
krajobrazu (J. Budziły, P. Patoczki) oraz wyników Programu Ge-
neralnego Konserwatora Zabytków Ochrona i konserwacja ar-
chitektury obronnej. Daje relatywnie szybki, porównywalny, choć 
ogólny pogląd na wartości, mocne i słabe strony oraz szanse 
i zagrożenia kompleksu poinżynieryjnego, jako całości (krajo-
brazu). Nie może zastąpić szczegółowych studiów, jest przy-
datnym wstępem do nich. Stanowi sprawdzone już narzędzie 
wstępnego rozpoznania, waloryzacji, diagnozowania i progno-
zowania procesów przemian krajobrazów inżynieryjnych.3 Uży-
to je m. in. dla twierdz: Kraków, Przemyśl4 i Pula (Chorwacja), 
lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie, kamieniołomów kra-
kowskich, historycznej drogi strategicznej Harklowa – Knurów 
– Ochotnica Górna, systemu umocnień polowych na Podhalu, 
systemu fortyfikacji w rejonie Bielska-Białej, śladów fortyfikacji 
i obozów partyzanckich w Gorcach oraz zespołów kolejowych 
dawnej Kolei Transwersalnej w Beskidach. Metoda jest rozwija-
na i modyfikowana; pozwala na budowanie komputerowych 
baz danych. 

Streszczenie: Zintegrowany system zapisu krajobrazów inży-
nieryjnych (ze śladami ich dawnych funkcji przemysłowych, ko-
munikacyjnych lub militarnych) opiera się na zapisie rzutu lub 
widoku 3D i ekspozycji ich najważniejszych cech. Zapis tabelo-
wy porównuje przeszłe, obecne i spodziewane tendencje zmian 
tych cech. Jest to prosty i ogólny sposób rejestracji porzuco-

nych i nieznanych kompleksów, oczekujących na dokładniej-
sze studia. Metoda ta okazała się przydatna w różnych miej-
scach: w fortyfikacje w Polsce i Chorwacji, stare kamieniołomy 
pod Krakowem, historyczna droga strategiczna i linia kolejowa 
w Beskidach, stare lotniska i inne. 
Słowa kluczowe: rejestracja krajobrazu, krajobraz poprzemy-
słowy, militarny, inżynieryjny, procesy przemian krajobrazów.

Abstract: Integrated system of recording of engineering (post-
 industrial, post-military, post-transportation) landscape consists  
of a visual and schedule registration of the most important  
features of landscapes. A schedule compares former, contempo-
rary and expected trends of changes of those basic features. It is 
a simple and general way of registration of abandoned and un-
known complexes, anticipating the most detailed studies. A method 
became useful in various examples: fortresses in Poland and  
Croatia; former quarries near Krakow, historic strategic way and rail-
way in the Beskidy Mountains, former airfields and other. 
Key words: landscape recording, post-industrial, military or en-
gineering landscape, landscape transformation processes.

3 Wielgus K., Ochrona i kształtowanie dzieł inżynierii w krajobrazie, [w:] Architektu-
ra krajobrazu a planowanie przestrzenne, (red.) Pawłowska K., Kraków 2001, ss.  
297–315.

4 Wielgus K., Studium ochrony Twierdzy Przemyśl, [w:] Fortyfikacja, tom VI, Ochro-
na i konserwacja architektury obronnej, Warszawa 1999, ss. 41–61.
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ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W AUSTRALII

THE LANDSCAPE ARCHITECTURE IN AUSTRALIA

n	Historia rozwoju ogrodnictwa w Australii rozpoczyna się po-
nad 200 lat temu wraz z europejskim osadnictwem. 

Pionierzy
Na tym polu zasłużył się Anglik Sir Joseph Banks (1743–

1820), który odbył podróż dookoła świata z kapitanem Cookiem 
na statku Endavour (1768–1771). Zgromadził wspaniałą kolek-
cję australijskich nasion i roślin, sporządził raport dla rządu bry-
tyjskiego o ich fizycznych i ekonomicznych właściwościach. 
Wówczas Zatoka Botaniczna zyskała swą nazwę. Australia to 
wielki matecznik nowych gatunków. W XIX w. dla zdobycia no-
wych roślin wyprawiali się tam łowcy roślin. Od tych czasów in-
teresujące są drogi, którymi dokonywały się zmiany, jak kształ-
tował się styl i wizerunek australijskich ogrodów i parków, jak 
przenikały, wchłaniały i mieszały się kultury oraz jak postrzega-
no rodzimą naturę. Początkowo w projektach wykorzystywano 
tradycje europejskie i amerykańskie. Z czasem wykreowano 
własne środki wyrazu, nawiązując do lokalnych pejzaży i trady-
cji, wykorzystując miejscowe roślinność i materiały. 

Pośród spektakularnych australijskich budowli ostatnie-
go okresu jest Nowy Parlament w Canberrze, którego znaczną 
część pokrywa trawiasty dach, a wewnętrzne dziedzińce urzą-
dzono jako ogrody (Mitchell/Giurgola &Thorp Architects, 1981–

1988; architektura krajobrazu Peter Roland, Rye NY, 1989). 
ASLA przyznając mu nagrodę w 1992 r. podkreśliło fakt, że jest 
to krajobraz, który urósł do rangi narodowego symbolu. 

Własna droga 
Thomas Shepherd pierwszy właściciel szkółki roślin z Syd-

ney podjął próbę edukowania społeczeństwa pisząc książkę 
Lectures on Landscape in Australia (1836). Proponował pierw-
sze wzory projektowania ogrodów i krajobrazu w odniesieniu 
do warunków australijskich. Opisy te włączono do Encyklopedii 
Johna C. Loudona (wyd. 1840). W XIX w. w l. 30 w Nowej Płd. 
Walii i na Tasmanii modne stały się style krajobrazowy, arka-
dyjski oraz romantyczny. Pojawiły się wpływy nurtów beautiful 
i picturesque, np. Adelaide Parklands, realizowano też kierunek 
gardenesque. Zyskał popularność historyzm ze skomplikowa-
nymi wzorami rabat dywanowych i subtropikalnych. Stosowano 
ogrody skalne i groty, często inspirowane morską paleontologią 
oraz kolekcje paproci (realizacje Charlesa Robinette w Adelaide 
i Melbourne). Wprowadzano w ogrodach plantacje roślin egzo-
tycznych: kamelii, azalii i rododendronów, co sprzyjało miesza-
niu flory rodzimej i introdukowanej. Zasłynął William R. Guilfoyle 
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(1840–1912) ogrodnik krajobrazowy i botanik, dyrektor ogrodu 
botanicznego w Melbourne (1873–1909). Jego projekty ogro-
dów stanowiły australijskie odzwierciedlenie XVIII w. stylu an-
gielskiego, np. Mawallok. 

W planowaniu miast i przestrzeni publicznych ma Australia 
interesującą kartę. Adelaide stolica Płd. Australii zaprojektowa-
na przez płk. Williama Lighta (1837)2 stała się jednym z wzorców 
dla miasta-ogrodu E. Howarda. Plan miasta, to dwa zespoły wy-
znaczone siatką szerokich ulic i placów oraz otaczający je układ 
terenów parkowych. Rzeka Torrens podzieliła miasto na dwie 
części: płn. rezydencjonalną i płd. biznesową. Inny doskonały 
przykład planowania to stolica Australii Canberra (1912) zrea-
lizowana wg zwycięskiej pracy konkursowej Waltera B. Griffina 
(1876–1937), a inspirowana koncepcją miasta-ogrodu i amery-
kańskimi tradycjami City Beautiful Movement. Układ Canberry 
łączy cechy angielskiej malowniczości, osadzenie w krajobrazie 
oraz umiejętność kreowania scen z kartezjańską potęgą Wer-
salu i Waszyngtonu. W przeciwieństwie do wersalskiej nieskoń-
czoności osie łączą najważniejsze landmarki miasta.

Osobą zasłużoną dla rozwoju ogrodnictwa stała się Edna 
Walling (1896–1973). Przybyła do Melbourne w 1916 r., studio-
wała w Burnley College i po jego ukończeniu ustaliła się jej po-
zycja jako projektantki. Była admiratorką Gertrudy Jekyll, rozwi-
nęła własny niepowtarzalny styl. Projektowała ogrody miejskie 
i wiejskie. Jej styl cechowało harmonijne połączenie cech ogro-
dów formalnego i naturalistycznego. Paleta roślin, z których ko-
rzystała w pierwszych projektach składała się prawie wyłącznie 
z roślin egzotycznych, potem stała się entuzjastką roślin ro-
dzimych (Gardens in Australia, 1943). Zalecała je do ogrodów, 
parków i jako obsadzenia autostrad (The Australian Roadside, 
1952). Jej idee i techniki projektowe znalazły naśladowców, m.in. 
E. Stones.

Amerykanizmy i tożsamość
W okresie międzywojennym silne są w Australii wpływy roz-

powszechnione przez Hollywood. Popularność zyskał styl kali-
fornijski3 adaptujący zasady modernizmu w urządzaniu ogro-

dów. Stosowano domy typu bungalow zestawione z gładkimi 
trawnikami. Ważne było ścisłe powiązanie projektu z warunkami 
przyrodniczymi miejsca, wyrażające się w doborze roślin pene-
trujących wnętrze, wykorzystaniu naturalnego ukształtowania, 
skał i organicznych formach basenów. 

W l. 60. podjęto starania zmierzające do utworzenia sto-
warzyszenia zawodowego architektów krajobrazu. W począt-
kowym okresie inicjatorem był Australian Planning Institute. 
Działania zakończyły się sukcesem i w 1967 r. powstał Austra-
lian Institute of Landscape Architects (AILA). Dwa lata póź-
niej w University of New South Wales rozpoczęto kształcenie 
wg programu studiów architektury krajobrazu. Pośród pionie-
rów był John Oldham (ur. 1910), który pierwszy zatrudniony zo-
stał w 1956 r. przez rząd stanowy Zachodniej Australii jako peł-
noetatowy architekt krajobrazu. Mervyn Davis w Wiktorii i Peter 
Spooner w Nowej Południowej Walii (pierwszy przewodniczący 
AILA) aktywnie promowali zawód architekta krajobrazu. Obec-
nie zarejestrowanych jest w AILA ponad 900 kwalifikowanych 
architektów krajobrazu.

Pluralizm form i wzorów
Australia, kontynent o różnorodnym klimacie, pozwala na 

zdumiewający wybór wyróżniających i nowoczesnych trendów. 
Siedem różnych stref klimatycznych powoduje, że projektanci 
mają odmienne priorytety: np. wysoką wilgotność w Brisbane, 
gorące północne wiatry w Melbourne, rosnące zasolenie wody 
w Adelaide. W końcu XX i na początku XXI wieku australijska 
architektura krajobrazu jest odkrywcza i inspirująca, ma swo-
ją tożsamość. Współcześnie przeważa tendencja stosowania 
roślin rodzimych, Australijczycy są w tym względzie nacjonali-
stami. Powstają roślinne ogrody tematyczne, np. wspaniała ko-

Il. 1. Canberra – idealne miasto W.B. Griffina (fot. GoogleEarth).
Fig. 1. Canberra – the ideal city of W.B. Griffin (photo by GoogleEarth).

Il. 2. i 3. Nowy Parlament, centrum kompozycji miasta (fot. aut., 1999).
Fig. 2 & 3. The New Parliament: the city composition centre (photos by the 
auth., 1999).

Il. 4. Ogród na jednym z wewnętrznych dziedzińców parlamentu (fot. aut., 
1999).
Fig. 4. A garden in one of the internal courtyards of the Parliament building 
(photo by the auth., 1999).

Il. 5. Garden of Australia Dreams, Canberra  (fot. A. Wójcik-Mirski, 2006).
Fig. 5. Garden of Australia Dreams, Canberra (photo by  A. Wójcik-Mirski, 2006).  
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lekcja eukaliptusów Point Reserve w Coleraine w Wiktorii (400 
gatunków).4 Projektowane są różnorodne krajobrazy, wydoby-
wane pierwotne piękno rodzimego pejzażu. W projektach poja-
wiają się odwołania do sztuki aborygeńskiej. Charakterystyczne 
jest poczucie przestrzeni w błyskotliwym, jasnym i przejrzystym 
świetle, to element stanowiący jeden z ważnych elementów au-
stralijskiego genius loci.

Wielu z pierwszych architektów krajobrazu z Australii stu-
diowało w St. Zjednoczonych i w Anglii. Przywozili uznanie dla 
twórczości Halprina, Eckbo, Roystona, McHarga czy Crowe. Ad-
aptowali ich style i zasady do warunków lokalnych. W Austra-
lii projektują też wybitni architekci krajobrazu z całego świata, 
np. w Canberrze Sylvia Crowe autorka Commonwealth Park czy 
Peter Roland twórca ogrodów Nowego Parlamentu. W Sydney 
Olimpic Park 2000, w Homebush Bay, pracowali twórcy z Au-
stralii i USA. Architekci krajobrazu odegrali tam rolę wiodącą, 
począwszy od planu zagospodarowania (1995) do koncep-
cji szczegółowych. Ważna stała się odnowa terenów zdegra-
dowanych oraz wody. Wśród projektantów są m.in. HASSELL, 
Peter Walker, Bruce Mackenzie, George Hargreaves, Martha 
Schwartz, Clouston, Schaffer&Barnsley, EDAW, Denton Corker 
Marshall, przyczyniając się do wysokiego standardu prac pro-
jektowych i planistycznych.

Richard Weller i Vladimir Sitta to twórcy, którym przypisuje się 
traktowanie krajobrazu jako tworzywa. Aktywnie biorą udział  
w konkursach międzynarodowych.5 Ich dzieła mieszczą się w ob-
szarze pomiędzy współczesną sztuką a architekturą krajobra-
zu,6 wzbudzają podziw i polemiki. Zaprojektowali kompleks Na-
tional Museum of Australia w Canberrze z Garden of Australia 
Dreams (GoAD, NMA Room4.1.3; 2001). Tematykę rozpatry-
wano wg statutu muzeum w trzech aspektach: kraj, ludzie, pań-
stwo. Twórcy rzucają wyzwanie głosząc pogląd, że projektowa-
nie krajobrazu jest niczym więcej niż niemym uzupełnieniem 
oraz wsparciem architektury i ludzkiej działalności. Projekt budzi 
kontrowersje, określany nawet jako szok kulturowy, zarzucano 
autorom trywializację krajobrazu. Ogród jest ogromnie popular-
ny, uwielbiają go dzieci.

Krajobraz miasta
Wizytówką wielu miast australijskich m.in. Sydney, Melbourne, 

Adelaide czy Geelong stały się w ostatnim okresie projekty i re-
witalizacje terenów nadbrzeżnych. Obszary te adaptowane są 
na potrzeby linearnych parków miejskich o szczególnych walo-
rach widokowych i rekreacyjnych. Powstają atrakcyjne obiekty 
podnoszące jakość krajobrazu miejskiego, integrujące elemen-
ty systemu zieleni i sprzyjające rozwojowi miasta. Kreują tere-
ny o różnorodnym krajobrazie i parki o różnej stylistyce. Łączą 
w szlak elementy charakterystyczne dla miasta.

Pośród wielu firm działających na rynku australijskim w ostat-
nim okresie wyraźnie zauważalna i wielokrotnie nagradzana jest 
działalność biura – Taylor Cullity Lethlean. Kevin Taylor i Kate 
Cullity rozpoczęli wspólną pracę w 1990, w 1995 dołączył do 
nich Perry Lethlean. Obecnie firma ma biura w Melbourne i Ade-
laide; zatrudnia ok. 20 osób. Zaprojektowali m.in. North Terrace 
w Adelaide, Uluru Aboriginal Cultural Center, Geelong Water-
front, a w Melbourne Forest Gallery, Craigieburn Bypass, Victo-
ria Harbour i tereny zieleni przy zespołach mieszkaniowych.

Birrarung Marr to 8 ha park usytuowany nad rzeką Yarra, 
któremu przypisano treści mistyczne (Taylor Cullity Lethlean, 
2002). Park dedykowany jest mieszkańcom wielokulturowego 
Melbourne. Birrarung oznacza rzekę mgieł, zaś marr to miej-
sce nad rzekę w języku ludzi pochodzących z plemienia, które 
kiedyś zamieszkiwało te tereny. Park cechuje wewnętrzny po-
rządek i dobre wpisanie w kontekst miasta, widoczne są liczne 
odniesienia do historii. Lokalizacja umożliwia podziwianie krajo-
brazu Melbourne, wykreowano nowe widoki na znane landmar-
ki. Sieć ścieżek, ramp, mostów i schodów tworzy unikalny układ 
potęgujący doznania krajobrazowe. W parku wykorzystano lo-
kalne materiały i rodzimą roślinność, ale zastosowano je w spo-
sób nowoczesny. W sąsiedztwie parku powstał Federation Squ-
are, centrum kulturalne miasta. Projekt LAB architecture studio 
i Bart Smart Architects to wynik międzynarodowego konkursu. 
Wykreowano niezwykle malowniczy wielopłaszczyznowy układ 
przyodziany w materiały rodzime: cynk, szkło i piaskowiec. Ko-

2 Jones D., Designing the Adelaide Parklands in the 1880s: the proposal of John 
Ednie Brown, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, vol. 
18/4, ss. 287–299.

3 California Style: styl kompozycji ogrodowej zapoczątkowany na przeł. l. 30. i 40.                
XX w. w USA przez T. Churcha, kontynuowany przez G. Eckbo i L. Halprina.

4 Thompson P., Australian Planting Design, Melbourne 2002, passim.
5 M.in. Pentagon Memorial Competition, Washington DC 2002; Rabin Peace Fo-

rum, Tel Aviv 2001; Garden of Curiosity, Chaumont-sur-Loire, Francja 1995; Na-
tional Garden Show, Gelsenkirchen, Niemcy 1992.

6 Room 4.1.3. Innovations in Landscape Architecture. Richard Weller, Philadelphia 
2005, passim.

Il. 6. Birrarung Marr, Melbourne – widok z lotu ptaka; Melbourne web.
Fig. 6. Birrarung Marr, Melbourne – a bird’s-eye view; the Melbourne web.

Il. 7. Forest Gallery, Melbourne Museum.
Il. 7. Forest Gallery, Melbourne Museum.

Il. 8. Bolards w Geelong.
Fig. 8. Bolards at Geelong.

Il. 9. Geelong Waterfront zatoka Corio Bay
Fig. 9. Geelong Waterfront, the Corio Bay

Fot. 7, 8, 9  aut., 2006 / Photos 7, 8, 9 by the auth., 2006.
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lorystykę zaprojektowano celowo, dając tu swoiste poczucie 
australijskiej prowincji, koloryt z pustynnej głębi kraju.

W Melbourne w Museum Victoria powstała Forest Gallery 
(Taylor Cullity Lethlean, Paul Thompson 2000), niezwykły ogród 
tematyczny. Odtworzono naturalne środowisko, monitorowane 
przy pomocy najnowszej technologii. Projekt stanowi syntezę 
lasu, łączy roślinność z działami sztuki i prezentacjami multi-
medialnymi. 

Nadbrzeże oceaniczne Geelong Waterfront (Taylor Cullity 
Lethelan, od 1998) to obecnie główna atrakcja miasta. Przestrzeń 
publiczna nagrodzona została przez AILA (2002). W uzasadnieniu 
podkreślono stałe zaangażowanie w budowanie lokalnych warto-
ści, które tu wspaniale przekłada się na projekt krajobrazu przez 
stworzenie przestrzennej różnorodności i silną relację z podsta-
wowymi cechami, jakimi są tu: woda, wiatr, słońce i niebo. Za 
pomocą środków artystycznych wykreowano nowoczesną wizję 
miasta. Pokazano również historię i tradycję miejsca w postaci 
kolekcji rzeźbionych figur (bolards), m.in. M. Flindersa. Projektan-
ci stworzyli miejsca kosmopolityczne, wibrujące życiem, o walo-
rach rozrywkowych i dydaktycznych, przyciągające turystów. 

Projekt North Terrace w Adelaide (Taylor Cullity Lethlean, 
Peter Elliott Architects, 2005) otrzymał nagrodę AILA w kate-
gorii planowanie. Linearny ogród zaprojektowano kładąc na-
cisk na tożsamość miejsca. North Terrace to kulturalne serce 
miasta – znalazły się tu muzea, galerie, uniwersytet, biblioteka 
stanowa, parlament i ogród botaniczny. Nieprzerwany zielony 
ciąg wzmacnia i podkreśla północną stronę siatki pierwotnego 
układu Lighta. Rytm przestrzeni, wyznaczony dziedzińcami, po-
sadzkami i ścianami budynków, gęsty jest od ogrodowego de-
talu. Zgeometryzowana roślinność regularnością i barwą pod-
kreśla rytmikę. Wyważona topografia odpowiada potrzebom 
miejsca. Od strony ulicy rozwinięto różnorodnie urządzone ram-
py, schody i platformy. Interesujący efekt przestrzenny tworzą 
detale dostosowane do zmiennej wysokości placów, np. cokoły 
ławek. Zastosowano lokalne materiały: łupki i granit, doskonale 
operując materiałem, wykorzystując fakturę i barwę. Najwięk-
sze wrażenia daje wykorzystanie poetyki wody, występującej 
tu w różnych postaciach: serii basenów, tryskających strumie-
ni, kaskad oraz wodnych płaszczyzn sączączych się spokojnie 
po rzeźbach.

Podsumowanie
Obecnie w Australii twórcy kładą wielki nacisk na zrówno-

ważone projektowanie krajobrazu. Udostępniane są różnorod-

ne, niezwykle krajobrazy naturalne, powstają ścieżki przyrodni-
cze, trakty spacerowe i parki. W maju 2007 r. Australian Institue 
of Landscape Architects ogłosił Australijską Kartę Krajobrazu. 
Zarejestrowani w AILA architekci krajobrazu przez jej przyjęcie 
deklarują respektowanie zapisanych tam zasad projektowa-
nia krajobrazu, m.in. ochronę i wzbogacanie biologicznej róż-
norodności, ochronę procesów ekologicznych; rozpoznanie 
i podtrzymywanie współzależności pomiędzy środowiskiem na-
turalnym, kulturowym, ekonomicznym i fizycznym; zachowanie 
jakości życia dla wszystkich – teraz i w przyszłości – przez rów-
noważenie estetyczne, ekonomiczne, społeczne i środowisko-
we; zachowanie genius loci.

Streszczenie: Artykuł omawia zarówno historię, jak i obecny stan 
architektury krajobrazu w Australii. Zajmuje się ponad 200-letnią 
historią i tradycją projektowania ogrodów w tym kraju. Prezen-
tuje także początki profesjonalnego stowarzyszenia australij-
skich architektów krajobrazu i niektóre z ich znaczących przed-
sięwzięć.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, Australia, historycz-
ne ogrody, współczesne parki i ogrody.

Abstract: The article briefly discusses both the history and the 
present state of landscape architecture in Australia. It explores 
over a 200-year old history and tradition of garden design in that 
country. The article also presents the beginnings of the profes-
sional association of contemporary Australian landscape archi-
tects and some their significant projects. 
Key words: landscape architecture, Australia, historical gardens, 
contemporary gardens and parks.

        

Il. 10. North Terrace, dziedziniec przed biblioteką stanową, 
Fig. 10. The North Terrace: a courtyard in front of the state library. 

Il. 11. North Terrace, detal.
Fig. 11. The North Terrace. A detail.

Il. 12. North Terrace, dziedziniec przed South Australian Museum.
Fig. 12. The North Terrace: a courtyard in front of the South Australian Museum.

Il. 13. Marion Coastal Walking Trail, trasa spacerowa wzdłuż wybrzeża, okolice 
Adelaide SA.
Fig. 13. Marion Coastal Walking Trail – a walking route along the coast near  
Adelaide SA.

Fot. 10, 11, 12, 13 aut., 2006 / photos 10, 11, 12, 13 by the auth.
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