 
figuralnych. wysoko należy ocenić bogactwo i różnorodność programów funkcjonalnych 
parków – od ogrodów kolekcjonerskich, nastawionych głównie na prezentację różnych ga-
tunków roślin, ale także np. plenerowych dzieł sztuki, poprzez ogrody dydaktyczne, parki 
rekreacyjno-sportowe, parki rozrywki, parki leśne i krajobrazowe czy ogrody uzdrowiskowe. 
to w sumie nadzwyczaj bogata oferta dająca mieszkańcom miasta wiele możliwości spę-
dzania czasu w otoczeniu zieleni, realizowania aktywności angażujących i ciało, i ducha. 

wysokiej jakości ogólnej kompozycji przestrzennej większości parków niestety często 
towarzyszą estetyczne niedoskonałości w zakresie detalu – gdzie może drażnić bezkry-
tyczne mieszanie różnych stylów, zbytnia prostota, a często brak finezji rozwiązań oraz 
„plastikowość” niektórych elementów. ale rzecz tu bardziej dotyczy gustów, a o tych nie 
powinno się dyskutować, zwłaszcza w kontekście gustów japońskich, które jakże często 
zadziwiają przybysza z europy. więc może zostawmy te sprawy, wszak to tylko detal, który 
nie powinien mieć wpływu na ogólną bardzo pozytywną ocenę krajobrazu miejskiego 
Sapporo. I tym stwierdzeniem zakończmy naszą podróż po mieście – lokalizacyjnie tak 
odległym od naszej kultury, lecz ideowo i przestrzennie niezwykle mocno związanym 
z zachodnimi wzorcami, zwłaszcza w zakresie kształtowania krajobrazu.
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