
ARCHITECTURAE et  ARTIBUS - 1/2012 65

RECENZJE: 
KoNstaNtiNas JaKovlEvas-MatECKis,  
aRChitEKtuRa KRaJobRaZu Miasta

Witold Czarnecki

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Ciepła 40, 15-001 białystok

REviEWs:
KoNstaNtiNas JaKovlEvas-MatECKis, aRChitECtuRE oF uRbaN laNDsCaPE

W latach 90-tych ubiegłego wieku na Wydziale 
architektury Politechniki białostockiej wykładał Profesor 
dr hab. inż. arch. Konstantinas Jakovlewas-Mateckis. 
Dojeżdżał z Wilna, gdzie był pracownikiem Wydziału 
architektury uniwersytetu technicznego, a także dzie-
kanem. Profesor ma znaczny dorobek dydaktyczny 
i naukowy, wykładał w Rzymie na uniwersytecie la sa-
pienza, a także jako visiting profesor w berlinie. W la-
tach 2001 - 2009 wykładał też na Wydziale Gospodarki 
Przestrzennej w Wyższej szkole Finansów i Zarządza-
nia w białymstoku. uczestniczył w wielu konferencjach 
naukowych w Polsce, a w białymstoku w Politechnice 
i WsFiZ. opublikował wiele pozycji naukowych, jest 
projektantem licznych obiektów architektonicznych 
i urbanistycznych. Przechodząc na emeryturę, otrzy-
mał tytuł honorowego Profesora litwy.

Profesor od wielu lat zajmuje się zagadnieniem 
kształtowania zieleni oraz krajobrazu. Wydał dotąd dwa 
tomy z planowanego 3-tomowego dzieła: Architektura 
krajobrazu miasta (Miasto krastovaizdźio architektura). 

tom pierwszy przedstawia podstawy teorii kom-
ponowania krajobrazu miasta. 

W drugim tomie (2011) pt. Zieleń i jej zasady 
komponowania (Źeldiniai ir ju komponavimas) autor 
przedstawia ogólne dane o drzewach, krzewach i ro-
ślinach pnących, przedstawia asortymenty roślin dla 
miejskich nasadzeń i wyjaśnia podstawy ich kompozy-
cji. Dużo uwagi poświęca takim elementom krajobrazu, 
jak: gazony, kwietniki i rozaria, oraz analizuje sposoby 
ich wykorzystania. Zamieszcza bardzo komunikatyw-
nie zilustrowane katalogi asortymentów drzew, krze-

wów, pnączy, traw i kwiatów zalecanych dla miejskich 
obszarów zieleni. omawia zalecane, wypróbowane 
kompozycje zieleni, będące rezultatem własnych wie-
loletnich badań. Monografia jest bardzo dobrze zilu-
strowana, co przy tego typu opracowaniu ma istotne 
znaczenie. Należy pogratulować poziomu książki!

Można oczekiwać, że trzeci tom tego dzieła: Za-
sady projektowania elementów krajobrazu, (w opraco-
waniu) będzie również prezentować wysoki poziom.

sądzę, że gdyby praca ta została przetłumaczo-
na na język polski, byłaby istotnym uzupełnieniem kra-
jowej literatury fachowej.


